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تفاعل السيدات والرجال واألطفال مع عرض » الزفة القناوى » الذي يعرض ضمن فاعليات املهرجان ، 

وهو ثاني عروض الشارع التى تقدم للمارة فى أحد شوارع شرم الشيخ .

وإندمج احلضور مع األغانى الشعبية التى كانت متثل محاكاة إلحدى األفراح بالصعيد ، وقاموا بالتصفيق 

وكأنهم وسط فرح حقيقي .

كالكيت تاني مرة .. 
املارة يتفاعلون مع عروض الشارع 
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» الدن« تقدم الصورة للشباب العمانى .. وتطلق 
مهرجانها الشبابي اخلاص يف أكتوبر القادم 

شاركت فرقة » مسرح الدن للثقافة والفن » العمانية 
الثالثة  الدورة  بفاعليات  الرسمية  املسابقة  فى 
ملهرجان » شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي »، 
بالعرض املسرحي » لقمة عيش » وهي فرقة جميع 
الشباب فيها من الهواة واملحبني لفن املسرح، كما 
تقوم الفرقة بالتحضير ملهرجانها اخلاص فى شهر 

اكتوبر القادم .
زيهم  على  احلفاظ  أعضائها  قرر  الفرقة  هذه 
العمانى املميز يف أوقات حضورهم معا لفاعليات 
العمانى  الشئ  ليس  الزي  هذا  وكان  املهرجان، 
الوحيد الذي عرفه املتابعني للمهرجان من خاللهم، 
التقليدية  احللويات  أحدى  بتوزيع  أيضا  قاموا  بل 
واسمها » احللوى » كما شرب الكثير من احلضور 
العمانى  القهوة   « أمس  عرضهم  مشاهدة  قبل 
ببعض  والتعريف  الترحيب،  أشكال  من  كشكل   «

املوتيفات الفريدة لديهم .
أن  العرض،  مخرج  الرواحى،  سعيد  محمد  قال 
والغير  الهواة  من  الفرقة  بهذه  العاملني  جميع 
ممثليه  العر  هذا  أن  وأضاف  للمسرح،  دارسني 
هناك  ولكن  ذلك،  لضرورة  الشباب  من  جميعهم 

ممثالت تشاركن فى عروض اخري تقدم بعمان .
وأضاف الرواحى، أنه يهتم فى املقام االول باملمثل 
املسرحي  الفضاء  فى  استخدامه  ميكن  كعنصر 
مبفرده، او فى تشكيالت بال ديكور نهائيا، وهو ما 
» ؛ حيث أن وجود  » لقمة عيش  اعتمد عليه فى 
متكامل  مسرحي  عمل  لتقدمي  كايف  فقط  املمثل 

ويوصل الفكرة املراد تقدميها بسالسة .
بساطتها  رغم  املسرحية  هذه  أن  الرواحى  وقال 
املسرح  خشبة  على  فقط  ممثلون  ستة  وظهور 
الناجحة  اخلاص  القطاع  مسرحيات  من  أنها  إال 

وجد  أنه  على  أكد  اللهجة  اختالف  وعن  بعمان، 
مصر  عن  وضعوها  التى  اإلفيهات  لبعض  تفاعال 
ولكن كان هناك مشكلة فى بعض اإلفيهات االخري 
لم  لذلك  العمانى  املجتمع  خصوصية  لها  التى 

جتذب املتفرجني املتواجدين ملشاهدة العرض .
ورئيس  الفرقة  رئيس  النبهانى،  سالم  محمد  أما 
اخلاص  املهرجان  عن  فتحدث  العمانى،  الوفد 
فى  فاعلياته  تنطلق  املهرجان  أن  وقال  بالفرقة، 
الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر القادم مبدينة مسقط، 
لثالثة  مقسم  والثانية  األولى  دورته  فى  وكانت 
فروع  عدد  تزيد  أن  يأمل  أنه  وأضاف  أقسام، 
العربية  العروض  مئات  هناك  ليكون  املسابقات، 

املختلفة االشكال تقدم للمواطنني بعمان .   

سلوى عثمان 
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» الغرباوى« يعرف الضيوف األجانب والعرب جبامع » الصحابة«

الغرباوي والبستاوى 
يساهمان فى حتسني صورة 

املسرح املصري بفرنسا 

اجلمعان : يوجد احلسيين يدير ندوة »اللقاءات املهنية«
أكثر من 25مهرجان 

فى السعودية 

» شرم الشيخ« مل يتخلى عن شباب ورشة 
» أليات الكتابة النقدية للمسرح« 

ح��رص م���ازن ال��غ��رب��اوي، رئيس 
م��ه��رج��ان ش���رم ال��ش��ي��خ ال��دول��ى 
ل��ل��م��س��رح ال��ش��ب��اب��ي ع��ل��ى دع��وة 
ال���ض���ي���وف األج����ان����ب وال���ع���رب 
وامل��ص��ري��ني أي��ض��ا ل��ل��دخ��ول إلى 
أهم  أحد  وهو  »الصحابة«  جامع 

معالم مدينة شرم الشيخ . 
وأل��ت��ق��ط ال��غ��رب��اوي ال��ص��ور مع 
احل��ض��ور، خ���ارج اجل��ام��ع ال��ذي 
واجتهوا  معمارية،  حتفة  يعتبر 
»ال��زف��ة  ع��رض  مل��ش��اه��دة  بعدها 
ال��ق��ن��اوى« ال���ذي ي��ش��ارك ضمن 
قسم » مسرح الشارع والفضاءات 

املفتوحة«.

املسرحية  الورش  أن  التمثيل،  مدربة  العزيز،  عبد  نوال  قالت 
التى قدمها مازن الغرباوى، رئيس املهرجان، وأجني البستاوى، 
املدير التنفيذي للمهرجان، بفرنسا ساهمت فى حتسني صورة 
املسرح املصري يف عيون املتدربني الفرنسيني، والذين الحظوا 

أنه يجمع بني التراث والعاملية .

قام الناقد املسرحي إبراهيم 
التحرير  رئيس  احلسيني، 
التنفيذي جلريدة » مسرحنا 
حتمل  التى  الندوة  بإدارة   «
الدولية  الندوة   « عنوان 
والتى   « املهنية  للقاءات 
تأسيس   « حول  متحورت 
للمهرجانات  بيانات  قاعدة 

العربية » .
من  العديد  الندوة  حضر 
العربية  املهرجانات  رؤساء 
عبد  و  عليان،  على  ومنهم 
سامي  و  ديوري،  الفتاح 

اجلمعان  .. وآخرين .

 ، السعودي  املسرحي   ، اجلمعان  سامى  اكد 
أن دولته تنظم اكثر من 25 مهرجانا مسرحيا 

سنويا ال تعرف الدول االخري شيئا عنها .
املهرجانات  التواصل مع  ان  وأضاف اجلمعان 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم   « ك�  األخري 
الشبابي » يعرف العديد من املسرحيني العرب 
واألجانب بهذه املهرجانات من خالل املناقشات 

والندوات التى ينظمها املهرجان كل عام .

الشيخ  » مهرجان شرم  ينظمها  التى  ورشة،  املتخصصة وعددها 14  الورش  بداية  مع 
الدولى للمسرح الشبابي » فى دروته الثالثة، اعتذرت وطفاء حمادى مدربة ورشة » أليات 

الكتابة النقدية للمسرح » عن احلضور .
لذلك قررت إدارة املهرجان أن تعطي الفرصة للشباب الذين حضروا من القاهرة حلضور 
الورشة، ليختاروا من بني الثالث عشرة ورشة األخرى، إلتاحة الفرصة لهم لإلستمرار 
فى متابعة فاعليات املهرجان، كما أن اإلندماج فى الورش االخري يتيح لهم الفرصة فى 

تعلم جانب من جوانب املسرح . 

داليا همام ــ سلوى عثمان 



املسرح الشبابى
العدد 5 فعاليات

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

2018-4-55-4-2018
3 35

رؤساء املهرجانات : سنعمل على تأسيس 
قاعدة بيانات لكل املهرجانات العربية والدولية 

يف ندوة  اللقاءات املهنية الدولية 

املهرجان  رئيس   – عطية  حسن  د.  حتدث  ثم 
القومي للمسرح املصري – الفتا إلى ان  هناك 
وبعضها  املهرجانات  بني  للتنسيق  غياب  شبه 
أو  القومية  أو  الدولية  املهرجانات  البعض، 
النوعية على حد سواء، مما قد يجعلنا أمام أربع 
او خمس مهرجانات يف نفس التوقيت، فضال عن 
أنه من املمكن أن يتم تكرمي شخصية يف مهرجان 
لنكتشف بعد ذلك أنه يتم تكرميه يف نفس الوقت 

يف مهرجان آخر. 
املهرجان  طبيعة  عن  للحديث  عطية  يتطرق  ثم 
القومي للمسرح املصري واصفا اياه بأنه بانوراما 
مصرية خالصة ورغم ذلك فإنه يضم عضو جلنة 
السابقة   الدورة  يف  له  وأضيف  عربي،  حتكيم 

أشار  ثم  دوراته،  من  دورة  كل  يف  شرف  ضيف 
إلى أن مصر بها العديد من املهرجانات الكبرى 
ليس  أنها  إال  الشيخ  وشرم  والتجريبي  كالقومي 

لديها مهرجان عربي خالص . 
للمهرجانات يف  تصنيف  أهمية عمل  على  وأكد 
الدول العربية، ووضع معايير ل� ماهية املهرجان 
صفة  يحمل  مهرجان  جتد  قد  النه  الدولي، 
دوليا  واحدا  عرضا  يحوي  أنه  حني  يف  الدولي 
أو غير عربي ومثال على ذلك بعض املهرجانات 
دوليا  بدأ  الذي  الكويت  مهرجان  أو  املغرب،  يف 
ثم عاد محليا وفقد هويته العربية، ومن ثم يؤكد 
من  الدولي  للمهرجان  معايير  وضع  أهمية  على 
والقضايا  ونوعيتها  املشاركة  الفرق  عدد  حيث 

تضم  دولية  هيئة  تشكيل  واقترح  تطرحها،  التي 
متثل  عمل  بورقة  للخروج  مهرجان  لكل  منسق 
رؤية للمهرجانات املسرحية الدولية على مستوى 

العالم . 
املهرجانات  من  العائد  عن  احلسيني  تساءل  ثم 
األعمال  وهل  فيها،  تقدم  التي  األماكن  على 

املقدمة حتمل ثقافة الدول ؟ 
حتكم  الشخصية  :العالقات  عليان  علي 

تواجد املسرحيني يف هذه املهرجانات
ليالي  مهرجان  رئيس   - عليان  على  حتدث  ثم 
املسرح احلر باألردن -  قائال  أن الوضع ملتبس 
يخص  فيما  العربي   العالم  يف  املسرحيني  على 
ذلك  أن  موضحا  العربي  العالم  يف  املهرجانات 

الدولية  املهنية  الندوة  أيامه  عقدت  الثالثة ويف ثالث  الشبابي يف دورته  للمسرح  الدولي  الشيخ  ضمن فاعليات  مهرجان شرم 
بحضور عدد من رؤساء ومديري  املهرجانات املصرية والعربية والدولية والتي أدارها الكاتب إبراهيم احلسيني الذي بدأ حديثه 
مشيرا إلى أن هذه الندوة لها عدة أهداف  منها التواصل بني مديري املهرجانات وحتديد توقيتات زمنية معينة، وعمل عالقات 
مباشرة حتى ال تكون  األمور خاضعة ملنطق الصدفة والعشوائية، ووضح أن جزءا من هذا التواصل سيكون للتعرف على طبيعة 
بعض املهرجانات املحلية والعربية والدولية والنوعية  .. الخ والعائد الثقايف منها، و أن هذه اجللسة اخلاصة هي محاولة إلكتشاف 

ما ميكن أن يكون ذو عائد ثقايف للناس قبل أن يكون عائدا ثقافيا للنخبة . 

متابعة:   عماد علواني 
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ثقايف  كملتقى  املهرجانات  أن  منها  اسباب  لعدة 
أصبحت ملتقى شخصي، وأن العالقات الشخصية 
تواجد املسرحيني يف  التي حتكم  اصبحت  هي 
هذه املهرجانات، وأن ثقافة الفيسبوك انعكست 
ليس  ألسماء  تروج  ألنها  املهرجانات  على  سلبا 
بعض  أن  أضاف  لكنه  باملسرح،  عالقة  لها 
وسمعتها،  ذاتها  حتترم  املسرحية  املهرجانات 
املستوى  يف  كبير  تراجع  عن  للحديث  تطرق  ثم 
كان  وان  باملهرجانات،  املسرحية  للعروض  الفني 
يشاهد عروضا جيدة ولكنها – من وجهة نظره 
– ليست باجلودة التي التي تثير شعور » النشوة 
وأضاف    – تعبيره  حد  على   – املتلقى  لدى   «
بذاتها  عروضها  تختار  املستقلة  املهرجانات  أن 

ومتلك حريتها يف اإلختيار دون ضغوط  التبادل 
الثقايف أو ضغوط األصدقاء . ولفت إلى أهمية 
تقدمي  أجل  من  للمشاركة  قاسية  شروط  وضع 

منتج مسرحي بجودة عالية . 
الذي  املهرجان  عن  متحدثا  عليان  واستطرد 
يرأسه معلنا أنه حصل مؤخرا على )ITI( ليصبح 
ادارة  وأن  للمسرح  العاملية  الهيئة  منظمة  ضمن 
خبرة  لديها  أصبح  قد  احلر  املسرح  مهرجان 
وبرامج  وعروض  فاعليات  كل  تنظيم  يف  كبيرة 
أنها  يضيف  املهرجان  ميزانيات  وعن  املهرجان، 
قد تتوفر وقد ال تتوفر ألن املهرجان ال يستقبل 
يبحث  ما  وأن  الدولة،  خارج  من  متويالت  أي 
عنه هو ايجاد متويل محلي بعيدا عن التمويالت 

اخلارجية التي نعتها » بالشبهات »، موضحا أن 
االزمات اإلقتصادية املتعددة قد عصفت بالكثير 
من ميزانيات وزارة الثقافة وغيرها من اجلهات 

القادرة على تقدمي منح انتاجية . 
العروض  مستوى   تدني    : السيد  عصام 
املسرحية يف املهرجانات سببه  اللوائح امللزمة 

للمهرجانات 
على  التعليق  السيد  عصام  املخرج  طلب  ثم 
ماقاله عليان مشيرا إلى أن أزمة  تدني مستوى  
العروض املسرحية يف املهرجانات بسبب اللوائح 
التي حتدد عدد افراد الفرق املشاركة ب� 15 فرد 
فقط  لكل فرقة بحد أقصى، باإلضافة إلى أن 

نقل العرض من مكانه يقلل من قيمته الفنية .
احلسيني : قوة الثقافة  يجب أن تكون حاضرة و 
لها القدرة على حل االزمات كالتطرف والتعصب

