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فعاليات الغد

 10ص مؤمتر صحفي ملرسحية “صباح و مسا” فريق املرسحية و املخرج عبد الجبار خمران.
مبركز املؤمترات الصحفية بالنايل تاور
الجلسة اإلفتتاحية للمؤمتر الفكرى بفندق نايل تاور

10.45
ص

الجلسة األوىل
مدخل تاريخى  :املرسح املرصى

مؤمتر صحفي ملرسحية “شابكة” .املغرب
 11ص
 فريق مرسحية و املخرج أمني ناسورمؤمتر صحفي ملرسحية “ذاكرة قصرية” تونس
 12ص
فريق املرسحية و املخرج وحيد العجمي.

املحرر العام

إبراهيم احلسينى
سكرتير التحرير

أحمد زيدان

الديسك والتصحيح

عادل العدوى
فوتوغرافيا

عادل صبرى
محمد فاروق
مدحت صبرى

5م

(الطوق واإلسورة) مبرسح البالون

أحمد السيد
محمود عادل

6م

(مسافر ليل) ساحة مركز الهناجر
(محطة مرص) مبرسح العرائس

7م

(النافذة) مرسح الجمهورية
(أخران ىف االنتظار) مبرسح الطليعة قاعة صالح عبد الصبور

إخراج فنى

8م

(شباك مكسور) مرسح الطليعة (قاعة زىك طليامت).
(استوديو) قرص الجيزة

9م

(املعجنة) املرسح القومى

تنفيذ

وليد يوسف
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افتتاحية

العربى

مسرحيون جديرون باالحترام
د .يوسف عايدابي – السودان
مستشار الهيئة العربية للمسرح

نت مهرجان املرسح العريب ،الذي تنظمه سنو ّيا يف بلد عريب «الهيئة العربية للمرسح»ُ ،سنة ،منذ احتفاليته
اس ّ
األوىل ،وهي تكريم رواد الفن املرسحي يف البالد العربية تقديرا وتوقريا لهم ولتجاربهم املمتدة عرب السنني،
التي كان أثرها يف الناس كبريا ،فلقد تحقق بعروض مرسحية وكتب وندوات القدر األكرب من االستنارة
املجتمعية يف ظروف صعبة عىل العرب ،وبخاصة بعد التحرر الوطني والنهوض إىل بناء الدولة املستقلة.
وال يخفى عىل القايص والداين دور املرسحيني املرصيني عىل الصعيدين؛ املحيل والعريب ،فلقد أفلحوا أن
يكونوا دوما شموعا تنري طرق الحرية والحق والجامل ،ليس يف مرص بل يف بلدان الوطن العريب التي
استفاد مرسحيوها كثريا من التجربة املرصية التي نهض فنانوها وأكادمييوها لتمهيد الطريق للكثري
من األمصار العربية التي كانت تحتاج إىل إرشاد ومناهج سوية للتعامل مع فنون املرسح الوافد
الجديد عليها ،فهناك فنانون مرصيون كثريون توجهوا إىل البلدان العربية بشغف ومحبة
الستنبات الفن الجديد يف تعاون جدير بالذكر ودون منٍّ أو أذى ،مام شجع فنانو تلك البالد
ملامرسة فن رفيع جدير بأهله يف التزامه مبعالجة قضاياهم والقيام بدور الزم لتغيري الحياة
نحو املبتغى.
تكريم الهيئة العربية للمرسح لكوكبة من املتميزين ،الذين وقف العريب هنا وهناك
وصفق لهم طويال وكثريا ،يستحق االلتفات إليه وإبرازه ليس باعتباره فعال عابرا بل
باعتباره ترشيفا مستحقا للفن املرسحي العريب الذي أفلح يف القيام بدور بالغ األهمية
يف أوقات جعل الفنان من نفسه فيها رائدا صاحب رسالة وموجها ملجتمعه للخروج من
سلبيات ومنغصات لحياته.
فنانون كبار أمثال جالل الرشقاوي وسمري العصفوري وسناء شافع وعزت العالييل ،وقامات ذات
مواقف فكرية ماثلة من مثل فهمي الخويل وكامل عيد ولينني الرميل ويرسي الجندي ونبيل منيب
وهدى وصفي ،وفنانات بذلن ألجل املرأة العربية والفن العريب يف مواجهة صلبة مع تقاليد
وأعراف كانت حائط صد للجديد والحديث يف املجتمع العريب من مثل سميحة أيوب ونجاة
عيل وسهري املرشدي وسمرية عبد العزيز ،ونجوم أداء وتشخيص آخاذ كام عبد الرحمن أبو
زهرة ومحمود الحدّ يني وأرشف عبد الغفور وغريهم وغريهم من الكبار الذين يستحقون الكثري من
التوقري والتقدير ال يجب أن مير تكرميهم عفو الخاطر ،بل علينا أن نستفيد منه للمستقبل بأن نوظف تجربتهم
وخرباتهم توثيقا لها وصونا لها واسرتشادا بها لألجيال املرسحية القادمة ،فاملكرمون كنوز معرفية ال تهمل وهي
ال متهل يف الزمان حتى نقوم مبا يلزم للحفاظ عىل جوهرها الذي دفعه الرواد من مثر أفئدتهم.
فلنقف احرتاما لهذه الكوكبة العربية املرصية التي تكرم يف افتتاح الدورة الحادية عرشة ملهرجان املرسح العريب
يف القاهرة ،ولنصفق لهم فهم جديرون باحرتامنا.
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حتت رعاية الرئي�س ال�سي�سي

وزيرة الثقافة تعلن انطالق
فعاليات المهرجان العربي للمسرح

أعربت وزير الثقافة املرصية د .إيناس عبدالدايم ،عن
سعادتها بعقد الدورة الحادية عرشة للمهرجان عىل
أرض مرص،مثمنة جهود الهيئة العربية للمرسح  ،منظمة
املهرجان،يف إثراء املرسح العريب،ومشيدة بالدور املهم
الذي يقوم به سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي حاكم الشارقة عضو املجلس األعىل لدولة
اإلمارات العربية املتحدة،يف دعم الثقافة العربية عمو ًما
 ،واملرسح بصفة خاصة.
وقالت عبدالدايم خالل املؤمتر الصحفي الذي عقد
صباح اليوم األحد  6ينايرالجاري باملجلس األعىل للثقافة
،يف حضور الكاتب املرسحي إسامعيل عبدالله  ،األمني
العام للهيئة العربية للمرسح  ،واملخرج خالد جالل،
رئيس اللجنة العليا للمهرجان،إن مرص ترشف بإقامة هذا
الحدث املرسحي العريب الكبري عىل أرضها،وأن مؤسسات
الوزارة كلها مجندة لخدمة املهرجان وضيوفه ،الذين
يضيئون القاهرة بإبداعاتهم.
أشارت الوزيرة إىل اهتامم القيادة السياسية بالحدث
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الكبري ودعمها له ،مؤكدة أن وضع هذه الدورة
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السييس يعطيها ثقلاً
كبريًا،ويؤكد تقدير الرئيس لفن املرسح باعتباره أحد
أهم أدوات القوة الناعمة ،ويؤكد كذلك إميانه العميق
بأهمية ورضورة املرسح ،لتطوير وعي اإلنسان ،واكسابه
املزيد من الخربات املعرفية والجاملية
أضافت أن إقامة مهرجان بهذا الحجم ،ويف حضور هذا
العدد الكبري من املرسحيني العرب ،داللة واضحة عىل
ماتتمتع به مرص من أمن واستقرار ،يف ظل قيادة الرئيس
عبدالفتاح السييس،ورسالة إىل العامل أجمع بأن مرص
بخري وستظل دامئًا وأبدً ا.
من جانبه قال الكاتب املرسحي إسامعيل عبدالله ،
األمني العام للهيئة العربية للمرسح ،إن هذه الدورة
يشارك فيها  400مرسحي عريب  ،فضالً عن  250مرسح ًيا
مرصيًا،وتتضمن  27عرضً ا مرسح ًيا ،باإلضافة إىل العديد
من الندوات والورش وامللتقيات الفكرية.
أضاف عبدالله خالل املؤمتر،أن هذه الدورة التي يتابع و

يرشف عىل أدق تفاصيلها صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو املجلس
األعىل لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتترشف برعاية
فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييس ،هى موعد
للمرسحيني العرب ليقولوا كلمتهم يف غدهم و غد
أمتهم ،و يرددوا مقولة سلطان الثقافة يف رسالته باليوم
العريب للمرسح عام :2014
«لنجعل املرسح مدرسة لألخالق و الحرية»
قال إسامعيل عبدالله إن الهيئة العربية للمرسح تعرب
عن اعتزازها بتدشني العرشية الثانية من دورات مهرجان
املرسح العريب بانعقاد الدورة الحادية عرشة عىل أرض
الكنانة مرص ،بتعاون حيوي و فعال مع وزارة الثقافة
املرصية بقيادة الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد
الدايم و كذلك أعضاء اللجنة العليا الذين نوجه التحية
لهم.
أضاف إننا يف هذه الدورة التي نفتتح بها مرحلة جديدة،
أصبحنا مسلحني أكرث و أكرث مبا ال يقدر بأي مثن ،أال و
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هو رؤية و حكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل لالتحاد ،حاكم
الشارقة ،الرئيس األعىل للهيئة العربية للمرسح ،هذه
الرؤية الحكيمة التي تتضافر مع ثقته الغالية بالهيئة
العربية للمرسح ،التي أرادها منذ النشأة بيتاً للمرسحيني
العرب و رشاعاً يبحرون به إىل مرافئ الغد ،و قد خطت
الهيئة بدعمه و رعايته خطوات كبرية يف شتى املجاالت:
مهرجان املرسح العريب ،املسابقات ،الورش ،املهرجانات
الوطنية ،املرسح املدريس ،النرش ،االنفتاح الدويل ،كلها
عناوين تتضمن ملفات كثرية يطول الحديث عنها .
أوضح أن العروض املشاركة تنقسم إىل ثالثة مسارات،
األول يضم سبعة عروض هى:الحادثة «مرص» إخراج
عمروحسان ،املعجنة «مرص» تأليف سامح مهران،
إخراج أحمد رجب،تقاسيم عىل الحياة « العراق»إعداد
وإخراج جواد األسدي ،جنونستان « األردن» تأليف
وإخراج حكيم حرب ،سالمل يعقوب « األردن « تأليف
وإخراج الحاكم مسعود ،صباح ومسا « املغرب» تأليف
غنام غنام  ،إخراج عبد الجبار خمران ،قمرة « 14
تونس» تأليف بوكثري دومة  ،إخراج دليلة مفتاحي
،ليلك ضحى «اإلمارات» تأليف وإخراج غنام غنام
،مسافر ليل « مرص» تأليف صالح عبدالصبور ،إخراج
محمود فؤاد صدقى.
أشار إىل أن العروض املشاركة ىف املسار الثاىن هى
العروض التى تنافس عىل جائزة الشيخ القاسمى
وهى:الرحمة «الكويت» تأليف عبد األمري الشمخي،
إخراج فيصل العبيد ،الطوق و اإلسورة « مرص» تأليف
يحى الطاهر عبدالله  ،إخراج نارص عبد املنعم ،املجنون
«اإلمارات» إعداد قاسم محمد  ،إخراج محمد العامري
،النافذة « األردن « تأليف مجد حميد  ،إخراج مجد
القصص ،ذاكرة قصرية « تونس «تأليف وإخراج وحيد
العجمي ،شابكة «املغرب» تأليف عبد الكريم برشيد
 ،إخراج أمني ناسور ،عبث « املغرب» تأليف وإخراج
إبراهيم رويبعة ،نساء بال مالمح «األردن» تأليف عبد

األمري الشمخي  ،إخراج إياد شطناوي.
قال إن الهيئة العربية للمرسح شكلت لجنة تحكيم
للعروض املتنافسة يف املسار الثاين ،مسار الجائزة،
و كعادتها تعمد الهيئة إىل اختيار أعضاء اللجنة من
األسامء الوازنة ،كام تشرتط أن ال يكون أي من األعضاء
من دولة ترشح منها أي عرض للمنافسة ،من أجل
الحيادية  ،و يتوج الفائز بالجائزة يف ختام املهرجان ،و
يفتتح العرض الفائز الدورة املوالية من مهرجان أيام
الشارقة املرسحية يف مارس  ،2019حيث يتسلم التكريم
من يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي،وتبلغ املكافأة املالية للجائزة  100000درهم
إمارايت ،كام يحظى العمل الفائز بدعم الهيئة من خالل
إرشاكه مبهرجانات عربية و دولية هامة.
أضاف أن لجنة تحكيم هذا املسار تضم كلاً من :عمر
فطموش « الجزائر» رئيساً،
د .جبار خامط «العراق،».د .عثامن بدوي « السودان»،د.
علية الخالدي « لبنان»،
فهد ردة الحاريث « السعودية» أعضاء.
أوضح أن املهرجان يخصص ملرسحيات املسار الثاين
املتنافسة عىل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور

العربى

سلطان بن محمد القاسمي ندوات نقدية تطبيقية ،تعقد
كل ليلة بعد انتهاء العروض ،و يقوم بتقديم القراءة
النقدية لهذه العروض كوكبة من النقاد العرب  ،منهم :
عالء عبدالعزيز،فاضل الجاف  ،أنور محمد ،محمد سمري
الخطيب ،محمد خري الرفاعي ،محمد بهجت ،محسن
زروال،لطفي العريب السنويس.
أضاف أن املسار الثالث يضم عرشة عروض مرصية
سيتم تقدميها ىف عدد من املحافظات  ،ومنها
القاهرة،األسكندرية ،االسامعيلية ،الفيوم ،وهى
عروض(محطة مرص) تأليف محمد زناىت ،إخراج رضا
حسانني( ،آخران ىف االنتظار) تأليف سعيد حجاج  ،إخراج
حامده شوشة (،شباك مكسور) تأليف رشا عبد املنعم ،
إخراج شادى الداىل(،أبو كبسولة) تأليف محمد الصواف
 ،إخراج محمد مريس(،جارى التحميل) تأليف سامح
عثامن  ،إخراج سامح الحرضي(،.استوديو) تأليف و
إخراج عالء الكاشف (،طائر) تأليف محمود جامل،إخراج
عمر حسني (،إعمل نفسك ميت) تأليف السيد فهيم،
إخراج أرشف عبد الجواد(،الوحوش الزجاجية) تأليف
تنيس وليامز ،إخراج مدحت معتز(،السفري) تأليف
سالفو مروجيك ،إخراج أحمد السالموين.
من جهته قال املخرج خالد جالل رئيس اللجنة العليا
للمهرجان إن املسارح التي ستقدم عليها عروض
املهرجان ،تم تجهيزها بأحدث املعدات لتناسب هذا
الحدث الكبري ،مؤكدً ا أن مؤسسات وزارة الثقافة
املرصية املعنية استعدت منذ عدة شهور لهذا الحدث
،تحت قيادة الفنانة د .إيناس عبدالدايم وزيرالثقافة،
التي تابعت كل صغرية وكبرية حتى يخرج املهرجان
بالصورة التى تليق باملرسح العرىب  ،مثم ًنا جهود الهيئة
العربية للمرسح ،ورئيسها األعىل سمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو املجلس
األعىل لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ،ىف إثراء ودعم
ورعاية املرسح العرىب وصناعه.
أضاف خالد جالل أن املهرجان يكرم هذه الدورة خمسة
وعرشين فنانًا وكات ًبا وناقدً ا من رموز املرسح املرصى
وهم :أرشف عبد الغفور،آمال بكري ،جالل الرشقاوي
،رشوان توفيق ،سميحة أيوب ،سمري أحمد ،سمري
العصفوري ،سمرية عبد العزيز ،سمري غانم ،سناء شافع
،سهري املرشدي ،عبد الرحمن أبو زهرة ،عزت العالييل ،
فهمي الخويل ،كامل عيد ،لينني الرميل ،محمود الحديني
،محمود ياسني ،نبيل الحلفاوي ،نبيل منيب ،نجاة عيل
،نعيمة عجمي ،هدى وصفي ،يرسي الجندي ،يحيى
الفخراين.
وأعلن املخرج غنام غنام مسئول اإلعالم بالهيئة العربية
للمرسح عن إصدار نرشة يومية ىف  24صفحة ملتابعة
فعاليات املهرجان ،فضلاً إنشاء مركز صحفى لتوفري
الصور واملواد الصحفية لوسائل اإلعالم ،وإقامة حوايل
 27مؤمت ًرا صحف ًيا لصناع العروض املشاركة ىف املهرجان
،مش ًريا إىل إصدارالهيئة  11كتا ًبا عن املرسح املرصي،
فضلاً عن إقامة معرض إلصدارت الهيئة  ،وغريها من
الفعاليات التى سيشهدها املهرجان عىل مدى أيامه
السبعة.
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بالقاهرة وحمافظات �أخرى

