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الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  اطلق 
للمسرح الشبابي جائزة التأليف امسرحي 
 " الكبير  الكاتب  والتى أطلق عليخا اسم 
إدارة  واختارت   " الصبور  عبد  صاح 
امهرجان جنة التحكيم امكونة من الكاتب 
أبو  ، الدكتور  الكبير عبد الكرم برشيد 
والسيناريست  الكاتب   ، سام  احسن 
داليا  امسرحية  الناقدة  و   ، يوسف  وليد 

همام مقررا للجنة .
واعلن امهرجان عن دعم مقدم من الهيئة 
الفائزة  النصوص  بنشر  للمسرح  العربية 
باجوائز بكتاب مطبوع ، كما وعد الفنان 
يحمل  الذي  ــ  صبحي  محمد  الكبير 
النص  بأن  ــ  الدورة  امهرجان اسمه هذه 
على  تنفيذه  سيتم  اأول  بامركز  الفائز 
مسرح " مدينة سنبل " من إنتاج وإخراج 
صبحي ، وأعتبر أن هذه جائزته اخاصة 

لدعم شباب امؤلفن امبدعن .
من   35 امسابقة  لتلك  تقدم  قد  وكان 
العام  هذا  بها  فاز  و   ، الشباب  الكتاب 
من  أحمد  سالم  محمد  اأول  بامركز 
وفاز   ،  " دراكوا  لعبة   " نص  عن  مصر 
امصري  امسرحي  امؤلف  الثانى  بامركز 
رصد   " نص  عن  إبراهيم  على  محمد 
مصر  من  الثالث  بامركز  وفازت   ، خان" 
أيضاً الكاتبة نسرين نور عن نص بعنوان 

مكرر  الثالث  بامركز  وفاز   ،  " الهوجة   "
نص  عن  محمد  قاسم  العراقى  امؤلف 

مسرحى بعنوان " فاانتن عربى " 
محمد سالم الفائز باجائزة اأولى ، وهو 
طبيب مصري تخصص فى اجراحة ، و 
ديوان   12 له  نشر   ، ااساس  فى  شاعر 
ي  اأنا  َنَفَخ  كذا   " بعنوان  اخرهم  كان 
ِكيرِ رُوحي "  ورواية واحدة وهى " كام 
العديد  له  كما   ،   2013 عام  ونشرت   "
 ، القصة  مجال  فى  ااسهامات  من 
و   ، القصيرة  اافام  وسيناريوهات 

الكتابة للمسرح أيضا .
اجوائز  من  ااكبر  النصيب  لسالم  كان 
 ، الشعر  مجال  فى  والدولية  العربية 
واحدة  جائزة  امسرحي  امجال  فى  ونال 
وهى  الشيخ  شرم  مهرجان  جائزة  قبل 
امركز الثاني ي مسابقة الساقية أفضل 
عن   2013 ي  واحد  فصل  مسرحية 

مسرحيته " امضربيطة " .
على  محمد  وهو  الفائزين  ثاني  أما 
فيها  مدرج  الذاتية  فسيرته  إبراهيم 
من  العديد  وكتب   ، مسرحي  مخرج  أنه 
و  مؤلف"  إنى  عفوا   " ومنها  امسرحيات 
" عفوا أنا موجود " ، و " بيانوا " ، كما 
قام بعمل دراماتورج للعديد من النصوص 
ومنها " خالتى صفية والدير " و  " شفيقة 

ومتولى " و" كارمن " . 
اجائزة الثالثة لنسرين نور وهى حاصلة 
امسرح  علوم  قسم  اآداب  ليساني  على 
جامعة اإسكندرية ، وعضو إحاد كتاب 
التمثيلية  امهن  نقابة  عضو  و   ، مصر 
 ، اإخراج  و  التأليف  شعبة  امصرية 
و  اإذاعة  باحاد  أنها مؤلف معتمد  كما 
 9 بتأليف  قامت  و   ، امصري  التليفزيون 
نصوص مسرحية ــ منها الفائز بامهرجان 
لتأليفها  قبل  من  جائزتن  ونالت   ، ــ 
مسرحية " طرطشة شمس " وهما جائزة 
للعام  امسرح  نوادي  مسابقة  نص  افضل 
مسرحي  نص  أفضل  وجائزة   ،  2014
الثقافة  وزارة  من  الثاني  امركز  قصير 
اإدارة امركزية للمسرح عام 2013 ، كما 
ألفت " إسكندرية وإللى منها " و " العنصر 

امشع لألم " ، و " دكر ولد عمران " . 
امؤلف  مكرر  الثالث  امركز  بجائزة  فاز 
شاعر  وهو   ، الشمري  قاسم  العراقي 
وكاتب مسرحي ، نال العديد من اجوائز 
ومنها جائزة سعاد الصباح لابداع العربي 
امسرحي  التأليف  وجائزة   ،  2013 عام 
ملتقى إبن امقرب اأدبي بالسعودية عام 

    . 2016

سلوى عثمان 

تعرف على اأربعة الفائزين جوائز
 » صاح عبد الصبور« للتأليف امسرحي
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مصر وتونس والكويت وإيطاليا حصدون جوائز مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

الشيخ  شرم  مهرجان  بنجاح  كبير  احتفاء  وسط 
امهرجان  إدارة  أعلنت  الشبابي  للمسرح  الدولي 
عن اأسماء امستحقة جوائز الدورة الثالثة ،دورة 
هذا العام وامنعقدة ي الفترة من 1 الي 8  ابريل 

 2018
ماما  وراقية  كانت ميزة  اختام  حفل  فعاليات 
اجوائز  إعان  سبق  حيث  اافتتاح،  كحفل 
إهداء من  »رسالة سام«  بعنوان  استعراض فني 
أقيمت ضمن  اآي  امعاصر  الرقص  عمل  ورشة 
وقام  الكلمات  كتب  حيث  امهرجان،  فعاليات 
بتلحينها الفنان امصري محمد مصطفي وتصميم 

ااستعراضات الفنانة التونسية كرمة بدير.
الثالثة  دورته  ي  فعالياته  امهرجان  انهي  وقد 
برئاسة امخرج مازن الغرباوي وادارة الفنانة وفاء 
احكيم بتوزيع جوائزه امسرحية والتي شارك ي 
توزيعها امخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس احاد 
النقابات الفنية نائبا عن وزيرة الثقافة والدكتورة 
اجي البستاوي امدير التنفيذي للمهرجان واللواء 

طه خليفة أفضل مثل وإمان غنيم أفضل مثلة ويوسف احشاش أفضل خرج

أما جائزة أفضل عرض مناصفة بن إيطاليا والكويت

فعاليات
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-الكويت وعرض سجن خشبى - ايطاليا .
أفضل موسيقي:

جائزة أفضل موسيقى » اعداد وتأليف رشح لها 
إلى  ادت  يوميات  عرض  عن  احشاش  يوسف 
اجنون - الكويت ونضال مختار عن عرض نزوه 
- تونس وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى - 
ايطاليا وقد فاز بها يوسف احشاش يوميات ادت 

إلى اجنون - الكويت . 

أفضل ديكور:
وجائزة أفضل ديكور وقد رشح لها مونيكارابونى  
عرض سجن خشبى وشادى امطيلى - نساء با 
عرض  عن  مونيكارابونى  بها  وفاز  مصر   - غد 

خالد متولي نائبا عن محافظ جنوب سيناء اللواء 
خالد فوده وجائت جوائز امهرجان كااتي:

جائزة التمثيل رجال:
جائزة أفضل مثل دور أول  رشح لها طه خليفه 
عن عرض اجلسه - مصر ويوسف احشاش عن 
عرض يوميات ادت إلى اجنون - الكويت وسالم 
بن هال الراوى عن عرض لقمه عيش- سلطنة 
عمان  وقد فاز باجائزة الفنان الشاب طه خليفة 

عن عرض اجلسة مصر . 

أما جائزة أفضل مثل دور ثان رشح لها محمد 
عبد القادر عن عرض اجلسه - مصر واحمد بن 
عمان  سلطنه  عيش  لقمه  عرض  الراحى  سعيد 
إلى  ادت  يوميات  عرض  عن  الفرخان  ومسشعل 
بن  احمد  الفنان  بها  فاز  وقد  الكويت   - اجنون 
سلطنه  عيش  لقمه  عرض  عن  الراوحى  سعيد 

عمان .

جائزة التمثيل نساء:
لها    أما جائزة أفضل مثله دور أول فرشحت 
مصر   - غد  با  نساء  عرض  عن  ماهر  بسمه 
وإمان غنيم عن عرض اجلسة مصر - وفازت 
بها الفنانه الشابة إمان غنيم عن العرض امصرى 

اجلسه وجائزة أفضل مثله دور ثان  
ورشح لها مرم الصياح عن عرض نزوه - تونس 
 - اجنون  إلى  ادت  يوميات  عرض  عن  ودالى 
الصياح عن عرض  مرم  بها  فازت  وقد  الكويت 

نزوه - تونس . 

جائزة اإخراج:
يوسف  لها  رشح  وقد  مخرج  أفضل  جائزة  أما 
الكويت   - اجنون  إلى  ادت  يوميات   « احشاش 
وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى - ايطاليا 
بها  فاز  وقد  اجلسه  عرض  عن  عنتر  ومناضل 
إلى  ادت  يوميات  عرض  عن  احشاش  يوسف 

احنون - الكويت . 

جوائز أفضل عرض:
أما جائزة أفضل عرض وقد رشح لها عرض لقمه 
إلى  ادت  يوميات  - سلطنه عمان وعرض  عيش 
اجنون -الكويت وعرض سجن خشبى -ايطاليا 
وفاز بها مناصفة عرض يوميات ادت إلى اجنون 

 اقتسام جائزة افضل شخصية مسرحية بن الفنان مدي 
امرغي وامخرج تامر كرم وامخرج عادل حسان

فعاليات
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إبراهيم من جمهورية  الثاني محمد علي  بامركز 
مصر العربية أيضا عن نص “رصد خان”، وفازت 
أيضا  العربية  من جمهورية مصر  الثالث  بامركز 
“الهوجة”،  بعنوان  نص  عن  نور  نسرين  الكاتبة 

وفاز بامركز
الثالث مكرر الكاتب الشاب العراقي قاسم محمد 

عن نص مسرحي بعنوان “فاانتن عربي”.

وقد تسلم الفائزون ي مسابقة التاليف امسرحي 
للمسرح  العربية  الهيئة  تتكرم  وسوف  جوائزهم، 
إتاحتها  وذلك  الفائزة،  النصوص  نشر  بدعم 
مع  وذلك  امسرح،  ودارسي  واممثلن  للمخرجن 
تقدم نقدي وحليلي لتلك النصوص الفائزة كتبه 

د. ابو احسن سام
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أن  يذكر 
عبد  إيناس  الدكتورة  رعاية  حت  يقام  الشبابى 
الدام وزيرة الثقافة وامهندس خالد عبد العزيز 
وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب خالد 
امهرجان  ويرأس  سيناء  جنوب  محافظ  فودة 
سميحة  القديرة  العربى  امسرح  سيدة  شرفًيا 
أيوب وتديره الفنانة وفاء احكيم وتديره تنفيذيا 

الدكتورة إجى البستاوى.

ويعد »شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى« أول 
بالشباب،  يختص  ودولى  عامى  تسابقى  مهرجان 
على أرض سيناء احبيبة، وحديدا مدينة شرم 
الذى  الدور  وقيمة  أهمية  مدى  ويعكس  الشيخ، 
السياحى  الشق  تطوير  فى  والفن  الثقافة،  تلعبه 
مدينة  جديدة  لسوق  آفاق  وفتح،  وااقتصادى 

شرم الشيخ

رشح  اضاءه  وأفضل  ايطاليا   - خشبى  سجن 
إلى اجنون »  ادت  يوميات  لها يوسف احشاش 
عيش  لقمه  امخرومى  سليم  بن  ومحمد  الكويت 
- سلطنه عمان ومحمد على خليفه عرض نزوه - 
تونس وفاز بها يوسف احشاش يوميات ادت إلى 

اجنون » الكويت » 

جائزة تصميم امابس:
أفضل تصميم مابس وقد رشح لها فابيو اماادايو 
عن عرض سجن خشبى ايطاليا ومروه عوده عن 
عرض اجلسه- مصر وقد فاز بها فابيو امادايو 
سجن خشبى - ايطاليا  اما أفضل تصميم رقص 
البطريق عن عرض اجلسه -  لها عمرو  فرشح 
نزوه  مصر واشرف بن احاج مبارك عن عرض 
- تونس وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى 
البطريق  عمرو  مناصفه  بها  فاز  وقد  ايطاليا   -
عن عرض اجلسه واشرف بن احاج مبارك عن 

عرض النزوه - تونس .
جوائز جنة التحكيم الدولية اخاصة:

أما جوائز جنه التحكيم اخاصه جاءت كااتي:
 جائزة جنه التحكيم للفنانن الصاعدين 

مجموعه العرض الفلسطينى نساء حت ااحتال 
» كريستى انطون - غدير راجى - دما جابى » 
وجائزة أفضل فريق مسرحى اداء جماعى فريق 
مكياج  أفضل  وجائزة  عيش  لقمه  عمان  عرض 
اسام عباس - مصر وجائزة امخرج الصاعد نور 

نواف نساء با غد - مصر
جائزة مسابقة امونودراما:

تكونت  والتي  امونودراما  محور  يخص  وفيما 

هذة الدورة من: خالد رسان، رنا عبد القوي ، 
امصري  العرض  فاز  وقد   ، برسان  دانا  لومينيتا 
»واحدة حلوة« بجائزة جنة النقاد الشباب الدولية 
عيد  مروة  الفنانة  اجائزة  وتسلمت  للمنودراما 
بطلة العمل الذي اخرجه اكرم مصطفي اما جائزة 
اجمهور أفضل عرض فاز بها عرض قصاقيص 
جامعة بورسعيد وعرض الفرح القناوي جامعة 

جنوب الوادي . 

أفضل شخصية مسرحية شبابية:
شابة  مسرحية  شخصية  أفضل  بجائزة  وفاز 
اجمهور  لها  يصوت  جائزة  وهي   2017 لعام 
علي الفيس بوك وفاز بها الفنان حمدي امرغني 
باعلي نسبة حوالي 63 % من اجمالي اأصوات 
والتي زادت عن عشرة آاف صوت ويليه وامخرج 
تامر كرم بحوالي 26% من اجمالي ااصوات وي 
الترتيب الثالث امخرج عادل حسان والذي حقق 

نسبة %13. 

جوائز التأليف امسرحي:
الفائزين ي مسابقة  امهرجان عن أسماء  أعلن  
جائزة  باسم  امعروفة  الشبابي  امسرح  تأليف 
الهيئة  تدعمها  والتي  عبدالصبور”،  “صاح 
النصوص  وتنشر  للمسرح، حيث ستطبع  العربية 
الفائزة لتشجيع حركة الكتابة امسرحية امصرية 

والعربية.
وتقدم لتلك امسابقة 35 نصا مسرحيا لعدد 35 
مؤلفا شابا، ولكن فاز بها هذا العام بامركز اأول 
من جمهورية  أحمد  الشاب محمد سالم  الكاتب 
وفاز  دراكوا”،  “لعبة  نص  عن  العربية  مصر 

فعاليات
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مازن الغرباوي : بدء تدشن قاعدة بيانات بامهرجانات 
العامية وستكون جاهزة ي الدورة الرابعة لشرم الشيخ 

ي الندوة الدولية الثانية للقاءات امهنية : 

أن اختيار الدولة امستضافة شرفيا يتعلق بامحور أو عنوان 
دورة امهرجان .

وي ذات السياق يضيف أن امهرجان يستضيف سنويا من 
يقارب  ما  أي  العالم،  دول  من  وطالبة  طالبا   350  -300
وأن  امهرجان،  أيام  على  يوزعون  عرضا   18  –  14 مابن 
وثاث عروض  الورش صباحا،  بن  يتنوع  امهرجان  جدول 
مساء، بااضافة إلى » لقاء منتصف الليل » الذي استحدثه 
د. فتاح ديوري والذي تتم فيه مناقشة العروض، ثم يؤكد أن 
امهرجان قام بدور كبير ي احركة امسرحية بامغرب فقد 
ساهم ي تكوين 6 أو 7 مهرجانات مسرحية جامعية اخرى 

بشكل مباشر . 
ثم تساءلت داليا همام كيف ساهم هذا امهرجان ي تكوين 

هذه امهرجانات امسرحية ؟ 
هو  امهرجان  به  يساهم  ما  أبرز  أن  أظن   : كنكاي  واجاب 
تكوين  امكانية  نتصور  أن  السهل  من  وأنه  الكوادر،  تكوين 
وتنتهي ي  البيضاء  الدار  تبدأ ي  ناشطة  خايا مسرحية 
شرم الشيخ، بأقل بجهد، ولكن ي ظل وجود تنسيق مباشر 

ومستمر . 
مجدي بومطر : التعددية الثقافية هو الهدف اأبرز 
مهرجان » انباكت » الدولي للمسرح بكندا .. و اأولوية 

للعروض التي تعتمد اجسد كطريقة للتعبير . 
انباكت  مهرجان  مدير  بومطر،  مجدي  ااستاذ  حدث  ثم 
 « انباكت   « مهرجان  ان  موضحا  بكندا،  للمسرح  الدولي 
يقام مركز مدني ) مدينة ( متوسطة احجم بكندا تعيش 

للقاءات  الدولية  الندوة  اجمعة  امس  عقدت 
امهنية الثانية ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ 
الناقدة  أدراتها  والتي  الشبابي  للمسرح  الدولي 
داليا همام، بحضور امخرج مازن الغرباوي رئيس 
رئيس  كنكاي،  القادر  عبد  اأستاذ  و  امهرجان، 
مهرجان امسرح اجامعي بالدار البيضاء بامغرب، 
وعميد كلية اآداب والعلوم اإنسانية بنمسيك 
رئيس  ملك،  عبداه  وااستاذ  البيضاء،  الدار 
مهرجان أوال البحرين، وااستاذ مجدي بومطر 
الدولي للمسرح بكندا،  »انباكت«  مدير مهرجان 
امهرجانات  رؤساء  من  مجموعة  الندوة  وضمت 
شرم  مهرجان  ضيوف  من  العالم  ي  الدولية 

الشيخ. 