ثم حتدث احلسيني – مدير الندوة – عن عودة 
عودة  ميثل  والذي  مبصر  التجريبي  املهرجان 
القوى الناعمة، وعودة لقيمة اإلحتكاك، واضاف 
اضافة  يعّد  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  أن 
للمهرجانات الدولية، مؤكدا أن قوة الثقافة التي 
القدرة على حل االزمات  لها  أصبحت حاضرة  

كالتطرف والتعصب وغيرها . 
صيغة   عن   البحث  يجب   : عبداملنعم  ناصر 
تنسيقة  خللق التواصل وعدم تركه للصدفة 

والعشوائية
الرئيس   – عبداملنعم  ناصر  املخرج   حتدث  ثم 
عدة  وتولى  للمسرح  القومي  للمهرجان  السابق 
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كاملة خالل سنة للمهرجانات العربية والدولية . 
الرئيسي   الهدف  هو  التواصل   : ديوري  فتاح 

من املهرجانات املسرحية 
ثم حتدث د. فتاح ديوري – رئيس مهرجان اللقاء 
ابتدأ  الذي   – بأملانيا  بهانوفر  العربي  املسرحي 
قائال أن مهرجان اللقاء املسرحي العربي هو من 
األحالم التي راودته منذ عام 2011، فالكل ينظر 
انهم مجرمني ومتطرفني وأشياء ال  للعرب على 
فرق  استضافة  فقرر  العربي،  العالم  يف  وجود 
اجلمهور  مع  نقاشات  عمل  يتم  أن  على  عربية 
جيدا،  وأثرا  صدى  لها  وملس  العروض،  بعد 

مشيرا   – الثقافة   وزارة  يف  قيادية  مناصب 
التجريبي  للمسرح   الدولي  املهرجان  الستعادة 
حتى  واستمر   1988 عام  بدأ  والذي  واملعاصر  
عام 2010 ثم توقف عام 2011 ومتت استعادته 
 25 الفضي  يوبيله  ليكمل  سنوات،  خمس  بعد 
اإلستعادة،  مثمنا خطوة  القادمة  دورته  عاما يف 
موضحا  أن موقف الدولة هو العودة على مهل 
اهمية  إلى  الفتا  جديد،   من  الطريق  لنتلمس 
نقد التجربة السابقة ومحاولة تطويرها وجتاوز 
السلبيات، موضحا أن التجريبي يتسم بكثرة عدد 
العروض والدول املشاركة واملطبوعات التي أثرت 
أن  مؤكدا  أجيال،  عليها  وتربت  العربية  املكتبة 
الفضل يف ذلك ل� د. فوزي فهمي رئيس املهرجان 
علمية  ألغراض  الترجمة  أن  ويضيف  السابق، 
وأنه  كاملؤلفني  امللكية  لها حقوق  وليس  محدودة 
فكرة  حتمي  صيغة  عن  البحث  الضروري  من 
حقوق امللكية، وعن صيغة أخرى تنسيقة  خللق 
التواصل وعدم تركه للصدفة والعشوائية، ودعا 
اجلميع للمشاركة يف الترويج لهذا املهرجان الهام 
الفرق  فبعض  املشاركة،  العروض  مستوى  لرفع 
ليس  واملهرجان  للمشاركة،  مادية  مبالغ  تطلب 
لديه القدرة على ذلك وبالتالي الميكن استضافة 

هذه الفرق  . 
مت حتدث احلسيني معلنا عن دعوة مفتوحة لعمل 
خريطة  على  لنحصل  تأسيسية  بيانات  قاعدة 

املانيا   يف  وجود  العربي  للمسرح  أصبح  وبذلك 
هو  املهرجانات  من  الرئيسي   الهدف  أن  وأكد 
التواصل ووضح أن آلية اختيار األعمال املشاركة 
يف املهرجان عن طريق جلنة مكونة من 3 أفراد 
ترتكز  االختيار  معايير  وأن  أفرادها،  أحد  وهو 
انه  إلى  أشار  لكنه  الفنية  واجلودة  التنوع  على 
يهمه  النه  ليبية،  لفرقة  رديئا  عرضا  استضاف 

وجود مسرح عربي مشاركا يف املهرجان .
عبداهلل دياللو : أحارب من أجل املسرح األفريقي 
ثم حتدث د. عبداهلل دياللو – وزير ثقافة غنيا – 
قائال : نحن هنا طرحنا كثير من االسئلة وسأحكي 
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افريقيا  والسيما  االفريقي  املسرح  على  العربي 
ذلك  تنفيذ  اهمية  على  مشددا  وختم  السمراء، 
حتى ال تعدو املسألة كونها مجرد كلمات، ولكن 

البد وأن تتحول إلى أفعال . 
سيرين جنون : والدة مهرجان جديد يحمل اسم 

الراحل » عز الدين جنون »
ثم حتدثت التونسية سيرين جنون معلنة عن والدة 
الدين  » عز  الراحل  اسم  يحمل  مهرجان جديد 
جنون » والذي سيكون يف ذكرى وفاته 29 مارس 
من كل  عام، واشارت الى ان اجلائزة الكبرى يف 
هذا املهرجان هو اتاحة الفرصة للفرقة الفائزة 
بالتجوال عبر ثالث او اربع دول لتقدمي عرضها 
هناك، مؤكدة ان هذه افضل جائزة يتمناها أي 

شاب . 
مازن الغرباوي : مازلنا نحلم يف ظل االمكانيات 

الضعيفة واألزمات اإلقتصادية

لكم جتربتي انطالقا من األسئلة املطروحة، كنت 
كثيرا احارب من أجل املسرح االفريقي، من اجل 
املسرح  عن  احتدث  وعندما  قيمة،  يكتسب  أن 
اإلفريقي فأنا أقصد الشمال واجلنوب، وهذا هو 
الى مهرجان  ثم أشار  سبب قبولي دعوة مصر، 
فوزي  د.  مؤسسه  أن  وذكر  التجريبي   املسرح 
فهمي هو صديق له، ولفت إلى أن االجانب يرون 
بأن  يرد  ولكنه  مسرحا،  ميلكون  ال  االفارقة  ان 
افريقيا لها مسرحها اخلاص لكنهم غير مقتنعني 
وال  اقناعهم  على  مصرا  مازال  أنه  وأكد  به، 
يرضى أن يكون املسرح االفريقي على الهامش، 
التواصل  وضرورة  اهمية  على  مؤكدا  وأضاف 
يجبر  أن  شأنه  من  الذي  والتفاعل،  والتشابك 
هذا  ملست  اذا  املهرجانات  دعم  على  الشركات 
التواصل وهذه الشراكة، ومن شأنه ايضا تقدمي 
واكتشاف عروض قوية، ودعا الى انفتاح املسرح 

ثم حتدث املخرج مازن الغرباوي – رئيس مهرجان 
شرم الشيخ – مشيرا أن قاعة البيانات اخلاصة 
بخريطة املهرجانات الدولية هو أمر مطروح منذ 
الدورة األولى للمهرجان وقد مت قطع شوط كبير 
يف ذلك، وضاف ان هناك 30 مهرجان مسرحي 
وتساءل  الشبابية،  الصيغة  على  يتفق  العالم  يف 
ثم  ؟   نفسه  املهرجان على  ينفق  أن  كيف ميكن 
ختم حديثه قائال مازلنا نحلم يف ظل االمكانيات 
طموح  ولدينا  اإلقتصادية،  واألزمات  الضعيفة 

كبير ونأمل أن يتحقق يف املستقبل . 
االول  املهرجان   « : »سيبيو  لومينيتا بيرسان 

يف اوربا والثالث على مستوى العالم
العام   املنسق   – بيرسان  لومينيتا  حتدثت   ثم 
  « مهرجان  حول   – برومانيا  سيبيو  ملهرجان 
سيبيو » الذي تعمل به منذ 15 عاما والذي  مت  
تدشني نسخته االولى عام 1993، مشيرة إلى أنه 
يعد املهرجان االول يف اوربا والثالث على مستوى 
العالم والذي يستضيف سنويا 2850 فنان خالل 
 255 من  بأكثر  دولة   72 فيه  ويشارك  أيام   10
عرضا مسرحيا أمام 75 ألف متفرج، وصرحت 
أن املهرجان يرحب باملشاركني من كل دول العالم 
كل  من  يونيو   17  -8 من  الفترة  يف  يقام  وأنه 
عام، مضيفة ان املهرجان يقدم انواع مختلفة من 
الفنون والفاعليات وله يف كل عام شعا، وشعاره 
التي  الفنون   انواع  وأن   ،« الشغف   « العام  هذا 
املسرحية  العروض  بني  تتنوع  املهرجان  يقدمها 
واملؤمترات  والسيرك  واحلديثة  والراقصة 
والبانتومامي، واألفالم، وعروض داخل  واألغاني 
للمسرح،  مخصصة  الغير  واألماكن  الكنائس 
قبل،  من  مسجلة  ومسرحيات  اإلذاعي  واملسرح 
برؤساء  له مجلس خاص  املهرجان  أن  وأضافت 
والفنون،  الدرامت  وادارة  واجلامعات  األقسام 

والفنون املعاصرةة والورش الفنية املتخصصة .
جميع  لعرض  مفتوحة  منصة  الى  باالضافة 
االبحاث العلمية وادارة املنصات الثقافية، وذكرت 
شلياك،  قسطنطني  د.  هو  املهرجان  رئيس  ان 
والذي يرأس جلنة حتكيم مهرجان شرم الشيخ 

يف دورته احلالية . 
وسألها املخرج مازن الغرباوي عن مصادر متويل 
الدولة  تدعمه  املهرجان  أن  فأجابت  املهرجان، 
ووزارة الثقافة وعمدة البلدية و جميع املؤسسات 
رومانيا  يف  والبريطانية  األمريكية  الثقافية 
باإلضافة لدعم البنوك، ثم اضافت أن املهرجان 

يحقق دخال مايا كبيرا . 
ويف اخلتام عرضت فيلما قصيرا يحوى لقطات 
يف  سيبيو  مهرجان  وفاعليات  لعروض  ارشيفية 

دورات له سابقة.
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مهرجان  فاعليات  تتواصل  وساق  قدم  على 
فى  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم 
الشيخ  شرم  مبدينة  تقام   والتي  الثالثة  دورته 
 1 من  الفترة  فى  سيناء  جنوب  مبحافظة 
اسم  الدورة  وحتمل  إبريل،  من  التاسع  وحتى 
تكرمه  والذي  صبحي  محمد  الكبير  الفنان 
النجوم  العام مع كوكبة من  املهرجان هذا  إدارة 
يف  املسرحية  احلركة  أثروا  الذين  والفنانني 

مصر والوطن العربي.
الثقافة  وزارتي  رعاية  حتت  يقام  املهرجان 
سيناء  جنوب  ومحافظة  والرياضة  والشباب 
يرأسه  املهرجان  السياحة،  تنشيط  وهيئة 
شرفيا  املهرجان  ويترأس  الغرباوى  مازن  املخرج 
الفنانة  الكبيرة سميحة أيوب، وتديره  الفنانة 
اجني  الدكتورة  تنفيذيا  وتديره  احلكيم  وفاء 

البستاوى.
»املسرح الشبابى« استطلعت آراء عدد من صناع 
ومدى  املهرجان  أهمية  حول  املسرحية  احلركة 
بعيدا  إقامته  وفكرة  املسرحيني  لشباب  إفادته 
وكيفية   ، املعتاد  اإليطالي  العلبة  مسرح  عن 
شرم  مبدينة  السياحة  حركة  على  تأثيره 

الشيخ ، فماذا قالوا ..

كمال سلطان

القومي  املهرجان  رئيس  عطية  حسن  د.  يقول 
للشباب،  املهرجان  توجه  أن  الشك  للمسرح: 
وحضور عروض شابة من مصر أو الدول العربية 
أو العالم، لهو خطوة هامة حتسب لهذا املهرجان، 
والذي تكمن أهميته يف أنه يفتح طاقة نور جديدة 
بعيدا عن العاصمة، وهو أمر هام جدا، ناهينا عن 
اجلانب السياحي الذي ميكن أن يلعبه املهرجان يف 
منطقة شرم الشيخ، لكن ما يهمنا هو نشر الثقافة 
املسرحية خارج العاصمة، وفى أماكن لم نعتدها، 
خاصة وأن الفهم الدارج للمسرح فى مدينة شرم 
راقصة  عروض  أو  ساخر  مسرح  أنه  هو  الشيخ 
واستعراضية، وعندما ننقل لها فنا مسرحيا جادا، 
وواعيا، فإننا ننقل وعيا وإدراكا جديدا للمسرح فى 

د.حسن عطية: املهرجان يساهم يف نشر الثقافة 
املسرحية بعيدا عن القاهرة

مروة عبد املنعم: فخورة بأن تكرميى جيئ 
من خالل مهرجان مسرحى وعن عمل لألطفال

مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى ..

