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امخرج مازن الغرباوي
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الفنانة  وفاء احكيم 

المدير التنفيذى
الفنانة إجى البستاوى

برعاية : 
- وزارة الثقافة 

- وزارة الشباب والرياضة 

الشركاء الرئيسن :  
- محافظة جنوب سيناء 

- شركة ريزم للتوريدات واخدمات اإعانية

شارك فى التأسيس : 
- جمعية نادى امسرح امصرى للثقافة والفنون 

الشركاء اإعامين : 
 TEN قناة -

- إذاعة مونت كارلو الدولية 
- التليفزيون امصرى 

- قطاع النيل للقنوات امتخصصة 

بالتعاون مع 
- الهيئة العربية للمسرح 
 - منتجع اجافى ريزورت 

- شركة اوبليكس للدعاية واإعان 
- امركز امصرى للدراسات واأبحاث 

اإستراتيجية
- مصر للطيران

- ) OISTAT(  الهيئة الدولية للسينوجرافين 
وتقنين ومعمارين امسرح  

-  فندق مارتيم جولى فيل – خليج نعمه 
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امهرجان،جارب  كواليس  داخل  للعمل  متعة  جارب  ثاثة  سنوات،  ثاث  مرت 
ذلك  عن  الكثير  اعرف  اكن  امعاني،لم  من  الكثير  طياتها  ي  حمل  ومبهرة  شاقة 
امهرجان حتي اتصلت بي الفنانة اجميلة والصديقة وفاء احكيم لتطلب مني هي 
ومازن الغرباوي أن أقوم بعمل النشرة اليومية امصاحبة لفعاليات امهرجان،رحبت 
واحد  تكن تكفي إعداد عدد  لم  والتي  امتاحة  امادية  اإمكانيات  قلة  رغم  بالفكرة 
من أعداد نشرات امهرجانات اأخري، قبلت التحدي رغم أنني لم أكن أعرف مازن 
وا طريقته ي العمل،وبعد عدة أيام وبعد أن اقتربت من فريق امهرجان )مازن، وفاء، 
التفاصيل،  اكبر ي كل  البستاوي ( مست فيهم جميعا طموحا كبيرا وجدية  اجي 

فريق صغير لكنه يقوم بعمل مؤسسي ضخم..
لم  لكننا  اأول  العدد  اعددنا  النشرة،  فريق  ي  التحدي  هذا  روح  بنفس  نعمل  كنا 
امتاحة لنا ليست مهيئة لطباعة نشرة  جد مطبعة لطباعته، مطابع شرم الشيخ 
أو جريدة يومية 16 صفحة، امطابع اخاصة شأنها شأن احكومية، لم نعرف ماذا 
نفعل، لكنني ي حظة يأس وجدتني أطلب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
...ا أعرف..رما  لعرض اأمر عليه، أضحك كثيرا من هذا اآن، كيف فعلت ذلك 
اأشرار الصغار، أو علي رأي الكاتب الراحل الكبير صاح عيسي وهو ينعت مثل هؤاء 
بأنهم ) الثعالب الصغيرة امفسدة للكروم( ، هؤاء الثعالب فريقي من النشرة وهم : 
أحمد خميس،طارق عمار، أحمد زيدان، نور الهدي عبد امنعم، سلوي عثمان،... هم 

من غذوا داخلي فكرة أن امحافظ هو من مكنه حل اأمر ...لذا فعلت..
لم ينزعج الرجل من اتصالي، وكان هادئا رزينا كعادته واحالني إلي اللواء محمود 
سولية رئيس مجلس مدينة شرم، واستقبلني الرجل ي مكتبة بترحاب كبير،ووضع 
اعتقد  لقد  كافية،  تكن  لم  لكنها  امدينة  مجلس  الطباعية  الوحدة  تصرفنا  حت 
الرجل أن ماكينة تصوير كبيرة A3 مكنها أن حل اأمر، وما شرحت له أننا بصدد 
طباعة مجلة يومية 16 ورقة ملونة بالكامل تفهم اأمر، وذهبنا معا ي سيارة مجلس 
امواصفات  أيضا لم تكن مهيئة لطباعة  العديد من مطابع شرم لكنها  الي  امدينة 

التي نريدها ..
اضطررنا إصدار أعداد النشرة بصيغة البي دي إف ونشرناها علي صفحة امهرجان 
علي الفيس وبالتالي علي صفحاتنا جميعا بعد ذلك، وكنا بعض اأيام نطبع منها 
بطريقة التصوير عددا من النسخ ونوزعها علي الضيوف وحققنا بذلك رغبتنا ي 

الظهور بشكل يليق بنا وللمهرجان.
ي الدورة الثانية وبفارق امكانيات بسيط وبنفس الفريق تقريبا أجزنا نشرة أخري 
24 صفحة كلها ملونة وصدرت ورقيا، كانت تطبع ي القاهرة وتسافر لشرم لذا فقد 
كانت تصل متأخرة يوم ورما إثنن،لكن كانت فرحتنا كبيرة مع كل عدد يصل،وكان 

صدي امقاات وامواد الصحفية بها جيدا لدي اجميع.
هذا العام نتدرج خطوة لأعلي ونصدر نشرة أخري للدورة الثالثة وبلغات ثاث أيضا 
العام 28  النشرة هذا  اماضين وبزيادة 4 صفحات ليصبح عدد صفحات  كالعامن 

صفحة .
هنا وداخل هذا امهرجان طموح صناعه كبير ويزداد عاما بعد عام، فالدول الراغبة 
ي امشاركة تزداد واقبال الضيوف يزداد، والرغبة ي التمسك بالنجاح تتوهج أكثر، 
ي  مشاركة  العالم  دول  من  دولة   30 من  اكثر  من  وعروض  ضيوف  مع  نفرح  واليوم 
امهرجان وذلك من أصل دول تقدمت للمشاركة بعروضها يفوق ضعف هذا الرقم،وهو 
ما يعني أن هناك خط بياني صاعد مكانة امهرجان نتمني  أن يستمر،وهناك حالة 
تلك  كل هذا  إلي  والقائمن علي جانه،ويضاف  امهرجان  لدي صناع  من احيوية 
مسابقات  داخل  جديد  مسرحي  عرض  كل  مع  عليها  نحصل  التي  والدهشة  امتعة 

امهرجان سواء العروض الكبيرة أو عروض امونودراما أو مسرح الشارع..
اها بكل ضيوف امسرح علي أرض مصر الغالية وعلي ذلك اجزء العزيز من سيناء، 
فن  أكثر  محبة  ي  دوما  ولنظل  نلتقي،  معيته  وي  نفرح  امسرح  رحابة  ي  فنحن 

دمقراطي صاغته امخيلة اإبداعية البشرية ...فن امسرح اجميل..

مان بروتوكوات  خال مسرة 
الدوى للمسرح الشبابى

أمد مال
 حيى حفل إافتتاح

الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  رئيس  الغرباوى  مازن  الشاب  امخرج  أعلن 
ثمان  عقد   ) صبحى  محمد  دورة   ( احالية  دورته  بدء  وقبل  وجيزة،  فترة  خال  استطاع 
عالم  فى  مشرف  وتاريخ  باع  لها  مسرحية  دولية  جهات  مع  وشراكة،  تعاون  بروتوكوات 
امسرح، مضيفا أنه وفى  غضون عام 2016 م عقد بروتوكول شراكة مع كل من، مهرجان 
م  كما  باإردن،  الدولى  احر  امسرح  ليالى  ومهرجان  اإكادمى،  للمسرح  الدولى  الكويت 
عقد خمس بروتوكوات أخرى فى عام 2017 مع مهرجان موسكو الدولى للمسرح الشبابى 
بروسيا، وملتقى امسرح اجامعى – أكس برونفنس مارسيليا – فرنسا، وامعهد العالى للفنون 
امسرحية باسبانيا، ومهرجان إمباكت الدولى للمسرح بكندا، ومهرجان أيام قرطاج امسرحية 
بتونس، وبحلول عام 2018 م عقد بروتوكول تعاون وشراكة أيضا مع الهيئة العربية للمسرح 
بدولة اإمارات العربية امتحدة، مؤكدا أنه هناك العديد والعديد من البروتوكوات سوف يتم 

عقدها مع العديد من اجهات امسرحية العربية والدولية .     

أعلنت اللجنة العليا مهرجان شرم الشيخ الدولى ، برئاسة امخرج الشاب مازن الغرباوى رئيس 
امهرجان، عن عدة فعاليات فى حفل إفتتاح الدورة الثالثة ) دورة محمد صبحى (، حيث يبدأ 
اإفتتاح باموكب اإحتفالى – RED Carpet ، مشاركة فرقة درام ايت، يلى ذلك عرض 
إعام الدول امشاركة، ثم العرض التونسى امهرج وهو عرض يقدم من خال الفضاءات غير 
التقليدية، ليقدم بعده حفل اإفتتاح مع فرقة أوبرا عربى، إخراج عمر الشحات، ثم يبدأ احفل 
الغنائى ويحييه النجم الشاب امطرب أحمد جمال، مصاحبة فرقة أوركسترا وزارة الشباب 
والرياضة بقيادة امايسترو  د . عز الدين طه، ويذاع احفل على الهواء مباشرة، وذلك على 

. TEN ،الليلة مسرح..قنوات النيل الثقافية، نايل ايف

إبراهيم احسيني elhoosiny@hotmail.com

   إعداد: محمد جمال الدين
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احسينى  إبراهيم  امسرحى  والناقد  الكاتب  أعلن 
عروض  مشاهدات  جنة  أن  امشاهدات،  جنة  مقرر 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وامكونة 
سلوى  الفنانة  فوزى،  عبير  د.  الشيوى،  د.أمن  من، 
محمد على اممثل الشاب محمد مهران، امخرج سامح 
مجاهد، مهندس الديكور محمد هاشم، الناقد والكاتب 
عروض   10 اختارت  قد  مقررا،   احسينى  إبراهيم 
للمشاركة ضمن فعاليات امسابقة الرسمية لدورة هذا 
من  أكثر  بن  من  صبحى(  محمد  الفنان  )دورة  العام 
500 عرض تقدم للمشاركة فى فعاليات دورة امهرجان 
اختيارها  م  التى  العروض  وجاءت  دولة،   45 من 
السجن اخشبى،  اإيطالى  العرض  كاأتى:  للمشاركة 
التونسى  العرض  إمراة،  إلى  إمراة  البلجيكى  العرض 
نزوة، عرض سلطنة عمان لقمة عيش، العرض العراقى 
اإحتال،  حت  نساء  الفلسطينى  العرض  سوس، 
العرض  اجنون،  إلى  أدت  يوميات  الكويتى  العرض 
وأيضا  اجلسة،  امصرى  العرض  اجوقة،  امكسيكى 
جنة  تتكون  أن  على  غد،  با  نساء  امصرى  العرض 
التحكيم الدولية الدولية هذه الدورة لعروض امسابقة 
الدولية من، اممثل الرومانى قسطنطن شرياك، رئيس 
كل  وعضوية  للجنة،  رئيسا  برومانيا  سيبيو  أكادمية 
من، امخرجة البولندية تاتيانا مالونيسكا، وامغربى د. 
عبد الفادر كنكاى، عميد كلية اآداب والعلوم اإنسانية 
بنمسيك، واممثل والكرويجراف الهندى سانديب سوبر 
كار، وااسبانية د. سونيا مورثيا، عميدة امعهد العالى 
للفنون امسرحية مورسيا – وأستاذة الرقص امعاصر 

الهيئة  رئيس  نائب  شبل،  حازم  الدولى  السينوغراف  أعلن 
الدولية لسينوغرافى ومعمارين وتقنين امسرح، أن اإجتماع 
الرسمى للهيئة سوف يتم إنعقاده، ضمن فعاليات دورة هذا 
الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  من  العام 
وذلك بدعوة كرمة من امخرج الشاب مازن الغرباوى رئيس 
السينوغرافيا  بفنون  مختصة  الهيئة  أن  مضيفا  امهرجان، 
وتقنياتها والعمارة امسرحية، كما أضاف أن هذا اإجتماع 
يأتى أيضا إحتفاا مرور خمسن عاما على تأسيس الهيئة، 
تكوين مجلس  اماضية، م  عاما  العشرين  فى  أنه  موضحا 
ويتم  اأعضاء،  الدول  هى  دولة  خمسن  من  للهيئة،  إدارة 
ذلك عن طريق اإنتخاب، على أن ينتخب بعد ذلك من بينهم 
الرئيس و2 نواب له، مضيفا أن الهيئة تعقد إجتماع كل ست 
شهور، وأن الهيئة دائما ما تناقش فى جدول أعمالها الكثير 
والعمارة  والتقنيات  السينوغرافيا  تخص  التى  القضايا  من 
قصيرة  وإستراتيجات  خطط  وضع  خال  من  امسرحية، 
وطويلة اآجل، وطرح برامج وأنشطة وورش لرفع امستوى 
الفنى والتقنى أحد أهم عناصر العرض امسرحى، وأنه من 
م إنتخابه فى مجلس اإدارة، ثم نائبا للرئيس ومعه النائب 
الثانى التايونى وباقى فريق العمل، وهم فى تفاعل مستمر، 
وإتصاات مكثفة، لتفعيل العديد والعديد من أنشطة الهيئة 
على مستوى العالم، مؤكدا أن دعوة امهرجان للهيئة كى تعقد 

والتمثيل، واممثل وامخرج امسرحى اإردنى على عليان، 
الهيئة  عضو  ريجدون،  كيفن  اأمريكى  والسينوغراف 
الدولية لسينوغرافى ومعمارى امسرح، واممثل وامخرج 
والكاتبة  واممثلة  انتون،  مارتيال  الفرنسى  والعرائسى 
للجنة  ومقررا  عضوا  أمن،  نورا  امصرية  وامخرجة 

التحكيم . 
أما فى مسابقة عروض امونودراما فقد وقع اإختيار 
امهرجان  دورة  تتنافس داخل فعاليات  على 6 عروض 

إجتماعها ضمن فعاليات امهرجان، له أثر كبير فى حسن 
صورة مصر دوليا وعاميا فاأعضاء السبع من دول مختلفة، 
ولهم ثقل دولى، كما أن لهم طابا، وبالطبع سوف يتم نقل 
اآثر اإيجابى الذى سوف يرصدوه أثناء فعاليات امهرجان 
الرسمى  اموقع  أن  على  عاوة  الدولى،  العالم  إلى  ونقله 
ما  وهو  وإجتماعتها  الهيئة  أنشطة  يرصد  ما  دائما  للهيئة 
سوف يساهم أيضا فى إظهار صورة مصر احقيقية أمام 
شعوب العالم، كما أكد شبل أيضا، أنه ياحظ أن امهرجان 

يتقدم ويتطور بشكل سريع عاما بعد عام .   

امخرج  برئاسة  للمهرجان  العليا  اللجنة  أعلنت 
عن  امهرجان،  رئيس  الغرباوى  مازن  الشاب 
هذا  امهرجان  دورة  فى  جديدة  فعاليات  أربع 
 3 عن،  عبارة  اأولى  الفعالية   : وهى  العام 
 10 الرسمية  امسابقة  إلى،  مقسمة  مسابقات 
امونودراما 6 عروض،  عروض، مسابقة محور 
والفضاءات  الشارع  مسرح  محور  مسابقة 
امسرحية الغير تقليدية 8 عروض، أما الفعالية 
الشباب  النقاد  جنة  إستحداث  فهى،  الثانية 
لتصبح دولية هذا العام، والفعالية الثالثة هى، 
اإستعانة بامركز امصرى للدراسات واأبحاث 
اجمهور  جائزة  فى  للمشاركة  اإستراتيجية 
من  امستفدين  جملة  اإستبيانات  وعمل 
ومحافظة  الشيخ  شرم  مدينة  أهل  امهرجان 
جنوب سيناء، وأخر الفعاليات هى: إستحداث 
امكرمن  لكبار  التقديرى  أيوب  سميحة  درع 

ودرع امهرجان الشبابى للمكرمن الشباب.  

وهى: العرض اأسبانى ا ننسى ذلك، العرض البولندى 
اأخير  التصريح  اجزائرى  العرض  اخادمة،  حلم 
العرض  بحار،  مذكرات  الكويتى  العرض  لشهريار، 
حلوة،  واحدة  امصرى  العرض  قهوة،  تفل  اللبنانى 
وتتكون جنة التحكيم الدولية مسابقة امونودراما هذه 
الدورة من، اأستاذ اأكادمى الفرنسى د. عمر فرتات، 
برسان،  دانا  لومنيتا  الرومانية  اأكادمية  اأستاذة 

الناقد والكاتب امصرى خالد رسان .