تابعها : عماد علواني 

مشيرة  باحضور  همام  داليا  الناقدة  رحبت  البداية  ي 
اللقاءات  برنامج  ي  الثاني  اللقاء  هي  الندوة  هذه  أن  إلى 
التأثير  حول  يتمحور  سوف  فيها  احديث  وأن  امهنية 
الثقاي للمهرجانات امسرحية، وامكانية عمل قاعدة بيانات 

للمهرجانات امسرحية الدولية ي العالم .
خايا  تكوين  امكانية  نتصور  كنكاي:  عبدالقادر 
ي  وتنتهي  البيضاء  الدار  ي  تبدأ  ناشطة  مسرحية 

شرم الشيخ ي ظل وجود تنسيق مباشر ومستمر .
مهرجان  إلى  مشيرا  كنكاي  عبدالقادر  ااستاذ  حدث  ثم 
امسرح اجامعي بالدار البيضاء الذي يصل لدورته الـ 30، 
موضحا أنه مناسبة التقاء شباب العالم حول الفن واابداع 
انطاقا من انتماءه للجامعة، مضيفا : أن امهرجان له عدة 
محاور أو قبعات – على حد تعبيره – قبعة تكوينية من خال 
مجموعة ورش تكوينية يشرف عليها مجموعة من اخبراء 
وامهتمن، وقبعة علمية عبر مجموعة من اموائد امستديرة 
امعّدة للحوار، وقبعة فنية تتعلق بالعروض ااحترافية التي 
تقدم أمام جنة حكيم دولية، ومن ثم تقوم اللجنة باختيار 
الفائزين بجوائز أفضل عرض ومثيل وديكور وموسيقى .. 

الخ 
ويضيف كنكاي : أن مهرجان امسرح اجامعي بالدار البيضاء 
وأن  امهرجان،  شرف  ضيف  مثل  سنويا،  دولة  يستضيف 
امريكا،  رومانيا،  الصن،  ايطاليا،  استضاف  قد  امهرجان 
أن  موضحا  السابقة،  الست  السنوات  ي  أمانيا  امكسيك، 
اختيار الدولة / ضيف الشرف يكون بناء على محور الدورة، 
فمحور الدورة السابقة مثاا هو » احركة » وبالتالي كانت 
دولة » ايطاليا » ضيف شرف الدورة السابقة، وأن الدورة 
السابقة لها كان محورها » الصمت » ولعبت » الصن » دور 
ضيف الشرف ي تلك الدورة، وساق أمثلة عددة يؤكد على 
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من  كبيرة  استفادة  يستفيد   « أوال   «  : ملك  عبداه 
مهرجان شرم الشيخ

أوال  مهرجان  رئيس  ملك،  عبداه  ااستاذ  عرض  ثم 
بالبحرين، فيديو قصير عن مهرجان اوال ثم قام بالتعليق 
عليه مشيرا إلى أن اسم امهرجان » أوال » هو اسم أول فرقة 
مسرحية بالبحرين والتي تأسست عام 1970والذي تتمحور 
فلسفته ي كونه با أي شروط أو قيود سوى شرط اجودة 
والتميز، فأيا كان شكل العمل فمن حقه امشاركة، ويضيف : 
ا نستطيع مقارنه أنفسنا بامهرجانات الكبرى ولكن هدفنا 
ونريد  اخرى،  جارب  على  البحريني  اجمهور  تعريف  هو 
من اآخر أن يتعرف علينا وبهذا اإحتكاك نستطيع تطوير 
معنا  تتعاطفوا  ا  التحكيم  للجان  نقول  ما  ودائما  أدواتنا، 

بصفتنا الدولة امضيفة وا تقسوا علينا . 
ثم يشير إلى أن مهرجان أوال قد أعطى فرصة للمخرجن 
بفرقة » أوال » ليقدم أكثر من مخرج، وأن امهرجان قد بدأ 
باستضافة فرق اهلية، ثم فرق خليجية، ثم عربية، ثم فرق 
عامية أو اجنبية، وأن عدد ااعمال امشاركة ي كل دورة ا 

يتجاوز 10 أعمال .
وعن جوائز مهرجان » أوال » يضيف : لدينا فلسفة خاصة 
ااخراج  حول  تنافس  عن  عبارة  ليست  فهي  باجوائز 
امهرجانات،  جوائز  من  كغيرها  الخ   .. والديكور  والتمثيل 
ي  للنظر  افتة  عناصر  ست  أفضل  جوائز  هناك  ولكن 
العروض امقدمة، فالعنصر امتميز وامبهر هو الذي يحصل 

على اجائزة .
ثم أشار إلى أن دولة البحرين ليس لديها مهرجان محلي، 
حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان  اأمير  مبادرة  وإلى 
التي  العربية  الدول  ي  امحلية  امهرجانات  لدعم  الشارقة 
ليس بها مهرجانات، وإلى تعاون الهيئة العربية للمسرح من 

أجل جاح الفكرة . 
من  كبيرة  استفادة  يستفيد   « أوال   « مهرجان  أن  مؤكدا 
والتعاون  التفاهم  هذا  خال  ومن  الشيخ،  شرم  مهرجان 
اأخوي يستضيف مهرجان » أوال » بعض العروض امتميزة 

ي شرم الشيخ . 
يضبطها  واأخاق  كوني،  فن  امسرح   : الوهيبي  حمادي 

الفنان
ثم حدث د. حمادي الوهيبي، مدير امركز الوطني للفنون 
تأسيس  عن  معلنا  بتونس،  بالقيروان  والركحية  الدرامية 
اأولى  دورته  ي  امتوسط  البحر  حوض  دول  مهرجان 
داعيا لعمل شبكة مديري امهرجانات، ومتسائا عن بعض 
العروض التي يتم رفض عرضها ي اأردن والعراق والكويت 
على سبيل امثال، ي حن أنه من اممكن عرضها ي مصر 
وتونس واجزائر، بالرغم من أنها نفس اللغة ونفس اأخاق، 
مضيفا : أن امسرح فن كوني، وأن اأخاق يضبطها الفنان 
مؤكدا : أن كل العالم يتقبل مسارحنا وجاربنا ونحن نتقبل 
هم  العرض  أصحاب  وأن  مكان،  كل  من  اآخرين  جارب 
أن  وعليهم  والفكرية  اجمالية  اختياراتهم  عن  امسئولون 

يناضلوا أيضا ي أوطانهم . 
فرنسا  ي  أفنيون  مهرجان  إلى  تذهب  عندما   : ويضيف 
تشاهد مثا عروض الكوميديا الديارتي بجرأتها امعروفة، 
ي إشارة إلى أن امسرح ا يكون بدون دمقراطية وحرية 
تعبير، موضحا : الكوميديا قائمة على نقد اآخر وسلوك 

اآخر حتى ولو كان حاكما .
مضيفا : إما أن نكون ي طليعة امجتمع نطرح أفكارا تدعو 
خلف  نكون  وأما  الطائعية  واأفكار  واإنطاق  للثورية 
دعم  أهمية  إلى  يشير  ثم  الفنان  يقود  الذي  وهو  امجتمع 

امهرجانات امسرحية ماليا ومعنويا وإعاميا . 
وي اختام يتحدث امخرج مازن الغرباوي مؤكدا على بدء 
العمل لتدشن قاعدة البيانات التي تضم امهرجانات الدولية 
على مستوى العالم، وأنها ستكون جاهزة ي الدورة الرابعة 
من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2019 . 

كبيرا، فكل  الكبرى وأن هذا يفرض حديا  امدينة  ي ظل 
الكبرى  امدن  ي  تقام  ما  دائما  والفنية  الثقافية  اأنشطة 
والعواصم، ويضيف أن » انباكت » الدولي للمسرح بدأ عام 
امهرجان  اطاق  وم   2004 تأسست  فرقة  وتديره   2009
عام 2009 لينظم دورة كل عامن، وقد أقمنا 5 دورات حتى 
الثقاي لذا  التعدد  2017، موضحا أن هدف امهرجان هو 
فهو يهتم باأعمال امسرحية التي تقدم جاربا تتداخل فيها 
الثقافات اللغوية واجغرافية باأشكال امسرحيية، وااعمال 
امسرحية التي جمع التخصصات امختلفة موسيقى ورقص 
وغناء، وتعطى اأولوية للعروض التي تعتمد اجسد كطريقة 
للتعبير حتى تتجاوز حاجز اللغة، وعن موعد امهرجان يقول 
أنه أسبوع واحد ي آخر سبتمبر من كل عامن، مضيفا أن 
الدول،  كافة  من  الفنانن  مفتوح جميع  للمشاركة  التقدم 
وأن امهرجان يستضيف ي كل دورة 25 عرضا متنوعا بن 
الرقص امسرحي، وامسرح الراقص، وأن اأولوية للعروض 
عن  نبحث  فنحن  الاتينية  وامريكا  واأسيوية  اافريقية 
ونتائج ااستعمار  التهميش واأقليات  التي تطرح  العروض 

.. الخ 
إلى أن كل مهرجان له عائد على مجتمعه،  ويشير بومطر 
وأن »انباكت« هو امهرجان الدولي الوحيد للمسرح ي ثاث 
مدن متجاورة بكندا، وقد صنع امهرجان قاعدة جماهيرية 
»تورينتو«،  مدينة  وجمهور  امحلي  اجمهور  من  عريضة 
مضيفا أن كندا بها مهرجانات دولية كبيرة يتنافس معها » 
انباكت » على التمويل وموارد البلدية، وأنهم دائما ي حالة 
واأمور  السياسيات  تغيير  امسرح ي  بأثر  صراع إمانهم 

اإجتماعية . 
- وتساءلت داليا همام، هل من اممكن عمل بروتكول تعاون 
الدولي  الشيخ  وشرم  للمسرح،  الدولي   « انباكت   « بن 

للمسرح الشبابي ؟ 
الغرباوي  مازن  امهرجان  رئيس  أن  بومطر  مجدي  واجاب 
ومديرته وفاء احكيم قد زرا مهرجان انباكت قبل ذلك وم 
توقيع بروتكول تعاون بالفعل، ثم أضاف : آمل أن يرشح لنا 
تبادل عروض،   « انباكت   « يشارك ي  الشيخ عرضا  شرم 

خبرات، افكار .. الخ 

سيكون  الشيخ  وشرم  انباكت  بن  التعاون  الغرباوي: 
على عدة محاور 

وانباكت  الشيخ  شرم  بن  التعاون  أن  الغرباوي:  واضاف 

سيكون على عدة محاور منها أنه م ااتفاق على استضافة 
عرض كندي ي الفترة امقبلة . 

ثم تساءلت داليا همام : هل تستطيع امهرجانات عمل طفرة 
نوعية على مستوى احركة امسرحية وااوضاع ااجتماعية 

وااقتصادية ؟
للشباب  بديلة  آفاقا  تفتح  امهرجانات   : ديوري  فتاح 

بعيدا عن التطرف الديني والسياسي 
واجاب ااستاذ فتاح ديوري : إنه ي الظروف احالية صار 
واجبا أن نتبادل ونتعارف ونتعاون ونصر على تربية الشباب 
آفاقا  وخلق  عنا،  يخفى  ما  للتصريح  الفرصة  واعطائهم 
بديلة متمثلة ي امسرح وامهرجانات واللقاءات، مؤكدا على 
أهمية أن يلتقي الشباب ويتحاور ويحترم اآخر مبتعدا عن 

كل تطرف ديني أو سياسي .
حاجزا  مثل  ا  اإمكانيات  ضعف   : دياللو  عبداه   

لإبداع واخلق .. احدود هي التي توقف اإبداع 
- ثم حدث »عبداه دياللو«، وزير ثقافة غنيا، قائا : نقف 
هنا لنتحدث عن الشباب، دون أن نربطه بالسن، فالشباب 
هو شباب الفكر، والتعامل مع الواقع والطريقة التي يتم بها 
هذا التعامل، واضاف : كنا نعرف ونحن شبابا بعض اشياء 
ليس  الشباب  كان  وإن  كبار،  ونحن  نتمكن من معرفتها  لن 
اعتمادا  السنوات مستقبا  لديهم اخبرة فسيراكموها مع 
على بعض امرجعيات لذلك نقول عادة أن شيخا مكن أن 
يكون شابا، وشابا مكن أن يكون شيخا، أن اإبداع يغني 

ومتع الفكر . 
اهتم  وإذا  بنا،  يهتموا  فلن  بالشباب  نهتم  لم  إذا   : مضيفا 
الشباب بنا فهذا صعب وهم ليس لديهم امؤهات لهذا فإن 
التجربة لها أهميتها ي متعة الشباب، والتجربة لن جدها 
حدودا  نضع  أا  يجب  لذلك  السابقن  على  بااعتماد  إا 

لابداع أن احدود توقف اإبداع، وهذا خطير جدا . 
وأن  واحوار  للقاء  فضاء  هو  امهرجان  أن  دياللو«   « ويرى 
هذا احوار مكن أن يكون حوارا ما بن امهتمن وأن هذا 
التداخل الثقاي له دور فعال ي التنوع الثقاي بن الشعوب، 
مضيفا : نقول ي بلدنا أن غياب الوسائل هو أداة ي حد 
والفنان  للمبدع  بالنسبة  اامكانيات  أن  إلى  مشيرا  ذاته، 
ليست حاجزا لابداع واخلق، مؤكدا : الشباب بحاجه أن 
نثق بهم ونضعهم أمام مسئولياتهم، وانطاقا من هذه الثقة 
ووضعهم أمام امسئولية فإن أفكارهم سوف تتطور وتنفتح 

امهرجانات على خارج أصحابها . 
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سعيد باستمرار امهرجان للدورة الثالثة 
دورة  من  لأفضل  يتطور  انه  وخاصة 
جهدا  يبذلون  عليه  والقائمن  أخرى، 
ورش  وجود  اجميل  ومن  تطويره،  فى 
تؤتى  ان  وأمنى  امهرجان  بجانب 
ثمارها بالنسبة للشباب امشاركن بها.

جائزة  على  للمنافسة  اختياره  وحول 
العام  لهذا  مسرحية  شخصية  أفضل 
يقدر  من  هناك  أن  جدا  سعيد  قال: 
ويتم  امسرحيون  يبذله  الذى  اجهد 
تقديرهم بعيدا عن اجوائز التقليدية، 
معايير  هناك  يكون  أن  امنى  لكننى 
أفضل  هو  فهل  لاختيار،  محددة 
قدم  ماذا  أم  مخرج  أفضل  أم  مثل 

كنا  فإذا  اماضى،  العام  للمسرح خال 
نتكلم عن تامر كرم وعادل حسان فقد 
عرضن  أهم  امصرى  للمسرح  قدما 
خال العام استطاعا أن يحققا النجاح 
نضع  وعندما  والنقدى،  اجماهيرى 
لهم  ذلك فى منافسة مع مثلن ليس 
منجزات مسرحية حقيقية، فيبدو اأمر 
بعض  عليه  وضعنا  الذى  اللن  ككوب 
مراجعة  يتم  ان  يجب  وبالتالى  الغبار، 
على  القائمن  مع  وحدثت  اأمر  هذا 
امهرجان، ففكرة ان نوضع مع مثل فى 
دائما خلف  وامخرج  الكترونى  تصويت 
الستار وغير معروف للجمهور فالنتيجة 

محسومة فى هذه احالة.

الفوز  فكرة  تعنينى  ا  تامر:  واضاف 
باجائزة فانا أقدم كل ما لدى من جهد 
وعمل شاق ليصل عملى للناس بصورة 
على  أحصل  لم  لو  النهاية  وفى  جيدة، 
جوائز سأظل أعمل بامسرح ولن اتركه 
إلى أى مجال آخر، واحمد ه وجود 
وبه  تنافسيا  اموسم  يجعل  لى  عرض 
اماضى  اموسم  فخال  جيدة،  عروض 
مثل  جدا  قوية  عروض  معى  تنافست 
»قواعد  و  جال  خالد  نفسك«  »سلم 
و«اجلسة«  حسان  لعادل  العشق« 

مناضل عنتر .

كمال سلطان

تامر كرم: سعيد باختيارى للمنافسة على أفضل شخصية مسرحية فى امهرجان.. ولكن!

يوسف اخميس، ناشط مسرحي اجتماعي ، مدير فرقة الشباب 
للمسرح  التأسيسية  اللجنة  وعضو  امالي  وامدير  بالسعودية، 
الشيخ  مهرجان شرم  بحضوره ي  عبر عن سعادته  السعودي، 
الدولي للمسرح الشبابي وتكرمه، وثّمن فكرة امهرجان ومبادرته 
اسيما اهتمامه بالشباب ومسرح الشباب ، واعتبره ظاهرة تدفع 
ي اجاه اكتشاف امواهب ي كل امجاات امسرحية، والتعرف 
وأعتبرها  أجنبيه  دول  مشاركة  مشيدا  اآخرين،  ثقافة  على 
والهامات من ضيوف  الفنية  والكوادر  العربية،  لثقافتنا  اضافة 
امهرجان وامشاركن من مصر والعالم العربي، واضاف : امسرح 
ظاهرة ومدرسة تربوية هادفة، مؤكدا على أهمية اقامة مثل هذه 
امهرجانات التي تعد ركيزة قوية تدلل على قوة مسرحنا العربي 
التبادل  هذا  وأن   ، امنطقة  ي  اموجودة  والصراعات  اسيما 
الثقاي يؤثر ايجابيا ي اجاه حل مشاكلنا ااجتماعية، ثم شكر 
القائمن على امهرجان وادارته على جهودهم ي الدفع بحركة 

امسرح الشبابي وتطوره . 

