
 ¶¶ وزير الثقافة حلمي النمنم :   لن تطفئ مدينة مرصية وسندعم بالفن والثقافة

 ¶¶  سيدة املرسح العريب: الفرق الشبابية تستطيع أن تنقي الجو من البلطجة الفنية

نشرة يومية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي العدد األول : 9 يناير 2016



رئي�س التحرير 
اإبراهيــــــم احل�سيني

مدير التحرير
اأحمـــــــــد زيـــــــــدان

�سكرتري التحرير 
�سلــــــوى عثمـــــــــان

متباعات نقدية 
اأحمـــــــد خميــــــــ�س

ترحمة اجنليزية
د.طـــــارق عمـــــــــار

حوارات
نور الهدى عبد املنعم

فوتوغرافيا
حممـــــــد فــــــــــاروق

اإخراج فني
 �سميــــــة اأحمـــــــــــد

هيئة التحرير 

عروض اليوم
 6:30

Anti-war Cabret لدولة صربيا من 
إخراج مارينا ديمتري جيفيك و الكساندرا 
برودواي  جنينة  بمسرح  مانسيجيفيك 

بجنينة سيتي )داخل التسابق(
 8:00

العربية  للمملكة  شيئًا  يك  ولم  مسرحية 
والفنون  الثقافة  )جمعية  السعودية 
بالمدينة المنورة( إخراج فهد األسمر على 

مسرح الجافي ريزورت )داخل التسابق(
9:30

الحر  المسرح  لفرقة  آدم  حرير  مسرحية 
إياد  إخراج  الهاشمية  األردنية  بالمملكة 
بالجافي  العلبة  الشطناوي على مسرح 

ريزورت )داخل التسابق(

              عروض الغد 10 يناير

5:00
العربية  االمارات  لدولة  اللعبة  مسرحية 
احمد  إخراج  دبي،  إمارة  المتحدة، 
الشامسي،  على مسرح الجافي ريزورت 

"العلبة" )داخل التسابق(
6.30

إنسا  إخراج  "ألمانيا"   ،Hera مسرحية 
بيتر، فيليكس شار، فيليب، شاوس، على 
)داخل  ريزورت  بالجافي  الشاطي  مسرح 

التسابق(
8:00

لفرقة  السبعة  األيام  كوميديا  مسرحية 
خالد  إخراج  عمان،  بسلطنة  الرستاق 
الشاطئ  مسرح  على  الصوياني، 

بالجافي ريزورت 
9:30

بعيدًا عن السيطرة، لفرقة مسرح الطائف 
بالمملكة العربية السعودية، إخراج سامي 
ريزورت  الجافي  مسرح  على  الزهراني 

"العلبة"  

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

الفنانة القديرة سميحة ايوب
الرئي�س ال�رشيف للمهرجان 

املخرج مازن الغرباوي 
رئي�س املهرجان

الفنانة وفـــاء احلكيـم 
مدير املهرجان
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املختلفة  ال�رصاع  واأ�شكال  العنف  ت�شاعد  ظل  يف 
داخل بالدنا العربية 

جمديا  اأو  فاعال  يكون  اأن  للم�رصح  ميكن  هل 
ال�شيا�شية  م�شكالتنا  حل  يف  رئي�شي  دور  له  حتى  اأو 

واالجتماعية...؟ 
فاملتاأمل الأحوال البالد والعباد يف وطننا العربي 
لدينا  رئي�شية  م�شاكل  ثالثة  اأهم  على  يتعرف  اأن  ي�شتطيع 
اال�شتبداد  الثقافية،  االأمية  الديني،  التع�شب  هي: 
ال�شيا�شي، وامل�رصح هو اآحد الفنون القادرة ـ اإن مل يكن 
كيف  لكن  الثالث،  امل�شكالت  هذه  مناق�شة  على  ـ  اأهمها 

ميكن اآن يحدث ذلك؟ تلك م�شاألة خمتلف عليها 
العربي  م�رصحنا  يتناولها  التي  والق�شايا  االأفكار 
العادية  �شمات  حتت  الوقت  طوال  ـ  معظمها  فى  ـ  تقع 
اأو  بال�شكل  االأمر  تعلق  �شواء  والتنميط،  واملبا�رصة، 
احلاكم  عن  تتحدث  كثرية  عرو�شا  �شتجد  بامل�شمون؛ 
الكثري  عن  تتحدث  واآخري  الفا�شدة،  والبطانة  العادل 
لالإ�شتلهام  تذهب  اأو  املعا�رصة،  املوؤقته  م�شكالتنا  من 
الزمانية  واالإبعاد  للرتميز  وتلجاأ  والرتاث  التاريخ  من 
يعالج  ن�شًا م�رصحيًا عربيًا  اأن جتد  يندر  قد  واملكانية، 
بالرمز  اأو ن�شًا راهنًا يتحدث ولو  باإبنتها،  االأم  م�شكلة 
ترك  بعد  وبقوة  ذلك  جتد  قد  ال�شا�شة،  خطايا  اآحد  عن 
لفرتات  عليها  هيمنوا  التى  ملنا�شبهم  ال�شا�شة  هوؤالء 
طويلة، وقد يندر اأي�شًا اأن جتد عرو�شًا م�رصحية تتناول 
وب�شكل جاد التيارات املتاأ�شلمة اأو حتى بع�ض الق�شايا 

الدينية ال�شائكة...
لذا ال ميكن للم�رصح برغم قدرته اآن يحل م�شكالتنا 
اإال بالتحرر من القوالب واالأ�شكال امل�شمتة على م�شتوى 
ال�شكل واالفكار، وبالدخول اإيل كل الق�شايا امل�شكوت 
ال�شيا�شية  التغريات  بعد  ملفاتها  التي تفجرت  تلك  عنها، 

واالجتماعية االخرية...
ويعد مهرجان �رصم ال�شيخ الدويل للم�رصح ال�شبابي 
اأم�ض واحدا من  االأوىل  التاأ�شي�شية  اإنطلقت دورته  الذى 
املهرجانات اجلديدة التي تن�شاف اإيل ثورة الوعي التي 
داخل  وجودها  ميثل  والتي  حل،  اإينما  امل�رصح  يطلقها 
اأهمها  لعل  واحد  اآن  يف  معان  عده  ال�شيخ  �رصم  مدينة 
االأحداث  بعد  الهزمية  تقبل  ال  ملدينة  االعتبار  اإعادة 
تلك  جمابهة  طريقة  اأن  ومنها  بها،  حلقت  التي  االآخرية 
طريق  عن  ياأتي  ال�شيخ  �رصم  بها  مرت  التي  الظروف 

امل�رصح بكل ما يحمله من اأدوات تنوير...
بع�ض  من  يظهر  قد  ومما  �شئ،  كل  من  بالرغم 
هذا  وجود  نتيجة  املهرجان   داخل  الطارئة  امل�شكالت 
الكم الكبري من الدول 13 دولة عربية، و5 دول اأجنبية، 
ونتيجة هذا الطموح الكبري ل�شناعة مهرجان متمايز يف 
كان  اآخري  ترتيبات  الأية  وكنتيجة  جدا،  ق�شري  وقت 
بال  ذي  ب�شئ  تاأت  مل  لكنها  بثمار  تاأتي  اأن  منها  ينتظر 

مهرجانا  النهاية  يف  اأنه  اإال  اآخري  اأ�شباب  الأية  اأو   ،
التاأ�شي�شية  االأوىل  بدورته  ينطلق  اأن  ا�شتطاع  م�رصحيا، 
فن  يف  را�شخة  كبرية  لدول  ومب�شاركة  ق�شري  وقت  يف 
اأملانيا،...  فرن�شا،  اإيطاليا،  رو�شيا،  مثل  امل�رصح 
هذا باالإ�شافة اإيل كل هذا الكم الكبري من الدول العربية 

برغم كل ال�رصاعات التى حتيط بنا كعرب
الهزائم  كل  برغم  حا�رصا  �شيظل  امل�رصح   
باآن  باقيا  احللم  ومازال  وال�رصاعات،  واالإنك�شارات 