27

عرضا مسرحيا
تشارك بالدورة
الحادية عشرة
كتب :أحمد زيدان

أعلنت الهيئة العربية للمرسح أسامء  27عرضا
مرسحيا تشارك يف النسخة الحادية عرشة للمهرجان
العريب بالقاهرة يف الفرتة من  10إىل  16يناير ،وذلك
بعد استحداث املسار الثالث والذى يضم عرشة
عروض مرصية مختارة من قبل البيت الفنى للمرسح
والهيئة العامة لقصور الثقافة .
وقد وجه األمني العام للهيئة العربية للمرسح الكاتب
إسامعيل عبد الله شكره وتحيته لكل الفرق التي
أرسلت استامراتها وملفاتها للمشاركة ،مؤكدا أن
تقرير اللجنة أشار إىل وجود عدد كبري من العروض
التي تستحق االلتفات ،كام أشاد مبا وصفته اللجنة
بجرأة العروض فنيا وفكريا لناحية االشتباك مع
الواقع وتجلياته ،واالنفتاح عىل مختلف األساليب
الراسخة والحديثة يف آنٍ معا؛ مام أعطى تنوعا وثراء
لالختيارات التي متت .كام حيا لجنة االختيار مؤكدا
أن اللجنة عملت دون إمالءات وبحرية تامة ،وأن
األمانة العامة للهيئة كعادتها تتبنى قرارات اللجنة
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احرتاما وتقديرا منها لجهدها ورؤيتها.
كام متنى األمني العام للمرسحيني املشاركني يف هذه
الدورة التوفيق وتقديم ما يليق مبسرية املرسح العريب
وتطلعات مرسحييه ،وكذلك ما يرسم صورة إيجابية
لهذا املرسح أمام الجمهور املرصي ،ومبا يليق أيضا
مبكانة مرص وثقافتها.
احتلت مرص منفردة املركز األول يف عدد امللفات
املقدمة التي بلغت  27عرضا مرسحيا ،وأتت تونس
يف املركز الثاين بـ 21عرضا ،تلتها املغرب بـ 16عرضا،
واألردن يف املركز الرابع بـ 12عرضا ،وسوريا بـ11
عرضا ،وتليها كل من العراق والجزائر بـ 10عروض،
ولبنان بـ 9عروض ،والبحرين بـ 6عروض ،وفلسطني
بـ 5عروض ،والسودان والكويت واإلمارات وعامن
والسعودية بـ 3عروض لكل منها ،وليبيا بعرضني
اثنني ،بينام شاركت كل من أملانيا والنمسا وموريتانيا
وفرنسا بعرض وحيد لكل منها.
كام احتلت مرص صدارة بالعروض التي قبلت باملسار

األول ،وهي« :مسافر ليل» مبركز الهناجر للفنون من
تأليف صالح عبد الصبور وإخراج محمود صدقي،
و»املعجنة» لفرقة املرسح القومي من تأليف د .سامح
مهران وإخراج أحمد رجب ،و»الحادثة» ملرسح الغد
من تأليف لينني الرميل وإخراج عمرو حسان ،بينام
تلتها األردن بعريض «جنونستان» لفرقة الرحالة من
تأليف وإخراج حكيم حرب ،و«سالمل يعقوب» لفرقة
كوارتز الدولية لإلعالم من تأليف وإخراج الحاكم
مسعود ،بينام تشارك العراق بعرض «تقاسيم عىل
الحياة» ملنتدى املرسح التجريبي من إعداد وإخراج
جواد األسدي ،بينام تشارك املغرب بعرض «صباح
ومسا» ملرسح دوز من تأليف غنام غنام ومن إخراج
عبد الجبار خمران ،وتشارك تونس بعرض «قمرة »14
ملرسح الناس من تأليف بوكثري دومة وإخراج دليلة
مفتاحي ،وتشارك اإلمارات بعرض «ليلك ضحى»
إنتاج املرسح الحديث من تأليف وإخراج غنام غنام.
وقد تصدرت كل من املغرب واألردن جانب
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املشاركات مبسار جائزة الشيخ سلطان القاسمي؛
حيث تشاركتا بعرضني لكل منهام؛ حيث تشارك األردن
بعريض «النافذة» للمرسح الحديث من تأليف مجد
حميد وإخراج مجد القصص ،و«نساء بال مالمح»
للمرسح الحر من تأليف عبد األمري الشمخي وإخراج
إياد شطناوي ،بينام تشارك املغرب بعريض «شابكة»
ملرسح أوركيد من تأليف عبد الكريم برشيد وإخراج
أمني ناسور ،و«عبث» لفرقة بصامت الفن من تأليف
وإخراج إبراهيم رويبعة ،بينام تأيت تونس بعرض
«ذاكرة قصرية» ملرسح البيت من تأليف وإخراج
وحيد العجمي ،ومرص بعرض «الطوق واإلسورة»
ملرسح الطليعة – الحديث من تأليف يحيى الطاهر
عبد الله رؤية درامية د .سامح مهران ومن إخراج
نارص عبد املنعم ،وتشارك الكويت بعرض «الرحمة»
لفرقة املرسح الكويتي من تأليف عبد األمري الشمخي
وإخراج فيصل العبيد ،وتشارك اإلمارات بعرض
«املجنون» ملرسح الشارقة الوطني من إعداد قاسم
محمد وإخراج محمد العامري.
وقد استحدثت الهيئة العربية للمرسح يف الدورة
الحادية عرشة مسارا ثالثا للعروض املرصية التى
اختارها كل من البيت الفنى للمرسح والهيئة العامة
لقصور الثقافة حيث يشارك البيت الفنى باملسار
الثالث بخمسة عروض دفعة واحدة تقدم أربعة منها
يف الفرتة من  11وحتى  15يناير وهى» محطة مرص»
لفرقة مرسح القاهرة للعرائس تأليف محمد زناىت
وإخراج رضا حسانني ويقدم ىف السادسة مسا ًء عىل
خشبة مرسح القاهرة للعرائس ،و «شباك مكسور»
تأليف رشا عبد املنعم وإخراج شادى الداىل انتاج
مرسح الطليعة والذى يقدم يف الثامنة مساء عىل
خشبة قاعة زىك طليامت ،ويشارك مرسح الطليعة
أيضا بعرض «آخران يف االنتظار» تأليف سعيد حجاج
وإخراج حامدة شوشه ويقدم بقاعة صالح عبد الصبور
يف السابعة مساء ،وتشارك فرقة مرسح الشباب بعرض
«جارى التحميل» تأليف سامح عثامن وإخراج سامح
الحرضى عىل مرسح ملك يف السابعة مسا ًء ،وتشارك
فرقة اإلسكندرية بعرض «أبو كبسولة» تأليف محمد
الصواف وإخراج محمد مرىس ،والذى يعرض من عدة
أشهر بجمهور كبري عىل مرسح بريم التونيس يف الثامنة
من مسا ًء
أما مرسح الثقافة الجامهريية فيشارك ضمن املسار
الثالث بخمسة عروض تتوزع جغرافيا بني االسامعيلية
و القاهرة والفيوم واملنوفية والدقهلية حيث يقدم
العرض املرسحى « استديو» لنادى مرسح شبني
الكوم من تأليف وإخراج عالء الكاشف ،بقرص ثقافة
الجيزة ،يوم  11يناير يف متام الساعة الثامنة مساء،
وهو العرض الحاصل عىل املركز األول مبهرجان نوادى
املرسح السابع والعرشين ونافس بقوة باملهرجان
القومى للمرسح املرصى وحصل عىل جائزة النص
املرسحي ،بينام يشارك عرض نادى مرسح السالم
«طائر» تأليف محمود جامل وإخراج عمر حسني

الثقافة اجلماهريية ت�شارك
بخم�سة عرو�ض

مهران

ال�شمخي ومهران وغنام
كتاب يحظون ب�أكرث من
ن�ص م�رسحي

الشمخي

العرو�ض تت�سم بجر�أة
فنية وت�شتبك مع الواقع
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وهو العرض الحاصل عىل املركز الثاىن مبهرجان نوادى
املرسح النسخة  26والتى أقيمت عىل مرسح السامر
بالعجوزة ،ويقدم عىل مرسح مركز الجيزة الثقاىف يف
الثاىن عرش من يناير يف متام الساعة الثامنة مساء،
بينام يقدم عرض» اعمل نفسك ميت» لنادى مرسح
القناطر الخريية تأليف السيد فهيم وإخراج ارشف
عبد الجواد يوم  13يناير يف متام الساعة الثامنة مساء
باملركز الثقاىف بالجيزة ،ويستقبل جمهور محافظة
االسامعيلية العرض املرسحى « الوحوش الزجاجية»
تأليف تينيس ويليامز وإخراج معتز مدحت وهو
العرض املشارك ضمن مشاريع اعتامد املخرجني
ويعرض يف الرابع عرش من يناير يف متام الثامنة مساء
عىل مرسح قرص ثقافة االسامعيلية ،ويقدم عرض
«السفري» لنادى مرسح الفيوم يوم 15يناير عىل
مرسح ثقافة الفيوم يف متام الثامنة مسا ًء ،من تأليف
سالفو مروجيك وإخراج أحمد السالموىن وقد شارك
العرض مبهرجان القاهرة الدوىل للمرسح املعارص
والتجريبي النسخة الرابعة والعرشين وحظى باهتامم
نقدى اضافة لفوزه بالنسخة الخامسة والعرشين
ملهرجان نوادى املرسح والتى أقيمت باالسامعيلية .
وعىل مستوى الكتابة يشارك الكاتب عبد األمري
الشمخي بجائزة الشيخ سلطان القاسمي بنيص «نساء
بال مالمح» للمرسح الحر ومن إخراج إياد شطناوي،
ممثال للمملكة األردنية الهاشمية ،و«الرحمة» لفرقة
املرسح الكويتي من إخراج فيصل العبيد ،كام
يشارك د .سامح مهران بنيص «الطوق واإلسورة»
رؤية درامية عن رواية يحيى الطاهر عبد الله ومن
إخراج نارص عبد املنعم ،وهي تابعة ملرسحي الطليعة
والحديث للبيت الفني للمرسح – مرص ،وذلك بجائزة
الشيخ سلطان القاسمي وبنص «املعجنة» ضمن
املسار الثاين من إخراج أحمد رجب ممثال للمرسح
القومي املرصي ،بينام الكاتب غنام غنام يشارك بنيص
«ليلك ضحى» وهو من إخراجه ممثال لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ونص «صباح ومسا» ملرسح دوز
ممثال للمملكة املغربية من إخراج عبد الجبار خمران.
كان قد تقدم إىل لجنة االختيار  148عرضا مرسحيا،
بعد استبعاد امللفات التي خالفت الرشوط املعلنة
يف استامرة التقديم ،وتلك التي مل تستكمل ملفاتها،
وكانت الهيئة العربية للمرسح قد فتحت باب الرتشح
منذ مايو  ،2018وأغلقت باب الرتشح يوم 24
نوفمرب  ،2018لتنطلق عملية اختيار العروض عىل
مبدأ الجودة ،مع إعطاء األفضلية للعروض الجيدة
التي المست تيمة عمل الهيئة العربية للمرسح يف
عام  2018وهي« :االشتباك مع املوروث الثقايف
إلنتاج معرفة إبداعية جديدة ومتجددة» ،كام راعت
االختيارات رشوط السالمة العامة التي باتت مهمة
ومقدرة يف أنظمة املسارح العاملية ،والتي صارت
محط انتباه واهتامم الجهات املعنية باملرسح يف
الدولة املضيفة جمهورية مرص العربية..
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 8ندوات نقدية
لعروض المسابقة

يخصص املهرجان ملرسحيات املسار الثاين املتنافسة عىل جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ندوات نقدية تطبيقية ،تعقد كل ليلة بعد انتهاء العروض ،ويقوم بتقديم القراءة النقدية لهذه العروض
كوكبة من النقاد واألساتذة العرب ،وتعمد الهيئة إىل تزويد النقاد بالفيديو الكامل للمرسحيات ليك يكون
الناقد مستعدا ويأخذ الوقت الكايف يف دراسة العرض ،وتكتمل رؤيته مبشاهدة العرض ضمن املهرجان.
تعقد الجمعة  11يناير جلسة نقدية حول عرض «الطوق واإلسورة» رواية يحيى الطاهر عبد الله ،معالجة
درامية سامح مهران ،إخراج نارص عبد املنعم ،ويتحدث بها النافد د .عالء عبد العزيز ،يعقبها حلسة
نقدية لعرض «النافذة» تأليف مجد حميد ،دراماتورج زيد خليل مصطفى ،إخراج مجد القصص  -األردن،
ويتحدث بها د .فاضل الجاف ويدير الجلستني النقديتني عبد الرزاق بوكبة.
وتعقد السبت  12يناير جلسة نقدية لعرض «شابكة» تأليف عبد الكريم برشيد ،إعداد وإخراج أمني ناسور،
ملرسح األوركيد  -املغرب ،ويتحدث بها الناقد أنور محمد ،تليها جلسة لعرض «ذاكرة قصرية» تأليف وإخراج
وحيد العجمي ،مرسح البيت  -تونس ،ويتحدث بها الناقد محسن زروال ،ويدير الجلستني النقديتني د .فيصل
القحطاين.
وتعقد األحد  13يناير جلسة نقدية لعرض «الرحمة» تأليف عبد األمري الشمخي ،إخراج فيصل العبيد  -املرسح
الكويتي ،ويتحدث بها الناقد محمد خري الرفاعي ،تليها جلسة نقدية لعرض «نساء بال مالمح» تأليف عبد األمري
الشمخي ،إعداد عيل عليان ،إخراج إياد الشطناوي – األردن ،ويتحدث بها الناقد محمد بهجت ،ويدير الجلستني الناقد
جوان جان.
وتعقد االثنني  14يناير جلسة نقدية لعرض «عبث» تأليف وإخراج إبراهيم رويبعة لفرقة بصامت الفن  -املغرب ،ويتحدث بها
الناقد محمد سمري الخطيب ،تليها ندوة عرض «املجنون» عن مجنون جربان خليل جربان ،نص قاسم محمد ،إخراج محمد العامري
ملرسح الشارقة الوطني – اإلمارات ،ويتحدث بها الناقد لطفي العريب السنويس ،ويدير الجلستني رسمي محاسنة.