 طاقة نور جديدة 
بعيدا عن العاصمة
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وميتلك أدواته جيدا.
جدا  سعيدة  املنعم:  عبد  مروة  الفنانة  وتقول 
لي  سبق  وقد  خالله،  من  أكرم  وبأنني  باملهرجان 
أنتظر  كنت  وتلفزيونية  سينمائية  أعمال  تقدمي 
التكرمي عنها، لكننى فخورة بأن يجئ تكرميي من 
خالل املسرح ومن خالل عرض لألطفال لم أقدمه 
وتقدمي  لألطفال  حبي  سوى  شيئ  أي  أجل  من 
رسالة لهم، لذلك سعيدة جدا بالتكرمي ألنه تقدير 
جلهدى وتعبى وأحسست أنها رسالة من ربنا بأن 

أكمل فى طريقى.
املهرجان  عروض  تقدمي  فكرة  جدا  أعجبنى  وقد 
تقليدية  وغير  جديدة  فكرة  فهى  الشاطئ  على 
حتى  تقليدى،  ماهو  كل  وضد  جديد  كل  مع  وأنا 
سأتواجد  أننى  سعيدة  وأنا  ألوالدي،  تربيتى  فى 
خالل فعاليات الدورة الثالثة من املهرجان وستتاح 
لى فرصة مشاهدة عروض من كافة الدول ألننى 
لم أتشرف بحضور الدورتني السابقتني ، وبالتأكيد 
احلركة  على  اإليجابى  مردوده  للمهرجان  سيكون 

السياحية مبدينة شرم الشيخ.
يتم  والذى  رزق  محسن  املسرحى  واملخرج  الكاتب 
شرم  مهرجان  يقول:  املهرجان  ختام  فى  تكرميه 
ألنه  جدا  مهم  مهرجان  الشبابى  للمسرح  الشيخ 
يعتمد على فكر الشباب الذى صنع طفرة فى عالم 
عن  أخذه  الذى  الثقافى  وتكوينه  مؤخرا  املسرح 
الرواد مع حرصه على تطوير أدواته إعتمادا على 
التكنلوجيا التى أصبحت تسيطر على العالم ، وفكرة 
وجود مهرجان للشباب هى فكرة رائعة ألن املسرح 
توقف عندنا فجأة عند فترة معينة ومع احترامنا 
وتقديرنا لألجيال  السابقة فإنه لم يعد هناك تطور 

يعتبر  املهرجان  فهذا  لذلك   ، املسرحى  الفكر  فى 
متنفس للشباب ليروا أنفسهم من خالل العروض 
التى يشاهدونها ومن خالل العروض املشاركة فهذا 
شيئ جيد جدا، كذلك أحيى فكرة إقامة املهرجان 
احلركة  على  تأثير  من  له  ملا  الشيخ  شرم  مبدينة 
السياحية فى تلك املنطقة ، باإلضافة إلى الهدف 
األكبر وهو نشر املسرح فى جميع محافظات مصر، 
أضف إلى ذلك التجديد فى تقدمي العروض خارج 
ماهو  كل  إلى  أنتمى  فأنا  التقليدى،  املسرح  إطار 
جديد ومعه قلبا وقالبا ، طاملا يقدم لى قيمة ورؤية 
الفرصة  للمهرجان إعطاءه  جديدة، كذلك يحسب 
جليل جديد من الكتاب من خالل مسابقة التأليف 
ال  الكتابة  فى  رائعة  مواهب  لدينا  ألن  املسرحى 
يجدون من يهتم بهم أو يرعى موهبتهم إال من رحم 
ربى، فالنهضة املسرحية التى حدثت فى الستينات 
مثل  املصرى  املسرح  رواد  وتقدمي جيل أصبح من 
ألفريد فرج وسعد الدين وهبة ومحمود دياب كانوا 
الفرصة  فأعطوا  رواد،  يولدوا  ولم  وقتها،  شباب 
للشباب خاصة وأن شباب اليوم أصبح األمر أكثر 
سهولة فقد كانوا يرسلوننا فى بعثات للخارج لنرى 
تطور املسرح، اآلن وبضغطة زر واحدة تستطيع أن 

تشاهد عروضا من كافة أنحاء العالم لكل الفرق.
وأحييى املهرجان على اختيار الفنان الكبير محمد 
صبحى لتحمل الدورة اسمه فهو فنان كبير ميكن 
أن أختلف معه فكريا لكننى أقدر أنه فنان مسرحى 
بعروضه  املسرح  إثراء  فى  ساهم  فريد  طراز  من 
متميز  مسرحي  مخرج  أنه  إلى  إضافة  الرائعة 

تعلمنا منه الكثير.
يحسب  الصبور:  عبد  معتزة صالح  الفنانة  وتقول 
للمهرجان أنه يكافح ليثبت وجوده بني املهرجانات، 
أمر  هي  مسرحي  مهرجان  إقامة  مسألة  ألن 
البيروقراطية  من  العديد  ظل  فى  الصعوبة  بالغ 
والتعقيدات اإلدارية، ولذلك فأنا متأكد أن القائمني 
على املهرجان خاضوا جتربة صعبة إلقامته، ومسألة 
حرصهم الشديد على تطويره وإضافة العديد من 
املسابقات والورش املصاحبة هى أمر يحسب لهم ، 
فهم ميلكون الرغبة يف االستمرارية وتطوير وتعميق 

تلك املنطقة، وغيرها من املناطق أيضا.
وأضاف د.حسن عطية: اختيار الفنان الكبير محمد 
اختيار  هو  اسمه  احلالية  الدورة  لتحمل  صبحى 
موفق متاما من جانب إدارة املهرجان، فمند بداياته 
األولى وهو مهتم بالشباب، وفرقته املسرحية قامت 
من  واحد  وهو  بالشباب،  وجتددت  الشباب،  على 
أهم الفنانني الذين يدركون قيمة املسرح ورسالته، 
دون أن يتعالى على اجلمهور، ونحن بالفعل نحتاج 
للناس دون تعالى وال يكتب من  إلى مسرح يتوجه 
أن  يعى  مسرحا  وامنا  فقط،  والنقاد  النخبة  أجل 

دوره ووظيفته هى االرتقاء بذوق اجلمهور.
املخرج الكبير عصام السيد: مهرجان شرم الشيخ 
متوجه باألساس للشباب وأنا أمتنى أن يقدم أيضا 
جتارب الكبار املوجهة للشباب من أجيال أكبر ألنه 
على  يقتصر  وأال  اجلناحني  هناك  يكون  أن  يجب 
نقدا  وليست  نظري  وجهة  وهذه  فقط،  الشباب 
للمهرجان، األمر الثاني الهام يجب أن يكون توجه 
املهرجان يف كل عروضه االعتماد على الفضاءات 
التي ال حتوى  الشيخ  لطبيعة شرم  نظرا  اخلاصة 
مسارح تقليدية وأمتنى أن يكون ذلك ميزة أساسية 
للمهرجان وطابع خاص به، أضف إلى ذلك ما يقدمه 
وأيضا  هامة،  ومسابقات  فنية  ورش  من  املهرجان 
أحيى فكرة خروج املهرجان خارج إطار املحلية ألن 

ذلك يحسن من صورة مصر أمام الناس.
وأضاف املخرج الكبير: سعيد بتكرميى وأشكر إدارة 
املهرجان الذى يكرم أجيال مختلفة من املسرحيني، 
التكرمي  يقتصر  أن  مكرم  أننى  رغم  أمتنى  لكننى 
على الشباب فقط ، وأحب أن أعرب عن سعادتى 
الكبيرة بتكرمي محسن رزق فهو مخرج متميز جدا 
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عصام السيد: أمتنى أن تكون كل عروض املهرجان 
خارج إطار املسرح التقليدى  

حمسن رزق: أهمية املهرجان أنه يعتمد على فكر 
الشباب ويتوجه هلم باألساس
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وتوقيع  وتوسعه،  املهرجان  واستمرار  جدا،  جيدة 
جدا  كثيرة  دول  وبني  بينه  تعاون  بروتوكوالت 
أكثر  مسابقات  ووجود  وفعالياته،  أنشطته  واتساع 
فهذا  أخرى  ومسابقات  املونودراما  مسابقة  مثل 
بالنسبة لى قمة النجاح للمهرجان، وهذا املهرجان 
كونه موجه للشباب فإن هذا يشعرك باحلياة وأنت 
تشارك فى فعاليات املهرجان، وأنا أرى أن هناك 
الشباب  ، واالستعانة بعدد من  حركة نقدية شابة 
بالتأكيد  هو  برأيهم  واالستعانة  العروض  ملشاهدة 

إثراء حلركة النقد .
وأضافت داليا: وجودى كعضو جلنة حتكيم مبسابقة 
الكتابة جعلنى أملس حجم اجلهد املبذول من جانب 
القائمني على املهرجان ، فرغم وجودي داخل جلنة 
واألمر  الشديد  باإلرهاق  شعرت  أنني  إال  واحدة 
أعتبر  عموما  وأنا  كبيرين،  وجهدا  وقتا  منى  أخذ 

هذا املهرجان مهرجاننا اخلاص. 
لقد  املهرجان:  مدير  احلكيم  وفاء  الفنانة  وتقول 
استطعنا خالل الدورتني السابقتني ان نعيد سياحة 
الشباب إلى شرم الشيخ ، وأن نضع بذرة مسارح 
يكن  لم  التي  العريقة،  السياحية  املدينة  تلك  يف 
فقط،  الترفيه  تقدم  الفنادق  مسارح يف  بها سوى 
وبحمد اهلل استطعنا عمل طفرة بشرم الشيخ فى 
من  كل  واشكر  اجلادة  املسرحية  العروض  مجال 
وقف بجانب مهرجان شرم الشيخ ، فهو مهرجانهم، 

ونحن مجرد إداريني ندير األمر لهم.
وتضيف وفاء احلكيم: ال شك أن هناك مؤشرات 
املهرجان  من  الدورة  تلك  جناح  على  تؤكد  أولية 
يف  للمشاركة  عرض   500 من  أكثر  تقدم  أهمها 
حضروا  املشاركني  من  الكثير  وهناك  املهرجان، 

قبلنا  الفنادق  وقاموا بحجز  نفقتهم اخلاصة  على 
لعمل  واضطررنا  الغرف  جند  أن  نستطع  ولم   ،
واحد،  فندق  وليس  فنادق  ثالث  يف  حجوزات 
الورش  يف  املشاركة  على  الكبير  باإلقبال  وسعيدة 
وفى املهرجان وبطلب الكثيرين بأن يكونوا معنا يف 
املهرجان، وكنت أمتنى حتقيق ذلك وأن يكون لدى 
أماكن الستضافة اجلميع، لكن املهرجان غير تابع 
أن  كما  رعايته  يف  جهة  من  أكثر  وتشارك  للدولة 
املجتمع املدني لم يصل بعد إلى فكرة دعم أو رعاية 

مهرجان مسرحي.
الغرباوى  مازن  املخرج  يقول  آخرا  وليس  وأخيرا 
اسم  حتمل  والتى  الدورة  هذه  املهرجان:  رئيس 
ستكون  أنها  أعتقد  صبحى  محمد  الكبير  الفنان 
العربى  املسرح  سيدة  بوجود  ونشرف  فارقة  دورة 
سميحة أيوب كرئيس شرفى للمهرجان، وفاعليات 
كثيرة جدا تضمها هذه الدورة وأعتقد بعد توفيق 
اهلل بأنه سيكون هناك طفرة كبيرة جدا فى الدورة 

الثالثة من املهرجان.
التى  املسابقات  أن  بالتأكيد  الغرباوى:  وأضاف 
جديد  جيل  خلق  فى  ستساهم  املهرجان  يقدمها 
من املبدعني، وقد أعلن الفنان محمد صبحى عن 
وإنتاجه  الفائز،  للنص  مالية  جلائزة  تخصيصه 
أخذنا  أننا  فلو  اكتملت  قد  الدائرة  تكون  وبهذا 
الفائز  النص  مع  الورش  يف  املتميزين  الشباب 
باجلائزة وينتجه األستاذ صبحي ليعرض يف الدورة 
الرابعة من املهرجان، فأنت بذلك أصبح لك كيان 
من  وتتبلور  تتطور  فالفكرة   ، الواقع  أرض  على 
دعمهم  أشكر  الذين  الكبار  األساتذة  دعم  خالل 
ومساندتهم وأشكر دعم مؤسسات الدولة، الدكتورة 
خالد  ومهندس  الثقافة،  وزيرة  الدامي  عبد  إيناس 
عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ود. أمل جمال 
السياحة،  وزيرة  املشاط  رانيا  ود.  الوزارة،  وكيل 
كل   ، سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  واللواء 
املؤسسني والداعمني لهم منى كل التقدير والشكر 
واالحترام وكل الشباب الذين يعملون معنا فى إدارة 
املهرجان وإن شاء اهلل ربنا يكافئنا على مجهودنا 

وتعبنا جميعا.

أن  للمهرجان  أتوقع  آخر  إلى  عام  من  املهرجان 
يستمر طويال لو ظلوا يعملون بنفس اجلدية.

صالح  الراحل  الكاتب  والدها  اسم  اختيار  وحول 
مينحها  التي  التأليف  جائزة  لتحمل  الصبور  عبد 
وأرى  بذلك  جدا  سعدت  قالت:  اسمه  املهرجان 
كبير  للمهرجان وشرف  للجائزة وشرف  أنه شرف 
عن  بعيدا  اجلائزة،  على  سيحصل  الذي  للشاب 
كونه والدي فهو شاعر عاملي وعربي كبير، وسواء 
حملت اجلائزة اسم والدي أو أحد األسماء الهامة 
يف املسرح املصري فستبقى ذكرى جميلة ملن يحصل 
عليها فاجلوائز يف النهاية هي اعتراف للمبدع بقيمة 
ما يقدمه من فن وإبداع وهى مبثابة دفعة للتطوير.
داخل  بوجودي  فخور  يوسف:  وليد  الكاتب  ويقول 
املهرجان كعضو جلنة حتكيم فى مسابقة النصوص 
املسرحية ن وكان لدينا 36 نص مسرحى ، أعتقد 
لهم  سيكون  مؤلفني  سبع  عن  يقل  ماال  هناك  أن 
جدا  سعيد  وأنا  املسرح،  عالم  فى  كبير  مستقبل 
مسابقات  وعمل  بالشباب  املهرجان  باهتمام 
كثيرا  عانيت  مسرحي  ككاتب  وأنا  بينهم  تنافسية 
حتى أثبت نفسي وكانت النافذة الوحيدة لإلعالن 
عن موهبتى هي أن أشارك فى مسابقات مسرحية 
وأفوز بها ، واحلمد هلل نلت جوائز عديدة، وهذا 
أعطاني ثقة كبيرة فيما أكتب، فميزة اجلائزة أنها 
تشعرك أنك تسير على الطريق الصحيح، أن هناك 

أمل فى استمراريتك يف هذا املجال.
وتقول الناقدة داليا همام: فكرة املهرجان بالنسبة 
لى فكرة مهمة جدا، فكون املهرجان شبابى يجعلك 
تطلع على جتارب الشباب من مختلف دول العالم، 
عروض  بها  كان  املهرجان  من  السابقة  والدورة 

وليد يوسف: فخور باهتمام املهرجان بالكتاب 
الشباب وعمل مسابقات تنافسية بينهم

معتزة صالح عبد الصبور: فخورة بأن جائزة التأليف 
اليت مينحها املهرجان حتمل اسم والدي
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 « املسرح  صناعة   « ورشة  عن  حدثنا    ●  
التي ستقدمها خالل فاعليات مهرجان شرم 

الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ؟ 
ورشة صناعة املسرح ، هي ستقام للممثلني بشكل 
اساسي ، باإلضافة ألي شخص يعمل يف صناعة 
ولكن   ، وغيرهم  واملخرجني  الكتاب  من  املسرح 
بشكل أساسي هديف هو املمثل املسرحي ، فاملمثل 
العملية  مهارة  لديه  ينمي  أنه  جدا  مهم  املسرحي 
املسرحية ، وأن يكون ملم  بكل أدواته ، ألن التعرف 
علي أدوات املمثل شيء ليس بالسهل ، وألن مهرجان 
 ، الدولية  املهمة  املهرجانات  من  هو  الشيخ  شرم 
وجنسيات  مختلفة  ثقافات  بني  ال��ورش��ة  ستكون 
 ، للمهرجان  بها  أتي  خلفيه  لديه  وكال   ، مختلفة 
 ، املختلفة  ترتيب هذه األفكار  لذلك سنعمل علي 

الشيخ الدولي بعيدا عن العاصمة ؟ 
فكرة  مصر  يف  كمسرحيني  يضايقنا  ك��ان  دائما 
 ، فقط  بالعاصمة  موجود  كل شيء  ،وأنا  املركزية 
وهذه سمة من سمات الدول املتخلفة ، ونحن اليوم 
نقول أن مصر دولة عظيمة ولديها حضارة عريقة 
ومازال بها حضارات متعاقبة ، وستظل كذلك من 
خالل الثقافة والفن ، وهي هي األهم يف منطقة 
وباألخص  الفني  املستوي  علي  األوس��ط  الشرق 
الفنون التعبيرية ، فمن املنطقي أن يقام أكثر من 
 ، أكثر من مكان مختلف  ، ويف  مهرجان مسرحي 
، ذلك ألنه بجانب دعم  بالتأكيد شيء مهم  فهذا 
 ، الثرية  الثقافية  احلركة  عودة  وبجانب  السياحة 
ولكن فنيا أيضا من املهم أن نكون خارج العاصمة 
ألن الفنانني موجودين يف كل مكان ويف كل محافظة 

وأضاف الفترة التي درست فيها بأوربا أستطاعت 
أن توسع أفقي  يف األشياء التي تخص بالتحديد 
ينتظر  أن  املمثل  علي  لس  وأن   ، املسرح  صناعة 
دوره جاهز ومكتوب ، ومنتظر لتعليمات املخرج كي 
تقدم الدور كما يحب هو ، ولكن الذي سنفعله هو 
أننا سنبدأ بفكرة ويبدأ كل ممثل يتحدث عن هذه 
الفكرة من وجهة نظره ، وأبدأ أنا كمدرب بإنشاء 
، ونبدأ يف  مشاهد إرجتالية من خالل أفكارهم  
بناء  عندي  يصبح  حتي  األخ��ر  تلو  ي��وم  تطويرها 
املوجودين  املمثلني  مجموعة  بوجود  درامي حتقق 

بهذه الورشة . 