أربعة فعاليات بدعوة من الغرباوى ..
جديدة فى دورة 

هذا العام

نساء حت اإحتال فى امسابقة الرمية 
والتصريح اأخر لشهريار فى امونودراما

 اهيئة الدولية للسينوغرافين فى شرم

   إعداد: هاجر أحمد
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امدير  ال��ب��س��ت��اوى،  إج��ى  الفنانة  أعلنت 
العليا  اللجنة  أن  للمهرجان،  التنفيذى 
مازن  الشاب  امخرج  برئاسة  للمهرجان 
شرم  مهرجان  يكرم  أن  ق��ررت  الغرباوى، 
الشيخ الدولى للمسرح الشباب، فى دورته 
الثالثة هذا العام ) دورة الفنان محمد صبحى 
(، 13 شخصية من أعام امسرح فى مصر 
امهرجان فى  اعتاد  العربى، حيث  والوطن 
دوراته منذ نشأته على تكرم مجموعة من 
امؤثرة فى امسرح، تخليدا  النماذج  أفضل 
إثراء  فى  مجهوداتهم  واعترافا  أعمالهم 
دورة  وف��ى  وتطويرها،  امسرحية  احركة 
للمهرجان  العليا  اللجنة  قررت  العام  هذا 
أن يتم التكرم خال حفل اإفتتاح وحفل 
اإفتتاح،  حفل  فى  يكرم  أن  على  اختام، 
صبحى،  محمد  ام��ص��رى  وام��خ��رج  اممثل 
والذى حمل دورة هذا العام اسمه، واممثل 
امصرى محمد هنيدى، ومنح درع سميحة 
منى  التونسية  واممثلة  التقديرى،  أي��وب 

نور الدين، ومنح أيضا درع سميحة أيوب 
التقديرى، واجزائرية خليدة التومى وزيرة 
درع  ومنح  السابقة،  اجزائرية  الثقافة 
امصرى  واممثل  التقديرى،  أيوب  سميحة 
درع  وم��ن��ح  »ت��اي��س��ون«،  م���دوح  محمد 
امهرجان، اممثل امصرى مصطفى خاطر، 
ومنح درع امهرجان، الكاتبة امصرية رشا 
اممثلة  امهرجان،  درع  ومنح  امنعم،  عبد 
ومنح  الرحمن،  عبد  عائشة  اإم��ارات��ي��ة 
درع سميحة أيوب التقديرى، أما فى حفل 
اختام فقد تقرر تكرم اممثل امصرى سيد 
رجب، ومنح درع سميحة أيوب التقديرى، 
السيد، ومنح درع  امخرج امصرى عصام 
وامخرج  الكاتب  التقديرى،  أيوب  سميحة 
امصرى محسن رزق، ومنح درع امهرجان، 
ومنح  امنعم،  عبد  م��روة  امصرية  اممثلة 
وأفضل شخصية مسرحية  امهرجان،  درع 
درع  أيضا  منحها  وتقرر  مصر،  من  شابة 

امهرجان. 

١3 جم فى ماء مدينة السام

   إعداد: هاجر أحمد
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تونس ضيف الشرف و ١٥ عرض ومانى بروتوكوات
ضمن حصاد دورة كرم مطاوع

الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يعد 
يختص  ودولى،  عامى  تسابقى  مهرجان  أول  هو 
احبيبه، وحديدا مدينه  أرض سيناء  على  بالشباب 
الدور  وقيمه  أهميه  مدى  ليعكس  وذلك  الشيخ،  شرم 
السياحى  الشق  تطوير  فى  والفن  الثقافه  تلعبه  الذى 
شرم  مدينه  جديدة  لسوق  آفاق  وفتح  وااقتصادى، 
الشيخ، وقد شهدت الدورة اماضية من مهرجان شرم 
الراحل  الفنان  دورة  الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ 
نظم  متميزة،  وعامية  عربية  مشاركة  مطاوع،  كرم 
خالها امهرجان عدة فعاليات شملت، موائد مستديرة 
امسرح  خبراء  من  مجموعة  عليها  قام  فنية،  وورش 
حول العالم فى فنون وعناصر العرض امسرحى، كما 
أثمرت عن توقيع مجموعة بروتوكوات تعاون مع عدة 
العام اماضى  جهات مسرحية دولية، كما كرمت دورة 
عدد من اأسماء الامعة فى سماء امسرح على رأسها 
فعاليات  فى  شاركت  كما  مطاوع،  كرم  الراحل  الفنان 
امهرجان 30 دولة هى، روسيا، ايطاليا، كوريا اجنوبية، 
امكسيك، فرنسا، امانيا، كندا، امغرب، العراق، الكويت، 
اامارات،  اجزائر،   ، تونس  عمان،  سلطنة  البحرين، 
سوريا،   ، أسبانيا  لبنان،   ، السعودية  ليبيا،   ، ااردن 
اليونان، أمريكا، رومانيا، السويد ،  بولندا، اأرجنتن، 
بنن، السودان، مصر، وكانت عدد العروض 15 عرض 
امسابقة  مسرحيا ضمن  عرضا   12  : كاأتى  مقسمة 
مسرح  محور  ضمن  مسرحيه  عروض   3 الرسمية، 
الشارع والفضاءات امسرحية الغير تقليدية، وكانت عدد 
الورش امسرحية 6 كاآتى : ورش فى التمثيل واإخراج 
ومسرح  الشارع  ومسرح  والسينوغرافيا  واجسد 
العرائس والدمى، وكان عدد امتدربن فى الورش 200 
مصر  جمهورية  أنحاء  كل  من  محافظة   27 من  شاب 
العربية مع بعض شباب الوفود امشاركة منهم 65 شاب 
خمس  اقيمت  كما  سيناء،  وجنوب  شمال  من  وفتاه 

شخصية   20 من  أكثر  مشاركة  واللقاءات،  الندوات 
مسرحية عربية ودولية ، كما م أيضا توزيع تنفيذ نشرة 
أعداد، كل  بواقع 8  امهرجان  أيام  بالتوازى مع  يومية، 
عدد 26 صفحة، وقدمت باللغات العربية واإجليزية 
دليل  أحدهما  كتابن  أيضا  صدر  كما  والفرنسية، 
امهرجان، واآخر كتاب تذكارى عن كرم مطاوع بقلم د . 
عمرو دواره، وكانت عدد ساعات احدث امسرحى فى 
الدورة اماضية للمشاركن والضيوف 10 ساعات يوميا، 
العام،  شخصية   : وهما  جائزتان  إستحداث  م  كما 
التأليف امسرحى، عاوة على إستحداث محور خاص 
تقليدية،  الغير  امسرحية  والفضاءات  الشارع  مسرح 
امهرجان  جان  فى  والعاملن  امسرحين  عدد  وبلغ 

جان  دبلوماسين،  مشاركن،  ضيوف،  مابن   620
حكيم، مدربى الورش، امكرمن، إعامين، كما كانت 
اجمهورية التونسيه، ضيف الشرف الدورة، كما أحيي 
بوشناق  لطفى  الكبير،  العربى  امطرب  اإفتتاح،  حفل 
إضافة  والرياضة،  الشباب  وزارة  أوركسترا  مشاركة 
إلى توقيع ثمانية بروتوكوات بواقع 2 بعد إنتهاء الدورة 
الدورة  فعاليات  أثناء   3 و   ، اأردن   , الكويت   : اأولى 
إنتهاء  بعد  و3  أسبانيا،  فرنسا،  روسيا،   : الثالثة وهى 
العربية  اإمارات  دولة  تونس،  كندا،   : الثانية  الدورة 

امتحدة.

 محمد جمال الدين وهاجر أحمد
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ضمن فعاليات الدورة الثالثة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى )دورة محمد صبحى(، تقام عدة ورش 
أيدى  العرض امسرحى، على  العديد من عناصر ومفردات وفنون  تتناول  امهرجان  بالتوازى مع فعاليات  مسرحية 
مجموعة من خبراء امسرح فى دول العالم امختلفة، وهى: ورشة ألعاب اممثلن ويقدمها اإمريكى جيف جونسون، 
البنجاديشى  ويقدمها  الشاطئ  مسرح  ورشة  وحيدى،  على  الكويتى  ويقدمها  اخاصة  اإحتياجات  لذوى  ورشة 
اسرافيل شاهن، ورشة إيقاع اجسد فى الفضاء امسرحى وتقدمها الفرنسية نوال ضيف، ورشة اممثل ونظيره – 
ورشة امسرح العاجى ويقدمها التونسى امعز اإقديرى، ورشة الفضاءات امسرحية واإبداع ويقدمها الكندى مجدى 
بومطر، ورشة الرقص امعاصر وتقدمها امصرية كرمة بدير، ورشة آليات الكتابة النقدية للمسرح وتقدمها اللبنانى 
د. وطفاء حمادى، ورشة  اإدارة الثقافية وتقدمها التونسية الفرنسية سيرين عز الدين جنون، ورشة تربية الصوت 
وتقنيات إلقاء اممثل ويقدمها العراقى د . ميمون اخالدى، ورشة تقنيات اممثل وجسده ويقدمها اأمانى فتاح ديورى، 
ورشة »مارين فى العدل« حول مسرحة الاعدالة وتقدمها التونسية اأمانية مرم بوسامى، ورشة صناعة امسرح 

ويقدمها امصرى شادى الدالى، ورشة البانتوميم وتقدمها امصرية سماء إبراهيم .

التنفيذى  امدير  البستاوى،  إجى  الفنانة  أعلنت 
الشيخ  شرم  مهرجان  العليا  اللجنة  أن  للمهرجان، 
الشاب  امخرج  برئاسة  الشبابى  للمسرح  الدولى 
مازن الغرباوى رئيس امهرجان، قد قررت أن حمل 
 ) الثالثة  الدورة   ( امهرجان  من  العام  هذا  دورة 
اسم الفنان محمد صبحى، وتترأسها شرفيا سيدة 
دولة  تكون  أن  على  أيوب،  العربى سميحة  امسرح 
هذا  دورة  شرف  ضيف  امتحدة  العربية  اإمارات 
ابريل   1 من  الفترة  فى  إنطاقها  وامقرر  العام، 
ناحية  من  الشهر،  نفس  من  التاسع  حتى  وتستمر 
أخرى قال الغرباوى أن دورة هذا العام سوف تشهد 
العديد من امفاجات، منها التعاون و مشاركة ودعم 
الهيئة العربية للمسرح للعديد من فعاليات الدورة، 
مضيفا أنه قد تقرر أن حمل مسابقة هذا العام فى 
التأليف امسرحى اسم الكاتب صاح عبد الصبور، 
لتسليم  الصبور  عبد  معتزة  الكاتبة  دعوة  م  كما 
شهادات امراكز اأولى للفائزين فى امسابقة، كما 
مالية  مكافاة  اأول  بامركز  الفائز  منح  يتم  سوف 
من الفنان محمد صبحى الذى وعد بانتاج وإخراج 
محمد صبحى  اختيار  أسباب  وعن  الفائز،  النص 
فنان  صبحى  الغرباوى،  قال  اسمه  الدورة  لتحمل 

مثقف ومستنير ومتعدد امواهب، وقد اثرى امسرح 
اإبداعية  اأعمال  من  والكثير  بالكثير  العربى 
مدرسته  من  خرج  كما  وكاتبا،  ومخرجا  مثا 
وتتلمذ على يديه العديد من امواهب التى أصبحت 
مضيفا  امصرى،  امسرح  سماء  فى  جوما  اآن 
على  الهادف  الفن  رموز  من  رمزا  يعد  أن صبحى 
مستوى الوطن العربى، وأعماله راسخة فى ذاكرة 
امشاهد العربى، كما أنه الفنان الوحيد اآن الذى 
متلك فرقة مسرحية ثابتة منذ أكثر من 45 عاما، 
للجميع، وهو  الكبير امسرح  ويكفى قيام مشروعه 
أحد امشاريع الثقافية الهامة جدا امقامة ليس فى 
العربى، مؤكدا أن صبحى  مصر فقط بل والوطن 
للدخول  التذاكر  أسعار  مبادرة خفض  هو صاحب 
إلى امسارح ومسرحه دائما هو اأقل سعرا ليناسب 

اأسرة امصرية . 
لعام  مسرحية  شخصية  أفضل  مسابقة  عن  أما 
2017، فلقد أكد الغرباوى أنه قد م ترشيح ثاثة 
شخصيات من بن 12 شخصية وهم : امخرج عادل 
حسان، تامر كرم، حمدى اميرغنى، اختيار واحد 
السويشال  عبر  التصويت  طريق  عن  وذلك  منهم، 

ميديا .      

التأليف  مسابقة  حكيم  جنة  مقرر  همام،  داليا  الناقدة  أعلنت 
امسرحى، والتى حمل هذا العام اسم الكاتب صاح عبد الصبور، 
امقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 
احسن  أبو   . د  من  وامكونة  امسابقة  أن جنة حكيم  العام،  هذا 
سام، والكاتب امسرحى عبد الكرم بورشيد، والكاتب وامؤلف وليد 
لهذه  امسرحى  التأليف  مسابقة  نتيجة  بتسليم  قامت  قد  يوسف، 
الدورة، بعد أن م تسليمهم 36 نص مسرحى تقدم كتابه لإشتراك 
فى امسابقة، من مصر وجميع الدول العربية، كما أضافت أيضا أن 
اللجنة العليا للمهرجان حريصة فى دورته احالية على استمرار تلك 
امسابقة تشجيعا حركة الكتابة امسرحية امصرية والعربية، وبحثا 
عن طاقات شبابية جديدة، ودعما أقام عربية صاعدة، كما أكدت 
أن امسابقة قد م فتحها لكل كتاب امسرح فى مصر والدول العربية 
باجنسية  متمع  امتقدم  يكون  أن  معينة وهى،  وآليات  وفق شروط 
امختلفة،  امهجر  بباد  امقيمن  العرب  من  أو  العربية  أو  امصرية 
قد  امقدم  النص  يكون  وأا  سنة،   40 عن  عمره  يزيد  أا  بشرط 
نشر فى آية مطبوعة ورقية أو الكترونية، أو قدم فى آيه جهة ما 
فى ذلك فرق الهواة، وأا يكون النص أيضا قد م امشاركة به فى 
أن  على  والفكرى،  العلمى  مستواها  كان  مهما  أخرى  مسابقة  أى 
يفضل النص امقدم باللغة العربية الفصحى، وأن يكون من النصوص 
الطويلة، وأكدت داليا همام أيضا أن الهيئة العربية للمسرح ستقوم 
للمخرجن  إتاحتها  وذلك  الفائزة،  الثاثة  النصوص  نشر  بدعم 
لتلك  وحليلى  نقدى  عرض  تقدم  مع  امسرح،  ودراسى  واممثلن 
اللغة  إلى  اأول  بامركز  الفائز  النص  ترجمة  كما سيتم  النصوص، 
نقاد ومخرجن ومثلن  اإجليزية،لتعريف الضيوف اإجانب من 
بامركز  الفائز  بالنص  ودولية  عربية  مسرحية  مهرجانات  ورؤساء 
امهرجان،  لفعاليات  امرافقة  اليومية  النشرة  فى  ونشره  اأول، 
باإضافة إلى استضافة الفائزين باجوائز الثاثة اأولى حضور 
اختام،  حفل  فى  وتكرمهم  العام،  هذا  امهرجان  دورة  فعاليات 
بحضور جنة حكيم مسابقة النصوص امسرحية، وتقام أيضا ندوة 
وإلقاء  الفائزة  النصوص  بكتاب  للتعريف  امهرجان  فعاليات  خال 

الضور على منجزهم اإبداعى . 
امؤمر  خال  أعلن  قد  صبحى  محمد  الفنان  أن  بالذكر  اجدير 
فعاليا  عن  لإعان  للثقافة  اأعلى  بامجلس  اقيم  الذى  الصحفى 
نص  أفضل  شخصيا  منه  خاصة  مالية  جائزة  عن  الدورة،  هذه 
مسرحى فى هذه الدورة، إضافة إلى توليه مهمة إنتاجه وإخراجه 

هذا النص .  

مدينة السام حمل اسم حمد صبحى واإمارات ضيف الشرف 

أبو احسن وبرشيد ويوسف 
أعضاء جنة التأليف امسرحى 

١٤ ورشة مسرحية متنوعة ضمن فعاليات هذه الدورة 

أن  امهرجان،  مدير  احكيم،  وفاء  الفنانة  أعلنت 
أسماء  على  استقرت  للمهرجان،  العليا  اللجنة 
العام  هذا  لدورة  الدولية،  التحكيم  جنة  أعضاء 
فى  اقامتها  وامزعم  محمد صبحى(،  الفنان  )دورة 
الفترة من 1 وحتى 9 من ابريل امقبل، مدينة شرم 
الرومانى  اممثل  على  ااختيار  وقع  وقد  الشيخ، 
قسطنطن شرياك، رئيس أكادمية سيبيو برومانيا 
البولندية  امخرجة  من،  كل  وعضوية  للجنة،  رئيسا 
كنكاى،  القادر  عبد  د.  وامغربى  مالونيسكا،  تاتيانا 
بنمسيك،  اإنسانية  والعلوم  اآداب  كلية  عميد 
كار،  سوبر  سانديب  الهندى  والكرويجراف  واممثل 
العالى  امعهد  عميدة  مورثيا،  سونيا  د.  وااسبانية 
الرقص  وأستاذة   – مورسيا  امسرحية  للفنون 
امعاصر والتمثيل، واممثل وامخرج امسرحى اإردنى 
على عليان، والسينوغراف اأمريكى كيفن ريجدون، 
عضو الهيئة الدولية لسينوغرافى ومعمارى امسرح، 
واممثل وامخرج والعرائسى الفرنسى مارتيال انتون، 
أمن،  نورا  امصرية  وامخرجة  والكاتبة  واممثلة 

عضوا ومقررا للجنة التحكيم .      