محمد اخلطيب

محسن زروال

جوان جان

 11إصدارا خاصا عن المسرح المصري ومعرض لمنشورات الهيئة العربية

تصدر الهيئة يف كل دورة مجموعة من الكتب الخاصة مبرسح البلد املحتضن للدورة،
وقد خصت الهيئة مرص بعدد من اإلصدارات يبلغ ضعفي ما فعلت يف دورات سابقة،
وهذه الكتب هي :ثالثة إصدارات تحت عنوان رئييس وهو «الفرق املرسحية املرصية»
يف العراق لدكتور عيل الربيعي ،وتحتفي اإلصدارات بالفرق املرصية التي قدمت عروضها
بالعراق ،ومن بينها فرقة جورج أبيض ،وفرقة فاطمة رشدي ،وفرقة يوسف وهبي ،كام
يصدر كتاب «نجيب محفوظ كاتبا مرسحيا وسينامئيا» للدكتور حسن عطية ،وكتاب
«كرم مطاوع فنان املهام املرسحية الصعبة» للدكتور عمرو دوارة ،وكتاب «زيك طليامت،
محارضتان ومذكرتان» لدكتور يوسف عايدايب ،وكتاب «فن املطالبة بالحق – املرسح
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املرصي وحقوق اإلنسان» للكاتبة نورا أمني ،وكتاب «الدالالت الدرامية للنظم الطقسية
يف الدراما التجريبية» لدكتور مصطفى سليم ،وكتاب «املرسحية الشعرية العامية يف
مرص» للكاتب عبد الكريم الحجراوي ،وكتاب «حرث األرض الرتاث الشعبي القصيص
يف املرسح املرصي» لدكتور محمد أمني عبد الصمد ،وكتاب «تناقضات الخطاب والنص،
دراسة لصورة املرأة يف املرسحيات املنشورة من  »1952 – 1923لدكتور نبيل بهجت.
ويف السياق ذاته تقيم الهيئة العربية للمرسح ملنشوراتها معرضا لبيع كتبها بتخفيضات
كبرية ،وتشمل منشورات الهيئة نحو  210عناوين ما بني نصوص ودراسات وتوثيق.
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ندوة تحكيمية لتحديد الفائزين بالمراتب الثالث األفضل
في مسابقة البحث العلمي النسخة الثالثة
وضعت الهيئة النظام لعملها عىل مدار العام وبالتايل لهذه املسابقة (االشتباك
مع املوروث الثقايف إلنتاج معارف مرسحية إبداعية جديدة ومتجددة).
تنبع املسابقة وتنظيمها من إدراك الهيئة العربية للمرسح ألهمية العمل
عىل توفري مناخات الدراسات والبحث العلمي يف سبيل تنمية املرسح
وصوال إىل مقاربة الشعار الرئييس الذي قامت عليه الهيئة «نحو مرسح
عريب جديد ومتجدد».
شكلت الهيئة العربية للمرسح لجنة تحكيم تكونت من :د .يوسف عايدايب
– السودان ،د .عقيل مهدي – العراق ،د .حسن اليوسفي – املغرب ،وبناء
عىل نظام املسابقة املعلن يف النسخة الثالثة ،فإن الباحثني املتأهلني للمراتب
الثالث األفضل ،سوف يتنافسون عىل الفوز برتاتبية هذه املراتب خالل ندوة
تحكيمية خاصة تعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية عرشة من مهرجان
املرسح العريب التي تعقد يف القاهرة من  10إىل  16يناير  .2019وضمت قامئة
املتأهلني للمراتب الثالثة األفضل :الباحث عيل عالوي – املغرب ،عن بحثه (يف
الحاجة إىل مجاوزة االحتفالية إلنتاج معارف مرسحية إبداعية جديدة ومتجددة)،
الباحثة فاطمة أكنفر – املغرب ،عن بحثها (جامليات الهجنة يف املامرسة املرسحية
املغربية ،من تأكيد الخصوصية إىل استيعاب النامذج الكونية) ،الباحث محمود
حسن – السودان ،عن بحثه (املرسح العريب من سؤال الكينونة إىل ما بعد الرتاث،
دراسة يف األنساق الثقافية) ،الباحثة مروة وهدان – مرص ،عن بحثها (تجليات
أسطورة عشتار يف الخطاب املرسحي النسوي ،دراسة نقدية ملرسحية «سيدة
األرسار عشتار» للكاتبة حياة الرايس يف ضوء النقد األسطوري).

عقيل مهدى

مصر األولى بمسابقة التأليف للكبار
والجزائر األولى فى نصوص األطفال

نظمت الهيئة العربية للمرسح النسخة الحادية عرشة
من مسابقتي تأليف النص املرسحي ،املوجه للكبار ،18+
واملوجه لألطفال واليافعني من سن  6إىل .18
هذا وقد أعلنت الهيئة يف شهر نوفمرب  2018نتائج الفائزين
يف املسابقتني ،وجريا عىل عادتها فإن الفائزين يتمتعون
بالدعوة لحضور فعاليات املهرجان ،وكذلك التكريم ضمن
فعالياته ،حيث يتسلم الفائزون أيقونات الهيئة العربية
للمرسح ،إضافة إىل مبلغ مكافأة الفوز .من ناحية ثانية،
فإن هذه النصوص تنرش ضمن منشورات الهيئة العربية
للمرسح .مسابقة تأليف النص املرسحي املوجه للكبار يف
عام  .2018حصل عىل املراتب الثالث األفضل ثالثة كتاب
من مرص والجزائر والسعودية ،وجاء الفوز عىل النحو التايل:
املرتبة األوىل للكاتب املرصي أمين هشام محمد حسن عن
النص املرسحي «طسم وجديس» ،وجاء يف املرتبة الثانية
الكاتب الجزائري محمد األمني بن ربيع عن نصه املرسحي
«كفن الربوكار» ،وجاء يف املرتبة الثالثة الكاتب السعودي

إبراهيم الحاريث عن نصه «املشهد األخري يف وداع السيدة».
يذكر أن لجنة تحكيم الدورة الحادية عرشة من مسابقة
تأليف النص املرسحي املوجه للكبار للعام  ،2018تكونت
من األساتذة :بدر محارب – الكويت ،محمد العوين –
تونس ،هزاع الرباري – األردن.
أما يف مسابقة تأليف النص املرسحي املوجه لألطفال
واليافعني من  ،18 – 6فقد فاز بها باملرتبة األوىل الكاتب
الجزائري يوسف بعلوج عن مرسحية «قمقم مارد الكتب»،
وجاء باملرتبة الثانية الكاتب املغريب هشام ديوان عن نصه
«إبر ليست للتطريز» ،بينام جاء يف املرتبة الثالثة مكرر
الكاتب املرصي محمد كسرب عن مرسحيته «مندور والقلم
املسحور» ،وجاء باملرتبة الثالثة الكاتبة الجزائرية كنزة
مباريك عن مرسحيتها «مدينة النانو».
وكانت لجنة الحكيم لهذه املسابقة قد تكونت من :د.
الزهرة إبراهيم – املغرب ،د .حسني عيل هارف – العراق،
فاطمة املعدول – مرص.

يوسف بعلوك
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 6ورش تدريبية لمدربين دوليين
في عناصر العرض المسرحي
تنظم الهيئة العربية للمسرح ورشات تدريبية يف عناصر العرض املسرحي خالل كل دورة من دورات مهرجان املسرح
العربي ،وذلك لفائدة ضيوف املهرجان واملبدعني الشباب من البلد املحتضن ،وحتفل الدورة احلادية عشرة بتنظيم ست
ورشات تدريبية ،على النحو التالي:

ور�شة الإ�ضاءة امل�رسحية
للمدرب زهاو هاي

بالتعاون مع رابطة السينوغرافيني الصينيني –
ينتشوان ،تقام ورشة يف اإلضاءة املرسحية يف الفرتة
من  12وحتى  15يناير ،وهي من الورش املتقدمة
للمحرتفني يف السينوغرافيا ويشارك بكل منها عدد
 12متدربا من بينهم  6مرصيني ،ويقوم بالتدريب
بورشة اإلضاءة املرسحية املدرب زهاو هاي
ويشغل منصب نائب رئيس هيئة السينوغرافيني
يف مدينة قواندونج ،وتعقد الورشة مبركز اإلبداع
الفني بساحة األوبرا.

10

ور�شة «الأقتعة» للمدرب
كارلو�س دياز – �إ�سبانيا
وتقام الورشة يف الفرتة من  12إىل  21يناير
كارلوس دياز ممثل وأستاذ علوم املرسح يف تشييل
بجامعة ديل ديسارولو ،وأستاذ بقسم الدراما
جامعة دووك ،عمل ممثال يف أكرث من  20عمال
مع أهم املخرجني التشيليني وعدد من املخرجني
األجانب ،وقام بإخراج مرسحية «جون وبياتريس»
عىل مرسح موري ،ومرسحية «سوء فهم» عىل
مرسح دووك يوس ،وأكرث من  90مرشوع مرسح
جامعي بتشييل ،و ُرشح للكثري من الجوائز
وتم تكرميه مؤخرا كأفضل أستاذ بجامعة ديل
ديسارولو ،وأفضل أستاذ بقسم الدراما جامعة
دووك.

ور�شة ال�سينوغرافيا
للمدرب ليانغ كزيكنغ

وتتزامن معها ورشة يف السينوغرافيا للمدرب
ليانغ كزيكنغ ويشغل منصب نائب األمني العام
بهيئة السينوغرافيني يف الصني ،وذلك يف الفرتة من
 12وحتى  15يناير ،وتعقد الورشة بالهناجر.
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ور�شة «ح�ضور اجل�سد» لنا�شئة
ال�شارقة للمدربة نورا �أمني

تقام الورشة يف الفرتة من  10إىل  16يناير،
والورشة حول استخدام الحركة ومواجهة الجمهور،
وهي ورشة يف أساسيات إعداد املمثل ،وخصصت
لناشئة الشارقة ويشارك بها  15متدربا ،وتعقد
مبركز الجيزويت الثقايف بشارع رمسيس.
نورا أمني :روائية وكاتبة قصصية وممثلة مرسح
مرصية ،حصلت عىل ماجستري يف األدب املقارن
بقسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة ،تعمل يف
إطار املرسح املستقل كمخرجة منذ عام ،2000
ومن خالل الفرقة التي أسستها «الموزيكا
املرسحية املستقلة» ترجمت  11عمال مرسحيا بني
النظريات واملناهج املرسحية والنصوص املرسحية،
قدمت كمخرجة ومدربة متثيل ومنتجة الكثري
من الورش املرسحية يف مختلف مجاالت املرسح
وبالتعاون مع عدة فرق دولية ،درست التمثيل
بجامعات الواليات املتحدة األمريكية وأخرجت
هناك بني عامي  2005و ،2006كام كانت أول
مرصية تخرج ملرسح الدولة بأملانيا وذلك عام
 ،2006حصلت عىل زمالة مركز جون كنيدي
لفنون العرض بواشنطن دي يس إلدارة الفنون
 ،2004 - 2003وعىل منحة اليونيسكو لشباب
املرسحيني مبركز مرسح املقهورين بالربازيل ،2003
حيث تدربت عىل يد أوجستو بوال ،وأصبحت أول
مدربة معتمدة ملرسح املقهورين مبرص ،حصلت
عام  2009كأول مخرجة عربية عىل جائزة إبسن
كمنحة إلخراج عرض مرسحي تجريبي عن «بيت
الدمية» قامت بإخراج  30عرضا يف مرص والخارج،
منهم عروض رقص مرسحي وإمياء ،وعروض
درامية كالمية معارصة من املرسح العاملي.

ور�ش خم�ص�صة لطالب
�أكادميية الفنون بالقاهرة

خصصت إدارة املهرجان العريب بالتعاون مع
أكادميية الفنون بالقاهرة التي يرتأسها د .أرشف
زيك ،عددا من الورش التدريبية للطالب من بينها:
ورشة «سيكولوجية الحركة /منهج بات ملميجرن»
للمدرب جايلز فورمان – بريطانيا
تقام ورشة «سيكولوجية الحركة» للمدرب جايلز
فورمان يف الفرتة من  1إىل  12يناير ،بأكادميية
الفنون.
كان املدرب الربيطاين جايلز فورمان Giles
 Foremanقد قدم عىل مدار عامني ورشا تدريبية
بالقاهرة من بينها تطوير الشخصية الدرامية،
وجايلز فورمان هو ممثل وواحد من املدربني
الرائدين يف اململكة املتحدة ويف جميع أنحاء
أوروبا ،عمل أيضا كمدرب بالوكالة يف مركز الدراما
يف لندن والكثري من املراكز املهمة يف لندن وجميع
أنحاء أوروبا.

