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استحدثت إدارة امهرجان نوع اخر من التكرمات 

ااول هو درع الفنانة سميحة أيوب التقديري والثاني 

دروع للشباب امؤثرين فى احركة امسرحية.

وصعد بعض امكرمون فى حفل اافتتاح استام 

بحفل  ااسماء  باقي  تكرم  يتم  أن  على  دروعهم 

اجزائرية  الثقافة  وزيرة  امكرمن  ومن  اختام، 

خليدة التومي،  الفنانة التونسية  منى نور الدين، 

ومثلة اإماراتيه عائشة عبد الرحمن  ورشا عبد 

امنعم من مصر ، ودرع الشباب ناله الفنان امصري 

مصطفي خاطر 

امسرح  على  التحكيم  جنة  أعضاء  صعد  ثم 

سيبيو،  أكادمية  ورئيس  الرومانى  اممثل  وهم 

قسطنطن شرياك الذى يترأس اللجنة، وأعضاء، 

مروسيا  امسرحية  للفنون  العالى  امعهد  عميدة 

مورثيا  سونيا  والتمثيل  امعاصر  الرقص  وأستاذ 

اإنسانية  والعلوم  اآداب  كلية  إسبانيا، عميد  من 

بنمسيك، وعبد القادر كنكاى من امغرب، امخرجة 

تاتيانا مالونيسكا من بولندا، واممثل وامخرج على 

عليان من اأردن، سينوغراف وعضو الهيئة الدولية 

ريجدون  كيفن  امسرح  ومعمارى  لسينوغرافى 

مارتيال  العرائسى  وامخرج  واممثل  أمريكا،  من 

سانديب  والكرويجراف  واممثل  فرنسا،  من  انتون 

سوبركار من الهند، اممثلة والكاتبة وامخرجة نورا 

أمن من مصر عضوا ومقررا.

من   فتشكلت  الدولية  الشباب  النقاد  جنة  أما 

الدكتور عمر فرتات،، أستاذ أكادمي من فرنسا، و 

لومنيتا دانا برسان، استاذ أكادمي من رومانيا، و 

خالد رسان، ناقد وكاتب مصر . 

 حظة التكرمات وصعود أعضاء 
جنة التحكيم على امسرح 

فعاليات
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مكان اانعقادالفعاليةالتوقيتالتاريخ

4 
/ 

1 
حد

أ
ا

أمام قاعة امؤمرات الرئيسية (بينسوا) – جولى فيل – خارجىاموكب ااحتفالى – Red Carpet مشاركة فرقة درام ايت – عرض أعام الدول – عرض امهرج (تونس)17:30

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواحفل اافتتاح مع فرقة أوبرا عربى – إخراج / عمر الشحات19:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواحفل غنائى للنجم »أحمد جمال« مصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة امايسترو د/ عز الدين طه20:30

4 
/ 

2 
ن

ثن
ا

ا

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافين وتقنين ومعمارين امسرحShark Room قاعة ااجتماعات داخل الفندق

ميدان الساممسيرة السام – أوبيريت قصير بعنوان »حظة بتغير حياة« – بحضور أصحاب امعالى محافظ جنوب سيناء والوزراء والسفراء11:00

16:00 – 14:00
ندوة التدشن اخاصة بالنجم القدير »محمد صبحى« حامل إسم الدورة الثالثة للمهرجان

يدير الندوة : أ.د/ أشرف زكى   - امتحدثون : أ.د/ حسن عطية – د/ مصطفى سليم – أ/ إبراهيم احسينى
كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبع

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوانساء با غد – مصر (امسابقة الرسمية)18:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواا تنسى ذلك – إسبانيا (مسابقة امونودراما)20:30

4 
/ 

3 
اء

اث
لث

ا

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافين وتقنين ومعمارين امسرحShark Room قاعة ااجتماعات داخل الفندق

مسرح الشاطئبينوكيو واأحام (مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية)12:00 – 13:00

الورش امسرحية14:00 – 17:00

كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات امهنية 15:30 – 17:30

16:00 – 15:00

17:00 – 16:00

ساعة لعرض التقنيات احديثة بامسرح ااجليزى – شن كرولى – إجلترا

ساعة لعرض التقنيات احديثة بامسرح البلغارى – ماريا ريتشنوفا - بلغاريا
Shark Room قاعة ااجتماعات داخل الفندق

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالقمة عيش – سلطنة عمان (امسابقة الرسمية)18:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواتفل قهوة – لبنان (مسابقة امونودراما)20:30

شارع اخليج بخليج نعمةقصاقيص – مصر (مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية)22:00

4 
/ 

4 
اء

بع
أر

ا

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافين وتقنين ومعمارين امسرحShark Room قاعة ااجتماعات داخل الفندق

مسرح الشاطئعسل وطحينة – مصر (مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية)12:00 – 13:00

الورش امسرحية14:00 – 17:00

كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات امهنية 15:30 – 17:30

16:00 – 15:00
17:00 – 16:00

ساعة لعرض التقنيات احديثة بامسرح اأمريكى – كيفن ريجدون – أمريكا
ساعة لعرض التقنيات احديثة بامسرح الهولندى – بيرت ديترمان - هولندا

Shark Room قاعة ااجتماعات داخل الفندق

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوانزوة – تونس (امسابقة الرسمية)18:00
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كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواالتصريح اأخير لشهريار – اجزائر )مسابقة امونودراما(20:30

السوق القدم أوبيريت زمن الفن اجميل – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 
/ 

5 
س

مي
خ

ا

يوم ترفيهى وجوات مفتوحة 10:00 – 16:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواالسجن اخشبى – إيطاليا )امسابقة الرسمية(18:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواواحدة حلوة – مصر )مسابقة امونودراما(20:30

الكوجرس سنتر أمام حمام السباحةعرض احكى والسيرة – اإمارات – مسرح امقهى )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 
/ 

6 
عة

جم
ا

السوق القدمعرض احكى والعرائس – اجزائر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(13:30

الورش امسرحية14:00 – 17:00

كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات امهنية 15:30 – 17:30

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوايوميات أدت إلى اجنون – الكويت )امسابقة الرسمية(18:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوانساء حت ااحتال – فلسطن )امسابقة الرسمية(20:30

أمام قصر الثقافةقصاقيص – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

السوق القدم عسل وطحينة – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 
/ 

7 
ت

سب
ال

مسرح الشاطئجربة »الرسم حت اماء« – تونس )مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

شارع اخليج بخليج نعمةامهرج – تونس )مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

كنيسة السمائنبينوكيو واأحام )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

الورش امسرحية14:00 – 17:00

كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبعندوة أعام امسرح اإماراتى 15:30 – 17:30

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوااجلسة – مصر )امسابقة الرسمية(18:00

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوامذكرات بحار – الكويت )مسابقة امونودراما(20:30

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواقلب يرى – اإمارات )امسابقة الرسمية(22:00

4 
/ 

8 
حد

أ
12:00 – 16:00ا

حفل توقيع البروتوكوات : مصر واإمارات / مصر وتونس / مصر وأمانيا  - توقيع بروتوكول تعاون بن إدارة امهرجان وشركة ريزم للتوريدات 
واخدمات اإعانية - توقيع برتوكول تعاون بن إدارة امهرجان ومنتجع ماريتيم جولى فيل 

كوجرس سنتر – داخلى قاعة نويبع

كوجرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواكرنفال اختام مشاركة فرقة أوبرا عربى – فيلم عن ليالى امهرجان – مقتطفات من نتاج بعض ورش العمل – إعان النتائج 19:00

ان
ج
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م
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ج
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إنطلقت أمس فاعليات الدورة الثالثة مهرجان »شرم الشيخ 
إبريل   8 حتى  يستمر  وال��ذي  الشبابي«  للمسرح  الدولى 
اجاري، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 
والعديد من  الثقافة،  الدام، وزيرة  إيناس عبد  الدكتور  و 
العربية  ال��دول  مختلف  من  والشباب  الكبار  امسرحين 

واأوروبية ..
يعيد  لفيديو قصير  اإفتتاح مشاهدة احضور  بدأ حفل 
ذكريات الدورتن اأولى والثانية من امهرجان، ويبث رسائل 
للوجوه  احضور  م��دى  عن  امتتالية  اللقطات  خ��ال  من 
العروض  وأيضا  امهرجان،  لفاعليات  والدولية  العربية 

امتنوعة التي قدمت ي الدورتن السابقتن . 
» من كل انحاء الدنيا .. من كل شبر فى آراضينا .. أحام 
على امسرح تفرح » بهذه الكلمات افتتح العرض على خشبة 
امسرح وسط اداء تعبيري، أضفى على احفل بهجة كبيرة، 
وعبرت اغنية اافتتاح »23 فكرة بتخرج للنور« وهى عدد 
العروض امشاركة بأقسام مسابقات امهرجان، وأن الدورة 
الثالثة حمل أسم الفنان الكبير محمد صبحي، وأن رئيسة 
امهرجان الشرفية هى سيدة امسرح العربي سميحة أيوب.

سلوى عثمان 

مهرجان شرم الشيخ ينطلق فى دورته الثالثة

ثاثة سيدات حصلون على درع » سيدة امسرح العربي« .. ووعد 
من حافظ جنوب سيناء بأستمرار امهرجان على أرض الفروز
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قال امخرج مازن الغرباوى، رئيس امهرجان فى كلمته إفتتاح امهرجان: وها نحن فوق تراب 
سيناء الطاهر وحت سمائها امفعمة باحب والسام للجميع .. نحتفل بالدورة الثالثة لفاعليات 
مهرجان »شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي«  والذي يهتم ي امقام ااول على جميع كل هذه 
القلوب امحبة للفن ولإنسانية لتتاقي معا وتعزف سويا معزوفة سام تهديها للعالم أجمع ...

من بقعة هى من اطهر بقاع اارض، واكثرها قداسة جلى فيها اه ي السماء لنبيه موسي، 
ومشي فوق رمالها امسيح بشير السام، وعبرها محمد رسول السام واإنسانية فى رحلته 

لبيت امقدس.
ها هى الدورة الثالثة تأتى لتواكب ما تخوضه مصر نيابة عن العالم أجمع ضد قوة اإرهاب 
الظامية، التي حاول فرض سيطرتها على العالم أجمع، ونحن نخوضها حربا بطريقتنا؛ ا تقل 
ي أهميتها عما  يقوم به أبناء القوات امسلحة و الشرطة وأهل سيناء، وإما هى حرب ساح 
بساح أخر، ساح احياة واإنسانية كلها، يجب أن تشاركنا يد أخري فى مشعل التنوير لتنير 

لنا الطريق ولتقطع به السبل التي يطمع خفافيش الظام التسلسل منها للوصول إلينا.
نحن هنا لنقول للعالم اجمع أن مصر ليست حضارة مرت وانقضت، واما حضارة نبع متجدد 

للحضارة التنوير يضيء مجددا معكم وبكم«.
وأكد الغرباوى على أن الطريق للدورة الثالثة لم يكن مهدا كما يري البعض، ولكن فى النهاية 
وصل امهرجان لينطلق للمرة الثالثة، ووجه الشكر لوزارة الثقافة حت رعاية الوزيرة الدكتورة 
إيناس عبد الدام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب 

والرياضة، والهيئة العربية للمسرح والتليفزيون امصري � قطاع النيل للقنوات امتخصصة ��.

»محراب«  داخل  باحضور  لترحب  امهرجان  مدير  احكيم،  وفاء  الفنانة  وصعدت 
احب والثقافة وامسرح والعطاء وامقاومة واحرية والثورة الثقافية ؛ وهو امسرح 

وأضافت » امسرح يجمعنا .. امسرح من خاله نتحدث عن مشاكلنا .. امسرح كلمة 
جميلة جدا .. جمعتنا الدورة الثالثة، فوقف ورائنا رجال أصحاب كلمة، وشكر خاص 
لكل من وقف بجانب كلمة مكن أن تغير الكثير عبر عشرة أيام من امسرح من خال 
شباب على أرض ضحت بالكثير ... أرض سيناء« كما وجهت الشكر من وضع يده 
فى يدهم وأتاح الفرصة مسرحي العالم أن يأتوا إلى سيناء يقدموا إبداعهم ويروا 

الطبيعة اجذابة 
ووجهت احكيم كلمتها لشباب امسرح وقالت » شباب العالم .. افرحوا .. حبوا .. 

غنوا .. اعملوا مسرح .. يا بينا نشتغل مسرح« .

أكدت الفنانة سميحة أيوب خال كلمتها باافتتاح أن امهرجان 
؛  طاقاته  ك��ل  وينمى  يبدع  أن  مختلفة  دول  م��ن  لشباب  يتيح 
فامهرجان يدعم أجياا متتالية وكل شاب من الشباب امشارك 
ضمن الفاعليات يأتى من بلده ليعرفنا على فن مختلف، وتعلم 
أشياء جديدة من خال الورش التى يقدمها امهرجان، وشبهت 
شباب امسرحين بالبراعم التى تنمو من خال تبادل اخبرات 

ورؤية طاقاتهم امتنوعة على خشبة امسرح . 
وقالت أيوب : » شكرا لكل من ساهم بامهرجان، شكرا لكل من 

دعم هذا امهرجان« . 