الهامة  املهرجانات  إقامة  علي  اعتدنا 
إقامة مهرجان شرم  ، فمارأيك يف  بالعاصمة 

الدالي: ورشة صناعة املسرح ستساعد 
املمثل علي إدراك أدواته املسرحية 

شادي الدالي هو مخرج مسرحي له العديد 
من العروض املسرحية املتميزة ، وقد تخرج 
، كما حصل علي  الفنون اجلميلة  من كلية 
الفني  النقد  يف  العليا  الدراسات  دبلومة 
علي  حصل  ثم  ومن   ، الفنون  بأكادمييىة 
بجامعة  املسرح  مدرسة  يف  دراسية  منحة 
عروضه  أهم  ومن   ، هولندا  يف  أمستردام 
التي القت جناحا جماهريا ونقديا » أوبرت 
الدرافيل ، ضحك السنني ، صنع يف الصني ، 
حلم بالستيك ، اخللطة السحرية للسعادة 
والذي  رجعت  العيال  عرض  كان  وأخرهم   ،

يعرض األن مبسرح النهار« 
يشارك املخرج بورشة مسرحية حتت إسم 
الشيخ  شرم  مبهرجان   « املسرح  صناعة   «
لنشرة  وكان   ، الشبابي  للمسرح  الدولي 

املهرجان لقاء معه ، وإليكم احلوار . 

حاورته : شيماء منصور
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يحترموا النظام ، ويتم وضع خطة محكمة للغاية ال 
يستطيع املشارك باملهرجان أن يشعر بأي عبء أو 
معوق ، وأعتقد أن إدارة املهرجان بشرم الشيخ علي 
وعي عالي بهذه النقطة ، وأعتقد أن هذا السبب 
الرئيسي الذي جعلني سعيد باملشاركة باملهرجان . 

يف  املسرحية  املهرجانات  أن  تري  هل    ●
مصر تلبي طموح املسرحني ؟ 

بالطبع ال ، ألن املهرجانات املسرحية يف مصر تعد 
قليلة جدا ، وأنا من املسرحيني التي تري أن التنافس 
يف املهرجانات مهم جدا ، ونتمني أن يكون هناك 
أكثر من مهرجان دولي ألنها فرصة عظيمة لتلبية 
طموح املسرحيني ، فهي فرصة إلطالع علي رؤي 
مختلفة من أنحاء العالم ، فأنا تعلمت يف األساس 
املختلفة  وال��ورش  السفر من اخلبرات  منحة  قبل 
والهولندية   ، األملانية  الورش   « املوجودة يف مصر 
يف  الرئيسة  والفائدة   ، وغيرهم   « واألمريكية   ،
لو  حتي  مختلفة  ثقافات  بني  يجمع  أنه  املهرجان 
لم يكن دولي حتي لو كان محلي فسنجد أنه يضم 
إذا  بثقافاتهم املختلفة وهذا أيضا  جميع األقاليم 
حتقق تواجد الفرق وإلتحامهم مع بعضهم البعض 
سيلبي طموح املسرحيني ، املشكلة  احلقيقية التي 

لالية  مرتفع  يبدأ  طموحهم  أن  املسرحني  تواجه 
اللوائح  ببعض  املهرجانات  أث��ن��اء  يتفاجأ  ولكن 
والقوانني التي تعوق الطموحات  مثل ماحدث معي 
والتي  املقامة يف مصر  الدولية  املهرجانات  بأحد 
كنت أشارك فيه ، وكان من أهم مميزاته كما كنت 
 ، العروض  ملشاهدة  الفرق  كل  يتالقي  أن  أعتقد 
وعملت علي وجود ترجمة للعرض املسرحي حتي 
يستطيع الضيوف فهم العرض ، ولكنني تفاجأت 
فهناك   ، الضيوف  م��ن  شخص  أي  وج��ود  بعدم 
أخطاء تبدو بسيطة من القائمني علي املهرجانات 

ولكنها تؤدي إلي كوراث . 

 15 من  مايقرب  مشاركة  يف  مارأيك    ●
عرض إفريقي مبهرجان شرم الشيخ الدولي 

للمسرح الشبابي ؟ 
فنحن   ، املستويات  جميع  علي  جدا  عظيم  شيء 
بدأنا أننا ننسي أننا إفريقيني ، نحن دول حوض 
األوسط  وبالشرق  عربية  ودول��ة  املتوسط  البحر 
الدولة  من  أننا  نسمع  متي   ، لنا  مايقال  ه��ذا   ،
اإلفريقية عندما يتحدثوا عن أزمة نهر النيل مثال 
، أو أي خالفات قائمة غير ذلك ليس لنا أي عالقة 
بأي دولة إفريقية شقيقة ، فبالتالي أنا سعيد لهذا 
اخلبر وأدعم وبشدة تواجد املسرح اإلفريقي علي 
دول  أق��دم عروضي يف  أن  وأمتني   ، أرض مصر 

إفريقية . 

فكرة  األخيرة  األونة  يف  إنتشرت    ●

أو  شبابي  مسرح  إلي  سواء  املسرح  تصنيف 
فكرة  مع  أنت  فهل   ، وغيرهم  نسوي  مسرح 

تصنيف املسرح ؟ 
بشكل عام أنا ضد تصنيف املسرح ، ألنني أري أن 
الضروري  من  ك��ان  إذا  ولكن   ، املسرح  هو  املسرح 
تصنيف  علي  الضوء  بتسليط  خطوة  خطوة  بدأ  أن 
الشباب  بدعم  نقوم  ب��أن  كالشباب  مثال  مسرحي 
وكذلك   ، يحترم  فهذا  العالم  أنحاء  كل  من  الصغير 
تسليط الضوء علي املرأة التي تظل من قبل املجتمع 
املجتمع  كنصف  كاملة  حقوقها  تأخذها  ال  وال��ت��ي 
بالتساوي ، ولكن البد أن يأتي علينا مرحلة ومنلك 
نفس احلقوق حتي عندما نقيم مهرجان تتأكد كل فئة 

أن لديها مساحة يف هذا املهرجان بشكل طبيعي . 

●   مارأيك يف فكرة مسابقة اجلمهور ، بأن 
يقوم اجلمهور بإبداء رأيه بعروض املهرجان ؟ 
هذه الفكرة يتم العمل بها األن يف كل املهرجانات 
وأنا معها جدا ، وحتي لو اجلمهور هو نفس الفرق 
التي تشارك باملهرجان فأنا معها أيضا ، ألنه يف 
النهاية سيكون مغايير لرأي جلنة التحكيم ، وهذا 

سيفيد املهرجان بشكل أو بأخر . 

، لذلك أمتني أيضا أن يكون هناك أكثر من معهد 
للفنون املسرحية ، وأكثر من معهد للباليه وللسينما 
، علي مستوي اجلمهورية ، حتي يستطيع أي شاب 
يجد لديه موهبة أن يغذي هذه املوهبة يف أماكنها 

الصحيحة . 

من  العديد  يف  بعروضك  شاركت     ●
مصر  خارج  والعربية  الدولية  املهرجانات 
اخلارج  يف  املهرجانات  بني  فمالفرق   ،

واملهرجانات املصرية من وجهة نظرك ؟ 
عشت يف أوربا لفترة كبيرة من الزمن ، ومثلت هناك 
وأثناء جولتي وجدت أن هناك   ، وأخرجت ودربت 
بعض املدن الشهيرة مبهرجان املسرح مثل أفنيون ، 
وهناك مدن شهيرة مبهرجان السينما مثل » كان » ، 
لذلك أمتني أن يكون هناك تخصص يف مصر بأن 
تكون هناك مدينة خاصة للمسرح وملهرجانته ، مثل 
يأتي  الشيخ ألنها بطبعها هي مدينة ساحرة  شرم 
إليها الناس من جميع أنحاء العالم بسبب طبيعتها 
، فلماذا ال يكون بها نشاط ثقايف وفني طول العام 
مهرجاناتنا  بني  اجل��وه��ري  الفرق  أم��ا  وأض��اف   ،
واملهرجانات اخلارجية يكون غالبا هو فرق تنظيمي 
بالتأكيد  فهم  األروب��ي��ة  املهرجانات  يف  وب��ال��ذات   ،
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● حدثني عن فكره عرض واحده حلوه 
الدولي  الشيخ  شرم  مبهرجان  املشارك 

للمسرح الشبابي؟ 
إمرأة  مأخوذ عن مسرحيه  حلوه  واحده  عرض 
منذ  بإعداده  قمت  وقد  دايوفو،  للكاتب  وحيده 
عشر سنوات، ولم تأتي فرصه تنفيذه إال يف عام 
2017، فعندما قمت بإعداد النص األصلي جعلته 
يناسب طبيعه الشكل اإلجتماعي املصري حيث 
أن النص االصلي لم يكن يليق باملجتمع املصري، 
منتصف  إم��رأه يف  ح��ول  فكرته  ت��دور  والعرض 
النهار تقوم بأعمالها املنزليه وتتفاجئ بأن هناك 
عليها،  فتتعرف  أمامها  شباك  يف  اخرى  إم��رأه 
و  االنساني  التواصل  حاالت  من  حاله  ويحدث 
حاله من حاالت البوح باالسرار واثناء ذلك يكون 
هناك ثالثه مداخالت من ثالثه شخصيات غير 
فالشخصية  بوجودهم،  نشعر  ولكننا  مرئيني، 
يتحدث  ال��ذي  امل��رأة  زوج  األول��ي هي شخصية 
إليها من مكان عمله، أما الشخصية الثانية فهي 
قعيد  وهو شخص مريض  الزوج  أخو  شخصية 
أصيب بحادث، ولديه يد واحدة سليمة يستطيع 
يقوم  خالله  من  ب��وق  يستخدم  أن  خاللها  من 
بإستدعائها، أما الشخصية الثالثة وهي شخصية 
طفل نعرف بوجوده يف أحد حجر املنزل بسبب 
إمراءة  العرض نكتشف حياة  بكاءه، فمن خالل 
حصرية بكل آالمها ووجعها، فالعرض هو قطع 

مستعرض يف حياة إمراءة مصرية عادية.

يستفيد أهل البلد التي يقام فيها، فهل سيكون 
هناك حضور جماهيري، فأنا بالفعل لدي الكثير 
فهناك  إجابة،  لها  أجد  أن  أود  التساؤالت  من 
الكثير من املدن عظيمة وكان املهرجان سيكون 
أفضل من وجهة نظري إذا أقيم بها مثل مدينة 
أن  بحاجة  ونحن  وغيرهم،  واإلسكندرية  املنيا 
نزرعه يف أماكن عدمية النور، وشرم الشيخ مليئة 
بأنوار املهرجانات، وإذا كان الهدف منها تنشيط 
لسياحة  بحاجة  ليست  الشيخ  فشرم  السياحة 
فنية، فبرغم أن السياحة يف مصر معطلة إال أن 

شرم الشيخ لم تتأثر بذلك.

أعمال مسرحيه أخرها  ●  قدمت عده 
أصبحت  فلماذا  حلوه  واحده  عرض  كان 
مقل يف أعمالك املسرحيه الفتره االخيره؟ 
مثل  إجت��اه��ات  ع��ده  يف  أعمل  احلقيقهأنا  يف 
الدراما التلفزيونيه و التأليف املسرحي، و الفكره 
أنني لم أكرس مجهودي كله للمسرح فقط، ففي 
وقتي  أك��رس  مشغول  فيه  أكن  لم  ال��ذي  الوقت 
للمسرح، فاإلخراج املسرحي هو هم كبير لذلك 
ملا أقبل عليه إال اذا كان هناك موضوع أود ان 
مسرح  أن  ال��ى  باالضافه  ه��ذا  بالفعل،  أقدمه 
الدوله له ظروف حتكمه فليس كل املشاريع التي 
تقدم تلقى اعجاب مديرين املسارح وحتى الفرق 
دوليه  مؤسسات  من  دعم  تتلقي  التي  املستقله 
وعامليه فهناك بعض األفراد التي أخذت توكيل 
هذا الدعم على الرغم أنه من املفترض أن يكون 
وتقدميه  الدعم  هناك جهات مسؤوله عن هذا 
للمشاريع الهامه التي تعبر عن املسرح املصري، 

فاملسرح املصري بالفعل يعاني.

دوليه  مهرجانات  عمل  اهميه  ما    ●
للحركه املسرحيه يف مصر ؟

احلركه  تثري  بالطبع  الدوليه  املهرجانات  إن 
واألول يف  األهم  املسرحيه يف مصر،فاملهرجان 
مهرجان  وه��و  التجريبي،  املهرجان  ه��و  مصر 
دولي سواء اختلفنا اوأتفقنا معه سيظل مهرجان 
منه  أستفدنا  ق��د  فنحن  باكمله،  جيل  أث���ري 
اعتقد  ولكنني  املسرحي،  مشوارنا  م��دار  على 
املهرجانات  يف  املراعاه  من  لبعض  بحاجه  اننا 

بهذا  العرض  مشاركة  ماأهمية   ●
املهرجان من وجهة نظرك ؟

يف احلقيقة هذه املرة األولي التي أشارك فيها 
عندما  ولكن  الدولي،  الشيخ  شرم  مهرجان  يف 
ذهبت إلي املؤمتر الصحفي اخلاص باملهرجان، 
أيقنت أنه مهرجان واعد ولديه حضور حقيقي، 
لذلك أمتني أن تكون مشاركتي بالعرض مفيده 

لي، وكذلك تكون إيجابية للمهرجان.

