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ممثل���ة »ب���ررت« ع���دم 22
مش���اركتها في املهرجانات 
املس���رحية بأنها ال تضيف 
 لها أي ش���يء خاص���ة انها

ما حتب اجلوائز مثل ما تقول.. 
ودي أصدق بس قوية!

دكت���ور ف���ي معه���د 
املسرح يكسر »اخلاطر« 
قاعد يقول للطلبة انه ما 
يعتبر نور الشريف فنان.. 
ش���كله معجب بشعبان 

عبدالرحيم!

مشاركة فنان
طلبة في معهد املسرح بعد 
ما جنحوا في امتحانات القبول 
وباش���روا الدراس���ة، ادارة 
الدراسة  املعهد وقفتهم عن 
 بحجة انه أوراقهم مو كاملة..

عيل ليش امتحنتوهم؟!

أوراق

 طبيب مع احد املتهمني »املجانني«

مشهد من مسرحية »بالد التراجيديا«

)أسامة البطراوي(مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول في مقدمة احلضور

حسني بن شيبة في املسرحية

الحمادي: المسرح الفلسطيني يعاني ازدواجية الهوية

د.وطفاء احلمادي مع الزميل محبوب العبداهلل أثناء الندوة

عن الكالسيكية في مناقشة هذا 
املوضوع باالنتقال الى االشكالية، 
حيث ان املس���رح الفلسطيني 
مسرح اشكالي شأنه شأن القضية 
الفلسطينية بوجه عام، واذا ما 
حتدثنا عن نشأته فهو مثله مثل 
باقي املسارح العربية االخرى، 
خرج من عباءة املسرح املصري 
على يد الرواد مثل جورج ابيض 
وأمينة رزق والريحاني وغيرهم 
الى جانب املسرح االجنبي، الذي 

تعرف عليه الفلسطيني من خالل 
الترجمات املختلفة لشكسبير 

وغيره.
التحول في  ب���دأ  واضافت: 
ال���ذي  الفلس���طيني  املس���رح 
يختلف متام���ا عن باقي العالم 
العربي عق���ب االحتالل، حيث 
الى طبيعتهم بعد  عاد اجلميع 
انتهاء االحتالل العثماني، اال ان 
املسرح الفلسطيني لم يعد الى 

سابق عهده.

جاءت ندوة »تاريخ املسرح 
الفلس���طيني« مالئم���ة متاما 
للخب���رات الثقافي���ة والنقدية 
املسرحية التي تتمتع بها د.وطفاء 
احلمادي التي استضافها املركز 
االعالمي للحدي���ث عن تاريخ 
املسرح الفلسطيني قبل واثناء 
وبعد االحتالل، حيث اش���ارت 
التي  الدراس���ة  الى  د.احلمادي 
اجرتها حول نش���أة املس���رح 
الفلسطيني على يد املسرحيني 
املصري���ني وصوال الى النهضة 
املس���رحية العربية على أيدي 
رواد املس���رح في اقطار الوطن 

العربي كافة.
التيمات  ثم حتدث���ت ع���ن 
الفلسطيني  املختلفة للمسرح 
الزميل  اداره  الذي  اللقاء  خالل 
محبوب العبداهلل، حيث قالت: 
كنت امتنى ان يتواجد عدد اكبر 
من الشباب لالستفادة من الدراسة 
التي قدمتها حول عنوان الندوة 
الفلسطيني«،  »تاريخ املسرح 
فالعنوان بالرغم من كالسيكيته 
اال انني حاولت جاهدة االبتعاد 

وزادت: تعرفت على التيمات 
التي كانت حترك شباب املسرحيني 
من مرحلة االحتالل ووصوال الى 
السبعينيات فكانت تنصب حول 
طرح القضايا التي توضح معاناة 
الشعب الفلسطيني مع االحتالل 
من جه���ة والقضايا التي تظهر 
الوطنيني في السجون  معاناة 

من جهة اخرى.
وعن املسرح املعاصر ذكرت 
د.وطفاء ان املرحلة التي نعيشها 
اليوم اكثر معوقاتها تنصب حول 
التمويل ال���ذي فتح الباب امام 
التمويل االجنبي بأفكاره املسبقة 
حول القضية الفلسطينية، وهي 
االفكار التي س���اهمت بش���كل 
كبير في تغييب عقول الشباب 
افكارهم  الفلسطيني وتشتيت 

حول قضيتهم.
وفي نهاية الندوة اش���ارت 
د.وطف���اء ال���ى معان���اة املرأة 
الفلس���طينية في ظل االحتالل 
كونها فريسة للسلطة الذكورية 
من ناحية وسلطة االحتالل من 

ناحية اخرى.