مازن الغرباوى: خوض احرب 
ضد اإرهاب بطريقتنا 

وفاء احكيم: رسالة لشباب 
العام »أعملوا مسرح«

ميحة أيوب: شكرا لكل من 
ساهم داعما هذا امهرجان 
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واإب��داع يظان  الفن  أن  الثقافة،  وزير   : الدام  إيناس عبد  الدكتور  قالت 
أن  التى حاول جاهدة  الظامية  القوى  أمة ضد  امنيع أي  الصد  حائط  
القلب  تسيطر على مقدرات الشعوب احرة، وأضافت أن الشباب يظل ي 
من العملية اإبداعية ما لهم من قوى متجددة وطموحة، ورغبة حقيقية فى 
بذل جهد صادق  على  الفائقة  وقدرتهم  الواقع،  وهموم  قضايا  عن  التعبير 

وفعال لتحقيق امتعة اجمالية للفن بكافة أشكاله .
وأضافت أننا اليوم نقف سويا على تراب سيناء الطاهر وي قلب مدينة شرم 
الذي متاز عن  امسرح  وفن  امهرجان،  فاعليات  ببدء  لنحتفل سويا  الشيخ 
غيره  بامواجهة امباشرة مع اجمهور اما مثل حالة فريدة من التلقي الفنى، 
مصرالناعمة  قوى  مثل  امهرجانات  هذه  مثل  و  الشبابي،  اجهد  هذا  وإن 

والركيزه ااساسية انطاقتها نحو امستقبل .
إن امسرح بدوره احديث والثابت فى بناء الوعي العام من خال ما يعكسه من 
تفاعل حقيقي مع قضايا اإنسان وهو وبحق أبو الفنون جميعا، وبه نحتفي 
وحدها  عليه مصر  تقف  التى  امواجهة  إلى خط  ننطلق  فمن خاله  اليوم، 

لتحارب قوى التطرف واإرهاب، والتى ا تقتصر على امواجهة امسلحة .

أكد الفنان محمد صبحي، الذي يحمل 
أن  على  ال��ع��ام،  ه��ذا  اسمه  امهرجان 
تكرمه بامهرجان هذا العام مثل أكبر 
من مجرد تكرم، وأضاف أن امهرجان 
الشباب،  يقودها  وثقافية  فنية  حركة 

وعلينا أن نؤمن بقيادة الشباب. 
وأضاف صبحي أنه فى بداياته الفنية 
وجد من يساعده  من طبقات متنوعة 
قاموا مساعدته هو وفرقته ليقدر على 
امسرحيات وشراء مابس  تذاكر  طبع 
وأكد  يقدمها،  أن  يريد  التي  العروض 
بامهرجان  امتواجد  الشباب  أن  على 
ما  وسنساعدهم  كبير  طموحه  اآن 

نقدر عليه.
حل  ف��ا  ه���زل،  كفانا  صبحي:  وق���ال 
لبناء مواطن ليعود بريادة مصر إا بفن 
وثقافة تبني امواطنن، وطالب صبحي 
م��س��ارح  تفتح  أن  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  م��ن 
للجمهور  يعود  حتى  للجمهور،  اجولة 
»إرت��ي��اد«  حب  منهم  الشباب  وخاصة 

امسرحية،  العروض  ومشاهده  امسرح 
كما طالب بإعادة تراث امسرح امصري 
الرحمن  لعبد  الصبور  من صاح عبد 
تعرف  ا  أج��ي��ال  فهناك  ال��ش��رق��اوى، 

هؤاء الكتاب الكبار.
امهرجان  هذا  أن  على  وش��دد صبحي 
فى  معا  ال��ع��رب  جميع  معادلة  حقق 
مكان واحد، وأعرب عن سعادته بوجود 
مسرحين عرب كثر بامهرجان، وطالب 
بإعادة  ق��رار  ام��ه��رج��ان  ف��ى  يتخذ  ان 
خ��ال  م��ن  ال��ع��رب��ي  للمسرح  ال���ري���ادة 
العربية  بالعواصم  والثقافة  الفن  نشر 
اامثل،  احل  هى  فالثقافة  امختلفة، 
فااهم من بناء احجر هو بناء البشر.  
امدير  البستاوى،  الدكتور إجي  وسلمت 
منحوت  م��ث��ال  للمهرجان،  التنفيذي 
لصبحي للفنانة نسمة دياب، كما عرض 
التى  مسرحياته  اهم  عن  قصيرا  فيلما 
م��دار  على  ام��س��رح  خشبة  على  قدمها 

تاريخه الفني.

إمكانيات  جميع  أن  على  سيناء،  جنوب  محافظ  ف��ودة،  خالد  اللواء  أكد 
الدولى  الشيخ  ش��رم   « مهرجان  إج��اح  موجودة  سيناء  جنوب  محافظة 

للمسرح الشبابي، وأضاف أنه سعيد بدعم امهرجان فى دورته اجديدة .
وأعلن فودة أن الدورة الرابعة امقرر عقدها العام القادم للمهرجان ستكون 
الفكر،  وأنصار  والوعي  الثقافة  ؛ أنه حريص على نشر  بامحافظة  أيضا 
وأعلن أن امحافظة بصدد جهيز مسرح يسع ل� 4000 متفرج سيكون متاح 
كما سيتم  القادمة،  الدورات  امسرحيات عليه فى  لعرض  امهرجان  إدارة 
وسط  امسرحيات  لعرض  فرصة  هناك  وسيكون  بالشوارع  مسارح  جهيز 

امواطنن فيما بعد 
البنات  غزل   « عرض  استضافة  محمد صبحي  الفنان  فودة  اللواء  ودعا 
وأض��اف  سيناء،  جنوب  أهالى  ليقدمها   �� لصبحي  اجديد  العرض   ��  «
بالفاعليات،  متواجدين  انهم  إجابته  وكانت  البدو  على  سأله  صبحي  أن 

ومتواجدين دائما .
 وشدد فودة على أن اجميع متحمل مسئوليته إجاح هذا امهرجان الذي 

يحمل اسم مصر .

ايناس عبد الدايم : اإبداع هو 
حائط الصد ضد القوى الظامية 

حمد صبحي : امهرجان حركة فنية وثقافية يقودها الشباب، وعلينا أن نؤمن بقيادة الشباب

خالد فودة :  مسرح يتسع لـ 4000 متفرج 
متاح للمهرجان فى الدورة القادمة 
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كّرم شرم الشيخ الدولي للشباب مجموعة متميزة من امسرحين من مصر والوطن العربي  وقد عبر اجميع عن 
سعادتهم باستضافهم ي هذا امهرجان الشبابي ، وأكدوا أن أبرز ما ميز امهرجان هو سمته الشبابي .  

  عماد علواني

امكرمون : شرم الشيخ مدينة عامية للسام  .. 
والثقافة هي الساح ضد التطرف

الثقافة  وزي��رة  تومي  خليدة  أش��ارت 
اجزائرية إلى تقديرها للفنان محمد 
ص��ب��ح��ي وال���س���ي���دة س��م��ح��ي��ة اي���وب 
وأ   ، اج��ال��ة  ب��أص��ح��اب  ووصفتهم 
كدت أنها  ترى أن الوزراء ا يكرمون 
، أنها تعتبر تكرم اصحاب امناصب 
ال��س��ي��اس��ي��ة ي��ك��ون ب��خ��دم��ة ب��اده��م 
وشعوبهم، وهذه قناعتها السياسية إا 
أنها قبلت هذه الدعوة أنها على أرض 
السام مدينة شرم الشيخ ، وأهدت 

تكرمها للمناضلة عهد التميمي .

منى نور الدين:  تكرمي ي مهرجان 
شبابي دليل تواصل ااجيال 

أما الفنانة التونسية القديرة منى نور 
الدين فقد بعثت بتحية ود ومحبة من 
الشعب التونسي إلى الشعب امصري 
 ، بالتكرم  سعادتها  على  وأك���دت   ،
طابع   ذو  مهرجان  م��ن  وان��ه  اسيما 
ترابط  على  دليا  يعّد  ، ما  شبابي 

اأجيال و تواصلها . 

عائشة عبدالرحمن:
 سعيدة بدرع سميحة أيوب 

عائشة  اام��ارت��ي��ة  اممثلة  وع��ب��رت  
ع��ب��دال��رح��م��ن ع���ن س��ع��ادت��ه��ا ب��ه��ذا 
اس��م  يحمل  ال����درع  وأن   ، ال��ت��ك��رم 

السيدة سميحة أيوب . 

أناشد   : عبدامنعم  رشا  الكاتبة 
دعم  وحدة  بتفعيل  الثقافة  وزيرة 

امسرح امستقل ي مصر 
عبدامنعم  رش��ا  الشابة  الكاتبة  أم��ا 
فقد شكرت إدارة امهرجان على هذا 
بذلك  فخرها  ع��ن  وع��ب��رت  التكرم 
لها  اأول  ه��و  ال��ت��ك��رم  ه���ذا  أن   ،
وزي��رة  مناشدة  كلمتها  ي  وأض��اف��ت 
الثقافة بدعم فرق امسرح امستقلة ي 
مصر ، موضحة انه م بالفعل إنشاء 
والتي  امستقل  ام��س��رح  دع��م  وح���دة 
الثقافة  أن  مؤكدة   ، لتفعيلها  حتاج 
ه��ي ال��س��اح ال��وح��ي��د ض��د اجهل 
والتطرف . وأهدت اجائزة أسرتها 

وأساتذتها. 
انه  خاطر:   مصطفى   النجم  وق��ال 
عاشق  وان���ه   ، التكرم  ب��ه��ذا  سعيد 
كانت  الفنية  بداياته  وأن   ، للمسرح 
زال  م��ا  ال���ذي  ام��س��رح  ع��ل��ى خشبة 

يقدمه .
خاطر : أعشق امسرح  وهو بدايي الفنية 

خليدة تومي : قبلت الدعوة والتكريم من اجل عيون مدينة السام 
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عن 
مهرجان شرم الشيخ الدوى للمسرح 

الشبابى  دائما يضيف فى كل دورة جديد 
ثمة إشكاليات كثيرة وجمة، حيط بهذا النوع امسرحى الذى نطلق عليه فن امونودراما، فلقد اختلف حوله العديد والعديد من الباحثن 
خشبة  على  واحد  شخص  وجود  على  تعتمد  كونها  الواحد  اممثل  دراما  هى  امونودراما  أن  يرى  من  فهناك  واإكادمين،  وامتخصصن 
امسرح يؤدى دورًا أو عدة أدوار ويلقي أكثر من حوار درامي مختلف أو يؤدى دوره فقط بإستخدام حركات جسدية فقط – بانتومام –، 
وهناك من يخالف ذلك ويقول تكمن صعوبة امونودراما كونها تعتمد فقط على شخص واحد فمشاهدة  مسرحية كاملة ا يظهر فيها 
سوى مثل واحد يؤدى جميع اأدوار أما أن تسبب املل للمتلقى أو جذب امتلقى أستكمال العرض وهذا ما يتوقف على  قدرة اممثل 

وإمكانياته فى التمثيل ومن ثم مكننا القول أن جاح عرض امونودراما يتوقف على براعة اممثل وقدرته .
بن هذا وذاك وضمن فعاليات الدورة الثالثة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته احالية، م إستحداث فرع تسابقى 
جديد لعروض مسرح امونودراما، ونحن هنا على صفحات نشرة امهرجان، نحاور مجموعة من الباحثن واإكادمن وامتخصصن، محاولة 
منا  للبحث فى أغوار هذا النوع من الفن امسرحى، وإزالة بعض النقاط الغامضة واإلتباس الذى يحيط به، كما نتعرف على آرائهم 
وأفكارهم ورؤيتهم العلمية واإكادمية والتخصصية حول سمات وخصائص امونودراما، وآرائهم أيضا حول إقامة مسابقة للمونودراما 

ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هذه الدورة.

رانا أبوالعا
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كنا حاجة إى مهرجانات هذا النوع من فن امسرح .. 
حتى اقامه مهرجان شرم الشيخ فى هذه الدورة

مهرجان شرم الشيخ قضى على مقولة ..
 ا توجد مهرجانات للمونودراما فى مصر 

الكبيرة  العروض  من  فقراً  أكثر  تكون  ما  غالباً 
ووسط  بداية  لها  مسرحية  هى  النهاية  فى  لكن 
تتمحور  ولكنها  مسرحية  أى  مثل  مثلها  ونهاية 
حول شخصية واحدة مثل عالم امسرحية ككل. 
كما أضاف أنه فى مصر ا يوجد مهرجانات تقام 
للعروض امونودرامية إا على مستوى الهواة وعلى 
مصر  فى  ينظم  مهرجان  يوجد  ا  لكن  استحياء 
لعروض امونودراما فقط ولكن هذا ا ينفى وجود 
أخرى  باد  فى  امونودراما  لعروض  مهرجانات 
خصيصاً  تنظم  مهرجانات  هناك  ان  موضحاً 
لعروض امونودراما فى الشارقة والكويت وقرطاج 
فى  مؤكدا  العام،  هذا  اأولى  دورتها  بدأت  التى 
الوقت ذاته أنه ابد من إقامة مهرجانات تختص 

بعروض امونودراما فهى لون مسرحى مفضل لدى 
اننا  قال  ثم  وامسرح،  محبى  من  عريضة  قاعدة 
فى  امونودراما  تقنيات  على  التعرف  إلى  بحاجة 
دولى  مهرجان  إلى  بحاجة  نحن  ولذا  كله  العالم 
وليس محلى فقط، مؤكداً أن مهرجان شرم الشيخ 
اعتاد أن يضيف شئ جديد وان إضافة هذه الدورة 
وأختتم  جميل  شئ  والورش  امونودرما  مسابقة 

