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يعقوب صنوع ..
 خدعة كربى .. 

أم هناك أقوال أخرى ؟

صورة ماريا ..
استباحة اجلسد وانسحاق 
الوجود اإلنساني

عجاف + 200 
هل ميكن أن يصل العامل للرخاء بعد الدمار 
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مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي 

2020
الدورة اخلامسة

دورة الفنانة سناء جميل 

رئيس التحرير 

إبراهيم احلسيني
 مديرا التحرير : 

وائل سعيــد 
داليـــا همـام 

رئيس قسم اللغات :

د. طارق عمار 
الترجمة اإلنجليزية :

فيروز طارق
الترجمة الفرنسية :

أحمد سعيد 
سكرتير التحرير :

سلــوي عثمان 

عدسة :

 يوسف صقر 
 

المدير الفني

وليد يوسف 

الرئيس الشرفي للمهرجان

الفنانة سميحة أيوب 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان 

الفنان محمد صبحى 
مؤسس ورئيس المهرجان

الفنان مازن الغرباوي
مديرة المهرجان

د. إجني البستاوي 
المدير التنفيذي للمهرجان

الفنان طارق صبري

برعاية : 

•  وزارة الثقافة 
• محافظة جنوب سيناء 

شارك فى التأسيس: 

• جمعية نادى املسرح املصرى للثقافة والفنون 
الشركاء الرئيسيون:  

● الهيئة الدولية للمسرح 

● الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحى

● الهيئة العامة لقصور الثقافة 

● الهيئة املصرية العامة للكتاب 

● أكادميية الفنون 

● املجلس األعلى للثقافة 

الشريك الطبى :  

• سونو كلنيك 

بالتعاون مع : 

 GBC ●

● شركة احلداد للتصوير السينمائى 

● شركة مومنت برودكشن 

● فندق هيلتون 

● نقابة الفنانني العراقيني 

● شركة احلمد واألمير  

● شركة دولفني 

● مؤسسة إجتاهات  

● بيت يونس جاليرى

● بوابة أخبار اليوم

www.sitfyeg.com
www.facebook.com/SITFYeg
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متثل الشكسبيريات إلهاماً لقطاع كبير من الشباب الراغبني يف التجريب على مواد كالسيكية إلعادة 
طرحها مبا يتسق والواقع املعاصر . ولعل رائعة شكسبير »هاملت« واحدة من املسرحيات التي تراود 
أحالم الكثير من املخرجني الشباب والكبار على حد سواء بسبب حبكتها املتميزة وبنائها الدرامي املعتمد 
على مفاهيم نفسية وأخرى وجودية تنعكس آثارها على مجتمعاتنا املعاصرة . ويف رابع ليالي مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي )دورة سناء جميل( كوسوفو مونودراما »حلم هاملت« املستوحاة 
رائعة شكبير . يقوم العرض على أساس أن أزمة هاملت الوجودية املتمثلة يف تساؤله »أكون أو ال أكون« 
تستمر معه يف األبدية حتى بعد أن مات إال أنها تتخذ مساراً أكثر تعقيداً عندما تطرح نفسها يف صيغة 
»أكون كاآلخرين أو ال أكون« . يتولد هذا املسار يف األساس من اصطدام هاملت بشخصيات احلياة . 
ومن خالل سماعه ألصوات أفراد كانوا جزءاً من قصة حياته يدرك هاملت أن احللم الوحيد الذي ميكن 
أن حتلمه بعد املوت هو حلم احلياة نفسها . عندها يطرح هلمات أفكاره للتساؤل فهل كان على حق ؟ 
هل كان من املمكن أن يتغير كل شيئإذا لم يخطط لالنتقام من قتلة والده ؟ أم أن ما حدث هو املسار 
الطبيعي الذي ال جتدر مخالفته ؟ هنا يتخذ سؤال هاملت معنى جديداً . هل يجب أن تكون مثل اجلميع 

؟ أم أنه ال يجب أن تكون مثل اجلميع ؟ هل يجب أن تسحقك عجلة التشابه والتكرار ؟ أم انه عليك أن 
اليف نينا مازور ، تصميم الديكور واملالبس زيني باالزي  تتمسك بحلم التفرد واملغايرة ؟ العرض منـ 
، كوريوجرافيا ميراك زميبراج ، موسيقي اندين راندوبرافا . العرض من بطولة وإخراج مينتور 

زميبيراج . يقدم العرض يف السابعة مساء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ . 

 يختتم العرض املصري »تراث سيناوي« 
الشارع  مسرح  مسابقة  فعاليات 
بالدورة  التقليدية  غير  والفضاءات 
الشيخ  شرم  مهرجان  من  اخلامسة 
الدولي للمسرح الشبابي . يقدم العرض 
الثري  الفني  سيناء  تراث  عن  ملحات 
بالعديد من اجلماليات كما ينقل صورة 
الثقافة  طبيعة  عن  وحقيقية  واضحة 
املنتشرة يف هذا اجلزء العزيز من مصر 
والغناء  والرقص  التمثيل  خالل  من 
مصطفى  تأليف  من  العرض   . البدوي 
 . ناصر حسن  إخراج  من  و  شحاتة 
العاشرة  متام  يف  العرض  يقدم 
لقصر  املكشوف  باملسرح  مساء 

ثقافة شرم الشيخ . 

من  لكثير  يتعرض   ، اإلنسان  حياة  مدار  على   
الضغوط التي عليه أن يواجهها ويتكيف معها . 
إال أن تلك الضغوط قد تكون أعنف من أن يتكيف 
معها الفرد فتؤدي به إلى االنطواء ثم االنعزال 
التام وأخيرًا التهشم كقطعة من الزجاج الهش . 
يتناول عرض »الوحوش الوجاجية« وهو العرض 
الكبرى  العروض  مسابقة  يف  املشارك  املصري 
الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  اخلامسة  بالدورة 
الضغوط  تلك  من  بعضًا   ، الشبابي  للمسرح 
تعاني  التي  اليومية  احلياة  مبشكالت  املتعلقة 
منها أغلب األسر املعاصرة يف جميع نحاء العالم 
حياة  العرض  يتناول   . املختلفة  العصور  وعبر 
معاناته  منهم  فرد  لكل  حيث  وينجفيلد  أسرة 
تختلط  اخلاصة  املعاناة  تلك  أن  إال   . اخلاصة 
تلك  يجعل  مما  الغياب  أو  الفراق  بفكرة  دائمًا 
عن  للكشف  الكايف  بالقدر  ضاغطة  املشكالت 
لنا  يكشف   . املعاصر  اإلنسان  هشاشة  مدى 
العرض عن الفروق يف تأثير تلك املشكالت على 
األم   ، أماندا  فنرى  العمل  شخصيات  مختلف 

، تختار أن تواجه كافة الظروف  املثابرة 
أسرتها  وعلى  عليها  املفروضة  القاسية 
حني  يف  اجلميع  جتاه  مسئولياتها  وتتحمل 
إلى  تلكالضغوط  دفعتها  التي  اإلبنة  نوار  نرى 
االنعزال التام داخل عالم زجاجي هش . أما عن 
اإلبن فنجده غارقًا يف الصراع بني ذاته وا يرغب 
يف حتقيقه من ناحية وضرورة االنصايع لقوانني 
أزمة  وهي   ، أخرى  ناحية  من  اليومية  احلياة 
العصور  مختلف  يف  الشباب  أغلب  منها  يعاني 
إال  األسرة  على  زائرًا  يحل  الذي  جيم  واخيرًا   .
أنه عندما يغادر يكون قد ترك أثرًا عميقًا جلرح 
غائر داخل منزل عائلة وينجفيلد . األف النص 
املسرحي الكاتب األمريكي الكبير تينسي وليامز 
شريهان   ، املصري  رمي  بطولة  من  والعرض   .
مروان  الديكور  صمم   ، جمال  مازن   ، شاذلي 
السيد كما صمم اإلضاءة عبداهلل صابر . املخرج 
املنفذ حسام حافظ والعرض من إخراج يوسف 
والنصف  اخلامسة  يف  العرض  يقدم   . األسدي 