ي�شبح لكل مدينة عربية مهرجانا با�شمها...
على  اليومية  الن�رصة  �شدرت  ملاذا  نقول  اأن  بقي 
�شكل ملفا pdf  ي�شدر يف �شباح كل يوم جديد من اأيام 
على  �شفحته  وعلى  املهرجان  موقع  على  املهرجان 
موقع » في�ض بوك » وعلى �شفحات االأ�شدقاء من �شيوف 
املهرجان من الدول العربية، حدث ذلك كنتيجة حتمية 
وجود  عدم  ب�شبب  للن�رصة  كفريق  لنا  بالن�شبة  وقاهرة 
�شحيفة  ت�شدر  اأن  مبقدورها  اأهلية  اأو  حكومية  مطبعة 
كل  باالألوان،  وغالف   ) تابلويد  �شفحة   16  ( يومية 
التجهيزات باملطابع التى زرتها اأو حتدثت مع اأ�شحابها 
لي�ض لديها تلك االإمكانية، لذا بادرت باالإت�شال باللواء 
خالد فودة، حمافظ جنوب �شيناء، واهتم الرجل باالآمر 
وظللنا طوال ليلة كاملة نحاول البحث عن مطبعة خا�شة 
لطباعة الن�رصة انا واللواء حممود �شوليه، رئي�ض جمل�ض 
عن  ت�شفر  مل  املحاوالت  كل  اأن  اإال  ال�شيخ،  �رصم  مدينة 
�شئ ذي بال، لذا كان االإقرتاح باإ�شدار الن�رصة ب�شكلها 
نهاية  يف  اليومية  اأعدادها  جتميع  يتم  اأن  على  احلايل 
هيئات  اأحد  يف  واحد  جملد  يف  كاملة  لتطبع  املهرجان 

وزارة الثقافة...
تظل  امل�رصح  وبا�شم  مهرجاننا...  نبداأ  الله  ب�شم 
النف�شنا  التوازن  اإعادة  وعلى  احلوار،  على  القدرة  لنا 

واحلياة..

مشهد افتتاحي

اإبراهيم احل�سيني
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المسرح الشبابي
ي مطاوع

دورة د. هان
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مهرجان

" مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابي "                         

النمنم،  حلمى  الكاتب  الثقافة  وزير  اأم�س  افتتح 
الدورة  فاعليات  فودة  خالد  اللواء  �سيناء  جنوب  وحمافظ 
الأوىل من "مهرجان �سرم ال�سيخ الدوىل للم�سرح ال�سبابي" 

على م�سرح برودواي بجنينة �سيتي.
املبدعني  من  نخبة  االإفتتاح  حفل  ح�رص  وقد   
الثفافة  وزارة  وقيادات  والدوليني  والعرب  امل�رصيني 
منهم اللواء ح�شن خالف مدير قطاع مكتب وزيرالثقافة، 
الثقافة  ق�شور  هيئة  رئي�ض  بدران  الف�شل  اأبو  ودكتور 
االنتاج  �شئون  قطاع  رئي�ض  جالل  خالد  واملخرج 
الثقايف، والفنان فتوح اأحمد رئي�ض البيت الفني للم�رصح 
حممود  القدير  والفنان  ناعوت،  فاطمة  والكاتبة 
احلديني، واملخرج اأحمد عوا�ض، والفنانة ندى ب�شيوين 
والفنان  املر�شدي  �شهري  والفنانة  خمتار  اأحمد  والفنان 
اأحمد ماهر والفنان اأمين ال�شيوي، والنقاد حممد الروبي 
الرازق  عبد  ورامي  خمي�ض  واأحمد  احل�شيني  واإبراهيم 
واالأجنبية  العربية  الدول  ووفود  القوي،  عبد  ورنا 

امل�شاركة، باالإ�شافة لعدد كبري من االإعالميني.
عنوان  حتت  ق�شري  راق�ض  بعر�ض  االإفتتاح  بداأ 
الب�شتاوي،  اإجني  الدكتورة  الفنون( فكرة واإخراج  )اأبو 
وتوزيع  عي�شي،  �شامح  واأحلان  العلى  �شامح  وكلمات 
وليد حيدر وت�شميم رق�شات ميدو اآدم وديكور ومالب�ض 
مدى  حول  العر�ض  فكرة  ودارت  عطية،  حمدي  دكتور 
باإيقاظ  �شندريال  قامت  حيث  باحلياة؛  امل�رصح  تداخل 
جمموعة من ال�شخ�شيات امل�رصحية ال�شهرية ليعلنوا للجميع 

انهم جزءًا من احلياة احلقيقية.
ب�شيوين،  ندى  الفنانة  االإفتتاح  عر�ض  قدمت 
بكلمات افتتاحية حما�شية و�شاعرية حازت على ت�شفيق 
احل�شور، كما األقت الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان 
كلمة عربت بها عن اأن امل�رصح هو العامل، هو الفن، هو 
�رصورة  على  و�شددت  للحياة  �رصخة  واعتربته  ال�شعر، 

اأن ي�شمع العامل هذه ال�رصخة.
وحييون  فرح  يف  اجلميع  اأن  احلكيم  واأ�شافت 
ويعملون بامل�رصح، كما اأ�شارت اإىل اأن اإدارة املهرجان 
لكل  ال�شالم كر�شالة ترحيب  اأر�ض  ال�شيخ  اختارت �رصم 

راغب يف زيارة جنوب �شيناء.
كما اأكد املخرج مازن الغرباوي رئي�ض املهرجان 
م�رصحي  مهرجان  فعاليات  انطالق  اأن  عن  كلمته  يف 
�شبابي ب�شبغة دولية يف تلك اللحظة الفارقة هي ر�شالة 
االأوىل  الدورة  حتت�شن  �شيناء  باأن  اأجمع  للعامل  �شالم 

للمهرجان .
واأ�شاف الغرباوي اأن هذه الدورة مهداة للدكتور 
الراحل هانى مطاوع لدوره احلافل وم�شريته الكبرية، 

و�شكر كل من قدم دعمًا للمهرجان وعلى راأ�شهم الدكتور 
عبد  خالد  والدكتور  الثقافة،  وزير  النمنم،  حلمى 
ال�شياحة  ووزير  والريا�شة،  ال�شباب  وزير  العزيز، 
وحممد  جنينة  حممد  االأعمال  ورجال  زعزوع،  ه�شام 

اجلايف وه�شام على.  
واأكد اللواء خالد فوده - حمافظ جنوب �شيناء - يف 
كلمته، على اأن احلديث الذي ياأتى من القلب ي�شل للقلب، 
بالرتحيب  واكتفي  م�شبقة،  كلمة  يح�رص  مل  اأنه  واأعلن 
تنطفئ  لن  مدينة  ال�شيخ  �رصم  اأن  على  و�شدد  باحل�شور، 
فاعليات  مبتابعة  للح�شور  دعوة  قدم  كما  اأنوارها، 
املهرجان، كما قدم �شكر وتقدير لكل من �شارك الإخراج 
ي�شارك يف  ـ ووجه حتية لكل من  ال�شكل  املهرجان بهذا 

دعم ال�شياحة بجنوب �شيناء.
يف  الثقافة،  وزير  النمنم،  حلمى  الكاتب  وقال 
كلمته عن اأن اأهم �شئ اأن يولد املهرجان اليوم وي�شتمر، 
تطلعات  وهموم  ال�شباب،  واأحالم  هموم  معه  ليحمل 

امل�رصح الذي يطمح للتغيري. 
الربملان  الأع�شاء  خا�شة  حتية  النمنم  ووجه 
على  واكد  ال�شيخ،  �رصم  لزيارة  ح�رصوا  الذين  االأردين 

ان ذلك لي�ض بالغريب عليهم.
ثمرة  هو  املهرجان  هذا  اأن  النمنم  واأ�شاف 
تعاون ملجموعة من الوزارات والهيئات ومنها ال�شباب 
والريا�شة، والطريان املدنى، وحمافظة جنوب �شيناء. 