حديثة بتحية وشكر القائمن على امهرجان.
تعريف  عن  فقال  خميس  أحمد  الناقد  أما 
امونودراما أن العلم يقول مباشرة ان امونودراما 
دراما  انها  أي  الواحد  اممثل  دراما  إا  هي  ما 
واحد  مثل  به  يكون  الذي  امسرحي  العرض 
فقط علي خشبة امسرح، موضحاً ان امونودراما 
عرض مسرحي متكامل يقدم من شخص واحد 
نوعية  ان  قائاً  وأكمل  للكلمة  الكامل  بامعني 
إلي فكرة ومن عارض  العرض تختلف من فكرة 
الدراما  نوعية  إختاف  تبعاً  وذلك  عارض  إلي 
كوميدي مأسوي وبن عروض احكي والعروض 
العروض  أو  شخصية  مأساة  عن  تتحدث  التي 
امقدمة بشكل فانتازي وغيرها، مؤكداً ان عرض 
امونودراما لدية نفس خصائص العرض التقليدي 
ولكنها تلتزم بفكرة الشخص الواحد، ثم قال انا 
ا أحبذ وجود مهرجان لعروض امونودراما فقط 
وذلك انه سيصبح شيء زائد علي امتلقي كونه 
سيري علي مدار أكثر من يوم عروض مونودراما 
فقط، موضحاً ان هذا سيحدث ملل لدي امتلقي، 
ثم قال من اأفضل التضمن ضمن مهرجان يقدم 
اكثر من نوع ولون فني مختلف كما يحدث ضمن 
الشيخ  شرم  مهرجان  من  الدورة  هذه  فعاليات 

الدولي للمسرح الشبابي.
من جانبه قال د. محمد الشافعى أن امونودراما 
مثل  خال  من  يقدم  مسرحى  عرض  هى 
خشبة  على  يكون  أن  الضرورى  من  ليس  واحد 
 – اأحداث  أغلب  ولكن  واحد  مثل  امسرح 
هذا  حول  تدور  أو  تتجه   – اأحداث  من   %90
طويلة  لفترة  اعتدنا  اننا  قائاً  وأكمل  الشخص، 
أرى  ولكنى  معن  قالب  أو  شكل  للمونودراما  أن 
محسن  الدكتور  كتبها  التى  منيكان  مسرحية  ان 
أن  مونودراما  تعتبر   – اه  رحمة   – مصلحى 
شخصية  حول  تدور  واأحداث  الشخصيات  كل 

دراما  امونودراما  أن  قال  الكاشف  مدحت  د. 
ممثل  مسرحى  عرض  أنه  معنى  الواحد  اممثل 
واحد ا يشاركة مثلون آخرون ويؤدى هذا اممثل  
شخصية واحدة أو عدة شخصيات، وأكمل قائاً 
أن وجود مثل واحد فى العرض امسرحى يصنع 
أدائة وكل  العرض امسرحى  إختاف فى إخراج 
العرض  أن  موضحاً  امسرحى،  العرض  عناصر 
امسرحى اجماعى يحتوى على عناصر متعددة 
اممثل  يجعل  الذى  الفردى  العرض  عكس  على 
العناصر  باقى  أما  العرض  فى  امتصدر  امركز 
تكون طفيفة بعض الشئ، وأكمل قائاً ان عروض 
ساعة  عن  مدتها  تطول  ان  يجب  ا  امونودراما 
امونودراما  عروض  عناصر  ان  قائاً  أكثر،  على 
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أشكال  له  امسرح  خشبة  على  واحد  فرد  طريق 
مختلفة مكن ان يقدم بشكل موسيقى أو راقص 
تطورت  امونودراما  ان  قائاً  وأكمل  صامت  أو 
تستخدم  وأصبحت  اجماعية  العروض  بتطور 
الفيديو  مثل  املل  حالة  لكسر  احديثة  التقنيات 
بروجيكتور وخيال الظل، ثم قال ان هناك حدى 
بنصوص وإخراج امونودراما كما ان هناك حدى 
فى التمثيل نظراً لوجود شخص واحد فقط على 
أنه من اأفضل ان تقام  خشبة امسرح، موضحاً 
يجب  فا  فقط  امونودراما  لعروض  مهرجانات 
العروض  تقييم  امونودراما ضمن  تقيم  ان يدخل 
اجماعية الكبيرة، مؤكداً ان فكرة إدخال مسابقة 
للمونودراما ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ 
ستشجع  جديدة  فكرة  الشبابى  للمسرح  الدولى 

على إنتاج عروض للمونودراما.
فن  امونودراما  أن  قال  أيضا  صبحى  أمن  د. 
الفن  هذا  امسرح  بدايات  أن  أصيل  مسرحى 
موضحاً  مونودراما،  كانت  الفنون  لكل  اجامع 
ان امونودراما ليست ردة فى امسرح أو إنتكاسة 
بل هى أصل امسرح، وأكمل قائاً ان امونودراما 
حتاج إلى ضمير وصدق اممثل أكثر من غيرها 

على  امسرحى  الصدق  حظة  اممثل  أضاع  فلو 
سبيل امثال لم يجد من يساندة على خشبة امسرح 
ان  فرصة  استغل  هل  يحاكم  امونودراما  فممثل 
يقدم طرح امخرج وامؤلف بطريقة صحيحة أم ا، 
ثم قال انه يفضل ان يجيد مثل امونودراما فنون 
أخرى مثل الرقص والغناء والعزف وان يكون لدية 
احضور أكثر على خشبة امسرح حتى ا يفسد 
العرض امسرحى انه فى حالة امونودراما يكون 
شخص واحد متجسدة به كل أمالى امسرحية، ثم 
قال ان عروض امونودراما يكون بها عاقة اممثل 
مع امخرج وامؤلف أعمق ويعد جمهور امونودراما 
لطبيعة  وذلك  الطويلة  للعروض  نسبة  قلياً 
أقل  إقتصادياً  امونودراما  ان  قال  كما  العرض، 
لقطع  إا  العروض اجماعية أنها ا حتاج  من 
ديكور بسيطة وإضاءة أقل أنها ُتصمم لشخص 
واحد، مؤكداً ان وجود مسابقة للمونودراما ضمن 
ائقة  بطريقة  قدم  إذا  أفضل  أخرى  مسابقات 
سيلمع أكثر وتصبح نسبة إقبال هذا النوع من الفن 
أكثر وأتوقع ان يقدم مهرجان شرم الشيخ مسابقة 
أو باأحرى عروض امونودراما بهذه الطريقة، ثم 
قال أن هذا سيصبح أفضل من أن يقام مهرجان 
ان  لعروض امونودراما فقط  أكمل حديثة قائاً 
وجود عروض جماعية بجانب عروض امونودراما 
تقنيات  امونودراما  تكسب مثل  امهرجانات  فى 
بداً  أقوى  مونودرامية  عروض  صنع  من  مكنه 
تختلف  مونودرامية  عروض  فقط  يرى  أن  من 
مسابقة  وجود  ان  موضحاً  احكاية،  فى  فقط 
للمونودراما ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى نوع من التنويع كما انها 

مثل نوع من العدالة للشباب.

واحدة وكان هذا شكل جديد لعروض امونودراما 
ومن ثم بدأنا ننظر إلى امونودراما بشكل مختلف، 
فى  امونودراما  بعروض  قلة  هناك  ان  موضحاً 
مصر ف نادراً ما جد عروض مونودراما، مؤكداً 
على صعوبة امونودراما قائاً ليس من السهل ان 
ان  فابد  مونودراما  عرض  بتمثيل  اممثل  يقوم 
إمكانيات  متلك  شامل  مثل  اممثل  هذا  يكون 
واإستعراض  الغناء  على  القدرة  لدية  أى  قوية 
ا  حتى  التمثيل  أو  اأداء  بجانب  واأكروبات 
يحدث رتابة لدى امتلقى، ورما هذا هو سبب قلة 
عروض ومهرجانات امونودراما، وأكمل قائاً ابد 
ان يكون نص امونودراما يتحمل فكرة ان يقدمه 
خيال  اممثل  لدى  يكون  وان  فقط  واحد  شخص 
كبير يجعل امتلقى يتأقلم مع هذا اخيال ليذهب 
معه للمكان والزمان الذى يتحدث عنه، ثم قال ان 
جربة وجود مسابقة للمونودراما ضمن فعاليات 
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
لتجارب  سنتعرض  أننا  ومثمرة  جميلة  جربة 

مختلفة سواء من دول عربية أو أجنبية .
أن  مهران  محمد  الشاب  الفنان  أيضا  قال  كما 
امونودراما تتلخص فى حكى مشاعر إنسانية عن 

ميس : نوعية عروض امونودراما ختلف من فكرة إلي 
فكرة و من عارض إلي عارض وذلك تبعًا إختاف نوعية الدراما

الشافعى: عرض امونودراما حتاج ممثل شامل لديه القدرة على الغناء 
واإستعراض و اأكروبات جانب التمثيل حتى ا حدث رتابة لدى امتلقى
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صفاء البيلى:  إقامة الورش وامسابقات قادرة 
على تقديم جيل جديد للحركة امسرحية

د. جبار جودي الُعُبودي :  
امهرجانات .. أفق الطموح واأمل

مهرجانات امسرح  ما بن ااتصال 
والتواصل ضرورة تارخية  

أحببت فكرة إقامة امهرجان ي منطقة سياحية 
الللللرواج مللن خللال  أن هلللذا يصنع حللالللة مللن 

الضيوف  مللن  الللعللديللد  تللواجللد 
الللعللرب وأجللانللب مللن ا تتاح 
ي  إا  مصر  زيللارة  فرصة  لهم 
تلللللك امللنللاسللبللات، أضلللف إلللى 
ذلك مسألة التاقى بن الناس 
ومسئولى  اخلللبلللرات  وتلللبلللادل 
امللهللرجللانللات الللذيللن تللتللاح لهم 
فلللرصلللة ملللشلللاهلللدة اللللعلللروض 
ترشيحها  وبالتالى  حية  بصورة 
للللللمللشللاركللة فلللى مللهللرجللانللاتللهللم 
يستقطب  أن  وأمنى  امختلفة، 
تناقش  التي  العروض  امهرجان 
مشاكل الشباب وأن يكون صناع 
الللشللبللاب أنهم  اللللعلللروض مللن 

اأفضل تعبيرا عن قضاياهم ومشاكلهم، وأحييى 
بتقدمه  امسرح  أصللل  الللعللودة  على  امهرجان 

عروض  فمعظم  مفتوحة  فللضللاءات  فى  للناس 
أربعة  بللن  محصورة  أصبحت  العربى  الللوطللن 
جدران على غرار مسرح العلبة 
جدا  أعجبنى  ومللا  اإيطالى، 
الشباب  تشجيع  امهرجان  فى 
وامسابقات  الللورش  إقامة  فى 
أن ذلللك هللو جللزء أصلليللل من 
مهام امهرجان، وسعيدة باختيار 
ليكون  صبحى  محمد  الفنان 
العام  هذا  امكرمن  رأس  على 
ورؤية  تاريخ  صاحب  فنان  فهو 
مللسللرحلليللة مللتللفللردة وملللن يللرى 
معنى  يفهم  امختلفه  أعللمللاللله 
تاريخ امسرح احديث وأنا أراه 
فيلسوفا ومفكرا ودائما ما يقدم 
للحركة  وقلللدم  الللهللادف  الللفللن 
امسرحية العديد من جوم الفن مثل هانى رمزى 

وعبلة كامل وياسر صادق.

تكرس أغلب امهرجانات الفنية أبواب نشاطاتها 
وترسيخ  دعم  أجل  من  والللدؤوب  اجللاد  للسعي 
وترصن تخصصاتها امتنوعة عن طريق اللقاءات 
واأنشطة والتصويبات امرافقة لها نقدياً .. وشكّل 
وفرة امهرجانات جانباً مهماً وصحياً وحقيقياً ي 
الناجح سيفرض  امهرجان  أي مجتمع أن  حياة 
اللللدوام،  على  بالساكن  ُيطيح  مختلفاً  حللراكللاً 
امسرحية  امللهللرجللانللات  تللأتللي  احلللال  وبطبيعة 
تتكرس  جماعية  صبغة  ذات  أنها  الطليعة  ي 

والفنانن  الللفللرق  لللقللاءات  فيها 
مجتمعن وفرادى من أجل خلق 
حالة من الدمومة والديناميكية 
الفنية  الفاعلية  تفرضها  التي 
للعروض امسرحية ومايصاحبها 
وتعليقات  نقدية  جلسات  مللن 
اتنتهي،  حوار  ومداخات  آنية 
هنالك  العربية  منطقتنا  وي 
بعض امهرجانات الراسخة التي 
وانتشار  الفنان  تكرست خدمة 
دوره عربياً ودولياً رغم تعرضها 
ظلت  لكنها  جللمللة  لللصللعللوبللات 
هيبتها  وتفرض  وتنافس  تطاول 

مقدمتها  ي  ويأتي  امنطقة  عموم  ي  اإبداعية 
امعاصر  للمسرح  الللدولللي  الللقللاهللرة  مللهللرجللان 
امسرحية  قللرطللاج  أيللام  ومللهللرجللان  والتجريبي 
وتد  دّق  الذي  للمسرح  العربية  الهيئة  ومهرجان 
دوراتللله  خللال  امللهللرجللانللات  بللن  وامعيته  ثباته 
الدولي  دمشق  مهرجان  عللودة  ونتمنى  العشرة، 
ومهرجان بغداد الدولي الى الواجهة مرة أخرى 

عند زوال غمة السياسة عّنا، وهنا نتوقف قلياً 
باجمال حركيته  متلئاً  جديداً  مشهداً  لنتأمل 
والتقييد  التقليد  حللواجللز  كللل  وكللسللر  امللغللايللرة 
واخروج الى فضاءات جديدة متنوعة واعني هنا 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان   ( مشهد 
الشبابي ( الذي يحاول بحيوية التحليق ي سماء 
متعددة  بطرق  الرصينة  امسرحية  امهرجانات 
ومختلفة ومنها امزاوجة بن جيل الرواد والشباب 
استقطاب  الى  والذهاب  والتكرمات  اادارة  ي 
جوم العالم العربي اينما وجدوا 
اضلللافلللة الللللى تللنللويللع عللروضلله 
امللتللعللددة،  تقدماتها  واشللكللال 
وعقد العديد من الورش لتنمية 
الشبابية  والللطللاقللات  امللواهللب 
ادارة  ذكللللاء  كللذلللك  الللللواعللللدة، 
منطقة  اخللتلليللار  ي  امللهللرجللان 
اقللامللتلله املللتلللجلللددة إسللتللغللال 
عللنللاصللر اجلللللذب الللسلليللاحللي 
ومن  وفنياً،  ثقافياً  وتنشيطها 
خلللللال مللتللابللعللتللي لللنللشللاطللات 
امهرجان أجد أن دورة هذا العام 
غاعلية  وأكثر  ثباتاً  اكثر   2018
وامغايرة  والتميز  ااختاف  على  اصللراراً  وأكثر 
.. لذلك ابد لي من أن أرفع التحية لكم أحبتي 
أيها احامون مهرجاٍن يليق مصر ويليق بالعرب 
ويليق بالعالم واأهم هو أنه يليق بامسرح عصب 
اصقاع  كل  ي  ومحبيه  عشاقه  نحن  لنا  احياة 
الدنيا، لكم أيها الساكنون ي أعالي قاع امحبة 

صّناع امهرجان ألف ألف حية وتقدير .