مساء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ . 
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كتب: وائل سعيد

»الصناعات الثقافية« .. و »التنمية المستدامة«
رؤية مصر 2030

افتتح االمني العام للمجلس االعلي للثقافة د. هشام 
اخلاص  الفكري  امللتقي  من  االولي  اجللسة  عزمي 
بالدورة اخلامسة.. دورة »سناء جميل« والذي ُخصص 
هذا العام للمناقشة موضوع »املسرح الشبابي صناعة 
ثقافية لتنمية مستدامة« ومتت فعالياته علي جلستني 
ومؤسس  رئيس  االولي مبصاحبة  اشترك عزمي يف 
الفنانان  قدم  فيما  الغرباوي،  مازن  الفنان  املهرجان 
امام شهادتهما يف اجللسة  واسالم  الشافعي  محمد 
الثانية من امللتقي، وأدار اجللستان الدكتور مصطفي 

سليم.
الذي اشار يف البداية أن الغرض االساسي من هذا 
امللتقي هو الوصول لبعض التوصيات لتنشيط صناعة 
املسرح وتطويرها للبحث عن سبل تنميتها الثقافية. 
السيما وقد بات املسرح ُينظر له علي مستوى العاليم 
»الفن  مقولة  أصبحت  هنا  ومن  صناعة،  انه  علي 
للفن« ال محل لها من االعراب –والكالم لسليم- يف 
مجتمعات ما بعد الثورة الصناعية الذي يعتمد علي 

قواه الناعمة كاملسرح والسينما وكافة الفنون.
الصناعات  ان  كلمته  يف  عزمي  هشام  الدكتور  أكد 
اركان  من  اساسي  ركن  االن  اصبحت  الثقافية 
االقتصاد يف العالم، وان ثمة عالقة عضوية وراسخة 
بينهما جراء  الربط  يأتي هذا  ولم  الثنائية  بني هذه 

املصادفة.
الي جانب ذلك، اشار االمني العام الي خطط التنمية 
املستدامة التي تتبعها الدولة يف العموم ووزارة الثقافة، 
مصر  »رؤية  عنوان  حتت  كبيرة  استراتيجية  لتنفيذ 
2020« مت التوافق بني جميع اجلهات علي تنفيذ هذه 
الصعاب  كافة  وتذليل  الزمني  برنامجها  وفق  الرؤية 

الرئيس عبد  السيد  من  مباشر  بتوجيه  الرؤية  لهذه 
الفتاح السيسي. 

الثقايف،  الشأن  تخص  مراحل  من خال سبعة  وذلك 
االمور  كافة  الستهداف  التنمية  خطة  تهدف  حيث 
احلياتية واملعيشية للمواطن، لتحقيق املفهوم االيسر 
من خالل   1987 مرة سنة  اول  اصدر  الذي  للتنمية 
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اللجنة الدولية املشكلة لرصد وضع االقتصاد العاملي 
واصدرت ذلك التعريف »كيفية حتقيق حياة بقدر من 
الرفاهية والصحة للمواطن وذلك من خالل استغالل 
ذلك يف مخزون  يؤثر  اال  املتاحة؛ بشرط  املوارد  كل 

االجيال القادمة من ذلك املخزون«.
تشتمل خطة وزارة الثقافة علي سبعة برامج اساسية، 

هي: 
1- حتقيق العدالة الثقافية. 
2- تقرير القيم االيجارية. 

3- تنمية املواهب. 
4- حتقيق الريادة الثقافية. 
5- دعم الصناعات الثقافية.

6- تطوير املؤسسات الثقافية.
7- حماية التراث الثقايف.

شرم  كمهرجان  تأمل جتربة  الي  العام  االمني  أشار 
النقاط  هذه  من  العديد  فيها  حتقق  والتي  الشيخ 

الفنان  انطلق  هنا   ومن  عليها اخلطة،  تشتمل  التي 
انتهي  حيث  من  املهرجان  رئيس  الغرباوي  مازن 
الشديد  االيجاز  علي  بالشكر  متوجها  العام،  االمني 
واملوجز املقدم من د. هشام عزمي، داعيا اياه لتبني 
فكرة »ُحلم« اقامة هذا امللتقي الفكري بشكل سنوي 
يقوم  أن  علي  الشيخ،  شرم  مهرجان  من  منطلقا 
املجلس االعلي للثقافة برعاية امللتقي، الذي سيعمل 
علي تنفيذ مفهوم »حتقيق العدالة الثقافية« املنشود، 
وذلك بالوصول الي املواطن باختالف توجهاته وبيته 
اينما كان، ومن ثم سيؤدي ذلك الي االنتشار التراكمي 

لتغطية كافة املحافظات واحتياجتها.
هشام  للدكتور  تكرمي  مت  االولي  اجللسة  نهاية  ويف 
عزمي االمني العام للمجلس االعلي للثقافة، بشهادة 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  من  تقدير 
ننتقل  كي  املهرجان..  رئيس  التكرمي  قدم  الشبابي، 
الثقافية  الصناعات  موضوع  يف  الثانية  للجلسة 

للمخرجان  بشهادتني  املستدامة،  التنمية  ومفهوم 
محمد الشافعي واسالم امام.

نقاط  حصر  الي  كلمته  يف  الشافعي  تعرض  حيث 
الثقافية  املؤسسات  منها  تعاني  التي  الضعف 
احلكومية، وكيف يؤثر ذلك علي صناعة ثقافية قادرة 

علي حتقيق مفهوم االستدامة الفعلي. 
حقبتي  الي  سليم  مصطفي  الدكتور  اشار  فيما 
التجاري  املسرح  كان  حني  والتسعينات،  الثمانينات 
ذلك  وظل  التنمية،  فعل  فاعلي يف  يف مصر شريك 
مستمرا حتى مت غلق مسرح محمد جنم يف 2005، 
تاريخ  يف  فارقة  نقطة  سليم  يعتبره  الذي  التاريخ 

املسرح التجاري املصري. 
الثقافية  الصناعات  تعدد  امام  اسالم  ذكر  حني  يف 
يف صورها االولي، عبر العديد من املراحل، كاملسرح 
الشعبي الذ ي خاطب القومية الوطنية، طارحا »بديع 
الشعبي  املسرح  لهذا  كنموذج  درويش«  وسيد  خيري 
الذي يقبل عليه اجلمهور العادي اكثر من الكالكسيات 

العاملية لشكسبير.
ُيشارك يف هذه الدورة 15 دولة »السعودية، ايطاليا، 
اسبانيا، كوسوفو، ليبيا، السودان، صربيا، كينيا، كوت 
ديفوار، تونس، سلطنة عمان، االردن، البحرين، لبنان، 
من  اكثر  العروض  اختيار  جلنة  شاهدت  العراق«. 
150 عرضا مسرحيا لتستقر يف النهاية إلى العشرة 
التحكيم  جلان  تشكلت  فيما  املشاركني.  عروض 
عرب  مسرحيني  من  النصوص  وقراءة  واملشاهدة 
مسارات  خمس  املهرجان  برنامج  ويضم  وأجانب، 
للتنافس، من خالل ثالث مسابقات رئيسية »مسابقة 
ومسابقة  املونودراما،  عروض  الكبرى،  العروض 
التقليدية،  غير  والفضاءات  الشارع  مسرح  عروض 
الناقد  التأليف املسرحي باسم  فضال عن مسابقتي 
الراحل »د. أحمد سخسوخ« ومسابقة عصام السيد 

للعمل األول املقدمة من املخرج نفسه.
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ُمناظرة »150 سنة مسرح«
يعقوب صنوع .. خدعة كبرى .. أم هناك أقوال أخرى ؟

يف العام املاضي 2019، أثار الدكتور سيد علي إشكالية 
بداية  تأريخ  علي  االعتياد  أو  القناعات  بعض  حول 
صنوع  لـ»يعقوب  األولي  باملحاوالت  املصري  املسرح 
األولي« مكتشفا أن صنوع لم يكن هو رائد هذا الفن يف 
مصر –يف مفهومه العصري احلديث، حيث يبدأ البزوغ 
قدماء  استخدم  السنني حني  أالف  من  للمسرح  األول 
الدينية  الطقوس  املسرحي يف  الفعل  املصريني فسلفة 
بداية األمر- ولم يقف األمر عند هذا احلد مع علي؛ 
فقد تتبع بعض الوثائق - منها التي لم يعلن عنها حتى 
اآلن - باإلضافة إلى العديد من احلواشي التأريخية من 
صحافة أو كتابات نقدية وكتابات رأي، نفي من خاللها 
ريادة صنوع املسرحية وحقيقة كونه صناعة ماسونية –

علي حد قول علي- مت استخدامها من قبل اجلماعات 
املاسونية علي حياة عني صنوع وبعد مماته أيضا. 