يبعث رسالة سالم للعامل
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وكيل  الدين،  جمال  اأمل  الدكتور  حتدثت  كما 
والتطوعية  الثقافية  للربامج  املركزية  االإدارة  وزارة 
ال�شباب والريا�شة نيابة عن الدكتور خالد عبد  بوزارة 
�شامى  األقي  واأي�شا  والريا�شة،  ال�شباب  وزير  العزيز 
كلمة  ال�شياحة  لتن�شيط  امل�رصية  الهيئة  رئي�ض  حممود، 

حول املهرجان واأهميته لتن�شيط ال�شياحة امل�رصية. 
عبد  اأحمد  الفنان  امل�رصح  خ�شبة  على  �شعد  وثم 
اأيوب  �شميحة  والفنانة  التحكيم،  جلنة  رئي�ض  العزيز، 
الرئي�ض ال�رصيف للمهرجان لي�شاركوا يف تكرمي املبدعني 
احلديني  حممود  القدير  الفنان  وهم  والعرب  امل�رصيني 
والفنانة القديرة �شهري املر�شدي، والفنان القدير اأحمد 
عي�شي  عبري  والفنانة  ناعوت  فاطمة  والكاتبة  ماهر 

والفنان على عليان والفنانة ندا اأبو فرحات.
وقد األقت �شيدة امل�رصح العربي �شميحة اأيوب كلمة 
حملت حتية من اأر�ض ال�شالم "�رصم ال�شيخ" للح�شور ولكل 

االأويل  الدورة  هي  "هذه  وقالت  العامل، 
للم�رصح  الدويل  ال�شيخ  �رصم  ملهرجان 

ال�شبابي، وامل�رصح ال�شبابي يعني قطار 
املواهب املبدعة ورعايتها واإعطائها 

داخلها  يف  ا  عمَّ تعرب  لكي  الفر�شة 
على  والعمل  واآمال  اإبداعات  من 

من  لهم  ملا  االإن�شان،  �شباغة 
حيوية ومواهب وليدة ونا�شجة 

يف اآن واحد. 

واالأهل  البيت  لنا  فامل�رصح  امل�رصح،  اأحبو 
والوطن، اإنه حلمًا ور�شالة رفعته اأجيال على اأكتافها.. 
اخل�شبة  على  وخطوات  بديعة  بكلمات  احلياة  جتملت  لقد 
الذهبية احلبيبة... وذلك الت�شفيق الذي ياأتي فجاأة كاأنه 

قبلة احلياة فيجعل امل�رصح م�رصحًا والب�رص ب�رصًا. 
ر�شالة  يكون  اأن  للم�رصح  اأحلم  اأيوب  واختتمت 
الأ�شحابه ُت�شلم وت�شل اإيل حمبيه، ويوؤدي دوره املرجو 
واحلوار  االإن�شاين  والتوا�شل  االجتماعي  ال�شالم  يف 

البناء ورقي الوجدان ورفع اآالمه..
املدين  واملجتمع  الدولة  جميعًا  مهمتنا  وتلك 
وامل�شاهد والناقد وقبل كل هوؤالء وبعدهم �شناع البهجة 

امل�رصحية وال�شالم..

�سلوى عثمان

ات
بع
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املوؤمتر ال�سحفي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عقدت اأم�س فعاليات املوؤمتر ال�سحفي ملهرجان �سرم ال�سيخ الدويل 
للم�سرح ال�سبابي بفندق رويال بح�سور وزير الثقافة حلمي النمنم واللواء 
هيئة  رئي�س  حممود  �سامي  ومب�ساركة  �سيناء  جنوب  حمافظ  فوده  خالد 
تن�سيط ال�سياحة والفنانة القديرة �سميحة ايوب رئي�س �سرف املهرجان، 
والفنان احمد عبد العزيز رئي�س جلنة التحكيم واملخرج مازن الغرباوي 
رئي�س املهرجان واأدارت املوؤمتر الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان .

الثفافة  وزارة  وقيادات  املبدعني  من  نخبة  وبح�شور 
وزيرالثقافة،  مكتب  قطاع  مدير  خالف  ح�شن  الواء  منهم 
ودكتور اأبو الف�شل بدران رئي�ض هيئة ق�شور الثقافة واملخرج 
خالد جالل رئي�ض قطاع �شئون االنتاج الثقايف، والفنان فتوح 
ناعوت،  فاطمة  والكاتبة  للم�رصح  الفني  البيت  رئي�ض  اأحمد 
عوا�ض،  احمد  واملخرج  احلديني،  حممود  القدير  والفنان 
�شهري  والفنانة  خمتار  اأحمد  والفنان  ب�شيوين  ندى  والفنانة 
املر�شدي والفنان اأحمد ماهر والفنان اأمين ال�شيوي، ووفود 
الدول العربية واالأجنبية امل�شاركة، باالإ�شافة لعدد 

كبري من االإعالميني واملبدعني. 

كلمته  يف  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي  الكاتب  عرب  وقد 
والثقافية  الفنية  املختلفة  للمهرجانات  الوزارة  دعم  على 
لن  انه  على  النمنم  واكد  والوعي،  والثقافة  الفن  كلمة  لتعلو 
امل�رصية  والثقافة  بالفن  لتنري  واحدة  م�رصية  مدينة  تطفيء 

على الدوام.
كلمته  يف  �شيناء  جنوب  حمافظ  فوده  خالد  اللواء  اأكد 
لقدد حتدينا  ال�شياحة وقال  تبذل اجلهود ال�شتعادة  اأن م�رص 
تنتهي  ال  بها  والفعاليات  تنطفيء  مل  ال�شيخ  و�رصم  اأنف�شنا 
يوميا  رو�شي  �شائح  الف   35 فقدنا  لقد  واأ�شاف  يوميا، 
ونعاين نعم ولكن ال�شعب يدعم �رصم ال�شيخ والوزارات ومنها 
ال�شباب والريا�شة والتي غادر فوجها ال�شابع وننتظر اأفواجا 
اأخرى لدعم ال�شياحة وليعرف اجلميع اأن ال�شعب مت�شامن مع 

انارة �رصم ال�شيخ يف ظروف �شعبة.
لقد  فوده  خالد  اللواء  قال  ال�شيخ  �رصم  مهرجان  وعن 
وزير  خالل  من  واأهدافه  املهرجان  معرفة  فور  وافقت 
الثقافة ورحبت بالفكرة وم�شتعدين ال�شتقبال دورات اخرى 
وا�شاد باملبدعني الذين �شاهموا يف جناحه وبح�شورهم مثل 
الفنانة القديرة �شميحة اأيوب، والفنان حممود احلديني وندى 

ب�شيوين واحمد ماهر والكثري منهم
واأكد اللواء خالد فوده يف نهاية كلمته اأن �رصم ال�شيخ 
�شوف تعود والنقاط االإيجابية كثرية منها اأول رحلة طريان 
الناجحة  الفعاليات  ال�شيخ واالأردن وعدد كبري من  بني �رصم 
ومتنى ان تكايفء �رصم ال�شيخ ال ان تعاقب ب�شبب االرهابو�شكر 
موؤكدًا  واالأجنبية  العربية  الدول  كافة  من  امل�شاركة  الوفود 
اأنه �شوف يعمل ح�شب توجيهات الرئي�ض عبد الفتاح ال�شي�شي، 

باأال تنطفيء �رصم ال�شيخ .

العربي  امل�سرح  و�سيدة  وقوده  النمنم  • بح�سور 

ن�أتي  و�سوف  م�ستهدفني  نحن  فوده  خ�لد  •اللواء 
بفن�ين الع�مل ل�سرم ال�سيخ

ب�لفن  و�سندعم  م�سرية  مدينة  تطفئ  لن  •النمنم 
والثق�فة

لل�سب�ب الري�دة  ال�سي�حة  تن�سيط  هيئة  • رئي�س 

•�سيدة امل�سرح العربي اأحيي جهود �سب�ب املهرج�ن

الفنان اأحمد عبد العزيز واملخرج مازن الغرباوي 

وزير الثقافة حلمي النمنم وحمافظ البحر الأحمر اللواء خالد فودة ورئي�س هيئة تن�سيط ال�سياحة
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يف  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  رئي�ض  حممود  �شامي  واأكد 
كلمته اأن وزارة ال�شياحة برئا�شة ه�شام زعزوع �شوف تطلق 

٤ فعاليات حتت ا�شم ميجا ايفنت�ض. 
اأن  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  رئي�ض  حممود  �شامي  وقال 
وزارة ال�شياحة تتبع مناهج علمية يف مواجهة اأزمة ال�شياحة 
من  وفود  ومنها  العاجل  القريب  يف  ثمارها  توؤتي  و�شوف 
لينهي   ، مل�رص  رحالت  حجز  يف  بالفعل  بداأت  خمتلفة  دول 

