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THEATRE CULTURES
“Theatre Cultures”, for 
contemporary theatre, quality 
theatre festivals and intercultural 
dialogue, was founded on 2010 by 
Bouboulina Nikaki (researcher, 
intercultural theatre critic and 
expert of international theatre 
festivals) run by a team of 
intellectuals and critics of different 
nationalities - including the 
egyptian. On 2016 it has completed 
a five year cycle project, whose 
aims where amongst others to give 
voice to intellectuals of the world, 
or visibility to quality theatre 
performances of various areas - 
such as from the Arab world - to 
an international environment and 
level, all on equal terms. The final 
result on the web form constituted 
a kind of “photo” of the world 
with “suggestions” about cultural 
policy in theatre field and about 
theatre festivals.
In parallel, an international 
network of theatre festivals and 
theatre communities from the five 
continents has been formed since 
2013 and given the form of the 

facebook page “Theatre Cultures”, 
where festivals can present their 
Open Calls for participation and 
creators can benefit of the infos 
and also of the possibility to have 
a visibility in an international 
theatre environment. 
“Theatre Cultures” network - 
today one of the five most important 
international networks – has given 
his full support to the Sharm-
El Sheikh international theatre 
festival for to become known on 
an international level and for the 
participation of companies from 
around the world.

07-06

Bouboulina Nikaki
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To create a revolution, you need a 
vision; a dream, and a radical act. But 
to sustain the revolutionary state of 
change, you need innocence against 
cruelty, loyalty against betrayal and 
democracy against tyranny. 
Based on George Orwell’s Animal Farm, 
the Italian performance “The Farm”, 
directed by Paolo Alessandri created 
a unique aesthetic experience that was 
received with full appreciation among 
audience. The performance discusses the 
dilemma of revolution against tyranny 
and how it turns to be tyranny in itself. 
The director, and also, the dramaturge, 
chose to speak in English so as to be clear 
to any audience all over the world. This 
plain language is coordinated by simple 
design of the scene as he used a white 
panorama to create front silhouettes 
representing characters in normal states 

and beast states as well. 
It is not the man/animal conflict that 
matters. What matters more is the 
beast/human conflict. Therefore, 
the performance depends on Negro 
Prison Blues music, a type of music 
that was very popular during the 
nineteen thirties, forties and fifties in 
America as a symbol of the African-
American movement towards freedom. 
This particular element created a 
very delicate and sensitive state of 
sympathy with the performance as it 
was very successful in representing 
the state of hunger, fear and slavery 
among animals. Of course, this state of 
sympathy captured the essence of the 
performance. 
Dystopia and corruption is the main 
theme here, and to represent it well 
Paolo Alessandri instructed his actors 

and actresses to be harmonious in their 
on-stage movements, style of acting and 
voice performance. 
Masks were only used to represent the 
state of fear at the beginning, middle 
and end of the play. But during acting 
they use their own faces although they 
make gestures of the animals they are 
acting. This element also supported the 
main proposition of Alessandri: we are 
not talking about man/animal conflict .. 
we are digging deeper … it is all about 
the real beast … tyranny, dystopia and 
corruption. 
At the end of the play came the main 
statement of the whole performance: 
You are free to be … a slave!!! It is a 
message to all mankind … be humans 
not beasts. 

Dr. Tarek Ammar

انقضت دورة هذا العام من املهرجان ، وإلي لقاء يف دورة 
بإقامة  كثيرة  أحالم  حتققت   ، القادم  العام  جديدة 
حدثت   ، أخري  أحالم  يف  النظر  وأعيد  الدورة  هذه 
أشياء كثيرة إيجابية ، وأشياء أقل لم تكن موفقة إلي 
هو  ما  يف  يبقي  دائما  األمل   ، عنه  نرضي  الذى  احلد 
قادم ، فلم يكن ذلك سهال ، لكن األمر يف النهاية لم يكن 
مستحيال ، فبالرغم من كل شيء يبقي املسرح شامخا 
ضد كل ألوان التجهيل والتطرف ، املسرح أصل األشياء 
ومنتهي الفنون ، ففي بلد يجتاحها بالرغم منا الكثير 
أنواع  وكل   ، الثقافية  األمية   ، الديني  التعصب  من 
يتحقق  ال  وقد  جدا  ضعيفا  احللم  يغدو  االستبداد 
الفنون  املناخ تكمن أهمية  بنسبة كبيرة ، يف ظل هذا 
الوجدان  علي  االشتغال  يف  ضرورتها  وكذا   ، القصوى 