إلى  لعلي-  –الكالم  املاسونية  تلك  حتولت  حني 
الصهيونية احلديثة التي ال تزال تستخدم اسم صنوع 
لصناعة ما اطلق عليه علي »اخلدعة الكبرى« حتى اآلن 
بوثائق  البعض من أن ألخر  التي متد  ابنته  عن طريق 

أبيها التاريخية التي لم تظهر للنور من قبل.
أثارت هذه اإلشكالية العديد من التساؤالت واملراجعات 
طريق  يف  املصري،  للمسرح  احلقيقية  البداية  حول 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  العلمي  والتوثيق  التأريخ 
يكون  أن  يف  غضاضة  ترى  ال  أخرى  أصوات  خرجت 
املسرح املصري نشأ علي يد غير مصرية، وأخرى تدلل 

يف  صنوع  ريادة  تؤكد  موازية  أخرى  وثائق  وجود  علي 
علي  عملت  التي  األصوات  تلك  بني  ومن  التاريخية، 
الدكتور  كان  عليها؛  والرد  علي  سيد  د.  نظرية  تفنيد 
يف  الشيخ  شرم  مهرجان  يعاود  هنا  ومن  دوارة،  عمرو 
املسرح  ميالده  علي  سنة   150 مرور  املوافقة  دورته 
املصري 1870، فتح هذه اإلشكالية من جديد، السيما 
وكال الطرفان »علي ودوارة« لم يقدما الدالئل القاطعة 
علي ثبوت وجهة نظر كل منهما، وحتى ال يبقي الوضع 
برنامج  اليوم ضمن  مناظرة  أقيمت  عليه؛  هو  ما  علي 
امللتقي الفكري للمهرجان لطريف النقاش »د. سيد علي 
النقاش  ويدير  دوارة،  الدكتور عمرو  يناظره  إسماعيل، 
الذي اقترب من ساعتني الفنان القدير محمود احلديني.

ال يلفت النظر يف حقيقة األمر إلى اإلشكالية املطروحة 
حول أحقية صنوع من عدمها بالريادة، وال تفصيالتها 
هنا هو  التساؤل  إلى  يدعو  ما  ولكا  األخرى؛  املتشعبة 
بتقسيم  علي  سيد  د.  من  املوجه  –الدائم-  اخلطاب 
تكررت  التي  الصيغة  وأنتم«  »أنا  طرفان  إلى  القضية 
أكثر من مرة يف مناظرة اليوم أو غيرها، حيث يؤكد علي 
أنه الوحيد صاحب قضية كشف خدعة صنوع الكبري 
كما أسماها، واجلميع يف املقابل يف طرف آخر مواجه، 
ومن هنا تكرر استعمال ضمير »أنا« يف مقابل »أنتم« يف 

الكثير من النقاط البحثية. 
اخلدعة الكبرى 

»يعقوب روفائي صنوع«،  و»جيمس سانووا«، »أبو نظارة 

كتب: وائل سعيد
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وأبو زمارة«، أسماء عديدة حلامل اسم صنوع، جنسيات 
مختلطة وغير مثبتة، تشابكات وتقاطعات تاريخية يف 
حياته مع األحداث السياسية العامة، إننا أمام شخصية 
الغرابة  هذه  كل  يف  السر  ما  ما،  حد  إلى  أسطورية 
إلى ما بعد مماته؟ وهل يوجد غرابة  املالزمة لصنوع 

بالفعل يف هذه اخللطة الدرامية؟!
ومن أجل هذه الربكة التي أحدثها استدعاء صنوع، ألزم 
الفنان محمود احلديني املشاركني يف املناظرة بأوقات 
واملداخالت،  والرد  للطرح  ومتساوية  ومقسمة  محددة 
النهاية  يف  احلكم  تاركا  تناظرية«  »مباراة  يشبه  فيما 
للجمهور وملحاوالت البحث العلمي وقراءة التاريخ، فيما 

إذا كان صنوع رائد املسرح أم ال.
قدم د. سيد علي سردا تفصيال لعدة فترات مختلفة 
قبل أن يظهر اسم يعقوب صنوع يف أي مصدر صحفي 
املتتالية  الفترات  وتعمق علي يف شرح هذه  أو خبري. 
واملتجاورة وتعدد الشخصيات –املشهورة واملجهولة- يف 
تتبني  النهاية  الكلية يف  الصورة  وبقيت  سير مجراها، 
صنوع  يعقوب  لشخصية  املاسونية  الصناعة  فكرة 
ذلك  زوال  وعدم  مختلفة،  أغراض  يف  واستخدامها 
مبوت الشخصية علي أرض الواقع، ولكن تبقي اخلدعة 

الكبرى إلى ما بعد الوفاة أيضا. 
وهنا يظهر سؤال هام يطرح نفسه بقوة: ما هو السر 
املاسونية  اجلماعات  هذه  عليه  أقدمت  فيما  الرهيب 
عبر  السر  هذا  توارثت  ثم  ال18  القرن  أواخر  قدميا 
صهيونية،  وأصبحت  حتولت  حني  الالحقة  األجيال 
أسئلة أخرى عديدة رمبا ال يستطيع أحد اإلجابة عليها 

–إلى اآلن-  حتى صنوع نفسه!
وذلك بعيدا عن حتديات مطروحة أو تفنيدات لوسائل 
كبرى  اشكالية  هناك  ستبقي  الطرفان،  اتبعها  بحثية 
أخرى وأظن إنها من األهمية كي تستحوذ علي توحيد 
طرق البحث للوقوف علي قراءات حقيقة لتاريخ املسرح، 
للعديد  ميالد  البلد  هذا  لقد شهد  املوسيق،  السينما، 
من الفنون والثقافات والعلوم اإلنسانية، ولم يلتفت إلى 
الشخص الذي مت علي يديه الريادة إن كان من مصر أو 
من خارجها، ليكون التاريخ امليالدي هو بداية هذا الفن 
يف العموم، كما حدث علي سبيل املثال مع فن السينما، 
حيث يؤرخ مليالدها بعرض غير مصري لألخوين لوميير 

مبدينة األسكندرية. 
املفهوم احلديث للمسرح

هشام  الدكتور  أشار  للمناظرة  السابقة  مداخلته  يف 
عزمي األمني العام للمجلس األعلي للثقافة، إلى النظرة 
اجلزئية التي تتناول املوضوع، حيث يدور السجال حول 
القرن  أواخر  للمسرح  احلديث  للمفهوم  البداية  تأريخ 
الفراعنة،  الـ 18، ولكن املسرح متواجد يف مصر منذ 
واستعرض عزمي املحطات املختلفة يف تاريخ هذا الفن 

املصري القدمي.
الثقافية  وامللتقيات  الفكرية  اللقاءات  حتظى  ال  رمبا 
وعلي  الفعاليات  بقية  بها  حتظى  التي  النسبة  بنفس 
رأسها العروض يف غالبية عروض الفرجة أو املسرح، 
ويف ذلك يحسب ملهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الدورة األولي وحتى اخلامسة  الشبابي استمراره منذ 
املهرجان،  أيام  خالل  األخرى  للفعاليات  مواز  بنصيب 