كلمته بهتاف حتيا م�رص
البداية  اأخطاء  معنا  حتملوا  الغرباوي  مازن  املخرج 
ال�شاب  املخرج  املهرجان  رئي�ض  وقال  عنها  نعتذر  التي 
مازن الغرباوي انه وادارة املهرجان يبذلون اجلهود لنجاح 
املهرجان وانه من الطبيعي حدوث اأخطاء غري مق�شوده يف 
بدايات مهرجان مازال يف دورته االأوىل، ودعا الغرباوي 
كاربت  الريد  على  اليوم  الرئي�شية  الفعاليات  لبدء  احل�شور 
كل  تقدمي  يف  ورغبتهم  احل�شور  كل  بجهود  املهرجان  ليبداأ 

العون مل�رص و�رصم ال�شيخ وكذلك لفن امل�رصح
اأيوب  �شميحة  القديرة  الفنانة  اأبدت 
ملهرجان  كرئي�ض  بامل�شاركة  �شعادنها 
ال�شبابي،  للم�رصح  الدويل  ال�شيخ  �رصم 
املهرجان  مبنظمي  اإعجابها  واأبدت 
الجناح  طاقتهم  كل  يبذلون  الذين  ال�شباب 

املهرجان ورفع ا�شم م�رص عاليًّا.
اأنها  اأيوب  �شميحة  الفنانة  واأ�شافت 
من  املهرجان  ح�شور  بع�ض  من  �شمعت 
نقلها  مت  خاطئة  �شورة  االأجنبية  الوفود 
احلقيقة،  عن  تعرب  وال  م�رص  عن  اإليهم 
وما اأ�شعدها اأكرث اأن املهرجان يغري هذه 

ال�شورة ال�شلبية ب�شورة اأخرى .
املهرجان  ندعم  �شوف  ال�شحفيون 

رغم م�شاكل التنظيم
امل�رصي  بجريدة  ال�شحفي  اأعرب 
وبع�ض  ا�شتياءه  عن  حمزة،  اأمين  اليوم 
واالإقامة  التنظيم  �شوء  من  ال�شحفيني 

املهرجان  ويدعم  يتحمل  �شوف  ذلك  رغم  ولكنه  للبع�ض 
ويطالب بتاليف �شلبيات التنظيم 

ا�شتثنائي  الظرف  باأن  فوده  خالد  اللواء  عليه  رد  وقد 
بع�ض  فيه  يقيم  الذي  والفندق  الأحد  االإ�شاءة  مق�شود  وغري 
م�شاندة  و�شيوفه،  املهرجان  الأجل  افتتاحه  مت  ال�شحفيني، 
ال�شيخ،  ب�رصم  الوفود  وا�شتقبال  ال�شياحة  لدعم  �شاحبه  من 
واأن اأية اأخطاء نتحملها جميعًا �شويًا لننري �رصم ال�شيخ مدينة 

ال�شالم .
فندق  بقاعة  ال�شيخ،  �رصم  مهرجان  موؤمتر  اأن  يذكر 
جنوب  وحمافظ  الثقافة  وزير  بح�شور  �شون�شتا،  رويال 
املبدعني  من  نخبة  و  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ورئي�ض  �شيناء، 

وقيادتت وزارة الثفافة ووفود الودول العربية واالأجنبية.

وزير الثقافة حلمي النمنم وحمافظ البحر الأحمر اللواء خالد فودة ورئي�س هيئة تن�سيط ال�سياحة

اأحمد زيدان 

الفنان القدير حممود احلديني والفنانة �سهري املر�سدي 
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مهرجان

امل�سرحي  الأداء  عمالقة  اأيوب  �سميحة 
ال�سخ�سيات  ع�سرات  وجت�سيد  فهم  ا�ستطاعت  التي 
على  الكلمات  فتحولت  الُكتاب؛  ِلكبار  الدرامية 

يديها اإىل حلم ودم، وبقيت يف الذاكرة.
وارتبط  بامل�سرح  اأيوب  �سميحة  ارتبطت 
�سهدها  الذي  القومي  بامل�سرح  وحتديًدا  بها.. 
القمة، ثم ممثلة  نحو  نا�سئة تتلم�س طريقها  جنمة 
را�سخة يهز �سوتها جنباته، ثم مديرة له لفرتة هي 
اليوم  وهي  املن�سب.  هذا  تولوا  من  بني  الأطول 
ال�سيخ  �سرم  ملهرجان  ال�سرفية  الرئا�سة  تتوىل 

الدويل للم�سرح ال�سبابي.

التقيناها يف �رشم ال�شيخ وكان لنا معها هذا 
احلوار

مهرج�ن  رئ��سة  فكرة  تقبلتي  كيف   •
م�سرحي لل�سب�ب؟

رئي�ض  اأكون  التي  االأوىل  املرة  لي�شت  هذه 
ملهرجان �شبابي، فمنذ عدة �شنوات كنت رئي�َشا ملهرجان 
لرباعم  الأنه  يختلف  املهرجان  هذا  لكن  التليفزيون، 
اأنف�شهم، واالإلتحام  و�شباب لديهم رغبة يف التعبري  عن 
واأن  االآنية،  الظروف  ظل  يف  اخلارج،  من  فرق  مع 
تاأتي هذه الفرق وتقدم عرو�شها، ويحدث حواًرا بناًء 
حي بينها وبني ال�شباب امل�رصي، هذا يف حد ذاته مهمة 
وطنية، باالإ�شافة اإىل اأنهم �شوف يتكلمون عما �شاهدوه 
واالأمان والفن، فهذا املهرجان دعاية كبرية جًدا لنا، 
اأمام العامل يف مقابل ما يروجه االإعالم اخلارجي عننا.
هي  حتديَدا،  ال�شيخ  �رصم  يف  املهرجان  واإقامة 
يعلم  فاجلميع  بالثقافة  املدينة  هذه  الإحياء  حماولة 
كدعاية  وا�شتخدامها  ال�شيخ،  �رصم  يف  الطائرة  بحادثة 
م�شادة ل�رصب ال�شياحة، نحن نقوم بالتعريف بالواقع.

مع  تتع�ملني  واأنت  بفجوة  ت�سعرين  هل   •
الأجي�ل امل�سرحية اجلديدة؟

يواكب  اأن  البد  فالفنان  فجوة،  باأي  اأ�شعر  ال 
الع�رص، وعندما يكون يف قائد فاهم وي�شتطيع اأن يوجه 
الأن  بناءه،  الغري  واالأفكار  االألفاظ  جتنب  اإىل  ال�شباب 

امل�رصح بناء ولي�ض هدم.

اأم  امل�سرح بداأ يتع�فى  • هل 
م� زال يع�ين من الأزم�ت؟

ما يحدث االآن هو عودة الوعي، فامل�شارح اأ�شبحت 
تاأخذ م�شاًرا اأنها م�رصًحا ولي�شت كباريه، فاخلم�شة ع�رص 
عاًما املا�شية )هل�شوا( فيها كثرًيا جًدا؛ حتى اأن اجلمهور 
ذواق امل�رصح؛ رف�ض ذلك، لكن بداأت االآن احلالة ت�شبح 
اأخرى،  مرة  الوعي  بهذا  توؤمن  النا�ض  وبداأت  اأف�شل، 

وظهرت م�رصحيات ممتازة جًدا.

• لكن هذا الراأي خم�لف مل� يراه الكثريين ب�أن 
ال�ستيني�ت  جتربة  واأن  اأزمة،  يع�ين  امل�سرح 

لن تتكرر؟
املناخ  كان  ال�شتينيات  ففي  للمقارنة،  جمال  ال 
خمتلًفا، وكانت توجد ق�شايا �شيا�شية معينة من خاللها 
يكتب الكتاب، ونحن االآن نتحدث عن امل�رصح كم�رصح، 
ولي�ض امل�رصح ال�شيا�شي فقط، طبًعا يف ال�شتينيات كانت 

مسيحة أيوب: 

أعترب رئاسيت للمهرجان مهمة وطنية

الفرق ال�سبابية ت�ستطيع 
اأن تنقي اجلو من 

البلطجة الفنية

حوارات
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وفنية،  واأدبية  ثقافية  حركة  توجد 
والنظام  فاملناخ  نقارن  اأن  ميكن  فال 

خمتلف متاًما.