عماد علواني 

يوسف اخميس : شرم الشيخ ظاهرة مسرحية تدفع 
باكتشاف امواهب ي كل اجاات امسرحية 

سامح جاهد: إقامة عروض 
امهرجان خارج مسرح العلبة أخرجتنا 

من أسر تقنيات امسرح التقليدى
من  الثالثة  الدورة  أن  مجاهد  سامح  امخرج  قال 
أرى  وأضاف:  اهدافها  فى حقيق  امهرجان جحت 
مسرحية  فاعلية  أي  احاجه  أمس  ي  دائما  أننا 
نظري  وجهة  ومن  نوعية  اوغير  نوعية  جديدة سواء 
إما  للشباب  موجها  ليس  الشيخ  شرم  مهرجان  ان 
يقوم على جارب مسرحية شبابية يشاهدها الشباب 
وغيرهم وهو مهرجان مسرحي لكل امهتمن بامسرح 

من جمهور ومبدعن.
العلبة  مسرح  خارج  امهرجان  عروض  إقامة  وفكرة 
التقليدى فكرة جيدة إذ أنها تخرجنا من أسر تقنيات 
امسرح التقليدي لنتحرك إلى رؤي أكثر ابداعا ولكن 
ابد أن يحتوى عرض الفضاءات اخارجية على ماهو 
طبيعة  ووفق  الشكل  بهذا  لعرضه  وجوهري  حتمي 
مسابقات  إقامة  أن  واشك  امخرج،  ورؤية  النص 
التأليف امسرحي تفرز عددا من النصوص امسرحية 
وعددا من الكتاب امسرحين ومع التقييم اموضوعي 
الكتاب  من  جديدا  جيا  سنرى  السليم  والعلمي 
بامواهب  مليئة  فمصر  بالكثير  ليس  بعدد  ولو  حتى 
وامبدعن ومثل تلك امسابقات من شأنها إلقاء الضوء 

على اجيد منهم.

كمال سلطان

شهادات
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اللغة، والتقنيات، فهناك مسرح يعتمد على لغة اجسد 
ليكون  والــقــوة  الشهرة  ينل  ولــم  لدينا،  مــحــدود  وهــو 
موجودا وبالتالى فأنا أرى أننا لو استطعنا جاوز عامل 
اللغة والتقنيات فسنصل للمنافسة عاميا، أن مسارحنا 
ضعيفة جدا ي هذا اأمر، لكننا ملك مؤلفن متازون 
رائعون  وفنين  وفنانن  عال  مستوى  على  ومخرجن 
إمكاناتها  مــســارح  ي  نعمل  الشديد  لأسف  ولكننا 

ضعيفة جدا.

نظرك  يلفت  الشباب  امخرجن  من  من    ●
حاليا؟

 -كثيرون، فأنا حريص على متابعة كل العروض وهناك 
مجموعة ا أفّوت لهم عرضا وهم تاميذي فى مركز 
اإبداع، مثل إسام إمام، هانى عفيفى، مروة رضوان، 
فخور  فأنا  الشافعى  ومحمد  على،  عبير  حجاب،  رم 
بتلك امجموعة وبتجربتى فى مركز اإبداع، وبعيدا عن 
تامذتي هناك مخرجون شباب مستواهم متميز جدا.

واخاص،  العام  للقطاعن  عروضا  قدمت    ●
فأين وجدت نفسك أكثر؟

واخاص،  العام  القطاع  مابن  عندي  فارق  يوجد   -ا 
ولدى جارب ي القطاع اخاص أعتز بها جدا وأعتبرها 
القطاع  فى  أخــرى  وهناك جــارب  تاريخى  فى  خطوة 
النفسية  بالراحة  أشعر  مــســارح  هناك  ولكن  الــعــام، 
عليه  قدمت  الذى  القومي  امسرح  مثل  بها  أعمل  وأنا 
وجماهيريا  نقديا  كبيرا  جاحا  حققت  هامة  عروضا 
مثل »البكوات«، وكذلك عرض »اضحك ما موت الذى 
أقدمه حاليا على خشبة امسرح القومى، وفى القطاع 
»احــادثــة«،  ياخيشة«،  »تكسب  قدمت  أيضا  اخــاص 
مختلفة  عروضي  كل  ه  واحمد  اتخطفت«،  »روحية 

عن بعضها.

واحد  هو  السيد  عصام  الكبير  امسرحي  امخرج 
شرم  مهرجان  كرمهم  الذين  الهامة  اأسماء  من 
دور  من  له  ما  الشبابي،  للمسرح  الدولي  الشيخ 
بارز ي علم امسرح امصري على اختاف أنواعه 
فقد عمل للمسرح اخاص، وامسرح العام ومسرح 
بإخراج  حاليا  وي��ق��وم  اجماهيرية،  الثقافة 
ما موت« على  الفنية »اضحك  إبداعاته  أحدث 

خشبة امسرح القومي ..

حوار: كمال سلطان
شرم  مهرجان  بالتكرم  شعورك  ماهو    ●

الشيخ للمسرح الشبابي ي دورته الثالثة؟
 -سعيد جدا بهذا التكرم وأشكر إدارة امهرجان الذى 
أن  أمنى  لكنني  امسرحين،  من  مختلفة  أجيال  يكرم 
يقتصر التكرم على الشباب فقط، وأحب أن أعرب عن 
سعادتي الكبيرة بتكرم محسن رزق فهو مخرج متميز 

جدا ومتلك أدواته جيدا.

 ●  حدثنا فى البداية عن رؤيتك وانطباعاتك 
للمسرح  ال��دول��ي  ال��ش��ي��خ  ش���رم  م��ه��رج��ان  ع��ن 

الشبابي؟ 
 -مهرجان شرم الشيخ متوجه باأساس للشباب سواء 
وأنا  الشباب،  على  امعتمد  امنتج  أو  كشباب  الشباب 
والتي  للشباب  اموجهة  اأعمال  إليه  يضاف  أن  أمنى 
يعتمد  أن  جدا  صعب  أنه  مشاكله،  وتناقش  تخاطبه 
على الشباب فقط بل يجب أن يكون هناك اجناحن، 

وهذه وجهة نظري وليست نقدا للمهرجان. 

الشيخ  ش��رم  مدينة  اختيار  ت��رى  كيف    ●
احتضان فعاليات امهرجان؟

 -اختيار موفق جدا،  فنحن فى حاجة لنشر امسرح فى 
جميع ربوع مصر وخاصة امناطق السياحية حتى يصل 
مسرحنا مختلف اجنسيات ويستطيعون توصيل صورة 

جيدة عن امسرح امصرى والعربى إلى بادهم.
●  هل ترى أن إقامة مسابقة للتأليف امسرحي داخل 

فعاليات امهرجان مكن أن يضيف لهذه الدورة؟ 
 -طبعا، وفى رأيى أن تلك امسابقات هى أهم مايقدمه 
امسرحية  واحــركــة  امسرح  شباب  خدمة  امهرجان 
امهرجان من ورش  يقدمه  ما  ذلك  إلى  عموما، أضف 
خــروج  فــكــرة  أحــيــى  وأيــضــا  هــامــة،  ومسابقات  فنية 
امهرجان خارج إطار امحلية أن ذلك يحسن من صورة 

مصر أمام الناس.

فضاءات  فى  امهرجان  عروض  تقدم  هل    ●
مسرحية مغايرة للعلبة اايطالى ميز امهرجان 

عن غيره من امهرجانات؟ 
جدا  قليل  الشيخ  شرم  فى  امسارح  فعدد  -بالتأكيد،   

ــذلــك فــأهــم مــامــيــز امــهــرجــان هــو اعــتــمــاده على  ول
امهرجان فى  البديلة، وأمنى أن يتخصص  الفضاءات 
يجب  الهام  الثاني  اأمــر  الــعــروض،  من  النوعية  تلك 
أن يكون توجه امهرجان ي كل عروضه ااعتماد على 
التي  الشيخ  شــرم  لطبيعة  نظرا  اخاصة  الفضاءات 
ميزة  ذلك  يكون  أن  وأمنى  تقليدية  مسارح  حوى  ا 

أساسية للمهرجان وطابع خاص به.

●  وما رأيك فى اثر امهرجانات امسرحية على 
احياة امسرحية داخليا وخارجيا؟

وترويجى،  سياحى  منها  جزء  امسرحية  -امهرجانات   
وإما  فقط،  سياحية  مسألة  تعد  لم  يونيو،   30 وبعد 
أصبحت امهرجانات الدولية ضرورة، من أجل توصيل 
صورتنا الصحيحة للخارج، وقد تبدو امهرجانات كثيرة 
ولكننا إذا نظرنا إلى الدول امجاورة، سنجد امهرجانات 
أكثر مراحل، فدولة مثل تونس مثا بداية من شهر 7 
وحتى منتصف شهر 8 يوجد فى كل محافظة مهرجان 
أن هذا يعد تشجيعا للسياحة، فمهرجان شرم الشيخ 
للخارج  السفر  عن  بديا  صــارا  التجريبى  وامهرجان 

لاستفادة من جارب الدول اأخرى.

ام��ه��رج��ان��ات  م��ن  ن��ط��ور  أن  ك��ي��ف م��ك��ن    ●
امسرحية بشكل عام ومهرجان شرم الشيخ بشكل 

خاص؟
 -ينقصنا أمرين هامن لنصل إلى ذلك التطوير وهى 

عصام السيد: مهرجان شرم الشيخ جح 
ي تثبيت أقدامه وسعيد بالتكريم

عدد امسارح فى شرم الشيخ قليل 
جدا ولذلك فأهم ماميز امهرجان 

هو اعتماده على الفضاءات البديلة،
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فقط للورش هي قليلة جدا على أن تنتج فعلها احقيقي . 
ويضيف : بروتوكوات كثيرة م توقعيها من ِقبل إدارة امهرجان 
وامطلوب  للمسرح  العربية  الهيئة  ومع  أخرى   مهرجانات  مع 
كونها  عند  تتوقف  وا  احقيقي  مفعولها  حقق  لكي  تفعليها 

بروتوكوات على الورق .

كافة  فى  احضور  دائ��م  اموضوع  عن  باحديث 
أزمة  بالفعل  هناك  هل  امصرية،  امسرحية  املتقيات 
فى امسرح امصرى ؟ وما هى أسبابها من وجهة نظرك ؟ 
 أرى أنه إن كانت هناك أزمة ي امسرح فهي غياب اجمهور عن 
امسرح، وهذا دليل على أن امسرح غير قادر على التواصل مع 
جماهيره احقيقية، وأقصد باجماهير احقيقية ليست فقط 
دارسي امسرح ولكن اجماهير التي بحاجة  أن ترى امسرح، 
أي أن يصل امسرح من هم بحاجه إليه ي اأقاليم  وأن تتامس 
قضايانا مع الواقع وامجتمع، بعيدا عن ااشكال التي مال إليها 
 performance امسرح ي السنوات اأخيرة ) كلغة اجسد و
امسرح  ليست هي  ولكنها  انتاج مسرح  تفيد ي  والتي قد    ،)
بذاته، فامسرح قضية وموضوع ساخن، وتامس مع اجمهور، 
وفتح آفاق جديدة للجمهور أن يفكر ما الذي يفعله بعد أن يخرج 

من امسرح لكي يغير من ذاته ويغير من مجتمعه .
هذا اإنفصال نتاج لفهم قاصر مفهوم امسرح للمجتمع، سواء 
امجتمع بشكل عام أو امصري بشكل خاص، ويرجع هذا أسباب 
منها تضخم ذات امخرج بصورة مبالغ فيه أدت إلى تغييبه أو 
مستقا  وليس  سينارست  إلى  امؤلف  وحويل  للمؤلف  اغتياله 
بالشكل  اإهتمام  وايضا  امسرحي،  العرض  لهذ  كمؤلف  بذاته 
الفرجوي على حساب اإهتمام بالقضية اإجتماعية امطروحة، 
وثالثا ارتباطه بايهام أن العرض حقق جاحا عندما يتم فتحه 
ثاث مواسم ي حن أن اموسم ا يتعدى 15 أو 20 ليلة، التفعيل 
احقيقي ليس من خال عدد مواسم ي مكان واحد يشاهده 
جمهور محدود ولكن من خال حريك العروض على محافظات 
مصر ليحظى مشاهدة واسعة من قبل جمهور مختلف ومتنوع . 

القومى للمسرح، هل تختلف  للمهرجان  كرئيس 
امهرجانات  ب��اق��ى  ع��ن  ال��ق��وم��ى  ام��ه��رج��ان  طبيعة 
امقبلة  الدورة  فى  القادم  اجديد  هو  وما  ؟  امصرية 

للمهرجان ؟ 
يستقطب  مــركــزي  مهرجان  هــو  للمسرح  القومي  امهرجان 
للتنسيق  محاولة  مكن  ولكن  فيه،  لتعرض  اأقاليم  عروض 
مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بتحريك هذه العروض مناطق 
أخرى، لكن ستواجهنا أزمات وصعوبات  كإقامة الفرق، وهو 

ما نعاني منه كثيرا، وعلى امحافظات ان تلعب دورا حلها .
نقدم  أن  سنحاول  القومي  امهرجان  من  القادمة  ــدورة  ال ي 
أقسام،  اربع  إلى  امسابقة  تنقسم  امثال  سبيل  فعلى  جديدا، 
قسم لعروض » امسابقة الرسمية »، وقسم » العروض اموازية » 
وقد صنعنا له جائزة خاصة  وهي جائزة النقاد أفضل عرض، 
والقسم الثالث » نظرة ما » وهو يلقي نظرة على العروض التي 
ا تتاح لها فرصة امسابقة الرسمية، وقد كان هذا القسم ي 
العام اماضي مهتما بالعروض بعروض مسرح الشارع، وقدمت 
الفرق مجموعة من العروض ي شارع امعز لدين اه الفاطمي، 
وهي  والبشري   العرائسي  الطفل  مسرح  نهتم  العام  وهــذا 
محاولة من الدولة لإهتمام مسرح الطفل لعل ي يوم ما يكون 
لدينا  مهرجان قومي  مسرح الطفل، أما القسم الرابع » ضيف 
شرف امهرجان » وسيكون ي هذا العام عن امسرح السوداني، 
ليا  وسنعرض  سودانين،  فنانن  بصحبة   نــدوة  له  وسيقام 
عرضا لفرقة امسرح القومي للسودان . وختاما أشير إلى أننا 
للمسرح  ومهرجان  اأفريقي  للمسرح  مهرجان  إلــى   بحاجه 
دورا  تلعب  فامهرجانات  الطفل،  مسرح  ومهرجان  العربي 
واثارة اأعام   واثارة اجمهور  امسرح  لفن  النظر  للفت  هاما 

وبالتالي متابعته . 

الناقد اأستاذ الدكتور  حسن عطية  أستاذ نظريات 
الدراما والنقد بأكادمية الفنون حاصل على دكتوراة 
ي  السوسيولوجية  »امنهجية  عن  الفنون   فلسفة 
الفلسفة واآداب 0جامعة اأوتونوما 0  النقد« كلية 
مدريد . أسبانيا  وتولى العديد من امناصب اإدارية 
للفنون  العالي  للمعهد  عميدا   : منها  السابقة  
الشعبية  للفنون  العالي  للمعهد  وعميدا  امسرحية 
ورئيسا  ام��س��رح  لنقاد  العربية  للجمعية  ورئيسا 
جمعية نقاد السينما امصرين .. وهو رئيس اللجنة 
العليا للمهرجان القومي للمسرح منذ دورته السابقة، 
التقينا مع للحديث حول رأيه ي  امهرجانات امصرية 

ودورها وأثرها .. وقضايا مسرحية أخرى . 

حوار: عماد علواني
ما هى وجهة نظركم فى ما يقمه الشباب من جارب 
مسرحية وكيفية تأثيرها احقيقى فى امسارين الفنى 

وااجتماعى فى مصر ؟ 
ااجابة على هذا السؤال لها وجهان وجه تفاؤلي ووجه تشاؤمي، 
أما الوجه التفاؤلي فدائما ما يظهر - بحكم التحدي واإستجابة 
– أجيال جديدة تتحدى الواقع امرير الذي تعيشه - وبإستجابات 
أقوى منه – فتبدع ابداعا حقيقيا ي احياة امسرحية، ولذا أؤكد 
وأن  تربية مسرحية حقيقية  يربي نفسه  أن  أن على هذا اجيل 
النظر ي  له فنونا مسرحية حقيقية بن يديه، وأن نعيد  تتوافر 
امدارس والتعليم بكل مراحله الذي يتيح للشباب  فرصة التعرف 
إلى  أطفالها  باصطحاب  اأســرة  تهتم  وأن  امسرح،  ماهية  على 
امسارح والسينما، وهذا – لاسف – ايحدث بشكل عام نظرا 
انشغال رب اأسرة بالكثير من مشاغل احياة، وحولت السينمات 
إلى  اأســر  تستوعب  كانت  التي    ) النيل  وقصر  )مترو  الكبيرة 

استيعاب مجموعات وشرائح الشباب بديا عن هذه اأسر. 
ووجه آخر متشاءم يقول أن هذا صعب، أنني أرى أنه ا يوجد 
مسرح حقيقي ي الشارع أو القنوات التلفزيونية، بل وا يوجد 
اهتمام كبير و حقيقي من الدولة جاه امسرح ليحقق نشاطا 
و  تأثيرا ي كل امناطق، بدا من أن يقتصر اامر على امربع 
الكيلومتري اموجود وسط القاهرة . لنتجاوز هذا التشاؤم ونقول 
على شباب امسرحين محاولة التواصل بامسرح مع جماهيره .  