العربى

ور�شة «فن املامي» للمدرب
رادمي فيزفاري – الت�شيك

هو أستاذ البانتومايم بجامعة براج
كان قدم منذ ثالث سنوات ورشة بأكادميية الفنون
مبرص بناء عىل رغبته لتقديم خربته للفنانني
املرصيني أثناء مشاركة الفنانة واملخرجة روان الغابة
بأحد عروضها يف مهرجان بالتشيك.
يعد املخرج التشييك راديم فيزفاري «Radim
 »Vizvaryخبري ومخرج ومصمم للبانتومايم
تخرج من كلية املرسح الغنايئ االستعرايض وحصل
عىل املاجيستري والدكتوراه يف مجال الفن الصامت
والتعبري الجسدي والتمثيل.
أسس ثالثة مهرجانات عاملية دولية وهي
TANTEHORSE - MIME PRAGUE
 ،- SILENT OPERAدمج ما بني األوبرا
والبانتومايم وأخرج عرض «أوبرا مايم» ،باإلضافة
إىل كونه مديرا ومخرجا ملهرجانني دوليني
آخرين MIME FEST - KOMEDIANTI V
.ULICÍCH
وهو منظر يف املوديرن مايم وناقد فهو يكتب
مقاالت يف الجرائد واملجالت التشيكية كام قدم 6
أعامل يف املرسح والسينام التشيكية ،ويف مقدمتها
 Klauniو.Jsem brána
ويعد راديم فيزفاري مدربا ومعلام يف السريك
التشييكCIRQUEON – New circus center
 in the Czech Republicونظم ورش بانتومايم
يف أملانيا ملدة أربع سنوات Die Etage school in
 ،Berlinوغريها يف أنحاء العامل.
حاز راديم فيزفاري عىل جائزة بريال الدولية للتمثيل
«،»International Perla prize for acting
وجوائز عاملية كثرية أخرى يف أمريكا وإنجلرتا ،تم
تسجيله يف موسوعة أوكسفوردWho’s Who of
.the Oxford Encyclopedia
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إسماعيل عبد اهلل:
رهاننا على مصر دائم وحيوي ويمنحنا
هذا العام دفعة ثقة جديدة للمهرجان
الهيئة العربية للمسرح هي الصرح املسرحي الذي أمر
بإنشائه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعلى لالحتاد حاكم الشارقة يف
عام  ،2007وبعد عام واحد أصبح يوم  10يناير  2008هو
تاريخ ميالد هذه الهيئة ..وتاريخ واحد من املهرجانات
الهامة واملؤثرة يف مسيرة املسرح العربي.
وإلى جوار املهرجان السنوي تقيم الهيئة مشاريع مسرحية
متنوعة تهتم باألطفال والشباب وكذا بالهواة واملحترفني،
وتساعد أيضا يف تدشني مهرجانات وطنية بالدول العربية
التي تفتقر لذلك ،وتقدم كل املساعدات املتاحة واملمكنة
لتوفير الفرص للمسرحيني لتقدمي مسرح عربي قادر على
تغيير الصيغ واملضامني املسرحية التقليدية والصمود
باملواءمة وبالفكر أمام الظروف السياسية الصعبة التي
متر باملنطقة العربية اآلن.
املسرحيون يف ربوع الدول العربية يتعرفون على الهيئة من
خالل أنشطتها املستمرة واملتنوعة بالدول املختلفة ،ولكن
ال يعلم اجلميع آليات عمل الهيئة ،وأهم استراتيجياتها،
والقضايا التي تشتبك يف عملها معها ،وأيضا تلك امللفات
التي تدعمها الهيئة .هذه املعلومات وغيرها بكثير سيعلن
عنها إسماعيل عبد اهلل ،املسرحي اإلماراتي الكبير ورئيس
الهيئة العربية للمسرح ،كما سيكشف يف حواره عن كل ما
هو جديد بفعاليات الدورة احلادية عشرة.
وإسماعيل عبد اهلل هو واحد من رموز املشهد املسرحي
العربي الذي عمل فيه لسنوات كثيرة ممثال ومخرجا
وكاتبا ،يحمل يف معظم كتاباته هموم أمته العربية مبلورا
صيغا كتابية الفتة للنظر ومثيرة للجدل ،كما أنه يهوى
االشتباك مع التراث بأسئلته الكثيرة ،ويف السطور القادمة
سيتحدث عبد اهلل باعتباره مسرحيا بارزا مهموما بقضايا
الوطن العربي ،ومتابعا قويا للحركة املسرحية العربية.

حوار :سلوى عثمان
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 لك إسهامات كثيرة ومتنوعة يف كافةمناحي العمل الفني واإلبداعي ..كيف
تستطيع املواءمة واملوازنة بني مشاريعك
اإلبداعية اخلاصة ومشروع املسرحيني
العرب ككل واملتمثل يف الهيئة العربية
للمسرح؟
حقيقة األمر ،إنه مل يعد لدي الوقت الكثري لالهتامم
باإلسهامات اإلبداعية الخاصة مع االنشغال بإدارة
الهيئة ،لذا توارى املرشوع الشخيص أمام املرشوع العام
للهيئة ،وهو ما يسعدنا كثريا ،فاملرشوع املرسحي لدي مل
يعد شخصيا فقط بل مرشوع عام؛ ألننا جميعا نبحث
طوال الوقت داخل الهيئة عن ماهية األسباب التي
تجعل املرسح العريب له قدرة متجددة عىل التعبري،
وقدرة أيضا عىل التنفس بحرية لتقديم رسالته الحقيقية
للجمهور العام يف كل بالدنا العربية ،كام أننا نعترب أنفسنا
أمام مسئولية تاريخية تتمثل يف إدارة الهيئة العربية
للمرسح ،لذلك ال بد أن يتوارى أي مرشوع شخيص يف
سبيل استمرار هذا املرشوع العام الذي ميثل بيتا لكل
املرسحيني العرب.
 بعد عشر سنوات من إطالق الهيئةالعربية للمسرح ..ما هو تقييمك لهذه
السنوات؟ وما الذي حتقق من طموح
الهيئة على أرض الواقع؟
الطموح الذي نسعى جميعا لتحقيقه مرتبط بطموح
هذا الرجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي حاكم الشارقة ،الذي أطلقه بشكل عام
منذ سبعينات القرن املايض ،وهو طموح أكرب بكثري مام
تحققه أية مؤسسة ثقافية أطلقها الرجل عىل مدار هذه
الفرتة ،لذلك نحن نسعى بشكل متواصل ألن نحقق جزءا
من هذه الطموحات.
وال شك أن تأسيس الهيئة أحدث فارقا عىل الساحة
املرسحية العربية؛ فأصبح لدينا بيت مرسحي كبري كام
قلنا ،وبات هناك سقف آمن لألمة املرسحية العربية
لتبادل األفكار ورسم الرؤى واالسرتاتيجيات الستمرار
مسرية املرسح وعمله الدائم عىل املساهمة يف عملية
التنمية الوطنية ،وليمتد إشعاعه للتأثري عىل اإلنسان
العريب أينام كان.
وأتصور أن انتامءنا لهذا البيت أصبح مهام وملحا؛ نظرا
ملا قدمه عرب هذه السنوات من مشاريع تعزز وجودنا
كمرسحيني عرب؛ فالجميع ساهم يف تأسيس أركان
هذا البيت وتعزيز بقائه إىل يومنا هذا مبساهامتهم
ومشاركاتهم وأفكارهم.
 كيف تعمل الهيئة العربية للمسرحللمساهمة بالتأثير اإليجابي على املسرح
العربي؟ وما هي أهم استراتيجياتها
الراهنة؟
تعمل الهيئة وفق اسرتاتيجيتني أساسيتني؛ وهام
«االسرتاتيجية العربية للتنمية املرسحية ،واسرتاتيجية
تنمية وتطوير املرسح املدريس يف الوطن العريب» ،األوىل
شارك يف وضعها أكرث من  300مرسحي عريب عملوا ألكرث
من عام كامل لوضع مالمح هذه االسرتاتيجية ،وقمنا

نعمل على بناء �أ�س�س فكرية
باملدار�س وتنمية الفكر
التنويري �أهم �أهدافنا
بتحميلها كل آمالنا وأحالمنا وطموحاتنا ،ووجدت هذه
االسرتاتيجية مباركة واستحسانا من وزراء الثقافة العرب؛
وهي املؤسسات الرسمية التي نحتاجها لدعم وجودنا
ونشاطنا بالدول العربية.
والثانية ال تقل أهمية عن األوىل ،وشارك فيها العرشات
من الخرباء املرسحيني العرب وبدأنا نعمل عىل إنجاز
ما حملته من مشاريع وأفكار تهتم بتطوير املرسح
املدريس وتأسيسه بكل السبل والوسائل يك يكون ركيزة
معرفية أساسية يف التكوين األول لخريجي املدارس.
واالسرتاتيجيتان حاولنا فيهام تقديم مشاريع ميكن
تنفيذها بعيدا عن التنظري ،كام ابتعدنا عن كل ما قد
يعوق أهدافها ،ووضعنا وهيأنا كل ما ميكن أن يحقق
املرجو منهام يف الواقع ،كام فكرنا يف كيفية جعلها
مشاريع حقيقية نجني مثارها كمنجزات ملرسحنا العريب،
وبدأنا بالفعل يف تنفيذ املشاريع الخاصة بكل اسرتاتيجية
منهام.
 استراتيجية تنمية وتطوير املسرحاملدرسي يف الوطن العربي ..ملاذا قررمت
التوجه باملسرح للطفل يف مدرسته

العربى

وما هي أهم األهداف التي كانت نصب
أعينكم؟
هذه اسرتاتيجية عرشية ،وبدايتها بالسنتني األولتني
تحت عنوان «اإلسعافات األولية» ،وذلك لتأهيل مديري
هذا النشاط باملدارس املختلفة؛ فالهدف تأسيس وتأهيل
مرشفني يك يكونوا قادرين عىل تعليم فنون ومفردات
املرسح بشكل حقيقي وصحيح للطالب باملدارس
العربية ،وبالفعل تم تدريب أكرث من  7000مدربا عىل
املستوى العريب ،وبالتايل سيكون هذا العدد هو اللبنة
األساسية للتدريب يف دولهم املختلفة ،ونأمل خالل
السنتني القادمتني أن يكون هناك عدد أكرب من املؤهلني
لتدريس هذا النشاط.
وإضافة لذلك لدينا طموح لتدريس املرسح بشكل
أسايس بالوطن العريب ،ولكننا ال نحلم بتنفيذ هذه
الفكرة يف الوقت الراهن ،فنحن نعمل عىل هذا املرشوع
عىل املدى البعيد ،ولكن ألن اإلمارات سباقة دامئا يف
دعم هذه األفكار الجيدة فقد فتحت وزارة التعليم
اإلماراتية أبوابها لتطبيق هذا املرشوع ،وخالل العام
املنرصم وبالتعاون مع الوزارة عملنا مع خرباء أجانب
وعرب لوضع منهج كامل لتطبيق املرشوع عىل الصفوف
الدراسية بداية من رياض األطفال وحتى الصف الثاين
عرش ،وانتهينا من وضع الخطة بالفعل وتم استقطاب
متخصصني يف ذلك لبدء تدريس هذا املنهج من العام
القادم.
 إزاء الفكر الداعشي واملتأسلم سيكوناملسرح مبثابة خط الدفاع األول ..كيف
ميكن أن تتم هذه املواجهة املحتدمة؟
بالتأكيد هذه واحدة من أهم أهدافنا؛ فبناء مصدات
فكرية باملدارس من خالل تنمية هذا الفكر التنويري
ميكن أن تساعد مع التدرج يف األمر عىل إبعاد األفكار
املتطرفة ،وعىل أن يحل محلها أفكار أخرى صحيحة ،كام
أن عملية وأد الفكر الظالمي هي عملية صعبة وشائكة
وتحتاج للكثري من الوقت واملحاوالت ،لذا كان القرار
بالتوجه إىل املدارس وهي الكافية لتحصني املجتمع من
تلك األفكار الدخيلة عىل مجتمعنا العريب.
 نسبة كبيرة من الناس حتاول تسييدأفكارها وفهمها اخلاص للدين وغالبا ما
يكون هذا الفهم متطرفا أكثر منه فهما
حقيقيا ..هل ترى أن املسرح هو احلل؟
نحن لألسف استسلم بعضنا بالفعل ألفكارها وساعدناها
بإهامل الرياضة واملرسح أواخر الثامنينات والتسعينات
وخرج جيل قادر عىل نسف قيمنا اإلنسانية وتاريخنا
بهذه األفكار الظالمية ،مام يجعل إعادة املرسح من
األمور الواجب العمل عليها الستعادة قيمنا و ُمثلنا
الراسخة.
 بنظرة عامة كيف ترى املشهد املسرحيالعربي من خالل جتوالك يف الدول
املختلفة؟ وما هي أهم مالمحه؟ وماذا
ينقصه؟ وما الذي يحتاجه ليكون أفضل؟
هذا السؤال تحتاج إجابته لكتب وندوات وبحوث ،ولكن
يف تص ّوري أننا مادمنا موجودين هنا لالحتفاء مبنجزنا
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العربى
العريب بالقاهرة ،فأعتقد أن ذلك يعني أن املرسح ما
زال بخري ،لكنه يحتاج إىل إمكانات ملواجهة التغريات
الحديثة ،من تكنولوجيا وسوشيال ميديا ،فأنت تحتاج
حاليا لقبول التحدي وتقوم مبا يجعلك قادرا عىل جذب
واستقبال الجمهور بشكلٍ قوي والفت.
وهذا األمر يجعل هناك رضورة إلعادة النظر للبنية
التحتية ملرسحنا العريب؛ وهو أمر غاية يف األهمية؛
فاملسارح العربية متهالكة وينقصها الكثري لجعلها قادرة
عىل صناعة الفن املمتلئ باملتعة والقوة ،وهو ما يجعلنا
نحتاج لقوة ميكن وصفها بأنها «سوبرمانية» إلدهاش
الجمهور وسط هذه املتغريات الرسيعة.
كام يجب العودة إىل األساس؛ وهو املعاهد األكادميية،
نظرا ألن مخرجاتها بها مشكلة كبرية وال تتواءم مع
املتغريات الحديثة؛ فهي حبيسة الفكر الستيني حتى
اآلن ،وكل املعاهد تستنسخ املنهج نفسه؛ مام يجعل
هناك رضورة لتعويض هذا النقص.
وفيام يختص بتعويض هذا النقص األكادميي ،بات لدينا
مشكلة أخرى تتمثل يف الورش املرسحية التي تقام
بشكل عشوايئ وغري منظم وال مدروس؛ فهي كثرية جدا
لكنها غري ممنهجة ،مام يجعل إيجابياتها أقل كثريا من
سلبياتها ،فنحن نحتاج إلعادة النظر لبناء منهج تكويني
يوازي املعاهد املتخصصة ويتميز عليها مبواءمته للحظة
الراهنة.
 ما الذي تقوم به الهيئة حاليا لتقدميحل لهذه املشكلة عبر إقامتها للكثير من
الورش املسرحية املنتظمة بالوطن العربي
كإحدى حلول تعويض النقص األكادميي
الذي تتحدث عنه؟
بدأنا بالفعل العمل عىل تأسيس مراكز تأهيل وتدريب
بالكثري من الدول؛ منها :اليمن وفلسطني وموريتانيا،
وسيفتتح مركز بالسودان هذا العام ،وهي املراكز التي
تم تدشينها كإحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،وهذه الكيانات
تقدم مرادفا حقيقيا للمعاهد األكادميية وليست بديال
عنها ،ولكنها تضيف لها لدعم املشهد املرسحي ،وكذا
توفري فرص عملية لتأهيل املرسحيني يف هذه الدول.
 السياسة جزء من فهم عام للثقافة،واملسرح أحد جتليات الفعل الثقايف ،ويف
زمن يعلو فيه الصوت السياسي على
الثقايف ..ما هو الدور األساسي الذي
ميكن أن يلعبه املسرح وكذا الهيئة يف ضوء
خضم املعارك السياسية احلالية؟
يجب يف البداية تثقيف هذا السيايس صاحب قرار خوض
هذه املعارك ،وهي مشكلة جدلية كبرية ،ومع ذلك فإن
املرسح قادر عىل زراعة الوعي الجمعي ،وبالتايل سيؤثر
يف الفرد العادي ويف السيايس أيضا ،والدليل عىل ذلك أنه
مل يستطع نظام ،ومل يستطع سيايس ،التأثري يف املرسح،
كام أن املرسح ما زال قادرا عىل التحدي خالل الفرتات
القادمة رغم أنها أصبحت اآلن مختلفة وأكرث صعوبة عن
املايض ،ومع زيادة الرصاع السيايس يجب أن يغري الفنان
املرسحي تفكريه وأدواته املعرفية لتجاوز هذه املرحلة.
 -أسست الهيئة سبع مهرجانات وطنية
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توارى امل�رشوع ال�شخ�صي
�أمام امل�رشوع العام..
وهو ما ي�سعدين كثريا