القومي  امل�سرح  ميثل  م�ذا   •
ب�لن�سبة لك؟

اأربعة  بيتي، فاأنا دخلته وعمري 
حتى  عليه  اأعمل  زلت  وما  عاًما،  ع�رص 

اليوم، فهو عمري كله.
وقوف  لك  يعني  ماذا  لها:  قلت 
فنانات �شغريات، ووجوه جديدة على 
�شيًئا  فقالت:  القومي؟،  امل�رصح  خ�شبة 
ياأخذن  اأن  حقهن  فمن  جًدا،  جمياًل 
امل�رصح  املا�شي  يف  فكان  فر�شتهن، 
الفن،  عركوا  من  اإال  يدخله  ال  القومي 
تتغري  احلياة  لكن  موهبتهم،  وحتققت 
فالوقوف  اليوم،  اإىل  ال�شتينيات  من 
فنان، فجميل جًدا  لكل  اأمل  القومي  على خ�شبة امل�رصح 

اأن الفنانني اجلدد حدث لهم هذه النقلة.
هذا  اأن  امل�رصحيون  بع�ض  يرى  ولكن  لها:  قلت 
من  اإال  خ�شبته  على  يقف  ال  وتاريخه،  بعراقته  امل�رصح 
ميثل عراقة وتاريًخا، فقالت: من يقول ذلك ال بد اأن يعي 
اأن هذا هو التطور والتغري الطبيعي للع�رص، فهذا حقهم 
ولي�ض كثري عليهم، فالهرم قلب واأ�شبحت اأو�شاع كثرية 
حتدث اليوم مل تكن حتدث من قبل، وقد تت�شاءلني كيف 
الزمن،  بتغري  تغري  �شيء  اأن كل  واالإجابة  ذلك،  يحدث 

وال بد اأن نعي ذلك ونتقبله.

هو  �سب�ب،  م�سرح  ت�سنيف  اأن  جتدي  • امل 
ت�سنيف جديد على ق�مو�س امل�سرح؟

�شبابي ت�شنيف جديد، مثلما كان التجريبي ت�شنيف 
براعم  هم  ال�شباب  وهوؤالء  البداية،  يف  جديد 
العملية  وحترتم  جيلها،  وعن  نف�شها،  عن  تعرب 
للفنون على  امل�رصحية، وتعلم جيَدا الدور املوؤثر 
املواطنني، وبالتايل نحن مب�شاعدة هوؤالء ال�شباب 
ن�شاهم يف �شنع كوادر فنية الأنهم �شباب ومتعط�شني 

ويقدمون ما عندهم بحما�ض وحب.

بدور ه�م  القي�م  ي�ستطيع  امل�سرح  • هل 
مق�بل م� يفعله التليفزيون؟

فعال.  لكنه  ي�شتطيع،  ال  وحده  امل�رصح 
والفرق ال�شبابية ت�شتطيع اأن تنقي اجلو من البلطجة 

الفنية.
نورالهدى عبد املنعم

ات
وار

ح
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منذ عدة اأ�شهر واأثناء االإعداد للمهرجان القومى للم�رصح 
واملخرج  الكاتب  عن  نقدية  درا�شة  بكتابة  كلفت  امل�رصى 
الكبري هانى مطاوع كونة احد املكرمني باملهرجان واأثناء 
التح�شري للدرا�شة اكت�شفت اأننى اأمام عامل ملم ب�شتى جماالت 
العمل االبداعى امل�رصحى �شواء من ناحية الكتابة اأو االإعداد 
اأو االإخراج اأو االإعداد املو�شيقى والت�شكيلى اأو حتى الكتابة 
مليئة  كانت  راجعتها  التى  فامل�رصحيات  الواعية  النقدية 
النقدية  والدرا�شات  واإبتكار  حيوية  ت�شع  التى  باالأفكار 
والتحليل  باجلراأة  ي�شع  فهم  على   تنطوى  كانت  تابعتها  التى 
الرجل  نعرف  مل  اأننا  بقوة  جذبتنى  التى  واحلقيقة  ال�شيق، 
حق املعرفة ومل نعرة االهتمام الذى يليق بة كمبدع مكت�شف 
يقرتب  ومن  م�شبوقة،  غري  نرية  اأفكار  و�شاحب  ومثابر 
والتوجة  املعرفة  در�ض  حتما  �شيعى  امل�رصحى  عامله  من 
ال�شحيح فمن تابع م�رصحية هاملت على امل�رصح القومى ومن 
�شاهد ق�شة حب على م�رصح الغد ومن قبلهما ب�شنوات طويلة 
ياأكلونها والعة واخلديوى  �شاهد ما�شاف�ض حاجة والبع�ض 
�شيعرف من هو املبدع الالمع وكيف كان يفكر فى اجلمهور 
الذى �شيطرح عليه العمل امل�رصحى، فال�شوؤال الذى كان عادة 
ما يجيب علية بطريقة مثلى كان �شوؤال اجلمهور فاأى عر�ض 
م�رصحى ميكن اأن يوؤثر فى جمهور بعينة؟ وكيف ميكن لعر�ض 
املتلقى  فى  ويوؤثر  طويلة  ل�شنوات  يعي�ض  اأن  ما  م�رصحى 
الذى تبدلت مفاهيمة وق�شاياة، واظن اأن من �شاهد كل من 
النتائج  ت�شدة  �شوف  ولوز(  وجوز  حاجة،  ما�شاف�ض  )�شاهد 
الآهمية  مكت�شف  هنا  فاملبدع  العر�شني  انتج  الذى  والوعى 
التى ينتع�ض فيها ويوؤثر فى متلقية  النجم وتاأثرية واالجواء 

من خاللها

الطرح؟ وجراأة  نعرفه  ل  الذى  • امل�سرح 
كبريًا  علميًّا  موؤمترًا  القاهرة  فى  �شنوات  عدة  منذ  اأقيم 
دعت اإليه جمموعة كبرية من الباحثني امل�رصيني واالأوربيني 
اأن  مهران(  )�شامح  الدكتور  االأول  امل�شئول  قرر  يومها 
للموؤمتر  عاما  امينا  ليكون  مطاوع  هانى  الدكتور  ي�شتدعى 
على  فائقة  علمية طيبة وقدرة  �شمعة  الرجل من  بة  يتمتع  ملا 
اىل  كبريين  ووعى  بجراأة  واالطروحات  االفكار  عر�ض 
امل�شتوى فى م�رص وبع�ض  منا�شب رفعية  لعدة  تقلدة  جانب 
الدول العربية، واحلقيقة انة رغم التوتر الكبري الذى �شاحب 
فهم  الذى  العنوان  جراء  من  الفعل  وردود  االطروحات 
باملنطق احلاطئ اإال اأن الدكتور هانى مطاوع بطريقتة ال�شيقة 
فى عر�ض الكلمة االفتتاحية قد �شاعد على تقليل حدة التوتر 
والك�شف ب�شدق عن جوهر اللعبة امل�رصحية وتاأثريها الفعال 
امل�رصحية  تلك  االأ�شود(  )الهواء  لق�شية  كلمتة  فى  عر�ض  فقد 
اخلدعة التى كتبها املوؤلف ال�شهري )اأحمد رجب( والتى طرحها 
عن  ب�رصا�شة  يدافعون  كانوا  الذين  امل�رصحيني،  بع�ض  على 
امل�رصح الطليعى ويعتربونه منوذًجا جيًدا للتطبيق فى امل�رصح 
م�رصح  لفل�شفة  حقيقى  ا�شتيعاب  دون  والعربي،   امل�رصى 
اأنها  على  امل�رصحية  طرحت  املوؤثرة،  وم�رصحياتة  الطليعة 
املحدثني،   االأوروبيني  العبث   كتَّاب  الأحد  مرتجمة  م�رصحية 
وكان الهدف منها ك�شف املعرفة احلقيقية واالرتباط احلقيقى 
امل�رصحيني  بع�ض  ادعى  وقد  الغربى،   اجلماىل  باملنتج 
على  بتاأكيده  انربى  اأحدهم  اإن  بل  بالن�ض  ال�شابقة  معرفتهم 
ا يف اإحدى البلدان االأوروبية،  وقليل  م�شاهدة الن�ض معرو�شً