شرياك وكنكاى وعليان فى جنة التحكيم الدولية

   إعداد: هاجر أحمد
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اقيم فى النصف اأول من شهر مارس اماضى بامجلس 
مهرجان  اخاص  الصحفى  امؤمر  للثقافة  اأعلى 
تقام  الذى  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
فى  الشيخ  شرم  محافظة  السام  ارض  على  فاعلياتة 
من  كا  امؤمر  حضر  وقد  ابريل   9 إلى   1 من  الفترة 
امخرج مازن الغرباوى رئيس امهرجان والفنانة القديرة 
والفنان  للمهرجان  الشرفى  الرئيس  ايوب  سميحة 
اسمه  الدورة  حمل  والتى  صبحى  محمد  القدير 
والفنانة وفاء احكيم مدير امهرجان والدكتورة اجي 
البستاوي امدير التنفيذي للمهرجان، والدكتور حام 
ربيع اأمن العام للمجلس اأعلى للثقافة وااستاذة 
امل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، والفنانة رم 
أحمد وزوجها الفنان طة خليفة ولفيف من الفنانن 
رعاية  حت  امهرجان  يقام  الثالثة،  بالدورة  وامشاركن 
وامهندس  الثقافة  وزير  عبدالدام  ايناس  الدكتورة 

واللواء  والرياضة  الشباب  وزير  العزيز  عبد  خالد 
وهيئة  سيناء  جنوب  محافظ  فوده  خالد  حرب  اركان 

التنشيط السياحى برئاسة هشام الدميرى، 
واوضحت  أحمد  رم  الشابة  الفنانة  امؤمر  وقدمت 
امهرجان  ان  مقدمتها  خال  من  احمد  رم  الفنانة 
النسق  تطوير  فى  والفن  الثقافة  ودور  اهمية  يعكس 
السياحى والثقافى والفنى وفتح افاق جديدة للشباب 
امسرح  سيدة  كلمة  احمد  رم  الفنانة  كلمة  تلت  ثم 
حياتها  ألقت  والتى  ايوب  سميحة  القديرة  الفنانة 

للجمهور وقامت بأفتتاح امؤمر 

زحام  بسبب  تأخره  عن  صبحي  محمد  الفنان  واعتذر 
الطريق، افًتا إلى أنه تذكر كيف كان يحذر تامذته من 

أبناء امسرح بعدم وجود عذر للتأخير سوى اموت 
امسرحى  امهرجان  لهذا  البالغة  سعادته  عن  واعرب 

الدولى موضحا عدم اتفاقة مع فكرة تصنيف امهرجان 
ينفصل  ان  امكن  له  بالنسبة  امسرح  هو  امسرح  ان 
عن الواقع فهو يهتم بكل فئات امجتمع شباب او اطفال 
مكن  الكبرى  سعادته  ان  موضحا  نساء  او  مسنن  او 
بشكل  يعمل  فامهرجان  اسمه  امهرجان  يختار  ان  فى 
منظم ومنهجى وذلك من خال اطاعه على البيانات 
اخاصة بامهرجان واكثر ما ميز امهرجان انه مهرجان 
دولى فمن الهام ان يحدث تفاعل واحتكاك بن الدول 
الشرفى للمهرجان  الرئيس  ان  إلى  فى اخارج اضافة 

الفنانة القديرة سميحة ايوب 

مازن  للمخرج  الشكر  صبحى  محمد  الفنان  ووجه 
البستاوى  اجى  والدكتورة  امهرجان  رئيس  الغرباوى 
ان  إلى  مشيرا  امهرجان  مدير  احكيم  وفاء  والفنانة 

فى مؤمر مهرجان شرم الشيخ الدوى للمسرح الشبابى 

»الغرباوي« مشاركة ٤٥ دولة ي الدورة 
الثالثة من امهرجان منهم ١٥ دولة أفريقية
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الشرف  ضيف  هى  اامارات  دولة  تكون  ان  امميز  من 
كلمتة  صبحى  محمد  الفنان  واختتم  للمهرجان 

متمنيا ان يحظى امهرجان بأهتمام اعامى 

والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  جمال  امل  ألقت  ثم 
ان  لها  كبير  شرف  انه  موضحة  امؤمر  فى  كلمتها 
مع هذا امهرجان منذ نشاته والتى مرت مراحل من 
امل  واشارت  النور  إلى  امهرجان  يخرج  حتى  الكفاح 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  ان  إلى  جمال 
وزارة  اجندة  فى  امهرجانات  اهم  من  يعد  الشبابى 
يحمل  امهرجان  ان  إلى  اضافة  والرياضة  الشباب 
الهامة فى عالم الفن وامسرح  مجموعة من ااسماء 
ايوب  سميحة  امسرح  سيدة  القديرة  الفنانة  ومنها 
ونشأت  تربيت  الذى  صبحى  محمد  القدير  والفنان 

على اعمالة 

واستعرض امخرج مازن الغرباوي خال كلمته حصاد 
الدورة الثانية والتي شهدت مشاركة ٣٠ دولة و ١٥ عرض 
من   ٦٥ منهم  متدرب  و٢٠٠  مدرب   ١٢ ورش   ٦ مسرحي 
شمال سيناء، وتقدم ٥ ندوات ولقاءات وتقدم نشرات 
الشارع  مسرح  خاص  محور  استحداث  لغات،  ب٣ 

باجمالي عدد العاملن بامهرجان بلغ ٦٢٠

الفنان  احفل  وأحى  تونس  دولة  الشرف  ضيف  وكان 
لطفي بوشناق، وم توقيع ٨ بروتوكات تعاون ٣ اثناء 
فاعليات الدورة، ثم اانتهاء من عقد ٣ بروتوكات بعد 

انتهاء الدورة.

الثالثة  الدورة  ي  دولة   ٤٥ مشاركة  »الغرباوي«  وأعلن 
أفريقية وهو نتيجة جهد  امهرجان منهم ١٥ دولة  من 
امخرج  ذكر  ثم  اأفريقي  احضور  لدعم  امهرجان 

مازن الغرباوى عن ما م استحداثة فى الدورة الثالتة 
 ١٠ تضم  الرسمية  فامسابقة  مسابقات  تاثة  وهى 
عروض   ٦ وتضم  امونودراما  محور  ومسابقة  عروض 
امسرحية  والفضاءات  الشارع  مسرح  محور  ومسابقة 
جنة  استحداث  وم  عروض   ٨ وتضم  تقليدية  الغير 
بااضافة  العام  هذا  دولية  لتصبح  الشباب  النقاد 
واابحاث  للدراسات  امصرى  بامركز  ااستعانة  إلى 
استبيانات  وعمل  اجائزة  فى  للمشاركة  ااستراتيجة 
جملة امستفيدين ايضا استحداث درع سميحة ايوب 
الشبابى  امهرجان  ودرع  امكرمن  لكبار  التقديرى 

للمكرمن 

التحكيم  الغرباوى اسماء جنة  اعلن امخرج مازن  ثم 
مثل  شرياك  قسطنطن  وهم  الشيخ  شرم  مهرجان 
جنة  رئيس  وهو  برومانيا  سيبيو  اكادمية  ورئيس 
التحكيم، وسونيا مورثيا عميدة امعهد العالى للفنون 
امسرحية مورسيا بأسباينا، الدكتور عبد القادر كنكاى 
عميد كلية ااداب والعلوم اانسانية بنمسيك بامغرب، 
وامخرج على  بولندا،  مالونيكسا من  تاتيانا  وامخرجه 
عليان من ااردن كيفن ريجدون من امريكا سينوغراف 
امسرح،  ومعمارى  لسينوغرافى  الدولية  الهيئة  وعضو 
واممثل  فرنسا،  من  انتون  مارتيال  واممثل  وامخرج 
والكاتبة  امخرجة  و  سوبركار  سانديب  والكرويجراف 

نورا امن 

الفنان حمد صبحى: أكثر ما 
ميز امهرجان أنه مهرجان دوى 

حدث تفاعل واحتكاك
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 قال الفنان أمن الشيوي خال كلمته التى ألقاها من 
الشيخ  شرم  مهرجان  امشاهدة  جنة  ان  امؤمر  خال 
الدولى فحصت ٥١٥ عرض مسرحي تقدم للمشاركة ي 
دورة هذا العام من ٥٥ دولة، وتكونت اللجنة من سلوى 
عبير  والدكتورة  مجاهد  سامح  وامخرج  علي  محمد 
الشاب  والفنان  الديكور محمد هاشم  فوزي ومهندس 

محمد مهران والناقد امسرحي إبراهيم احسيني.
عرض   ١٢٠ اختارت  اللجنة  إن  »الشيوي«  وأضاف 
للمشاركة  مسرحي  عرض   ٢٤ تصعيد  م  ثم  مسرحي 
امسابقة  هم:  محاور   ٣ على  موزعة  العام  هذا  دورة  ي 
الرسمية ١٠ عروض، محور امونودراما ٦ عروض، محور 

اأماكن امفتوحة وشمل ١٠ عروض

وي كلمتها قالت وفاء احكيم مدير امهرجان »مرت ٣ 
نحلم  خالها  كنا  وامثابرة،  والعرق  من اجهد  سنوات 
واليوم  مصر،  تليق  التي  امكانة  مهرجاننا  نحقق  بان 
امهرجان  من  الثالثة  الدورة  إطاق  نستعد  ونحن 
نقول اآن وبقلب مطمئن لقد حفظ امهرجان مكانته 

على خريطة امهرجانات ي العالم

مسرحي،  عرض   ٥٠٠ عن  يزيد  ما  استقبلنا  وأضافت 
الشباب،  مجهودات  كل  على  الدورة  هذه  ي  ونعتمد 
وهناك محور جديد يلضم فن امسرح بجمهور الشارع، 
اجزائر،  تونس،  من  عروض  امحور  هذا  ي  ونستقبل 
وفاء  الفنانة  اعلنت  ثم  اإمارات  امكسيك،  مصر، 
واختام  اافتتاح  فى  امكرمون  اسماء  عن  احكيم 
فسيتم تكرم فى حفل اافتتاح الفنان محمد صبحى 
هنيدى  محمد  والنجم  اسمه  الدورة  حمل  والذى 
السابقة  الثقافة  ووزيرة  الدين،  نور  منى  والفنانة 
مدوح  محمد  والفنان  التومى  خليدة  باجزائر 
عبد  رشا  والكاتبة  خاطر  مصطفى  والفنان  تايسون 
اما  اامارات  من  الرحمن  عبد  عائشة  والفنانة  امنعم 
وامخرج  رجب  سيد  الفنان  فهم  اختام  فى  امكرمن 

والفنانة  السيد  عصام  وامخرج  والكاتب  السيد  عصام 
يوسف  السعودى  وامخرج  وامؤلف  امنعم  عبد  مروة 

صالح اخميس 
التى  العروض  اسماء  فوزى  عبير  الدكتورة  اعلنت  ثم 
م اختيارها ضمن مسابقة العروض امسرحية الكبيرة 
إلى  امرأة  ايطاليا،وعرض  من  اخشبى  السجن  وهى 
امراة من بلجيكا،ومن تونس عرض نزوة، ومن سلطنة 
عمان عرض لقمة عيش،ومن العراق عرض سوس ومن 
الكويت  ومن  ااحتال  حت  نساء  عرض  فلسطن 
عرض  مصر  ومن  اجنون  إلى  ادت  يوميات  عرض 
عرض  امكسيك  ومن  غد  با  نساء  وعرض  اجلسة 

اجوقه 
امنودراما  عروض  هاشم  محمد  امهندس  اعلن  ثم 
ذلك  اننسى  مونودراما  تشارك  اسبانيا  فمن  الستة 
اجزائر  ومن  خادمة،  حلم  ومونودراما  بولندا  ومن 
الكويت  ومن  لشهريار  ااخير  التصريح  مونودراما 
قهوة  تفل  عرض  لبنان  ومن  بحار  مذكرات  مونورداما 

ومن مصر عرض واحدة حلوة 
وليد يوسف عن جائزة  وامؤلف  السيناريست  اعلن  ثم 
بأسم  امهداه  امسرحى  التأليف  فى  الشبابى  امسرح 
العربية  الهئية  مع  بالتعاون  الصبور  عبد  صاح 
للمسرح حيث او ضح ان هذة اجائزة تشجيعا حركة 
الكتابة امسرحية امصرية والعربية وذلك دعما لاقام 
ااقام  من   ٣٥ للمسابقة  تقدم  انه  موضحا  الشابة 
والكويت  والعراق  مصر  وهم  دول  ثمانية  من  الشابة 
وااردن وليبيا وتونس وسوريا وسلطنة عمان واغلق باب 
التقدم للتسابق فى الثامن والعشرين من فبراير وقد 
تكونت جنة حكيم النصوص من الدكتور عبد الكرم 
برشيد والدكتور ابو احسن سام والكاتب وليد يوسف 
والناقدة داليا همام منسق ومقرر اللجنة وامفاجأة هذا 
سيقوم  امسرحى  التأليف  مسابقة  ف  الفائز  ان  العام 

الفنان محمد صبحى بأنتاج واخراج النص الفائز 
الندوات  عن  بااعان  همام  داليا  الناقدة  وقامت 

فى  تتمثل  والتى  ااصدرات  واهم  بامهرجان  اخاصة 
دليل امهرجان وكتاب تذكارى حامل اسم الدورة الفنان 
نصوص  ثاثة  افضل  وكتاب  صبحى  محمد  الكبير 
مسرحية فائزة وثمانية اعداد من النشرة اليومية تقدم 

بالعربية ااجليزية والفرنسية 
افضل  جائزة  عن  القوى  عبد  رنا  الناقدة  اعلنت  ثم 
قدموا  اسم   ١٢ لها  رشح  والتى  مسرحية  شخصية 
على  تصفيتهم  وتصم  امسرحى  اموسم  فى  اسهاما 
مرحلتن حتى م التوصل إلى ثاثة شخصيات وهم 
حمدى  واممثل  كرم  تامر  وامخرج  حسان  عادل  امخرج 

اميرغنى 
ثم اعلن الصحفى عاء عادل عن ١٤ ورشة مسرحية فى 
مختلف الفنون وعناصر العرض امسرحى على يد ١٤ 
خبيرا من دول العالم امختلفة وهم جيف جونسون من 
امريكا،اسرافيل شاهن من بنجاديش والذى سيقدم 
والتى  الشاطىء، ونوال ضيف من فرنسا  ورشة مسرح 
ستقدم ورشة ايقاع اجسد فى الفضاء امسرحى وورشة 
مجدى  الفنان  ورشة  ااقديرى  امعز  التونسى  الفنان 
الدكتورة  وورشة  امسرحية،  الفضاءات  عن  مطر  ابو 
النقدية،  الكتابة  أليات  فى  لبنان  من  حمدى  وطفاء 
ورشة  عن  تونس  من  النور  عبد  سيرين  الفنانة  وورشة 
أمانيا  من  ديورى  فتاح  الفنان  ورشة  الثقافية،  اادراة 
عن تقنيات اممثل وجسده،ورشة الفنانة مرم بوسامى 
حول مسرحة الاعدالة ومن مصر ورشة كرمة بدر فى 
الرقص امعاصر وورشة امخرج شادى الدالى فى صناعة 
البانتومام  فى  ابراهيم  سما  الفنانة  ورشة  امسرح 

واخيرا ورشة الفنان على وحيدى من الكويت 
استضافة  عن  باعان  شبل  حازم  امهندس  قام  واخيرا 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته 
الثالثة احد اجتماعات الهئية الدولية للسينوغرافين 

والتى يشارك بها ١١ عضوا من مجلس اادارة  

رنا رأفت
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تحقيق

يناير  ثورة  بعد  انتشرت 
مسرح  مغايرة  اشكال  عدة 
ومنها  اايطالية  العلبة 
امفتوحة  الفضاءات  مسرح 
واشكالة امختلفة منها مسرح 
الفضاءات  وعروض  الشارع 
والذى  واحدائق   كامقاهى 
فى  كبير  تأثير  احدث 
تثقيفية  افكار  توصيل 
وتنويرية للجماهير لقدرتة 
امباشر  ااحتكاك  على 
يصنعها  التى  واحميمية 
تاشى  وقد  اجماهير  مع 
او عامن  النوع بعد عام  هذا 
خال  ومن  يناير   ثورة  من 
عدة  نطرح  التحقيق  هذا 
اسباب  منها  هامة  تساؤات 
من  النوع  هذا  وتقلص  ندرة 
امسرح رغم قدرته على عمل 
تأثير مباشر فى توصيل افكار 
تنويرية وتثقيفية وتساؤلنا 
بحاجة  نحن  هل  الثانى 
امسرح فى  النوعية من  لهذة 
هناك  ان  ام  احالى  الوقت 
على  اجمهور  من  عزوف 
النوعية  تلك  على  ااقبال 
من امسرح ؟؟ وقد استحداث 
الشارع  مسرح  محور  مسابقة 
من  امسرحية  والفضاءات 
الشيخ  شرم  مهرجان  خال 
الشبابى  للمسرح  الدولى 
نتعرف  التحقيق  خال  ومن 
امسرحين  اراء  اهم  على 
واهم  الشارع  مسرح  على 

تداعياته.