حيث ال يخلو يوم من لقاء فكرى أو ندوة ثقافية، وبذلك 
لوجبة  املناسب  باالحتفاء  املهرجانات  بقية  عن  يتميز 

الثقافة والفكر ضمن برمجة باقي جدول الفعاليات.
عدة  علي  منوذج  كانت  اليوم  املناظرة  ندوة  أن  أظن 
امليالد،  بداية  أو  صنوع  فكرة  تتخطى  أخرى  أشياء 
البشرية  احلاجة  بحسب  ألخر،  وقت  من  تختلف  وقد 
والوعي املجتمعي، فبجانب ما أثارته املناظرة من دعوة 
املجال  الندوة  خلقت  التأريخ،  وتقصي  القراءة  إلعادة 
املناسب للمعارك الثقافية املندثرة منذ زمن يف واقعنا 
كما  اإليجابي  العراك مبعناه  أو  هنا  واملعارك  الثقايف، 
يشير إليه الناقد محمد الروبي رئيس حترير مسرحنا، 
والذي غاب عن فعاليات وجتمعات املثقفني والفنانني، 
تاريخية  العديد من عراكات  التي سبقها  املعارك  تلك 
كان للكثير منها الدور يف خلق رؤى جديدة لإلشكاليات 
باستمرار،  راكدة  مياه  أي  املطروحة وحتريك  الثقافية 
–الفكرية-  الثقافية  الصناعات  مستويات  إحدى  وهي 

وارتباطها مبفهوم التنمية املستدامة..
ثنائية االتهام والدفاع

د.  استهالل  أيضا  االنتباه  يلفت  األخر،  اجلانب  علي 
عمرو دوارة بتصريح »لن اكون احد الديوك املتناحرة يف 
عرض«، وبرغم أن الطرفان »دوارة وعلي« كل منهما يف 
طريق مختلف عن األخر، إال أن الطرفان يتفقان علي 
اجتاه  القضية يف  أخذ  وهو  مبرر-  واحد –غير  شيء 
التناحر أو التنقل بها ملستويات مختلفة من االتهامات 

والدفعات املتتالية من الطرفني.
أو  هذا  من  رافعا  »علي«  قدمه  ما  علي  دوارة  فيرد 
طويل  سجال  املثال  سبيل  علي  ويثار  ذلك،  من  مقلال 
حول نقطة فرعية ملذكرات صنوع املشكك فيها وكيف 
التي  املتضاربة  املعلومات  لكل  إتخذها اجلميع مرجعا 
سجلها التاريخ عن يعقوب صنوع، كما يطرح »علي« أو 
وبأن  وعاديته  ذلك  مشروعية  عن  »دوارة«  يدافع  كما 

املذكرات أحد الوسائل البحثية.
ويف حني يستعني الطرف األول بأسماء المعة تصب يف 
صالح نزع الريادة من صنوع، يرد الطرف املقابل بأسماء 
مشابهة تؤكد علي ريادته. وقد يكون حل هذا اإلشكال 
محمود  الفنان  أشار  كما  الشباب  املسرحيني  عند 
الباحثني من املسرحني  احلديني، والذي طالب شباب 
املشاركة يف هذا السجال للوصول إلى اإليضاح، أو كما 

قال؛ »احلكم للجمهور«!
إيطاليا،  الدورة 15 دولة »السعودية،   يشارك يف هذه 
أسبانيا، كوسوفو، ليبيا، السودان، صربيا، كينيا، كوت 
ديفوار، تونس، سلطنة عمان، االردن، البحرين، لبنان، 
العراق«. شاهدت جلنة اختيار العروض أكثر من 150 
عرضا مسرحيا لتستقر يف النهاية إلى العشرة عروض 
واملشاهدة  التحكيم  جلان  تشكلت  فيما  املشاركني. 
وقراءة النصوص من مسرحيني عرب وأجانب، ويضم 
خالل  من  للتنافس،  مسارات  خمس  املهرجان  برنامج 
الكبرى،  العروض  »مسابقة  رئيسية  مسابقات  ثالث 
الشارع  مسرح  عروض  ومسابقة  املونودراما،  عروض 
والفضاءات غير التقليدية، فضال عن مسابقتي التأليف 
سخسوخ«  أحمد  »د.  الراحل  الناقد  باسم  املسرحي 
ومسابقة عصام السيد للعمل األول املقدمة من املخرج 

نفسه.
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خضم البوح، حتكي ما حدث لها والبنتها من اغتصاب 
تسبب يف حملهما واملدهش يف األمر أنهم يعرفون من 
القهر املستمر حتيا يف  فعلوا بهم ذلك، فهي حالة من 
خضمها ماريا وحتاول التخلص من تلك األعباء النفسية 

بهذا اإلفراغ الوجداني من خالل احلكي والرسم.
هي  األصلي  النص  عليها  يحتوي  التي  العامة  الفكرة 
املرأة جراء احلروب،  وانتهاك جسد  االغتصاب،  فكرة 
أن  ليس شرطا  اليوم  التي عرضت  لكن يف مسرحيتنا 
يكون االنتهاك من خالل احلرب بل جتدر اإلشارة إلي 
انه ثمة انتهاك دائم مادام العقل ليس حرا، تبدو مساحة 
الفضاء التمثيلي الذي تؤدي فيه املونودراما علي خشبة 
تلك  ماريا  حركة  فيه  تعوق  خانق  مكان  وكأنه  املسرح 
يف  ،واملثبتة  املسرح  خشبة  اعلي  من  املدالة  األقمشة 
اخلشبة وتستغل املمثلة تلك األقمشة يف أن تنثر عليها 
األلوان من خالل الفرشاة ومن خالل كفي يدها أيضا 
يف النهاية  فجميعنا نحمل صور ملا مر بحياتنا يف داخلنا 
وعلينا التخلص من هذا العبء السلبى بأي وسيلة ويف 
قالته  ما  ذلك  ناجزة،  وسيلة   الرسم   كان  ماريا  حالة 
الطبيبة النفسية املعاجلة ملاريا، يشير العرض إلي أنه من 
الالفت للنظر يف احلروب أنه ميكن التعامل مع جرمية 
االغتصاب علي إنها جرمية عابرة ميكن التغاضي عنها، 
وال  التاريخ  يتجاهلها  اعتبارها ضريبة حرب  بل ميكن 

يذكرها اجلميع، وكأنها غير ذات أهمية.
 يف دراسة بعنوان »املرأة واحلرب واالغتصاب« قدمتها 
عمليات  من  الهدف  أن  فيها  أشارت  موللير،  كاثرينا 
باجلبهة  اإلهانة  إحلاق  هو  احلرب  أثناء  االغتصاب 

»ما احلرب سوى ساحات دم .. ليس يف هذه الساحات 
الشرقاوي  الرحمن  لعبد  جملة  تلك  وغالب«  مغلوب 
هذه  خالل  من  وميكن  مهران،  الفتي  مسرحيته  يف 
تأليف:  إلي عالم مسرحية صورة ماريا  الولوج  اجلملة 
فظائع  عن  مونودراما  وهي  هوداك،  شيرمان  ليديا 
اليوغسالفية يف  النساء يف إطار احلرب  الصرب ضد 
لتوضيح  ُكتب  النص  أن  من  الرغم  وعلي  التسعينات، 
ويالت تلك احلرب إال انه يصلح لكل زمان ومكان، وإذا 
الشرقاوي  كان احلديث عن احلرب فعلينا تأمل جملة 
وهل كان يقصد رجال احلرب أم نسائها أم إن ويالت 
ُتفرق بني ذكر وانثي، مسرحية صورة ماريا   احلرب ال 
من إخراج منار زين، تقدم ضمن مسابقة املونودرما يف 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  إطار 
الشبابي دورته اخلامسة وعلي قصر ثقافة شرم الشيخ.