مثل النشاط اإبداعي بطبيعته التكوينية حتمية تاريخية 
للعمل  التاريخي  اللللدور  لتحقق  والللتللواصللل  بللااتللصللال 
امؤسس  التطور  جللدل  وحللدة  ي  باندماجه  اإبللداعللي 
العزل  أطر  اإبداعية  التجارب  افترقت  فلطاما  للعالم, 
اإيديولوجي واجغراي وااجتماعي والثقاي حت إحاح 
ومام  كمالها  حقيق  ي  الكامنة  اإبداعي  العمل  إرادة 
حضورها اجمالي ي حظتها التاريخية فلم تفلح أعتى 
أنظمة احجز والفصل والتفكيك رغبة العمل ي ااتصال 
اآخر  بأنساق  النسق  مللام  عن  والبحث  اآخللر  بإبداع 
فاتصل غروتوفسكي من وراء الستار الشيوعي احديدي 
ببروك الرأسمالي الغربي بتمام دعوة العودة إلى اأصول 
موجيك  وليشيك  وشاينا  كانتور  اتصل  مثلما  واجللذور 
خمسينات  ي  الغربي  الطليعي  بامسرح  البولنديون 
وستينات وسبعينات القرن العشرين, لذا تعد امهرجانات 

امللسللرحلليللة واللللللقللاءات 
الدرس  وحلقات  الفنية 
اجلللملللاللللي وامللنللاقللشللة 
جمالية  أطلللر  خلللللق  ي 
حللقلليللق لللتلللللك الللنللزعللة 
الفعل  لتكامل  اخاقة 
اإبللداعللي وخلللللق إطللار 
أنللسللانللي شامل,  عللامللي 
هو  امللسللرح  إن  ومثلما 
تاريخيا  فعا  بتجربته 
ضمير  هلللو  واللللفلللنلللان 
عصره  وروح  الللشللعللب 
امسرحية  اللقاءات  فان 
لأطر  مجاوز  فعل  هي 
اانفعالية  التعصبية 

احر  اإنساني  العمل  نللافللذة  لفتح  امغلقة  والثقافية 
لإنسان,  عاميا  مشروعا  معطياته  ليؤسس  واخللاق 
الدولية  العربية  امسرحية  وامهرجانات  اللقاءات  وتعد 
بكافة أنواعها اندراجا ي النسق اإنساني اخاق لبناء 
خطاب إنساني إزاء خطابات اآخر وتبحث عن امشترك 
الذي يحدث مشروعا تطوريا ي وعي اإنسان انطاقا 
ببعدها  باآخر  تتصل  عربية  خاصة  ثقافية  هوية  من 

اإبداعي اإنساني وتاقح جارب تطوير 
اخبرات ي مشروع إبداعي عامي بهوية ثقافية إنسانية 
قد  آخللر  يخاطب  أن  الهوية  لفاقد  مكن  فللا  عربية 
الفجة  امرئاوية  والثقافة  اامتساخ  من  نوعا  يستحيل 

التي طبعت
امللمللارسللة  وانللتللهللاك  سلللوء  بللكللل  الكولينياليات  تللاريللخ 
وامهرجانات  اللقاءات  تأتي  لذا  الثقافية,  الكولنيالية 
والفعاليات العربية  امتمثلة مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي وغيرها امماثلة صرحا ثقافيا ومعرفيا 
مهما لبناء مشروع شبابي عربي ثقاي إنساني له القدرة 
على محاورة اآخر والتفاعل معه ي إطار عامي شامل 
انطاقا من الهوية الثقافة العربية. لذا نسجل تقديرنا 
والنشاطات  الفعاليات  لتلك  التام  وتشجيعنا  العالي 
الكبير  ودورها  العربية  الثقافية  امسرحية  وامهرجانات 
اإبداعي محاورا جزءا  العربي  آليات اخطاب  لتطوير 
من خطابات اإبداع ي فضاء التداول اإنساني العامي . 

 د.عماد هادي اخفاجي

أعدها للنشر: كمال سلطان - محمد جمال الدين
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علما  أيضا،  أخر  نائب  ومعى  للرئيس،  نائبا  ثم 

عام  كل  مرتن  يجتمع  الهيئة  أدارة  مجلس  بأن 

معدل إجتماع كل ست شهور.

ضمن  الهيئة  إجتماع  عن  وماذا    ●
الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فعاليات 

للمسرح الشبابى ؟
- كنت قد قلت لك أن الهيئة تعقد إجتماعن فى 
العام، وهذا هو اإجتماع الثانى، وقد م توجيه 

الدعوة مجلس إدارة الهيئة لعقد إجتماعها ضمن 

امخرج  من  كرمة  بدعوة  امهرجان،  فعاليات 

الشاب مازن الغرباوى رئيس امهرجان، ووافقت 

الهيئة على ذلك، وسوف يتم فى اإجتماع بحث 

العديد من أنشطة الهيئة واخطط التى يجب أن 

اجديدة  التصورات  بعض  مع  تفعيلها  فى  نبدأ 

التى سوف تطرح على جدول اإجتماع . 

عن  وانطباعاتك  رؤيتك  عن  حدثنا    ●

●  فى البداية حدثنا عن الهيئة الدولية 
للسينوغرافين ومعمارين وتقنين امسرح 

بصفتك نائب رئيس تلك الهيئة . 
ومعمارين  للسينوغرافين  الدولية  الهيئة   -
فنون  ف��ى  مختصة  ه��ي��ئ��ة  ام���س���رح،  وت��ق��ن��ي��ن 

امسرحية  العمارة  وفى  وتقنياتها  السينوغرافيا 

أي��ض��ا، وت��ض��م 50 دول���ة أع��ض��اء ب��ه��ا، وق��د م 

اإحتفال على مرور 50 عاما على انشائها، وفى 

أخر عسرين عام، قد تأسيس مجلس إدارة لها 

يتم انتخابه كل أربع سنوات، يضم هذا امجلس 

تايوان  فى  دورة  أخر  كانت  ولقد  أعضاء،  سبع 

وقد م ترشيحى وانتخبت عضو مجلس اإدارة 

مازن الغرباوى فنان ناجح ونشيط ومنظم، ومتلك وعى وبصرة، 
وهى بكل تأكيد عوامل تساعد على النجاح والتطوير فى امهرجان

حازم شبل:
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى  مهرجان 

نوعى متميز يتطور من دورة إى دورة

هو رجل مسرح معنى الكلمة، جمع بن دراسته 
اأكادمية وعمله اإبداعى فى بوتقة واحدة، 
ا يعرف إا العلم بجانب الفن طريقا لتحقيق 
فريد،  طراز  من  وإضاءة  ديكور  مصمم  النجاح، 
له تاريخ حافل وطويل فى مجال امسرح الدولى 
ومصمم  كسينوغراف  قدم  وامصرى،  والعربى 
امسرح  مخرجى  كبار  من  العديد  مع  إضاءة 
امسرحية  التجارب  من  الكثير  وامصرى  العربى 
الهامة، التى أصبحت عامات فى تاريخ مسرحنا 
امؤهات  من  العديد  على  حصل  امصرى، 
من  العديد  فى  شارك  كما  الدولية،  العلمية 
العربية  وامعارض  وامؤامرات  امهرجانات 
فى  امنشورة  امقاات  من  العديد  له  والدولية، 
أنه  امسرحيات،  والدوريات  امجات  من  العديد 
رئيس  نائب  شبل،  حازم  العامى  السينوغراف 
ومعمارين  لسينوغرافن  الدولية  الهيئة 
فعاليات  داخل  به  التقينا  امسرح،  وتقنين 
امهرجان فى دورته احالية، حيث تعقد الهيئة 
لنا  وكان  الرسمى،  الدولى  اجتماعها  الدولية 

معه هذا احوار :  

حاوره: محمد جمال الدين
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اختيار الفنان حمد صبحى لتحمل امه دورة هذا العام   هو عرفان باجميل، 
وشهادة تقدير، واعراف بفنان أعطى عمره وحياته لفنه وجمهوره

صبحى دورة امهرجان هذا العام ؟ 
أرى ويعنى لى أن يحمل اسم محمد صبحى   -
دورة امهرجان هذا العام، أنه تكرم لفنان كبير 

ط��وال  وعطائه،  وموهبته  بفنه  أمتعنا  لطاما 

فى  الراسخة  الهادفة  بأعماله  الفنية  مسيرته 

أقول  ودعنى  عربى،  وإنسان  فنان  كل  وج��دان 

لك أن إى مهرجان يقام له عدة أه��داف، هذه 

فى  كبير،  حد  إل��ى  وإنسانية  سامية  اأه��داف 

امهرجانات من أحد  وإقامة  إطار فنى جمالى، 

على  واإنفتاح  الشعوب  بن  التواصل  سماتها 

وتكرم  اأجيال،  وثقافات  قيم  وتعزيز  اآخ��ر، 

اأه��داف  ذات  امهرجانات  سمات  أحد  الفنان 

السامية، فالتكرم هو عرفان باجميل، وشهادة 

تقدير، واعتراف بفنان أعطى عمره وحياته لفنه 

إقامة  أه��داف  من  وغيره  هذا  وكل  وجمهوره، 

امهرجانات هى التى تفيد وتعلم وتثقف أكثر ما 

قد يتعلمه اإنسان داخل قاعات امحاضرات أو 

حتى فى الندوات . 

●  كيف ترى اختيار مدينة شرم الشيخ 
إقامة فعاليات دورات امهرجان ؟ 

- بكل تأكيد هو اختيار موفق للغاية، فامهرجان 
مهرجان دولى، وتأتى إليه الفرق والضيوف من 

صورة  إظهار  شأنه  من  وه��ذا  العالم،  دول  كل 

لذلك  نحن  نحتاج  وق��ت  ف��ى  احقيقية  مصر 

بشدة، خاصة مع الهجمات العنيفة التى تتعرض 

أن  التى ح��اول  اخبيثة  وام��ؤام��رات  لها مصر 

أن  كما  ودول��ي��ا،  عربيا  مصر  سمعة  م��ن  تنال 

للسينوغرافين ومعمارين  الدولية  الهيئة  دعوة 

وتقنين امسرح، لعقد إجتماعها الدولى، ضمن 

اللجنة  قرار موفق جدا من  امهرجان،  فعاليات 

الغرباوى  مازن  الفنان  برئاسة  للمهرجان  العليا 

رئيس امهرجان، فمجلس إدارة الهيئة يضمن فى 

عضويته كما قلت لك سبع أعضاء من جنسيات 

ي��ش��اه��دون  س���وف  اأع��ض��اء  ه���ؤاء  مختلفة، 

مزايدات  أى  دون  الطبيعة،  على  حية  الصورة 

وسوف ينتقلون هذا بالطبع عند العودة لبادهم، 

أن  كما  دوليا،  يحسن من صورة مصر  ما  وهو 

الدولية  امواقع  وكذلك  للهيئة  الرسمى  اموقع 

تقوم  س��وف  الشأن  بهذا  وامهتمة  امتخصصة 

بتغطية أخبار الهيئة واإجتماع، ما يعود بعظيم 

الفائدة على بادنا . 

امهرجان  إستحداث  فى  رأيك  وما    ●
للعديد من امحاور داخل فعاليات امهرجان، 
كإقامة محور تسابقى لعروض امونودراما، 
التقليدية،  غير  الفضاءات  لعروض  وآخر 
امسرحى،  التأليف  مسابقة  إلى  باإضافة 
والورش، والندوات والتكرمات، وغير ذلك 

من فعاليات ؟ 
بشدة،  وأؤي����ده  ب��ذل��ك  معجب  شخصيا  أن��ا   -
فابد من إيجاد عروض مسرحية خارج اإطار 

امألوف، ومسرح العلبة اإيطالى، وابد للمسرح 

للناس، وابد أن يكون هناك عروض  أن يخرج 

من  ذل��ك  وغير  الشاطئ،  وعلى  البيوت  داخ��ل 

اأشكال امسرحية التى تتمرد على ما هو سائد 

مهرجانات  فى  ن��درة  هناك  أن  كما  وم��أل��وف، 

أشكال  من  شكل  تأكيد  بكل  وه��و  ام��ون��ودرام��ا 

العروض امسرحية التى يجب النظر أيضا إليه، 

امؤمر الصحفى عندما  ولقد سعدت جدا فى 

مالية  جائزة  عن  صبحى  محمد  الفنان  أعلن 

منه شخصيا أفضل نص مسرحى فى مسابقة 

إضافة  ال����دورة،  ه��ذه  ف��ى  ام��س��رح��ى  التأليف 

عن  أما  النص،  هذا  وإخ��راج  إنتاج  إعانه  إلى 

من  نوعا  تخلق  تأكيد  فبكل  اأخرى  الفعاليات 

وفى  امهرجان،  لفعاليات  ث��راء  ونضيف  التنوع 

النهاية دعنى نرى الدورة حتى نهايتها ويكون لنا 

احكم اأخير بعد ذلك . 