والدكتور  به،  معرفته  عدم  اأكد  من  منهم 
تلك  اإثارة  اأراد  بحثة  فى  مطاوع  هانى 
اللحظة مرة اأخرى ليعيد اإىل االأذهان الك�شف 
القدمي واأثره فى تاأ�شيل االفكار امل�رصحية 
اجلديدة  االأجيال  على  ذلك  واأثر  اجلادة، 
تتيح  املولعة بامل�رصح،  فاملعرفة اجلادة 
توؤهل  كما  العلم  على  قائًما  عفًيا  م�رصًحا 
فى  امل�رصح  لواء  حمل  على  قادرة  اأجيال 
والت�شليل  واالإدعاء  الكذب  اأما  امل�شتقبل، 
فلن يقودونا حلركة م�رصحية جادة كا�شفة 
املزمنة،  ولق�شاياها  املعرفية  مل�شاكلها 
الدكتور  اإنتاجه  اأعاد  الذى  الك�شف  ولعل 
هاين مطاوع  يفرز لنا كيف يفكر الرجل، 
م�شببات  ويتق�شى  املر�ض،  يواجه  وكيف 
باجلراح  املثخن  اجل�شد  وي�شع  اأوجاعه، 
طرق  ميتلك  اأن  ميكن  الذى  املجهر  حتت 
العالج امل�شتقبلى، القائم على العلم ودوره 
اأمرا�شه،   يواجه  �شحى  جمتمع  بناء  فى 

ويخطط للتخل�ض منها. 
االخري  امل�رصحى  عمله  فى    
قدم  والذى  الف�شيح(  الفرفور  )مرافعات 
خ�شبة  وعلى  ال�شاحة،  فرقة  خالل  من 
من  كثريا  غريَّ  حيث  العائم،  امل�رصح 
لقلب  مبا�رصة  يدخل  كى  القدمية  م�رصحيته 
حكم  على  الثورة  حيث  الراهن  احلدث 
االأخوان بعد ثورة يناير، وقرر اأن يك�شف 
على طريقته املثلى التي متزج تيمات العمل 
الدرامى باملوروث ال�شعبى اأو التاريخى، 
لكمني  تعر�ض  الب�شيط  امل�رصي  فاملواطن 
واخل�شوع  االإرادة  �شلب  منه  ق�شد  �شخم 
طموح  عن  تعرب  ال  وفل�شفات  ل�شيا�شات 

له  تتيح  اأولية  مببادئ  لينادى  خرج  الذى  ال�شعب  ذلك 
طويلة  فرتة  بعد  االن�شانية  والكرامة  واحلرية  العي�ض 
مليئة باالكاذيب والت�شليل والنهب وال�شلب ، لقد قرر 
الب�شيط  الفالح  عن  يدافع  ان  امل�رصحية  فى  الفرفور 
مطحون  م�رصى  مواطن  كل  ي�شبه  مو�شوعه  لكون 
م�شلوب االرادة ليك�شف بل�شانه ال�شليط املوؤامرة وي�شع 
يدة على لب الق�شية ويعرى افتقادنا للعدل االجتماعى 
للمواطن  وتعود  االمور  ت�شتقيم  كى  للثورة  وحاجتنا 

كرامتة املفتقدة.

هانى مطاوع 

فارس اللعبة املسرحية
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ورغم   
كونه كان واحدا من الذين قرروا اأن الثورة حتتاج 
الدرامية  التيمات  فنيا فى  تناق�ض  لوقت طويل كى 
تنته  مل  والتحليالت  االأخبار  اأن  اإذ  امل�رصحية، 
خاللها  من  نح�شل  ومل  حدث  فيما  فا�شلة  لدالئل 
امل�رصحي  واملفكر  احلقيقة،  فتات  بع�ض  على  اال 
بكيانها  اللحظة  فل�شفة  ي�شتوعب  وان  البد  اجلاد 
الكامل غري امل�شلل، حتى يعيد طرحها فنيا بال�شكل 
واملنطق اللذان يليقان بها، فما �شاهدناه فى معظم 
العرو�ض التى انتجت بعد ثورة يناير مبا�رصة بدت 
كرد فعل �رصيع من جمموعة من �شباب امل�رصحيني، 
الوطني وال�رصورة االجتماعية كان  اأن احل�ض  اإال 

لهما الغلبة فقرر فى النهاية تقدمي عمل يناق�ض اللحظة وي�شتبك 
معها. 

مترية قرية  من  • ر�سول 
تقدمي  بعد  هانى  واملخرج  الكاتب  �شيت  ذاع  حني 
جمموعة من امل�رصحيات ال�شيا�شية ذات الطابع اجلاد ا�شتدعتة 
على  اجلديدة  م�شاريعة  احد  ليقدم  ايوب  �شميحة  الفنانة 
قرر  يومها  للم�رصح  مديرة  وقتها  وكانت  احلديث  امل�رصح 
)ر�شول من  يقدم م�رصحية  ان  ال�شاب  املخرج  هانى مطاوع 
قرية مترية( لكن الرقابة كانت لة باملر�شاد فقرر ان ينجو 
بعملة االبداعى من القاهرة وذهب ليقدم العر�ض بفرقة من 
فرق االقاليم التابعة للهيئة العامة لق�شور الثقافة وهى فرقة 
)البحرية( حيث ال رقابة على فنون العر�ض امل�رصحى طاملا 
باأهمية  املوؤمنني  املبتدئني  الهواة  من  جمموعة  يقدمة  �شوف 

العمل االبداعى ودورة اجلماىل. 

حب ق�سة  • در�س 
الطابع  ذات  الطليعية  العرو�ض  على  اعتدنا  قد  كنا 
ويعيد  اخلالية  الغد  قاعة  م�شاحة  ي�شتغل  الذى  االخراجى 
بروؤى  ت�شكيله  وتعيد  بالف�شاء  حتتفى  منهجية  وفق  ت�شكيلها 
املرونة  اح�شا�ض  وتعطى  ال�شكل  فى  تنوع  ان  تطمح  متباينة 
التقليدية، والذى  العالقة بخ�شبات امل�شارح  للمتلقى �شاحب 
النمطية  االأبنية  على  تتمرد  م�رصحية  عرو�ض  يتابع  اأن  يود 
ب�شدد  ونحن  الغد  قاعة  ن�شاأة  فمنذ  املعتادة  والعمارة 
غري  اجلمالية  و�رصوطها  اللعبة  حدود  تعرف  متمردة  اجيال 
الكبري  واملخرج  الكاتب  على  الدور  جاء  وحينما  التقليدية، 
)فرهارد  حكمت  ناظم  م�رصحية  يخرج  كى  مطاوع  هانى 
و�رصين( والتى جاءت حتت ا�شم )ق�شة حب( فوجئت بالت�شكيل 
االيطاىل، وهل كان  العلبة  للقاعة على منط م�رصح  التقليدى 
مبنية  من�شة  اآخر؟  م�رصح  فى  يقدم  اأن  اجلديد  لعر�شة  يتوقع 
بارتفاع عن االأر�ض وترتيب تقليدى لوجود امل�شاهدين فى 
القاعة حيث الروؤية فى اجتاة واحد مواجة للمن�شة املبنية، 
الكبري  املخرج  اأهمل  فكيف  الغ�شب  متلكنى  االأوىل  وللوهلة 
اأحداث  مرور  وبعد  اأننى  اإال  االأهم؟  وميزتها  القاعة  طبيعة 
اأيقنت  املمتع  املمثلني  اأداء  مع  خا�شة  امل�رصحى  العر�ض 
حكمة التعامل، وفهمت در�ض التلقى على نحو مغاير فالرجل 
التى  التيمات  لطبيعة  هو  فهمه  ب�رصوط  القاعة  مع  يتعامل 
يتيح  اأنه  كما  االإعداد  بعد  اجلديد  تكوينه  فى  الن�ض  يت�شمنها 
يقول  اأن  اأراد  وكاأنه  القدمي،  املفهوم  وفق  اجلديدة  القاعة 
نف�ض  على  القاعة  ي�شتغل  اأن  يريد  �شاب  خمرج  هناك  اأن  لنا 
منط العمارة التقليدية فيمكنه اأن يفعل ذلك ولكن عليه اأن يقدم 
التى تدافع عن  له وجاهته ووجهته اجلمالية  منتجا م�رصحيا 

الن�شيج التقليدى. 
)�شامى  الكبري  للممثل  االأداء املمتع  اأ�رصنى ذلك  يومها 
القلوب  تخطف  التى  ونظراته  الالفت  مبكياجه  احلليم(  عبد 
زلت  ما  ولليوم  املتلقى،  فى  التاأثري  على  الفائقة  وقدرتة 
تفا�شيلها  بتكوين  املعتنى  امل�شوهة  املالمح  تلك  اأذكر 
ال�شغرية، كررت م�شاهدة العر�ض ثالثة مرات كى ا�شتوعب 
در�ض التلقى املعتمد على اختيار فل�شفى له وجاهته وجمالة 

اخلا�ض.