امحلية  امسرحية  ام��ه��رج��ان��ات  تأثير  ه��و  م��ا 
احركة  م��س��ار  على  مصر  ف��ى  امنعقدة  وال��دول��ي��ة 

امسرحية امصرية ؟ 
اإنتباه  من  نــوع  ــارة  اث ي  دورا  تلعب  امسرحية   امهرجانات 
أو  امسرحية  العلب  وسط  ليا  امختفي  امسرحي  اللون  لهذا 
ما  عادة  والتي  الشباب  بن  صغيرة  مجموعات  بن  امتواجد 
تقدمه انفسها وا تقدمه جماهير جديدة، حتى على امستوى 
الكتابة اإعامية عن امسرح فإنها ا تنشط إا من مهرجان 
تهتم  ا  احزبية  و  وامستقلة  الرسمية  اجرائد  حتى  آخــر، 
عن  الصحفي  التحرير  على  اهتمامها  تصب  وإمــا  بالنقد 
عروض مسرحية أو عن مشاكل تثير اجمهور من وجهة نظر 
اعامية، واختفت الصفحات النقدية التي كانت مأ اجرائد 

ي اماضي . 
ايضا حتاج امهرجانات لتنشيط نفسها مع امهرجانات اأخرى 
رغم ما يتم اإدعاء به أننا دولة مهرجانات، ولكن احقيقة أن 
مصر دولة قليلة امهرجانات مقارنة بدولة كامغرب على سبيل 
امثال، ففي كل مدينة بامغرب جد مهرجانا محليا وآخر عربيا 
ودوليا، أما مصر فليس لديها – حتى اآن -  مهرجانا عربيا 

كالكثير من الدول العربية . 
البحر  حــوض  لـــدول  مهرجان  لدينا  يــكــون  أن  ايــضــا  امــنــى 
باستثناء  عروضها  امتوسط  حوض  دول  فيه  تقدم  امتوسط، 

القادم  ابريل   23 يوم  سيفتتح   : ويضيف  بالطبع.   اسرائيل 
هيثم  الزميل  عليه  يشرف  والــذي  بأسوان  اجنوب  مهرجان 
الهواري، وآمل أن يكون هذا امهرجان مدعوما بشكل أساسي 
انتماء  عن  كمعبر  اأفريقي  وامسرح  اجنوب  مسرح  لتقدم 
امثال  يوجد على سبيل  وأقول – آسفا – ا   . افريقيا  مصر 
التي  امهرجانات  عــن  ناهيك  طنطا،  ي  مسرحي  مهرجان 
تقيمها الثقافة اجماهيرية بانتاج الثقافة اجماهيرية، وإما 
اقصد امهرجانات التي تهتم باانتاج امسرحي امصري باكمله 
واإطال على  العالم اخارجي . فالتوقف عند العالم الداخلي 
يجعلنا ندور ي فلك غرفة مغلقة ا نرى ما الذي يقدمه العالم 
خارجنا، وهي الفرصة التي يتيحها أي مهرجان دولي لنعرف 

ما يقدمه اخارج و موقعنا منه . 

الشيخ  شرم  مهرجان  مسيرة  متابعتكم  خال  من 
الذى  التطور  الشبابى، ما هو حجم  للمسرح  الدولى 
دورت��ه  فى  اآن  وه��و  امهرجان  أداء  فى  تاحظونه 

الثالثة ؟ 
حجم تطور مهرجان شرم الشيخ مرتبط بكثرة الورش  واللقاءات 
الفكرية والعروض امقدمة والشخصيات، وهو طموح كبير من 
صناع امهرجان وامشرفن عليه، ولكن أرى أن امهرجان يحتاج 
لوقفة مع نفسه للتساؤل هل امهرجان بحاجة لهذا الكم الكبير 
ايام، وثاثة أو اربعة أيام  من الورش، أن فترته قليلة عشرة 

حسن عطية : امهرجانات تلفت 
نظر اجمهور وتثر اإعام متابعتها 

حوار
10

حن حاجة مهرجان قومي 
مسرح الطفل، ومهرجان مسرح 

عربي، ومهرجان افريقي 
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امسرحي يعرف من خال جان التقيم داخل الفاعليات امكثفة ي 
امهرجانات، يعرف أين يقف وماهو مستواه، إضافة إلي أن التسابق 
يصنع جزء مهم من احافز، من خال اجوائز امقدمة،حتي لو لم 
تكن جوائز مادية وكانت جوائز معنوية مثل الشهادات أو الدروع 
يتحرك ي  له مؤشر هل  وتعطي  يعطي حافز لإستمرار،  واما 
الطريق الصحيح أم عليه أن يغير مساره، فامهرجانات مؤشر مهم 
لتقيم امسرحي لذاته، كما أنه مؤشر للمسرحن مستوي احركة 
امسرحية من خال التسابق، إضافة لوجود مهرجانات دولية هذا 
امصرية  امسرحية  احركة  مستوي  مدي  أيضا  يعطي  اإحتكاك 
امختلفة،  العروض  مشاهدة  خال  من  العامية  للحركة  بالنسبة 
ليس  وهــذا  امسرحن  طموح  يلبي  يقام  مهرجان  أي  فإن  لذلك 
امهرجانات  فكرة  علي  قام  اأولــي  نهضته  ي  فامسرح  باجديد 
يوجه  الذي  امسرحي  اموسم  عن  غني  ا  أيضا  ولكن  والتسابق 

عروضه للجمهور .

● كيف تري احركة النقدية ي مصر ؟ 
احركة النقدية ي مصر تلقي ي اأونة اأخيرة حالة من حاات 
بالنضج  تتسم  مؤخرا  ظهرت  شابه  أجيال  لوجود  نظرا  التطور 
امسرحية  احركة  وترصد  فعال  بشكل  للمسرح  احية  وامتابعة 
امصرية خال امواسم اماضية، وتشكل تيار مهم موازي للحركة 
اأسباب  من  مجموعة  هــذا  يرجع  بالطبع  اجــديــدة،  امسرحية 
للمسرح  متعددة  أقسام  وجــود  اأكــادمــي  امستوي  علي  أهمها 
لأقسام  إنتشار  هناك  امصرية،  اجامعات  امسرحي ي  والنقد 
امتخصصة ي اجامعات امصرية لتدريس النقد أخرجت مجموعة 
التي  امختلفة  امطبوعات  وجود  إلي  امتميزين،إضافة  النقاد  من 
تستوعب كتابات النقاد وأهمها جريدة مسرحنا، إلي جانب وجود 
مجلة امسرح رغم إصدارها امتقطع إا أنها تعود من جديد وهي 
من أقدم امجات امسرحية امتخصصة وامستمرة حتي اأن، كل 
امسرحي  النقد  وجود  علي  يساعد  عوامل  مجموعة  يصنع  ذلك 

وبالطبع النقاد هم نتاج أجيال سابقة . 

الشباب  النقاد  بن  كبيرة  فجوة  هناك  أن  يقال   ●
والنقاد الكبار مارأيك ي ذلك ؟

 ليس هناك فجوة بن اجيلن علي اإطاق، فهناك جيل اأساتذة 
الذين نقلوا خبراتهم ومعرفتهم إلي جيل الوسط ثم جيل الشباب، 
فهناك إستمرارية نظرا أننا نغطي حركة مسرحية واحدة تتطور 
الكائن احي وليست عبارة عن طفرات مفاجأة إما  وتنمو مثل 
هي كائن حي تنمو وحدث له مراحل هبوط وصعود فهي حركة 
يسلم  كل جيل  متعددة،  أجيال  لها  نقدية  توازيها حركة  مستمرة 
ااخر من خال القراءات امختلفة، وليس شرط أن يكون هناك 
الذي  الراعي  علي  تاميذ  النهاية  فنحن ي  بهم  مباشرة  عاقة 
قرأنا له وتأثرنا به، وتاميذ إبراهيم حمادة، ود. حسن عطية،ود. 
نهاد صليحة وغيرهم فكل هؤاء أثروا فينا علي امستوي القراءة 

أو اللقاء امباشر، ليس هناك فجوة بل هناك تطور .

أي  ي  والنقد  امسرحي  النقد  بن  فرق  هناك  هل    ●  
وسيط أخر » مسرح أو تلفزيون » ؟

الناقد  عــن  تختلف  خصوصية  لــه  امسرحي  الناقد  بالتأكيد   
من  العديد  لــه  امسرحي  الفن  أن  التلفزيوني  أو  السينمائي 
العرض  وبن  امكتوب  النص  مابن  يجمع  أنه  أهمها  اإشكاليات 
ومفرادتها  اخشبة  بطبيعة  ملم  الناقد  يكون  ان  وابد  امسرحي 
وعناصرها وقابلية اداء النص امكتوب علي خشبة امسرح بالغات 
للناقد خصوصية، إضافة إلي أن  الفنية امختلفة،كل هذا يعطي 
الناقد يتعامل مع الفن احي يعتمد علي اللقاء امتزامن بن امؤدي 
وامتلقي وبالتالي يجب علي الناقد أن يكون ي حالة من حاات 

امرونة أن يستوعب تلك احالة احية .

 إستحدثت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
بن  كان من  نقاد دولية،  جنة  الدورة  بهذه  الشبابي 
أعضاءها الناقد امصري خالد رسان، الذي شارك ي 
العديد من امهرجانات العربية والدولية، وكذلك له 
العديد من امقاات النقدية الهامة للعروض امصرية 
امهرجان  نشرة  إلتقت  والدولية،  العربية  وكذلك 
بعد  شعوره  عن  لنا  ليكشف  رس��ان  خالد  بالناقد 
النقاد  جنة  ي  الوحيد  امصري  كالعضو  إختياره 

وكذلك ليحدثنا عن احركة النقدية ي مصر ..

 حوار : شيماء منصور
امصري  كالعضو  إختيارك  بعد  شعورك  هو  ما    ●  
الشيخ  شرم  مهرجان  ي  الدوليه  النقاد  للجنه  الوحيد 

الدولي للمسرح الشبابي؟
الدوليه،  النقاد  جنه  ضمن  إختياري  بالسعاده  أشعر  بالطبع   
وتنبع هذه السعاده نظرا أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
امحليه  الساحه  التي حققت جاحا ي  امهرجانات  من  الشبابي 
هذه  ولكن  دورات،  الثاث  يتعدى  لم  أنه  من  بالرغم  الدوليه  و 
السعاده ي مقابلها شعور بامسؤوليه نظرا أني اممثل ي اللجنه 
للجانب امصري و امهرجان داخل الباد، و هناك مسئوليه كبيره 
ااعضاء  مع  جيد  انطباع  هناك  سيكون  انــه  عاتقي  فــوق  تقع 
الناقد امصري و امسرحن امصرين ي امناقشات  الدولن عن 

داخل جنه التقييم.

 ● ماتأثير وجود جنة نقاد دولية داخل مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ؟ 

التاثير ااهم لوجود مثل هذه اللجنه مهرجان شرم الشيخ الدولي 
دور  على  للتاكيد  وذلــك  امحلي  التاثير  هو  الشبابي،  للمسرح 
الناقد امسرحي ي تطور احركه امسرحيه، فا وجود أي حركه 
وتعمل على  وتوازيها،  تازمها  قويه  نقديه  بدون حركه  مسرحيه 
فهذا  دوليه  نقاد  بوجود جنه  يهتم  عندما  فامهرجان  تطويرها، 
على امستوى امحلي يعطي اإهتمام الكبير داخل مصر باحركة 
النقدية، و هذا اانطباع انطباع جيد سيكون له اثر على امبدعن، 
اضافه الى اانطباع اجيد على امستوى الدولي انه عندما يكون 
من  جنه  بوجود  يهتمون  امنظمن  و  مصر  داخــل  فاعليه  لدينا 
النقاد تعطي تقيمها ي العروض فهذا انطباع جيد عن مسرحنا 

امصري بأن هناك وجهه نظر قوية من خال النقد امسرحي.

العاصمة، وخاصة  امهرجان خارج   ● مارأيك ي إقامة 
مدينة شرم الشيخ ؟ 

ي  وخاصة  العاصمة،  خارج  إقامته  امهرجان  ميزات  أهم  من 
مدينة شرم الشيخ، واحقيقة أن هذه النوعية من امهرجانات التي 
أو أنشطة فنية وإبداعية  تسعي لعمل فاعليات وملتقيات فكرية 
خارج العاصمة علي امستوي الدولي، هي أنشطة غاية ي اأهمية 
نظرآ لتشكيل صورة ذهنية مغايرة لدي العالم بأن مصر حتوي 
الثقاي  الثقافات وأشكال متنوعة علي امستوي  العديد من  علي 
أكثر  إختيار  هو  الشيخ  شرم  مدينة  إختيار  إلي  إضافة  والفني، 
محلية  مدينة  ليست  الشيخ  شرم  مدينة  أن  إلي  نظرآ  رائــع  من 
العالم منطقة شرم  إهتمام  نظرا  عامي  طابع  لها  مدينة  ولكن 
الشيخ والتي إتسمت علي امستوي السياسي ي الفترات اأخيرة 
بن  والتوفيق  الــدول  دعم  إلي  تسعي  التي  السياسية  باملتقيات 
تسميتها  م  لذلك  السياسي  امستوي  علي  امتنازعة  اأطــراف 
مدينة السام، إضافة إلي أنها تقع داخل إقليم القناه وسينا وهذا 
سيناء  داخــل  وفاعليتها  بأنشطتها  متد  الدولة  أن  كيف  يوضح 

للتأكيد علي مواجهة اإرهاب بالفن واإبداع وحرية التعبير . 

● شاركت ي العديد من امهرجانات العربية والدولية، 
فمالفرق بن امهرجانات امصرية وغيرها من امهرجانات ؟ 

اجوهرية،فعلي  الــفــروق  ي  نسبية  مسألة  الــفــروق  هــذه  تعتبر 

مستوي الكوادر الفنية نحن متلك الكوادر امؤهلة وامدربة والتي 
والتي  والفاعليات،  امهرجانات  القدرات ي عمل  العديد من  لها 
امهرجانات  علي  يتفوق  بل  يــوازي  مهرجانا  تصنع  أن  ترتقي 
طبيعته  له  مهرجان  كل  أن  نظرا  نسبية  امسألة  ولكن  الدولية، 
اخاصة علي امستوي امحلي او حتي الدولي، فهناك مهرجانات 
أخري  وبالتالي هناك عوامل  امدني،  امجتمع  تدعمها مؤسسات 
تدعم هذا امهرجان أو خافه مثل التسويق وعمل الرعاه ومحاولة 
جذب الدولة لتقدم الرعايا والدعم، بالطبع هي حتاج إلي كوادر 
أو  باإعام  امرتبطة  بامسائل  مرتبكة  مختلفة،  إهتمامات  لها 
التسويق وخافه، وهناك مهرجانات أخري تدعمها الدولة بشكل 
كامل مثل امهرجان القومي للمسرح أو امهرجان التجريبي الدولي 
والذي يعد مهرجان عتيق يصل هذا العام لدورته 25 وهو يوزاري 
امهرجانات الدولية والعامية، وايضا مهرجان شرم الشيخ ا تتخلي 
والرياضة  الشباب  وزارة  من خال  الدعم  له  تقدم  عنه،  الدولة 
وهذا  باجاليات  امعنية  السياحة  وزارة  وكذلك  الثقافة  ووزارة 
كثيرا  يختلف  ا  لذلك  امصرية،  للسياحة  الترويج  انواع  من  نوع 
فروق  أي  توجد  وا  الدولية  امهرجانات  عن  امحلية  امهرجانات 

جوهرية سوي ي التنظيم وأهداف امهرجان وفلسفته . 

طموح  تلبي  ام��ص��ري��ة  ام��ه��رج��ان��ات  أن  ت��ري  ه��ل    ●
امسرحن ي مصر ؟ 

امسرحين  طموح  يلبي  هو  مصر،  ي  إقامته  يتم  مهرجان  أي 
بالطبع، نظرآ لطبيعة امهرجان التسابقية والتي جعل من امبدع 

رسان : وجود جنة نقاد دولية مهرجان شرم الشيخ الدولي هو 
تأكيد علي دور الناقد امسرحي ي تطوير احركة امسرحية
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فى  النجاح  النهاية  فى  استطعنا  ولكننا  بامهرجان 
إطاق امهرجان بدورته اأولى وشاركت عروض من 
فرنسا واسبانيا وااردن وعمان و ايطاليا و صربيا 

.. وغيرها . 
العودة  أهمية  على  اإع��ام��ى  بالتركيز  قمنا  كما 
بتقدم  سياحية  كمدينة  الشيخ  ش��رم  إل��ى  العودة 
مهرجان بهذا امكان، وكان لدينا هاجس اننا نكون 
امساهمة فى  و  العربية  الدول  فاعلن من مختلف 
إطاق هذه امبادرة، كانت نابعة من أهمية وجودنا 
بجانب مصر  للوقوف  ومسرحين  كمواطنن عرب 

ي عهذا الظرف ااستثنائي  .

●  ماهى الفروق التى وجدتها بن الدورات 
الثاثة ..؟

كانت التجربة اأولى تثير الدهشة، كونها فى مكان 

●  تابعت امهرجان مع إنطاقه .. هل مكن 
أن تقدم محات عن كيفية بداية امهرجان .. ؟  
مرت  سياسية  ظروف  نتيجة  سريعا  امهرجان  بدأ 
الروسية  ال��ط��ائ��رة  سقوط  ح��ادث  بعد  مصر  ف��ى 
ووف��اء  ال��غ��رب��اوى  م��ازن  واجتهد  السياحة،  وت��أث��ر 
احكيم بإقتراح إعادة السياحة من خال امسرح، 
ويؤكد  التعريف مصر،  وسائل  أهم  من  وامهرجان 

على أهمية دور امسرح فى بناء اإنسان  . 
إدارة  م��ع  عجالة  على  متعاونن  وك��ن��ا  واجتمعنا 
من  متميزة  امهرجان استقطاب عروض مسرحية 
مختلف بلدان العالم للمشاركة بامهرجان ي دورته 
اأولى ، وفى زمن قياسي م ذلك بالفعل مساعدة 
ال��ع��دي��د م��ن ام��س��رح��ي��ن، رغ���م أن ش���رح اح��ال��ة 
زمنية  لترتيبات  يحتاج  العالم  ح��ول  للمسرحين 
وتقدمها  رفيع  فنى  ذات  ع��روض  اختيار  طويلة 

على عليان : شرم الشيخ استطاع تقديم عروض 
ميزة وحقق التأثر اإعامى امطلوب 

طموحي للمهرجان هو أن خطو خطوة عملية ناحية 
ااستفادة من سيمياء امكان وخصوصية شرم الشيخ

على عليان ... وجه من الوجوه امعروفة على 
الساحة الفنية كممثل أردنى كما أنه مدير 
مهرجان » امسرح احر » الذي يقام باأردن 
مبدع  وهو  واأن،  وحتى   2006 عام  منذ 
وامهرجانات  الفاعليات  فى  بقوة  مشارك 
أنه  كما  العربي،  والعالم  باأردن  امسرحية 
 « امسرحية  موال   « فرقة  ي  مؤسس  عضو 
ي  مؤسس  وعضو   ،1994 عام  تأسست  التي 
وانتخب   ،2000 عام   « احر  امسرح   « فرقة 
رئيسًا للمسرح احر منذ العام 2005 لثاث 

دورات متتالية .
لم يكتفي عليان بكيانه كممثل ومشاركا فى 
الساحة امسرحية كمنظم أحد امهرجانات 
امسرحية وإما قام أيضا بإعداد العديد من 
النقدية  والكتابات  امسرحية،  النصوص 
التى نشرت فى العديد من الصحف اليومية 

وامجات امتخصصة بامسرح .
منها  جوائز  من  عدد  على  عليان  حصل 
»ومن  مسرحية  عن  مثل  أفضل  جائزة 
اأردني  امسرح  مهرجان  قتل«  ما  احب 
السابع، و جائزة أفضل مثل عن مسرحية 
امسرح  مهرجان   ،« الروح  ضياء  جليات   «
مثيل  أفضل  جائزة  الثامن،  اأردني 
جماعي مهرجان مسرح الشباب الثاني عن 
شهادة  على  وحصل    ،« كاكيت   « مسرحية 
ضمن   « العامود   « مسرحية  عن  تقديرية 
فاعليات مهرجان امسرح العربي الثاني، كما 
ي  امسرحين  جمعية  قبل  من  تكرمه  م 

دولة اإمارات .
الفنان على  هى محات عن  اماضية  السطور 
عليان، ولكن السطور القادمة هى أحد أعاء 
اللجنة العليا مهرجان » شرم الشيخ الدولى 
التحكيم  جنة  وعضو   « الشبابي  للمسرح 
فيها  سيجيب  للمهرجان،  الثالثة  بالدورة 
عن مهام هذه اللجنة وإسهاماتها بامهرجان 
وأيضا رأيه فى تطور امهرجان خال ثاثة 
سنوات وأهم اأمور التى يجب أن يأخذ فيها 

امهرجان خطوات لزيادة رقعة إنتشاره . 