 تلتقط املخرجة فكرة اضطهاد املرأة واستعباد جسدها 
مت  مهزومة  شخصية  عن  تعبر  مبعطيات  فتقدمها 
واالغتصاب  التحرش  وكان  بها،  التنكيل  يف  االستمرار 
جزء أساسي يف تهشيم شخصيتها ونزع ثقتها يف نفسها 
وكأنها ُتعاقب لكونها امرأة، كل ذلك من تبعات احلرب 
السرد  أسلوب  املخرجة  تتبع  بلدها،  التي فرضت علي 
وكأنها الراوي يف حكايتها جتسد دور السارد العليم، يف 
سياق الروي وهروبا يف البداية من احلديث عن جوهر 
ما حدث وتسبب يف أملها، تذكر لوتشي ابنتها وحبيبها 
وكيف ان القذائف استهدفت بيته يف حلظة كانت لوتشي 
معه، ومات تاركا إياها وتؤكد ماريا أنه حينما الحظت 
حمل ابنتها  لوتشي عرفت أنها مرتبطة بزميلها بينما يف 

املعادية وإرهاب املدنيني وإجبارهم علي الفرار، واجناب 
للتطهير  كسياسة  املخلطني  األطفال  من  ثان  جيل 
العرقي« تلك فكرة تصنع لالنتهاك نوع من احلصانة يف 

خضم حروب قائمة يف ذاتها علي االحتالل.
  يف أنني دائم تقدم ماريا حكاياتها يف محاولة للتحرر 
تهمش  جتربة  خضم  يف  جدوي  ذي  غير  أصبح  الذي 
متشرذم،  مهشم  بوجود  تستبدله  و  اإلنساني،  وجودها 
حتاول ماريا التخلص مما يعتمل يف داخلها من مشاعر 
متضاربة  من خالل الرقص خلف األقمشة علي اعتبار 
تتراقص  إلي سلويت  تتحول  ما  األقمشة يف حلظة  أن 
ورائها ماريا يف بعض احلركات اإلميائية التي تعبر عن 
الذي أصبحت فيه جراء ذلك االغتصاب،  القهر  مدي 
من  أمامها  ابنتها  اغتصاب  هو  نفسها  علي  أثر  وما 
مجموعة من الرجال كانت هي تعلمهم وكانوا جيرانها،  
فال مراعاة إذا ألي شيء سوي الغريزة، تسترسل ماريا 
يف احلكي وذكر ما مر بها وتعود للرسم من جديد وكأنها 
حالة من اإلفراغ الوجداني لعلها تنجوا مما يطاردها من 
من  املرتبة  غير  عبر جملها  ماريا  تقفز  مؤملة،  ذكريات 
زمن إلي أخر يف سرعة واضحة محاولة بذلك، اإلملام 
تقول حلظة  ما  يبدو  فقد  سريع  بشكل  حدث  ما  بكل 
هذيان إبان اشتداد مرض االكتئاب  أو أن تلك اللحظة 

من البوح هي  أحد وسائلها الجتياز األلم.
صورة ماريا متثيل: نادين خالد، ديكور: نورهان سمير، 

إضاءة: عز حلمي.

استباحة اجلسدصورة ماريا

 وانسحاق الوجود اإلنساني

داليا همام

نقد 
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وتتوالي  بهم،  املحيط  العالم  وجتاه  بعضهم 
صدماتهم وكأنهم كانوا قادمون بصورة ذهنية 
وقراءة للتاريخ حتطمت بشدة مع ما شاهدوه 
ورصدوه من أحداث وكوارث وصراعات حيث 

يقولون. 
»أصوات يتامى أصبحوا سلعة .. نساء باعوا 
من  وغيرها   ».. الستر  أجل  من  أعراضهم 
اجلمل التي تعبر عن صدماتهم املتتالية جتاه 

هذا الزمن املوحش واملتوحش . 
من  يحدث  ما  العرض  يف  اإلسقاطات  ومن   
العرض  كورونا يف  جائحة  بسبب  عاملية  أزمة 
يتحكم  الذي  االنتهازي  شخصية  ظهور  يتم 
يف كل شئ من حولنا حتى أنه بات يتحكم يف 
الهواء الذي نتنفسه، وصاحوا بقوة » من كان 
يريد أن ينتزع كمامته ويحصل على مصر 
احلياة إلي االنتهازي يتقدم » ليتركوا 
كبيرا،  سؤاال  عقله  وفى  املتفرج 
من  االنتهازي  هذا  هو  فمن 

وجهه نظرك .؟! . 
أنهم  املمثلون  وأعلن 
عاملهم  من  خرجوا 
يف  ليغوصوا  املستقبلي 
أجداهم طامحني يف  تاريخ 
اكتشفوا  لكنهم  األمس،  رؤية 
عند الوصول لهذا الزمان أن التاريخ 

مزيفا . 
السينوغرافيا يف عروض الشارع تعتمد يف 
الغالب على التكوينات بجسد املمثل، والفضاء 
املحيط به ــ لو كان هناك أهمية من استخدامه 
املمثل  يستخدمها  أن  ميكن  التي  واملوتيفات  ــ 
وتكون  العرض  أفكار  إيصال  يف  للمساعدة 
عجاف   « يف  حدث  ما  وهو  وصغيرة،  بسيطة 
+200 » فكان االعتماد األكبر على التشكيالت 
موتيفات  واستخدموا  املمثلني،  بجسد  املرئية 
بسيطة منها اجلرائد، وعصا تشبه األسلحة، .. 
استطاع بورويص، مخرج املسرحية، أن يسيطر 
على العمل ويحافظ على إيقاعه، فبدأ العرض 
فلم  السرعة،  من  تقترب  بسالسة  وأنتهي 
يشعر اجلمهور مبلل أو فقدان ملتعة املشاهدة، 
هامة،  لقضايا  ومالمس  مكثفا  النص  كان  بل 
ظهر  كما   . ومتضافرا  متجانسا  والعرض 
املمثلون األربعة متفاعلني معا ومحافظني على 
التواصل البصري فيما بينهم، ولم يكن هناك 

واحدا منهم أكثر ظهورا من اآلخرين . 

للمسرح  الدولي  »الركح  الليبية  الفرقة  قدمت 
ضمن   »200  + »عجاف  مسرحية  والفنون« 
الشارع  ملحور  الدولية  املسابقة  فاعليات 
اخلامسة  بالدورة  التقليدية،  غير  والفضاءات 
للمسرح  الدولي  الشيخ  »شرم  ملهرجان 
الشبابي«، العرض بطولة حامت قرقوم، وأحمد 
الورفلي،  ومحمود  املغربي،  أمين  املطردي، 
وتأليف الكاتب العراقي سعد هذابي، وإخراج 

وسيم بورويص.
»ألقوا باملسرح إلي الشارع يحتضنه اجلمهور« 
6 كلمات طبعت على بامفلت العرض، أعلن بها 
الشخصية يف مسرح  املخرج عن وجهة نظره 
من  واحد  العرض  فكان  وبالفعل  الشارع، 
املسرحيات التي تفاعل جمهور املهرجان معها، 
وحضروا من جميع األعمار متابعني للممثلني 
ومنتبهني حلركاتهم، وملا يقدموه من كوميديا. 

بعد  أنه  وهي  بسيطة  فكرة  املسرحية  تقدم 
200 سنة يتم التوصل الختراع أله لعبور 

الزمن، فيقرر بعض األشخاص العودة 
ــ  احلاضر  الوقت  ــ  لوراء  إلي 

الكتشاف تاريخ أجدادهم، 
أمام  أنفسهم  ليجدوا 
من  متتالية  صدمات 

لصعوبة  احلياة،  قسوة 
اإلنسانية  والكوارث  العيش، 

من  وغيرها   ... بالعالم  املحيطة 
الصدمات. 