اأحمد خمي�س

ات
س
درا
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باملهرجان  امل�شئولني  واحتفاء  احل�شور  زحام  و�شط 
املتابعني  ال�شحفيني  من  الالمعة  ال�شوئية  الفال�شات  وو�شط 
ا�شابهم  براق�شني  م�شغولة  امل�رصح  خ�شبة  كانت  للحدث 
خطوتها  فى  �شندريال  ت�شبة  باالآمل  ت�شع  فتاة  بينما  ال�شمت 
للحق  املحبة  واالأمل  للحياة  املحبة  الطيبة  وروحها  اخلفيفة 
اإليهم حيويتهم املعهودة  تعيد  اأن  والف�شيلة واجلمال حتاول 
اأن  ميكن  ال  املعامل  وا�شحة  اأزياء  متيزهم  القدمي  واألقهم 
�شك�شبري  اأعمال  من  مناذج  ثالثة  هناك  كان  اذ  عليها  يختلف 
�شيف،  ليلة  وحلم  وجوليت  وروميو  وديدمونة  عطيل  هى 
واآالمهم  حيواتهم  تتداخل  فائقة  وب�رصعة  طواعية  فيعودون 
وكاأنها ن�شيج واحد ال فرق فية بني �رصاع اجتماعى اأو فهم 
ب�رصى خاطئ وحلم اأ�شطورى تتداخل فية �رصاعات املحبني 

واألعابهم ال�شيقة 
وقد  ملعت كلمات �شامح العلى ب�شهولتها ومت�شكها احلاد 
اأ�شكالها  بكل  احلقيقية  احلياة  باأنة  واعرتافها  امل�رصح  بحلم 
وق�شاياها فاملوؤلف هنا يعى متاما دور امل�رصح وامتالكة 
امل�رصحية  اللعبة  بكون  يتم�شك  انة  كما  والوعى،  للحقيقة 
والهواج�ض  واالألعاب  االأ�شكال  تعنى  والتى  الفرجة  تت�شمن 

والطموحات. 
وملا كانت �شندريال قد وجدت حذائها ال�شهري وا�شتقرت 
اإ�شاعة  فى  القدمي  حلمها  عن  تبحث  اأن  حقها  من  فاأن  نف�شيًّا 
املرة  هذه  فى  وهم  بها،  املحيطني  بني  والبهجة  اجلمال 
الكال�شيكية  �شياقاتها  من  انتزعت  قد  �شك�شبريية  �شخ�شيات 
وارت�شت اأن تفيق من جديد مع حلم تلك الفتاة املرحة املحبة 
للحياة واحللم واملوؤلف يريد من خاللها اأن يربط حلم امل�رصح 

بحلم االفاقة واإعادة الوجود.
وعلى الرغم من اجتهاد امللحن )�شامح عي�شى( ورغبتة 
فى التوافق مع كلمات املوؤلف �شامح العلى اال انة هنا وخا�شة 
فى حتويل م�شار االغنية للغات االجنبية �شعرت باأن امللحن قد 
حول �شوت املوؤدى للطريقة البال�شتيكية املنفرة والتى تف�شل 

املتلقى عن احلدث املقدم،    
واالأحالم  االأفكار  تلك  الب�شتاوى  اإجنى  حولت  وقد 
وان  خا�شة  واالإحتفال  وال�رصعة  بالبهجة  ت�شع  حية  حلركة 
االإحتفائية  احلية  الروح  تلك  تت�شمن  العلى  �شامح  كلمات 
تود  االأوىل  فللوهلة  اجلمالية  ومكوناتها  باللعبة  الفرحة 
والرغبة  واالفاقة  االإحتفال  قلب  فى  املخرجة  ت�شعك  اأن 
فورة  على  من�شب  هنا  اهتمامها  اأن  اإذ  والقوة  احلركة  فى 

ال�شباب وطريقتهم املعتادة فى التفكري اأو رد الفعل اأو حتى 
م�شغولة  هنا  فالروؤية  ثم  ومن  واجلنون  واالإبتكار  الوعى 
بكيفية قراءة ال�شباب للعبة امل�رصحية ووعيهم بها وملا كانت 
املخرجة مدركة لتلك احلركة وفورتها االإنفعالية واجلمالية 
اأن تعيد �شياغة تلك احلركة وفق فهم يتعلق بتلك  فقد اأرادت 

النوعية واأفكارها وطموحاتها. 
اإبراز  اإال  املوؤدين  الراق�شني  من  مطلوًبا  يكن  ومل 
اإذ  يلعبونها  التى  �شخ�شياتهم  عن  واالأفكار  التلميحات  بع�ض 
العالمة  كانت  الدرامية  لل�شخ�شية  املنا�شب  الزي  عالمة  اأن 
لروح  املتلقى  الإر�شاد  املخرجة  اعتمدتها  التى  االأ�شا�شية 
ال�شخ�شية واأهميتها فى العمل املقدم كما اأن الرق�ض احلديث 
التوافق  فى  الفربق  لروح  منهم  كل  �شحبت  قد  واحلركة 
احلركى االيقاعى، ومن ثم فكل منهم هنا ماهو اإال جزء من 
كل ولي�ض علية اأكرث من ذلك وكاأنة الة درامية مطلوب منها اأن 
تنتج معانى ثابتة لي�ض فيها اإال كل ما هو وا�شح وبارز دون 
الدخول فى تفا�شيل اأومكونات جدلية تطرح ال�شخ�شية بروح 

ميكن ان يتفق اأو يختلف عليها 
اال  للعر�ض  م�شاحب  م�رصحى  منظر  هناك  يكن  ومل 
خلفيات اأعالم الدول امل�شاركة ولوجو املهرجان بينما هناك 
فى البانوراما ا�شم امل�رصح بالبنط العري�ض فنحن فى رحاب 
م�رصح برودواى بحديقة فندق جنينة �شيتى ومن ثم الميكن ان 
نعترب اأن هناك منظر م�رصحى �شاحب تلك الروؤية االفتتاحية 

ال�رصيعة 
اإجنى  فيها  اأرى  التى  االوىل  املرة  هى  تلك  وتعد 
فى  كممثلة  �شاهدتها  قد  وكنت  م�رصح  كمخرجة  الب�شتاوى 
وخيال  �شامل  )والزير  طعيمة  لدعاء  باظت(  )�شكلها  عرو�ض 
املاآتة( ملازن الغرباوى اإذ قامت باأدوار متباينة بني الفهم 
اجلديد للن�شو�ض الكال�شيكية امل�رصية واالألعاب ال�شعبية التى 
حتتفى بالكوميديا املرجتلة، وال تعد باأي حال تلك املرة حمك 
امل�رصحى  العر�ض  لطبيعة  املخرجة  فهم  فية  نلحظ  ان  ميكن 

ودورة فى ت�شكيل خيال املتلقى.  
للطبيعة  مدركة  خمرجة  املرة  هذة  فى  هى  فقط   
االحتفالية  للعر�ض الذى ميكن اأن ي�شل ب�شهولة جلموع كبرية 
الذى  العرو�ض  النوع من  ذلك  امل�شاهدين ومتوافقة مع  من 
ميكن اأن ت�شل معانية الوا�شحة اليهم ب�شهولة ودومنا تداخل 

يخل باملعني..