وعلي الوعي .
نحن بحاجه إلي فعل ثقايف حقيقي فهو الوحيد الذي 
ميكنه عبر ما ينقله من وعي من حل مشاكل املجتمع 
واآلداب  الفنون  ومتذوق  فاملبدع  والصغيرة،  الكبيرة 
بأنن  أن جنزم  أيضا نستطيع  واآلداب  الفنون  وجمهور 
هؤالء جميعا ال ميكن أن يصدر عنهم أي فعل إرهابي، 
فالفنون والثقافة ضد اإلرهاب، وكل أشكال الوعي ضد 

اإلرهاب.
لكن كيف نصل إلي ذلك .. هل نصل إليه باالهتمام بفن 
املسرح فقط ... بالطبع ال ، قد نستطيع أن نصل إليه 
بخروج املسرح للناس وذهابه إليهم يف أماكن جتمعاتهم 
، وقد نصل إليه أيضا مبا ميكن أن نسميه اإلجبار علي 
للناس  الثقايف  الفعل  إتاحة  هو  هنا  واملعني   ، الثقافة 
بالبرامج  االهتمام  وكذا   ، واملسرح  والفيلم  الكتاب   ،
واجلامعات  املدارس  يف  الفنون  وبأنشطة   ، الثقافية 
التسامح  ثقافة  نشر  من  اإلحلاح  مع  ميكننا  ما  وهو   ،
والتأكيد عليها ، مع مراعاة تقليل اجلرعة الدينية يف 
 ، الدين  من  اخلوف  ثقافة  نشر  وعدم  واملنابر  البرامج 
يتيح  مما  والعلمانية  التنويرية  األفكار  جرعة  وزيادة 
الذات  مهارات  تنمية  علي  والعمل  اآلخر   قبول  فرص 
وكذا املجموع مما ينقل خط تفكيرنا من حالة ظالمية 
إلي حالة أكثر حتررا ونورا .. احلل إذا يكمن يف الثقافة 

والفنون بعد التعليم وال شيء آخر 

ليلة اخلتام 

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

التقيناه يف دار األوبرا بالقاهرة مكان التجمع 
لم  اللحظة  هذه  ومنذ  عليه،  اتفقنا  الذي 
يفارقنا، مسئول عن كل كبيرة وصغيرة تخص 
ضيوف املهرجان، التسكني والباص واحلجز، 
وكل  والفندق،  املسرح  وإلى  من  واالنتقاالت 
من لديه مشكلة أويحتاج شيء يلجأ إليه، وهو 
يتحمل إلى أقصى درجة ممكنة، اجلميع من 
حقه أن يعترض أو يشتكي، لديه القدرة على 
وهو  واالنفعاالت،  الشكاوى  كل  امتصاص 
الوحيد الذي ليس من حقه أن يعترض على 
أي شيء، واالبتسامه لم تفارقه رغم اجلهد 

واإلرهاق.
وحني سألته عن دوره يف املهرجان لم يتكلم 
التنظيم  منظومة  عن  تكلم  بل  نفسه  عن 

بالكامل بنكران ذات قل أن يوجد اليوم 
وهو  الكيالني،  محمد  املعلوم  اجلندي  إنه 
دراسات  ثم  أكادميي2010،  مودرن  خريج 
حلوان،  بجامعة  الدولي  االقتصاد  يف  عليا 
شركة  ويف   ، عام  ملدة  البورصة  يف  عمل 
فودافون ملدة عامني، اآلن يعمل مدير موارد 
بشرية يف املهرجان، بعد أن اكتسب خبرة من 
ليالي  ثم ملتقى   ، الشيخ  بإيفنت شرم  عمله 

الشعوب. 