بدول عربية ال يوجد بها مهرجان وطني
خاص بها ..ما مستقبل هذا املشروع؟ وهل
ستستمر الهيئة يف دعم هذه املهرجانات
أم أن دورها ينتهي بوضع حجر األساس
لهذه املهرجانات؟
هذه املهرجانات التي تم إطالقها يف املرحلة األوىل ال
نستطيع أن نحدد اآلن كم دورة منها ستدعمها الهيئة،
ستكون مسئوليتنا بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات
املجتمع املدين والنقابات يف هذه الدول؛ فام زال
األمر قيد الدراسة ،والهدف األسايس من ذلك هو أن
نكون قادرين عىل إطالق مهرجانات نوعية مغايرة
للمهرجانات القامئة بالفعل ،ولالنتهاء من هذا املثال
سنحتاج وقتا للعمل حتى يتثنى لنا تطبيقه يف كل دولة.
واملهرجانات العربية الحالية يف الكثري من الدول العربية
بها الكثري من الرتهل واالستنساخ ،وتحتاج إلعادة نظر،
ولذلك عندما نقرر إطالق مهرجان جديد يجب أن يتم
األمر بعد أن ندرس الواقع جيدا ،وقد أصبح لدينا القدرة
عىل االبتعاد عن السلبيات ،وهو ما درسناه يف الدورات
التجريبية التي أطلقناها من خالل هذا املرشوع ،وعملنا
عليها مع منظمي هذه املهرجانات.
ولدينا اآلن بالفعل الكثري من األفكار بخصوص هذه
املهرجانات لتصري بشكل أفضل وأقوى يف الدورات
القادمة ،وسيكون هناك اجتامع يف فرباير القادم للقامئني
عىل هذه املهرجانات يف الشارقة ،للتباحث حول هذه
املهرجانات ،ولدنيا تقارير تفصيلية حول كل مهرجان،
كام أننا تابعنا هذه املهرجانات عىل أرض الواقع ،وتولدت
لدنيا أفكار كثرية ،سيتم بلورتها خالل هذا اللقاء حتى
ال نقع يف سلبيات املهرجانات األخرى ،وسيضاف لهذه
املهرجانات السبعة مهرجان جديد يف دولة البحرين ،كام
سيكون هناك لقاء خالل أيام بالقاهرة مع جبار جودي
ضيف املهرجان ،نقيب الفنانني العراقيني لبحث إمكانية
تدشني مهرجان وطني بالعراق.
أيضا ما زال هناك محاوالت للبحث عن وجودنا يف بعض
الدول التي تعاين ما تعانيه من عدم االستقرار ،ولكننا ما
زلنا نحاول الوصول لهذه الدول ،كام حدث يف فلسطني
واليمن؛ فنحن حريصون عىل ذلك لوجود مرسحيني
حقيقيني يف هذه األماكن املحتدمة بالرصاعات.
 أنت باعتبارك كاتبا مسرحيا قدمتأكثر من  35نصا مسرحيا ولك عالقة
مباشرة باملشهد املسرحي اخلليجي ..يف

هناك �رضورة لإعادة النظر
للبنية التحتية مل�رسحنا العربي

رأيك ما هي أسباب ندرة الكتابة املسرحية
النسائية باخلليج وانعدامها يف بعض
الدول؟
أنا ال أحب هذا التصنيف ،فالكاتب كاتب ،لكن يف هذا
الجانب بالفعل هناك ندرة يف األسامء النسائية ،وال
أستطيع تحديد أسباب املشكلة؛ فمثال باإلمارات هناك
كاتبات للقصة القصرية والرواية والشعر ،ولكن املرسح
هناك تجارب قليلة جدا وال أدري هل املشكلة تتمثل
يف عدم التواصل ،أم أن هناك عدم ثقة ..ولكن املشكلة
األكرب واألكرث وضوحا اآلن هي مشكلة بحث املخرجني
عن النصوص الجيدة ،فهناك عرشات املسابقات يف الدول
العربية وألعامر مختلفة يف مجال التأليف املرسحي،
ولكن ما زال املخرجون يدورون حول فلك مؤلفني
محددين ،فال بد للمخرجني أن يبحثوا أكرث ،وال يوجد
لدى كل منهم مرشوعه الخاص ،وهناك استثناءات
قليلة تبحث عن النصوص التي تجعلهم يتقدمون
لألمام ،ولكن السواد األعظم ال يبحث ،حتى أصبح لدينا
«شامعة» صدقناها جميعا ،وهي أنه ال يوجد نصوص
مرسحية جيدة يف الوطن العريب ،ولكن ذلك غري صحيح
باملرة؛ فهناك نصوص جيدة تكتب كل عام.
 هل تقودنا هذه اجلزئية لضرورة تدشنيقاعدة بيانات لكتاب الوطن العربي؟
على أن يكون هناك آلية محددة النتقاء
واختيار من يتم ضمهم لهذه القاعدة؟
هذا بالفعل ما نعمل عليه حاليا ،فسوف يتم وضع
املعايري الخاصة لعمل قاعدة معلومات كبرية ملنجز
الكتاب املرسحيني العرب ،وهو ما سيجعل هناك فرصة
أيضا للكتاب بتقديم أنفسهم ،وسيكون هناك أيضا
قاعدة أخرى خاصة باملخرجني ليكون هناك حلقة الوصل
بني املؤلفني واملخرجني ،وكذا بيان تعريفي موثق يعرف
بهم وبأعاملهم.
 الدورة الـ 11للمهرجان هذا العام ..ما هيأهم مالمحها وجديدها ..وأهم القيم التي
يتم دعمها وإرساؤها؟
عندما نتحدث عن الجديد يف املهرجان فنحن نتحدث
عن مضمون وقيمة العروض التي تقدم يف كل دورة،
وهذا العام هناك تنوع كبري يف العروض املُقدمة ،وهي
عروض تكرس الرسالة الفعلية للمرسح ،وتناقش قضايا
هامة تتامس مع القضايا الوطنية ،وهي مسألة هامة
جدا ،كام أن هناك رؤى إخراجية مختلفة ،وأسامء لرموز
كبار وشباب وهو التنوع العمري الذي يخلق تنوعا كبريا.
كام أن رهاننا عىل مرص لعمل دفعة ثقة جديدة
للمهرجان ،وهي الدفعة التي تتكئ عىل هذه الحضارة
وهذا اإلرث الكبري ملرص ،فكلام نعود إىل مرص نأخذ
شحنات إيجابية الستكامل املسرية؛ فشهادة ميالد
املهرجان كتبت يف مرص بعقد الدورة األوىل له هنا،
وعاد لينطلق بعد أن أتم عرشيته األوىل لتبدأ انطالقته
العرشية الجديدة من القاهرة أيضا.
وال يوجد يف املهرجان ما هو مميز بذاته هذه الدورة؛
فالتم ّيز نابع يف املهرجان من الرتاكم املستمر الذي
أحدثته دوراته ،ولكن هناك مؤرشات ميكن مالحظتها؛
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ففي هذه الدورة تشارك األردن بأربعة عروض منها
اثنان يف املسابقة الرسمية ،وهذا يؤكد عىل أن املهرجان
الوطني الذي أطلقته الهيئة باألردن جعلتها حارضة بقوة
هذا العام بهذا العدد النسبي الكبري من العروض.
 مجموعة الكتب التي تصدرها الهيئة يفاملجاالت املسرحية املختلفة لها أهميتها
الكبيرة ،ولكن وصول هذه الكتب للدول
التي تقام بها الفعاليات يواجه بصعوبة
أحيانا حيث تطبع الكتب باإلمارات ثم
يتم شحنها للدولة املضيفة للمهرجان..
فكيف ميكن وجود حل دائم لهذه املشكلة؟
هذه املشكلة بدأ حلها بالفعل هذه الدورة ،وهناك
 11إصدارا متت طباعة نصفها يف مطابع القاهرة،
وسيكون الحل بالتايل لقابل السنوات يف طباعة الكتب
يف دول أخرى ،نحن نفكر يف هذا األمر بشكل جدي
وستكون املواصفات الطباعية بنفس الشكل الذي
تطبع به باإلمارات ليتم توزيعها عىل املرسحيني العرب
املوجودين باملهرجان يف الدورات املقبلة ،وهذه الطريقة
اعتمدناها يف طباعة «مجلة املرسح» أيضا ،فلسهولة
حصول املرسحيني العرب عليها نحاول أن تطبع املجلة
يف أكرث من دولة.
 أين سيكون مهرجان الهيئة العربيةللمسرح العام القادم؟
أمامنا عدّ ة خيارات ومل نتفق عىل دولة محددة لتقديم
الدورة الـ 12بشكل نهايئ ،واملهم أن تكون الدولة
املضيفة للفعاليات مهيأة لهذا الحدث ،وبها بنية تحتية
ومسارح قادرة عىل استيعاب العروض املقدمة أيام
املهرجان.
 الندوة التطبيقية التي تقام هذه الدورةعن «املسرح املصري من  1905وحتى
 »1952وتلك فترة عامرة باألحداث
السياسية والفرق املسرحية الكبيرة
واإلنتاج املسرحي الغزير ..هل تنتوي
الهيئة استكمال إلقاء الضوء على التاريخ
املسرحي ملا بعد هذه الفترة؟
بالتأكيد سيحدث ذلك ،فهناك خطة لحفظ التاريخ
املرسحي العريب منذ بداياته حتى يومنا هذا ،وهذا األمر
أحد مشاريع الهيئة لتوثيق الذاكرة املرسحية؛ فتأسيس
مركز قومي لتوثيق املرسح العريب واحد من أهم
مشاريع «االسرتاتيجية العربية لتطوير املرسح العريب»،
ووضعنا أساسات املركز بالفعل منذ سنتني.
وهذه الندوة (همزة وصل  -نقد التجربة) التي تقام يف
كل الوطن العريب مهمة جدا عىل طريق هذا التوثيق،
وال تعتمد فقط عىل األرشفة وإمنا تعتمد أيضا عىل
عمل بحوث نقدية لهذه الفرتات ،وهو ما حدث بتونس
واملغرب واألردن والسودان.
ومرص بالتحديد تحتاج ألكرث من ثالث ندوات لإلملام
بهذا التاريخ يف غري توقيت املهرجان ،وسيكون هناك
تنظيم لندوات أخرى مستقلة أو عىل هامش مهرجانات
مرص الوطنية ،ونأمل أن يستكمل الفريق املوجود مبرص
تنظيم هذه الندوات لنستجمع هذا التاريخ بالكامل.
 -اختيار املكرمني هذا العام ..ملاذا جاء

نحتاج لقوة «�سوبرمانية»
لإدها�ش اجلمهور و�سط كل هذه
املتغريات ال�رسيعة

القرار بتكرمي هذا العدد الكبير من
املسرحيني املصريني؟
اإلجابة هي «ألنها مرص» ..ودعينا نتحدث برصاحة؛
فاملهرجان كان يكرم شخصية واحدة يف كل دورة وتقام
كل دورة يف دولة مختلفة ،وعندما استمعنا لآلراء
املختلفة وجدنا بالفعل أن هناك صعوبة لتكريم مرسحي
واحد ثم تكريم آخر من نفس الدولة بعد عرش سنوات
أو أكرث مام دعانا لزيادة عدد املكرمني يف كل دروة.
ونظرا ألهمية املرسحيني املرصيني وكرثة الرموز املرسحية
املرصية ،فهذا ما دعانا الختيار  25اسام مرسحيا لفنانني
كبار مبختلف املجاالت؛ فمرص تستحق أن يكرم رموزها
الكبار وأصحاب اإلرث الكبري الذي ما زلنا نتعلم منه.
 املسار الثالث باملهرجان ..ما الهدف من وجوده؟ وماالذي مييزه عن املسارات األخرى؟
الهدف من هذا املسار أن يستمر شعاع املهرجان عىل
كامل الرقعة بالدولة املضيفة لدروته؛ ففي املغرب قدم
 53عرضا مرسحيا باملسار الثالث ،ويف تونس قدمت

تد�شني قاعدة بيانات لكتاب
وخمرجي الوطن العربي قريبا
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عروض للعرائس والهواة.
ويكون املسار الثالث هو فرصة ليشاهد املرسحيون
العرب واألجانب أكرب قدر من العروض املرسحية التي
ميكن أن تقدم طوال أيام املهرجان ،ويف مرص سيقدم 10
عروض مرسحية للهواة؛ وهو ما نحاول تكريسه من خلق
حالة مرسحية مختلفة.
 مراكز الفنون األدائية التي أنشئت يفبعض الدول ..ما هي أهم الوظائف التي
تقوم بها؟ وهل هي مدعومة بشكل كامل
من الهيئة أم أنها مدعومة من حكومات
هذه الدول؟
تعمل مراكز الفنون بدعم مشرتك؛ فالدولة التي ينشأ بها
املركز تقدم املكان املناسب إلقامة املركز ،والهيئة منوط
بها الدعم الفني الكامل بعمل دورات مستمرة لتشكيل
الوعي املرسحي واملعريف بالكامل ،وهذه التجربة
ستخضع للدراسة واملناقشة بعد السنة األوىل ملعرفة
مدى النجاح الذي حققته لالستكامل عليه.
 هل جتد الهيئة دعما من املؤسساتالرسمية دائما أم أنكم تواجهون مشكالت
يف بعض الدول؟
ال ميكن أن نقول إننا نواجه رفضا كامال ،ولكننا نجد
دعام حتى لو اختلفنا مع قيمته أو أهميته بالنسبة لنا
كهيئة ،ولكننا يجب أن نحاول يف كل مكان حتى لو كان
الدعم ال يرضينا وال يكفينا أحيانا.
واملؤسسات الرسمية أثبتت التجربة أنه ميكن توريطها
للعمل معنا؛ فمثال يف موريتانيا عندما استنجدوا بالهيئة
عندما كان للهيئة مندوب هناك ،وجهنا صاحب السمو
للسفر إىل هناك ،وبعد دراسة الحالة العامة هناك قررنا
البدء يف املدارس ،واستمر العمل ملدة سنة ونصف،
لتأهيل املرشفني عىل املرسح عىل أن يستمر التدريب
لسنتني ثم يتم إطالق مهرجانهم األول بالعاصمة ثم
ميتد لبقية األماكن ،ودعمت الهيئة املهرجان بالفعل ملدة
ثالث سنوات بالكامل ،وقامت وزارة الثقافة والرتبية
والتعليم املوريتانية بتوفري كل اإلمكانيات املادية لدعم
املهرجان لخمسة دورات تالية ،وهذه التجربة الح ّية
تؤكد عىل أن االشتباك مع املؤسسات الرسمية ميكن أن
يجدي نفعا كبريا.
 الهيئة ال تنتج أعماال مسرحية ولكنهاتدعمها بطرق أخرى ..كيف يحدث ذلك؟
الهيئة ال يوجد يف نظامها دعم األعامل املرسحية باإلنتاج
الكامل ،ولكننا نقوم بعمل ورش تقدم عمال مرسحيا،
وهو ما حدث يف عامن وموريتانيا العام املايض ،وهي
التجربة التي أخضعناها أيضا للدراسة لتطويرها
وتعميمها يف بقية الدول العربية .إذن ،نحن ال ننتج
أعامال مرسحية ولكننا ندعم كل السبل التي تكون اإلطار
الفني والفكري الذي يؤدي لهذه العروض.
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الفنانون امل�رصيون فى ندوة تكرميهم مبهرجان امل�رسح العربى:

التكريم أشعرنا بالدفء ..وأن أعمارنا لم تضع هباء
أقامت الهيئة العربية للمرسح ظهر اليوم الثالثاء
 8ينايرالجارى بقاعة مؤمترات فندق جراندحياة
مؤمتراصحفيا للفنانني املرصين املكرمني ىف الدورة
الحادية عرشة ملهرجان ملرسح العرىب ،التى تقيمها
الهيئة العربية للمرسح بالقاهرة خالل الفرتة من
 10إىل 16يناير الجارى ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
املرصية.
املؤمتر شارك فيها الفنانون والنقاد والكتاب :سميحة
أيوب ،سهري املرشدى ،أرشف عبدالغفور ،عزت
العاليىل ،د .كامل الدين عيد ،سمري العصفورى ،فهمى
الخوىل ،د.فاروق منيب ،سمرية عبدالعزيز ،نعيمة
عجمى ،د.نجاة عىل ،د .ثناء شافع ،د .هدى وصفى،
فهمى الخوىل ،جالل الرشقاوى ،رشوان توفيق.
ىف كلمته أكد الكاتب املرسحى إسامعيل عبدالله
األمني العام للهيئة العربية للمرسح أن مرص هى بلد
الحضارة والتاريخ والفن والثقافة ،وأن الهيئة يرشفها
تكريم هذه القامات املرصية املبدعة،مؤكدً ا أن سمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو
املجلس األعىل للدولة حاكم الشارقة يرسل بتحياته إىل
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الجميع ،متمنيا دورة ناجحة للمهرجان ىف هذا البلد
العريق.
وقال املخرج غنام غنام مسئول االعالم بالهيئة ردًا عىل
أحد الصحفيني حول تكريم كل هذا العدد من الفنانني
املرصيني ،إن مرص متتلك ذخرية كبرية من املبدعني
املرسحيني ،ممن لهم اياد بيضاء عىل املرسح ىف الوطن
العرىب ،وأن هناك أسامء كثرية تستحق التكريم ،أمثال

الراحلني :نهاد صليحة ،محفوظ عبدالرحمن ،كرم
مطاوع ،سعد أردش وغريهم،
اكدأيضاعىل تبنى الهيئة إلسرتاتيجية تعمل
عليهامنذعام  2016فياميخص املرسح املدريس وكيفية
االرتقاء واالزدهاربه ،بإعتباره النواةاالساسية التى
تغرس ىف االجيال القادمة حب املرسح والعمل من
اجله ،كامنادى برضورة وجودجانب من املرونة ىف
االجراءات االدارية املرصية بهدف زيادةعدداملعلمني
املرصيني املستهدفني من املرشوع مقارنة بباقى
املعلمني ىف الوطن العرىب ،حتى نرىب كام كبريامن
الكوادرالفنية القادرةعىل تعليم النشء وتربيتهم تربية
فنية ومرسحية سليمة.
يف كلمته ملناسبة تكرميه قال الفنان جالل الرشقاوي :ال
ميكن أن ننىس أن نشكر صاحب هذا املرشوع العظيم
الشيخ د .سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،
وكذلك األمني العام للهيئة العربية للمرسح الكاتب
املرسحي إسامعيل عبد الله .
واشار الرشقاوي إىل ان االمة العربية برمتها،وعىل مدى
سنوات مل تنجح يف إقامة وحدة عربية ،و أنه طاملا
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نادى بإقامة هذه الوحدة من خالل الفن واملرسح،
الذي اعتربه الوحيد القادر عىل تحقيق هذه الوحدة
.أضاف أن حلمه يتحقق اآلن ويشاهده بعينيه ،وهو
يرى ماتقوم به الهيئة العربية للمرسح و الشارقة
وحاكمها املثقف والكاتب املرسحي الكبري د .سلطان
بن محمد القاسمي .
اشار الرشقاوي إىل أنه تحدث كثريا مع د .القاسمي
وكان يخاطبه بسمو األمري لكن الدكتور القاسمي كان
يطالبه بأال يخاطبه بسمو األمري مكتفيا مبخاطبته
باسمه مجردا أو بإضافة لقب الدكتور أو الشيخ فقط،
وهو ما اعتربه الرشقاوي تواضعا كبريا من حاكم يعرف
قيمة الثقافة ،ومثقف كبري وكاتب درامي له باع
طويل يف الكتابة املرسحية ،الفتا إىل أن كثريا من اعامل
الدكتور القاسمي تم تحويلها إىل عروض مرسحية
بأيدي مخرجني مرصيني .
وطالب الرشقاوي املسئولني  -بهذه املناسبة -باالهتامم
بالفن والثقافة مؤكدا أنهام الطريق لعمل وحدة عربية
مع االقتصاد ،وإنهام السالح األمىض ملحاربة الفكر
املتطرف واإلرهاب .
وأكد الرشقاوي عىل قيمة الفن يف مواجهة اإلرهاب
مشريا إىل أنه يسبق البندقية،وال يقل عن الدور األمني،
وناشد املسئولني بأال يهتموا باألمن فقط إمنا يستخدموا
الفن أيضا .
بينام روي النجم عزت العالييل عن ثالثة مرسحيني
حلموا بتقديم مرسح مجاين للجامهري يقدم املتعة
والتسلية والثقافة ،وهم الفنان رشوان توفيق واملخرج
الراحل أحمد توفيق وهو .
و أضاف يف ندوة تكرميه ضمن فعاليات الدورة
الحادية عرشة ملهرجان املرسح العريب إنه تكفل

بتصعيد تلك الرغبة والحلم الذي كان يؤرقهم إىل وزير
الثقافة واإلعالم وقتها وهو عبد القادر حاتم ،الذي
وصفه بأنه أفضل وزير توىل الثقافة واالعالم يف مرص،
وقال إن الوزير أعجبته الفكرة فقام عىل الفور بإرسال
العالييل يف بعثة اىل لندن لدراسة التجربة املرسحية
هناك واالستفادة منها .
تابع العالييل :جئت من لندن محمال بأوراق كثرية عن
كل يشء يخص املرسح وكيفية عمل نهضة مرسحية،
وعىل الفور قام الوزير بإنشاء ثالث فرق مرسحية
تليفزيونية وأسند إدارتها للفنان السيد بدير ،مضيفا
ان النجاح الذي حققته هذه الفرق دفع الوزير لزيادة
العدد اىل عرش فرق قدمت للفن املرسحي املرصي
عرشات من النجوم كام قدمت الثقافة واملتعة وكانت
فخرا للمرسح املرصي .
أشار العالييل إىل أن الثقافة والفن من عالمات
نهضة الشعوب وهي العنرص األهم لتأسيس حضارة
مع االقتصاد والوعي السيايس واالجتامعي ،مؤكدا أن
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مرص دولة متحرضة منذ فجر التاريخ وإنها ليست
أقل من اي بلد يف العامل ،وشكر العالييل القامئني عىل
هذا املهرجان ،والشيخ القاسمي راعي الفن والثقافة
العربية ،معربا عن سعادته بالتكريم.
اما املخرج الكبري سمري العصفوري فقال :املرسح شجرة
وارفة ،ال تتوقف اغصانها عن اإلزهار،
واضاف خالل ندوة تكرميه ضمن فعاليات الدورة
الحادية عرشة ملهرجان املرسح العريب :بعض شباب
ينكرون عىل جيىل استمرارهم وقدرتهم عىل العطاء ،و
يتعاملون معنا باعتبارنا أثارا من املاىض ،رغم اننا ايضا
سهرنا وتعبنا و اضعنا كثريا من اوقاتنا و ضحينا بها من
اجل الفن واملرسح ،ولذلك تأىت مثل هذه التكرميات
كتطيب للجروح واعرتاف بدورنا.
ووجه الشكر للشيخ الدكتور سلطان القاسمى واعضاء
الهيئة العربية للمرسح،النهم يساعدون عىل ازدهار
املرسح ،و عىل الحفاظ عىل فن التمثيل الن هذا الفن
قد تعرض للسقوط بسبب فقدنا للمنت االساىس ىف
مفهوم الفن .
وتألقت سيدة املرسح العريب سميحة أيوب يف كلمة
قصرية قالت فيها :اشكر الشيخ سلطان بن محمد
القاسمى والهيئة العربية للمرسح عىل الجهود التى
تقوم بها من اجل نرش الثقافة و الحضارة والجامل
والرقى ،حيث تجتمع ىف كل بلد إلحداث تناغم و رقى.
واضافت :اشكرهم ايضا النهم تذكروا هذا الجيل
بالتكريم ،هذا الجيل الذى ضحى بالكثري والنفيس من
أجل املرسح.مؤكدة ان التكريم لفتة رائعة من الهيئة
العربية للمرسح.
بينام قالت النجمة سمرية عبد العزيز :املرسح هو ابو
الفنون،و الهيئة تصنع تجمعا رائعا للمرسحيني العرب
بهدف التعارف و مشاهدة العروض التى تعمل عىل
ازدهار املرسح العرىب.
وتابعت :من خالل املرسح صافحت الرئيس جامل عبد
النارص ،وباملرسح تم تكرميى كثريا واىل االن اشبع حياىت
باملرسح و ال افضل عليه اى فن اخر ،وامتنى ان تظل
االمة العربية موحدة عىل يد فناىن املرسح.
القديرة سهري املرشدي قالت إن تكرميها أشعرها
بسعادة كبري ة قلام شعرت بها يف مناسبات أخرى،
وانها تشعر بالفخر كام تشعر بالدفء فالقاعة دافئة
بحضور هذه الكوكبة الالمعة من املبدعني املرسحيني .
كام شكرت الهيئة العربية للمرسح والقامئني عليها
ملا قدموه من دفء جمعي  .واشارت سهري املرشدي
إىل أنها كانت تشعر أن املرسحيني العرب بل والعرب
جميعا باتوا يعيشون يف جزر منعزلة ،وأكدت أن هذا
املهرجان العريب أشعرها بالعكس حيث عمل عىل
التجميع ،وتأكيد أن الكل عىل قلب رجل واحد .
أضافت :جاء التكريم ليحضننا ويدفئنا ،معربة عن
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سعادتها بتكرميها وسط عاملقة املرسح والفن املرصي
وكلهم أساتذتها ،مشرية إىل أنها تتلمذت عىل يد
املخرج الكبري جالل الرشقاوي وهو ما يعد فخرا كبريا
لها أن تكرم معه.
وشكرت الهيئة العربية،مشيدة بدورها املشهود يف
النهوض بالفن والثقافة العربية  .ومتنت املرشدي أن
تكون هذه السنة سنة خري ومحبة وسالم عىل أمتنا
العربية ،وأن يزدهر املرسح يف كل األرجاء  .مؤكدة
عىل أهمية ودور الكلمة يف إذكاء الوعي الثقاىف
والخروج من الظالمية التي تحاول أن تجرنا إليها بعض
الجامعات  .وتأكيدا عىل دور الكلمة يف محاربة كل
ظالم فقد قرأت الفنانة سهري املرشدي مونولوج الكاتب
الراحل الكبري عبد الرحمن الرشقاوي عن رشف الكلمة .
الفنان محمود الحديني من جانبه قال انه مهموم
بقضية تجذير املرسح العرىب غري املجذر يف الثقافة
العربية .
واضاف :من املهم ان تكون هناك ندوة ىف نهاية هذه
الدورة لفناىن االمة العربية املشاركني ىف هذه الدورة
لبحث سبل الحلول لكيفية تجذير املرسح العرىب ىف
البنية الثقافية
و اقرتح ان تكون مادة املرسح مادة اساسية ىف كافة
مراحل التعليم االساسية ىف كل الوطن العرىب ،فاملرسح
املدرىس له دور مهم جدا ىف انطالقتهم نحو افاق
املرسح االحرتاىف فمنه استفادوا وتعلموا
وقدم الدكتور سناء شافع الشكر للكاتب املرسحى
اسامعيل عبدالله االمني العام للهيئة ،حيث تعمل
الهيئة بكل طاقتها من اجل ازدهار املرسح العرىب .
واضاف :متر البالد العربية بظروف شدية القسوة و
هذا يؤثر عىل شكل و مضمون املرسح .
ودعا القامئني عىل مثل هذه املهرجانت القامة ورش
حول الواقع العرىب الحاىل ،وبحث سبل الخروج من
االزمة العربية من اجل املرسح الذى هو اساس تكوين
الشخصية العربية وتطويرها وبناءها ،لتشارك ىف بناء
املجتمعات .فتلك هى الرسالة االساسية التى متنى من
النابهني أن يسعوا بشدة لها من اجل تقدم املرسح  .كام
اضاف ان القاهرة هى ام العروبة التى يجب احتضانها
جامهرييا للدفع بالتظاهرة املرسحية اىل االمام من
خالل اقامة الندوات ملعرفة هموم املرسح املرصى و
املرسح العرىب حتى ندرك اننا جميعا جديرون بهذا
التكريم،الننا نريد من املرسح ان يكون الضلع االساىس
لتطوير االمة العربية.
الفنان القدير ارشف عبدالغفور قال :كل عام ونحن
أكرث رقياووعيا بقيمة الثقافة الفنون،
وأضاف عبد الغفور :إن الله خلق اإلنسان جسدا وعقال
وروحا ،مشريا إىل أن الروح دامئا ما يتم تهميشها يف
وطننا العريب ،كام يتم استبعادها من أولوياتنا يف الكثري
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من دولنا العربية ،مؤكدا عىل أن هذه الروح حينام
تفسد فإن كل يشء يفسد بالرضورة ،وأكد عبد الغفور
أن تلك الروح التي يتحدث عنها ال ينميها ويحافظ
عليها سوى الفن والثقافة ،كام يغذيها املرسح بشكل
خاص مبا له من خصوصية تنبع من القيم التي يعمل
عىل نرشها .
أضاف اننا يف حاجة دامئة خاصة يف ظل التوترات التي
نعيشها إىل الثقافة واملرسح.
تابع أرشف عبد الغفور إننا كعرب نتبع دامئا األشخاص
فإذا كان القائد مثقفا ومهتام بالثقافة ازدهرت الثقافة،
وهنا أجدين أذكر بكل خري الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي أضاء نقطة قوية
يف إمارته لتمتد عىل كامل الرتاب الوطني العريب من
خالل الهيئة العربية للمرسح والكثري من املهرجانات
والفعاليات الثقافية املختلفة التي يرعاها الشيخ
القاسمي يف الكثري من بلداننا العربية ومنها هذا
املهرجان العظيم الذي يجمع كل املرسحيني العرب،
مهرجان املرسح العريب ،وختم عبد الغفور بأن وطننا
العريب محظوظ بوجود الشيخ القاسمي ،مبدعا وراعيا