ياال بينا ياال مسرح 

فرجة حتلم بكالسيكيات املسرح

اأحمد خمي�س
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Sharm El Sheikh Festival International 
de Théâtre pour la jeunesse (La Création 
ronde) est la preuve égyptienne de 
succès pour la guerre anti-terroriste 
égyptienne. "Ce festival est la déclaration 
de la jeunesse égyptienne que les esprits 
éclairés sont la ligne de défense contre 
le terrorisme. La survie de l'Egypte est 
par tous les moyens la responsabilité de 
sa jeunesse», dit Mazen El-Gharabawy, 
le jeune réalisateur égyptien, président 
du festival. «Cette ronde est consacrée à 
la fin universitaire égyptien, metteur en 
scène et professeur Hany Motawi penseur 
dont les œuvres inspiré des générations 
d'artistes de théâtre égyptien, auteurs 
et réalisateurs», dit l'actrice égyptienne 
et étoiles Wafaa al-Hakim, secrétaire 
général du festival. La cérémonie 
d'ouverture tenue à Genena City Resort 
a été suivie par Helmy Al-Nem Nem, le 
ministre égyptien de la Culture et Khaled 
Fouda, gouverneur du Gouvernorat du 
Sinaï Sud. Les honneurs du festival La 
Dame de Arab Theater Samiha Ayoub, 
la star du cinéma égyptien, Ahmed 
Maher, Mahmoud Al-Heddiny, le célèbre 
acteur et metteur en scène égyptien, 
Sohair Al-Morshedy, la célèbre actrice 
de star égyptienne et Fatema Naout, le 
célèbre écrivain féministe égyptienne 
et penseur. En outre, le festival rend 
hommage à l'étoile jordanien Ali Alian, la 
star libanaise Nada Abou Farhat et Abir 
Issa, l'étoile jordanienne. Le président 
d'honneur du festival et La Dame de Arab 

Theater Samiha Ayoub, a indiqué que la 
tenue de ce festival particulier à Sharm 
El Sheikh est un message important au 
monde entier que l'Égypte est au cœur 
de la pensée éclairée et l'art égyptien et 
de la culture est encore enseignant au 
monde comment construire, d'amour et 
de survivre 

Profil
Sameh Al-Aly, le poète égyptien 

inégalée et auteur,
Les mots de son show spectaculaire 

amusant sont simplement mis en 
fonction dudialecte égyptien de l'arabe. 
Al-Aly utilise sa ligne poétique douceur 
et clairement pour nous rappeler de la 
gloire et de l'importance du théâtre dans 
l'histoire humaine. De son point de vue, le 
théâtre est non seulement la joie ultime 
de l'esprit humain, mais aussil'angle de 
protection contre tous les maux. Soutenu 
par une magnifique connaissance du 
théâtre et tous ses arts, Al-Aly entremêle 
ses mots avec des messages très 
spécifiques contre les forces sombres et 
extrémistes agissant derrière la science 
pourrépandre des ténèbres sur le monde 
de joie. De Shakespeare à Molière, Al-
Sharkawyet Pirandello, le poète a formulé 
son message principal sur la capacité du 
théâtre pour créer la vie et de vaincre les 
ténèbres

Sharm El Sheikh Festival International de Théâtre pour la 
Jeunesse: Jeunes Pensées - Jeunes Horizons

Preparation: Dr. Tarek Ammar
Traducteur: Dr. Ahmed Ghazy



المسرح الشبابي
ي مطاوع

دورة د. هان
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مهرجان

S   harm El Sheikh International 
Theatre Festival for Youth (The 

Establishment Round) is the Egyptian 
proof  of  success for the Egyptian anti-
terrorism war. «This festival is the Egyp-
tian youth›s declaration that enlightened 
minds are the defense line against terror-
ism. Survival of  Egypt is by all means the 
responsibility of  its youth» says Mazen El-
Gharabawy, the Egyptian young director, 
chairman of  the festival. «This round is 
dedicated to the late Egyptian academic, 

director and thinker Professor Hany Mo-
tawi whose works inspired generations 
of  Egyptian theatre artists, authors and 
directors» says the Egyptian actress and 
star Wafaa al-Hakim, general secretary of  
the festival. The opening ceremony held 
at Genena City Resort was attended by 
Helmy Al-Nemnem, The Egyptian Min-
ister of  Culture and Khaled Fouda, gov-

ernor of  South Sinai Governorate. The 
festival honors the Lady of  Arab Theater 
Samiha Ayoub, the Egyptian movie star 
Ahmed Maher, Mahmoud Al-Heddiny, 
the famous Egyptian actor and theater 
director, Sohair Al-Morshedy, the famous 
Egyptian star actress and Fatema Naout, 
the Egyptian famous feminist writer and 
thinker. In addition, the festival honors 
the Jordanian star Ali Alian, the Lebanese 
star Nada Abu Farahat and abir Issa, the 
Jordanian star. The honorary chairman of  

the festival and The Lady of  Arab Theater 
Samiha Ayoub, indicated that holding this 
particular festival in Sharm El Sheikh is 
a significant message to the whole world 
that Egypt is the heart of  the enlightened 
thinking and the Egyptian art and culture 
is still teaching the world how to build, 
love and survive. 

Sharm El Sheikh International Theatre Festival 
for Youth (SITAFY): Young thoughts – young horizons

Dr. Tarek Ammar 
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Directed by Engy Al-Bestawy, 
the ceremonial show «The Fa-

ther of  all Arts» (ABU ALFUNOUN) 
simply retrieves the glory of  theatre as 
an enlightened art. Depending on mod-
ern dance, light music and highly poetic 
verses, the show represents the world of  
theatre as a world of  dreams and fanta-
sies. Cinderella, the legendary character 
that inspired several authors and musi-
cians to produce numerous and everlast-
ing masterpieces, is leading several other 
theatrical characters towards real life to 
remind us that the world of  fantasy is the 
supreme spirit of  creation and innova-
tion.  

Starting with Sameh Al-Aly, the un-
equaled Egyptian poet and author, the 
words of  this dramatically amusing show 
are simply put depending on the Egyptian 
dialect of  Arabic. Al-Aly uses his poetic 
line smoothly and clearly to remind us 
with the glory and importance of  theat-
er in the human history. From his point 
of  view, theater is not only the ultimate 
joy of  human spirit, but also the protect-
ing angle against all evils. Supported by 
a magnificent knowledge of  theater and 
all its arts, Al-Aly interweaves his words 
with very specific messages against dark 
and extremist forces acting behind the 
science to spread darkness over the world 
of  joy.  From Shakespeare to Molière, Al-
Sharkawy and Pirandello, the poet formu-
lated his main message about the ability of  
theatre to create life and defeat darkness. 

 Sameh Issa, the composer of  music 
and lyrics, dealt with words with highly 
professional musical sense. His melodies 
clearly expressed the emotions imbedded 
in words and his musical view is totally ex-

pressive. His use of  musical instruments 
and vocal patterns of  singers helped him 
greatly to personify the words and bring 
them to life. 

 The director of  this show, Engy al-
Bestawy, carefully established a well-de-
signed choreographic plan to move the 
characters on stage. Harmony between 
lights and clothing colors created a fan-
tasy world that engaged spectators in an 
emotional state of  joy. Generally speak-
ing, Al-Bestawy succeeded in creating a 
world of  fantasies in our minds and eyes. 

 Three young Egyptian artists repre-
senting the new state of  mind in Egypt, 
three wonderful minds are acting together 
to produce a piece of  art highly charged 
with sparks of  artistic value. Those three 
dazzling stars managed to make us lis-
ten carefully and understand their mes-
sage, their poetic scream that challenges 
darkness. To me, this short-timed work is 
a brand new Egyptian answer to the fa-
mous Shakespearian question «To Be or 
Not to Be!!» and the answer is clear. With 
magnificent artists like the creators of  this 
show, Egypt will survive and spread her 
legacy, a legacy that educated the whole 
world. Dr. Tarek Ammar 

The Father of All Arts: a poetic scream 
to challenge darkness



Ce soir
18:30    SAMTEATAR -  Serbie - anti-guerre Cabaret - Genena Ville Broadway étape
20:00   L›Association Culture et arts - Al-Madina Al-Mounawara KSA - Et rien n›a été -  Al-Gafy Resort 
               - plage étape
21:30   théâtre gratuity – Jordanie - Soie d›Adam -  Al-Gafy Resort - Scène principale

Demain
17:00    Dubaï théâtre - national EAU - Le Jeu -  Al-Gafy Resort - Scène principale
18:30 Peters / Scharr / Schaus Groupe - Allemagne - Hera - Al-Gafy Resort Scène principale
20:00 Al-Restak Théâtre - Oman La comédie des sept jours -  Al-Gafy Resort - plage étape
21:30 Al-Taef Théâtre KSA - Hors de contrôle -  Al-Gafy Resort - Scène principale

Tonight
6:30 p.m. SAMTEATAR Serbia Anti-war Cabaret

8:00 p.m. The Culture and arts Association 
– Al-Madina Al-Munawara

KSA And nothing had been

9:30 p.m. Free theatre Jordan Adam’s Silk

Tomorrow
5:00 p.m. Dubai National theatre UAE The Game

6:30 p.m. Peters/Scharr/Schaus Group Germany Hera 

8:00 p.m. Al-Restak Theatre Oman The comedy of  the seven days 

9:30 p.m. Al-Taef  Theatre KSA Out of  control