حوار : سلوى عثمان 

حوار
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ما  وهو  الشبابية،  العروض  على  اأكبر  والتركيز 
يجعل امهرجان فى هذه الدورة يأخذ دوره ااحتراي 
؛ فأصبح شبابي أكثر وأن كان بعض امشاركن فى 
التسمية  وصارت  وخبرة،  سنا  اكبر  التجارب  هذه 

سليمة ومطبقة على ارض الواقع . 
تقدم  التى  امــوازيــة  البرامج  فــى  التنوع  زاد  كما 
الــشــارع  عـــروض  ومنها  الــــدورة،  هــذه  بامهرجان 
والشاطئ، والورش امسرحية اموجهه للمبتدئن فى 
امسرح،  مجال  مختلفة  حقول  فى  الفنى،  احقل 
وكان لهذه الفاعليات دور فى إثراء امهرجان  بشكل 
عام، واإثراء الفكرى الذي يصير من خال اللقات 

الفكرية بشكل خاص للمسرحين امحترفن .
امهرجانات  لرؤساء  الفنية  اللقاءات  نــدوة  ان  كما 
ستتيح الفرصة لوضع قاعدة بيانات لهذه امهرجانات 

وتبادل امعلومات واخبرات بينهم .

●  ماهى مهام أعضاء اللجنة العليا مهرجان 
شرم الشيخ الدولى للمسرح الشباي .. ؟

ــا جــنــة دولـــيـــة مـــن مــخــتــلــف احـــقـــول الفنية  ــه أن
والقطاعات واجنسيات ومهمتها ااساسية التخطيط 
ااستراتيجي لرؤيا امهرجان، وهى امهمة ااساسية 
كل  فى  امهرجان  لنقل  اخطة  وضــع  هى  مهمتنا  ؛ 
دورة مكانة جديدة، وجتمع فى لقاءات متعددة بدول 
مختلفة، أو من خال السوشيال ميديا لتبادل اافكار 

وامعلومات بيننا من اجل وضع رؤية لكل دورة .

●  هل م وضع محات للدورة الرابعة ..؟ أم 
إنتظار اإنتهاء مع فاعليات هذه  زلتم فى  ما 

الدورة أوا ..؟
عقد  سيتم  الــدورة  هذه  فاعليات  من  اإنتهاء  بعد 
الدورة  تنويري من اجل دراسة مدى جاح  اجتماع 
الثالثة والطموح الذي وضعناه سنرصد هل حققناه 
سيتم  حدثت  التى  ااخــفــاقــات  وأيــضــا   ،.. ا  أم 
أن  نستطيع  لكي  أعيننا  امــام  ووضعها  رصــدهــا 
نتافاها فى الدورة القادمة، وحتى ا نقع فيها مرة 

أخري وهو ما يحدث بكل شفافية وحياد 
نقد  على  بالتركيز  سيتهم  ااجتماع  هــذا  أن  كما 
الذات من أجل النجاح وااستمرار للمحافظة على 
الذي  وهو   ، بامهرجان  عام  كل  يقدم  الذي  امنجز 

أصبح معروفا لدى امسرحين بكل دول العالم .

كنتوا  الذي  التأثير  امهرجان  حقق  هل    ●
خال  للمهرجان  عليا  كلجنة  تتوقعوه 

الدورات الثاثة...؟ 
استطاع امهرجان حقيق التأثير اإعامى امطلوب 
على  امتميزة  العروض  بن  التبادل  حقق  كما  أوا، 
مستوى العالم، وهو ما حقق أكثر فى هذه الدورة، 
وأيضا حققت هذه الدورة استقطاب جزء كبير من 
الشباب امتطوع للمشاركة بامهرجان، ووجود عشرات 
الشباب الذين جاءوا إلى شرم الشيخ لاستفادة من 
الورش امتحصصة التى تقدمها إدارة امهرجان، وكل 

ذلك أنواع من التأثير الذي خططنا له . 

وماهى  ؟   .. للمهرجان  تتمناه  الذي  ما    ●
الرسالة التى تريد أن توجهها فى نهاية احوار 

..؟  
عملية  خطوة  يخطو  أن  هــو  للمهرجان  طموحي 
وخصوصية  امكان  سيمياء  من  ااستفادة  ناحية 
شرم الشيخ، معنى أن تكون هذه العروض موجهه 
تكثيف  من خال  الشيخ،  بشرم  السياحية  للحركة 
ــشــارع واحـــارات  ــعــروض الــتــى تــائــم ال تــقــدم ال
الفنادق،  وداخل  البحر  وشاطئ  العامة  والساحات 
وهذه مسألة صعبة جدا أن جد عروض توائم هذه 
ااماكن لكنها أمنية مكن أن حدث خال دورات 

قليلة .
وامسئولن  للمعنين  موجهه  ستكون  والــرســالــة 
امهرجان  لهذا  ينتبهوا  بأن  مصر  فى  الثقافة  عن 
هذه  مثل  لترسيخ  دافـــع  ــى  إل يحتاج  فالنجاح  ؛ 
امهرجانات الهامة، فهو اصبح مصر وليس للقائمن 

عليه فقط .  

ذو خصوصية سياحية وليست فنية، وهذه الدهشة 
كانت ناجحة، بالرؤية اللى صارت على أرض الواقع 
غير  صغيرة  مــســارح  عــروض  فــى  هناك  فكان  ؛ 
مجهزة تقنيا، ولكن جميع امشاركن كان لديهم رغبة 
امسرح  عن  بعيدا  امغايرة  التجربة  هذه  ي خوض 
علي  التغلب  وم  الكبيرة،  والتقنيات  الكاسيكي، 

بساطة التجربة من خال خيال امشاركن .
كون  فى  اأولــى  عن  فاختلفت  الثانية  ــدورة  ال أمــا 
امهرجان أصبح معروفا أكثر، وااختاف ااخر هو 
وجود عروض مسرحية على شط البحر وهو ما كان 
جاذبا للسياح أكثر، وجحت هذه التجارب بالفعل .
وعند احديث عن الدورة الثالثة جد امتغير اأهم 
نتيجة  الــدورة  هذه  العروض  ي  الكبير  التنوع  هو 
امختلفة،  امسرحية  العروض  اختيار  فى  ااجتهاد 

حققت هذه الدورة استقطاب جزء كبر من 
الشباب امتطوع للمشاركة بامهرجان

حوار
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لبنانى مقيم فى كندا،مثل ومخرج مسرحى 

للمسرح  الدولى  إمبكت  مهرجان  فنى  ومدير 

فى كندا،من مدربن الورش فى مهرجان شرم 

الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

حوار : داليا همام 

»ومتى  الدولى  »إمبكت  مهرجان   مكان  أين 

يقام ؟

منذ عشر  دورات��ه  وأول  كندا،  فى  امهرجان  مكان   

سنوات ويقام كل عامن  2009 الى 2017،  الدورة 

القادمة سبتمر 2019  

ماهى اأهداف التى يسعى مهرجان إمبكت 

لتحقيقها ؟

 أهم أهدافه هى صنع حالة من التعددية الثقافية،  

/تى  »أم   (  «  .M –t-space فرقة«   وقداسسته 

تعددى،  مجتمع  كندا  الثقافات«  امتعدد  .ام��س��رح 

جمع  الكندى،  الشارع  يعكس  مسرح  فى  ونطمح 

نحن كعرب لدينا اشكال كثيرة من احكواتى وخيال 

الظل وطقوس عاشوراء، نرغب  فى عرضها، مهرجان 

إمبكت له طابع إجتماعى سياسي، مهرجان يحارب 

ثقافات ااقليات و يحارب الفكر ااستعمارى. 

صحى  مجتمع  لبناء  سبب  ي��ك��ون  ق��د  ااخ��ت��اف 

اكثر من التشابه، أن التشابه يصنع قوالب جامدة  

أويصنع بشر كالقطيع. نحن  نحاول محاربة طبقات  

القمع وااضطهاد. 

إمبكت جد تفاعل مع  أفكار مهرجان   هل 

اجمهور؟

امسرح وسيلة إعطاء الصوت للمهمشن، وامهرجان 

يجد تفاعل كبير من الكندين

كل  مختلفة،   وث��ق��اف��ات  مختلفة  ل��غ��ات  ب��ن  ك��ن��دا 

ايقاع غناء  امسرحى«  العرض  ثقافة حمل عناصر 

استعمال للجسد استعمال للفضاء،  وذاكرة اجسد« 

امهرجان  تعبيرا،  أكثر  امسرح  يكون  أن  فى  نرغب 

فرصة لنا ان نستضيف عروض ذات ثقافات معينة، 

نبحث  فنحن  الغرب،  فى  امهمشة  الثقافات  خاصة 

عن عروض متميزة من الدول ذات الثقافة امهمشة، 

الهنود  مثل  اأصلين  السكان  ثقافة  على  ونركز 

احمر وغيرهم، نرغب فى جميع السكان اأصلين 

فى امريكا وغيرها ومحاولة إبراز الثقافات ااصلية.

متعددة،  ولغات  ثقافات   لديهم  اأصلين  السكان 

الشكل  م��ن  مستنبطة  ليست  مسرحية  واش��ك��ال 

اإيطالى واأوروبى .

جدى بومطر : امهرجانات 
تسعى  لصناعة تعددية ثقافية

ااختاف قد يكون سبب لبناء جتمع 
صحى اكثر من التشابه

حوار
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يريدون ان يعبروا عنها من اخشبة الى التدوين 

 ما رأيك فى أن  مهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى وكونه يقام خارج العاصمة ؟
على  ويركز  شبابى  أنه  كبرى  اهمية  له  امهرجان 
الشباب، وهو خارج العاصمة، القرى وامناطق النائية 
العاصمة  فى  اأساسية موجودة  امقومات  مهمشة، 
ويحسب  العاصمة،   فى  يحدث  الثقافى  اانتعاش 

مهرجان شرم الشيخ أنه يقام خارج العاصمة .

يقيم مهرجان شرم الشيخ مسابقة للتأليف 
امسرحى هل جدها مسابقة هامة ؟

لغة  للغة اجسد  لكن حتى   ثمة عــروض  متجهه 
اجسد تكتب، نبدأ العمل وحينما ننتهى نكتب نص 
لصناعة  الوحيدة  الطريقة  ليست  وهى  مسرحى،  
العرض امسرحى، هناك عدة طرق لصناعة امسرح، 
يركز على احركة ويكتب، وبالنسبة للمسابقة العديد 
من الكتاب الشباب يتجهون للكتابة، فكرة امسابقة 

متازة بغض النظر عن نوعية الكتابة .

هل  مسرحية  ورشة   14 امهرجان  يقيم 
ترى فى تلك الورش إفادة للمهرجان وللحركة 

امسرحية ؟
ذكى جدا ان امبدعون يلتقون فى امهرجانات وذكى 
جدا أن تستغل ذلك ونقدم لهم ورشة، عملية نفعية 
بدا  من مجيئهم فرادى، يأتون ضمن سياق امهرجان 

. ااختاط  بن امبدعن ينتج عنه تاقح افكار. 

يقدم امهرجان عروضه ضمن ثاث محاور 
محور  مونودراما  مغلقة،  عروض  »مسابقة 

شارع »مارأيك فى ذلك؟
انا لست من محبزى  امسابقات واجوائز كل فنان 
لديه طريقته، وصعب أن تقارن فيما بينهم، لكن افهم 
أن العديد من امهرجانات حاول إظهار امتميزين .

لتسهيل   ببعضه  الواحد  النوع  يقارن  ان  ابد  لكن 
التقييم، هذا دليل ثراء للمهرجان 

محمد  الفنان«  هى  العام  هذا  شخصية 
أيوب  »سميحة  الشرفى  صبحى«والرئيس 

»مارأيك فى ذلك ؟  
امهرجان وهو شبابى يكرم شخص من الرواد، تكرم 
للفنان نفسه، ويشعر الشباب ان هناك موذج يحتذى 

به، أيضا سميحة ايوب ملهمة جميع الشباب .

ماذا تقدم من نصيحة مازن الغرباوى رئيس 
امهرجان ؟ 

مهرجان امسرح الهدف اأول منه هو امسرح وضع 
التركيز والطاقة إغناء العمل امسرحى ذاته، لذلك 

ابد أن يقدم فى أفضل مسرح وبأفضل تقنيات .
 ومثا أن يبنى مدرج للمتلقن لسهولة الرؤية، علينا 

ترتيب اأولويات.

امبدعن  لشباب  كنصيحة  تقدم  ماذا 
لإستمرار؟

فى  ايشتغل  ان  انصحة  الــشــهــرة  فــى  يفكر  مــن 
وا  سنة   40 امسرح  فى  الفنان  يعمل  قد  امسرح، 
صغير  جمهور  على  نخرج  فنحن  معروف،  يصبح 
وتكون العاقة مع اجمهور اكبر من الشهرة،  على  
الشباب أن يركز على ما يريدون قوله واذا لم يكن 

لديه،  فاأفضل أايقدم مسرح . 

ماهى أهداف ورشة إعداد اممثل التى تقوم 
بعملها فى امهرجان ؟

اممثل  يــحــرك  كيف  على  تــركــز  مثيل  ورشـــة  هــى 
اأخرى  اأجساد  ومع  الفضاء  مع  ويتفاعل  جسده 
احاضرة فى الفضاء، لكى ينطلق من حضوره فقط 
آخر،   معى  عاقة  بناء  الى  اأخرين  حضور  ومن 
واكتشاف احكاية التى جمع هذه ااجساد اموجودة 

فى الفضاء إلى النص امسرحى .
عوضا على أن نكتب نص ونبحث عن اممثلن ونقدم 
العمل، بل نذهب من اختيار مثلن، لديهم حكايات 

امهرجان وهو شبابى يكرم شخص من الرواد، تكريم 
للفنان نفسه، ويشعر الشباب أن هناك موذج حتذى به

حوار
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الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
،للمسرح الشبابى دورته الثالثة »دورة الفنان محمد 
صبحى »قدمت دولة اإمارات »دولة ضيف شرف 
»تأليف  يرى  »قلب  امسرحى  العرض   « امهرجان 
الهرش  :سعيد  ،إخراج وسينوغرافيا  يونس  باسمة 
التى  اأساسية  الفكرة  هى  »تلك  »الشهيد اموت 
يتمحور حولها العرض امسرحى ،«قلب يرى »فمن 
مشهد عن بداية حب وزواج بن رجل وإمرأة ،وصوا 
إلى إشتراكه  فى احرب، دفاعا عن الوطن  وإنتظار 
الوطن  عن  الدفاع  فكرة  العرض  ،يرصد  عودته 
والتضحية فى سبيلة بكل غالى.                  .                                             
يشعرك  دائم  قلق  فى  والزوجة  واأب   اأم  جد 
كام  فى  الوقت  مر  اإنتظار،حيث  عبثية  بحالة 
مستمر عن هذا البطل الذى ايأتى ،لكن يظل اأمل 
قائم فى عودته ،يركز العرض على فكرة »البصيرة 
اأم  »قلب  بالقلب  الرؤية  العرض  داخل  يعنى  »ما 
غير امبصرة على امستوى الفيزيقى لكنها مبصرة 
على مستوى احدس«أى بالشعور واإحساس وليس 
بالعن ،فاأم هنا فاقدة للبصر ،لكنها تعرف وترى 
أكثر من أى شخص لدية حاسة البصر، فهى ترى 
يعتمد  مشهد  إلى  العرض  ،ينتقل  اأم  بإحساس 
احرب  لنا  فيجسد   « باك  »الفاش  تقنية  على 
،إلى  ،من خال حركة اممثلن على خشبة امسرح 
جوار إستخدام قطع ديكورية ،يحركها اممثلون فى 
حظة ما على أنها ساتر يختبئون خلفه أثناء امعركة 
أنه  »على  امُنتظر  الغائب  ذلك«  »سالم«  ،ويقدمون 
استشهد،  إنه  ،ومع  العدو  مواجهة  إستطاع  بطل 
بفضل  أحياء  كونهم  فى  جوهرى  سبب  كان  ااأنه 
دفاعه عنهم.                                                

يبكى اجميع حزنا على فراق سالم إا أن اأم غير 
امبصرة على مستوى النظر ،والتى  تري بقلبها تؤكد 
أو  إنتظاره،وسيأتى  فى  وأنها  لم مت  الشهيد  ،أن 
تراه  ،اما اآن فهى  إليه فى اجنة  إنها قد تذهب 

تشكيات بصرية بسيطة ،ففى حظة ما من  مشهد 
إباغ اأم بإستشهاد سالم«اإبن« يقف اممثلن فى 
داخل تلك اأقمشة وكأنها لتكفن اموتى ، إلى جوار 
منطقة  خلفية  فى  تستقر  التى  اأخشاب  بعض 
التمثيل وهى مفرغة من الداخل ،وتشكل تكوينات 
ديكورية ،تساعد على إضفاء اجو العام ،هذا إلى 
جوار سهولة نقلها وقت احاجة خصوصا فى مشهد 
مقابل  ،فى  كساتر  واستخدامها  امعركة  جسيد 
هجوم العدو.                                                 .                                                                                 
،خميس  محمد  ،إلهام  سبيت  »عادل  اممثلون 
،عيسى  القايدى  ،هيا  اه  مال  ،مشعل  اليماحى 
مراد »مسرح الفجيرة .                                                     

رئيس  الغرباوى  مازن  »شكر  العرض  إنتهاء  بعد 
 ، الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
ومديرة امهرجان الفنانة »وفاء احكيم »فرقة مسرح 
شهادة  للفرقة  امهرجان  إدارة  الفجيرة،وقدمت 

مشاركة  فى امهرجان . 