للثقافة يف كافة اقطار الوطن العريب .
املخرج الكبري فهمي الخوايل أعرب عن تقديره للحضور
بندوة تكرميه ضمن فعاليات الدورة الحادية عرشة
ملهرجان املرسح العريب ،مضيفا « وعميق شكري لكل
من تكرم و منح اسمي رشف التكريم».
واضاف :ادعو الزمالء واالصدقاء املرسحيني لتنصيب
سمو الشيخ سلطان القاسمي أمريا للمرسح العريب،
وتابع :قدم الدكتور القاسمي الكثري لفن املرسح العريب،
وامتني ان نتفق عيل ان يكون العارش من يناير كل عام
عيدا للمرسح يف كافة دولنا العربية.
وشكرت الدكتورة هدى وصفى الشيخ الدكتور سلطان
القاسمى و القامئني عىل الهيئة العربية للمرسح عىل
تكرميها ضمن فعاليات الدورة الحادية عرشة ملهرجان
املرسح العريب .
و متنت ان يجتمع املرسحيون دوما عىل حب املرسح
ورفعته.
و اضافت انها من خالل عملها داخل املؤسسة الثقافية
الرسمية كانت تواجه تحديات اهمها ان يعلو صوت
الشباب و ابداعهم الحر فوق صوت االدارة .
وتابعت :و هو ما نجحنا فيه جميعا و قدمنا
منوذجارائدا للتجارب الشبابية املستقلة والحرة بداخل
مرسح الهناجر ،فكنا نغلب عىل الدوام سلطة الثقافة
عيل سلطة الدولة بأجهزتها االدارية
 .و اشارت اىل ان النموذج الناجح ىف االبداع واالدارة
الذى يقدمه الفنان خالد جالل وهو احد ابناء تجربتها
ممن تربوا تحت قيادتها هو خري مثال عىل متكني
الشباب الطموح الذى يسعى بكل جد لرفعة وازدهار
املرسح.
 .ولفتت ايل ان فرتة ادارتها للمرسح القومى كان
متتاز بالحضور الكثيف للعروض املرسحية بتوقيتات
مختلفة و ان كم العروض املنتجة كان يسمح باجتذاب
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حلمنا بالوحدة العربية يتحقق الآن عربامل�رسح
الجمهور عىل الدوام ،باالضافة اىل تقديم املخرج قاسم
محمد لبعض العروض التى كتب نصوصها الدكتور
القاسمى ىف تأكيد منها عىل التعاون العرىب املشرتك من
بني مرص واشقائها .
و متنت ىف اخر كلمتها ان يزدهر املرسح مع تلك
الفعاليات الفنية التى تقام عىل الدوام ىف كل بلدان
الوطن العرىب ،فهى فرص سانحة عىل الدوام إللتقاء
املرسحني ىف كل مكان بهدف تبادل الخربات و املهارات
دكتور كامل الدين عيد من جانبه قال إنه ليوم سعيد
للمرسح العريب أن يتم تكريم هذه الكوكبة الكبرية من
رواد املرسح العريب يف مرص ،ذلك املرسح الذي يضم
بنايات كثرية تقدم الفن املرسحي للجامهري وتعمل عىل
تنمية الوعي وإذكاء روح الثقافة .
واضاف::ال بد من شكر القائد والرائد صاحب هذا
االنجاز املرسحي الكبري د .سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة الكاتب الدرامي الكبري وراعي الثقافة
ليس يف الشارقة فحسب وإمنا يف الوطن العريب كافة كام
شكرد .كامل عيد من أسهموا بجهودهم يف عمل هذا
االنجاز الضخم وهو املهرجان العريب للمرسح القامئني
عىل الهيئة العربية للمرسح ،ومن يشاركهم العمل
يف إنجاح تلك الفعالية املهمة  .وقال ايضا انه سعيد
بتكريم كل تلك الكوكبة العظيمة من فناين ومبدعي
عنارص الفن املرسحي يف مرص ،ونوه اىل أهمية أن يقوم
املهرجان مبراجعة ودراسة ماحدث مرسحيا عىل مدى
الخمسني عاما السابقة ،وهو ما أسامه بنقد النقد،
مشريا إىل ان ذلك كفيل بإعادة الوعي
بينام قال دكتور نبيل منيب :هناك تساؤل حول
وجود قصور كبري ىف الحركة املرسحية بسبب املعوقات
االدارية الكثرية برغم وجود هذا الكم الهائل من
املبدعني العرب ،والذين يتجمعون بشكل شبة دورى
ىف املهرجانات العربية املختلفة.

وشدد د.منيب عىل رضورة بحث آليات جادة من اجل
رفعة وازدهار املرسح العرىب فقد تم اختزال املرسح
فقط ىف تقديم اعامل قليلة ىف كمها و رديئة ىف جودتها
مقارنة بالكم الكبري الذى كان يتم انتاجه ىف املاىض
اشار ايضا اىل الدور الكبري الذى يجب ان تلعبه وزيرة
الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والفنان خالد جالل
رئيس قطاع االنتاج الثقاىف والفنان اسامعيل مختار
رئيس البيت الفنى ىف ازدهار املرسح املرصى بإعتبارهم
القامئني عىل شؤونه .
ونادى برضورة توظيف الطاقات الفنية من مختلف
االجيال و صقل مهاراتهم املرسحية.
فنانة السينوغرافيا القديرة نعيمة عجمي من جانبها
قالت إنها متأثرة أشد التاثر ملا يحمله التكريم لها من
قيمة عظيمة .
وقدمت الشكر للهيئة العربية للمرسح والقامئني عىل
املهرجان ،ملا يقدمونه من خدمات جليلة للمرسح
العريب بشكل عام .
ونوهت عجمي إىل أنها حصلت عىل جوائز كثرية من
أماكن مختلفة ،ولكنها تشعر هذه املرة مبذاق مختلف
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ألنه جاء من هيئة عظيمة ومؤسسة راعية بشكل
حقيقي للثقافة والفن وخاصة املرسح .
 .أشارت عجمي أيضا إىل أنها عملت كثريا وقدمت
الكثري من األعامل دون أن تنظر خلفها ومل تكن تنتظر
جائزة ،لذلك فهي سعيدة جدا بهذا التكريم الذي
تعتربه تكرميا لكل زمالئها الذين يعملون يف مجال
الديكور واألزياء .
واهدت عجمي تكرميها من املهرجان لزمالئها من
السينوغرافيني متمنية أن يحصلوا عىل حقوقهم من
االهتامم والتكريم بشكل دائم
 .قالت عجمي إنها فخورة بوجودها كمكرمة بني كوكبة
كبرية من املرسحيني املرصين الكبار ،مشرية إىل فخرها
ايضا بالعمل معهم جميعا يف عروض مرسحية كثرية .
وأعربت عجمي عن شكرها العميق لكل من رشحها
للتكريم يف هذا املهرجان ،كام قدمت الشكر للكاتب
إسامعيل عبد الله االمني العام للهيئة العربية للمرسح،
وللمخرج املرصي خالد جالل ملا يقدمه من جهود
إلنجاح املهرجان .
استاذ فن االلقاء دكتور نجاة عيل قالت :إن التكريم
يعد رشفا كبريا لها ،معتربة انه تكريم عىل مجمل
مشوارها الكبري الحافل باعامل كثرية يف التدريس يف
عدد من املعاهد والكليات التعليمية املرصية،
واشارت إىل أنها فوجئت بهذا التكريم الكبري الذي
يحمل مذاقا خاصا لها كونه يقدم من هيئة ومؤسسة
مرسحية كبرية مثل الهيئة العربية للمرسح التي تعمل
وغريها من املؤسسات تحت رعاية وإرشاف رجل
مرسح وثقافة كبري وهو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي .
كام أعربت د .نجاة عىل عن فخرها وسعادتها الكبرية
بأن تكرم وسط عدد من نجوم املرسح املرصي العظام،
مشرية إىل ان ذلك هو ما اشعرها بأنها كبرية بالفعل،
وقد جاء هذا التكريم تتويجا ملشوار طويل حافل
باألعامل يف مجال التدريس والفن املرسحي .
و تابعت :أقدم الشكر بشكل خاص ألمني عام الهيئة
العربية للمرسح الكاتب املرسحي إسامعيل عبد الله
ملا تقوم به الهيئة وما يقوم به شخصيا من أدوار جليلة
لخدمة املرسح يف الوطن العريب وما يقدمونه من
إسهامات مهمة يف نهضة الثقافة العربية بشكل عام،
كام قدمت د.نجاة التحية للمخرج خالد جالل معربة
عن سعادتها ملا يقدمه من خالل مركز االبداع من
مواهب شابه واعامل مرسحية مهمة .
و أشارت د .نجاة عىل ايل إن مشوارها العميل كان
حافال بالعمل حيث قامت بالتدريس يف جامعات
ومعاهد الفنون واملوسيقى وكليات اإلعالم واآلداب،
وقالت أنها تشعر بالفخر ملا أخرجته من أجيال تتلمذوا
عىل يديها .
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يتحدثون عن �أعمالهم

المخرجون يتوقعون
مهرجانا ناجحا
كتبت :ياسمين عباس

تضم دورة هذا العام نخبة متميزة من العروض املسرحية من الدول العربية  ،يقوم على إخراجها
فنانون ينتمون ألجيال مختلفة لكل منهم نظرته اخلاصة للمسرح ورؤاه الفنية والفكرية التى
متيزه عن غيره ..
حتدثنا مع بعضهم للوقوف على جديدهم داخل دورة هذا العام .

قال املخرج إياد شطناوي ،مخرج العرض األردين
«نساء بال مالمح» ،إن فكرة عرضه املرسحي
تدور حول مجموعة من النساء يحبسهن رجال
عنيفا داخل قبو ،يتعرضن فيه إىل شتى صنوف
التعذيب ،بسبب احتفاظهن بأجنة يف أرحامهن،
ومن املؤكد أن لكل امرأة أسبابها الخاصة ،لكن
هذا الرجل منزوع القلب ،ال يرحم وال ميلك أي
بذرة من الشفقة.

«نساء بال مالمح» متثيل عيل عليان ،أريج دبابنة،
رن��اد ثلجي ،حال طوالبة ،سينوغرافيا محمد
املراشدة ،تأليف موسيقى عبد الرازق مطرية،
فني إض��اءة أنس الهياجنة ،فني ديكور أحمد
السليحات ،كريوغراف آين قرة ليان ،إنتاج الهيئة
العربية للمرسح بالتعاون مع نقابة الفنانني
األردنيني ،نص عبد األمري شمخي ،معالجة درامية
عيل عليان ،إخراج إياد شطناوي.

وأضاف شطناوي :إن فرقة املرسح الحر يف مقدمة
الفرق املرسحية باألردن ،التي تشتغل وفق نهج
فكري يف طرح القضايا املجتمعية والتأشري عليها،
بهدف خلق حالة فكرية متناغمة مع املتلقي،
والحث عىل التفكري يف البنية النصية املوضوعية
التي يتناولها العرض املرسحي.

وقال الفنان عامد الشاعر ،ممثل بالعرض األردين
«سالمل يعقوب» إن العرض يُدرج تحت ما يُسمى
مبرسح الصورة ،وهو تجربة أوىل للمخرج األردين
الحاكم مسعود ،مش ًريا إىل أن فكرة املرسحية
تتحدث عن دراما لشخصية مُ ب َت ِكرة لعلم ما،
تقوم قوى الشدِّ العكيس بكل طاقتها للقضاء عىل
املب َت ِكر واملوضوع املبتكر ،وهذا أمر مألوف يف
دول العامل الثالث كام هو معروف.

وأشار شطناوي إىل أن العرض هو مثرة التعاون بني
نقابة الفنانني األردنيني ،والهيئة العربية للمرسح
التي طرحت مبادرة اإلنتاج املرسحي ،فكانت
مخرجات هذا التعاون إقامة مهرجان «رم» يف
العاصمة األردنية عامن.
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الصعيد الفني،
وأضاف الشاعر :أما العرض عىل َّ
فهو يقوم ع�لى «امل�س�رح ال��ب�صري أو مرسح
ال��ص��ورة» ،ويعتمد ه��ذا امل�سرح ع�لى فكرة

«استبدال باملنطوق امل��ريئ» من خالل تكثيف
واختزال االنفعال اإلنساين وأشكال التعبري عنه،
وعىل املستوى الفسيولوجي ،بأفعال ترسد حكاية
ما باستخدام كل مفردات العرض املرسحي من
إض��اءة وديكور وموسيقى لخلق سينوغرافيا
برصية سمعية تخلق عاطفة لدى املتلقي.
وتابع :أعتقد أن دورة هذا العام ،بالقاهرة،
ستشكل إضافة وعالمة فارقة للهيئة ،فالقاهرة
هي عاصمة الفن العريب بال منازع ،ويف ما يتعلق
مبشاركتي ،فليست هذه هي املشاركة األوىل يل يف
القاهرة ،فقد حظيت مبشاركات سابقة يف القاهرة
واإلسكندرية ،وأنا سعيد بالطبع ،وأمتنى أن نرتك
أثرا طيبا مبشاركتنا.
«سالمل يعقوب» متثيل عامد الشاعر ،نبال العويض،
ياسمني مرووم ،داليا أبو الحاج ،محمود جالل
حامد ،لطفي الفحاموي ،نبيل كوين ،إضاءة محمود
حامد ،موسيقى محمد الشاقلدي ،مكياج أسامء
شواش ونهى أبو عيل ،أزياء لينا الكسواين ،فكرة
وإخراج وسينوغرافيا د .الحاكم مسعود.

العدد الأول
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فيام قال املخرج أمني ناسور ،مخرج العرض املغريب
«شابكة» ،إن العرض هو توليفة فنية ،ومرسحية
تجريبية تهدف إىل خلق فرجة متجددة انخرط
فيها فريق عمل متعدد املواهب ،باإلضافة إىل
طرح أفكار من الواقع املغريب والعريب بصفة عامة
عرب شخصيات تعيش ارتباكا يف القيم واملبادئ.
وع��ن اختيار مرسحية «شابكة» للمشاركة يف
املهرجان العريب للمرسح ،ق��ال :هذا ترشيف
للعرض ،وفرصة ليتعرف املرسحيون واملرسحيات
العرب واملرصيون عىل تجربة مختلفة من تجارب
املرسح املغريب الذي يتميز بالتنوع يف االختيارات
الفنية والجاملية ،وقد تلقينا كفرقة بارتياح كبري
تنظيم املهرجان يف القاهرة مهد الفن العريب.
وتابع :لدينا يقني أن هذه ال��دورة ستتميز يف
القاهرة ،وستشهد إقباال كبريا عىل العروض من
طرف جمهور ،فنحن نعرف سلفا شغفه بالفن
وامل�سرح ،وسيسعدنا ويفرحنا أن نتقاسم معه
تجاربنا ،فالقاهرة اليوم قبلة املرسح العريب.

«شابكة» متثيل عبد الله شيشة ،حنان خالدي،
نبيل البوستاوي ،عادل ارضييس ،سينوغرافيا طارق
الربح ،مالبس صباح لزعر ،موسيقى عبد الكريم
شبوشة وأنس عادري ،إضاءة حسن بلكبري ،تأليف
عبد الكريم برشيد ،إعداد وإخراج أمني ناسور.
وقال املخرج عمرو حسان ،مخرج العرض املرصي
«الحادثة» ،إن فكرة العرض تدور يف قالب كوميدي
حول شاب مريض نفسيا ،مغرم بحب إحدى
الفتيات ،يقوم باختطافها ،وحبسها يف منزله ،ظنًا
منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب
مختلفة من التخويف والقهر الشديد إلخضاعها
لهذا الحب ،ولكن يحدث العكس.
وأض��اف عمرو أن عام  2018كان من األع��وام
املزدهرة مرسحيا يف مرص ،موضحا أنه يوجد الكثري
من العروض الناجحة التي حققت جامهريية
عالية ،وأعتقد أن اختيار القاهرة الستضافة
مهرجان الهيئة العربية للمرسح ما هو إال تكليل
لعام ميلء بالنجاح والتألق.