يظهر أربعة ممثلني خارج مساحة التمثيل 
واجلزء  أحمر  بحزام  سوداء  بناطيل  يرتدون 
و  الفضي،  باللون  مدهون  بالكامل  العلوى 
أنهم  ويعبرون  مفهومة؛  غير  لغة  يتحدثون 
ال  لغة  ويتحدثون  نعلمه  ال  مكان  من  قادمون 
من  القادمون  هؤالء  يكون  أن  فيمكن  نفهمها، 
املستقبل ومن أي دولة وأى ثقافة وأى شعب . 
ومبجرد دخولهم إلي ساحة العرض املخصصة 
يبدأ  ــ  الشيخ  شرم  ثقافة  قصر  أمام  ــ  لهم 
العرض باالعتماد على أداء املمثلني وحركاتهم 
مما  املتجانس،  السريع  وأدائهم  اخلفيفة 
وهو  اجلمهور،  مع  املباشر  التفاعل  إلى  أدى 
النوعيات  هذه  مثل  يف  يحدث  أن  ميكن  ما 
هناك  يكون  ما  دائما  ألنه  نظرا  العروض  من 

مساحة لالرجتال املتوائم مع النص. 
اكتشاف  كل  مع  بالعرض  األحداث  تتصاعد 
لهؤالء البشر ملا كان يحدث من أجدادهم جتاه 

.. هل ميكن أن يصل العالم عجاف + 200 

للرخاء بعد الدمار ..؟

سلوى عثمان

نقد



مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة اخلامسة - دورة الفنانة سناء جميل 
املسرح الشبابى

19-11-2020العدد 4
10

تستند نظرية التفاعل االجتماعي لدي )فلدمان( علي 
السلوكي  والتآزر  االستمرار  هما:  رئيسيتني  خاصيتني 
ويعرف  األخري،  واجلماعات  اجلماعة  أعضاء  بني 
تطور  يف  ]التحقيق  بأنها  االجتماعية  العالقات  قياس 
املجموعات وتنظيمها وموقف األفراد داخلها[  وتكشف 
استكشافات قياس العالقات االجتماعية البني اخلفية 
التي تعطي أي مجموعة شكلها )التحالفات واملجموعات 
الفرعية واملعتقدات اخلفية وجداول األعمال املمنوعة 

واالتفاقات إيديولوجية(
رئيسيني  فرعني  االجتماعية  العالقات  قياس  وميتلك 
وقياس  البحثي  االجتماعية  العالقات  قياس  هما: 
العالقات االجتماعية التطبيقي .ويهتم قياس العالقات 
االجتماعية البحثي والذي يسمي )باكتشاف الشبكة(، 
ويستفيد  الصغيرة.  املجموعات  يف  املتصلة  باألمناط 
التطبيقي  االجتماعية  العالقات  قياس  مستخدموا 
واستعراض  الناس  ملساعدة  الطرق  من  مجموعه  من 
النفسية  شبكاتهم  وتطوير  وتوسيع  املجموعات 
االجتماعية للعالقات. وكال املجالني البحثي والتطبيقي 
يهدف إلي توليد عفوية أكبر وإبداع من كل من األفراد 

واملجموعات من خالل تطبيقهما.
إن للتفاعل االجتماعي مفهوم متعدد يتضمن ثالثة أبعاد 
التكامل   - التفاعلي  -التكامل  الوظيفي  )التكامل  هي 
الثالثة  األبعاد  لتفسير  نتطرق  أن  قبل  لكن  املعياري(، 
اجلماعة  تعريف  علي  الضوء  نلقي  أن  علينا  ينبغي 
هي:  مجموعة من األفراد )اثنني فأكثر( بينهم تفاعل 
اجتماعي متبادل وعالقة صريحة وتتحدد فيها األدوار 
االجتماعية لألفراد ولها مجموعة من املعايير اخلاصة 

بها ويكون فيها وجود األفراد مشبع حلاجات بعضهم.
مع  أفرادها  يتفاعل  التي  هي  للجماعة:  آخر  تعريف 
بعضهم يف مواقف محددة وما ينشأ عن هذا التفاعل 
من عالقات اجتماعية متبادلة وقد يقتصر على فردين 
من  يقرب  ما  إلى  ميتد  وقد  ثنائية  جماعة  فتسمى 
العدد  يزيد  وقد  جماعية صغيرة  فتسمى  فرد  ثالثني 

فتسمى جماعة كبيرة.
يتضح  للجماعه  التعريفني  هذين  خالل  ومن  وبالتالي 
الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  أن  لنا 
قد بدأ كجماعة صغيره تفاعل أفرادها مع بعضهم يف 
التفاعل عالقات  ونشأ عن هذا  فنيه محدده  تظاهرة 
مشبع  كان  فيها  األفراد  وتواجد  متبادلة  اجتماعية 
احلاجات بعضهم البعض وهو اإلشباع الفني املسرحي.
لكن يثور السؤال الهام هل ميكن اعتبار مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي »جماعة كبيره«لإلجابة 
علي هذا التساؤل يجب أن نتطرق إلى تفسير األبعاد 
الثالثة ملفهوم التفاعل االجتماعي ، »فالتكامل الوظيفي« 
يحقق  الذي  واملنظم  املتخصص  النشاط  به  يقصد 
وتنظيم  أهدافها  حتقيق  حيث  من  اجلماعة  متطلبات 
العالقات الداخلية فيها والعالقات اخلارجية بينها وبني 

اجلماعات األخرى .
لقد خلقت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 

من  املوسوم  واملقصد  يتسق  وظيفي  تكامل  الشبابي 
التعريف العلمي التكامل الوظيفي فكان هدف املهرجان 
ورسالته هو صنع تظاهره فنيه وثقافيه دوليه للشباب 
يسمح  وتسابقي  دولي  مسرحي  مهرجان  خالل  من 
لألفراد واجلماعات بتبادل اخلبرات الفنية واملسرحية 
بتنظيم  املهرجان  إدارة  .وسعت  منه  حاجاتهم  وإشباع 
تنظيميه  هياكل  بتأسيس  فيه  الداخلية  العالقات 
مختلفه انبثقت من اللجنة العليا للمهرجان لتشكل جلان 
عمدت  كما  السنوية  الفاعليات  بتنظيم  خاصه  نوعيه 
العالقات  لتنظيم  العامه  للعالقات  جلنة  إنشاء  علي 
اخلارجية بني املهرجان وبني اجلماعات األخرى ال سيما 
أن اختيار مدينة شرم الشيخ والتي أغلب سكانها من 
قبائل بدوية تتسم بعادات وتقاليد خاصة كانت تشكل 
القبلية  البدوية  اجلماعات  هذه  أفراد  النصهار  عائق 
الوظيفي  التكامل  لكن  املختلفة  املهرجان  جلان  داخل 
للمهرجان استطاع أن يجذبهم لديه من خالل احلميمية 
واجلو العاطفي الناجم عن احلدث ومن خالل العوامل 
األدنى  والذي ميثل احلد  كالقرب اجلغرايف  التغريزية 
من املتطلبات الالزمة لنشوء التجاذب فنشأت صداقات 
بني هؤالء البدو وبني إدارة املهرجان التي عمدت علي 
منهم  قيادية  عناصر  واختارت  وتدعيمها  توطيدها 
وسعت  بل  انصهارهم  لتضمن  املختلفة  جلانها  داخل 
إلي فرز مواهبهم ويسرت لهم سبل املشاركة يف الورش 
الفنية املتخصصة والدورات التثقيفية مجانا ودون أية 
لدي  فتولد  األلفة  مقدار  من  زاد  مما  اشتراك  رسوم 
أبناء جنوب سيناء من البدو نوع من الرضا جنم عن أثر 
املشاهدة العارضة أو مجرد التعرض للشئ. هذا فضال 
عن أن التشابه الذي رسخه املهرجان مع أبناء البادية 
من ناحية ومع ضيوف ومتنافسي املهرجان من ناحية 
أخري كان أحد أسباب خلق حالة  التفاعل االجتماعي 
اإليجابي فنشوء امليل بني األشخاص هو تشابه يف القيم 