أمامها ،فى رفقائه الذين حاربوا معه ،أو فى إبنه 
امنتظر فزوجته حمل بداخلها سالم أخر ،سينتهج 
نهج أباه فى الدفاع عن الوطن ،تلك اأم تؤكد »أنها 
أم لكل الشباب.                .                                                 
 حيث تقول اأم« هو فى قلبى سيبقى معى، الشهيد 
اموت«وهكذا يؤكد العرض على قيمة الدفاع عن 
الوطن.                                                             

سينوجرافيا العرض »ل .سعيد الهرش »هى عبارة 
عن أقمشة بيضاء تتدلى من الهرس تستخدم فى 

الشهيد 
وحضور الغياب  

داليا همام
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صوي  هو  والعقل  اجنون  من  أيامًا  نعيش  كلنا 
مرت  بعيدة  وانتي  احلم..  هذا  بعيد  هو  ..كم 
ساعة ِخلُتها سنة ، فهل حياتي قيمة وانتي عني 

غائبة ! 
وبطل  ومخرج  ُمعد  احشاش  يوسف  كلمة  هي  هذه 
الذي  اجنون(  الي  أدت  )يوميات  امسرحي  العرض 
يكون  الكويتية، ومن هنا  الشعبي  امسرح  قدمته فرقة 
يوميات  رواية  وامُعد عن  العرض،  عالم  الي  اانطاق 
ااعداد  غوغول،  نيكواي  الروسي  للكاتب  مجنون 
للمسرح من جنس الرواية مهمة شاقة ي ذاتها، ليس 
فقط لصياغة تلك امهمة احوارية وتصوير تلك احالة 
امشهدية، بل ان الرواية عالم فضفاض اخيال، عابر 
القارئ  ساحباً  قيد،  كل  من  متحرراً  وامكان،  للزمان 
لعوالم عدة و قد تكون متباعدة . أما امسرح هو ذلك 
الفعل اآني، امَُجسد من شخوص حية بكامل تفاصيلها 
وسماتها الظاهرية والباطنية أمام أعن امشاهد، لذا 
الرواية  تكثيف  ي  امعد  عاتق  علي  ثقيل  احمل  كان 
لتلخيص  دفعه  ما  مسرحي،  عمل  الي  وحويلها 
أحداث الرواية الي خط درامي واحد ، هو ذلك اخاص 
منها،  الزواج  ي  والرغبة  حبها  ي  ومعاناته  باحبيبة 
هذا من خال ااطار العام للعرض ، حيث يعمل البطل 
وقهره  بقمعه  العمل  ي  رئيسه  ويقوم   ، كادحاً  موظفاً 
وحديد اقامته جبرياً ي ذلك امكتب الذي هو مثابة 
سجن له ، يقع ي حب ابنة ذلك امدير، و التي يتضح 
يفضل  لذا   ، اأخاذ  واجمال  الفاحش  الثراء  عليها 
اباها ان يزوجها لضابط ذو سلطة وجاه ومال علي ان 
يزوجها لذلك اموظف الكادح ، فُيصدم اموظف وُيجن 

يستحضرهم علي خشبة امسرح ي احاضر كي يشير 
اليهم باصابع ااتهام فقط ، دون السماع لهم ومبرراته 
، وهذه النبرة ااحادية ي حد ذاتها والتي تتهم امجتمع 
لاداء  وبالنسبة   . هو صاحبها  تدين  من  أكثر  بأكمله 
عبء  احشاش  يوسف  عاتق  علي  وقع  فقد  التمثيلي 
ضخم وكأن العرض مونودراما من الباية الي النهاية ، 
ما زاد احمل عليه واجهد العصبي واانفعالي ، هذا 
بجانب كونه ُمعد ومخرج العرض ، وقد نختلف أو نتفق 
مهمة  من  بأكثر  يقوم  والذي  اممثل  امخرج  فكرة  علي 
و  الواعي  وااجتهاد  كم اجهد  انكار  ولكن ا مكن   ،

الواضح الذي قام به يوسف احشاش .
هذا بجانب اموسيقي امؤلفة التي ازمت العرض بدقة 
واحتراف من البداية الي النهاية ، والتي اكتشفنا انها 
ُتعزف ايف بواسطة جاسم العبد السام وباسم نبيل  

بآات وترية تترجم شاعرية و رومانتيكية الطرح .
ي النهاية اللحظات الدرامية التي توقف عليها العرض 
، هي حظات تؤرخ فقط للظلم وااستبداد ، ُحث علي 
العزلة ، فاخوف مطارد انسان العصر ، ولكن ابد من 

وجود شعاع أمل ولو بسيط آت من بعيد . 

، لدرجة انه يتوهم أنه ُتوج ملكاً اسبانيا ، وتبدأ رحلة 
وكأنه  امعاناة  طريق  ويبدأ   ، نهاية  ا  ما  الي  اجنون 

يحارب طواحن الهواء . 
، يفتقد السلم ، يبحث عن  اليوم يفتقد احب  انسان 
وسط  التائهة  ذاته  عن  يبحث  بارد،  عالم  ي  الدفئ 
ا  ااستمرار  علي  مجبر  ولكنه   ، انسانية  ا  مقاييس 
وسط  و  بجنون  ذلك  كان  وان  حتي  ااستمار  محالة، 

عالم مظلم .
امخرج  امسرحي وكيف قدمه  العرض  بالنسبة اليات 
وصاغه تشكيلياً ، فقد اعتمد منذ اللحظة ااولي كامل 
ااعتماد علي تكنيك ازمنا طيلة امشاهدة وهو ااضاءة 
ولكن  اممثلون،  من  مجموعة  بيد  مصدر  من  ااتية 
ااحداث  أهميته وضرورته ي  يثبت  لن  التكنيك  هذا 
ِكِون دالة معينة  أو   ، يترجم معني ما  ، ولم  الدرامية 
ااضاءة  ان  خاصة  دونها،  االعمل  للعرض  مكن  ا 
كالبؤر  امسرح  ي  امعتادة  ااضاءة  مصادر  من  ااتية 
واابولوهات كان مكنها فعل نفس التأثير دون كل هذا 
الكم من اارتباك والتكتل البشري علي خشبة امسرح ، 
كما اعتمد العرض علي تكنيك الفوتو مونتاج للعبور بن 
اازمنة واامكنة ، وللتعبير عن اضطرابات نفس البطل 

والتحوات اانسانية التي حدثت له إثر الصدمة .
غلب علي العرض امونو تون ، حيث كان بطل ااحداث 
باقي  همش  ما   ، العرض  طيلة  ااوحد  الصوت  هو 
شخصيات العرض ، سواء امدير أو ابنته والضابط ، 
فجعلهم ااعداد شخصيات سطحية ، ليس لها أبعاد 
انسانية ، وكأن الوقت توقف عند هذا البطل امصدوم 
، وبقية الشخصيات ليست سوي أشباح من اماضي ، 

إنسان اليوم 
خارج السيطرة العقلية

رنــا عبد القوي 
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الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  خال  من 
الفنان« محمد  الثالثة دورة  للمسرح الشبابى،دورته 
عرض  قدم  الرسمية  امسابقة  صبحى«،ضمن 
مناضل  واخراج«  تأليف  عفاريت  »اجلسة«شغل 
عنتر«يرتكز العرض على فكرة أساسية مفادها »بحث 
وتفنيد تلك العاقة شديدة التعقيد مابن الشيطان 
والبشر »متخذا من حالة امس الشيطانى لفتاة وسيلة 
إبراز مامح تلك العاقة ومناقشة قضايا قد تطرح 
عن جوهر وطبيعة هذه العاقة،هنا تطرح اأسئلة 
صعبة اإجابة عبر حوارات جدلية،مابن الشيطان 
محاواتهم  و  والقس  والشيخ  جهة  من  وأعوانه 
اللحظة  منذ   ، اأخرى  اجهة  من  الفتاة  مساعدة 
اأولى متابعة العرض،تشعر أنك بداخل هذا العالم 
حيث الطاسم امنقوشة على مجموعة من اأقمشة 
حيط منطقة التمثيل ،هذا إلى جوار اموسيقى التى 
تأخذك من  امطلوبة،والتى  التوتر  تساهم فى حالة 
إلى عالم مواز غير مرئى، ثمة حاور  الواقع  عالم 
يستخدمون  مؤدين  امرئى من خال  امستوى  على 
اداء جمل حركية-  وامعاصر«فى  »الرقص احديث 
اجسد فيها كما فراشاة الرسام التى تخط الوانها 
على صفحة الفضاء التمثيلى البصرية، جد اممثلن 
اأحيان  من  كثير  فى  يعبرون  مرنة  طيعة  بأجساد 
اباجمل  امرئية«باجسد«  بالصورة  الكلمة  عن 
مابن  العرض عبرت عن،الصراع  بداية  امسموعة، 
فريقن فريق الشيطان واتباعه،وفريق البشر والذى 
الشيطان،  فريق  من  عددا  أقل  صورة  فى  يظهر 
جد امحاوات امستمرة من قبل اإنسان لإنتصار 
متلىء  عالم  فى  واتباعه  الشيطان  هذا  على 
بالصخب،ينتقل امخرج امؤلف باأحداث امسرحية 
عبر اأزمنة،فإذا كنا نتعامل فى هذا العرض مع تلك 
اأرواح غير امرئية،مكننا اذاً اإنتقال من زمان إلى 
اخر فتجد أنك فى حضرة مرم امجدلية ومحاولة 
ذاتها  الشيطان عليها عبر جمل تشككها فى  تأثير 
ديكارت  مقولة  تذكرنا  احالة  تلك  وأفكارها 
ومهراته  قدرته  يبذل  خبيث  شيطان  يوجد  »رما 
أبسط  فى  حتى  شئ  كل  فى  فأخطئ  خداعى  فى 
اأمور وأبينها« فبعد مرحلة الشك تقوى من جديد 
ومن ثم تقاوم،وأنها متلك اإرادة تستطيع التغلب 
عليه،فيصبح مابينهما حدى فسيظل هذا الشيطان 
يرى  جنسها،وأنه  وبنات  نسلها  مع  امحاولة  دائم 
امرأة مفتاح اخطيئة »ذلك انها وسيلة الغواية »كما 
اآنى،ليجعل  العالم  هذا  فتاة  يتلبس جسد  يراها- 
معها  يتعامل  من  تصطاد  التى  الشبكة  كما  منها 
اداءات حركية مختلفة  وعبر  فى اخطيئة،  لتغرقه 
فى  البنت  »تتحد  البطريق  »عمرو  تصميم  من 
إلى  والشيخ  القس  الشيطان،ليحاول  مع  النهاية 
العرض  عنها،وينتهى  يصرفوه  أن  امجدلية  جوار 
من  أفكار  عدة  العرض  امحاوات،يتناول  بهذه 
والتى قد تصيب اأشخاص  اإكتئاب  بينها حاات 
مع  التعامل  على  قادر  غير  الفرد  جعل  بحيث 

الديكور واإضاءة ل«عمر ااشرف » ويتكون الديكور-
التمثيل،وبه  منطقة  عمق  فى  مرتفع  مستوى  من 
من  يستخدم  والذى  اسفله  الوسط  فى  مفرغ  جزء 
العرض  احداث  خضم  فى  الشيطان  اتباع  قبل 
امسرحى،هذا الى جوار ااقمشة منقوشة الطاسم 
لتدخلك فى اجو العام للعرض امسرحى،وهو ديكور 
عبر ماما عن احاات اإنفعالية واأدائية امختلفة 
فى  ساهم  بشكل  استخدمت  العرض،اإضاءة  فى 
وهى  امسرحى  العرض  طبيعة  مع  يتائم  جو  خلق 
طبيعة مختلفة عن العروض التقليدية »فالعرض تبنى 
احداثه فى عالم غير مرئى ما يتطلب من مصمم 
ومتنوعة  مختلفة  إضاءات  بن  ينتقل  ان  ااضاءة 

تساهم فى رؤية هذا العالم من قبل امتلقى . 
مابس  مابن  »وتنوعت  عودة  »مروة  امابس 
والقس  امجدلية  ومرم  واما  واتباعه  الشيطان 
والشيخ ولكل شخصية من هؤاء تفاصيلها امختلفة 
عن الشخصية ااخرى وقد وفقت مصممة امابس 
فى ان تعبر عن كل شخصية عبر مابسها،فساهمت 
فى تدعيم احالة العامة للعرض امسرحى هذا إلى 
انعكس  كل شخصية مابسها ما  إحساس  جوار 

على جودة اداء الدور . 
عرض اجلسة يفتح افق اخيال الى جوار أنه يجعلك 
مبذول،يقدم  كبير  جهد  امطروحة،  أفكاره  تتأمل 

حالة من اإمتاع على مستوى امرئى وامسموع .

اخر  عالم  فى  التفاعل،يحيا  ويرفض  اآخر،ينذوى 
هنا يؤكد لك العرض أنها بفعل هذا الشيطان الذى 

اتراه،وتتجاوب مع رغبته الدائمة فى عزلتك . 
قام بأداء دور الشيطان »طه خليفة«وقد أداه بشكل 
عبر  امخرج،وذلك  رؤية  توضيح  فى  كثيرا  ساهم 
إنتقاله بن اداءات مختلفة أوصلت اأفكار اجدلية 
أداءه  للمتلقى،هذا إلى جوار  امطروحة بشكل جيد 

لبعض جمل حركية بشكل راقص. 
ميدو عبد القادر »القس«متلك الكثير من الطاقات 
من  مجموعة  مع  العرض  افتتح  وقد  التمثيلية 
وإتقانه  مكنه  فيه  بدى  راقص  بأوفارتير  امؤدين 
للحركة الراقصة بشكل واضح،هذا ‘إلى جوار اداءه 
اموكل  الدور  طبيعة  مع  ماما  وامتوافق  امنضبط 

اليه. . 
فى  دورها  »ادت  مجدى  مرينا   - امجدلية  »مرم   
اداءاتها  فى  الدور،وانتقلت  طبيعة  تطلبته  هدوء 
التمثيلية وفق ماتطلبه الدور فى ساسة ويسر،ما 

يؤكد فهمها للشخصية التى تؤديها بشكل جيد. . 
فهد ابراهيم »الشيخ«قدم دوره محاوا التجديد فى 
الشخصية  لهذه  القريبة  اأماط  عن  بعيدا  اأداء 
هذا  على  الكوميديا  بعض  اضفاء  فى  وفق  وقد 

الدور. 
يتلبسها  التى  البنت  غنيم«اما«شخصية  امان 
حاول  الدور  هذا  فى  مجتهدة  وبدت  الشيطان 
متلقى  فى  كثير  اثر  بشكل  طبيعته  عن  التعبير 

العرض . 

اجلسة  
صراع اينتهى 

داليا همام
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والقلوب  احواجز  اخترقن  فلسطن  من  فتيات   3
فى  اإسرائيلي  امحتل  وتعنت  السفر  عناء  تكبدن   ..
 « ليستقبلهن   .. امسرحية  اأراضي  من  خروجهن 
 ..  « الشبابي  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
عرض  من  قدموه  وما  لهن  إحتراما  اجمهور  ويقف 
.. ليعبروا بجواز مرور إلى قلوب ضيوف امهرجان ، 
وقدموا عرض » نساء حت ااحتال » وعبر ااسم 

عن فحوى ما قدموه على امسرح بجدارة . 
ا   .. دعبوب  كريستي  و  عودة  غدير  و  عوض  دما 
يدرسن الفن ولكنهن ايقنوا أنه اسرع الوسائل إيصال 
والتربية  الهندسة  وبن   .. امحتل  وطنهن  معاناة 
وامسرح   .. الدراسية  تخصصاتهم  كانت  وامحاماة 
تخصصهم اإبداعى .. جاءوا من » بيت حم » لتقدم 
عرض » نساء حت اإحتال » ليعلنونها بأن » فلسطن 

عربية .. والقدس عربية .. وإسرائيل هي العدو » . 
قالت  دما عوض أنها سعيدة مشاركة دولة فلسطن 
الشيخ  شرم   « مهرجان  الثالثة  الدورة  ي  مرة  اول 
الدولى للمسرح الشبابي » ، وأضافت أن هذا التمثيل 
اسم فلسطن والذي يحملوه على عاتقهم من اهم ما 

يفعلوه كفتيات فلسطينيات .
يقدم   « اإحتال  حت  نساء   « أن  عوض  وأضافت 
منظور  من  شعبها  معاناه  ويبرز  الفلسطينية  القضية 
النساء ، وهى الرؤية التى تبنوها بأن امرأة الفلسطينية 
هى عنصر قوة ، و مشاركة كنصف هذا امجتمع ي 

تكبد أهوال اإحتال .
للدولة  مثلن  جاءوا  أنهم  إلى  عوض  اشارت 
حمل  التى  امستقلة  فرقتهم  خال  من  الفلسطينية 
اسم »  مسرح ديار الراقص » والذي متزج عروضه 
آثرا  ياقي  ما  وهو   ، امعاصر  والرقص  التراث  بن 

كبيرا عند تقدم هذه النوعية بدول اجنبية .
وعن امهرجان قالت عوض أنها وجدت نفسها وسط 
جمع شبابي واسع ، وكان للمهرجان دورا فى تاقة 
هؤاء الشباب من جنسيات مختلفة ، كما أنها وجدت 
تفاعا من امشاركن بعد العرض غرس لديهم دافع 
ااستمرار ، وهون عليهم مشقة وعناء السفر واجتياز 

احواجز اأمنية .
أهمية  ما  تيقنهن  عن   ، دعبوب  كريستي  وحدثت 
مشاركة فلسطن ضمن مهرجان دولى كـ » شرم الشيخ 
فىكل  الفلسطينين  حق  على  يؤكدون  بذلك  أنهم   «
جزء من أرضهم امحتلة ، كما أن العرض يقدم معاناة 

شعب محتل يواجه القتل واغتصاب اأرض يوميا .
بفاعليات  امشاركة  تتمنى  أنها  على  دعبوب  وأكدت 
امهرجان العام امقبل ، استفادتها من امشاركة بهذه 
ومسرحيات  جارب  مشاهدة  فأستطعن   ، الدورة 
عن  امختلفة  معاناتهم  وشاهدن   ، آخرين  لشباب 
معاناة الشعب الفلسطيني ، كما عرفت كيف يسفروا 
من  إمتنانها  عن  ابدت  كما   ، امسرح  على  شعورهم 
وضيوفه  امهرجان  جمهور  وجهها  التى  الطاقة 

لعرضهم امسرحي . 
عروضا  تقدم  فرقتهم  إن  إلى  دعبوب  وأشارت 

الشعب  مواجهة  كيفية  وتوصيل  اانتشار  على  قادر 
الفلسطينين  يجعل  ما  وهو  ؛  لإحتال  الفلسطيني 
أنهم  كما   ، متعددة  فرق  ويكونون   ، بامسرح  يهتمون 
إلى  ونقله من جيل  للحفاظ عليه  بالتراث  متمسكون 
جيل ، مع إدخال بعض اإضافات عليه ، كما حدث 

بهذا العرض .
واشارت غدير ألى أن النساء الفلسطينيات هن أكثر 
العرض  بدأنا ي   « وقالت  ااحتال   امتضررات من 
الغضب،  مشاعر  بعرض  مرورا   ، الهجرة  مشهد 
تظل  الوقت  طيلة  أنها  خاصة  ومقاومتها  واأمل، 

صامدة » .
برفقة  حضرت  إنها  إلى  الشابة  الفنانة  وأشارت 
صديقتيها، ولم يستطع مدير الفرقة احضور، نظرا 

للصعوبات التي واجهها ي استخراج التصاريح.