رنا رأفت

تساؤات 
وأراء حول 
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عمل  م  وبالفعل  ال��ش��ارع  مسرح  مهرجان  فكرة 
اميدان  بعمل مهرجان فى  بالسويس وقمنا  ورشة 
كان نتاج هذة الورشة وقدمت 15 فرقة عروضها 
وبعد فترة تولى الناقد احمد عبد الرازق ابو العا 
قيادات  من  قيادة  اى  تقم  ولم  امشروع  توقف  م 
بأستغال وتطوير امشروع ولم تتبقى سوى جربة 
بتطويرها  قمنا  وقد  السويس  فى  غزالى  الكابن 
النار  خط  عند  نعمل  محافظة  فى  طبيعتنا  اننا 
وامواجهة ونأمن بضرورة اخروج للشارع للتواصل 
مع اجماهير وعن فكرة احتياجنا كدولة لعروض 
نحتاج  قال  جماهيرى  اقبال  بها  وهل  الفضاءات 
فأذا  الشارع  فى  اجماهير  مع  للتواصل  كدولة 
فابد  الدينى  اخطاب  جديد  عن  نتحدث  كنا 
من خروج امسرح الى الفضاءات وذلك من خال 
صانعى عروض مسرح الشارع فمصر متميزة بأنها 
ال��دول  به درام��ا بخاف  التى تقدم  ال��دول  اول��ى 

ااخرى التى تعتمد على فنون الفرجة 

ق��ال ام��خ��رج ال��س��ك��ن��درى اح��م��د ص��ال��ح مؤسس 
ندرة  فكرة  عن  اادائ��ي��ة  للفنون  امدينة  استديو 
عروض الفضاءات امغايرة وعدم تطويرها فأوضح 
قائا هناك مجموعات ازلت مستمرة فى تقدم 
ابداعتها الفنية فى فضاءات مغايرة ولديها امان 
اجماهير  ال��ى  الفنون  توصيل  ب��ض��رورة  شديد 
اصبحت  ال��ث��ورة  بعد  ان  احقيقة  ولكن  العامة 
وذلك  باموضة  اشبة  والشارع  الفضاءات  عروض 

وكما نعرف ان الثورة قامت فى الشارع امصرى 
اامر  انحصر  عامن  او  بعام  ال��ث��ورة  بعد  وق��د   
لديهم  من  هم  الفنون  ه��ذة  يقدمون  من  واصبح 

معرفة 

ااسباب  الى  اضافة  يقدمونة  ما  وام��ان شديد 
السياسية واامنية وحالة ااحباط والقلق اامنى 
لعروض  كدولة  احتياجنا  فكرة  وعن  اارهاب  من 
للغاية  هامة  الفضاءات  ع��روض  قال  الفضاءات 
ما لها من عوائد اقتصادية واجتماعية فهى تقوم 
بتثقيف اجماهير وجعلهم يشاركون فى مناقشة 
القضايا وتنمى لديهم ثقافة احوار فالفنون تلعب 
ادوار هامة فى احفاظ على البنية ااساسية ان 
الكثيرمن  تتغير  فنون  الشارع  فى  يحدث  عندما 

امفاهيم 

بالفعل  انه  امنعم  عبد  ناصر  امخرج  اوضح  بينما 
ظهرت اشكال مغايرة بعد ثورة 25 ينايروانحصرت 
ف��ى ااوان�����ة ااخ���ي���رة واض����اف م��س��رح ال��ش��ارع 
وال��ف��ض��اءات ه��و م��س��رح ي��ذه��ب ال��ى اجماهير 
والعاقة هنا غير تقليدية فى التلقى وذلك بخاف 
مسرح العلبة اايطالية وذلك ان خشبات امسارح 
خارج اابنية التقليدية يكون فيها اجمهور مشارك 
احدث  مع  متداخل  ويكون  تلقية  فكرة  من  اكثر 
بشكل كبير وقد كانت الهئية العامة لقصور الثقافة 
ماذا  اعلم  ا  ولكن  الشارع  مسرح  مشاريع  تتبنى 
ض��رورة  هناك  ان  نظرى  وجهة  واض��اف  توقفت 
بالغة بأن تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة الدور 
ااهم اننا كما نعلم ان هناك عدد كبير من امسارح 
مغلقة بسبب احماية امدنية وهو ما يتطلب خروج 
امسرح خارج اابنية التقليدية واعتقد ان تبنى هذة 
الفكرة ونشرها فى ربوع مصر ضرورة وليس شرط 
ان يكون مسرح شارع ولكن هناك فضاءات كثيرة 
مسرح  مجهزة  غير  قاعات  ااثرية  ااماكن  منها 
اجرن واعتقد ان اخروج للفضاءات يحتاج لتبنى 

ن���درة مسرح  ق��ال��ت ام��خ��رج��ة عبير ع��ن اس��ب��اب 
يحتك  انه  من  بالرغم  تطويرة  وع��دم  الفضاءات 
افكار  توصيل  فى  ويساهم  باجماهير  مباشرة 

تثقيفية وتنويرية 
الفضاءات  مسرح  ان  نعلم  كما  قائلة  فأوضحت 
والتى  الشارع  مسرح  عروض  على  يعتمد  البديلة 
يسهل انتقالها وجهيزها ومن ثم انتشرت عروض 
منها  اسباب  لعدة  توقفت  انها  اا  الشارع  مسرح 
منع  معلن  او  بشكل ضمنى  منع  اصبح هناك  انه 
عمل اى فاعلية ثقافية اضافة الى ان ااقبال على 
امستقلة  الفرق  قبل  من  يكون  الفضاءات  مسرح 
امحترفن  وذل���ك ان  ال��دول��ة  م��س��رح  م��ن  اك��ث��ر 
انهم  مجهزة  غير  ع��روض  تقدم  علة  ايقبلون 
او تقليدية بااضافة الى  يقدمون عروض نطمية 
عدم وجود مخرجن امثال عبد الغفار عودة والذى 
قام بتأسيس فرق امسرح امتجول ومسرح الغرفة 
بالنسبة  واما  موجودة  ليست  تفكير  طريقة  فهى 
للثقافة اجماهيرية فهى تعمل ايضا بشكل مطى 
وحتى يتم تتقدم عروض فى اماكن غير تقليدية 
مشروع  بعمل  قمت  وقد  مجهود  الى  ذلك  يحتاج 
مسرح الشارع م تدريب 11 مخرج من 11 اقليم 
وبالفعل قمت بتدريبهم وقاموا بتكوين فرق ولكن 
توقف امشروع بسبب الروتن والتعقيدات اادارية 
وعن فكرة احتياج الدولة مثل نوعيات هذة العروض 
الفنى جيد فسيكون  اذا كان امنتج  انه  قالت ارى 
هناك اقبال من اجماهيرواعتقد ان فكرة عروض 
اخدمة  توصيل  فى  تساعم  امفتوحة  الفضاءات 
الثقافية للفئات التى اتذهب للمسرح وجعل الفن 

جزء من مارسة اجماهير اليومية 

اسباب  ع��ن  محمداجانينى  ام��خ��رج  ق��ال  بينما 
التثقيفى والتنويرى  ندرة مسرح الفضاءات ودورة 
فأوضح قائا سأحدث بشكل موضوعى السبب 
والهئية  ادارة امسرح  فى ذلك يرجع عدم اهتمام 
العامة لقصور الثقافة مشروع مسرح الشارع ما 
قدموا  الذين  امخرجن  شباب  احباط  ال��ى  ادى 
احابطهم  ولكن م  الشارع  متميزة مسرح  عروض 
الناقد  ق��ام  واض��اف  دونية  نظرة  اليهم  والنظر 
بعمل  تولية  فترة  العا  اب��و  ال���رازق  عبد  احمد 

حمد اجانينى : مصر تتميز بأنها أوى الدول 
التى تقدم مسرح شارع به دراما 

 عبر على اخروج بامسرح والفاعليات الثقافية إى الفضاءات 
يساهم فى وصول اخدمة الثقافية إى ميع الشرائح اجتمعية 
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قال الفنان احمد رجب مدير فرقة مسرح اميدان 
سابقا ان مسرح الفضاءات امغايرة هو مسرح اقوى 
واكثر قدرة على التواصل مع اجماهير فهو يحدث 
حميمية اكبر فهو يلتقى مع اجماهير بشكل مباشر 
ويصبح اخطاب هنا اقوى واكثر تأثيرا ومباشرة 
ويكون اجمهور متفاعل بشكل اكبر وانسحابه مع 
انسحاب اامان بفكرة التغيير من داخل امجتمع 
الفضاءات  ع���روض  ان  ال��ى  ب��ااض��اف��ة  وامثقف 
بسبب  وهذا  امنيه  تصاريح  وجود  حتاج  امغايرة 
سبيل  على  الفترة  هذة  فى  امنية  محاذير  وج��ود 
والتى  ااندرجراوند  فرق  دور  تقلص  فقط  امثال 

من  العديد  وقدمت  يناير   25 ث��ورة  بعد  اشتهرت 
التغيير  فكرة  انسحاب  واضاف  الفنية  اابداعات 
التواصل  فكرة  انسحاب  ال��ى  ادى  امجتمع  م��ن 

واحميمةوالتفاعل بن امبدع وامتلقى 
وعقب على فكرة الغاء مسرح اميدان قائا فكرة 
وجود مسرح اميدان كانت هامة انها كانت تقوم 
امفتوحة  ال��ف��ض��اءات  داخ���ل  للعمل  بالتحضير 
والتحرك للخارج والدولة رفضت دعم هذا امسرح 
فكرة  ان  ارى  واخ��ي��را  نظرى  ووجهة  الغائة  وم 
التواجد والتحرك اثبت الزمن انها قادرة على عمل 

فعل حقيقى 

قال امخرج اسام سعيد عن اسباب ندرة وتقلص 
عروض مسرح الفضاءات والذى كان مثل ضرورة 
بالغة احكتاكة امباشر مع اجماهير ونقلة افكار 
ذلك  فى  السبب  قائا  فأوضح  وتنويرية  تثقيفية 
الثوره  وق��ت  ف��ى  كانت  ال��ى  اح��ري��ه  مساحه  ان 
شبه انعدمت م��ع إج��ه��اد ال��ث��وره وال��ث��وار وم��ا م 
وجود  وع��دم  واضطهادهم  للشباب  استبعاد  من 
تواجه  احره  الفنون  كل  امدنيه،اصبحت  العقليه 
اامنيه،والتوجه  التصاريح  مثل  مصاعب  ع��ده 
مدى  وعن  فكريه  تعدديه  وجود  وعدم  السياسي، 
امغايرة  الفضاءات  مسرح  لفكرة  الدولة  احتياج 
لفنون  احتياجآ  أكثر  العربيه  الدول  قائا  اضاف 
فمسارح  أخرى  باد  اى  من  امفتوحه  الفضاءات 
تطور  اسباب  أه��م  من  الشارع  وفنون  الساحات 

اام 
بيرو  فى  ب��وال  اوجست  جربه  ذل��ك  على  ومثال 
ومدى تاثر البلد بتجاربه الفنيه والثوريه ما أدى 

إلى استقالها على كل امستويات 

امخرج مصطفى وافى :تقلص 
الدعم ادى اى تقلص الفرق التى 

تقدم ابداعتها فى فضاءات مغايرة 
اول  م��ؤس��س  واف���ى  مصطفى  ام��خ��رج  ق��ال  بينما 
أغلب  أع��ت��م��دت  ال��ش��ارع  م��س��رح  لتعليم  م��درس��ة 
الفرق مسرح الشارع على الدعم امجتمعى أو دعم 
مؤسسات امجتمع امدنى والتى كانت نشيطة ماقبل 

العامة  الهئية  مثل  الرسمية  امؤسسات  قبل  من 
وذلك  للمسرح  الفنى  البيت  او  الثقافة  لقصور 
الثقافية  الفاعليات  تنظيم  فى  الية  لديهم  انهم 
التصاريح  على  حصولهم  سهولة  ال��ى  اض��اف��ة 
وفيما يخص امهرجان الذى نظمة امركز القومى 
قمت  اضاف  يراسة  كان  وال��ذى  القومى  للمسرح 
بتنظيم امهرجان وانا رئيس امركز القومى للمسرح 
اموسيقى ولكن عندما تركت رئاسة امركز توقف 
امهرجان ولم يتم عمل دورات اخرى له وهنا يجب 
ان نرجع الى فكرة العمل امؤسسى وان ا ترتبط 

اافكار بأفراد 

إسام سعيد : مع عدم وجود العقلية امدنية،
أصبحت كل الفنون احره تواجه عده مصاعب

ناصر عبد امنعم : على امؤسسات الثقافية 
الكرى ااهتمام مسرح الفضاءات 
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 أشرف فجل :مهور مسرح الشارع 
أكر بكثر من مهور مسرح العلبة 

اإيطالية
قال امخرج اشرف فجل فترة ما بعد الثورة كانت 
تقدم  ان  الشارع  مسرح  لفرق  كبيرة  حرية  هناك 
عروضها على نطاق واسع وكان هناك اهتمام من 
الثقافة اجماهيرية وقد مت مجموعة من الورش 
والدورات وقدم مهرجان مسرح اميدان وقد كانت 
ذلك  وبعد  امختلفة  ااقاليم  فى  تتجول  العروض 
اصبح هناك استقرار النظام بدأ اامر فى التغيير 
على  ال��ض��غ��وط  م��ن  مجموعة  ه��ن��اك  فأصبحت 
عروض مسرح الشارع انها مثل جمهر ويحتاج 
الى تصاريح معينه وعن جربتى الشخصية فقط 
واجهت مجموعة من امعوقات حتى اقوم بتخريج 
واستطعت  امحافظ  ال��ى  ذهبت  ان  ال��ى  تصريح 
فى حديقة  لتقدم عرض  تصريح  على  احصول 
عروض  نوعية  على  والضغط  التحجيم  واض��اف 

الفضاءات اصبح اكثر بكتير مقارنة بفترة ما بعد 
الثورة وعن فكرة احتياج الدولة مثل هذة العروض 
عقب قائا جمهور مسرح الشارع اكثر بكتير من 
اايطالية وهو يصل جميع  العلبة  جمهور مسرح 
من  جمهور  فأغلب  امختلفة  ااجتماعية  الفئات 
اجماهير  واغلب  والعمال  الشوارع  اطفال  فئات 
قادر  فهو  الفضاءات  مسرح  لنوعيات  متعطشة 
على الوصول فكريا جميع شرائح امجتمع والعلو 

مستوياتهم فكريا وثقافيا 
 

أمد ثابت : تقلص هذه العروض 
يرجع إى وجود حاذير أمنية 

السبب فى ندرة هذة العروض مثلما م منع الفن 
الى ااسباب اامنية فى فترة  ميدان فهذا يرجع 
شىء  الشارع  مسرح  خ��روج  كانت  الثورة  بعد  ما 
بدات  عندما  ولكن  موانع  اى  به  واتوجد  طبيعى 
منع  اامن  قام  وااشتباكات  ااحتكاكات  حدث 
اى فاعلية ثقافية واذا اراد اى فنان عمل اى عرض 
مسرحى او فاعلية ثقافية يحتاج الى تصريح من 
اامن الوطنى وامخابرات اضافة الى وجود قوانن 
على  ااقبال  واض��اف  الشارع  فى  التجمع  حظر 
غفير  جماهيرى  اقبال  يكون  العروض  هذة  مثل 
ولكن هناك محاذير امنية حدث بها احد مسؤلن 
وزارة الدخلية وهو قانون التسول فأى فاعلية او 
عروض فنية فى الشارع يعد نوع من انواع التسول 
وهو ما يؤدى امتناع الفنانن بااضافة الى امحاذير 

اامنية 

أيضاً  توفير  أو  للبروفات  أماكن  توفير  الثورة فى 
دعوات لزيارة اماكن نشاطها فى ااماكن امهمشة 
والفقيرة والتى بالطبع تقلصت تلك امساحة نتيجة 
ااماكن  فى  العمل  من  اخوف  فى  العامة  للبيئة 
تقلصت  فقد  الدعم  ذلك  تقلص  ومنذ  امفتوحة 
ا  حيث  امسرحية  الفرق  تلك  انتاجات  بالتالى 
تلك  يساعد  مادى  أو  لوجستى  سواء  دعم  يتوفر 
الدولة  احتياج  مدى  وعن  حية  البقاء  على  الفرق 
عليه  اجماهير  واقبال  امغايرة  الفضاءات  مسرح 
أن��واع مختلفة من  الى  دولة حتاج  اى  قائا  ذكر 
لكل اطياف  الثقافة سواء مسرح موسيقى لتصل 
قصور  دع��م  اتستطيع  ال��دول��ة  أن  وم��ا  امجتمع 
الثقافة . وغيرها من ادوات توصيل الثقافة فهى 
ففن  بديلة  حركات  مع  تتعاون  أن  بالتالى حتاج 
الشارع هو فن له جمهورة انه فى الشارع والتراث 
امصرى ملىء بفنون الشارع مثل اارجواز وامولد 

وغيرها من الفنون 

أمد صاح : الفن فى الشارع والفضاءات له عوائد 
اقتصادية واجتماعية كبرة للغاية 

أمد رجب : انسحابه يرجع إى انسحاب اإمان 
بفكرة التغير 



امسرح الشبابى
العدد 1 حوار

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

1-4-2018

3 15

من  اخري  أعوام  سبقهم  مضوا  عامان 
للمهرجان  والتجهيزات  التحضيرات 
ملموسًا،  واقعًا  أصبح  الذي  احلم، 
والذي حقق علي ارض الواقع بالكثير 
التحديات،  من  والكثير  اجهد  من 
الشباب  من  غيره  بن  سار  شاب  حلم 
بحلمه  مؤمنًا  أفضل،  غٍد  الي  ناظرًا 
 .. الصعاب  تخطي  علي  وقدراته 
الثالث  بالعام  ااحتفال  موعد  وقرب 
الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  من 
يكون  ان  امهم  من  الشبابي،  للمسرح 
لنا حديث مع رئيسه مازن الغرباوي، 
حول التحضيرات والضيوف وامكرمن 

وااهداف اجديدة .. 

حوار : رنا عبد القوى

رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
مازن الغرباوي: 

الطريق للدورة الثالثة م يكن سهًا
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ان تكون جائزة التأليف مهداه لروح اسم شاعر مسرحي 
به،  ااحتفاء  ويتم  الصبور  عبد  صاح  ااستاذ  هو  كبير 
آليات اجائزة، وتواصلنا مع جلته  التفكير ي  وبدأنا ي 
الفنانة معتزة عبد الصبور ورحبت بالفكرة، وهذا يحسب 
لرصيد الثقة الذي حققه امهرجان، كما جاء هذا ي اطار 
يخص  فيما  للمسرح  العربية  الهئية  مع  امهرجان  تعاون 
فالهيئة  خاص،  رونق  للجائزة  جعل  ما  التأليف،  ملف 
من  نسخة  خمسمائة  بطبع  ستتكفل  للمسرح  العربية 
الثاث نصوص الفائزة، وااستاذ محمد صبحي مشكوراً 
سيعطي للنص الفائز باجائزة ااولي عشرة آاف جنيهاً 
وسينتنج أيضاً هذا النص عرضاً مسرحياً، رما يكون من 
اخراجه أو من اخراج حت اشرافه، و نحن طورنا الفكرة 
هم  بالورش  امتميزون  الشباب  يكون  بحيث  امهرجان،  ي 
الشاب  يكون  وقد  ااول،  النص  بالتمثيل ي  يلتحقون  من 
امتميز من ورشة ااخراج هو من يخرج هذا النص، وهذه 
الفكرة أوحي لي بها ااستاذ محمد صبحي ونحن بامؤمر 
الصحفي، بحيث نكمل الدائرة وأن يكون للمهرجان انتاجه 
اخاص وفريقه اخاص ونواة لفريق كبير متعدد من اجيال 

متميزة من السبعة والعشرون محافظة .