العربى

وتابع :ال شك أن اختيار مرسحية «الحادثة» للكاتب
الكبري لينني الرميل ،ومن إخراجي ،للمشاركة
يف املهرجان رشف كبري ّ
يل ،ولكل فريق العمل،
ونسعى لتقديم عرض يليق مبرص ،وبالبيت الفني
للمرسح متمثال يف مرسح الغد ،وذلك استكامال
لسلسلة نجاحات مرسحية «الحادثة» ،بداية من
حصد جوائز الدورة الثانية ملهرجان نقابة املهن
التمثيلية مرورا بالنجاح الكبري الذي حققه العرض
خالل عرضه عىل مرسح الغد يف رمضان املايض،
وعيد الفطر واألضحى ،مشريا إىل أنه ال يرى أن
العرض أخذ حقه حتى اآلن ،ومل يحقق ما يطمح
إليه منه.
«الحادثة» متثيل مصطفى منصور ،ياسمني سمري،
ريهام أبو بكر ،فتحي الجارحي ،إسالم البشبييش،
مجدي طلبة ،عبد الرحمن نارص ،حسام بوريو،
عمر أحمد ،عمرو أحمد ،ديكور محمد فتحي،
مالبس أحمد ف��رج ،إض��اءة عز حلمي ،إعداد
موسيقى محمود صالح حامد ،مادة فيلمية شادي
أحمد ،مخرج مساعد تامر بدير ،مخرج منفذ
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العربى

سيادة نايل ،تأليف الكاتب الكبري لينني الرميل،
وإخراج عمرو حسان.
بينام قال املخرج حكيم حرب ،مخرج العرض
األردين «جنونستان» ،إن أحداث املرسحية تدور
يف دولة افرتاضية تسمى «جنونستان» ،ال متت
للواقع بصلة ،مبعنى أنها ال تشري إىل مكان وزمان
محددين ،بل هي تختزل فساد العامل من خالل
هذه الدولة االفرتاضية ،التي تلخص كل ما يحدث
يف العامل اليوم من فوىض وفساد ،مؤكدة عىل أن
املحاربة الحقيقية لهذا الفساد ال تكون إال من
خالل االرتقاء بثقافة ووعي الشعوب.

العدد الأول
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ع��رض مرسحيايت يف املهرجان التجريبي منذ
بداية تأسيسه وحتى عام  ،٢٠٠٩حيث أعود إىل
القاهرة ألقدم مرسحيتي «جنونستان» عىل مرسح
السالم ،بعد غياب عن تقديم مرسحيايت منذ عام
 ،٢٠٠٩باإلضافة إىل أن املهرجان يعد واحدا من
أهم املهرجانات املرسحية العربية التي يحرص
كل مرسحي عريب عىل املشاركة فيه ،ملا ميثله
من تظاهرة فنية وثقافية كبرية تجمع نخبة من
املرسحيني العرب ،من مختلف األقطار العربية
الشقيقة ،فهي فرصة للحوار وتبادل الثقافات
واالط�لاع عىل أح��دث التقنيات وط��رق الكتابة
واإلخ��راج والتمثيل املرسحي لدى املبدعني من
مختلف أنحاء الوطن العريب ،وهو األمر الذي
سينعكس إيجابيا عىل تجربة كل منا ويساهم يف
إثرائها.

بالنسبة الختيار القاهرة إلقامة املهرجان؛ قال:
أعتقد أنه اختيار صائب وموفق ،نظرا ملا تتمتع
به القاهرة من عالقة تاريخية عريقة مع املرسح،
ولوجود بنى تحتية كبرية تتمثل بعدد كبري من
املسارح املجهزة تقنيا ،ولوجود جمهور متعطش
للفن املرسحي ،فالعودة إىل مرص هي عودة إىل
الرحم الذي ولد فيه املرسح العريب ،وشهد أعظم
تجلياته وإبداعاته عرب سنني طويلة من العطاء
املرسحي املبدع واملتميز عىل يد كبار ال��رواد
واملؤسسني من كتاب ومخرجني وممثلني.

«جنونستان» متثيل حكيم حرب ،نهى سامرة،
عمران العنوز ،إياد الرميوين ،هاين الخالدي ،شام
الدبس ،قيس حكيم ،موسيقى وغناء قمر بدوان،
إضاءة ماهر جريان ،صوت سيف الخاليلة ،ديكور
وأزياء تيسري محمد عيل ،تأليف وإخراج حكيم
حرب.

أما عن مشاركته يف املهرجان هذا العام؛ فقال:
تأت مكملة
أنا أرى إنها يف غاية األهمية ،لكونها ِ
لسلة مشاركات قمت بها يف القاهرة من خالل

وقالت املخرجة دليلة مفتاحي ،مخرجة العرض
التونيس «قمر  ،»14إن فكرة العرض تدور حول
الثورات منذ العرص الفاطمي .وأضافت دليلة ،أن
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فكرة إقامة املهرجان كل عام يف بلد عريب ،فكرة
جميلة ،مشرية إىل أن مشاركتها مبرسحية «قمر »14
رشف لها ،وللمرسح التونيس ،وأنها من األعامل
الجادة التي سيشهدها املهرجان ،وتضيف للمرسح
العريب عموما مع كل املشاركني يف هذا العرس
املرسحي الكبري ،متابعة :وهي فرصة ليك أستمتع
بجامل القاهرة ،وما أدراك ما القاهرة التي يتمنى
كل فنان أن يزورها.
فيام قال املخرج محمود ف��ؤاد ،مخرج العرض
املرصي «مسافر ليل» ،إن العرض يتحدث عن
الحالة الجدلية بني العبد والسيد ،والحاكم
واملحكوم ،بشكل فانتازي إنساين ال ميكن تصنيفه
لفئة معينة ،أو فرتة زمنية معينة ،مشريا إىل أن
الحاكم الديكتاتور الذي يتحدث عنه العرض
موجود منذ قديم األزل حتى وقتنا هذا بأوجه
وأشكال مختلفة.
وأضاف مخرج «مسافر ليل» أنه مل يحرص العرض
يف فرتة زمنية معينة ،أو فئة معينة ،حتى يستطيع
العيش عىل مر الزمن ،ألن املوضوعات اإلنسانية
هي التي تعيش ،مؤكدا أن الكاتب صالح عبد
الصبور استطاع أن يقدم مرسحية من أعظم
املرسحيات الشعرية التي كتبت يف تاريخ مرص
حتى وقتنا الحايل.
وأكد محمود أنه سعيد جدا مبشاركته يف مهرجان

العدد الأول
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الهيئة العربية للمرسح بأول عرض من إخراجه
عىل مستوى االحرتاف ،موضحا أنه سيكون شيئا
مهام يف مسريته ،وتأكيدا عىل أهمية وخصوصية
تجربة «مسافر ليل».
«مسافر ليل» متثيل د .عالء قوقة ،جهاد أبو
العينني ،مصطفى حمزة ،موسيقى زاكو ،مالبس
أمرية صابر ،إضاءة أبو بكر عزت ،ديكور وإخراج
محمود فؤاد صدقي.
ومن جانبه ،قال املخرج فيصل العبيد ،مخرج
العرض الكويتي «الرحمة» ،إن فكرة العرض تدور
حول شخص اختار العزلة عن مجتمعه وأرسته،
هروبا من املسئولية ،ويظن أنه بهذا الهروب
سوف يكون مبعزل عن الهموم ويجد السالم ،إال
أنه يصدم مبجموعة من الظالل التي تحاسبه عىل
ماضيه وتنكره له ،يف رحلة داخل الذات.
وأشار العبيد إىل أن اختيار مدينة القاهرة إلقامة
املهرجان ،هو ضامن لوجود بيئة فنية جيدة،
واع ومثقف يضيف لنا الخربة املرسحية،
وجمهور ِ
مؤكدا أن املشاركة يف املهرجان العريب للمرسح
هدف وأمنية لكل فنان عريب شغوف ،باإلضافة إىل
أنه مسئولية كبرية لتقديم أعىل جهد ممكن.
كام قال املخرج عبد الجبار خمران ،مخرج العرض
املغريب «صباح ومسا» ،إن العرض يدور انطالقا من
فضاء هاميش غري مكتمل ،يعكس حالة شخصيات
منكرسة نفسيا واجتامعيا ،حيث تعيش شخصيات
العرض املرسحي حالة من الضياع وعدم االستقرار،
مام يدفعني إىل االشتغال عىل حركة أجساد
مكسورة مثقلة بالهموم والبحث عن الذات.
وأضاف خمران :إن تنظيم مهرجان املرسح العريب
بالقاهرة له أهمية كبرية ،حيث إن مرص معقل
تجارب إبداعية مرسحية مهمة ،من خالل املرسح
التجريبي والكثري من الورش املرسحية التي عرفتها
عرب تاريخها املعارص.
«صباح ومسا» متثيل رجاء خرماز ،توفيق ازديو،
موسيقى زكريا ح��دويش ،سينوغرافيا يوسف
العرقويب ،كريوجراف توفيق ازديو ،تأليف غنام
غنام ،وإخراج عبد الجبار خمران.

العربى

قبل األخيرة

أصوات المسرح
ترتفع تدريجيا

إبراهيم الحسيني
elhoosiny@hotmail.com

عندما تعلو أصوات السياسة عىل أصوات املرسح نعرف أن هناك مشكلة ما ،فاملرسح ال يستطيع
أن يحيا إال يف ظل تحقق رشوطه وأولها الحرية ،حرية املبدع يف املقام األول حتى لو مل تتحقق
حرية املجتمع بالكامل ،ومعطيات اللحظة الراهنة تنتج لنا تشوها عاما يغيب عنه أي متاسك
فكري ،وبالتايل يغيب الوعي العام وينفصل املثقف عن أزمات املجتمع الحقيقية ويسود الفن
االستهاليك الذي يناسب هذا الوعي املتدين ،هنا يقع املرسح يف أزمة ويخلو محتواه الفكري من
أية قضايا حقيقية.
ويف اللحظة الراهنة ،تجتاحنا مجموعة من املتغريات الحادة بسبب أشياء كثرية ،منها الحروب،
التعصب الديني ،األمية الثقافية ،االستبداد السيايس وتعايل سطوة الرأي الواحد ..،وكام تؤثر
مسرية املرسح يف العامل ومدى ازدهاره من عدمه عىل املرسح العريب ،يؤثر أيضا املناخ العام
العريب عىل الفنان املرسحي ويقيد إبداعه ،لذا رغم حالة االزدهار الكمي لعروض املرسح فإننا
نفتقد عدة أمور مرسحية ،منها :وجود بنية مرسحية تحتية حقيقية ،فتجهيزات املسارح واملباين
املرسحية نفسها يف حالة يرىث لها إال القليل منها ،نفتقد أيضا وصول املنتج املرسحي للجمهور
املستهدف يف األطراف ونظل نتمسك بالرتكيز عىل املدن الكربى يك تلقى عروضنا الدعاية اإلعالمية،
نستسلم لرشوط املؤسسة الثقافية وننتج لها ما تريده ،كل ذلك وغريه يدعونا للتفكري يف الخروج
باملرسح من حالة األرس داخل مسارح العلب اإليطالية والتحرر من أفكاره ورؤاه الفنية والفكرية
التقليدية ،ويدعونا الستخدام املرسح كرضورة ملحة لحل مشكالتنا املستعصية ،فاملرسح لديه
تلك القدرة دون غريه من الفنون عىل حل كثري من مشكالتنا ،فهو أكرث فن دميقراطي قائم عىل
نقل األفكار واملعلومات الحقيقية والكاشفة عرب الحوار ،فالوعي الكامن داخل النص املرسحي
ينتقل عرب فهم املخرج ليتوزع عىل صناع العرض ،ومن ثم ينتقل عرب تضافرهم معا إىل الجمهور
املستهدف ،وحالة اشتباك الجمهور مع العرض املرسحي تعيد هذا الوعي الذي انتقل إليهم بصورة
مختلفة لصناع العرض أنفسهم.
حالة من الجدل تنفي الفرد وتستحرض الجامعة وتقف عقبة ضد سيادة الرأي الواحد ،فالقوة تنتج
عن التعدد وليس الفردانية ،واليوم تستحرض الجامعة املرسحية العربية بقيادة الهيئة العربية
للمرسح وعيها وأفكارها لتقيم مهرجانها الحادي عرش يف ظل زمن الرصاعات املحتدمة لتؤكد أن
أصوات املرسح ال بد أن تعلو تدريجيا ضد أية قوى كارهة للحياة وداعية للموت ،املرسح رغم
كل يشء ينرث نوره ويشري لنا عىل الطريق.
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جدول امل�سارين الأول والثانى
اليوم

التاريخ

األوبرا الكبري
« 8مساء»

الهناجر
«6مساء»

الخميس

1/10

افتتاح املهرجان

مسافر ليل  50 -د

الجمعة

1/11

مسافر ليل

السبت

1/12

مسافر ليل

األحد

1/13

مسافر ليل

اإلثنني

1/14

مسافر ليل

الثالثاء

1/ 15

مسافر ليل

األربعاء

1/ 16

ختام املهرجان

البالون
مواعيد مختلفة

السالم
«5مساء»

الجمهورية
« 7مساء»

الطوق و اإلسورة

النافذة  50 -د املعجنة  110 -د
« 5مساء»
ذاكرة قصرية
شابكة
صباح و مسا
 70د
 65د
 70د
نساء بال مالمح
تقاسيم عىل
الرحمة  70 -د
  60دالحياة  90 -د
املجنون
 80د س «9مساء» قمرة 60 - 14د عبث  60 -د
سالمل يعقوب
ليلك ضحى
املجنون  80 -د
جنونستان 60 -د
«6مساء»
  60د 60 -د

الحادثة  70 -د

جدول امل�سار الثالث

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ
Arab Theatre Institute

املرسح

عروض املسار الثالث

العرائس
الطليعة
ق صالح عبد
الصبور
ق زيك طليامت

القومي
«9مساء»

(محطة مرص) تأليف :محمد زناىت ،إخراج :رضا حسانني.
.1
.2

الساعة
1/15-11
 6مساء

(1أخران ىف االنتظار) تأليف :سعيد حجاج  ،إخراج :حامده شوشة (قاعة صالح عبدالصبور)

 7مساء

(2شباك مكسور) تأليف :رشا عبد املنعم  ،إخراج :شادى الداىل (قاعة زىك طليامت)

1/15-11
 8مساء

اإلسكندرية

(أبو كبسولة) تأليف  :محمد الصواف  ،إخراج  :محمد مريس.

 8مساء

ملك

(جارى التحميل) تأليف  :سامح عثامن  ،إخراج  :سامح الحرضي.

1/15-11
 7مساء

قرص الجيزة

استوديو .تأليف و إخراج عالء الكاشف .نادي مرسح شبني الكوم

 8 - 1/11مساء

طائر .تأليف محمود جامل .إخراج عمر حسني .نادي مرسح السالم

 8 - 1/12مساء

مركز الجيزة
الثقايف
مركز الجيزة
الثقايف
قرص ثقافة
االسامعيلية
قرص ثقافة
الفيوم

إعمل نفسك ميت .تأليف السيد فهيم .إخراج أرشف عيد الجواد .نادي مرسح القناطر
الوحوش الزجاجية .تأليف تنيس وليامز .إخراج مدحت معتز .نادي مرسح االسامعيلية
السفري .تأليف سالفو مروجيك .إخراج أحمد السالموين .نادي مرسح الفيوم

1/13
 8مساء
1/14
 8مساء
1/15
 8مساء