عمل  ماأهمية  نظرك  وجهة  من    ●
مهرجانات مسرحية خارج العاصمة ؟ 

هو  العاصمة  خارج  املهرجانات  إقامة  بالتأكيد 
شيء إيجابي، ولكن السؤال هنا هل مدينة شرم 
الشيخ تليق بهذا أم ال، وملاذا مدينة شرم الشيخ 
بالتحديد، فشرم الشيخ من املفترض أنها مدينة 
سياحية،ومن املفترض أن املهرجانات تقام لكي 

أكرم مصطفى: مهرجان شرم 
الشيخ واعد ولديه حضور حقيقى

مبهرجان  حلوه«  »واحده  عرض  يشارك 
يف  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم 
نص«  من  مأخوذ  العرض  الثالثه،  دورته 
موسيقي  تأليف  وحيده«لدايوفو،  إمراه 
و  فوكيه  فادي  ديكور  الشاذلي  محمد 

دراماتورج وإخراج أكرم مصطفى.
ألتقت نشره املهرجان باملخرج واملؤلف أكرم 
مصطفى ملعرفه أهم القضايا التي يناقشها 
شرم  مهرجان  حول  للتحدث  و  العرض 

الشيخ الدولي وإليكم احلوار. 

حاورته: شيماء منصور
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حوار

 »واحدة حلوة« هو إستعراض حلياة امرأة مصرية عادية

عقد  قد  تعاون  بروتوكول  هناك   ●
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  بني 
املسرحيه  قرطاج  ايام  مهرجان  و  الشبابي 

ما اهميه ذلك من وجهه نظرك؟
أيام  مهرجان  وأن  مهمه  بلد  تونس  أن  الشك   
قرطاج املسرحيه هو مهرجان مهم للغايه ويعتبر 
بني  ستتم  التي  العالقه  فهذه  عجوز  مهرجان 
تغذى  سوف  و  إيجابيه  بالطبع  هي  املهرجانني 
وهذا  عتيقة  فنيه  ب��روح  الشيخ  ش��رم  مهرجان 
بالطبع سيصب يف صالح احلركة املسرحية يف 

مصر.

●  يف هذه الدوره من مهرجان شرم الشيخ 
مت إستحداث جلنه نقاد دوليه فكيف ترى 

هذا االمر ؟

 نحن يف مصر لدينا نقاد مهمني رغم تهميشهم 
يعود  وهذا  مصر  يف  النقديه  احلركه  وتهميش 
إلى األزمه التي مير بها املسرح يف مصر ولكن 
إيجابي  أمر  دوليه  نقاد  ورغم ذلك وجود جلنه 
جدا حيث أن الوعاء الفني املسرحي سيتم إلقاء 
أراء جديده فيه وكذلك تشريحات جديده و نحن 

يف حاجه الى ذلك.

املسرح  تصنيف  فكره  يف  رايك  ما  و    ●
مسرح  أو  مرأة  مسرح  أو  شبابي  مسرح  إلى 

كوميدي وغيرها من التصنيفات ؟
 يف احلقيقه أنا ال أرى أنه شيء سلبي او إيجابي 
فمثال مسرحيتي تعد مسرحيه مونودراما وهناك 
ليس  االمر  وهذا  النسوي  باملسرح  يصنفها  من 
أقدمه  فانني  مسرح  أقدم  عندما  فأنا  حقيقي 
من أجل املسرح فقط فاملسرح هو شيء تفاعلي 
يقدم فكره ويناقشها كي تصل إلي اجلمهور اين 
هو  النهايه  يف  فالهدف  املسرح،  هذا  نوع  كان 

اجلمهور.

احلركه  يف  رأيك  ما  النهايه  يف    ●
املسرحيه يف األونه األخيره؟

على  كان مختلف جدا  عام 2017  أن  أنكر  ال   
املسرح املصري وكان هناك إجتهادات كثيره من 
بعض القيادات وكان هناك عروض كثيره جيده 
و  كبير  بشكل  اجلمهور  لوجود  باالضافه  جدا 
أنا أحتدث عن اجلمهور العادي وليس اجلمهور 
املسرحي، فاملوسم املسرحي هذا العام هو موسم 
قد  القيادات  بعض  ان  يعني  وهذا  وناجح  ثري 
جنحت يف إختيار النصوص و إختيار املخرجني 
والذي نستخلصه من هذا ان اجلمهور لم يهجر 
عن  أبتعد  من  هو  املسرح  فإن  بالعكس  املسرح 
جمهوره، فاجلمهور يأتي عندما يلمسه العرض 
إذن  ينتظر،  وم���ازال  شغوف  م��ازال  فاجلمهور 

نفهم من ذلك أن العيب فينا نحن كمسرحني.

الدوليه، وأمتنى ان أرى يف مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي عروض مسرحيه علي 
قدر كبير من الفن فإختيار العروض املهمه فنيا 

سيفيدنا بالطبع.

●  ما رأيك يف مشاركه ما يقرب من 15 
دوله إفريقيه يف املهرجان؟

كبيره  أزم��ه  لدينا  ألننا  اخلبر  بهذا  سعيد  أنا   
يف مصر وهي أننا تنازلنا عن هويتنا اإلفريقيه 
وان  إلفريقيا  اإلستراتيجي  و  الثقايف  وعمقنا 
إفريقيا هي القاره األم لذلك أمتنى ان القيادات 
الثقافيه و الفنيه تنتبه للعمق االفريقي فإفريقيا 
غنية بقوة روحية وقوة فنية وتراث، وأعتقد أننا 

خسرنا الكثير بإنفصالنا عنها.
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مقال

 تقدم دولة تونس ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ 
الفنان«  دورة  الثالثة  ،دورته  الشبابى  للمسرح  الدولى 
أشرف  »كوريجرافى«  »نزوة  عرض  صبحى«  محمد 

باحلاج مبارك«. . 
 ، العرض  يبدأ  السينما  بتقنيات  اإلستعانة  خالل  من 
،تقدم مشهد  التمثيل  تستقر شاشة فى خلفية منطقة 
مصور ،املكان فيه عبارة عن غابة ،ومجموعة من البشر 
يبحثون عن شئ ما ،فى فزع يبدو على تعبيراتهم ،تنتقل 
منطقة  إلى  األشجار  بني  الغابة  تلك  من  الفزع  حالة 

التمثيل . 
يبدو املؤدين فى حالة من اإلستسالم واإلنهاك على إثر 
رحلة  تبدأ  املؤدين  أحد  يد  فى  الدائم،وبغربال  البحث 
هذا  تتابع  فى  املؤدين  يأخذ  ،حيث  جديد  من  البحث 
إسقاط  ومحاولة  الغربلة  على  دالة  وبحركة  الغربال، 
ماال يرغبون ، يتكتل املمثلني أمام مستخدم الغربال فى 

ترقب ،محاولني القيام بذات املحاولة من الغربلة. 
ثمة نوع من التواصل يحاول صنعه املؤدين مع األرض 
ذاتها ،على إعتبار أن بنى البشر جزء من هذه األرض،وإذا 
منهزمني،هنا  األرض  على  ،يخرون  التواصل  مافقد 
يبدأ الطقس حيث تدخل إمرأة حاملة بني يديها بخور 
،وتبدأ فى إلقاء بعض من التعاويذ السحرية محاولة ، 

تخليصهم من فكرة اإلنهزام واليأس . 
عبر الرقص احلديث يعبر املؤدين عن األفكار ،ومايتعلق 
بها من نغمات إحساسية وعن طريق حركات اجلسد، 
يتم التعبير عن ما يعتمل فى أعماق املؤدى من مشاعر 
فى حدود إمكانياته ،هنا يستعمل اجلسد كأداة واحلركة 

كوسيلة منظمة لتوصيل األفكار . 
 العرض يكيف ذلك التقليد الشعبى »البخور«فى إطار 
العمل املسرحى الراقص ،ليظفر هذا التناسج عن شكل 
بالغيبيات  املوحية  الرموز  جتسيد  إلى  ،أقرب  جمالى 
التى تسيطر على عالم الالوعى عند البشر ،وهكذا تنبع 
،ينقل  اإلنفعال  عن  الفعل  ويصدر  الفكرة  عن  احلركة 
خالل  من  اإلنسانية  والتجارب  اخلبرات  أدق  العرض 

احلركة . 
ليس األهم هنا هو نقل معنى املشهد بالكلمات ،وإمنا 
إستكشاف مساحات جديدة ممكنة ،ورمبا مستحيلة من 
احلركة استجابة ألية مطالب تفرضها املُخيلة اخلالقة 

على اجلسد اإلنسانى . 
،يقدم  احلقيقة  عن  والبحث  احلرية  هو  األصل  وألن 
وكأنها  ُتكبلها  بخيوط  محاطة  إلمرأة  منوذج  العرض 
التخلص منها ،وما إن تتخلص  شبكة عنكبوت ،حتاول 
،فإنها  ذاتية  نراها  أن  ميكن  التى  الشبكة  هذه  من 
أحد  ،فيحاول  تكبيلها  فى  الراغب  باآلخر  تصطدم 
اإلنتهاك  من  حلالة  وصوال  عليها  السيطرة  املؤدين 
اجلسدى ،وقد أصبحت فى يده »كاملاريونيت« يحركها 

مثل مايريد. . 
اجلسد  سلعية  فكرة  على  التركيز  فى  العرض  يبدأ   
يحاول  أخر  لرجل  يظهر منوذج  ،حيث  للمرأة  بالنسبة 

من أقرب اآلالت إلى النفس البشرية ،ويحاول الراقص 
صنع حالة من التفاعل بني ماتصدره هذه اآللة من نغم 

،وصوال حلالة التواصل وإكتشاف الذات . 
فى هذا اإلطار يتم التفاعل بني زوجني من الراقصني 
»رجل  اإلنسانى  التواصل  أصل  أن  فكرة  على  تأكيد 

وأمرأة ». 
تستمر رحلة البحث من جديد من ِقبل الراقصني ،ختاما 
»مجتمع  الوعى  واستالب  امليديا  على مجتمع  بالتأكيد 
فى  املسرح  على خشبة  املمثلني  يتجمع  »حيث  الصورة 

مجموعة أماكن يلتقطون صورة سيلفى . 
فى تأكيد على فكرة »املحاكاة التامة »تلك الفكرة التى 
طرحها بودريار ،مبا يعنى أن أصبحت النماذج املُحاكية 
،وأصبحت  وتلتهمها  التمثيالت  ،وتتجاوز  العالم  تشكل 

الصورة لها األسبقية على األشياء ذاتها . 
عرض نزوة ميتلىء بالكثير من التفاصيل ويقدم صورة 
لإلنسان فى رحلة بحثه الدائمة ،معتمدا فى ذلك على 

األداء احلركى الراقص.

تقبل  وبعد صراع  معينة،  ثياب  ترتدى  املرأة  يجعل  أن 
إلى  إليها  بالنسبة  اإلهتمام  يتحول  وترتديها،حيث 
فكرة »حتريراجلسد »مبعنى أن يصبح لها سلطة على 
جسدها، بعيدا عن مايقمعها سواء كان قاعدة إجتماعية 
أو أخالقية أو سلطة ،ذلك املعنى الذى يطلق عليه فوكو 
وفق  إستعماله  حق  لها  يصبح  أن  »أى  ملكى  »جسمى 
من  ترفض  كانت  ،فيما  املرأة  تنخرط  ،وهكذا  إرادتها 
ماكانت  تفعل  اآلن  ،فهى  البداية  فى  جسدى  تواصل 
سلعة  جسدها  أصبح  ،فقد  إرادتها  وفق  ولكن  ترفض 

تخصها هى . 
للعرض  رئيسيا  موضوعا  اجلسد  يصبح  وهكذا 
واإلستهالك ،وألن املسرحية تقدم مناذج مختلفة للمرأة 
،جتده منوذج إلمرأة تتبنى وجة نظر الرجال، حيث تدخل 
مكانة  على  ،مؤكدة  تراثية  بأغنية  تنطق  األم  شخصية 
بينما فعلها يحط من شأنها،حيث تقول »سعدى  املرأة 
سعدى بنتى خير من ألف ولد »فى حني أنها جتبر إبنتها 
على إرتداء قطعة مالبس تغطى بها جسدها املتحرر. . 
 يجسد العرض تلك احلالة التى حتياها األم ،فيتبدى 
فى تعبيرها أن مايسيطر عليها هو خضوعها ل »شهوتها 
اجلنسية » ،والتى تفرض عليها تبنى وجة نظر الرجال 
يفرضه  مبا  األم  تقبل  ،وهكذا  املرأة  مع  التعامل  فى 

الرجال حتى ولو على حساب إبنتها. 
وإمعانا فى فكرة املظهر يقدم بعض الراقصني ،حركات 
راقصة مرتدين بدل رسمية محاولني إبراز أهمية املظهر 
اخلارجى ،ومن ذلك إلى إمرأة تعزف على الكمان وهى 

نزوة
سحر احلركة واحملاكاة التامة

داليا همام
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»التنسانى »عرض تقدمه دولة أسبانيا 
الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
الثالثة  الشبابى،دورته  للمسرح  الدولى 
»الت��ن��س��ان��ى  ص��ب��ح��ى  م��ح��م��د  –دورة 

»تأليف وإخراج 
وه����و ع����رض ض��م��ن م���ح���ور ع���روض 

Maria Oporto. املونودراما
ه��ى ك��ف��رش��اة ال��ف��ن��ان ت��خ��ط أل��وان��ه��ا 
ع���ل���ى ص��ف��ح��ة ال���ف���ض���اء ال��ت��م��ث��ي��ل��ى 
ال��ب��ص��ري��ة،امل��م��ث��ل��ة حت����اول م��ن خ��الل 
عن  الراقص،التعبير  احل��رك��ى  األداء 
فكرة أن املرأة »وجود،كيان،فكر،حضور 
م���ادى وم��ع��ن��وى »ي��رغ��ب ف��ى احل��ري��ة 
من  بنوع  معاملتها  والتغيير،والميكن 
جسد  أنها  على  إليها  التشيؤ،والنظر 

للغواية وفقط. 
هى شريك أساسى فى احلياة البشرية 
فى  ذاتها،  ب��األرض  مقارنتها  بل ميكن 
منذ  ذل��ك  ومنائها،ويتجلى  خصوبتها 
بداية العرض،فى تفاعل املمثلة مع إناء 
األرض وحت��اول  من  به طني  زج��اج��ى، 
املمثلة التحاور مع هذا الطني،من خالل 
تقدمي أداء تعبيرى،لإلشارة على كونها 
األرض  الطني،هى  هذا  كما  ذاتها  هى 
ذاتها،تبدأ  احلياة  ��دد  وجُتَ تتجدد  التى 
املمثلة عرضها بقول أريد - تعبيرا عن 
الرغبة -ثم ترفع الفتة بعد أخرى،فتجد 
وأخ��رى  احلرية  عليها  مكتوب  واح��دة 
مكتوب  التغيير،وثالثة  عليها  مكتوب 
ما  جل  ولكن  تريد  الطبيعة،فهى  عليها 
تستطيع فعله هو رفع الالفتات بإنفعال 