بزيادة  .وتزداد شدة اجلاذبية  واملعتقدات  واالجتاهات 
الذين  األشخاص  نحو  بشده  ننجذب  فنحن  التشابه 
يشابهوننا يف االجتاهات .ولذا سعي املهرجان مذ دورته 
األولي علي تفعيل فلسفة مفادها مد يد العون ألهالي 
جنوب سيناء لتثقيف وتبصيرهم لتمييز صحيح الفكر 

من فاسده  وحثهم علي االنصهار يف بوتقته.
بالغ األثر يف تنشيط  الدولي  الشيخ  إن ملهرجان شرم 
فج  كل  من  إليها  يفقد  التي  باملدينة  السياحة  عجلة 
عظيم وفود وجنسيات مختلفة فلقد كان له بالغ التأثير 
فئة  هي  السياحة  لسوق  جديدة  فئة  استقطاب  يف 
الشباب ومن خالل الترويج للمهرجان دوليا ويف تفعيل 
هام وإيجابي لدور القوي الناعمة يف مواجهة الظواهر 
الغريبة علي مجتمعنا ومناقشة وطرح قضاياه من خالل 
عروض مسرحيه ناقشت ظواهر عديده كالهجرة غير 
الشرعية والتطرف واإلرهاب والتحرش فساعدت علي 
الفكر  علي متييز صحيح  قادر  الشباب  من  جيل  بناء 
)الدافع  قاعدة  يطبق  وخالق  فاعل  جيل  فاسدة.  من 
الكايف( والتي مفادها أن يشعر كل مشارك يف مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن التجربة هي 
دافعه وأنها فرصة له ليصبح عامال فعاال يف القضايا 

املتعلقة بوضع حياته 
السلوكي  التآزر  بهذا  املهرجان  استمرار  فإن  ولذا 
اجلماعات  أو  املجتمع  وأعضاء  كجماعة  أعضاءه  بني 
األخري بتكامل وظيفي وتكامل تفاعلي وتكامل معياري 
صغيره  كجماعة  بدأ  الذي  املهرجان  هذا  من  يجعل 
اجتماعي  تفاعل  كبيره حتصد  إلي جماعة  يتحول  أن 
إيجابي يتأثر به املجتمع ككل من خالل ضبط سلوك 

األفراد يف اجلماعة 

»التفاعل االجتماعي اإليجابي« 
حصاد مثمر لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

حسام الدين مسعد
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Portrait de Maria (Egypte)
Portrait de Maria représente l›Égypte au concours de 
monodrame lors de la cinquième édition du Festival 
international de théâtre pour la jeunesse de Sharm 
El-Sheik. Le spectacle reflète la souffrance des femmes 
due aux guerres et aux conflits politiques. Dans des 
circonstances aussi déroutantes, les femmes subissent 
des violences, des sévices physiques et des viols. Le 
spectacle porte ce que nous pouvons appeler un 
contenu «féministe» car il traite de l›un des problèmes 
les plus préoccupants et les plus graves des femmes: 
les femmes souffrant d›oppression et de violence dans 
les zones de conflits armés. La performance raconte 
l›histoire de Maria et de sa fille pendant une guerre qui 
ont été frappées et sont tombées enceintes. Alors qu›elle 
était exilée de son village, elle a été victime de torture 
systémique qui a conduit à la répartition de son enfant. 
Lorsqu›elle a repris conscience, elle s›est retrouvée à 
l›hôpital alors que sa fille est décédée pendant le travail 
de sa petite fille. Cette fille, qui est venue dans notre 
monde à la suite de guerres physiques, sanglantes et 
de violations des femmes, devient un cri d›objection 
sur toutes sortes de violations de l›innocence et de 
l›humanité. Le texte a été écrit par «Lydia Shareman 
Hudak - traduit par Sana Seliha. Décorateur: Nourhan 
Samir, concepteur de lumières: Ezz Helmy. La 
performance met en vedette Nadin Khaled et dirigée 
par Manar Zain. 

Années difficiles (Ejaf) (Libye) 
Ejaf est un mot arabe mentionné dans le Saint Coran 
dans «Sourat Yousef» comme une référence aux années 
difficiles comme le roi a vu dans ses rêves sept grosses 
vaches mangées par sept maigres et le prophète Yousef 
les a interprétées comme sept années difficiles qui 
pourraient manger le les efforts de sept prospèrent. La 
performance libyenne «Ejaf + 200» (Hard Years) est la 
deuxième représentation du concours de théâtre de rue 
et d›espaces non traditionnels lors de la 5ème édition de 
SITFY. Le titre de la pièce est une référence implicite 
au fait que les événements pourraient se projeter dans 
le futur d›une manière ou d›une autre, en particulier 
dans 200 ans. La pièce raconte l›histoire d›un groupe de 
jeunes hommes qui ont créé une machine à remonter le 
temps qui les transfère de l›an 2200 à 2020 alors qu›ils 
essayaient d›enquêter sur leur héritage et l›histoire 
ancienne des ancêtres qui ont laissé un grand héritage 
culturel et scientifique comprenant des épopées 
héroïques. La performance critique la réalité actuelle à 
travers le déplacement du temps vers le futur. La pièce 
est écrite par l›écrivain irakien «Saad Haddaby», avec 
Ahmed Al-Mutredy, Ayman Abdullah Al-Maghraby, 
Hatem Omar Karkoum, Mahmoud Amhady Mahmoud 
et mise en scène par Waseem Borwis. 
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Shakespearian plays inspire many young artists who are willing to experiment over 
a classical material and reintroduce it according to the facts of our contemporary 
age. Hamlet is one of Shakespeare›s masterpieces that inspired many young and 
well-established directors as well due to its distinct plot and its dramatic structure 
that depends on several psychological and existential concepts that affect our 
contemporary societies. During fourth night of SITFY 5, Kosovo introduces a 
monodrama titled «Dream of Hamlet» inspired by the famous Shakespearian 
masterpiece. The performance is based on a hypothesis that the existential crisis 
of Hamlet, as represented in his famous question «To Be or Not to Be?» continues 
with Hamlet in his afterlife. Even after his death, Hamlet›s question takes a more 
complicated path and reformulates itself as «To Be Like Others or Not to Be Like 
them?». this path is the result of Hamlet›s collision with other characters of his life. 
He hears voices of some people who were parts of his own story of life. It is then 
when Hamlet realizes that the only dream you can have after death is the dream of 
life itself. Hamlet questions his thoughts wondering: was he right? Was it possible 
that nothing could change if he didn›t plan to avenge his murdered father? Or 
was it the normal course of life that should never be violated? This gives Hamlet a 
new meaning to his question: «Do I have to be like everyone else? Or don›t I have 
to be so? Do I have to be crushed under the wheels of similarity and repetition 
chariot? Or should I embrace the dream of individuality and uniqueness? The 
play was written by Nina Mazur, décor and costume design: Zeni Ballazhi, 
choreography: Mirak Zymberaj, music: Andin Randobrava and featured and 
directed by: Mentor Zymberaj. The performance starts at 7:00 pm. on the 
theatre of Sharm El-Sheikh Cultural Palace. 