للمهرجان  امشاركة  العروض  انتقاء  م  كيف 
الدورة الثالثة ؟

تقدم للمهرجان خمسمائة وخمسة عشر عرضاً مسرحي، 
مشاهدة  جنة  خال  ومن  وامناهج،  ااشكال  متنوعة 
امسرحية  القامات  من  ومجموعة  كبار  فنانن  من  مكونة 
الفنانة سلوي محمد  الشيوي،  الدكتور أمن  امتميزة مثل 
دكتورة  الغد،  مسرح  مدير  مجاهد  سامح  أستاذ  علي، 
مهندس  هاشم  استاذ محمد  مهران،  فوزي، محمد  عبير 
ابراهيم  ااستاذ  والناقد  الكاتب  والسينوغراف،  الديكور 
الي  امتقدمة  العروض  بتحويل  قامو  من  وهم  احسيني، 
بتعدد أشكال  امهرجان  أوحوا ادارة  كما  ملفات مختلفة، 
امسابقات، كي نتيح لكل ااشكال امسرحية ان ُتقدم داخل 
امهرجان، فبالتالي م اختيار مجموعة من العرووض لتكون 
أخري  ومسابقة  الكبري،  العروض  مسابقة  مظلة  حت 
للمونودراما، ومسابقة الفضاءات امفتوحة وعروض الشارع 

والفضاءات الغير تقليدية.

الفرق  بعض  احضار  ي  صعوبات  واجهتكم  هل 
ظروف  اية  أو  بادها  لظروف  نظرًا  اختيارها  بعد 

أخري ؟ 
امشاهدة  ااختيار، جنة  مراحل  تعددية  مع  وجدناه  هذا 
انتظار،  قائمة  علي  وعروض  أساسية  عروض  اختارت 
بحيث مثاً إذا كانت امكسيك مثلة بعرض وهذا العرض 
تعذر لديه احضور يكون هناك عرضاً آخر من امكسيك 
بحيث نضمن مشاركة دولة متميزة ي امسرح مثل امكسيك 
اانتاج  لنا  وتعرض  امسرح  شكل  عن  ومعبرة  حاضرة 
ومن  امنطلق  هذا  فمن  اجنوبية،  أمريكا  ي  امسرحي 
بعض  لدي  يكون  انه مكن  التنظيم  ي  امتراكمة  اخبرة 

العروض مشكلة ي التذاكر، مشكلة ي التأشيرات . 

وعن الدول التي تعاني احداث سياسية عسيرة 
قد تقف حائاً دون حضورها ؟ 

قال أنه اذا كان هناك ظروف صعبة تعاني منها بعض بلدان 
معاجهات  بالتعاون  امهرجان  أدارة  مكن  والتي  امنطقة 
بينما  بالفعل،  بذلك  نقوم  تسهيلها  امختلفة  والقطاعات 
من  يتمكن  لن  بأنه  نفسه،  العرض  لدي  كانت مشكلة  إذا 
احضور نظراً أنه بعدما قام بالتقدم للمهرجان لم يستطع 
إيجاد الدعم امادي لتذاكر السفر أو مرتبط بخطة أخري 
نعود  وقتها  أخري  مشاركات  مواعيد  وجدول  وبرنامج 
بينما  وضعناها،  التي  البديلة  والعروض  اانتظار  لقائمة 
هذا لم يكن له مسألة ااختيار واجودة، فنجد أن هناك 
عرضن من تونس، وعرضن من اجزائر ي نفس امحور، 
عرضن من مصر ي امسابقة الرسمية، فاجودة هي التي 

حكم وحدد ااختيار .

ي  بها  امهرجان  قام  التي  ااستحداثات  هي  ما 
بالدورتن  موجودة  تكن  ولم  العام  هذا  امنافسة 

السابقتن ؟
دراما، حول  امونو  اجديد هو استحداث محور مسابقة 
بعدما  تقليدية  الغير  الفضاءات  او  الشارع  مسرح  محور 
تسابقي يحصل علي جائزة  الي محور  الهامش  كان علي 
استحداثه  م  عنصر  خال  من  يحدث  هذا  و  اجمهور، 
وهو انه م ااستعانة بامركز امصري للدراسات واابحاث 

ااستراتيجية علي اساس يحصر لنا باستبيانات، 

انه  إا  مستهلكًا  سؤااً  يبدو  رما   .. البداية  ي 
ما   .. امياد  من  عامان  أول  بعد  ااهمية  غاية  ي 
من  الثالثة  للدورة  استعدادك  أثناء  شعورك  هو 
امهرجان، ما أن الدورتن السابقتن كان بهم الكثير 

من الصعوبات وامعوقات و التحديات ؟
حالة  نفس  سهاً،  يكن  لم  الثالثة  للدورة  الطريق  بالطبع 
التعب وااجهاد والضغط علي ااعصاب واحراك والعراك 
كامولود  مختلفة،  احاسيس  مجموعة  الوقت،  نفس  ي 
اجديد الذي نكون حريصن علي كل خطوة يخطوها، أو 
مثل أول مرة اممثل يصعد علي خشبة امسرح، أو امخرج 
يقوم بعمل مسرحي جديد، ي كل ااحوال احساس امرة 
ااولي هو احساس منطقي باخووف علي استمرارية جاح 
التجربة، فنحن نبدأ من حيث انتهي ااخرون، ومن حيث 
نحن كمهرجان انتهينا، وطيلة الوقت نحن ي منافسة مع 
انفسنا أواً لنكون قادرين علي منافسة امهرجانات الدولية، 
اضع يدي علي قلبي كيفما يقولون، مستعدون وعملنا سنة 
وثاثة أشهر ليكون هذا الزخم ي الدورة الثالثة، واجميع 
عمل بكامل طاقته وجهده لتظهر الدورة الثالثة بشكل يكمل 
التوفيق  يحالفنا  ان  وامني  والثانية،  ااولي  الدورة  جاح 
التي  النجاحات  سلسلة  ونكمل  بالنجاح،  مجهودنا  ويكلل 
بدأناها، ولكن بالطبع أنا متوتر وقلق من كل تفصيلة، أفرح 
التفاصيل، أن ااشياء  التفاصيل واتوتر من أقل  مع اقل 

كلها علي اعصابي .

باسم  الدورة  هذه  تكون  ان  فكرة  أتت  أين  من 
الفنان محمد صبحي ؟

الكبار  اساتذتنا  من  اثنن  من  أتت  متنوعة  افكار  عدة 
العلمية،  وااكادمية  وامسرحية  الفنية  قيمتهم  وبحكم 
استاذة سميحة ايوب باعتبارها الرئيس الشري للمهرجان 
والتي تقوم بحضور كافة اجتمعاتا اللجنة العليا للمهرجان، 
اللذين  أساتذتنا  واستشارتنا  زكي،  أشرف  والدكتور 
ينصحونا مشورة أو معلومة كالدكتور سامح مهرن ودكتور 
حسن عطية، فاستاذة سميحة ايوب عندما التقت بااستاذ 
محمد صبحي اقترحت عليهأن حمل هذه الدورة اسمه و 
وافق، بعدها التقيت باستاذ محمد صبحي ي ايام قرطاج 
بااساس من عشاقه  وانا  ديسمبر وحدثنا  امسرحية ي 
والفني  امسرحي  امستوي  علي  قدوة  لي  بالنسبة  وهو 
والفكري واانساني، فشعرت ان كل اامور تسير بشكل أن 
هذا العام ابد ان نحتفل بااستاذ محمد صبحي، وتزامناً 
مع اعاننا عن ان استاذ صبحي هو حامل اسم هذه الدورة 
وجدناه يحصل علي جائزة الشارقة من الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، فشعرت انه ترتيب سماوي بأن يكون هذا 
يكرم  وان  بالفنان محمد صبحي  ااحتفال  عام  هو  العام 
ويقدر، محمد صبحي حكاية وطن، وليس فناناً عادياً، له 
وااجتماعي  والسياسي  الفكري  امستوي  علي  ارهاصات 
.. ونحن  والثقاي  والفني  للمسرحي  واانساني بااضافة 
للمهرجان  العليا  باللجنة  الائحة  بتغيير  قمنا  عندما 
بالشكل الذي يتيح لنا ان يكون حامل اسم هذه الدورة هو 
نغير  أن  يستحق  محمد صبحي  فالفنان  بيننا  يحيا  فنان 
الائحة من أجله ومن اجل ان نحتفي بيه وهو بيننا تقديراً 

لعطائه الكبير وقيمته . 

مهداه  الدورة  هذه  تكون  ان  فكرة  أتت  أين  من 
لروح الكاتب الكبير صاح عبد الصبور؟

عدم  مع  الشباب  علي  العمل  ي  نفكر  الوقت  طيلة  نحن 
نسيان رموزنا الكبيرة و ابد أن يشعر اساتذتنا الكبار ان 
الدورة  اكررها من  وبينهم، وهناك جملة  بينا  تواصل  ثمة 
الصعود  يستطيع  أحد  )ا  وهي  امهرجان  من  ااولي 
العملي  امستوي  علي  كباراً  أصبحنا  أننا  وليس  وحده(، 
فهذا معناه اننا علونا عنهم أو نسينا قيمتهم، فنحن طول 
نحتفي  ان  بن  ما  احالة،  هذه  تفعيل  علي  نعمل  الوقت 
ورموز شابة  الوسط،  من جيل  ااساتذة،  من جيل  برموز 
احكيم  وفاء  ااستاذة  طرحت  ااجتماعات  احد  ففي   .
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عمر فرتات أستاذ بجامعة بوردو بفرنسا والناقد والكاتب 
خالد رسان من مصر . وجعلنا هذه اللجنة هي من تقوم 
ومنح  امونودراما  مسابقة  محور  علي  والتحكيم  بتقييم 
جائزة واحدة أو جائزتن بحد أقصي، جائزة أفضل عرض 

وجائزة أخري .
اافريقية، فنحن  امشاركة  أيضاً  امستحدثات  ومن ضمن 
دولة  عشر  خمسة  الي  عشر  ثاثة  من  لدينا  العام  هذا 
افريقية مشاركة، بفنانن مهمن جداً ي احركة امسرحية 
ي بادهم، ي توجو، مالي، غينيا، النيجر، نيجيريا، كينيا، 
أوغانيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، بنن، الكونغو، بحيث 
ان يفتح لنا أفق ان العام القادم يكون هناك ايضاً مشاركة 
افريقية وتبادل عروض من هذا الدول لاطاع علي ما آل 
إليه امسرح اافريقي وشكله امتطور الذي بدأ يأخذ من 
فرق  ومنهم  امعاصر  الرقص  شكل  الي  الطقسي  الشكل 

كثيرة نشاهدها بالفعل ي فرنسا ودول أوروبا .

هذه  ستضمها  التي  العديدة  الفنية  الورش  عن 
الدورة من امهرجان ؟

كان حرصنا علي ان تضم ورش هذه الدورة من امهرجان 
الثقافية  اادارة  فرع  وحتي  امسرحي،  الفن  أفرع  جميع 
الهيئة  مع  شراكتنا  اطار  وي  أن  مقصدنا  كان  أيضاً، 
العربية للمسرح كان لنا طموح بأن نتوسع ي شكل الورش، 
وهو  الورش  علي  العام  امشرف  العابر  اه  عبد  ودكتور 
للفنون  العالي  امعهد  ي  وااخراج  التمثيل  قسم  رئيس 
امسرحية ي الكويت بذل معنا مجهوداً خرافياً ليكون لدينا 
أكبر كم من الورش بامهرجان، تقدم لدينا ثاثون مقترح 
ورش م اختيار اربعة عشر ورشة والستة عشر ااخرين 
سيتم بعد امهرجان تفعيلهما ي شرم الشيخ وسيناء طيلة 
العام كل شهر جدول ورش، هذا ايضاً ي اطار الشراكة 
الشباب  وزارة  مع  وبالتعاون  للمسرح  العربية  الهيئة  مع 
والرياضة، بحيث تأتي الهيئة العربية باخبير وتقوم بدفع 
و  اللوجيستيات  توفر  امهرجان  وادارة  اانتقاات  تذاكر 
وزارة الشباب والرياضة تقوم باتيان بالشباب بحيث يكون 
هنام ما بن ستون الي مائة شاب ي كل ورشة، وهذا ُيعد 
تطويراً لبرنامج الورش الذي كنت أقوم به مع الدكتور امن 
الشيوي وااستاذة وفاء احكيم وااستاذ ابراهيم احسيني 

والدكتور حازم شبل، بحيث يكون هناك خبير مصر وخبير 
أجنبي ي كل ورشة ما ُيحدث حالة من الثراء، وي نفس 
لشباب  العام ونقدم لهم دعماً حقيقياً  الوقت نعمل طيلة 

مصر بكل امحافظات .

استمرارية  ثبات  علي  وتأثيرها  البروتوكوات 
وايديولوجية مهرجان شرم الشيخ ؟

أمامنا  كان  الشيخ  شرم  مهرجان  كادارة  نحن  البداية  ي 
من  قاراته  بجميع  كله  العالم  يعرف  ان  أولهم  حديات، 
وما  أهدافه،  هي  وما  الشبابي  الشيخ  شرم  مهرجان  هو 
نقوم  أن  عيلنا  فكان  يعلم،  ا  من  الشيخ  مدينة شرم  هي 
من خال  امختلفة  العالم  قارات  ي  للمهرجان  بالتسويق 
الشراكة  هذه  تكون  أن  ثانياً  دولية،  ومهرانات  مؤسسات 
نحن  نبذل  ما  فبقدر  مفعلة،  بل  فقط،  ورق  علي  ليست 
مجهود،  يبذل  ااخر  الطرف  ما  بقدر  مجهوداً  كمهرجان 
علي  كبري  قامات  هي  للمهرجان،  العليا  فاللجنة  لذلك 
مستوي العالم، هم أناس يعملون للمهرجان وهم ا يتقاضوا 
اجراً علي هذا، حباً ي التجربة والفكرة وجمهورية مصر 
تكوين شخصيات  ي  كبيرة  اسهامات  من  لها  ما  العربية 
تعلموا مصر،  أناس  منهم  العالم  مستوي  علي  مسرحية 
السبع  ي  وكشافة  عيون  عن  عبارة  هي  الشراكات  فهذه 
دليل  فهم  والتنقيب،  بالسفر  نحن  نقوم  ان  دون  قارات 
يرشدنا الي أهم اانتاجات امسرحية التي انتجت ي السنة 
باريس،  السعودية،  لندن،  ي  امؤثرين  الشخصيات  أهم 
كله  هذا  أمانيا،  أسبانيا،  روسيا،  كندا،  تونس،  اامارات، 
نستطيع ااتطاع عليه من خال امؤسسات وامهرجانات 
التي نتعاون معها، وهذا شئ أصبح يطور امهرجان عام بعد 
آخر، فهناك جسور قائمة علي الثقة والوعي بحجم مصر 
واامان برسالة امهرجان الذي يعمل علي تنمية الشباب . 
ومذكرات التفاهم والبروتوكوات لديها من امرونة ما يتيح 
اآخر  الطرف  يقوم  فمثلما  الطرفن،  خدمة  حقيق  لها 
مساندتي فمهرجان شرم الشيخ يقوم أيضاً ما لديه من 
خبرة واتطاع علي احركة امسرحية وتعاون وتضافر مع 
مؤسسات مختلفة وجميع أماط اشكال امسرح، مستقلن، 
هواة، احتراف، مسرح جامعة، فنحن نستطيع تقدم دعم، 
شكل  وحتي  ادارية،  خبرة  حقيقية،  معلومة  فنية،  خدمة 
هيكلة مهرجان، مثلما قدمنا الشكل وامنهج الذي قام عليه 
موسكو  مهرجان  الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
شاكلة  نفس  علي  يقام  الذي  الشبابي  للمسرح  الدولي 
مهرجان شرم الشيخ، ي روسيا وهي دولة كبيرة متطورة 
تاريخ وحضارة كبيرين، فاليوم حويل  ي امسرح، ولديها 
كيان مثل مهرجان شرم الشيخ لكيان مؤسسي علي اأرض 
بحيث  الكبار  أساتذتنا  من  تأتي  التي  اافكار  مع  يعمل 
وامسرح  الثقافة  صالح  ي  يصب  فهذا  امهرجان  يتطور 
 2018 عام  نهاية  علي  بحيث  نضع خطة  ونحن  امصري، 
نكون انتهينا من خمسة عشر بروتوكواً مع دول مختلفة، 
شكل  علي  ااتطاع  من  لنتمكن  العالم،  أنحاء  جميع  ي 
ي  تطور  من  إليه  آلت  وما  العالم  ي  امسرحية  احركة 
التطور  مواكبة  امصري  للمسرحي  لنتيح  مختلفة،  قارات 
احادث ي جميع أنحاء العالم، لذلك راعينا تنوع امدارس 
التي ستشارك هذا العام عن امدارس التي شاركت العام 

السابق حتي وان كانت من نفس الدول .
ما هو تأثير حركة التبادل الثقاي الناجة عن الفعاليات 
الدولية مثل مهرجان شرم الشيخ علي امصرح امصري وما 