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى. 
الشيخ  ش��رم  م��ه��رج��ان  أن  أعتقد  ل��ى  بالنسبة   -
من  وأنا  متميز،  نوعى  مهرجان  الشبابى،  للمسرح 

خال متابعتى له، أرى أنه يتطور من دورة إلى دورة، 

الغرباوى  مازن  الشاب  امخرج  أن  ماما  أدرك  كما 

رئيس امهرجان، فنان ناجح ونشيط ومنظم، ومتلك 

وعى وبصيرة، وهى بكل تأكيد عوامل تساعد على 

أخرى  إلى  دورة  من  امهرجان  فى  والتطوير  النجاح 

التى  الكتيبة  كما قلت، كما ا مكن أيضا أن نغفل 

تعمل بكل إخاص وحماس من أجل تقدم كل ما هو 

الفنانة  جديد داخل دورات امهرجان، وعلى رأسهم 

البستاوى  إجى  ود.  امهرجان،  مدير  احكيم  وفاء 

تأكيد  بكل  للمهرجان، كما أضافت  التنفيذى  امدير 

الكثير  للمهرجان  أي��وب  سميحة  القديرة  الفنانة 

الفنان  وعى  يأتى  وهنا  له،  شرفى  كرئيس  والكثير 

وأهمية  الصاعدة،  لأجيال  العون  يد  مد  بضرورة 

إليه بشدة،  تاحم وماهى اأجيال، وهو ما نحتاج 

كما أعتقد أنه هذا امهرجان إذا استمر بهذه اآليات 

فلسوف يشهد تطور وميز أكثر ما هو عليه اآن، 

وفى النهاية يكفى أن هذا امهرجان ورغم أنه ما زال 

فى دورته الثالثة إا أنه أصبح ملتقى متميز للغاية. 

محمد  اسم  يحمل  أن  ترى  كيف    ●
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الفنان  اسم  اختيار  م  ماذا  بداية،    ●  
محمد صبحي لهذه الدورة بامهرجان ؟ 

حمل هذه الدورة اسم ااستاذ و  الفنان  الكبير 
وفنية  قامة مسرحية  يعّد  الذي  محمد صبحي 
بشكل عام، فقد اخلص كثيرا للمسرح وقدم منه 
ماذجا متعددة، ضخ بها العديد من النجوم ي  
احركة والساحة امسرحية امصرية، من خال 
من  ذلك  بعد  تاها  وما    »80 »استديو  فرقة  
مشروعات فنية وثقافية تنم عن انتماء حقيقي 
مشكات وطنه ومحاولة التعبير عنها عن طريق 
مسرحيا   م��وذج��ا  خالها  م��ن  حقق   ، ام��س��رح 
ون��ادرا ي امسرح  امصري بل والعربي  متميزا 
بأسره، فهو استاذ حقيقي وفنان قدير ويستحق 

هذا اإحتفاء بل وما هو أكثر من ذلك . 

عن  الدورة  هذه  ي  اجديد  هو  ما    ●  
دوراته السابقة ؟ 

وفاء احكيم:
دورة هذا العام بها  
14 ورشة وخراء دولين 
و 200 متدرب مصري 
تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى فى اأول من أبريل امقبل، وتستمر 
الدورة  هذه  وحمل  الشهر،  نفس  من  التاسع  حتى 
اسم النجم محمد صبحى وتترأسها شرفيًا سيدة 
أيوب،  سميحة  القديرة  النجمة  العربى  امسرح 
الفنان  امسرحى  امخرج  امهرجان  يرأس  بينما 
وفاء  الفنانة  امهرجان  وتدير  الغرباوى،  مازن 
فهى  البستاوى  إجى  الدكتورة  أما  احكيم، 

امدير التنفيذى للمهرجان.
التقينا مع الفنانة وفاء احكيم – مدير امهرجان 
وفاعلياتها  الدورة،  هذه  جديد  على  للتعرف   -

امتنوعة بن العروض والورش والندوات .  

حوار : عماد علواني
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الندوة امهنية جمع اكثر من 40 مؤسس 
ورئيس مهرجانات مسرحية حول العام 

امهرجان وتنتهي  ي 7 ابريل امقبل، ويقوم على 
اخبراء   من  مجموعة  الورش  هذه  التدريب ي 
من  جونسون  جيف  وهم،  واأجانب   امصرين 
امريكا , اسرافيل شاهن من بنجاديش والذى 
ون��وال ضيف   , الشاطىء  ورشة مسرح  سيقدم 
اجسد  ايقاع  ورش��ة  ستقدم  والتى  فرنسا  من 
التونسى  الفنان  وورش��ة  امسرحى  الفضاء  فى 
امعز ااقديرى ورشة الفنان مجدى ابو مطر عن 
وطفاء  الدكتورة  وورش��ة  امسرحية,  الفضاءات 
النقدية,  الكتابة  أليات  فى  لبنان  من  حمدى 
النور من تونس ي  الفنانة سيرين عبد  وورشة 
الفنان  ورش��ة  الثقافية,  اادراة  على   التدريب 
فتاح ديورى من أمانيا عن تقنيات اممثل وجسده 
مسرحة  ح��ول  ب��وس��ام��ى  م��رم  الفنانة  ,ورشة 
ال��اع��دال��ة وم��ن مصر ورش���ة ك��رم��ة ب��در فى 
الدالى  شادى  امخرج  وورش��ة  امعاصر  الرقص 
ابراهيم  الفنانة سما  فى صناعة امسرح ورشة 
فى البانتومام واخيرا ورشة الفنان على وحيدى 

من الكويت . 

هذه  ي  امتدربن  اختيار  يتم  كيف    ●  
الورش؟ 

الشباب  وزارة  طريق  عن  امتدربن  اختيار  يتم 
متدرب   200 بحوالي  تدعمنا  والتي  والرياضة 

من  اخ���رى  ال���ى مجموعة  ب��ااض��اف��ة  م��ص��ري 
امتدربن ترشحهم الفرق امشاركة ي امهرجان 
بحد اقصى اثنن او ثاثة متدربن من كل فرقة.

هذه  ي  مشاركا  مصريا  عرضا  كم    ●  
الدورة ؟ 

عرضي  امسابقة  من  ااول  امحور  ي  يشارك 
ومن  الطليعة،  مسرح  لفرقة   « سرية  »اجلسة 
اخراج  مناضل عنتر، و«نساء با غد« لطاب 
للفنون امسرحية  من اخراج نور  العالي  امعهد 
غام .، وي مسابقة امونودراما يشارك من مصر 
الطليعة  مسرح  لفرقة   « حلوة  واح��دة   « عرض 
بطولة مروة عيد واخراج أكرم مصطفى وعرض 
مسابقة  ي  ويشارك   . حلوان  جامعة  من  آخر 
من مصر، ما  الشارع عرضان  مسرح  عروض 
بالتمثيل  مصر  ي  امسرح  قنوات  لكل  يسمح 

داخل امهرجان .

 ●  من هم  اعضاء جنة حكيم العروض 
ي هذه الدورة ؟ 

و  للمسابقة  دول��ي��ة   حكيم  جنة  تشكيل  م 
أكادمية  ورئ��ي��س  ال��روم��ان��ى  اممثل  م��ن  تتكون 
سيبيو، قسطنطن شرياك الذى يترأس اللجنة، 
وأعضاءها هم  سونيا مورثيا من إسبانيا عميدة 
امعهد العالى للفنون امسرحية مروسيا وأستاذ 
كنكاى  عبدالقادر  والتمثيل،  امعاصر  الرقص 
بنمسيك،  اإنسانية  والعلوم  اآداب  كلية  عميد 
مالونيسكا  ت��ات��ي��ان��ا  ام��خ��رج��ة  و  ام��غ��رب،  م��ن 
من  عليان  على  وام��خ��رج  اممثل  و  بولندا،  من 
الدولية  الهيئة  وعضو  والسينوغراف  اأردن، 
ريجدون  كيفن  امسرح  ومعمارى  لسينوغرافى 
مارتيال  العرائسى  وامخرج  واممثل  أمريكا،  من 

تتسم هذه الدورة مشاركة دولية واسعة تصل إلى 
٤٥ دولة منهم ١٥ دولة أفريقية وهو نتيجة جهد 
بااضافة  اأفريقي   احضور  لدعم  امهرجان 
بتقسيم  ال��دورة  ه��ذه  استحداثة ي  ما م  إل��ى 
  ، تسابقية  جميعها  محاور  تاثة  إلى  التسابق  
محور  و  ع��روض   ١0 تضم  الرسمية  فامسابقة 
امونودراما يضم 6 عروض و محور مسرح الشارع 
 8 ويضم  تقليدية  الغير  امسرحية  والفضاءات 
عروض وم استحداث جنة  من النقاد الشباب 
امصرى  بامركز  ااستعانة  وم��ت  ال��ع��ام  ه��ذا 
للدراسات واابحاث ااستراتيجة للمشاركة فى 
العروض    حول  اجمهور  من  ااستبيانات  جمع 
بشكل عام ،  درع سميحة ايوب التقديرى لكبار 

امكرمن ودرع امهرجان للمكرمن الشباب . 
السينوغرافين  جميعة  استضافة  م��رة  وأول 
أعضاء  اجتماع  ينعقد  م��رة  وأول  العامين، 
اجمعية خارج مقرها سيكون ي مصر، وعددهم 
١2 سينوغراف من دول متعددة ويدعم التنسيق 
لهذه ااستضافة الفنان  حازم شبل نائب رئيس 

اجمعية . 

 ●  تتسم هذه الدورة بزيادة عدد الورش 
عن الدورتن السابقتن .. ماذا عن الورش 

التدريبية ي هذه الدورة ؟  
لدينا ي هذه الدورة ١٤ ورشة متنوعة ي فنون 
امسرح كااخراج والسينوغرافيا ولغة اجسد و  
القدرات  ذوي  وتدريب  والتخاطب   البانتومام 
من  الثاني  اليوم  من  وستبدأ  وغيرها،  اخاصة 

مسرح حمد صبحي يعر عن 
انتماء حقيقي مشكات وطنه 
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او  الشارع  ابرز عروض مسرح   ●  ما هي 
الفضاءات امفتوحة امشاركة ؟ 

يشارك ي هذه الدورة 9 عروض – كما ذكرت 
لك -  ومن أبرزها  العرض الذي تقدمه الفنانة 
على  تقدم  وه��ي  تونس   من   « الشاهد  »مونيا 
الشاطىء عرضا تصطحب فيه لوحاتها ومابس 
الغطس مصاحبة حكاء، و »رم الكمالي » حكاءة 
من اامارات تقدم عرضا آخر . بااضافة الى 

عرضن من مصر. 

 ●  كيف م  اختيار العروض امشاركة ؟
مشاهدة   جنة  على  بناء  م  ال��ع��روض  اختيار 
3 شهور  مدة  دائم  بشكل  وانعقدت  تشكليها  م 
عاكفة على مشاهدة العروض امتقدمة وتقييمها 
م  متقدما  ع��رض��ا   ٥00 ح��وال��ي  بلغت  وال��ت��ي 
تصفيتهم الى ١20 عرضا ثم م اختيار العروض 
امخرج  من  اللجنة  هذه  وتكونت  منها  امشاركة 
امن  د.  ال��غ��د،  م��س��رح  م��دي��ر  مجاهد  س��ام��ح 
بامعهد  وااخ��راج  التمثيل  قسم  رئيس  الشيوي 
العالي للفنون امسرحية، والفنانة النجمة سلوى 
محمد علي، والكاتب ابراهيم احسيني، د. عبير 
للفنون امسرحية  العالي  بامعهد  فوزي ااستاذة 
وامهندس محمد هاشم رئيس التجهيزات بوزارة 

الثقافة، وهي جنة  واحدة م تكليفها مشاهدة 
جميع العروض امتقدمة سواء امصرية والعربية 

وااجنبية على امحاور الثاث .
هذه  ي  ال��ن��دوات  محاور  اب��رز  هي  ما    ●   

الدورة ؟ 
مجموعة  امهرجان  فاعليات  هامش  على  يقام 
جمع  التي  امهنية  الندوة  ابرزها  الندوات  من 
اكثر من ٤0 مؤسس ورئيس مهرجانات مسرحية 
حول  رؤاه��م  يطرحون  يومن  مدة  العالم،  حول 
واثرها، ومن هنا  امهرجانات امسرحية ودورها 
اراها فرصة ومساحة للتواصل والتعارف وعمل 
اجندة متكاملة  أبرز امهرجانات العامية لنعرف 

اين نقف من العالم حولنا .

 ●  من امكرمون ي هذه الدورة ؟ 
سيتم تكرم نخبة من الفنانن ي حفل اافتتاح 
وه���م ال��ف��ن��ان م��ح��م��د ص��ب��ح��ى  وال����ذى حمل 
والفنانة  هنيدى  محمد  والنجم  اسمه  ال���دورة 
الثقافة  وزي��رة  التومى  خليدة   , الدين  نور  منى 
السابقة باجزائر والتي لها دور كبير ي مقاومة 
اارهارب باجرائز عن طريق الثقافة  وهي لفتة 
خارج  تكرم  لم  التي  السيدة  هذه  بتكرم  طيبة 
محمد  والفنان  فرنسا،  ي  اا  ذلك  قبل  بلدها 
مدوح تايسون والفنان مصطفى خاطر والكاتبة 
الرحمن  عبد  عائشة  والفنانة  امنعم  عبد  رشا 
من اامارات اما امكرمن فى اختام فهم الفنان 
سيد رجب وامخرج عصام السيد والفنانة مروة 
يوسف  السعودى  وامخرج  وامؤلف  امنعم  عبد 

صالح اخميس .  