واضح . . 
احلياة  فى  عارمة  رغبة  املمثلة  تقدم 
ب��ح��ري��ة،و ال��رغ��ب��ة ف��ى ال��ت��ن��ف��س دون 
ق��ي��د أو ش���رط،ف���امل���رأة ف��ى األس���اس 
إنسان،الميكن تصنيفه إلى كائن أخر،أو 
ح��ص��ره ف��ى ج��ان��ب واح���د،وف���ى حلظة 
خطاب،وما  ق��راءة  فى  املمثلة  تبدأ  ما 
ال��ق��راءة  بعد  تعبير  م��ن  عليها  يتبدى 
وكأنها  اخل��ط��اب  ه���ذا  مت���زق  يجعلها 

ولو  حتى  إستلبها  مم��ن  حريتها  ت��ن��ال 
املمثلة  اإلنسانية،تصنع  العواطف  باسم 
فى  دائرية،وتبدا  ضوئية  بؤرة  املخرجة 
ثم  وم��ن  اجل��رى  عبر  حولها  اإللتفاف 
خارج  مستمر،  بشكل  جسدها  ُتسقط 
إبتعاد  فى  الضوئية  ال��ب��ؤرة  ه��ذه  إط��ار 
كإمرأة حتت  الضوء،ووضعها  دائرة  عن 
املراقبة،وكأنها تتخلص من كل شئ،عبر 
مم��ارس��ة ذل���ك ال��ف��ع��ل ال��ق��اس��ى على 

اجلسد . 
اإلنفعالى  التعبيرى  الرقص  خالل  من 

اجلسد  تخلص  أن  املمثلة  تستطيع 
عن  والتعبير  الضاغطة  إنفعاالته  من 

مايعتمل فى داخله. . 
 فى خضم أحداث املونودراما تستخدم 
امل��م��ث��ل��ة ش��اش��ة ت��ع��رض ع��ل��ي��ه��ا م���ادة 
وأنغام  املغنى  صوت  فيلمية،مبصاحبة 
اجليتار«أول مايظهر على هذه الشاشة 
العالم  قلب  وك��أن��ه  ينبض  كبير  قلب 
النماذج  م��ن  مجموعة  تقدم  بأسر،ثم 
وأطفال،اجلميع  ونساء  رجال  البشرية 
إل���ى احل��ص��ول على  ف��ى دأب  ي��س��ع��ى 

الكرمية،الفارق  واحلياة  العيش  لقمة 
اجلميع،ويظهر  ب��ني  السعى  ف��ى  هنا 
جرافيتى  رس��م  عليه  منقوش  ج���دار 
البداية عبارة عن يد تقبض على  فى 
إلى جوارها وجوه ملجموعة من  املال، 
ال��ب��ش��ر،ف��ى ن��ظ��رة ت��أم��ل وأس��ى،وف��ى 
مفرغة  خطوط  يوجد  الرسم  اسفل 
وك��أن  جناحني،  وأسفله  بائس  لوجه 
اجلميع يرغب فى التحرر من عبودية 
األنفاس،مع  على  اجلاسم  امل��ال  ه��ذا 
امل���ادة  تقدمها  ال��ت��ى  ال��ص��ور  ت��الح��ق 
مع  األشجار  أوراق  وتساقط  الفيلمية 
الرسمة  تلك  جت��د  امل��ال��ي��ة،  العمالت 
املُفرغة، تتحول إلى وجه إمرأة أسفلها 
الكون  وكأن  طائر،  جناحي  طفل،ولها 

جميعه فى األصل »إمرأة /ارض« . 
الفيلمية حالة  املادة  تقدم  ومن جديد 
امل��ال،وف��ى  وراء  السعى  ف��ى  ال��ه��رول��ة 

ممارسة احلياة . 
جتد  الشاشة  ماتقدمه  مع  بالتزامن 
املمثلة تبدأ فى اجلرى فى دوائر مغلقة 
وت��ع��اود اجل���رى م��ن ج��دي��د،ف��ى رحلة 

احلياة التى التنتهى . 
التنسانى،يعتمد  امل��ون��ودرام��ا  ع��رض 
ب��ش��ك��ل أس���اس���ى ع��ل��ى ج����ودة األداء 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ى،وال��ذى ق���دم���ت���ه« م��اري��ا 
أوب���ورت���و«ف���ى ج����ودة ع��ال��ي��ة،وط��اق��ة 

واضحة . 
أنها  على  امل��رأة  تقدمي  املمثلة  حاولت 
ذلك اإلنسان املُتجذر فى األرض،والذى 
النفس  ماحتويه  كل  داخله  فى  يحوى 
وحب  وص��راع  وش��ر  خير  من  البشرية 
ذات  وعمل،فهى  ومثابرة  وجهد  وأنوثة 

إنسانية ُمفعمة باحلياة. . 
أفكارها  جميع  توصيل  املمثلة  حاولت 
بالرقص  املختلط  األداء  عبر  للمتلقى 
وراء  السعى  رحلة  عن  املعاصر،معبرة 
احلرية التى تبغى املرأةاحلصول عليها. 

Nomeovides
بالرقص يتحرر اإلنسان

د.ه
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املحددة  الزمكانية  املساحة  هو  املسرحى  الفضاء  إن 
)إما  رسالة  إرسال  بهدف  مسبقا  معدة  أو  عشوائيا 
صوتية أو بصرية أو صوتية و بصرية معا ( إلى متلقى 
من  غيرها  أو  اإلمتاع  أو  التطهير  حدوث  عنها  ينتج 
فى  تتمثل  املسرحية  فالعملية   , املختلفة  الفن  وظائف 
وجود مرسل ملحتوى ذو أيديولوجيا و أسلوب فنى معني 
فى  مشاركا  كان  _ سواء  اجلمهور  هو  و  إلى مستقبل 
فإن  لذا   .  _ فقط  متفرجا  كونه  أو  املسرحى  العرض 
للفضاء املسرحى أشكال عدة ميكن تصنيفها و التعرف 
عليها من خالل قسمني أولهما الفضاء املسرحى احلر أو 
ما سمى باملسرح احلر أو احلى أو غيرها من املسميات 
التى أطلقت على هذا النوع من املسرح , و القسم الثانى 
هو الفضاء املسرحى داخل العلبة اإليطالية )اجلدران 

األربعة (.
املساحة  تلك  فهو  احلر  املسرحى  الفضاء  عن  أما 
الزمكانية التى إستغلت لتكون مسرحا على غير طبيعتها 
تنتهى   , مسرحا  بكونه  املكان  صفة  أن  أى   , األصلية 
بإنتهاء العرض املسرحى املقدم فيه , مثلما  قدم » ت . س 
إليوت »مسرحيته جرمية فى الكاتدرائية فى كاتدرائية 
املوطن  هى  الكنيسة  تلك  تكن  لم  بالطبع  و  كانتربرى 
احلقيقى لألحداث و لكن إستغل صانعى العمل الفنى 
فضائها الواقعى و ما يضفيه من مسحة دينية خلدمة 
.و  الفنية  الوظيفة  لتأدية  يقدموه  الذى  الفنى  املحتوى 
من املرجح أن أولى املحاوالت التى عرف من خاللها بنو 
البشر مفهوم و شكل للمسرحية كانت على هيئة جتارب 
_املسرح  املسرح  من  النوع  ذلك  إلى  تنتمى  مسرحية 
ثيسبس  إستخدام  عن  يكتب  هوراس  فنجد   _ احلر 
لتقدمي عروضه املسرحية فى األسواق  لعربة  535ق.م 
املسرحية   التجارب  هذه  ,إندثرت  العامة  امليادين  و 

املهندسان  تصميمها  ووضع  القناة  إفتتاح  مبناسبة 
اإليطاليان أفوسكانى و روس _  فهى عبارة عن تطور 
للشكل املعمارى الذى انتجه اليونايني من قبل و تطور 
تطور فى عصر  من  ناله  ما  نال  و  الرومان  فى عصر 
النهضة و العصور احلديثة من حيث اإلضاءة و الديكور 
و املؤثرات الصوتية و غيرها وصوال إلى املسرح الرقمى 
منتجا العديد من املدارس األدبية و الفنية الكالسيكية و 
الكالسيكية اجلديدة و الرومانتيكية و الواقعية مستندة 
إلى مكان  بأنه ذاهب  املتفرج  إدراك  توفر عنصر  على 
أيديولوجيته  أيا كانت  للعرض  ذو فضاء مسرحى معد 
إليه  أشار  ما  على عكس   _ على   و  الفنى  أسلوبه  أو 
أنه  احلر  املسرحى  العرض  مميزات  فى  بروك  بيتر 
أو  الشارع  إلى  تذهب  و  التقليدية  املساحة  تترك  حني 
املستشفى أو السجن فذلك سوف يساعد على أن ينشأ 
إتصاال فوريا بني املمثلني و املتلقني و الفضاء احلر » و 
هذا يعطى أنفاسا حيه جديدة و دعوة للجمهور لتحطيم 
عاداته الروتينية »_ و اجلدير بالذكر أن مصر و العرب 
فن  مثل  التراثية  فنونهم  فى  احلر  املسرح  عرفوا  قد 
احلكواتى و خيال الظل و غيرها من الفنون التى لم تكن 

داخل اجلدران األربعة و إمنا فى الفضاء احلر .   

بإستيعاب الثقافة اإلغريقية لها عبر تشييدها املسارح 
و التى إستمد منها الرومانيون الشكل الهندسى ألغلب 
العمارة  يتقنونه من فنون  كانوا  مسارحهم مضيفني ما 
و التزيني  , إال أن عادت فى شكل الفرق اجلوالة فى 
أوربا فى بدايات العصور الوسطى و التى  إستخدمت 
املصاطب و امليادين كمناص لتقدمي عروضهم املسرحية 
العروض  لنوعية  أنذاك  الكنيسة  رفض  بسبب  ذلك  و 
املقدمة املوروثة عن الثقافة اإلغريقية و الرومانية , و 
لكن سرعان ما أدركت الكنيسة أهمية املسرح , فقامت 
بإستيعابه و أنتجت ما يسمى باملسرحيات _ التمثيليات 
_ الكنسية. يعود لنا هذا النوع من املسرح مرة أخرى فى 
راينهارت  ماكس  محاوالت  مع  العشرين  القرن  بدايات 
بالثورة على النوع التقليدى للمسرح _ العلبة اإليطالية 
»حلم  املسرحى  عرضه  لتقدمي  للغابة   كإستخدامه   _
مسرح  على  أكد  الذى  باربا  إيوجينو  و    « ليلة صيف 
نسبية  الذى حاول وضع مساحة  بروك  بيتر   , الشارع 
بني املؤدى و املتلقى من حيث اإلستخدام املناسب ألليات 
لدى  التركيز  على عنصر  التى حتافظ  و  الفنى  العمل 
املتلقى و هو األهم لكى يبقى اإلتصال , خاصة و أن تلك 
الفضاءات املسرحية قريبة من »مصادر اإلزعاج » كما 
يقول فى كتابة املساحة الفارغة فهى معرضة لضوضاء  
» السيارات , الشوارع , املعامل »و أن توفر رؤية جيدة 
على مستوى الصورة لكل املتلقني و أكد على أن تستمد 
طبيعة األداء إبداعها احلى و التلقائى من طبيعة املكان 
املعروضة فيه و أن تتماس احلالة املسرحية ككل نفسيا 
و فكريا مع اجلمهور . أما عن العلبة اإليطالية _ وهى 
الشكل املسرحى األكثر ذيوعا فى بالدنا العربية بسبب 
دار  و   1855  _  1817 سنة  النقاش  مارون  شيده  ما 
إسماعيل  اخلديوى  شيدها  التى  و  اخلديوية  األوبرا 

الدنيا مسرح كبري  وكل الرجال والنساء 
ما هم إال العبون على هذا املسرح

إياد الصعيدى 
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 دائًما ما كنت أتساءل، إذا اراد أحد السائحني يف 
للتعّرف  أي مدينة مصرية، دخول عرض مسرحي 
بأنه  نتحجج  أن  يجوز  هل  املصرية،  الثقافة  على 
امليزانية ال  أن  باعتبار  توجد عروض مسرحية،  ال 
مالم  تنفق  أن  يجوز  العامة ال  األموال  وأن  تسمح، 
يف  إتفاقي  ومع   . التذاكر  شباك  من  عائد  يوجد 
مسألة العائد، إاّل ان العائد قد يكون بصورة غير 
مباشرة – حتى يف املادّيات – أكثر، عنه يف حالة إن 

إهتممنا بالعائد املادي املباشر بنظرة ضيقة .
 واملهرجانات الدولية النوعية، تذكرني بشاب وفتاة 
إستراليني، حتت سن العشرين قابلتهما يف الصني 
واملوسيقى،  بالغناء  مهتمان  وهما  سنوات،  منذ 
وعلمت منهما أنهم قد جاءا مبفردهما عدة مرات 
إلى الصني، وأنهما مهتمان بالتعرف على األغنيات 
لدى   ) األم  لغتهما   ( اإلجنليزية  باللغة  الشائعة 
اجلمهور الصينّي = 20 % من سكان العالم، فقلت : 
هذه هي طاقة الشباب . ويف مهرجان شرم الشيخ 
الدّولي  التزاوج  هذا  الشبابي،  للمسرح  الدولي 
املسرحي الشبابي – إن صح تعبيري – يقّرب بني 
يجاوز  سن  يف  املسرحيون   ( املسرحية  العائالت 
الشباب يف كل العالم ( ؛ فأنا أرى أن النوعّي الناجح 
يخدم العام، والعام الناجح يخدم النوعّي، والنجاح 

يؤدي إلى مزيد من النجاح .
الشيخ  شرم  ملهرجان  الثالثة  الدورة  هذه  ولكون   
الدولي للمسرح الشبابي باسم رمز مسرحي جميل 
أن  فسأحاول  صبحي،  محمد  الكبير  فناننا  هو 
أستعيد شبابية محمد صبحي املبكرة، التي جتلت 
منذ أربعني سنة، يف طاقة فنان شاب أكادميّي نال 
إخراجه املسرحي إعجاب أساتذته أنفسهم، وصعد 
جنوم  كبار  مصاف  إلى  السبعينيات  منذ  كممثل 
الكوميديا كما يف مسرحية » انتهى الدرس يا غبي 
» و فيلم » أنكل زيزو حبيبي » ومسلسل » فرصة 
العمر » الذي شاء اهلل تعالى أن يؤكد دوره الفني ؛ 
فكان هذا املسلسل أبيض وأسود يف جزء منه وملوًنا 
كوسيط  محمد صبحي  مثل   ( األخيرة  حلقاته  يف 
لتراچیديات  كبطل  تألق  كما   ،) فنيني  عهدين  بني 
مثل » مسرحية هاملت » التي وجد أطفال املنطقة 
أقيم  حيث   – الفنون  ألكادميية  املجاورة  الشعبية 
العرض - يقلدون أداءه فيها وهم ال يدرون أن الذي 
 « وأفالم  العرض،  بطل  نفسه  هو  بجوارهم  مير 
الكرنك » عن رائعة جنيب محفوظ، و« وراء الشمس 
»، و » اجلريح » – عن األبله لديستوفسكي . وكان 
الفنان محمد صبحي – والزال - أستاذًا ألجيال من 
املواهب – مسرحًيا وتليفزيونًيا، ولآلن تولد مواهب 
ورشة  من  أنا   « معلنة  زمالئها  أمام  تزهو  جديدة 
صبحي« ) أذكركم مثاًل بالنجم ماجد الكدواني من 
أنه قدم شكاًل عربًيا  (، كما   « الفصيح  بالعربي   «
جمياًل من سالسل احللقات التليفزيونية الكوميدية 

للمناطق النائية والشعبية .
 كما أقترح وجود عدة ورش مسرحية، يكون املشترك 
املسابقات  يف  املتميزات   / املتميزين  من  فيها 
املسرحية األخرى، كمكافأة من إدارة املهرجان على 

جهده يف محاولة التميز .
بعنوان  املهرجان  يف  مميزة  فقرة  إلى  أدعو  كما   
استضافة  فيها  تتم   ،« شبابي  عصارة  هي  هذه   «
والعاملية،  العربية  املسرحية  الرموز  من  مجموعة 
 « الدورة  هذه  العرس  بصاحب  نبدأ  أن  وأقترح 
خبراتهم  من  الشباب  ليستفيد   ،« صبحي  محمد 
عبر عشرات السنوات من العطاء الفني، كما ميكن 
 « تلميذي  هو  هذا   « بفقرة  ذلك  استكمال  يتم  أن 
يقدم فيها الرمز املسرحي من يعتبره تلميًذا يتوسم 
فيه املستقبل الفني املُشرق . ومن جهة أخرى، يقدم 
الرمز  الفني وزمالؤه شهاداتهم عن  الرمز  أساتذة 

الفني صاحب / صاحبة العرس، يف كل دورة .
 فلتتفتح مائة زهرة، أقصد مهرجان .