هو امدي الزمني أحداث هذا التأثير بوضوح ؟
امتاحة  التقنية  واآليات  اامكانيات  ان  اعتبار  مع 
باخارج،  متاح  هو  ما  عن  مختلفة  امصرين  للمسرحين 
تقنين  امسرحين  ارسال  للخارج  البعثات  ندرة  ومع 
شئ  أي  أن  إا  امواكبة،  مسألة  من  َحد  ما  ومخرجن 
يتحقق بوجود خطة وهدف محدد وليس بشكاً عشوائياً، 
وأنا اتصور أنه بوضع خطة وجدول زمني قد يحدث طفرة 
ي خال خمسة أعوام، بحيث يتوفر لدينا بنية حتية فنية 

مهمة وتقنيات وكوادر مسرحية مهمة، وجهيز جميع 

العام  هذا  بسيط  بشكل  بعملها  السابق  العام  نحن  قمنا 
ستكون بشكل مدروس وأكادمي ومقن بحيث يحصر لنا 
توزع  استبيان  استمارات  خال  من  ااصوات  بالتحديد 
عمل  فريق  خال  من  وُجمع  الشوارع  ي  اجمهور  علي 
واابحاث  للدراسات  امصري  امركز  بالشراكة مع  موجود 
ااستراتيجية، وسيتم منح العرض الفائز بجائزة اجمهور 
جائزة قيمتها خمسة عشر آاف جنيهاً مقدمة من وزارة 
كامل  بحصر  سيقومون  أنهم  بجانب  والرياضة،  الشباب 
شرم  اهل  من  امهرجان  من  امستفيدة  الفئات  جميع 
الشيخ وجنوب سيناء والسبعة وعشرون محافظة ي تقرير 
كامل سيسلم جميع الوزارات واجهات امعنية بعد انتهاء 
امهرجان . ونحن كمهرجان يكون لدينا تقاريرنا باحصاد 
ونحن نقوم به كل عام ولكن هذا العام قصدنا الي أن يكون 
أكثر احترافية بحيث ان ااسئلة التي ُتسأل ي الوزارات 
والهيئات يكون لها اجابات بأرقام محددة وموثقة، بجانب 
علي  ستقوم  التي  اجمهور  جائزة  شكل  هناك  يكون  أن 
ااستبيانات بشكل علمي ومدرس ومفصل، وبحيث نتأكد 
امسرحية  والعروض  امهرجان  كادارة مهرجان من وصول 
سيناء  شمال  شباب  ان  خاصة  مستحقيها،  الي  والقيمة 
وجامعة جنوب الوادي جاؤا لي بعدما حصلو علي ورشة 
سعيد  اسام  الفنان  مع  السابق  العام  الشارع  مسرح 
وعرفت منهم أنهم قبل امهرجان وجربة دخولهم الورشة 
تطور،  ومستواهم  أخر  شيئاً  أصبحوا  وبعدها  شئ  كانو 
فالشباب اللذين التحقو بامهرجان سيتم ماحظة تطورهم 
من خال هذه ااستبيانات بشكل مدروس، بحث نستطيع 
قياس التطور والنمو الذي يقوم به امهرجان لشباب السبعة 
ويكونو هؤاء هم  البعيد،  امدي  والعشرون محافظة علي 
 . احقيقي  الفن  وتصدير  الفكر  لتغيير  احقيقية  النواة 
بامنتج  نأتي  عندما  للخارج  البعثات  قلة  ومع  اآن  فنحن 
عروض  مشاهدة  من  يتمكنون  لهم،  العامي  امسرحي 
. وهذا من ضمن  السفر مشاهدتها  عن قرب ا مكنهم 

امنجزات 
قمنا  اماضي  العام  فنحن  امستحدثات،  ضمن  من  أما 
محلية،  جنة  وكانت  الشباب  النقاد  تكيم  جنة  بتشكيل 
ناقدة  فيها  مشارك  دولية  جنة  جعلناها  العام  وهذا 
واستاذة ي النقد لومنيتا دانا برسان من رومانيا، والدكتور 
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منتجع جولي فيل، شركة أوبلكس امسئولة عن السوشيال 
مونتكارلو،  واذاعة  بامهرجان،  اخاصة  والتصاميم  ميديا 

والعديد من الصحف امصرية والعربية .

عن انتقاء الشباب امتطوعن بامهرجان ؟ 
وتعمدت  امحافظات،  جميع  من  شاب  ومائتي  ألف  تقدم 
جميع  مع  بأنفسنا  نلتقي  أن  احكيم  وفاء  وااستاذة  أنا 
امتقدمن، بحيث ننتقي من يستطيعون التوافق مع طبيعة 
العمل .. و شرعنا بالفعل ي جربتهم هذه اايام . وهناك 
واالتزام  اجدية  منتهي  ي  وفتاه  شاب  الثاثون  قرابة 

والقدرة علي العمل الشاق .
ما هي استعدادات احفل ؟

لطفي  التونسي  الفنان  اافتتاح  حفل  احيا  السابق  العام 
مع  ااتفاق  م  العام  هذا  و  ميز،  حفل  وكانت  بوشناق 
اافتتاح،  حفل  مطرب  ليكون  جمال  أحمد  الشاب  النجم 
مع اوركسترا الشباب والرياضة امكون من خمسة وسبعون 
 . طه  الدين  عز  امايسترو  قيادة  حت  ومطرب  عازف 
ونطمح ونحاول أن تنتقل احفل من قاعة الكوجرس الي 
ميدان السام الذي يوجد فيه أيقونة السام ويكون حفل 
 . حضوره  من  الشيخ  شرم  أهل  يتمكن  الطلق  الهواء  ي 

وهناك استعدادات أن تكون حفل اختام بنفس القوة .

من هم ضيوف امهرجان ؟
وثاثة  العالم  مستوي  علي  ضيفاً  وثمانون  خمسة  لدينا 
ومائة  مصر،  خارج  من  دولي  واعامي  صحفي  وستون 
و  الكبيرة،  امسرحية  القامات  داخل مصر من  ضيف من 
ثقافية،  وقطاعات  مؤسسات  ورؤساء  أكادمين  أساتذة 
ومثلي وزارت ي دولهم، ومن ضمن الضيوف دكتور بدر 
الدويش وهو اامن العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
عبد  اسماعيل  ااستاذ  الشقيقية،  الكويت  بدولة  وااداب 
محمد  ااستاذ  للمسرح،  العربية  للهيئة  العام  اامن  اه 
اافخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، ااستاذ علي مهدي 
نائب الهيئة الدولية للمسرح، هزاع البراري أمن عام وزارة 
اافتتاح،  سيحضرون  دول  سفراء  وستة  بااردن،  الثقافة 
ونائبي وزارات الثقافة ي بعض الدول اافريقية، ودكتور 
ان  بحكم  اامراتية  الثقافة  وزيرة  مستشار  غلوم  حبيب 
دولة اامارات هي ضيف الشرف، وشخصيات هامة علي 
والدكتور  غنام  غنان  الفنان  وامسرحي  الثقاي  امستوي 

العالي  امعد  عميد  الهاجري  فهد  دكتور  النفالي،  حسن 
من  اجمعان  سامي  دكتور  بالكويت،  امسرحية  للفنون 

السعودية .

 من هم امكرمن بهذه الدورة ؟ 
لدينا فرعن للمكرمن، احاصلن علي درع الفنانة سميحة 
صبحي،  محمد  ااستاذ  الفنان  وهم  التقديري،  أيوب 
الفنان محمد هنيدي من مصر، من تونس ااستاذة مني 
السيدة  السابقة  الثقافة  وزيرة  اجزائر  ومن  الدين،  نور 
والفنان  من مصر،  السيد  وامخرج عصام  تومي،  خديجة 
سيد رجب، ااستاذ يوسف اخميس من السعودية، والفرع 
الفنانن  الي  وسيسلم  الشبابي  امهرجان  درع  هو  الثاني 
الشاب مصطفي خاطر، محمد مدوح، الكاتبة رشا عبد 
امنعم، امخرج والسياريست محسن رزق، الفنانة والنجمة 
مروة عبد امنعم، و تكرم احاصل جائزة أفضل شخصية 
مسرحية شابة بتصويت اجمهور وامرشح لها امخرج عادل 
حسان، الفنان واممثل حمدي امرغني، امخرج تامر كرم .

عروضًا  شاهدت  شاب  مسرحي  فنان  باعتبارك 
تري  وااوروبي،  العربي  العالم  ي  عدة  مسرحية 

امسرح ي مصر ينقصه الفكر أم التقنيات ؟
اري انه ينقصه ااثنن، ولكن بالترتيب يكون التقنيات ثم 
ا  ولكنهم  جدة  جيدة  أفكاراً  متلكون  أناس  لدينا  الفكر، 
ينفذون  التي  التقنيات  توفير  لعدم  تنفيذها  يستطيعون 
بها أفكارهم، ولكن مطلوب منا كمخرجن أن نكون عبارة 
عن حقيبة حلول، ونستطيع ايصال افكارنا بشكل مختلف 
باامكانيات  امسرحي  العمل  من  الهدف  ويحقق  ومبهر 
مورد  أفضل  متلك  مصر  ان  نظري  وجهة  ومن  امتاحة، 
العالم لديه القدرة علي العمل أطول  بشري علي مستوي 
ولكن  مستنيرة،  افكار  ايجاد  من  ويتمكن  مكنة  فترة 
امشكلة ان هذه اافكار ا يتم صيانتها بشكل يجعلها ي 
حالة تطور دائم، بحيث يتحقق حلم الدولة ي تأهيل شباب 
امصري  وامستقبل  الثقاي،  امستقبل  قيادة  علي  قادرين 
ي جميع مناحي احياة أيضاً، وتتطور مصر ي السنوات 
القليلة القادمة وتخرج من تصنيفها بأنها من دول العالم 
الثالث، فأجدادنا الذين تركو لنا سبعة آاف عام حضارة 
قامو بالعمل الطويل لسنوات طويلة خلق هذه احضارة، 

فالتاريخ وااجيال القادمة ستحاسبنا جميعاً .

من  العديد  حصد  مسرحي  مخرج  انك  ما 
وجمع  واسعة،  شهرة  نال  مهرجان  ورئيس  اجوائز، 
أن  مهم  مدي  أي  تري  وااداري،  الفني  الشق  بن 
ي  هذا  لينصب  شخص  ي  واادارة  اابداع  يجتمع 

امشاريع الثقافية وامؤسسات ؟ 
شخص  واي  ابداع،  اادارة  اابداع،  هي  السر  كلمة 
يخضع  علم  واادارة  به،  اابداع  مكنه  يحبه  بشئ  يعمل 
يتم  التي  النظريات  لبعض  ايضاً  القوانن وخاضع  لبعض 
اابداع،  علي  القدرة  لديه  ااداري  كان  فاذا  استحداثها، 
يستطيع  اذا  فهو  اادارة،  علي  قادر  والفنان  امبدع  أو 
استحداث اللوائح والقوانن كي يخدم عجلة التطور . فانا 
كمخرج ي مراحل خلق العرض هو مر بكل امراحل التي 
مر بها أي مؤسسة للخروج الي الناس، وهذا كان الطريق 
عن  ناج  كان  حدث  جديد  وكل  امهرجان،  ي  لي  امشرد 
طيلة  امهارات  وتنمية  اابداع  بجانب  والدراسة  البحث 

الوقت، وحديد ااهداف ووضع جدول زمني لتحقيقها .

وعن عمله اابداعي القادم ؟
هو مشروع مسرحي بعنوان )حدث ي باد السعاد( تأليف 
الكاتب الكبير وليد يوسف، وانتاج امسرح احديث، بطولة 
مدحت تيخة، وااستاذ أشرف عبد الغفور، حسن العدل، 
شباب  من  ومجموعة  الفاشني،  اياد  علي،  محمد  فاطمة 
امسرح امصري والعربي، الفنانة خدوجة صبري من ليبيا، 
و الفنان راسم منصور من العراق، مفترض خروج العرض 

للنور بعد امهرجان .

امسارح بحيث تكون مؤهلة لعروض بها تكنيك الهيلوجرام، 
شيئاً  عنها  نعرف  ا  وقد  أحدث  رما  وتقنيات   ،3Dوال
أرض  علي  ُتقام  التي  الدولية  الفعاليات  أن  خاصة  اأن، 
فنية  طفرات  من  حادث  هو  ما  للمسرحين  مصر جلب 
ي العالم . ولكن امهم أن ا نقف علي أعتاب ااجراءات 
الروتينية وانعقاد العديد من اللجان التي تتفرع من بعضها 
النظر  اعادة  وحتي   . التطور  عجلة  يعيق  بشكل  البعض 
مجلس  ي  للدولة  ُتطرح  خطط  وضع  و  امسارح  أماكن 
النواب بخطة مدروسة بشكل مسبوق، فعلي سبيل امثال إذا 
م ااحتفاظ مكان امسرح القومي ي العتبة علينا ايجاد 

حلول للحفاظ علي هذه امنطقة . 
دور الندوات الفكرية والتطبيقية ي امهرجان هذا العام ؟

والذي  التطبيقية،  للندوات  التقليدي  الشكل  عن  سنبتعد 
يضع مبدعون العمل أمام النقاد ي نقاش مباشر، وجعل 
اليومية  والنشرة  االيكترونية  الصفحة  علي  النقد  هذا 
والفكرية  العلمية  الندوة  بينما  العرض،  بعد  للمهرجان 
ان  للمسرح  العربية  الهيئة  مع  مهرجان  كادارة  رأينا  فقد 
علي  آخر  شهر  ولكن ي  للمهرجان  مكمل  سيمينار  نعقد 
السيمينار  هذا  يدرس  امثال،  سبيل  علي  أيام  ثاث  مدة 
نتائج محددة، ما يساهم  قضية محددة ويستخلص منه 

ي التطور امسرحي الذي ننشهده .
عن الرعاة وامساندين الذين استجدو ي هذه الدورة ؟

للقنوات  النيل  قطاع  امصري،  التليفزيون  هم  الرعاة 
والكثير  واختام،  اافتتاح  حفلي  سينقلون  امتخصصة 
و   ،CBC مثل  اخاصة  القنوات  وبعض  الفعاليات،  من 
للخدمات ااعانية  ريزم  و قناة ON، شركة   ،Ten قناة
هو  ما  كل  وتتحمل  الرئيسن  الشركاء  من  والتوريدات 
وعشرون  ثمانية  من  امقدمة  اليومية  والنشرة  مطبوع، 
امصري  امركز  والدروع،  لغات،  بأربعة  مترجمة  صفحة 
وزارة  الي  بااضافة  ااستراتيجية،  والدراسات  لأبحاث 
الثقافة حت رعاية ااستاذة الدكتورة ايناس عبد الدام، و 
وزارة الشباب والرياضة حت رعاية الوزير اممهندس خالد 
عبد العزيز ورعارية الدكتورة أمل سليمان، ووزارة السياحة 
الدكتورة رانيا امشاط، والهيئة امصرية لتنشيط السياحة 
سينا  ومحافظة جنوب  الدميري،  ااستاذ هشام  برئايسة 
حت قيادة سيادة اللواء خالد فودة راعي ومستضيف كل 
هذه الكيانات والوزارت ومؤسسات الدولة، منتجع اجاي، 
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امسرحية،  امهرجانات  من  العديد  العربية  البلدان  ي  تقام 
أهمية  على   اجميع  ويؤكد  والدولي،  والعربي  امحلي  منها 
هذه امهرجانات ودورها ي تفعيل احراك امسرحي وحفيز 
للتفاعل بن  وتأمن مساحة  اأفضل،  تقدم  امسرحن على 
يوسع  أن  ما من شأنه  وامعارف،  وتبادل اخبرات  امشاركن 
والفكرية  اابداعية  اامكانات  لتطوير  امجال  ويفتح  اآفاق 
للمسرحين العرب. هذا ي العنوان العريض، أما ي التفاصيل 
تتعلق  إليها،  اإشارة  من  بد  ا  موضوعية  ماحظات  فثمة 
ا  لكي  بعضها  أو  امهرجانات  تنظيم  ترافق  التي  بالشوائب 
نسقط ي فخ التعميم، هذه الشوائب يتحدث عنها امسرحيون 
جهاراً وبصوت عال حيناً، ويهمسون بها همساً حيناً آخر، ما 
يعني أنها حاضرة ولو كانت بنسب مختلفة بن مهرجان وآخر.