لهذا  والداعمن  الرعاة  ابرز  هم  من    ●  
امهرجان ؟ 

هذا امهرجان ترأسه شرفيا سيدة امسرح العربي 
الفنانة القديرة سميحة أيوب منذ دورته ااولى، 
ويقام امهرجان حت رعاية وزارة الثقافة امصرية 
برأسة  د. إيناس عبدالدام وزيرة الثقافة، ووزير 
عبدالعزيز،  خالد  امهندس  والرياضة  الشباب 
جنوب  محافظ  فودة  خالد  حرب  أركان  واللواء 
السياحة،  رانيا امشاط وزيرة  سيناء، والدكتورة 
وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميرى.، 
نادي  جميعة  وتنظمه  للمسرح   العربية  والهيئة 
جمعية  وهي  والفنون  للثقافة  امصري  امسرح 
غير هادفة للربح وقد اسستها وترأسها السيدة 
الفنية  القامات  وبها اعضاء من  ايوب،  سميحة 
ال��ه��ام��ة  د. ام���ن ال��ش��ي��وي، وال��ف��ن��ان اش��رف 
والكاتب  ال��ذه��ب��ي  خ��ال��د  وال��ف��ن��ان  عبدالغفور 

ابراهيم احسيني، وغيرهم كثيرون . 

انتون من فرنسا، واممثل والكرويجراف سانديب 
سوبركار من الهند، و اممثلة والكاتبة وامخرجة 

نورا أمن من مصر عضوا ومقررا.

 ●  وماذا عن مسابقة التأليف امسرحي 
ومن  هم اعضاء جنة حكيم هذه امسابقة  

؟
م  والتي  للشباب  امسرحي  التأليف  مسابقة    
مسابقة  وهي  السابقة،  الدورة  منذ  استحداثها 
امصرين  ام��ؤل��ف��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  ي��ش��ارك 
م��ه��داة اسم  امسابقة  ه��ذة  وج��ائ��زة  وال��ع��رب، 
يعّد  الذي  الصبور  عبد  الراحل صاح  الشاعر 
واحدا من أهم رواد امسرح الشعري احر، وله 
ي  العربية   امكتبة  اث��راء  ي  كبيرة  اسهامات 
امسرح و الشعر والنقد والترجمة  ، وتقدم هذه 
للمسرح،  العربية  الهئية  مع  بالتعاون  اجائزة   
صاح  معتزة  الفنانة  ابنته   اجائزة  وستسلم 
امسرحية  الكتابة  تشجيعا حركة  عبدالصبور  
وقد   الشابة  لاقام  دعما  و  والعربية  امصرية 
تقدم للمسابقة 3٥ عما  من ثمانية دول وهم 
وتونس  وليبيا  وااردن  والكويت  والعراق  مصر 
التقدم  باب  اغلق  وقد  عمان   وسلطنة  وسوريا 
فبراير  م��ن  والعشرين  الثامن  ف��ى  للمسابقة 
من  امشاركة  النصوص  حكيم  جنة  وتتكون  
سام  احسن  اب��و  ود.  برشيد  الكرم  عبد  د. 
والكاتب وليد يوسف والناقدة داليا همام منسقا 

ومقررا للجنة . 

 ●  ما هي جوائز التسابق  هذه الدورة ؟ 
ال���دورة م��وزع��ة على محاور  اج��وائ��ز ي ه��ذه 
تختار  اأول��ى  امسابقة  ففي  الثاث  امسابقة 
مثلة،  وأف��ض��ل  مثل  أف��ض��ل  التحكيم  جنة 
على  ام��ا  عمل،  افضل  و  سينوغرافيا  وافضل 
امحور الثاني والذي يضم عروض مسرح الشارع 
عروض  مجموعة   ومنها  امفتوحة  والفضاءات 
 9 فيه  ويشارك  الشاطيء  مسرح  مسمى  حت 
أفضل  جائزة  على  تتنافس  مسرحية  ع��روض 
منحها  جائزة  وه��ي  اجمهور،  يختاره  ع��رض 
جائزة  ب��ااض��اف��ة  وال��ري��اض��ة،  الشباب  وزارة 
ويتنافس   20١7 عام  ي  شاب  مسرحي  افضل 
واممثل  حسان،  ع��ادل  امخرج  اان  حتى  عليها 
ايضا  اج��وائ��ز  وم��ن  اميرغني،  حمدي  الشاب 
عرض  افضل  الشباب  النقاد   محنها  جائزة 
وافضل مخرج وافضل مثل وافضل مثلة من 
وجهة نظر جنة النقاد والتي تختلف عن جنة 

التحكيم . 

جائزة التأليف مهداة اسم 
الشاعر صاح عبدالصبور

خليدة التومي تقاوم 
اارهاب بالفن والثقافة
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فى سابقة هى اأولى، تعقد الهيئة العامية للسينوجرافين ومعمارين وتقنين امسرح 
احالية  الدورة  اجتماعات  تنعقد  حيث  بهولندا،  مقرها  خارج  اجتماعاتها   OISTAT
للهيئة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى . واحتفاءاً من إدارة 
امهرجان بهذا احدث، وتقديراً لإسهام الفريد للهيئة فى إقامة فعاليات الدورة الثالثة 
من امهرجان، تنشر نشرة امهرجان كلمة السيد »بيرت ديترمان« رئيس OISTAT، الهيئة 

العامية للسينوجرافين ومعمارين وتقنين امسرح.
أيها اأصدقاء امسرحيون، الضيوف امحترمون،

نيابة عن OISTAT، الهيئة العامية للسينوجرافين ومعمارين وتقنين امسرح، يشرفنا 
أن نكون هنا معكم ي امهرجان الدولي للمسرح الشبابي .. ي مدينة شرم الشيخ »مدينة 

السام«. 
أن  دواعي سرورنا  من  فإنه  العالم،  أنحاء  من جميع  أعضاء مسرحين  أننا مثل  ما 

نشارك ي هذا امهرجان العظيم، ونستمتع بحيوية امسرح هنا ي مصر.
تهدف OISTAT إلى أن جمع امسرحين ي جميع أنحاء العالم معا.

ليس فقط الناس على خشبة امسرح، ولكن أيضا وراء الكواليس: امهندسن امعمارين 
عروض  بإنتاج  نحتفل   .. والتقنين  التخصصات  مختلف  من  امسرحين  وامصممن 

مسرحية من جميع اأنواع ي جميع أنحاء العالم.
الشباب هم مستقبلنا .. يجب أن نستثمر فيهم وجعلهم جزًءا من مجتمعنا امسرحي: 
العروض  صنع  ي  امشاركن  اأشخاص  من  مستقبلين  كأعضاء  أو  للعروض،  كزوار 

امسرحية.
يالها من طريقة جيدة للتعرف علي امسرح بشكل أفضل من خال وجود مهرجان كبير 

مثل هذا.
نحن، مجلس اإدارة الدولي أويستات OISTAT موجودون هنا على مدار أسبوع كامل  

عندما تري أي أحد منا: ا تتردد ي أن تقول مرحبا والتحدث إلينا. 
منياتي مهرجان عظيم!

بيرت ديترمان
رئيس OISTAT، الهيئة العامية للسينوجرافين ومعمارين وتقنين امسرح
هواندا

كلمة بيرت ديترمان رئيس الهيئة العامية للسينوجرافين ومعمارين وتقنين امسرح
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امسرحي  امستوى  على  مفتوحا  الفراغ  كان  البدء  ي 
احضارة  تعرف  فلم  البشري.  الوجود  ومستوى 
اإنسانية امدن امغلة سوى ي العصور احديثة نسبيا، 
بل نهضت حضارات وأفلت دون أن يحتل مفهوم امدينة 
جزءا منها، فقط كان القصر وامزرعة وما يربطهما من 

فضاء رحب. 
الفضاء  سوى  بدايته  ي  امسرح  يعرف  لم  كذلك     
امفتوح، حتى مباني امسارح التي مثل حلقة تطور تالية 
– مثل اإغريقية منها والرومانية – كانت رغم معمارها 
العرض ومكان اجمهور، حتفي  وثبات مكان  الرصن 
أدوات  واستخدمت  نسبي،  نحو  على  امفتوح  بالفضاء 
اإيهامية ) مثل القناع والبوق وتطويات اأرجل واأزرع 
..إلخ( ي مسرح يسعى لإيهام ولو على مستوى النص. 
مبنى  داخل  امسرحية  التجربة  لتكبيل  محاولة  إن     
انهارت  أن  تلبث  لم  الوسطى  بالعصور  امغلق  الكنيسة 
 – لينطلق  الدنيوية،  لقضاياه  امسرح  تلمس  مجرد 
امسرح - مارا بفناءا الكنيسة وفارا إلى فضاءه الرحب 
بالشارع، غير باحثا عن فضاء مغلق آخر كبديل للكنيسة!
   ومثلما لم ينغلق الوجود البشري اأوربي داخل مدنه 
على نحو كثيف سوى بعصر النهضة فالعصر الصناعي، 
لم يتقوقع امسرح داخل مبان مغلقة إا نتيجة التطورات 
التي طرأت على معماره مصاحبة لتلك العصور، مرورا 
العلبة  واقعية  حتى  والشكسبيري  اجلوب  مسرح 
وفقا  توحي  والتي  العرب،  استوردها  التي  اإيطالية 

مسماها مفهوم اانغاق.
طليعيي  يد  على  ثانية  امفتوحة  الفضاءات  لتأتي     
اجامدة  الثنائية  تلك  لتهدم  العشرين  القرن  ومجربي 
والفاصلة بن خشبة امسرح كمساحة للممثل والعرض 
فتذيب  أخرى،  جهة  من  امتفرج  مكان  وبن  جهة  من 
الرابع، حيث  الفاصلة وتطيح مفهوم احائط  احدود 
انهيار  ي  شك  وا  اأساس.  من  حوائط  وجود  ا 
عبر  اجمهور  مخاطبة  امرتبط  السينوغرافيا  مفهوم 
جانب واحد وكذلك أسلوب اإخراج ومحددات حريك 
حتى  واإيهام  اانغاق  فلسفة  انهارت  بل  اممثلن، 
صار امتفرج جالسا بجوار امؤدي أو أمامه أو خلفه ي 
عروض ريتشارد شيكنر وغيره من الطليعين، وشارك 

– أي امتفرج – ي أداء العرض امسرحي.
    وي الوقت الذي يوفر فيه الفضاء امفتوح مساحة 
يضع  أنه  إا  السينوغرافر،  خيال  أمام  أرحب  خيالية 
هو  أولها  جديدة،  حديات  أمام  السينوغرافر  هذا 
تأسيس فضاء مسرحي من الصفر، فا  حدود معمارية 
وا  معتاد،  ضيق  حيز  إمكانيات  وا  حكمه  مسرحية 
امتفرج  لرؤية  قاطع  سقف  وا  لإضاءة  ثابته  مصادر 
أصيا  فراغا  يبتكر  أن  السينوغرافر  وعلى  ...إلخ. 
يستوعب كل هذه العناصر وأكثر ويحدد أماكنها الثابتة 
وامتحركة اجديدة بحرية تامة، حرية ابتكار »مكان« قام 
وعلى  للنص.  الدرامي  العالم  اخيالي  بتدشن فضائه 
من  املموسة  النسخة  حقيق  وامخرج  السينوغرافر 

ومتحفظة، ليجد نفسه – بالفضاء امفتوح – واقفا تارة 
امؤدين  ومشاركا  ثالثة  اأرض  ومفترشا  ثانية  وجالسا 
مسرح  نوعية  من  سياسية  عروضا  أن  بل  رابعة،  تارة 
الشارع – التي هي بالضرورة  ذات فضاء مفتوح – قد 
ماهى فيها الفعل اجمالي مع الفعل الواقعي لتتحول 

إلى مظاهرة فعلية تنطلق من موقع العرض!
   ومهما إزدات مساحة احرية واخيال وامشاركة التي 
وأن  الفوضي  يعني  ا  فهذا  امفتوح،  الفضاء  يوفرهم 
حقيق  من  وأخير  أوا  ابد  بل  وارده،  اأشياء  جميع 
شروط النوع الفني وأولها النظام، فالفن هو أمر منظم 
سمح  مهما  ونهاية  بداية  وذا  وامكان  الزمان  ينتظم 
مساحات من العشوائية والعفوية والفوضى، ولكنها ي 
للعرض  امنظم  الكلي  اجسد  تنتظم  مساحات  النهاية 

امسرحي امفتوح. 
تتيح  امفتوحة مساحة منكشفة  الفضاءات     وستظل 
امتلقى،  قبل  للمبدع  مغرية  متفردة  خيالية  إنطاقات 
بكل  مرصعا  مسارا  كليته  ي  امسرحي  امسار  وجعل 
على  هويته  مضمار  ومستكِشف  ومغامر  أصيل  ماهو 

نحو جذري.          