»بالد التراجيديا« كشفت أالعيب »األطباء« على مسرح الدسمة
مفرح الشمري

الرس���مية  ضمن العروض 
أيام املسرح للشباب  ملهرجان 
اإلبداع  الس���ادس قدمت فرقة 
ل���دور  التابع���ة  املس���رحي 
الرعاي���ة االجتماعي���ة بوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
عرضا مسرحيا بعنوان »بالد 
التراجيديا« من تأليف حسني 
بهبهاني واخراج رازي الشطي 
ومتثيل حسني بن شيبة، أسامة 
البلوش���ي، فهد الشطي، أحمد 
العثمان، علي  الداود، مشاري 
املهنا، هاش���م املطوع، عطية 
العطية وذلك على خشبة مسرح 

الدسمة.
العمل تناول ع���دة قضايا 
واقعية تتمثل في جلوء بعض 
األشخاص الى مستشفى الطب 
النفسي للتحايل على القانون 
بغرض الهروب م���ن القضايا 
الت���ي يدانون فيها بحجة انهم 
ارتكبوها وهم »مجانني« لكي 
يحصل���وا على ص���ك البراءة 
باالضافة الى تسليط الضوء على 
الالأخالقية لبعض  املمارسات 
األطباء الذين ينس���ون اليمني 
التي اقسموها، ويقومون بتزوير 
التقارير ملس���اعدة »املجرمني« 
القانون رغم  بتحايلهم عل���ى 

بشاعة حوادثهم.

رؤية واضحة

املخرج رازي الش���طي قدم 
رؤي���ة اخراجية جميلة جتلت 
في سيطرته على عناصر العمل 
اليصال فكرة نصه املس���رحي 
للمتلقي دون عراقيل، هذا الى 
جان���ب توزي���ع اضاءته التي 

له���ا عبدالعزيز صفر  تصدى 
والتي ظهرت بش���كل متناسق 
به���ر احلضور وس���اعدت في 
ابراز أحداث املس���رحية حتى 
في حلظات الصمت وال ننسى 
الديكور املعبر الذي كان متماشيا 

مع األحداث.

أداء الممثلين

على الرغم من ان املمثلني 

املشاركني في مسرحية »بالد 
التراجيدي���ا« هم من الوجوه 
الذين لم يس���بق  اجلدي���دة 
له���م العمل في املس����رح إال 
أنهم ظه���روا وكأنهم جنوم 
يتعاملون بحرفية مع النص، 
حتى االرجت���ال و»االفيهات« 
كانا يتماش���يان م���ع وتيرة 
األحداث مما ساعد على جذب 
اجلمهور ال���ذي تفاعل معهم 

طوال العرض.
ومن هذه املواه��ب الواعدة 
حسني بن ش���يب��ة »الرج��ل 
امله���م« ال���ذي جل���أ للط��ب 
النفسي بعد قتل��ه لزوجت��ه 
وذلك للهروب م��ن القص��اص 
وأس���امة البلوشي »الهندي« 
وهو تاجر كبير جلأ الى هذا 
امل���كان هربا م���ن »الدّيانة« 
باالضافة الى أحمد الداود الذي 

تع��اون م���ع الهيئة الطبي��ة 
للقض��اء عل��ى »الرجل املهم« 
وذل���ك بعد ان هددهم بفضح 

أالعيبهم.
ومع نهاية املسرحية ُيقتل 
»الرجل املهم« ويدفن سره معه 
الطبية على  الهيئة  وحتافظ 
انها  الناس على  أمام  هيبتها 
ملتزمة وحترص على راحة 

مرضاها.

الحلقة النقاشية

بعد نهاية مسرحية »بالد 
التراجيدي���ا« أقيم���ت حلقة 
نقاش���ية خاص���ة بالعرض 
أدارها سفير املعاقني عبدالكرمي 
العنزي وحضرها فريق العمل 
مع رئيس فرقة اإلبداع املسرحي 
ب���دور الرعاي���ة االجتماعية 
املخرج يحيى عبدالرضا ومدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرسول 
والفنان طارق العلي وشهاب 
حاجيه واستاذ قسم التمثيل 
العالي  واالخ���راج باملعه���د 
للفن�����ون املس���رحية هاني 
القديرة  النص���ار والكاتب���ة 
عواطف البدر ورئيس مجلس 
األمن���اء ملهرج���ان اخلرافي 
د.نبي���ل الفيلكاوي وحش���د 
غفير من املهتمني باملس����رح 
مألوا قاع��ة الندوات مبس��رح 
الدسمة حيث أش��ادوا جميعا 
بالعرض املسرحي وبالرؤي��ة 
االخراجية للشطي وفري��ق 
عمل��ه الذين احترموا جمهور 
املس���رح وقدم��وا لهم عمال 
جميال توقع�����وا ان يحصد 
عددا من اجلوائ���ز في ختام 

املهرجان.

قدمتها فرقة اإلبداع المسرحي التابعة لدور الرعاية االجتماعية

أجندة المهرجان اليوم

8.00 م

عرض مسرحية »العصفور 
األحدب« للمخرج هاني 
النصار في مسرح حمد 
الرجيب باملعهد العالي 

للفنون املسرحية »عرض 
خارج املنافسة على جوائز 

املهرجان«