يحرصون  باخارج  لكن   ، فلسطن  داخل  شعبية 
كأنهم سفراء  بالقضية  تقدم عروض خاصة  على 
لدولتهم من خال امسرحيات التى يقدموها للعالم 
لتصحيح امفاهيم امغلوطة عن القضية الفلسطينية 
وحق الشعب الفلسطيني فى حديد مصيره وأيضا 
من  يتجزأ  ا  جزءا  وغزة  القدس  أن  على  التأكيد 

فلسطن .
مع  اتفقت  والتى   ، عودة  غدير  هى  الفتيات  وثالث 
زمياتها فى انهم اخذوا علىعاتقهم مثيل فلسطن 
امعابر  اجتياز  من  واجهوها  التى  الصعوبات  ورغم   ،
مدير  قدرة  وعدم   ، مصر  للوصول  لأردن  والسفر 
أنهن  إا   ، الشيخ   شرم  إلى  معهم  للوصول  الفرقة 
 ، بحرارة  لهن  احضور  عندما صفق  بالفخر  شعروا 
وشعروا انهن استطعن توصيل أفكارهن على  مسرح 

يجلس بداخل أطياف من جنسيات مختلفة .
التجارب  من  كان  امهرجان  أن  إلى  عودة  وأشارت 
أهتمامه  يولى  فهو   ، فيها  شاركت  التى  اجيدة 
بالقدرات الشبابية ، ويقدم جارب حول العالم ويعطى 

الفرصة للتعرف على ثقافات آخرى
وعن توصيل أفكارهن للعالم ، أكدت عودة على أنهن 
اخترن امسرح اعتباره القوى الناعمة ااهم واابسط 
 ، فقط  عليهن  يعتمد  فالعرض   ، قضيتهم  لتوصيل 
وهو أقرب وسيلة لنضالهن ــ على حد تعبيرها ــ فهو 

3 فتيات من فلسطن 
اخرقن احواجز والقلوب 

سلوى عثمان 
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هنا  وهو  للمشاهدة(  )مكان  أنه  »مسرح«  كلمة  تشير 
حتوي  هندسية  مساحة  مجرد  أو  مبنى  مجرد  ليس 
على خشبة امسرح وقاعة امتفرجن، ولذلك مكن تخيل 
امساحة امسرحية على أنها سلسلة من الدوائر امركزية 
تكون أصغرها استخدام منطقة خشبة امسرح ي مسرح 
فيها  يتم  التي  البلد  الدوائر  تلك  أكبر  وتكون  معن 
الدوائر  من  النمط  هذا  عن  ناهيك  امسرحي،  العرض 
امركزة بشكل ما يقال وما يحدث على امسرح. هو عملية 
أحادية ااجاه معنى أن العبارات امسرحية تستطيع أن 
حدد اأسلوب والطريقة التي ندرك بها البيئة التي تقع 
فيها تلك العبارات، وهذه البيئة بدورها حدد امعنى أو 

رما تغيره بطريقة كبيرة.
إذ يحدد كل عرض حدوده اخاصة بالنسبة لتركيبه من 
حيث الزمن وامساحة، وي مدى هذه احدود فقط مكن 
للمنطق الداخلي أن يعمل، وكل إنتاج ي داخل امساحة 
امعطاة هو الذي يقيم هذه احدود، وهذه امساحة قد 
تكون مبنى صمم خصيصاً للعروض امسرحية، أو رما 
لغرض  امعماري  امهندس  طريق  عن  صمم  قد   يكون 

آخر.
الخ،  الطلق،  الهواء  ي  طبيعي  موقع  ي  يكون  رما  أو 
وبداخل مساحة امسرح امغطاة، فإن اإنتاج سوف يخلق 
مساحة الفضاء اخاصة به، ويقول جيمس بيردوند ي 
مساحة  هي  امسرح  فضاء  إن  امسرحي  الفضاء  كتابه 
بحدود،  محاطة  أيضاً  ولكنها  إمكانيات  ذات  معطاة 
وكمساحة هندسية، فإن فضاء امسرح جزء من الفضاء 

اليومي وتوجد منفصلة وسابقة على أي عرض.
هو  امسرح  فضاء  داخل  العرض  أن  من  الرغم  فعلى 

يتقمصون  الذين  واممثلن  امشهد،  تبعاتها:  بكل  ملقياً 
يترك  الكل  واحبكة،  اخاصة،  واإضاءة  الشخصيات، 
خشبة امسرح عارية والتي منها: امتحدثون – ااممثلون 
– يخاطبون اجمهور اجالس ي قاعة ااستماع امضاءة 
ماماً على قدم امساواة معهم، وهنا تبدو أكذوبة كسر 

احائط الرابع ي مسرح الشارع.
فالفضاء امسرحي حول إلى موضوع فلسفي ونظري، 
اأبطال  يتحرك  داخله  جو ي  مجرد  الفضاء  يعد  ولم 
محل  حل  وغالباً  مسرحياً  موضوعاً  أصبح  »وقد 
امساحة  ومفاهيم  الدراما،  ي  التقليدية  اموضوعات 

امسرحية والفضاء امسرحي اخارجي.
وذلك يؤكد أن مسرح الشارع انطلق من فكرة التمرد أو 
ااحتجاج والتطلع إلى كسر احواجز. خاصة أنه يجمع 
يصبح  حيث  واحد  مكان  ي  وامتفرجن  اممثلن  بن 
اممثلون جزءاً من امشاهدين، ويصبح امشاهدون جزءاً 
وذلك  الرابع  احائط  يكسر  لم  أيضاً  لكن  اممثلن  من 
واجمهور،  امسرح  بن  ااندماج  فكرة  أن  على  تأكيداً 
من  الشارع  مسرح  ي  اإيهام  كسر  لعبة  نفي  ثم  ومن 

اأساس.

عن  منفصان  أنهما  إا  امسرحي  الفضاء  يخلق  الذي 
بعضهما، وي كل عرض، فإن اممثلن هم الذين يحددون 
مساحتهم اخاصة من خال الكلمة، واحركة، واإشارة، 
واإضاءة،  وامشهد،  امسرحية،  اأدوات  ومساعدة 
يصبح  فقط،  امساحة  هذه  وداخل  السمعية،  وامؤثرات 
مساحة  ي  اامتداد  هذا  حسي.  امتداد  للمسرحية 
مسرح الشارع يؤكد على كسر احائط الوهمي وتدميره، 
ويجب علينا أا نخلط بن الفضاء امسرحي اخارجي 

والعالم اليومي خارج امسرح. 
إذ أن الفضاء امسرحي ليس جزءاً من الفضاء اليومي 
عن  مفصولة  سحرية  وحلقة  محدودة،  مساحة  ولكنه 
حينئذ  اجمهور  ويشعر  والدنيوية  العادية  امساحة 
الفضاء  إلى  مشدوداً  لكونه  العالي  امسرحي  بالتأثير 

امسرحي وتاركاً وراء ظهره حياته اليومية.
وانفصال الفضاء امسرحي شرط ضروري أي عرض. 
وحتى أشكال امسارح تبدو وأنها تلغي التمييز بن ااثنن 
)اخارجي والداخلي( مثل مسرح الشارع فهي ي احقيقة 
تتدخل ي امساحة اليومية وتأثيرها الكلي يعتمد على 
ولكي  واقعاً،  وليست  بأن هذه مسرحية  وعي اجمهور 
نستمتع مسرح الشارع يجب أن ندرك أن هؤاء مثلون 
شجار  ي  مشتبكن  أناساً  وليسوا  باحرب  يتظاهرون 
حقيقي ي الشارع. ونشاطهم يعزلهم عن امساحة اليومية 
ويجعلهم متباعدين ي امساحة امسرحية، وعلى الرغم 
التقليدية  امسرح  مساحة  ينكر  الشارع  مسرح  أن  من 
وذلك بتحاشي مبنى امسرح إا أنه ا يستطيع الهروب 
مثل  حتى  به.  اخاصة  امسرحية  مساحته  حمل  من 
مساحة مسرحية أخرى، وهو يدنس امساحة امسرحية 

مسرح الشارع 
وأكذوبة كسر احائط الرابع

د.محمود سعيد  



مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثالثة - دورة محمد صبحى

9-4-2018

Theater Youth
issue 8

083

pensez-vous?

Nous avons besoin de tels ateliers 
pour soutenir le mouvement 
théâtral. Nous avons les personnes 
douées et les spécialites qui peuvent 
former ces cadeaux. Un atelier écrit, 
par exemple, permet aux jeunes 
écrivains d›identiier la diférence 
entre la rédaction d›un article et 
l›écriture d›une pièce, chaque art 
ayant ses propres techniques.
Je me considère toujours comme 
un apprenant et non comme un 
enseignant. Comme la connaissance 
et ininie, nous devrions tous 
apprendre et partager nos 
connaissances. Les ateliers ofrent 
aux jeunes la possibilité d›améliorer 
leurs talents. C›et une excellente 
idée qui aide les jeunes du monde 
entier à se rapprocher les uns des 
autres.
Nous ne pouvons jamais dicter à un 
auteur ce qu›il doit ou ne pas écrire. 
Mais nous l›aidons simplement 
à connaître les règles de base de 
l›écriture. Ce sont des règles, pas 
des lois. S›il / elle peut créer une 
nouvelle règle qui et extrêmement 
bien accueillie. Nous devrions 
tous être responsables en mettant 
en lumière les aspects positifs 
et négatifs de notre réalité dans 
un équilibre prudent. Même les 
tragédies peuvent être introduites 
de manière comique et la critique 
peut utiliser le sarcasme. Nous 
devrions considérer la joie et la 
valeur de nos œuvres artitiques.

Le concours d›écriture représente 

un événement majeur cette année, 
en particulier il et organisé en 
coopération entre SITFY et Arab 

Association of Theatre. Que pensez-
vous de cette coopération? Et 

comment voyez-vous l›annonce de 

Mohamed Sobhy qu›il dirigera le texte 
gagnant?
C›et extrêmement motivant. Les 
jeunes écrivains auront l›envie de 
participer à de telles compétitions. 
C›et un acte apprécié de Mohamed 
Soby pour encourager les jeunes 
écrivains de cette façon.

Mohamed Sobhy et honoré à SITFY 
cette année, comment le voyez-vous?

Mohamed Sobhy mérite cet 
honneur. C›et un artite dont 
les œuvres rejoignent la joie et 
la mission. Le théâtre devrait se 
tenir au milieu. Nous ne devrions 
pas introduire des travaux 
supericiels, mais en même temps 
nous ne devrions pas introduire 
des travaux sombres. Le théâtre 
devrait communiquer avec les gens 
à travers leur propre langue dans 
des mots expressifs. C›et une idée 
merveilleuse d›honorer une igure 
artitique comme Sobhy.
Dans cette édition de SITFY, il 
y a un concours de monodrame, 
comment voyez-vous cela?
Monodrame et l›art d›un acteur. 
Un écrivain d›un monodrame et 
plus comme un acteur. C›et un art 
qui mérite plus de considération, et 
c›et bon pour SITFY d›établir une 
telle compétition.
Et, comment voyez-vous le théâtre 
de rue et les espaces ouverts?
Le théâtre et né dans la rue, en 
premier lieu. Cela devrait atteindre 
les gens partout. A Marrakech, il 
y a une place spéciale pour les arts 
populaires. C›et une compétition 
majeure car nous devrions 
introduire toutes les formes de 
théâtre. Ce qui ditingue SITFY, 
c›et la recherche de telles idées non 
traditionnelles. C›et un théâtre 
international aux multiples facettes.
Quelle et votre opinion sur la tenue 
d›un fetival de théâtre à Charm 
el-Cheikh?
Ceci et très bien accueilli 
et une preuve évidente de la 
démocratisation des eforts 
culturels. Il n›y a pas de raison que 
les événements culturels se tiennent 
uniquement dans les capitales. Les 
citoyens du Sinaï ont le droit de 
participer à un travail culturel. Le 
terrorisme et une idée. Comme 
toutes les idées mal intentionnées, 
le terrorisme devrait être afronté 
par de bonnes. Les esprits devraient 
être puriiés par l›art, la tolérance, 

l›amour et le dialogue.
Comment voyez-vous la présidence 
d›honneur de Samiha Ayoub à 
SITFY?
Samiha Ayoub et une grande 
igure théâtrale. Elle et un modèle 
de femme qui aimait le théâtre et 
qui aimait le théâtre. Un exemple 
très brillant qui mérite le respect. 
SITFY représente un exemple clair 
de travail organisationnel en ayant 
président honoraire, président, 
directeur et directeur exécutif.
Quel et votre conseil à Mazen Al-
Gharabawy, président de SITFY?
Depuis que j›ai vu sa pièce 
«Cérémonies pour la mort et la 
vie», j›aime l›enthousiasme, les 
convictions et l›amour du théâtre 
pour Mazen. S›il n›y a pas d›amour, 
il n›y aura pas d›art. L›art et une 
passion et la passion et plus élevée 
que l›amour. Je lui conseille de 
garder sa passion pour le théâtre. 
Le théâtre et aussi notre passion et 
notre detin. Nous aimons le théâtre 
comme nous aimons la beauté, 
l›équité et la jutice. La vraie guerre 
et une guerre d›idées et à travers 
le théâtre, nous pouvons établir une 
véritable culture.
Et votre conseil aux jeunes?
Ils devraient développer leurs dons. 
Les cadeaux viennent de Dieu. Vous 
êtes conié sur ce que Dieu vous 
donne. Vous devriez l›apprécier et 
ne pas être fermé sur vous-même. 
Ce qui détruit un artite, c›et 
l›arrogance et la fausse croyance 
que vous avez atteint le meilleur des 
meilleurs. Mais quand vous pensez 
à vous-même en tant qu›apprenant 
et au savoir en tant que mer ininie, 
vous garderez votre intérêt pour la 
recherche et l›exploration.
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Propos recueillis par: Dalia 
Hammam
Dr. Abd Al-Kareem Bersheed, un 
nom célèbre dans le théâtre arabe 
avec de multiples contributions 
en tant qu›étudiant et auteur, 
et membre du jury du concours 
d›écriture organisé par SITFY 
dans son édition. Le concours et 
dédié à la in du poète égyptien 
et arabe, dramaturge et critique. 
Cette interview avec lui et une 
tentative d›explorer l›esprit de ce 
contributeur important dans le 
mouvement du théâtre arabe.

Quelles sont vos dernières œuvres?

Mes derniers travaux incluent 
un monodrame intitulé «Aisha 
Kandisha». Selon la mentalité 
marocaine, Aisha Kandisha et 
un conte de fée légendaire établi 
pendant le conlit maroco-portugais. 
Le monodrame parle d›une fée 
qui veut devenir un humain. 
Une autre pièce s›appelle «Une 
rumeur sur la mort de Socrate» 
et un troisième ouvrage intitulé 
«L›odyssée bersheedienne», un 
travail intellectuel ethétique où j›ai 
supposé rencontrer des personnages 
hitoriques et théâtraux dans un 
autre monde, tout comme Ulysse.

Qu›entendez-vous par repos de vos 

œuvres sur l›hitoire et le folklore?
Les humains sont des créatures 
hitoriques et culturelles. 
Nous portons toujours nos 
préoccupations culturelles et notre 
langage folklorique. Nos souvenirs 
gardent des images et nous 
apprécions ce que nous pouvons 
appeler «la mémoire collective de la 
nation». Quand j›écris, je présente 
mes personnages avec une nouvelle 
conscience. Par conséquent, 
dans «Emru Al-Kais à Paris», 
je cherchais l›identité ouverte, 
mais complexe, car je suis un être 

humain arabe, africain, morasiki et 
amazigh.

SITFY introduit un concours 

d›écriture dans sa troisième édition, 

quelle et votre opinion à ce sujet?
J›espère que le concours d›écriture 
théâtrale continuera puisque 
l›écriture et la base du théâtre. 
Tout init quand les lumières 
s›éteignent et ce qui rete et le 
texte écrit. Quand nous pensons 
à l›écriture, je pense que ce que 
SITFY fait à travers ce concours 
et une contribution majeure pour 
aider les jeunes à exprimer leurs 
capacités créatives.
L›écriture par le corps emprisonne 
l›image par écrit. Mais l›écriture 
et la seule image et l›écriture 
théâtrale et une vision du monde. 
Les personnes de théâtre sont la 
conscience de leurs nations. Ils 
devraient avoir la possibilité d›être 

témoins de leur âge.
Toutes les nations écrivent. 
Mais nous devrions rechercher 
l›harmonie entre le texte écrit et 
l›expression corporelle sur scène. 
Nous devrions développer de 
nouvelles techniques pour cela. Le 
théâtre et un dialogue ouvert entre 
divers arts et théâtre qui ne parle 
pas soufre un problème majeur.