هذا اخيال، ا يقيدهما ي ذلك سوى العالم الدرامي 
م  والذي  العرض،  فيه  سيقام  الذي  امكان  وطبيعة 
اختياره محض إرادتهم وفقا مساحته وطبيعته ورؤاهم 

ي مائمته استيعاب وحقيق مقاصدهم اجمالية.
هي  مفتوح  مسرح  جربة  كل  تصير  امنطق  وبهذا     
النهائي  منتجها  التكهن  ا مكن  سينوغرافية  مغامرة 
امغلقة.  امسارح  ولو على نحو بسيط مثلما يحدث ي 
منبعا  امفتوحة  الفراغات  تصير  أيضا  امنطق  وبهذا 
امتباينة  اجمالية  الفراغات  من  نهائي  ا  لعدد  وافرا 

وامتبارية ي جدتها. 
   إن إدراك اممثل إنه مرئي من أكثر من جانب يزيد من 
حدة التوتر لديه ما يدفعه إلى التخلص من ذلك التوتر 
مهارات  اكتساب  عليه  لزاما  كعارض  أدواته  بتطوير 
بدنية أفضل وكذلك صوتية، بل وأخرى خاصة باليقظة 
عدة،  جوانب  عبر  اجمهور  مخاطبة  وحرفية  الدائمة 
حوارايا  جمهوره  مع  التفاعل  عليه  أخرى  عروض  وي 
وجسديا، كذلك عليه اكتساب مهارات اإرجال ومرونة 
ااستجابة الفورية للمتغيرات الطارئة الناجة عن تدخل 
طبيعة  عليه  تفرضها  قد  والتي  العرض  ي  اجمهور 
العرض امفتوح. وبهذا هدم الفضاء امفتوح مفهوم اممثل 
اأمن نسبيا وامحتمي بكواليس العلبة اإيطالية واملتقط 
الفرصة،  له  أتيحت  كلما  واآخر  احن  بن  أنفاسه 
امستمرة  امواجهة  إلى  يفضي  آخر  مفهوما  ليشيد 

والتفاعل غير مضمون النتائج بن امؤدي وامشاهد.
   ثمة فضاء من احرية واإرتياح واإنسيابية يستشعره 
مسرحي  عرض  ي  ومشاركته  مشاهدته  إثر  امُشاهد 
ما  امغلقة  الفرجة  صاات  امُشاهد  غادر  مفتوح. 
الغالب  ي  صامته  مشاهدة  أعراف  من  عليه  تفرضه 

الفضاء امسرحي امفتوح
بن اهدم والبناء

د . محمد رفعت يونس
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لغة اجسد )اإماءة( لدى اإنسان، جزء أساسي من 
التواصل البشري القدم وتعُد الصورة امتشكلة ما نفكر 
وإما  فحسب،  ونوايانا  مقاصدنا  توضح  ا  فهي  فيه، 
تصف مواقعنا كما تظهر لآخرين، وانعكاساً جذورنا، 
فاإماءة  الوظيفي، ومشاعرنا أيضاً  ولثقافتنا وموقعنا 
اجسد  أجزاء  من  حركة جزء  لغة  هي  اإنسان.  هي 
أو أكثر حمل تعبيراً ما، وحوي داات معينة، تشتغل 
امعنى  لتوليد  الداخلية  عناصرها  تراكب  على  آلياتها 
لها  اإيحاء،  تعتمد  أنها  إذ  ماماً،  عنه  اإفصاح  دون 
تخضع  الداخلي،  بناءها  من  تنبثق  وسمات  خصائص 
القيم  حدود  عند  وتتوقف  امتداول،  امرجع  لسلطة 

واأعراف والتقاليد. 
بأنه:  الواسع  )اإماءة( معناه  لغة اجسد  يعرف علم 
علم يخص جميع القنوات غير اللفظية التي تصدر عن 
اجسم، فاإماءة هي حركة العن واأطراف ووضعية 
اجسد وحركاته امختلفة وامسافة بن امتحدثن، نغمة 
الصوت وسرعته )امام الصوتي(، وحتى مدة الصمت. 
ومهما يفعل اإنسان سواء حرك أم لم يتحرك صمت 
تهدف  والتي  عنه  تصدر  إشارات  هناك  فإن  ا،  أم 
أّن  إذ  إيصال رسالة ما وليس هناك حركة عشوائية، 
بونتي(  )ميرلو  ويصفها  ما.  شيء  على  تدل  حركة  كل 
اجتماعياً  سلوكاً  مثل  لغوي  نظام  بأنها  الظاهراتي، 
ناجاً عن قدرة اجسد على اإحساس وعاقته باللغة، 
ومع  اأشياء  مع  باجسد  تاحم  وسيلة  اإماءة  ويعّد 
العالم، ليس بغرض محاكاتها وإما لصياغتها صياغة 
حركة مثل  سوزان اجر–  بحسب   – وإّنها   . جديدة 

جزءاً من سلوكنا الفعلي. 
بل  سطحية  ظاهرة  ليست  )اإماءة(  اجسد  لغة  أَن 
هي ظاهرة متكاملة حمل ي داخلها دالة عميقة، إذ 
كوامن  عن  الكشف  عملية  ي  النفسية  اجوانب  تؤثر 
تقلبات  تفصح عن  ورغبات  كبت  النفس وخفاياها من 
اأنا، لتصبح اإماءة هوية اجتماعية، وثقافية، ونفسية 
معبرة، فاإماءة ي الواقع ا توجد ككينونة منعزلة، وا 
مكن فصلها عن اخطاب أو اموضوع العام كما نفصل 
إلى  حتاج  إنها  بل  مفردها  تستقر  ا  وهي  الكلمة، 
سلوك قراءاتي يضاف إلى وسطها وأولها وآخرها حتى 
ولذا  بالفعل،  متصلة  فاحركة  امعنوي،  كيانها  يكتمل 
للتحليل  قابلة  إنها  ذلك  لإماءات  معجم  وضع  يتعذر 

فقط . 
العفوية  اإماءات  ذلك  ي  ما  عام  بشكل  واإماءات 
هي ليست إماءات مفرغة من معنى )مجردة( وإن كان 
بعضها ا يعني شيئاً محدداً، فالنفس البشرية، ملحقة 
هي اأخرى باجسد وليس العكس، واجسد عبارة عن 
بها  وتتحكم  تضبطها  امتنوعة،  اخايا  من  مجموعة 
اخايا العصبية، غير أن احركات العفوية )اإماءات( 
تستعصي على الضبط، وا ينقصها سوى الكلمات لتعبر 
أن  امعلن  يحاول اخطاب  التي  احقيقة  بصراحة عن 

يخفيها باستمرار.

منظومة  منها  يجعل  ما  وهو   . يحتويه  الذي  الشكلي 
قصدية انتقائية ذات داات عدة.

تتجاوز  وظيفية  إماءة  هنا  وهي  التأثير،  قصدية   .2
حدود اإمتاع البصري، لتؤدي أثرها من خال اإفصاح 
عن فحوى فكرة أو فلسفة العرض، مضيفة لذلك أبعاداً 
امرتكز  أو  اأساس  الفكرة  لتؤكد  معاني  تفرز  دالية 

الرئيس الذي يدور معنى العرض حوله. 
اابتعاد  يفترض  الذي  الشعري،  امجازي  الطابع   .3
النسبي عن محاكاة الواقع دون إنكار حيثياته أو امغااة 
ي مقاطعته وعلى نحو مكن معه للمتلقي من أن يعطي 
النهائي  امعنى  إلى  وصواً  افتراضية  معاٍن  سلسلة 

امحمول ي الطابع امجازي أو الشعري. 
لكل  والنهائية  البداية  نقطة  حديد  أي  التوقيت،   .4
إماءة. معنى آخر ضرورة إضفاء طابع اانتظام على 
كلية اإماءة، لكي تصبح أكثر دالة وجمااً وابتعاداً عن 

الفوضى والتشتت.
أجل  هنا  يأتي  ا  وهو  للشكل،  النسبي  التجريد   .5
لتعددية  التعبير اجمالي فقط، بل لفتح امجال واسعاً 
أعلى  إلى  للمشاهد  البصر  حاسة  وتنشط  الداات، 

درجاتها.

تؤخذ  ا  إنها  اإماءة،  لقراءة  اأساسية  القواعد  من 
ُتبث  اللواتي  شقيقاتها  عن  ومعزل  مفردها  كحركة 
معها ي حظة اأداء احركي )داخل العرض امسرحي 
لبناء  متآزرة  عاقات  على  قائمة  إنها  بل  خارجه(،  أو 
امعنى وتوضيحه من خال أجزاء مختلفة من اجسد، 
بوصفها  اجسدية  اإماءة  إلى  تنظر  أن  يجب  لذلك 
مجموعة بنائية واحدة، كما ي جلوس رجل على كرسي 
ي حالة ملل، يبث جلوسه بصيغ إمائية مختلفة تشير 
استدارة  ومنها  لديه  والذهنية  الشعورية  احالة  إلى 
الرأس نحو باب اخروج وتدوير اإبهامن حول بعضهما 

أو مسه امتكرر لذراع الكرسي بصورة متناوبة.. الخ. 
القراءة  ي  أي   - هنا  باأساس  تستند  فاإماءة 
اموضوعية - إلى ما يترشح من عاقات مع سابقاتها 
أو حتى اللواحق منها لتعاد قراءتها من جديد مع تنامي 
الفعل اإمائي ومع اختاف مواقع بث اإماءات جسدياً 
التأكيد  نود  كما  واأقدام..(  الذراع،  وأجزاؤه،  )الوجه 
هنا على أّن اإماءة هي بنية بحد ذاتها مرتبطة بجملة 
أو مستخدمها  باثها  بدخيلة  وثيقة  ذات صلة  عاقات 
سواء كان القصد منها شعورياً أم ا شعوري، كما ترتبط 
والثقافية،  ااجتماعية  بالبنية  أيضاً  وثيقة  بعاقات 
الوثيق  لارتباط  قراءاتياً  خاضعة  اإماءة  لتصبح 
بامحيط البيئي اأوسع ومتأثرة بالتحوات امتعددة بن 

هذه البيئة الثقافية واأخرى. 
إّن توظيف لغة اجسد )اإماءة( ي الفضاء امسرحي 

يستدعي مراعاة ما يأتي:
أن  على  الدالي  امادي  لبعدها  النسبي  التحريف   .1
بنية  تكامل  امحرك إنتاجها، أي  الدافع  يراعى شرط 
عناصرها الداخلية ضمن نسق يتألف ويتآزر مع اإطار 

لغة اجسد )اإماءة( 
ودااته ي الفضاء امسرحي

د. أحمد محمد عبد اأمير
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وأن  تراجع  امكان،  ي  الثبات  أن  ي  أحد  ايختلف 
باحركة  متلئ  العربي  وامسرح  وإنتاج  تقدم  احركة 
مهرجان  من  ينتهي  ايكاد  فهو  العام،  مدار  على 
مسرحي حتى يبدأ مهرجان مسرحي آخر، وتصاحب 
الفعل امسرحي  هذه امهرجانات ندوات فكرية تعمق 
تغدو  وبذلك  أموره وقضاياه  وتناقش  وتبلور مفرداته 
هذه امهرجانات نقطة إشعاع مسرحية .. لكن ليس كل 
ما يتمناه امرء يدركه، معنى أن امهرجانات امسرحية 
الداات  من  العديد  حمل  وتنوعها  أهميتها  على 
اإيجابية والسلبية ومابن اأهداف واأهمية، الواقع 
وامأمول تسير امهرجانات امسرحية العربية، وخاصة 

النوعية منها.
وسمات  عناوين  حمل  التي  امهرجانات  أن  معنى 
للشباب  )نوعية( كمهرجان  اسم  يطلق عليها  خاصة، 
امدرسي..،  أو  أو اجامعي  للمونودراما  أو  للطفل  أو 
أي أنها مهرجانات محددة من عنوانها، ويشير العنوان 

ما ستقدمه.
يعد  الشباب  مسرح  الدولي  الشيخ  شرم  ومهرجان 
أحد أهم تلك النوعية من امهرجانات .. إا أنه ليس 
منذ  تواجدها  لها  امهرجانات  تلك  أن  أو  الوحيد، 

القدم، وخاصة ي اهتمامها بالشباب ..
فقدماً ي عهد اإغريق كان هناك ااحتفال بأعياد 
تقام  كانت  ااحتفال  هذا  وي  )ديونوسيوس(.. 
امسابقات امسرحية والتي أفرزت أبرز كتاب امسرح 
اليوناني )اسخيليوس – سوفوكليس 0 يوريبيديس – 

اريستوفانيس(.
تلك  مثل  لهم  اتاحت  شباب،  كتاب  بامناسبة  وهم 
امسابقات  ي  والفوز  بل  الظهور،  فرص  ااحتفاات 

أما ي العالم العربي
تتعدد وتتنوع تلك امهرجانات النوعية

وهو  اأكادمي  امسرح  مهرجان  يوجد  الكويت  ففي 
يختص بإنتاج امعاهد اأكادمية امسرحية وهو مهرجان 
دولي يعتمد على الشباب، وأيضاً يوجد مهرجان مسرح 
الطفل بالكويت، ومهرجان الكويت الدولي للمونودراما، 
وقد حقق هذا امهرجان طفرة مهمة ي الكويت وسعيه 
العربية،  امهرجانات  مستوى  على  له  مكان  إيجاد  إلى 

وهناك أيضاً مهرجان مسرح الشباب.
وي اإمارات يوجد )مهرجان امسرح 

الصحراوي، ومهرجان دبا احصن للمسرح 
الثنائي، ومهرجان الفجيرة للمونودراما(.

الوطن  مكان ي  من  أكثر  امهرجانات ي  تلك  وتتنوع 
نوعي  مسرح  تنتج  نوعية  مهرجانات  وهي  العربي، 
وتتجه جمهور أيضاً نوعي. لكن ي تلك امقالة أنادي 
بتفعيل دور الشباب بشكل أفضل من الوضع احالي.

وي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ي 
دورته الثالثة تبدو تلك التجليات واضحة حيث الورش 
عامه  ي  امهرجان  ي  والندوات  امختلفة  والعروض 

الثالث، فقد أصبح له صوتاً مسموعاً.

بها  فاز  والتي  اأولى  الثاثة  اأسماء  وتخليد 
)اسخيليوس وسوفوكليس و يوريبديس(.

مهرجان شكسبير ... 
فورد  )ستراد  قرية  ي  تقام  سنوية  مهرجانات  هي 
أيون أتون(، وهي مسقط رأس شكسبير .. وتبدأ ي 
شهر يوليو حتى سبتمبر وكانت مهرجانات مسرحية 
سياحية حيث يأتي إليها الزوار من كل أنحاء العالم ... 
وي كل عام يتم اختيار لون مسرحي واحد متاز به كل 

مهرجان على حده وهكذا.
مهرجان لندن الدولي للمسرح...