مسرحي  مهرجان  أي  ي  بامشاركة  مسرحي  أي  رغبة  إن 
محلي أو عربي أو دولي هي رغبة أكيدة ومبررة، واأكيد أيضاً 
جميعاً،  امسرحين  رغبات  إرضاء  مهرجان  أي  ا مكن  أنه 
وهنا ندخل ي ااشكالية لنسأل عن امعايير التي يتم اختيار 
 – ضيوف   – حكيم  جان  مكرمن-   – امشاركن)عروض 
الخ...( ي امهرجانات على أساسها، والتي تختلف بن مهرجان 
غالبية  أن  إلى  اإشارة  من  بد  ا  العلمية  ولأمانة  وآخر، 
الرفيع تسعى إظهار شفافيتها من  امهرجانات ذات امستوى 
خال ااعان عن امعايير وشروط التقدم مسبقاً، تنجح حيناً 
أو  اانتقاد  وبالرغم من ذلك ا تسلم من  آخر،  وتخفق حيناً 
التجني.  وي امقابل يلحظ امتابع وجود عدد من امهرجانات 
واخدمات  اخاصة  العاقات  على  اختياراتها  ي  تعتمد 
وامصالح امتبادلة والتي ا تصب غالباً ي مصلحة امهرجان 
نفسه، كما ياَحظ وجود بعض اأسماء والوجوه بشكل متكرر 
ي أكثر من مهرجان قد يكون لها أهمية ابداعية وفنية كبيرة 

لكن تكرار حضورها يفقدها اجدوى من هذا احضور. 
التي  اانسانية  العاقات  طبيعة  عن  الناجة  الهفوات  هذه 
تترك أثرها حكماً على ااختيارات وااسماء ي أي مهرجان، 
مكن تفهمها ومن ثم تافيها أو التخلص منها ي حال وجود 

أكثر  مستويات  إلى  بامهرجانات  واارتقاء  للتطوير  إرادة 
احترافاً، لكن الطامة الكبرى التي ا يجوز السكوت عنها بل 
لها ومحاربتها بقوة، هي ما نشهده ي بعض  التصدي  يجب 
بهدف  شكلية  صَورية  مهرجانات  تنظيم  من  العربية  البلدان 
حقيق أرباح مادية تأتي من جهات حكومية راعية وتستفيد 
وقد  والسماسرة،  امتنفذين  اموظفن  من  مجموعات  منها 
من  والكثير  اأخيرة،  السنوات  ي  منها  عدد  عن  سمعنا 
امهرجانات  هذه  أن  علماً  كاد،  أو  ضحيتها  وقع  امسرحين 
امسيئة ا حصل إا بتواطؤ بن السماسرة وبعض امسرحين 

من أصحاب النفوس الرخيصة.
أمر  هي  امهرجانات  ترافق  التي  الشوائب  أو  ااخفاقات  إن 
إلى مقولة:«من يعمل يخطىء«، فامهرجانات  طبيعي استناداً 
وتطور  مهمة استمرار  وجودية  وايجابياتها حاجة  بسلبياتها 
اارتقاء  احركة امسرحية العربية، ويبقى من واجبنا جميعاً 
ما  وهو  العربي،  الوطن  ي  اابداعية  امسرحية  باممارسة 
احقيقين  الفنانن  جهود  بتظافر  أا  يحصل  أن  مكن  ا 

لتخليص الوسط امسرحي من الهدامن وامدعن.
العربية  امسرحية  الساحة  على  برزت  التي  امهرجانات  من 
والدولية بقوة وبسرعة، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي، هذا امهرجان الذي انطلق من مبادرة خاصة طموحة 
وحدي  النجاح  على  وإصرار  وقوية  إرادة صلبة  على  ترتكز 
ووقاء  الغرباوي  مازن  ثاثة مغامرين هم  أبطاله  الصعوبات، 
احكيم ود. إجي البستاوي، استطاعوا بزمن قياسي أن يجعلوا 
من هذا امهرجان رقماً صعباً على خارطة امهرجانات العربية 
احدثه  الذي  السريع  اخرق  هذا  على  دليل  وخير  والدولية، 
امهرجان هذا الكم الهائل من امتقدمن للمشاركة فيه، سواء 
بالعروض أم بالندوات الفكرية أم بالتطوع. لقد بات امهرجان 
وباتت  وامخضرمن،  منهم  الشباب  امسرحين  أنظار  محط 
عربي  نوعية مضافة أي مسرحي  قيمة  فيه مثل  امشاركة 
اللوجستية  اامكانات  من ضعف  الرغم  على  هذا  عامي،  أو 
امتعلقة بأمكنة العرض والتقنيات الازمة للعروض، ذلك أن 

مدينة شرم الشيخ مصممة ومعدة أصاً للخدمات السياحية 
وا تلحظ ي تنظيمها امديني وا ي منشآتها مكاناً للمسارح 
فإن  ذلك  من  الرغم  على  لكن  امطلوب،  ااحتراي  بامعنى 
إصرار إدارة امهرجان على النجاح وتخطي الصعوبات جعلها 

متمكنة من تأمن احد اادنى امطلوب لقيام امهرجان. 
نوعية  لناحية  امهرجان  تطور  متتاليتن  دورتن  مدى  على 
العروض والتنظيم وأسماء امشاركن من الضيوف وامكرمن 
الذي  واملفت  امصاحبة،  الفكرية  الندوات  ي  وامحاضرين 
سبق دورته الثالثة هو هذا الكم الهائل من اتفاقيات التعاون 
التي م توقيعها مع مهرجانات عربية ودولية ومع مؤسسات 
امروحة  هذه  امسرحي،  بالفن  تعنى  وخاصة  رسمية  وجهات 
إيجابية  انعكاسات  حكماً  جد  سوف  اخبرات  من  الكبيرة 
وتبادل  فاانفتاح  الشيخ،  شرم  مهرجلن  ي  لها  ومفيدة 
اخبرات هما أهم عناصر التطور والنجاح أي مشروع ناشئ، 
وهذا التنوع ي مصادر اأفكار وتاقحها أدى إلى استحداث 
مسارات جديدة ي الدورة الثالثة تعددت وتنوعت بن امسرح 
الشاطئ، ما  ومسرح  الشارع  ومسرح  وامونودراما  الدرامي 
حّول امهرجان إلى مساحة كبيرة للتفاعل والتثاقف والتعارف 
حققه  كبير  هدف  وهذا  واأجانب  العرب  امسرحين  بن 

امهرجان ترفع له القبعات.
اجهد  هذا  عالياً  يقدر  أن  إا  وامراقب  امتابع  يستطيع  ا 
وااصرار والتنظيم الذي تتحلى به مجموعة إدارة امهرجان، 
هؤاء  إرادة  يحترم  أن  إا  موضوعي  وا مكن أي مسرحي 
الى  من سنة  ويتقدم  يتطور  الذي  ويدعم مشروعهم  الشباب 
والتنظيم،  الطيبة  والسمعة  النوعية  سلم  على  ويرتقي  اخرى 
وامسرح ي  واابداع  الفن  إلى خدمة  الرامية  بوركت اجهود 
مشاريع  هكذا  الى  احاجة  أمس  ي  هو  الي  العربي  وطننا 

تسعى الى اارتقاء باانسان.

د . هشام زين الدين 

امهرجانات امسرحية – مساحة للتفاعل 

شرم الشيخ الدوى للمسرح الشبابى 
مهرجان طموحه يرتكز على إرادة صلبة وقوية
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)١(
 من امتعارف عليه أن امسرح نشأ عند اإغريق 
أعياد  ي  تغنى  كانت  التي  اأناشيد  خال  من 
ثم  باخوس(،  أو   ( ديونيسوس  الوثني  اخمر  إله 
أداء  ي  اجوقة  مع  يتجاوب  مثل  هناك  صار 
نشأت  ثم  اإله،  هذا  عن  الدينية  اأناشيد  هذه 

مسرحيات دينية قصيرة عن هذا اإله.
 وتطور امسرح اإغريقي بعد ذلك تطورا كبيرا، 
كتاب  وظهر  للحياة،  باخوس  معابد  من  فخرج 
مسرح إغريق يكتبون مسرحيات عن موضوعات 
وواقعية، ا سيما حن صار  وتاريخية  أسطورية 
امسرحي  العرض  ي  يظهران  مثان  هناك 
ثالثا،  مثا  سوفوكليس  أضاف  ثم  اجوقة،  مع 
اأناشيد  حساب  على  امسرح  ي  احوار  فزاد 
امسرحيات  ي  بكثرة  نراها  التي  وامونولوجات 
من  وصلنا  فيما  هذا  يظهر  كما  عليه،  السابقة 

مسرحيات أيسخيلوس.
)٢(

الشعر(  )فن  كتاب  ي  أرسطو  ذلك  بعد  وقن   
وملهاة،  مأساة  إلى  فقسمه  اإغريقي  للمسرح 
مسرحية  امأساة،وأعد  عن  احديث  ي  وأفاض 
للمأساة،  الكامل  امثال  لسوفوكليس  ملكا  أوديب 
اإغريقية  امأساة  خصائص  أظهر  عليها  وبناء 

التي يجب على كتاب امأساة اتباعها.
 وي ظني أن أرسطو بكتابه فن الشعر قد أراد 

رؤيته هو  اإغريقي من خال  للمسرح  ينظر  إن 
الذاتية له، وليس من خال خط سيره الذي كان 
يسير فيه. وحن نتأمل ما وصلنا من مسرحيات 
الثاثة  التراجيديا  كتاب  إغريقية عند  تراجيدية 

الكبار 
) أيسخيلوس وسوفوكليس ويوربيديس( نرى أنهم 
كما هو  للتراجيديا،  لديهم تصور واضح  يكن  لم 
قّننوا  من  بعده  جاء  ومن  أرسطو  لدى  واضح 

للمسرحية كهوراس وبوالو.

)٣(
 فنرى أن أيسخيلوس كان ا يعنيه ي مسرحياته 
فيها  تتوافر  وأن  أجزائها،  بن  امحكم  الربط 
ي  نرى  مثلما  واإدهاش،  التشويق  عناصر 
مؤثر،  حدث  فيها  يوجد  فا  الفرس،  مسرحية 
الذين  للقتلى  امسرحية مرثية  بل ما أشبه هذه 
قتلوا من الفرس ي معركة ساميس حن وصل 
نبأ مقتلهم أهليهم ي بادهم الفارسية،وأحداث 

امسرحية تتم فيها.
واحد،  بأسلوب  امأساة  يكتب  لم  وسوفوكليس   
والبناء الدرامي امحكم الذي نراه ي مسرحياته 
ي  نراه  ا  وإلكترا(  وأنتيجونا،  ملكا،  )أوديب 
فيلوكتيتس  مسرحية  مثل  له  أخرى  مسرحيات 
ومسرحية أوديب ي كولونا، وهذه امسرحية - أي 
أوديب ي كولونا -هي آخر ما كتب سوفولكيس، 

يشد  احلقات  متصل  درامي  خيط  فيها  وليس 
عن  متتابعة  مشاهد  فيها  بل  ببعض،  بعضها 
تألم  أن  بعد  أوديب  إليه  سيئول  الذي  امصير 
اآام  لهذه  حمله  على  امكافأة  كثيرا،واستحق 

التي سببتها له هذه اآلهة.
 ومسرحية فيلوكتيتس ا يوجد فيها أيضا خيط 
اميلودراما  مظاهر  من  فيها  بل  متصل،  درامي 
ما ا يخفى على أحد، ففيلوكتيتس البطل الذي 
منه  خرج  قدمه  ي  أصابه  جرح  اإغريق  نبذه 
آامه  يشكو  وحيدا  جزيرة  ي  وألقوه  صديد، 
متأما،  طويا  وقتا  اجزيرة  هذه  ي  عاش  قد 
ويخرج الصديد من قدمه، ولم يتطور اأمر فيها 
وتسمم يصيب  تقيح  الصديد من  بعد  ما يحدث 
اجسد كله، ثم تظهر لإغريق خال حربهم ي 
يفتحوا  لن  أنهم  تخبرهم  اآلهة  بعض  طروادة 
ومعه  فيلوكتيتس  جيوشهم  يعود  حتى  طروادة 
أشخاص  بعض  اإغريق  ويرسل  وسهامه،  قوسه 
يحاولون إغراء فيلوكتيتس بالعودة لساحة القتال 
طيف  يظهر  حتى  بإصرار  طروادة،ويرفض  أمام 
للقتال ي طروادة  العودة  بضرورة  فيقنعه  هرقل 
فيوافق، وهكذا نرى هذه امسرحية تنتهي بتدخل 
من  نحن  نعدها  التي  القدرية  العناصر  هذه 
امصادفات الدخيلة على اأحداث فيها،وهي من 

امظاهر اميلودرامية امعروفة.
تطوير  ي  السعي  دائم  فكان  يوربيديس  أما   

الشكل امسرحي
 بن كتاب اإغريق وكتاب الطليعة
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مسرحيا  شكا  هناك  أن  يرى  يكن  ولم  مسرحه، 
هناك  ذلك  ومع  عليه،  يسير  أن  مكن  صارما 
كثير  ي  واضحة  نراها  أن  مكن  ظواهر  بعض 
إليها  أشار  وقد  له،  وصلتنا  التي  امسرحيات  من 
قارن  التي  الضفادع  مسرحية  ي  أرسطوفان 
يوربيديس  وأسلوب  أيسخيلوس  أسلوب  بن  فيها 
ي  الظاهرة  اخصائص  ومن  مسرحيهما،  ي 
مسرحية  كل  مستهل  ي  ذكره  يوربيديس  مسرح 
اأحداث  أهم  تلخص  شخصية  مسرحياته  من 
ليمكنه  معرفتها  اجمهور  على  التي  امسرحية  ي 
متابعة أحداثها، وأيضا اهتم ي مسرحه باحديث 
فيها  وأبرز  والنساء،  الرجال  بن  العواطف  عن 
الوثنية  لآلهة  يكون  بأن  واهتم  النسائية،  اأدوار 
أحداث  ي  ااشتباك  تفك  فهي  بعضها،  ي  دور 

بعض مسرحياته حن يصل تصاعدها للذروة.
 وبعض مسرحيات يوربيديس تفتقد احبكة امتقنة 
ومن  ومن سبقه   - أنه  ولكن  منه،  تساهل  ا عن 
أن  يتصورون  يكونوا  امأساة-لم  كتاب  من  عاصره 
ففي  امأساة،  جودة  أساسي  شرط  احبكة  هذه 
متصاعدا،  حدثا  نرى  ا  امستجيرات  مسرحية 
قتاهن  باكيات  نساء  ـ  أثينا  مدينة  ي  ـ  نرى  بل 
من الرجال الذين قتلوا أمام أسوار طيبة، ويطلن 
يعيد أجساد قتاهن  أن  أثينا  إلى ثيسيوس حاكم 
اأناشيد  وحتل  الدينية،  شرائعهم  حسب  لتدفن 
ما فيها من ضراعة وتوسات مساحة كبيرة من 

أثينا  الوثنية  هذه امسرحية، وتنتهي بظهور اإلهة 
وهي تنصح ثيسيوس ملك هذ الباد ما يجب عليه 
عمله ليضمن السامة وامجد لباده، وهي بذلك 
التي رأيناها ي أحداث هذه  تفك كل ااشتباكات 

امسرحية.
أوريستيس  ومسرحية  هيبوليت  مسرحية  ويي   
إنهاء  ي  الغيبية  العناصر  تدخل  نرى  ليوربيديس 
نهايات  عرفنا  ي  يعد  ما  فيهما،  احوادث 
فيها،  اأحداث  تطور  من  ناشئة  ليست  مصطنعة 
اإغريقي  اجمهور  تعجب  كانت  ذلك  مع  ولكنها 

لكونها تثير فيه احس الديني.
 وأعود فأقول: إن كتاب التراجيديا الثاثة الكبار 
عند اإغريق،ومن سبقهم ومن عاصرهم من كتاب 
التراجيديا ـ واأمر ا يختلف كثرا عند كتاب املهاة 
َيَرْون أن إتقان البناء امسرحي هدف  - لم يكونوا 
ومن  أرسطو  رَآه  ما  هذا  بل  حقيقه،  من  بد  ا 
قّننوا للمسرح بعده، وكما قلت كان جمهور امسرح 
اإغريقي يعجب بالنهايات القدرية التي يظهر فيها 
يكونوا  ولم  فيها،  امتوترة  اأحداث  وحل  آلهتهم 
َيَرْون هذا ضعفا ي امسرحية وكاتبها عند إعطاء 
اجوائز، بل رما كانت هذه النهايات ما يرفع من 

قدر امؤلف ويحظى بأكبر اجوائز من أجلها.
)4(

احديث  العصر  ي  الطليعة  مسرح  فكتاب  وبعد   

أراهم يخوضون التجارب نفسها التي خاضها كتاب 
اإغريق من قبل ظهور قوانن أرسطو ي الدراما، 
فهم يتحررون من هذه القوانن، ويسيرون محاولن 
مسرحياتهم،  لصياغة  أخرى  أساليب  اكتشاف 
قدما  اإغريقي  امسرح  كتاب  بن  الفرق  ولكن 
وكتاب الطليعة ي العصر احديث أن كتاب امسرح 
اإغريقي لم يكن لديهم شكل مسرحي يرونه امثل 
الذي يحتذى، ولم يكن هناك بعد قوانن حد من 
ابتكارهم أساليب جديدة ي الشكل امسرحي، وكان 
امتواصل ي  التجديد  هذا  يتقبل  آنذاك  اجمهور 
الشكل امسرحي منهم؛ أنه هو أيضا لم يكن يرى 
أن التراجيديا والكوميديا لهما شكل ثابت ا مكن 

التمرد عليه .
احديث  عصرنا  ي  الطليعة  مسرح  كتاب  أما   
للمسرح  متوارثا  ثابتا  شكا  هناك  أن  فيعرفون 
بعده،  جاء  ومن  أرسطو  منذ  امسرح  نقاد  رسخه 
واتبع هذه القوانن كتاب امسرح، وقل من خرج منهم 
عليها، فكان سعي كتاب الطليعة لابتكار ي الشكل 
امسرحي فيه مرد على هذا الشكل امتوارث، كما 
نرى ي مسرح يونسكو وبيكيت وأداموف وأرابال، 

وغيرهم من كتاب مسرح الطليعة ي العالم.