» رحلة املليون »، و« عائلة ونيس »، التي أكدت على 
الدور االجتماعي للفنان خالل بهجة الفن . كما أنه 
يقدم صورًا مسرحية تناقش مشكالت املجتمع يف 

برنامجه التليفزيوني اجلديد .
توثيًقا  اجلديدة،  دورته  يف  املهرجان  من  وأنتظر   
كلها  العروض  توزيع  يتم  وأن  الدولية،  لعروضه 
اإلصدارات  مع  بالتعاون   ،DVDs على  مصورة 
لو  حتى   – الدورية  السينمائية،  وحتى  املسرحية، 
 -  DVDs ال توزيع هذه  اإلصدار حني  زاد سعر 

وأمرنا هلل . 
دولة  يف  املسرحي  الشباب  يكون  أن  أقترح  كما   
املهرجان،  دورات  من  دورة  شرف  ضيوف  هم  ما، 
وأن يتم تسليط الضوء على جتربتهم طوال انعقاد 

املهرجان . 
 وياليتنا نسعى إلى توءمة مع ما مياثل هذا املهرجان 
املهرجانات  مهرجان  ويقام  العالم،  أنحاء  كافة  يف 
الفائزة  العروض  تلتقي  أن  الشبابية املسرحية، أي 
أنحاء  كل  املسرحية يف  الشباب  مهرجانات  كل  يف 
شبابي  مسرحي  ككيان  كله  العالم  وتطوف  العالم، 
؛  املسرحية اجلديدة  الدورات  عمالق، حتي حتني 
ويتكون كيان مسرحي شبابي عمالق آخر يف السنة 

اجلديدة، وهكذا .
 وأمتنى أن يصدر املهرجان مجموعة كتب تأسيسية 
توزع  أن  على  الشاب،  املسرحي  الفنان   / للفنانة 
وصولها  ضمان  مع  بسيطة،  بأثمان  جماهيرًيا 

مهرجان مسرحي لشباب العامل وشبابنا .. 
هو نافذة ثقافية على دول العامل أحبابنا

د. أمين صبحي
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املقيدة  اجلسمية  مفهوم  املسرح  غادر  حني 
بالغرائز  تقترن  التي  احلسية،  بالبايلوجبا 
الذي  اجلسد،  مفهوم  الى  دخل  فانه  الضرورية، 
يعمل بالتعبير بوصفه طاقة داللية منتجة للمعنى، 
اما  اجلميع،  به  يشترك  الذي  اجلسم  هو  فالعام 
اخلاص فهو اجلسد الذي ال يتقن فصاء متيزه اال 
فضاء  يف  انتاجه  لوحدات  وفهما  درابة  أوتي  من 
يتحرك  ان  قبل  فاملمثل  االخراج،  وبيئة  التمثيل 
خطوة على املسرح، محض آلة جسمية !  لكن مع 
حركته، يدخل حقل  دالليا ورمزيا، تتباين عمقها 
وللجسد  التمثيلي،  االداء  خبرة  بحسب  وتاثيرها، 
مسافته الشخصية، حني يعمل بذاته، ولذيه ايضا 
مسافة عمومية،حني يعمل االخر يف أقاليم متنوعة 
يتيحها لنا االخراج املسرحي يف معاجلاته املتنوعة، 
اذ جند جسد املسرحي له إقلبمه االسلوبي الذي 
له  تسمح  إما  فتية،  ظروف  ضمن  حياته  تنمو 
مقيدا  يكون  واما  فيجد حربته،  االبداعي  بالعمل 
فيكون مستلبا يف حدود أقلبم النعاجلة املسرحية، 
لها  التي  ؛  السياسية  اجلسد  مقولة  تتحدد  وهنا 
اجلمهور،  على  بعرضه  الذي  اخلاص  دستورها 
وقصدية  بعناية  اختياره  مت  فني،  شعب  بوصفه 

احلضور واملشاهدة .
تنوع  مع  تعددت  املسرحي  اجلسد  اقاليم  ان 
االساليب واملذاهب واحلركات املسرحية، اذ جنده 
ينتقل من الساكن االيقوني  الى الرمزي التعبيري، 
رحلة جمالية وفكرية  دفعت  اقالبم اجلسد نحو 
وغير  مباشرة  رسائل  عن  املعبرة  لغاته  تطوير  
مباسرة، تبعا ملضمونها السياسي املحرك لها، فقد 
جند له توجه معارض ضمني او غير مباشر، مثلما 

حد سواء، وهو ما يعني ان اجلسد اصبح عالمة 
اصطالحية لها وظيفتها وداللتها املستقلة، ويهذا 
ظهر مفهم خصوصية االداء اجلسدي، الذي يفارق 
االميائي  اجلسد  اصبح  ولهذا  واملةلوف،،  العادي 
اقليما مشتقال له حدوده االسلوبية، التي تطورت 
ب  يعرف  ما  او  املسرحي،  االيقاعي  الرقص  مع 
)) الكيروغراف (( الذي اصبح معيارا للحرية يف 

استثمار اجلسد . 
اقاليم  يف  التطور  هذا  كل  امام  نسال   - وهنا 
اجلسد يف املسرح العاملي - ماذا عن اقليم اجلسد 
يف املسرح العربي ؟ هل ميثل هوية اسلويية ذات 
مضمون عربي ؟ وهل ثمة كيؤوغراف او معاجلات 
أدائية للجسد، فيها افق عاملي االشتغال والتاثير 
؟ اعتقد ان اجلسد يف املسرح العربي، لم يحصل 
على اعتراف شعبي من اجلمهور باستقاللبة اقليمه 
االسلوبي، النه محض نسخ وتكرار لتجارب عاملية 
مع بعض التغيير الطفيف، وهنا يتطلب منها رسم 
افق بخط بياني اسلوبي يتصاعد مع خارطة طريق 
تعمل على تطوير لغة اجلسد املسرحية وصوال الى 

حلظة إعالن اقليم جسدنا املسرحي املستقل.

جنده لدى ممثل املامي الروماني، الذي كان معارصا 
الروماني، يف  واالستبداد  البطش  لرفضة  مظمرا 
حني جند - قبله -  إقليم اجلسد اليوناني، محايدا  
لدى املمثل اليوناني، جسد مستقر وساكن وثقيل يف 
حركته وانتقاالته، النه كان  منقادا للرسالة الفكرية 
املستقرة او املعبرة عن النظام الدميوقراطي الذي 
اقاليم  نرى  حني  يف  اليونان،  لدى  سائدا  كان 
ضيق  تعبير  اطار  يف  وتنوعت  اجلسد.تعددت 
الدالالت يف مفهومها الديني لدى مسرح العصور 
املريدين  اجلمهور  مع  ينتقل  كان  الذي  الوسطى، 
داخل الكنيسة ؛ الى عوالم خارقة وسرية يف حياة 
السيد املسبح، تتضمن شفرات وعالمات اتفاقية 
إقليمم   حدود  متثل  ديني،  مضمون  ضمن  تعمل 

اجلسد املسرحي الديني . 
على  مترد  مغاير،  أقليم جسد  ظهر  بعدها       
القاعات املغلقة، وعاد الى الشارع، ليتكون االسواق 
الذي  مسرحه،  الشتغال  معمال  العامة  واالماكن 
يتبنى االرجتال واالزباء الغريبة واالقنعة، واالبتعاد 
عن النص اجلاهز، انه اقليم اجلسد احلر املنفتح 
دي  الكومبديا  تسمية  تبنت  متنوعة،  دالالت  على 
الرتا .ومع تطور النظرية العلمية يف تفسبر الوجود 
ووراثة  بيئة  نتاج  بوصفه  اليه  والنظر  واالنسان 
اصبح  الذي  ؛  للجسد  البابلوجية  املالمح  تصنع 
اقليما جاهزا ال جديد فيه، فقط بعض االشارات 

التي تكون انعكاسا للبيئة . 
ان ظهور فلسفة احلدس لدى )) هنري برجسون 
عنصر  على   )) الضحك   (( كتابه  يف  ((وتاكيده 
يف  ليدخل  املعنى،  ومفارقة  اجلسد  يف  املفارقة 
على  واملتلقي  الشخصية  لدى  التوقع  كسر  دائرة 

أقاليم  اجلسد املسرحي

د. جبار خماط حسن 
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Evénements de la journée Jeudi 5 avril 2018

Demain

Temps Événements Endroit

 – 10:00
16:00 Tour gratuit

18:00 Prison du bois - Italie (compétition princi-
(pale Centre de congrès - Peninsula Hall

20:30 (Jolie femme - Egypte (monodrame Centre de congrès - Peninsula Hall

22:00  Narration et épopée (café-théâtre) - EAU
((théâtre de rue et espaces non-traditionnels Centre de congrès - près de la piscine

Chroniques menant à la folie - Koweït (compétition principale)

Femmes sous occupation - Palestine (compétition principale)

Shreds - Egypt (théâtre de rue et espaces non-traditionnels)

Mélasse et pâte de sésame - Egypte (théâtre de rue et espaces non traditionnels)

Nous voici de nouveau à Sharm Al-Sheikh, à 
la même date de chaque année, pour lancer les 
événements de la troisième édition de SITFY, en 
espérant que Dieu nous bénisse et fasse nos actes 
pour le bien. Le succès des deux éditions précée-
dentes nous a tous satisfaits et pleins de confiance. 
Et nous voici à la troisième édition, où nous avons 
essayé, comme nous le faisons toujours, d›éviter 
les erreurs ou les failles qui pourraient se produire, 
afin que notre travail, auquel nous consacrons 
tout notre temps, apparaisse de la même manière 
que l›Egypte comme un berceau de la civilisation 
mondiale. Nous espérons également que nos efo-
forts vous satisferont, non pas en tant qu›invités, 
mais en tant que partenaires actifs dans cet effort. 
Mes sincères remerciements à vous tous pour 
votre présence en espérant que vous apprécierez 
les événements de cette édition et que vous apd-
précierez vos œuvres créatives que nous sommes 
impatients de voir.

Discours du Dr Ingy Al-Bestawy
Directeur exécutif de SITFY
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Les grands projets commencent 
par un rêve qui évolue en une idée 
suivie d›une étude attentive et de 
la façon de l›actualiser, jusqu›à 
ce qu›elle devienne réalité. C›est 
exactement ce qui s›est passé avec 
le Festival international de théâtre 
pour la jeunesse de Sharm Al-Sheikh 
(SITFY). Il a commencé comme un 
rêve qui a évolué en une idée qui est 
devenue une réalité où nous vivons 
chaque année jusqu›au prochain 
tour. Ici, nous célébrons la troisième 
édition avec un groupe de brillants 
esprits créatifs arabes et étrangers 
du monde entier. Un groupe qui 
comprend des figures théâtrales bien 
établies, à côté des artistes débutants 
qui sont encore au tout début de leur 
carrière artistique. Une idée devenue 
réalité au Sinaï qui a connu des 
défis majeurs et de grandes victoires 
du passé. Et maintenant, le Sinaï 
est témoin d›une nouvelle victoire 
artistique où les jeunes créent un 
avenir meilleur.
Pendant trois ans, j›ai participé 
à Sitfy. Au cours de la première 
édition, j›étais responsable des 
forums et des séminaires, alors que 
lors de la deuxième édition, j›étais 
honoré d›être choisi comme membre 
du Jury International de la Jeunesse 
parmi mes chers collègues et amis. 
Cette année, je suis membre de 
l›équipe de chronique quotidienne 
qui court avec le temps pour couvrir 
tous les événements et les spectacles 
pour vous. Quand je pense aux deux 
années précédentes, je me retrouve 
face à des valeurs spécifiques 
établies par le festival. Le sens de la 
loyauté envers les grands artistes et 
intellectuels qui nous ont enseigné, 
directement ou indirectement, est 
clair en dédiant la première édition 
à feu l›universitaire et directeur 
Dr. Hany Motawea, tandis que la 
deuxième édition était dédiée au 
réalisateur, acteur et innovateur 

Karam Motawea. La troisième 
édition est dédiée au grand poète, 
dramaturge et traducteur Salah 
Abd Al-Sabour. Ces dédicaces sont 
venues en reconnaissance de ces 
efforts pionniers d›artistes créatifs 
qui ont enrichi nos vies et nos 
carrières. Mais cette année, une 
autre valeur est claire en honorant 
les grands artistes alors qu›ils sont 
encore vivants au lieu de les honorer 
après leur départ de notre monde. 
Par conséquent, SITFY a choisi 
d›honorer une star célèbre dont les 
œuvres ont tenté de faire changer 
le mode de vie égyptien: Mohamed 
Sobhy.
Certains peuvent penser que je suis 
partial pour SITFY quand je parle 
de l›évolution de la compétition et 
de la création d›un nouveau jury 
pour le monodrame en plus du 
grand jury de la paroisse. Le Jury 
International de la Jeunesse est une 
confirmation claire de l›importance 
de la critique dans le développement 

de l›art. La création devrait être 
accompagnée de critiques comme 
mécanisme intégral pour améliorer 
les techniques. C›est une relation 
indéniable et cruciale entre les 
artistes et le critique qui améliore les 
œuvres d›art.
Chaque année, je vois de mes 
propres yeux un soulèvement 
d›abeilles qui travaille activement 
en harmonie pour établir cet 
événement. Les bénévoles qui 
travaillent comme organisateurs, 
traducteurs, soutien technique 
et logistique et bien d›autres 
domaines croient au travail 
d›équipe et pensent que personne 
ne peut réussir seul. Ils génèrent 
des idées nouvelles et audacieuses 
qui indiquent la capacité des 
jeunes à créer des changements 
dans l›administration culturelle et 
l›organisation d›événements. Cela 
indique clairement que SITFY crée 
des ponts de communication entre 
les générations plus jeunes et plus 
âgées. C›est une relation d›amour, 
d›encouragement et de respect.
Pour atteindre la trentaine, je 
devrais admettre le fait que je ne 
pouvais pas poursuivre le théâtre, 
l›art que je suis passionné, partout 
sur la terre. Je n›ai pas réussi 
à voyager pour voir du théâtre 
dans d›autres pays. Mais des 
événements comme SITFY m›ont 
donné l›opportunité de rencontrer 
les artistes de ma génération qui 
travaillent dans le monde entier et de 
voir leurs créations qui renouvellent 
mon esprit et mon intellect.
Mon rêve maintenant est de voir 
la trentième édition de SITFY et 
de pouvoir ensuite y participer 
activement. C›est un rêve d›un 
avenir sans difformités du présent. 
C›est un rêve pour les oiseaux 
chanteurs de voler librement dans 
les cieux d›Egypte au lieu de partir 
vers d›autres cieux.