 The Egyptian performance 
«Sinai Folklore» concludes the 
street theatre and non-traditional 
spaces competition of SITFY 5. 
The performance shows glimpses 
of Sinai Folklore that is very 
rich in its aesthetic values. It 
also gives us a clear vision about 
the widespread culture of this 
precious part of Egypt through 
acting, singing and dancing. The 
performance is written by Mostafa 
Shehata and directed by Nasser 

Hasan. The performance 
starts at 10:00 pm. on the 
open theatre of Sharm El-
Sheikh Cultural Palace

 Along the journey of life, humans suffer massive 
pressures that they should face. But some pressures are 
too violent to adapt with. They may lead the individual 
to introversion, isolation and finally shattering like a 
fragile piece of glass. «Glass Monsters», the Egyptian 
performance in the grand ensemble competition of 
SITFY 5, deals with some of these pressures related 
to daily life problems that most contemporary 
families suffer all over the world and in all times. The 
performance shows the life of the Wingfield family 
that every member of which suffer his own pain. This 
specific suffering is always mixed with the idea of 
departure or absence. This mix is more than sufficient 
to expose how fragile the contemporary human being 
is. The performance also exposes the differences in 
the effects of these problems over all characters. We 
can see Amanda as a persistent mother who chose to 
face all harsh circumstances imposed over her and her 
family and to assume her responsibilities towards them 
all. On the other hand, Nora, the daughter was pushed 
by the same circumstances to isolate herself inside this 
fragile glass world. The son is drowned in the conflict 
between his own self and what he desires on one hand 
and the necessity to oblige himself to the rules of daily 

life on the other. He is suffering a crisis that most 
young men along history suffered from. Finally, Jim, 
the visitor who looks like a nice young man. But when 
he leaves, he causes a deep wound inside the Wingfield 
family. The play was written by the famous American 
playwright, Tenecy Williams and features Reem Al-
Masry, Shrihan Shazly and Mazen Gamal. Decore 
deigned by Marwan Al-Sayed and lights designed by 
Abdullah Saber. Executive director: Hosam Hafez 
and directed by Yousef Al-Asady. The performance 
starts at 5:30 pm. on the theatre of Sharm El-Sheikh 
Cultural Palace. 
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Essam El-Sayed›s Award
A step Towards Professional Development of Young Directors
 To encourage experimentation 
and free creative works of young 
directors, SITFY, in cooperation 
with the prominent Egyptian theatre 
director Essam Al-Sayed, provide this 
award for young Egyptian directors 
all over Egypt. 
 Dr. Mohamed Al-Shafee, member 
of this award›s jury, indicated 
that this award is a good chance 
for celebrating achievements of 
young actors and providing them 
with a real chance for professional 
development. He also asserted the 
importance of holding international 
theatre festivals for youth to give 
them a wider path for competition 
with equal chances, especially with 
weak budgets of producing youth 
performances. He added that hosting 
SITFY in Sharm El-Sheikh may help 
activating tourism. In addition, the 
festival benefits from the existence of 
foreign audiences. Al-Shafee asserted 
that hosting this edition was a great 
challenge especially with COVID-19 
pandemic. 
 Concerning the award, Al-Shafee 
said: «The award is a precious 
support from a significant artist 
and director like Essam El-Syaed 
to young directors and I hope that 
many other writers, scenographers 
and other artists of theatre to 
provide youth with similar awards. 
We chose three performance out 
of 25 competitors». He hoped that 
upcoming editions of SITFY will 
establish its position among major 
international theatre festivals for 
youth. 
Essam El-Sayed was born I 1952. 
He graduated from the English 
department of Faculty of Education 

– Ain Shams University in 1974 and 
then gained a diploma in Education 
and Psychology. Since 1981, he 
directed more than 50 plays in the 
public and private sectors in addition 
to several national celebrations. Most 
of his works depend on Egyptian folk 
segments along with international 
direction trends that led them to 
gain public and critical success as 
well. His works represented Egypt 
in international festivals in Egypt, 
Syria, Tunisia, Iraq, Kuwait and 
France. 
 He gained the excellence award 
in arts in 2013, The Armed Forces 
Medal in 2009 and was honored 
by the Ministry of Media in 2005. 
He also received several honorary 
awards from the Egyptian General 
Organization of Cultural Palaces, 
Department of theatre in Helwan 
University, several Egyptian and 
regional festivals and several 
Egyptian governorates including 
Sharquia, Faioum and Port Said for 

his efforts in supporting theatre all 
over Egypt. 
 His masterpiece, «Ahlan Ya 
Bakawat» (Welcome Behs) was 
chosen as the best performance 
during the first round of the National 
Egyptian Theatre Festival in 2006. He 
was also chosen as the best director in 
several media polls. 
 He was general director of the 
Comedian Theatre from 1995 to 
2002. He also supervised theatrical 
production at the production sector 
of Egyptian TV in 2003 and 2004. He 
was also general director of theatre 
department of GOCP in 2008, head 
of central department of technical 
affairs and then head of the Technical 
House of Folk Arts till he retired in 
2012. 
 He was chosen by Walt Disney to 
direct the sound track of several films 
in their Arabic versions including 
Lion King, Toy Story, Pinocchio, 
Jungle Book, the Humpback of Notre 
Dame and Hercules. 
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In 2019, professor Said Ali raised a 
critical dilemma about dating the 
beginnings of Egyptian theatre that 
is usually thought of as it begins with 
the first theatrical trials of «Yaquob 
Sanoa». Professor Ali indicated that 
«Sanoa» is not the pioneer of this 
art – according to its contemporary 
concepts - in Egypt, the the real seed 
was implanted thousands of years 
ago when ancient Egyptians used the 
philosophy of theatre in their religious 
rituals. Professor Ali didn›t stop here. 
Instead, he followed some documents 
– unrevealed till now – in addition to 
other historical resources and critical 
writings and according to these 
documents, Professor Ali negated the 
pioneering efforts of «Sanoa» who was 
– according to Ali – a Masonic artifact 
that was used by Masonic societies 
during the life of Sanoa himself and 
even after his death. 

 This dilemma raised several other 
questions and revisions about the 
real beginning of Egyptian theatre, 
on the academic and historical levels. 
Furthermore, some voices didn›t 
see any limitations in the fact that 
Egyptian theatre was founded on non-
Egyptian hands while others indicated 
the existence of documents that prove 
that Sanoa was a pioneer. One of the 

advocates of this opinion is Dr. Amr 
Dawara. But neither of them proved 
his opinions. This led SITFY 5 to host 
a debate under the title of «150 Years 
of Egyptian Theatre». The debate 
was run by the Egyptian prominent 
star actor and director Mahmoud Al-
Heddiny while spokesmen are Dr. Amr 
Dawara and Professor Sayed Ali. 

  Professor Hesham Azmy, secretary 
general of the supreme council of 
culture, opened the intellectual forum 
of SITFY 5 to discuss «Youth Theatre 
as a cultural industry for sustainable 
development». The forum was divided 
into two seminars where professor 
Azmy and Mazrn Al-Gharabawy – 
president and founder of SITFY spoke 
about the seminar topic at the first 
one while Dr. Mohamed Al-Shafee and 
Islam Imam delivered their testimonies 
about the topic in the second one. 
Professor Mostafa Selim ran the two 
seminars. 
 Professor Selim indicated that the 
main purpose of this forum is to reach 
some recommendations to be used in 
reactivating and improving the theatre 
industry and to find ways to develop it 
in cultural contexts. 

 Professor Azmy asserted that cultural 
industries became a basic pillar 
for world economy as there is an 
established relation between these 
two components and this relation was 
neither random nor circumstantial.  
He also indicated that sustainable 

development of the government in 
general and ministry of culture in 
specific was agreed upon by all systems 
so that it can be initiated according a 
firm time schedule and to facilitate its 
initiation under directions of president 
Abd Al-Fattah Al-Sisy. 

Debate of
 «150 Years of Egyptian Theatre» 

SITFY 5 Discusses Cultural Industries 
and Sustainable Development
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Tonight: 
• Press Conference of Winners of Essam El-
Sayed Award 

 10:30 am – Helton Conference Hall. 
• Press Conference of Winners of Playwright Award 

 1:30 pm. - Helton Conference Hall. 
• Press Conference of Best Young Theatrical 
Characters in 2019 (Egypt and the Arab World) 
 2:30 pm. - Helton Conference Hall. 
• Glass Monsters (Egypt) (Grand 
Ensemble Competition) 
 5:30 pm. on the theatre of Sharm El-Sheikh Cultural Palace
• The Dream of Hamlet (Kosovo) 
(Monodrama Competition)
7:00 pm. on the theatre of Sharm El-Sheikh Cultural Palace. 
• Sinai Folklore (Egypt) (Street 
Performances and non-traditional Spaces 
Competition) 

 10:00 pm. on the open theatre of Sharm El-Sheikh Cultural Palace
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