د . علي خليفة
استاذ امسرح بكلية التربية واآداب جامعة الطائف و 
كلية اآداب جامعة العريش 
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الفنية  بامهرجانات  امسرحية  العروض  ارتباط  زاد   
امتنوعة ي اآونة اأخيرة، وأصبحت امشاركة بها هدف 
للعرض  إنتشار  حقق  إنها  بجانب  التنافس؛  يستحق 
لفترات  العرض  تقدم  عن  تعويض  أنه  إا  امسرحي، 
يلتصق  و  اأحيان.  أغلب  ي  العام  مدار  على  أطول 
ااحتفاات  و  امهرجانات  مع  ما  بشكل  امسرح  منظور 
قدم  منذ  بينهم-  الفارق  اختاف  -على  والكرنفاات 
نشأة  منذ  اموجودة  أيًضا  التنافس  سمة  ومع  اأزل، 
كل  فلسفة  تختلف  التاريخ  مدار  على  ولكن  امسرح. 
مهرجان ي التعامل مع العروض امسرحية، حيث يقام 
ي محافظات مصر امختلفة ما يزيد عن 70 مهرجان 
طوال العام؛ وكل منها له اهدافه اخاصة بها، ونحتفي 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  اأيام  هذه 
الثالثة، دورة الفنان محمد صبحي.  الشبابي ي دورته 
ضمن  خاص  مسار  لنفسه  يرسم  الذي  امهرجان  ذلك 

خريطة امهرجانات العربية والعامية أيًضا. 
التي  امهرجانات  من  العديد  هناك  أن  الرغم  علي 
تتسابق  لكي  اخارج  من  اأجنبية  العروض  تستقبل 
امسرح  مهرجان  أهمها  ومن  امصرية،  العروض  مع 
هذه  الشيخ  شرم  مهرجان  أن  إا  وامعاصر،  التجريبي 
ومنهم  مشاركة،  أجنبية  دولة   45 حوالي  يقدم  الدورة 
دول تكاد تكون التجربة اأولى لتواجدها داخل اأراضي 
امصرية، لذلك هذا التواجد يضيف الكثير للمهرجان. 
خاصة تواجد تلك العروض امسرحية من أجل التسابق 
الذي مثل تطلعات  الطرح اجمالي  الشبابي، أما ي 
اجيل اجديد ووجود مساحة مشاهدة رؤية الشباب ي 
العالم من حولهم، لذلك غالبا ما يحتوي امسرح الشبابي 
على ااكتشاف الدائم للعاقة امتجددة بن امبدع وعامه 
أيًضا  وامُتغير  امُتنوع  اجمهور  وبن  وبينه  اخارجي، 
وبحًثا عن لغة تواصل معه، وبينه وبن غيره من الفنانن 
وصف  رفع  إلى  يحيلنا  مختلفة. ما  ثقافات  أصحاب 
الشباب عن الفنانن ذات اأعمار الصغيرة، إلى أن نضع 

تلك الصفة على امسرح امصري والعربي. 
بابًا  يفتح  الشيخ  شرم  مدينة  امهرجان  ذلك  وجود 
للمناقشة؛ حيث انه مهرجان مسرحي ي أجندة وزارة 
عودة  ي  يساعد  ما  دولي  اهتمام  وياقي  السياحة 
أسم مدينة شرم الشيخ ورونقها مرة أخرى ي امحافل 
الدولية. وإستضافة الفنانن اأجانب ووجودهم كلجان 
حكيم للمهرجان والتي يضم )رومانيا، اسبانيا، امغرب، 
يثقل  مصر(  الهند،  فرنسا،  أمريكا،  اأردن،  بولندا، 
وي  متجددة.  أبعاد  لها  ويعطي  امسرحية  احركة  من 
هذه الدورة م استحداث مسابقة محور مسرح الشارع 
والفضاءات امسرحية الغير تقليدية ومشاركة 8 عروض 
فضاء  ي  امسرح  وجود  التساؤل؛هل  يأتي  ولكن  بها، 
جديد وغير تقليدي يضيف للعمل الفني وامسرحين أم 
كيف يتم التعامل مع هذه امتغيرات وَتأثر الدراما بها؟!. 
امختلفة  الفضاءات  مع  التعامل  أي  الفارق؛  هذا  ظهر 
العام  امُتقدمان  العرضن  ي  ذلك  تأويات،  وتغير 
وتناول  للشرب((  صالح  ))موت  و  ))شقف((  اماضي 
موضوع الهجرة الغير شرعية لكن ي فضائن مختلفن. 
تأثير  امقدمة؛ وهي  امطروحة ي  الفكرة  إلى  وبالعودة 
وتأثر امهرجان بالعمل امسرحي؛ واختاف أهداف كل 
ويتخذ  امسرحي،  العمل  مع  تعامله  وطريقة  مهرجان، 
وثقافته  اآخر  على  اانفتاح  الشيخ  شرم  مهرجان 
واستقباله كحجر أساس، حيث يجدد من امفاهيم التي 
تقترب من الثبات ي مسرحنا امصري والعربي، خاصة 
أن امشاركات من البلدان العربية ي امهرجانات امصرية 
ي ازدياد عاِم عن عام. بجانب أن امهرجان يحاول أن 
يسد الثغرات امُنتشرة ي الفترة اأخيرة امتعلقة بأزمة 
التأليف ومؤلفن امسرح علي وجه التحديد، لذلك جد 
مشاركة 36 كاتب من 8 دول منهم 21 من مصر، ووجود 
عبدالصبور((.  ))صاح  جائزة  بأسم  التأليف  مسابقة 
وإن اختلفت وجهات النظر حول هل جان التحكيم ي 
امهرجانات امسرحية تتمسك بصورة ما للنص امسرحي 

اجيد، أم أن الشباب يتجهون إلى اجاهات جديدة من 
التأليف خارج هذه الصورة؟!، لكن يعتبر وجود ثقافات 
التحكيم قد يساهم ي رؤية ذاتنا  مختلفة ضمن جنة 
بشكل مغاير، ومن ثم تقييم ما وصلنا له من تطور أو 

تشتت ي الرؤي . 
وامغاير)امسرح،امدينة(،  امفتوح  الفضاء  ذلك  وي 
امسرحية و ي اجمهور  مثلما جد صدى ي احركة 
النقدية  احركة  مع  جديدة  عاقة  ستتشكل  احاضر، 
بطبيعة احال. حيث يخلق حراك نقدي فاعل على نحو 
يكُفل تعزيز مساحات ااختاف ومنحها خطاب جديد 
تساؤل  يبقي  و  والثقاي.  امسرحي  الزخم  هذه  ضمن 
إلى أين سيصل هذا احراك النقدي وهذا التفاعل مع 
بثراء  امرور  بعد  خاصة  بعد؟  فيما  الذات  ومع  اآخر 
وأيًضا  امختلفة،  العروض  مشاهدة  من  وبصري  فكري 
عاقة اجمهور بتلك امدينة خاصة لو بها لقاء حميمي 
كامهرجان يضم عدد كبير من اجمهور، واثقال امهرجان 

بالندوات واإصدارات والتكرمات العديدة. 
 يحاول مهرجان شرم الشيخ أن يصنع من جنوب سيناء 
اللقاءات  للفن بجانب السياحة، بدا من مركز  مركًزا 
الدولية داخل حدود القاهرة واإسكندرية، تتحول جنوب 
العديد  حولها  وحتضن  اأخري  هي  مركز  إلي  سيناء 
من امراكز من محافظات مختلفة لتصنع إحتفالية فنية 
التعليمي حيث وجود 14 ورشة  بها اجانب  ومسرحية 
يد  وعلى  امسرحي  العرض  فنون  مختلف  مسرحية ي 
م  عروض   10 وبها  العالم،  دول  من  وخبراء  تقنين 
مسابقة  ضمن  أخرى  عروض   6 و  للتسابق،  إختيارها 
امساندة  الهيئات  من  العديد  وإستضافة  امونودراما، 
للمهرجان، منها الهيئة الدولية للسينوغرافين وتقنين 

ومعمارين امسرح.
  

سمر هادي

جنوب سيناء ..مركًزا مسرحًيا 
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 Mohamed Sobhy a consacré ses efforts à l›art du

 sourire. Il est facile de faire pleurer quelqu›un, mais

 quand il s›agit de sourire, c›est complètement différent.

 Les capacités créatives de Sobhy à créer le sourire sont

 entièrement dirigées vers son but réel: induire un réel

 changement dans la vie des gens. Ce n›est pas la critique

 sociale ou politique qui anime les créations artistiques

 de Mohamed Sobhy. Au lieu de cela, c›est le sincère de

faire une différence.

 Sa conscience des déis et des problèmes de son pays
 l›a amené à utiliser ses capacités créatives et ses outils

 artistiques de manière à enrichir la vie des pauvres

 grâce à une comédie respectueuse pour laquelle il est

 célèbre. La série télévisée de Sobhy, incluant Sumbul

 et Wanees, avec ses multiples parties, a osé déier les
 vrais problèmes de la vie sociale en Egypte et a essayé de

 créer un modèle pour le citoyen moderne qui essaie non

 seulement de coexister en harmonie avec ses concitoyens

 mais aussi un citoyen qui essaie de faire la différence

pour sa vie et sa société.

 Il a même abordé dans ses œuvres les principaux déis
 politiques internationaux, y compris la domination,

 l›oppression et l›occupation. En outre, il a essayé de

 ressusciter la glorieuse histoire du théâtre égyptien en

 reproduisant certains des chefs-d›œuvre que nous avons

 tous appréciés. Même en choisissant de telles œuvres,

 il était pleinement concerné par les problèmes actuels

 à traiter à travers ces travaux. Mais sa principale

 préoccupation était la dictature, sous toutes ses formes,

et ses effets négatifs sur la vie des humains.

 En tant qu›acteur, réalisateur, dramaturge et auteur de

 nombreuses pièces de théâtre et séries télévisées, il n›a

 jamais utilisé de langage ou de gestes abusifs. Sa notion d

 ‹«art propre» s›est réalisée à travers ses œuvres. Cela fait

 de lui l›un des rares comédiens d›élite dont les œuvres se

 retrouvent dans tous les secteurs de la société. Pendant

 plus de quatre décennies, Mohamed Sobhy a réussi à

 établir sa renommée en tant que véritable éducateur de

l›art du sourire décent.

 Nommer la troisième édition de SITFY après Sobhy

 n›est pas un compliment. Au lieu de cela, c›est une

 reconnaissance des efforts de cette étoile pour ajouter de

 la joie à nos vies. C›est un honneur mérité de saluer la

 carrière d›un artiste et d›un grand maître qui a essayé

 d›ajouter une valeur réelle aux arts du théâtre et à la vie

des gens.

L›art du sourire «décent»



Theater Youth
issue 11-4-2018

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

05 3

 Le Festival International de Théâtre pour la Jeunesse

 de Sharm El-Sheikh (SITFY) lance sa troisième édition,

 dédiée à la star égyptienne et igure intellectuelle
 «Mohamed Sobhy» du 1er au 8 avril 2018, dans la ville de

Sharm El-Sheikh.

 cette édition de SITFY sera témoin de plusieurs

 événements majeurs, y compris des ateliers de théâtre

 internationaux et des forums qui discuteront de l›avancée

 technique la plus récente et des tendances théâtrales

 modernes dans le monde entier. de tels efforts pour créer

 cet événement global en Egypte ont été encouragés et

 soutenus par son excellence «Dr. Enas Abd Al-Daim»,

 ministre de la Culture, son excellence «Eng Khaled Abd

 Al-Aziz», ministre de la Jeunesse et des Sports et son

excellence «Général Khaled Fouda», gouverneur du Sud-

 Sinaï, qui a soutenu l›événement et fourni au festival tout

 le soutien nécessaire. ce soutien est une expression claire

 du soutien du gouvernement égyptien à la création et à

 l›accueil de grands événements intellectuels et artistiques

 à l›échelle mondiale. cette édition de SITFY sera témoin

 des contributions de plus de (45) pays de (4) continents

différents pour célébrer les créations théâtrales des jeunes.

 SITFY accueille (14) des ateliers représentant les tendances

 modernes dans les arts théâtraux dans (12) pays en plus

 d›accueillir les réunions annuelles de l›Organisation

 Internationale des Scénographes, Architectes et

 Techniciens de Théâtre (OISTAT) pour la première fois

en Egypte.

 Avec plus de (600) jeunes artistes de (45) pays, SITFY

 accueille (8) des spectacles de (7) pays dans sa compétition

 principale, tandis que (5) des monodrames de (5) pays sont

 inclus dans le concours monodrame. Le théâtre de rue et

 les spectacles d›espaces non traditionnels comprennent

 (8) spectacles de (4) pays. Cette année, les Emirats

 arabes unis sont l›invité d›honneur en reconnaissance des

 contributions majeures de Sharjah et de l›Association

 arabe du théâtre pour enrichir et soutenir le mouvement

théâtral dans le monde arabe.

 Cette série de SITFY porte le nom du Théâtre égyptien

 et de la igure intellectuelle «Mohamed Sobhy» en
 reconnaissance de ses efforts et ses actions au service des

 arts théâtraux et de la société égyptienne en plus de sa

 grande valeur intellectuelle en tant qu›artiste. vie sociale

et intellectuelle

 SITFY lance sa troisième edition

 Avec le soutien du Ministère de la Culture, du Ministère de la Jeunesse
et des Sports et du Gouvernorat du Sinaï Sud,
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 Along his well-established and relatively long career,

 Mohamed Sobhy dedicated his efforts to the real art of

 smile. It is easy to make someone cry, but when it comes

 to the smile, it is completely different thing. Sobhy›s

 creative abilities in creating the smile are fully directed

 to his real goal: to induce a real change in people›s life. It

 is not social or political criticism that drives Mohamed

 Sobhy›s artistic creations. Instead, it is the sincere to

 make a difference.

 His awareness of his country›s challenges and problems

 led him to use his creative abilities and artistic tools

 in a way that may enrich the life of the poor through

 respectful comedy he is famous for. Sobhy›s TV series,

 including Sumbul and Wanees, with its multiple parts,

 dared to challenge the real problems of social life in

 Egypt and tried to create a model for the modern citizen

 who is not only trying to coexist in harmony with his

 fellow citizens but also a citizen who is trying to make a

 difference for his life and his society.

 He, even, addressed major international political

 challenges, including domination, oppression and

 occupation, in his works. In addition, he tried to

 resurrect the glorious history of Egyptian theatre

 through reproducing some of the masterpieces that we

 all enjoyed. Even when choosing such works, he was fully

 concerned with current issues to be addressed through

 these works. But his major concern was dictatorship, in

 all its forms, and its negative effects on the life of the

 humans.

 As an actor, director, dramaturg and author of many

 plays and TV series, he never used abusive language or

 gestures. His notion of «clean art» came true through his

 works. This made him one of a very few elite comedians

 whose works suite all sectors of the society. For more than

 four decades, Mohamed Sobhy managed to establish his

fame as the real educator of the art of decent smile.

 Naming the third edition of SITFY after Sobhy is not

 a compliment. Instead, it is a recognition of that star›s

 efforts in adding joy to our lives. It is a deserved honor

 to salute the career of a fellow artist and great master

 who tried to add a real value to the arts of theater and

 people›s life as well.

Dr. Tarek Ammar

The Art of «Decent» Smile

3
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 With more than (600) young artists

 from (45) countries, SITFY is hosting

 (8) shows from (7) countries in its main

 competition, while (5) monodrama

 shows from (5) countries are included

 in the monodrama competition.

 Street theatre and non-traditional

 spaces shows include (8) shows from

 (4) countries. This year, United Arab

 Emirates is the guest of Honor in

 appreciation to the major contributions

 of Sharjah and the Arab Association of

 Theater in enriching and supporting

 the theatrical movement in the Arab

 World.

 Dr. Engy Al-Bestawy, executive

 director of the festival, indicated

 that this edition of SITFY hosts (14)

 workshops representing modern

 trends in theatrical arts in (12)

 countries in addition to hosting the

 annual meetings of International

 Organization of Scenographers,

 Theatre Architects and Technicians

 (OISTAT) for the irst time in Egypt.
 Al-Bestawy indicated that the sincere

 cooperation with Governorate of

 South Sinai enabled the festival in

 its third edition to introduce street

 events all over Sharm El-Sheikh.

 Mazen Al-Gharabawy, indicated that, in addition to (6) protocols

 previously signed between SITFY and other international theatre

 festivals and bodies, this year SITFY will sign (3) more cooperation

 protocols with UAE, Tunisia and Germany, in addition to another (2)

 national protocols with national sponsors, Rhythm for Media Services

and Maritime Juley Ville Resort

 Al-Gharabawy, also indicated that this round of SITFY is named after

 the Egyptian Theatre Star and Intellectual Figure «Mohamed Sobhy»

 in appreciation to his efforts and deeds in serving the theatrical arts

 and the Egyptian society in addition to his great intellectual value as

 an artist whose creations helped changing the Egyptian social and

 intellectual life.
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 With Support of Ministry of Culture, Ministry of Youth and
    Sport and South Sinai Governorate,

 Sharm El-Sheikh International Theatre

 Festival for Youth (SITFY) launches its

 third edition, dedicated to the Egyptian

 star and intellectual igure «Mohamed
 Sobhy» from 1 to 8 April 2018, in the city

 of Sharm El-Sheikh.

 Chairman of the Supreme Committee

 of SITFY, Mazen Al-Gharabawy,
 indicated that this edition of SITFY will
 witness several major events including
 international theatre workshops and
 forums that will discuss the most recent
 technical advance and modern theatrical

 trends all over the world. Al-Gharabawy
 asserted that such efforts to create this

 global event in Egypt were fostered and
 supported by her excellency «Dr. Enas
 Abd Al-Daim», Minister of Culture, his
 excellency «Eng. Khaled Abd Al-Aziz»,
 minister of Youth and Sport and his

 excellency «General Khaled Fouda»,
 governor of South Sinai, who supported
 the event and provided the festival with all
 necessary support.

 Wafaa Al-Hakeem, the Egyptian star

 actress and director of the festival,

 indicated that this support from the

 ministry of culture and ministry of

 youth and sport in addition to South

 Sinai Governorate is a clear expression
 of the Egyptian government›s support

 for establishing and hosting major
 intellectual and artistic events on a

 global scale, adding that this edition

 of SITFY will witness contributions
 from more than (45) countries from

 (4) different continents in celebration

of youth theatrical creations.

 SITFY Launches its
Third Edition
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