SITFY.. Trois ans de vie réelle
Rana Abd Al-Qawi
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Events of the day Thursday April 5th, 2018

Tomorrow 

The performance selection 
commission selects performances for 
participation according to specific 
criteria listed in the rules and 
regulations of the festival. Members 
of the commission are: 
• Dr. Ayman Al-Shiwy (Egypt): 

Professor of acting and direction, the 
Higher Institute of Theatrical Arts 
• Salwa Mohamed Ali (Egypt): 
Actress 
• Same Megahed (Egypt): Theatrical 
Director 
• Dr. Abeer Fawzy (Egypt): Professor 

of acting and direction, the Higher 
Institute of Theatrical Arts
• Mohamed Hashem (Egypt): 
Scenographer
• Mohamed Mahran (Egypt): Actor 
• Ibrahim Al-Husainy (Egypt): Critic 
and Writer

Performance selection Commission

Time Events  Place

16:00 – 10:00  Free tour

18:00 (Wood Prison – Italy (main competition Congress center – Peninsula 
Hall

20:30 (Pretty Woman – Egypt (monodrama Congress center – Peninsula 
Hall

22:00 Narration and Epic (café theatre) – UAE (street theatre and non-
traditional spaces)

Congress center – by the 
swimming pool 

 (Chronicles Leading to Madness – Kuwait (main competition

(Women Under Occupation – Palestine (main competition

(Shreds – Egypt (street theatre and non-traditional spaces

(Molasses and Sesame Paste - Egypt (street theatre and non-traditional spaces
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discover this new generation who is 
trying to establish his own forms and 
aesthetic values in the face of the past 
who is trying to dominate through 
deeply-rooted traditions. The study 
was printed in a book titled by 
«Modernism in Egyptian Theater 
from the Center to the Margin». 

Recently, major debate around crisis of 
the Egyptian theater is rising, do you 
think that there is a real crisis? And 
what are its cause? 

  I think that there is no crisis in 
the Egyptian theater. It is a fake 
one that is rising from the lack 
of coordination. All the time, we 
work in isolated islands without 
recognizing the philosophy or 
visions of organizations that support 
theater production. In addition, the 
socioeconomic and organizational 
backgrounds don›t allow the 
formation of independent entities 
that produce theatrical works 
outside the governmental theatrical 
production bodies. The absence of 
these independent young creative 
entities and what they suffer from 
lack of funding led them to delay 
in introducing its representative 
works. This led such entities to 
lack experience accumulation 
necessary for establishing them on 
the ground. The State should foster 
and support such entities through 
creating supportive atmosphere 
that facilitates their establishment 
and continuity. I understand the 
establishment of theatrical groups 
inside the governmental theater like 
the national theater (Al-Kawmy), the 
modern theater (Al-Hadeeth) and 
modernism theater (Al-Taleea). But 
facts indicate that when a director 
is introducing a new work, he/she 
doesn›t depend on all members 
of these groups. Instead, he/she 
may bring in his/her own crew. 
This disconnects the continuity of 
the such groups and never allows 
them to establish their own visions 
and values. I hope that theater 
governing bodies of the ministry of 
culture may find a mechanism that 

supports creating and maintaining 
such entities all over Egypt as Egypt 
is a model for cultural diversity. 
There is no such crisis. What we 
suffer is the lack of coordination and 
organization. That is why I hope 
that we may find new ways to foster 
younger generations to produce 
new and non-traditional works that 
reflect their awareness of their issues 
and their vision to the world away 
from the old ones. 
As a chief editor of a book series that 
publishes theatrical texts, is there a 
crisis in writing for theater? 

  As I said before, there is no such 
crisis. What actually happens is 
that we don›t shed sufficient light on 
good and new texts. Even if we bring 
new texts dealing with Egyptian 
issues with new sociodemographic 
sensitivity to the circle of light, 
we will discover that theses texts 
don›t have the required popularity 
when they are put on stage. This is 

because the production system is 
still committed to regular traditional 
productions that are consistent with 
old traditions of Egyptian theater 
as an easy way to success. This is 
the real disease of our Egyptian and 
Arab culture. We always try to clone 
successful models to guarantee an 
easy success without considering the 
changes around us. This leads us to 
a severe lack in getting use to new 
trends in theater. This means that we 
really need to support independent 
theatrical entities to provide new 
trends with equal opportunities to 
coexist, express their opinions freely 
and reflect the audience tastes. 

From your point of view, what is the 
role of youth festivals in supporting 
and directing the Egyptian and Arab 
theatrical movements? 

  Such festivals play a significant 
role in supporting modern youth 
theatrical experiments that reflect 
their own points of view concerning 
social, economic, ecological and 
political issues. These festivals 
support the foundation and 
sustainability of independent 
theatrical bands, groups and entities. 
The existence of these festivals 
stimulates such independent entities 
to keep on their track. It is also 
very important for these festivals 
to provide youth theatrical entities 
with the opportunity to examine 
and evaluate their own experiments 
critically to see for themselves 
its strengths and weaknesses. 
Competing on an international level 
provides youth with such valuable 
opportunities to see the position 
where their creative works rest in 
comparison with modern trends all 
over the world. They should know 
exactly where they are and what 
are their potentials and limitations 
compared to the world. This will help 
them to set on the right track for 
their creative works and to explore 
new horizons for creativity. 

Interviewer:
  Dr. Tarek Ammar
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  A well-established young critic 
whose critical works concentrate on 
exploring new horizons of creative 
works of the youth. He is a member 
of the Intonations Youth Critics Jury 
of the third edition of SITFY. He is 
the State›s Encouragement Award 
winner «Khaled Raslan». 

Mr. Raslan, along your career you 
introduced several non-traditional 
works, which of them is closest to you? 

I can›t answer that question without 
talking about theater itself. I started 
my career in a very young age as an 
actor. As an amateur, I presented 
several roles in school theater and 
other theater bands of the general 
organization of cultural palaces. I 
love acting but I chose a different 
career because acting is a vey 
exhausting career. That is why I 
chose to study drama and criticism in 
the higher institute of theatrical arts. 
I believe that studying drama may 
be more inclusive, especially with my 
dreams for a theatrical form that I 
hope to see in reality. To actualize my 
dream, I also worked as a director. 
I tried to find non-traditional forms 
that can stimulate new visions. 
I introduced several works as a 
director before moving on to training 
and directing to university theatre. 
I discovered that directing is a very 
hard career, especially if you have a 
vision for a new and non-traditional 
theater. This is very hard in Egypt 
simply because Egyptian theatre, 
during its flourishing years during 
the middle decades of the twentieth 
century established solid traditions 
that introduced generations of real 
artists. And when you try to change 
that you will find it very difficult. The 
model that affects audience minds is 
well-established to the point that no 
one can change it that easy. But here 

is the real challenge. That is why I 
decided to stop for a while to observe 
theatrical works that tried to create 
a new vision for younger generation. 
I turned into criticism in pursuit of 
something that I dreamed of and 
wanted to create, especially when a 
new younger generation appeared 
with trials to create a new and non-
traditional theater that is different 

from the well-established models. 
I observed new trends that started 
to appear since the nineties till the 
new millennium and of course after 
the Egyptian revolution in January 
2011.  I tried to analyze these trials 
in a study that brought me the 
State›s encouragement award. This 
particular study I can›t evaluate 
now but I consider it as a try to 

Khaled Raslan: There is no crisis
 in the Egyptian theater
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 As a contribution in the main 
competition of the third edition of 
SITFY, the Tunisian performance 
«Vagary» (Nezwa), directed by 
Ashraf Bel Haj Mubarak, depends 
on cinematographic techniques to 
establish the stage performance. 
 With a white screen on the 
background, the performance starts 
with a scene of a forest, where a group 
of people are searching for something 
in panic. Their expressions transfer 
this panic from the forest to the stage. 
 Looking exhausted because of this 
continues pursuit, with a sieve on the 
hands of one performer, who is trying 
to drop off what they don›t want, 
other performers gather in front of 
the performer with the sieve trying to 
do the same action. 
 They all try to establish a certain 
type of communication with earth, 
assuming that all human are parts 
of that earth, and if they lose their 
communication they fall to the ground 
in despair. It is then, when the ritual 
of incense where a woman carrying a 
censer and tries to use magic spells to 
clear them off their despair. 
 Through contemporary dance, 
performers try to express their 
ideas and emotions using their body 
movements, in a stunning way of 
using the body as an expressive 
instrument. In addition, they try 
to use the censer ritual to establish 
an aesthetic form that personifies 
metaphysical symbols that dominate 
the human unconsciousness. The 
movement stims from an idea and 
the action stims from an emotion. 
Through that, performers transferee 
sensitive human experiences through 
movement. What is more important 
is to explore new potential, and may 
be impossible, spaces that respond to 
the creative imagination of the human 
body. 
 The performance presents the 
model of a woman, surrounded by 
a spider web that she is trying to 

get rid of. But she always confronts 
the other who tries to put her in 
bondage to dominate her until she 
is totally exhausted and becomes 
more like a puppet in his hands. It 
is then when the idea of the woman 
body as a merchandise is clear. The 
other male figure tries to force her to 
dress certain clothes that she finally 
surrenders and puts it on. 
 Then, the performance shifts 
concentration to «body liberation» 
through providing that woman with 
full control over her body, away from 
any oppressive social or ethical rules 
or authorities. This is consistent with 
Foucault›s notion «My Body is Mine» 
so that I have the right to use it as I 
wish. It is then when the woman is 
indulged into the physical contact that 
she refused earlier. Now, she is doing 
what she refused to do, but according 
to her free will, she has control over 
her body. 
 The body becomes the main theme 
of the performance as it represents 
several models of women. We can 
see a woman who adopts men›s 
view through the mother who sings 

some folk songs that assert women›s 
prestige while she is forcing her 
daughter to cover her liberated body. 
The mother surrenders to her sexual 
desires that drove her to adopt men›s 
views about women. She accepts what 
men force her to, even at the expense 
of her daughter. 
 To establish the idea of formality, 
dancers with formal suits try to 
represent the artificial appearance 
while a woman with a violin tries 
to express human feelings. This 
interaction between the dancer and 
the woman confirms the idea that life 
if just a man and woman. 
 The pursuit continues to assert 
the idea of stolen consciousness 
inside the «image society» where 
all performance gather to take selfi 
photos that simulate real life without 
being so. Photos became a priority 
even over truth. 
 A performance that is full of 
details that represent human image 
during pursuit of the self, based on 
choreography. 
 

 Dalia Hammam

Vagary …
 The Charm of Choreography and Simulation
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SITFY.. Three Years of Real Life
Rana Abd Al-Qawi

Big projects start with a dream that evolves into an idea followed by careful study 
and how to actualize it, until it becomes reality. This is exactly what happened with 
Sharm Al-Sheikh International Theatre Festival for Youth (SITFY). It started as a 
dream that evolved into an idea that became a reality where we live each year till 
the next round. Here we are celebrating the third edition with a group of brilliant 
Arab and foreign creative minds from all over the world. A group that includes 
well-established theatrical figures, side by side with beginning artists who are still 
at the very beginning of their artistic career. An idea that became a reality in Sinai 
that witnessed major challenges and great victories of the past. And now, Sinai is 
witnessing a new artistic victory where youth are creating a better future. 
 For three years, I participated in Sitfy. During the first edition I was responsible 
for forums and seminars while during the second edition I was honored to be 
chosen as a member of Youth Critics International Jury among dear colleagues 
and friends. This year, I›m a member of the daily chronicle team that is racing with 
time to cover all events and performances for you. When I think about the two 
previous years, I find myself in front of specific 
values established by the festival. The sense of 
loyalty to great artists and intellects who taught 
us, directly or indirectly, is clear in dedicating 
the first edition to the late academic and director 
Dr. Hany Motawea, while the second edition 
was dedicated to the the late director, actor 
and innovator Karam Motawea. The third 
edition is dedicated to the great poet, playwright 
and translator Salah Abd Al-Sabour. These 
dedications came in recognition of these pioneer 
efforts of creative artists who enriched our lives 
and careers. But this year, another value is clear 
in honoring great artists while they are still 
alive instead of honoring them after they depart 
our world. Therefore, SITFY chose to honor a 
famous star whose works tried to make change 
in the Egyptian way of life: Mohamed Sobhy. 
 Some may think I›m biased for SITFY when I 
talk about the evolution of competition and the 
establishment of a new jury for monodrama in addition to the grand ward jury. 
The Youth Critics International Jury is a clear confirmation of the importance 
of criticism in developing art. Creation should be accompanied with critics as an 
integral mechanism for improving techniques. It is a crucial undeniable relation 
between the artists and the critic that improves art works. 
 Every year, I see with my own eyes a bee heave that actively works in harmony to 
establish this event. Volunteers who work as organizers, translators, technical and 
logistic support and many other fields believe in teamwork and think that no one 
can succeed alone. They generate new and daring ideas that indicate the ability of 
youth to create change in cultural administration and events organization. This 
clearly indicates that SITFY creates bridges of communication among younger 
generations and older ones. It is a relationship of love, fostering and respect. 
 Reaching my thirties, I should admit the fact that I couldn›t pursuit theater, the 
art that I›m passionate with, everywhere on earth. I didn›t manage to travel to see 
theater in other countries. But events like SITFY provided me with the opportunity 
to meet those artists of my generation who work all over the world and to see their 
creations that renew my mind and my intellects. 
 My dream now is to see the thirtieth edition of SITFY and to be able then to 
participate actively in it. It is a dream of the a future free of deformities of the 
present. It is a dream for the singing birds to fly freely in the skies of Egypt instead 
of leaving to other skies. 
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