Quelle et votre impression sur 
SITFY?

Parier sur la jeunesse et un pari 
sur l›avenir et la continuité. En 
fait, toute société devrait penser à 
l›avenir. La communication entre 
les générations plus jeunes et plus 
âgées et un concept crucial qui 
se démarque fortement dans ce 
fetival.

Au cours de cette édition de SITFY, il 

y a quatorze ateliers théâtraux, qu›en 

Abd Al-kareem Bersheed:
 Le pari est sur la jeunesse



مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثالثة - دورة محمد صبحى

9-4-2018

Theater Youth
issue 8

063

En tant que contribution au principal 
concours de la troisième édition de 
SITFY, la performance tunisienne 
«Vagary» (Nezwa), dirigée par 
Achraf Bel Haj Mubarak, dépend des 
techniques cinématographiques pour 
établir la performance scénique.
Avec un écran blanc sur le fond, la 
performance commence avec une scène 
de forêt, où un groupe de personnes 
cherche quelque chose dans la panique. 
Leurs expressions transfèrent cette 
panique de la forêt à la scène.
En ayant l›air épuisé à cause de cela 
poursuit la poursuite, avec un tamis 
sur les mains d›un artite, qui essaie 
de déposer ce qu›ils ne veulent pas, les 
autres artites se rassemblent devant 
l›interprète avec le tamis essayant de 
faire la même action.
Ils essaient tous d›établir un certain 
type de communication avec la terre, 
en supposant que tous les humains 
sont des parties de cette terre, et 
s›ils perdent leur communication, ils 
tombent à terre dans le désespoir. C›et 
alors, quand le rituel de l›encens, où 
une femme portant un encensoir et 
tente d›utiliser des sorts magiques pour 
les débarrasser de leur désespoir.
À travers la danse contemporaine, 
les artites tentent d›exprimer leurs 
idées et leurs émotions en utilisant 
leurs mouvements corporels, d›une 
manière étonnante d›utiliser le corps 
comme un intrument expressif. 
En outre, ils essaient d›utiliser le 
rituel de l›encensoir pour établir une 
forme ethétique qui personniie les 
symboles métaphysiques qui dominent 
l›inconscient humain. Le mouvement 
tims d›une idée et l›action tims d›une 
émotion. Grâce à cela, les artites 
transfèrent des expériences humaines 
sensibles à travers le mouvement. Ce 
qui et plus important et d›explorer 
un nouveau potentiel, et peut-être 
impossible, des espaces qui répondent 
à l›imagination créatrice du corps 
humain.
La performance présente le modèle 
d›une femme, entourée d›une toile 
d›araignée dont elle essaie de se 
débarrasser. Mais elle afronte toujours 
l›autre qui essaye de la mettre en 
esclavage pour la dominer jusqu›à 
ce qu›elle soit totalement épuisée et 

qu›elle ressemble davantage à une 
marionnette dans ses mains. C›et 
alors que l›idée du corps de la femme 
comme marchandise et claire. L›autre 
personnage essaie de la forcer à 
s›habiller de certains vêtements qu›elle 
abandonne inalement et met dessus.
Ensuite, la performance déplace la 
concentration vers la «libération du 
corps» en fournissant à cette femme 
un contrôle total sur son corps, loin 
de toute règle ou autorité sociale ou 
éthique oppressive. Cela correspond 
à la notion de Foucault «Mon corps 
et à moi», de sorte que j›ai le droit de 
l›utiliser comme je le souhaite. C›et 
alors que la femme se laisse aller au 
contact physique qu›elle a refusé plus 
tôt. Maintenant, elle fait ce qu›elle a 
refusé de faire, mais selon son libre 
arbitre, elle a le contrôle sur son corps.
Le corps devient le thème principal 
de la performance car il représente 
plusieurs modèles de femmes. Nous 
pouvons voir une femme qui adopte 
le point de vue des hommes à travers 
la mère qui chante des chansons 
folkloriques qui airment le pretige 

des femmes pendant qu›elle force sa 
ille à couvrir son corps libéré. La mère 
s›abandonne à ses désirs sexuels qui la 
poussent à adopter le point de vue des 
hommes sur les femmes. Elle accepte ce 
que les hommes lui imposent, même au 
détriment de sa ille.
Pour établir l›idée de formalité, les 
danseurs avec des cotumes formels 
essaient de représenter l›apparence 
artiicielle tandis qu›une femme avec un 
violon essaie d›exprimer des sentiments 
humains. Cette interaction entre le 
danseur et la femme conirme l›idée que 
la vie n›et qu›un homme et une femme.
La poursuite continue d›airmer l›idée 
de la conscience volée à l›intérieur de 
la «société de l›image» où toutes les 
performances se rassemblent pour 
prendre des photos de soi qui simulent 
la vraie vie sans l›être. Les photos 
sont devenues une priorité même par 
rapport à la vérité.
Une performance pleine de détails 
qui représentent l›image humaine 
à la poursuite de soi, basée sur la 
chorégraphie.

Dalia Hammam

 Vagary ... Le charme de la
chorégraphie et de la simulation
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(Tunisia) 
•  Dali -  Chronicles Leading to 
Madness (Kuwait)
Winner: 
Mariam Al-Sabah – Vagary (Tunisia)
Bet Director:
Nominees: 
•  Yousef Al-Hashash - Chronicles 
Leading to Madness (Kuwait) 
•  Fabio Amadio – Wood Prison 
(Italy) 
•  Munadel Antar – The Session 
(Egypt) 
Winner: Yousef Al-Hashash - 
Chronicles Leading to Madness 
(Kuwait)
Bet Performance: 
Nominees:
• For a living (Oman) 
• Chronicles Leading to Madness 
(Kuwait)
• Wood Prison (Italy)
Winner: Divided Between Wood 
Prison (Italy) and 
Chronicles Leading to Madness 
(Kuwait)
Bet Music: 
Nominees: 
• Yousef Al-Hashash - Chronicles 
Leading to Madness (Kuwait) 
• Nedal Mukhtar – Vagary (Tunisia) 
• Fabio Amadio – Wood Prison (Italy) 
Winner: Yousef Al-Hashash - 
Chronicles Leading to Madness 
(Kuwait)
Bet Scenography: 
Nominees: 
• Monika Raboni – Wood Prison 
(Italy) 
• Shady Al-Mutily – Women Without 
Tomorrow (Egypt) 
Winner: Monika Raboni – Wood 
Prison (Italy)
Bet Lights: 
Nominees: 
• Yousef Al-Hashash - Chronicles 
Leading to Madness (Kuwait) 
•  Mohamed Ben Salim Al-
Makhroumy – For A living (Oman) 
•  Mohamed Ali Khalifa – Vagary 
(Tunisia) 
Winner: Yousef Al-Hashash - 
Chronicles Leading to Madness 

(Kuwait)
Bet Cotumes: 
Nominees: 
•  Fabio Amadio – Wood Prison 
(Italy) 
•  Marwa Ouda – The Session (Egypt) 
Winner: Nominees: Fabio Amadio – 
Wood Prison (Italy)
Bet Choreography: 
Nominees: 
•  Amr Al-Batrik – The Session 
(Egypt) 
•  Ashraf Ben Al-Haj Mubarak – 
Vagary (Tunisia) 
•  Fabio Amadio – Wood Prison 
(Italy) 
Winner: Divided Between Amr Al-
Batrik – The Session (Egypt) and 
Ashraf Ben Al-Haj Mubarak – 
Vagary (Tunisia)
Grand Jury Special Awards:
Bet Rising Theatrical Band: Women 
Under Occupation – Paletine 
Bet Group Performance: For A living 
– Oman 
Bet Make-up: Islam Abbas – Egypt 
Bet Rising Director: Nour Nawaf – 
Egypt 
Monodrama Competition Award
Jury of this award included Khaled 
Raslan (Egypt), Rana Abd Al-Kawy 
(Egypt) and Luminita Dana Barsan 
(Romania). The youth critics jury 
awarded its bet monodrama award 
to: 
Pretty Woman – (Egypt) Starring 
Marwa Eyd and directed by Akram 
Mutafa
Audience Award for Bet Street 
Theater Performance was divided 
between: 
Shreds (Egypt) – Ports Said 
University
Quinawi Wedding (Egypt) – South 
Valley University

Bet Young Theatrical Character of 
the Year 
This award is given according to 
audience voting. More than 10 
thousand persons voted electronically 
for the nominees. Voting results came 
as follows: 
1.  Hamdy Al-Merghany (actor): 63% 
2.  Tamer Karam (director): 26% 
3.  Adel Hassan (director): 13% 
 
Salah Abd Al-Sabour Award for Bet 
Theatrical Script 
The Arab Association for Theatre 
supported this competition through 
publishing the winning texts to 
encourage Egyptian and Arab 
Writers to write for theater. 35 texts 
applied to the prize. Winners are: 
Firt place: Mohamed Salem Ahmed 
(Egypt) – Dracula›s Game
Second place: Mohamed Ali Ibrahim 
(Egypt – Rasad Khan
Third place: Nisreen Nour (Egypt) – 
Commotion and 
Kasem Mohamed (Iraq) – Arabic 
Valentine.
Winners received their awards in 
the closing ceremony while the Arab 
Association for Theater will publish 
these works with a critical analysis 
prepared by Prefessor Abu Al-Hassan 
Sallam. 
Sharm Al-Shiekh International 
Theater Fetival for Youth is the irt 
competitive generic international 
fetival for youth that relects the 
signiicant role of culture and art in 
developing tourism, economy and 
social tability. The fetival is held 
annualy in Sharm Al-Sheikh – South 
Sinai, with support of Dr, Inas Abd 
Al-Daiem, Miniter of Culture, Eng. 
Khaled Abd Al-Aziz, Miniter of 
Youth and Sport and General Khaled 
Fouda, Governor of South Sinai. 

 Best Theatrical Character
 of the Year Divids Among

 Hamdy Al-Merghany, Tamer
Karam and Adel Hassan
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In celebration of the successful 
third edition of Sharm Al-Sheikh 
International Theater Fetival for 
Youth (SITFY), prizes of the third 
edition of the fetival were announced 
during the closing ceremony that 
came as elegant as the opening 
ceremony. 
Before announcing prizes, the 
ceremony tarted with an artitic 
show titled as «Message of Peace», as 
dedication from the Contemporary 
Dance Workshop. The show was 
composed by Mohamed Motafa and 
Directed by Karima Beder. 
The fetival ended its third edition 
by delivering prizes to winners. 
Mazen Al-Gharabawy, president 
of the fetival, Wafaa Al-Hakeem, 
director of the fetival and Dr. Injy 
Al-Betawy, executive director of 
the fetival, delivered prizes with the 
tar director Omar Abd Al-Azizi, 
chairman of the Egyptian Artits 
Union, on behalf of the miniter of 
culture, Dr. Inas Abd Al-Daiem  and 
general Khaled Metwally, on be Half 
of General Khaled Fouda, governor 
of South Sinai. Results came as 
follows: 
Main Competition Prizes
Bet Actor (Leading Role): 
Nominees: 
•  Taha Khalifa – The Session (Egypt)
•  Yousef Al-Hashash - Chronicles 
Leading to Madness (Kuwait) 
•  Salem Ben Helal Al-Rawy – For A 
living (Oman)
Winner: Taha Khalifa – The Session 
(Egypt)
Bet Actor (Assiting Role)
Nominees: 
•  Mohamed Abd Al-Kader – The 
Session (Egypt)
•  Ahmed Ben Said Al-Rahy – For A 
living (Oman)

•  Meshal Al-Farkhan - Chronicles 
Leading to Madness (Kuwait) 
Winner: Ahmed Ben Said Al-Rahy – 
For A living (Oman)
Bet Actress (Leading Role): 
Nominees: 
• Basma Maher – Women Without 

Tomorrow (Egypt)
• Iman Ghonim – The Session (Egypt) 
Winner: Iman Ghonim – The Session 
(Egypt)
Bet Actress (Assiting Role) 
Nominees: 
•  Mariam Al-Sabah – Vagary 

Egypt, Tunisia, Kuwait and Italy
 Win SITFY›s Third Edition Prizes

 Taha Khalifa Best Actor, Iman Ghonim As Best
 Actress, Yousef Al-Hashash as Best Director and Best

Performance Divides Between Italy and Kuwait
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Dr. Mohammad Israil (b.1964) is 
a director based in Bangladesh, 
Professor and the former Chairman 
at the Department of Theatre, 
University of Dhaka. He has been 
graduated from University of 
Dhaka and pot graduated from 
the National School of Drama 
(New Delhi) and obtained Ph.D (on 
Street Theatre in Bangladesh and 
India) from the Rabindra Bharati 
University, Kolkata, India in 1999. 
He has taught at Rabindra Bharati 
University, Kolkata, Rajathan 
University in the diferent time 
between 1991- 1999 in India and 
also has given numerous Workshops 
on Theatre in Bangladesh, India, 
Russia, UAE, Spain, USA and United 
Kingdom. He has to his credit over 
20 research essays in Bengali and 
published in the diferent recognized 
journal in Bangladesh and India. He 
has edited one full-length research 
publication named Performing Arts 
in Bangladesh (Bangladesh Asiatic 
Society, Dhaka 2007), his full-
length publication Street Theatre in 
Bangladesh and India (Bangladesh 
Shilpakala Academy, Dhaka 2008).
His performance credits include 
direction of over 20 plays including 
Harold Pinter’s The Birthday 
Party 2007, Ibsen’s The Lady from 
the Sea 2006, The Merchant of 
Venice by Shakespeare 2005,The 
Would be Gentlemen by Moliere 
2004, The Mousetrap by Agatha 
Chriti 2003,Waiting for Godot by 
Samuel Beckett 2003, The Taming 
of the Shrew by Shakespeare  2001, 
A Doll’s house by Ibsen 1999, 
Mrrichhakotika (Indian Classical 
Play) by Sudraka  for Theatre 
School 1999,Dhaka,Twelfth Night for 
Shubachan Natya Group 1998,Uru 

Bhangam (Indian Classical Play)
by Bhasha 1998 ,Toba-Teck-sin 
by Sadat Hassan Manto 1998 
,Oedipus by Sophocles for Shapla 
Natya Ghothi , Thakurgaon 1997 
,Romeo and Juliet by Shakespeare 
for Bangladesh Shilpakala 
Academy 1996, Twelfth Night for 
Shilpakala Academy, Nilphamari 
1996 ,Putual Khela translation of 
Ibsen’s Doll’s house for Shilpakala 
Academy,Kurigram,1995,Oedius 
for Department of Theatre and 
Music, Dhaka University 1994 
Dybbuk and Twelfth Night by 

Shakespeare respectively in 1993 & 
1992 for Padatik Theatre Group, 
Kolkata, India. He has supervised 
over 50 tudents directed plays 
for the Department of Theatre 
and Music, University of Dhaka, 
Bangladesh. He has acted in several 
tage performances directed by 
eminent directors of home and 
abroad. His major area of interet 
are play direction and applied 
theatre. Currently he is organizing 
a Centre for Cultural tudies and 
Performances research.
 

Mohamed Israil
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With partnerships of Major Sponsors, SITFY 
Establishes Itself Among International Festivals

Tonight
Sunday April 8th, 2018

Closing Ceremony and Announcing Awards

Obelix for Advertising

Obelix is an integrated marketing agency, 
located in Alexandria. We are schooled 
in the creativity and proiciency school 
to ofer our clients the ingenuity and 
innovation. Obelix ofers you the power 
to boot your business through eicient 
social media management, branding and 
designing, web development, photography, 
videography and much more. We worked 
in diferent indutries like Kids & Toys, 
Fashion, Cultural Events, Food & Grocery, 
Real Etate, Education, and Health & 
Beauty. Obelix is ditinguished by the 
scent of youthfulness and freshness, that 
the founder and the whole taf are youth. 
Dealing with Obelix is like dealing with 
professional friends, who will help you 
but liten to you to guarantee the output 
that satisies our client. Our vision is to 
change the pattern of marketing in Egypt 
to achieve double-coincidence of wants 
between what businesses want to market 
for, and what audience need to see.  Our 
mission is to humanize the brand to get 
the audience’s conidence. Obelix is one of 
the main supporter for Sharm El Shiekh 
International Youth Fetival for Youth 
(SITFY) that we are the media sponsors for 
the 3 successive years of SITFY. We began 
from scratch i.e. formulating the fetival 
identity and designing the logo to it the 
criteria of both the youth theater and the 
City of Peace “Sharm El Sheikh”.  We were 
keen to improve the fetival a year by a 
year to develop global and local reputation 
and to cope with the technological 
advancements.

Rhythm for Advertising and Supplies
 
For 15 years, Rhythm depends on modern 
ideas and continuous development in 
addition to quality tandards to deal 
with national and international markets. 
Depending on successful partnerships and 
highly-qualiied team of engineers, and 
specialized technicians, Rhythm achieved 
a giant leap in organizing generic 
conferences and fetivals. The company 
is specialized in in providing technical 
support in design, organize and initiate 
cultural events in addition to developing 
permanent modern trategies to deal 
with all operation before during and 
after the event. Rhythm signed a main 
sponsorship protocol with Sharm Al-
Sheikh International Theater Fetival for 
Youth for several reasons. The irt reason 
is the ambition that an Egyptian fetival 
may compete with other international 
fetivals held abroad. In addition, we hope 
to introduce the bright and proper image 
of Egypt to the world. Furthermore, 
Rhythm believes in the power of art 
and culture as soft powers that may 
contribute efectively in retoring the 
Egyptian glory in the international 
arena. Rhythm is responsible for print 
works of the daily chronicle issued 
by the fetival that includes 28 pages, 
printed in high-quality colored print. 
The daily chronicles of Sharm Al-Sheikh 
International Theater Fetival for Youth is 
considered the bigget chronicle issued by 
an international fetival in Egypt and the 
middle eat. 
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Shaikh International Fetival (SITFY)

Egypt, Tunisia, Kuwait and Italy 

Win SITFY›s Third Edition Prizes

Best Theatrical Character of the Year Divids Among 

Hamdy Al-Merghany, Tamer Karam and Adel Hassan