الدولي للمسرح وهو  عام 1981 بدأ مهرجان لندن 
مهرجان يقام كل سنتن، وقد واجه عدم ااكتراس 
السياسي أو النقدي، وذلك أنه يؤدي إلى لقاء بن 
اأفكار امتصارعة كل سنتن، وبهذا العمل قد ساعد 
عن  بعيداً  البريطاني  امسرح  رموز  حريك  على 
وطنيته النصية التقليدية نحو قبول الطرق امختلفة 
امهرجانات  تلك  أبرز  يعد  وهو  وامشاهدة،  للفعل 
من  نابعاً  كان  أنه  خاصة  ومضموناً  شكاً  النوعية 
مقدرته على التوقع وااستجابة للتطورات ي امسرح 

نفسه.
مهرجان أيبيرو أمريكا )1989( ...

وشبه  اجنوبية  أمريكا  دول  ي  يعقد  مهرجان  وهو 
التمثيلي،  الشفهي  بالسرد  ايبريا وهو يختص  جزيرة 
السرد  فقد حول  بهافانا،  الرواة  رابطة  من  وانطلق 
بن  مهمة  اتصال  ووسيلة  مثيلي  فن  إلى  الشفهي 
م  امهرجان  هذا  ومن  واأطفال،  والبالغن  الشباب 
الدعوة انتشار جماعة أمريكا الاتينية للمتخصصن 

امتجولن.

مهرجانات نوعية
 أم مسرح نوعي

د. محمود سعيد
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La salle de congrès de Julee Vile Resort - Sharm Al-

Sheikh, SITFY a lancé sa troisième édition avec la 

participation de plusieurs départs et le tar égyptien 

acteur et réalisateur «Mohamed Sobhy», titulaire du 
titre de la troisième édition.

Mazen Al-Gharabawy, président de SITFY, souhaite 
la bienvenue à tous les participants à cette édition du 

fetival et espère qu›ils pourront proiter des soirées 
du fetival.

Dans leurs discours, Wafa Al-Hakeem, directeur du 
fetival, et le Dr. Ingy Al-Bitawy, directeur exécutif 
du fetival, ont parlé des récentes améliorations de 
la fetioval airmant que cette édition sera témoin de 
changements majeurs dans la nature de la compé-

tition et de l›accompagnement événements.

Cette année, le fetival a honoré cinq départs incluant

•	 Mona Nour El-Din Tunisie

•	 Kholaida Tomy Algérie

•	 Mutafa Khater Egypte

•	 Rasha Abd Al-Monem Égypte

•	 Aisha Abd Al-Rahman EAU

Son Excellence le Dr Inas Abd Al-Daiem, minitre de 
la Culture, et son Excellence le Général Khaled Fou-

da, Gouverneur du Sud-Sinaï, ont assité à la céré-

monie d’ouverture et ont exprimé leur soutien total 
aux autorités égyptiennes pour les manifetations et 
les eforts de jeunesse. de l›Egypte comme une civili-
sation bien établie avec un brillant avenir.

SITFY a lancé la troisième édition

Avec des contributions d›artistes théâtraux de partout dans le monde
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Evénements de la journée Lundi 2 avril 2018

Demain
• Pinocchio et les rêves (théâtre de rue et 
espaces non traditionnels)
• Pour une vie - Oman (compétition 
principale)
• Drap de café - Liban (monodrame)
• Déchiqueteurs - Egypte (théâtre de rue et 
espaces non-traditionnels)

Temps un événement Endroit

10:00 – 

14:00 Réunions OISTAT Salle des requins

11:00

Marais de la Paix avec la par-

ticipation du gouverneur du 

Sud-Sinaï, des minitres et des 
ambassadeurs - Une opérette 
«Un moment qui change la 

vie»

Place de la paix

16:00 – 14:00

Forum de lancement princi-

pal de M. «Mohamed Sobhy» 

(Principal honoré et détenteur 
du titre de troisième tour)

Président: Dr. Ashraf Zaki

Intervenants: Dr. Hassan Atia 

- Dr. Mutafa Selim - M. Ibra-

him Al-Husainy

Centre de congrès - 

Nuwiba Hall

18:00

Femmes sans lendemain - 

Egypte (compétition princi-
pale)

Centre de congrès - 

Peninsula Hall
20:30

N›oublie jamais ça - Espagne 

(compétition monodrame)
Centre de congrès - 

Peninsula Hall
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In a unique event, International 
Organization of Scenographers, Theatre 
Architects and Technicians (OISTAT), 
isd holding its annual meeting outside 
its headquarters in the Netherlands. In 
appreciation of OISTAT›s eforts and 
contributions in the third edition of SITFY, 
the daily chronicle of SITFY is publishing 
the welcome speech of Bert Determann 
OISTAT President

Dear Theatre friends, respected guets,
 
On behalf of OISTAT, the International 
Theatre Organization, we are honored 
to be here at the International Theater 
Fetival for Youth in Sharm El Sheikh the 
«City of Peace».
As we represent theatre people from all 
over the world it’s a great pleasure to join 
in for this great fetival and experience the 
vitality of theatre here in Egypt.

OISTAT aims to bring theatre people all 
over the world together.
Not jut the people on tage, but also 
behind the scenes: architects, designers 
of all sorts, technicians. We celebrate the 
creation of theatre performances of all 
sorts all over the world.
Youth is our future. We should invet in 
them and make them part of our theatre 
community: as visitors of performances or 
as future members of the people involved 
in making theatre happen.
What better way to get to know the theatre 
than by having a great fetival like this.
We, the international board of OISTAT 
are here all week. If you see us: feel free 
to say hello and talk to us. Have a great 
fetival!

Bert Determann

OISTAT President

The Netherlands

OISTAT in Sharm El-Sheikh
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Events of the day Monday April 2nd 2018

Tomorrow

Time Event Place 
10:00 – 

14:00
 OISTAT Meetings Shark Room

11:00
 Peace Marsh with attendance of governor of South Sinai, miniters and

 ambassadors – «A Moment that Changes Life» operetta
Peace Square

 14:00 –

16:00

 Main Launch Forum of Mr. «Mohamed Sobhy» (Main Honoree and

Holder of the third round Title)

Chairman: Dr. Ashraf Zaki 

Speakers: Dr. Hassan Atia – Dr. Mutafa Selim – Mr. Ibrahim Al-Husainy 

Congress center – Nu-

wiba Hall

18:00 Women Without Tomorrow – Egypt (main competition)
Congress center – 

Peninsula Hall

20:30 Never Forget That – Spain (monodrama competition)
 Congress center –

Peninsula Hall

Pinocchio and the Dreams (treet theatre 
and non-traditional spaces) 
For a Living – Oman (main competition)
Cofee Dregs – Lebanon (monodrama)
Shreds – Egypt (treet theatre and non-
traditional spaces)
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A prominent director whose 
works are characterized by 
trends of experimentation. 
Essam Al-Sayed, the 
Egyptian ditinguished 
director is honored this year 
during the third edition of 
SITFY. We tried to approach 
the mind of this unique 
artit through the following 
interview: 

• During your career, you 
produced several ditinct 
works, which of them do you 
consider as a representation to 
your intellectual attitude? 
Actually, my works are 
completely diferent from 
one another. I can ditinguish 
among three main lines in 
my works: performances 
based on folk scenes like 
«Dar Askar», «Agaby» 
and «Shurum Burum»; 
performances that are 
based on Aritotelian texts 
like «Ahlan Ya Bakawat» 
and performances based 
on narration like «Ezbat 
Mahrous». I didn›t deal with 
foreign texts. So, I hope that I 
may introduce a performance 
based on a foreign text soon, 
in addition to completing 
my experimentation on 
improvisation that became 
very popular soon. 

• Major concern is rising 
recently about «Crisis of 
Theater», do you think that 
there is really a crisis in 
theater? And what are its 
cause?
Crisis of theater is a major 
concern in the press since 
1910. While I was chairman 
of the comedy theater, 
I collected all articles 
issued between 1910 and 
1990 related to that topic. 
Theater undergoes ups and 

downs according to the 
social, economic, political 
and intellectual condition 
of a society in a speciic 
timeframe. I think that 
theater, especially in the 
public sector, is witnessing 
a clear development as 
independent bands are 
concentrating in their 
performances on the Egyptian 
society. They are talking to 
the current generation with 
its language. If we observed 
carefully youth experiments 
in «Hawsabeer», «Rawabet», 
«Sakia» and «Falaky» 
theatres, we will have a clear 
indication about the spread of 
theatrical movement among 
youth. 

• What is your advice to youth?
I Advice youth not to liten 
to «the old». They represent 
a diferent generation with 
diferent conditions, diferent 
language and diferent 
awareness. Of course, they 
should learn the rules and 
basic principles, but they 
should work on developing 
and creating their own rules 
and principles. Any art 
creates its rules. But, thanks 
to revolution againt these 
rules, that are can survive, 
lourish and develop. New 
trends appear in response 
to old ones. If modernism 
and pot-modernism trend 
haven›t appeared, we would 

have creating our works 
according to Sophocles 
traditions till now. 

• We would like to know your 
opinion about support provided 
to youth theater. 
I think, there are limitations 
from the tate towards 
supporting youth creations, 
especially in the general 
organization of cultural 
palaces (GOCP). Theatrical 
activity there, goes on for 
only three months a year. 
While I was general director 
of the general directorate of 
theatre in (GOCP), I tried to 
ratify that and succeeded in 
etablishing ive permanent 
centers that work whole year 
long in «Al-Minia», «Port 
Said» and «Faioum». These 
centers serve and training, 
research and production 
center. The ive centers held 
several workshops in (11) 
diferent places. I till believe 
the «GOCP) play multiple 
roles in raising awareness 
and social development 
through intellectual activities 
and artitic works. The goal 
is not the artitic work itself. 
Intead, it is development 
that we seek through such 
artitic works. 

• To be honored in the third 
edition of SITFY, what does 
that represent to you? 
To be honored during the 
third edition of SITFY 
is a clear evidence that 
the current generation of 
theatrical creative youth 
is aware of the principles 
«the old» etablished and is 
working towards creating 
their own principles. 

Interviewer:
  Dalia Hammam

Essam Al-Sayed:
 I Advice youth not to listen to «the old»
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 On the sacred soil of Sinai and under her  

 peaceful and loving sky, we are here to celebrate the

 launch of the third edition of SITFY, that is, above all,

 concerned with gathering these loving artitic hearts
 to play together a song of peace and dedicate I to the

 whole world from one of the mot sacred places on
 earth, where God Talked to Moses, where Jesus walked

 with virgin Mary and where prophet Mohamed visited

 during his journey to Jerusalem.

 This year, while we celebrate our third edition  

 of SITFY, Egypt is ighting terrorism on behalf of the
 whole world. And here, we are ighting our war but
 with a diferent weapon. While brave men of Egyptian
 army, police and citizens of Sinai, are ighting with
 guns, we are ighting with art and enlightenment. The
 hand that carries a weapon to protect lives should be

 supported by another hand that lights the way to block

 the road in the face of forces of darkness. From Sharm

 Al-Sheikh, we say it aloud to the whole world, Egypt is

 not an extinct civilization. Intead, it is the renewable
 fountain of civilization, the candle that lighted the

 world once and here she is lighting it again with you.

 Our mission in SITFY is to foter youth creative  

 works from all over the world. It is a purposeful

 mission as youth are the pillars of development for any

 nation. They are the hopes of present and expectations

 of future. Their creations are the defense line for the

 whole world againt all types of extremism. When
 they come to Egypt, they are conident that they will
 sing freely asserting that art is the suitable weapon to

 face disruption and they are the hard number in the

 equation of development.

 Welcome to the sacred soil of Sinai, and my  

 gratitude and thanks for all those who came here to

 pray with us the prayer of peace and art. To all of you,

 my teachers, mentors and fellow colleagues, I thank

 you for your true and honet efort to make this edition
 as successful as the two previous

Speech of «Mazen Al-Gharabawy»
Chairman of SITFY and President of the Supreme Committee
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With Contributions of Theatrical Artists from all Over The World

 The congress hall of Julee Vile Resort – Sharm Al-Sheikh, SITFY launched its

 third edition with attendance of several tarts and the Egyptian tar actor and
 director «Mohamed Sobhy», holder of the title of the third edition.
 Mazen Al-Gharabawy, president of SITFY, welcome all participants in this edition
 of the fetival and hoped for them to enjoy the nights of the fetival.
In their speeches, Wafa Al-Hakeem, director of the fetival, and Dr. Ingy Al-
 Bitawy, executive director of the fetival, talked about recent improvements of
 the fetioval asserting that this edition will witness major changes in the nature of
 competition and accompanying events.
 This year, the fetival honored ive tarts including

 Mona Nour El-Din              Tunisia
 Kholaida Tomy                     Algeria
 Mutafa Khater                     Egypt
 Rasha Abd Al-Monem          Egypt
Aisha Abd Al-Rahman          UAE

 Her excellency Dr, Inas Abd Al-Daiem, miniter of culture, and his excellency
 General Khaled Fouda, Governor of South Sinai, attended the opening ceremony
 and expressed full support of the Egyptian Authorities for youth events and eforts
 that aim to relect the clear image of Egypt as a well-etablished civilization with
 bright future.

 SITFY Launched it
Third Edition

02



The
ate

rYouth - issu
e  2

Periodical Issued by Sharm Al-

2-4-2018

Shaikh International Fetival (SITFY)

With Contributions of Theatrical Artists from all Over The World,

SITFY Launched it Third Edition 

مهرجان شرم الشيخ 
ينطلق فى دورته الثالثة