نور الهدى عبد املنعم

يف اجتماعها األخير خالل دورة هذا العام 
عقدت اللجنة العليا للمهرجان والتي تتكون 
من  البستاوي  إجني   ، احلكيم  وفاء   : من 
حافظ   ، األردن  من  عليان  علي   ، مصر 
خليفة من تونس ، د. فهد الهاجري ، فابيو 
إبراهام من اململكة املتحدة اجتماعا موسعا 
مازن  املخرج  وبرئاسة  أعضائها  كل  ضم 
الغرباوي رئيس املهرجان، وطال ملا يقترب 
من الساعتني وقد خرج االجتماع مبجموعة 
أهميتها  اللجنة  رأت  والتر  القرارات  من 
القرارات  هذه  من   ، للمهرجان  بالنسبة 
والناقد  الكاتب  اجلمعان  سامي  د.  ضم 
العليا  اللجنة  لعضوية  السعودي  املسرحي 
القرار  هذا  حيثيات  يف  وجاء   ، للمهرجان 
اململكة  دولة  تكون  أن  الضروري  من  بأنه 
العربية السعودية ممثلة داخل اللجنة العليا 
للمهرجان ، وجاء القرار الثاني باستمرار د. 
لعام  الورش  علي  عاما  العابر مشرفا  فهد 

آخر هو العام القادم 2018 
اقتراحا بأن تكون  العابر قد قدم  وكان د. 
دولة ضيف  الثالث هي  الدول  إحدى هذه 
الشرف يف دورة العام القادم، وقام بتسمية 
ومن  اإلمارات،  الكويت،  السعودية،  دول: 
عن  خرجت  التي  املهمة  األخرى  القرارات 
االجتماع ضرورة تقليل عدد أيام املهرجان 
أيام  سبعة  إلي  العام  هذا  أيام  تسعة  من 

فقط من بينهم يومي االفتتاح واخلتام.
وآخر جزئية ناقشتها اللجنة تكمن يف أهمية 
الشبابي  الشيخ  شرم  مهرجان  يزيد  أن 
وأواصر  صالت  ويعقد  عالقاته  دائرة  من 
املهرجان  بني  شراكة  واتفاقيات  وطيدة 
وكذلك   ، واألجنبية  العربية  واملهرجانات 
كما حدث مع أحمد أبو رحيمه مدير دائرة 
ومع   ، الشارقة  بإمارة  واإلعالم  الثقافة 
رئيسة  وهي  برسان  دانا  لومونيتا  الفنانة 

مهرجان سيبيو بدولة بيالروسيا

اجلندي املعلوم 
حممد الكيالني

مخسة قرارات مهمة يف االجتماع 
األخري للجنة العليا للمهرجان

Creating a Revolution .. Or Stealing it:
 dystopia is the real Beast!
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• A Russian actress and theatre director
• President and founder of River Side Lift – 
Moscow 
• She contributed in several international 
festivals including SITFY, Cairo International 
Festival for experimental and Contemporary 
Theatre, Romania, France and Poland
• She founded the festival as rules and regulations 
of university theatre festivals in Russia are 
limiting the efforts of such festivals and this is 
why they called it River Side Lift
• The first edition of will be initiated in September 
2017
• She is in Sharm El-Shaikh to sign a cooperation 
protocol with SITFY
• She hopes that many countries come to Moscow 
during the first edition of River Side Lift Festival 
so that they know about Russian Culture 
• She also hopes that performances to come to 
the festival reflect the cultures of their nations 

• Assistant professor – Lucian Biaga University of Sibiu – 
Romania 
• Coordinator of Drama and Arts – Sibiu International 
Theatre Festival 
• Specialist in Cultural Marketing 
• A founding member of the Center for Advanced Research 
in the field of performing arts (CAVAS) and a member of 
UNITER
• She coordinated several theater performances of the 
“Radu Stanca” National Theatre in Sibiu including: 
Rhinoceros by “Gabor Tompa”, The House on the Border 
by “Silviu Purcarete”, The Nose by “Alexandru Dabija” 
and The Last Days of Youth by “Yuri Kordonski”. 
• She came to Egypt to sign a cooperation protocol with 
Sharm El-Shaikh International Theatre Festival for Youth 
• She is preparing for the up-coming edition of Sibiu 
international Theatre Festival 
• She presented a brief presentation about Sibiu 
International Theatre Festival 
• She expressed her happiness with the second edition of 
SITFY with contribution of more than thirty countries 
and 18 performances inside the official competition of the 
festival 
• She hopes that international theater festivals all over the 
world may cooperate and work together for improving 
theatre movement 

 Elmira Siracheva  Luminita Birsan

 Spot Light

سلوى عثمان

املزرعة اإليطاىل
حيصد جائزة أحسن عرض

املمثلة  عليها  حصلت  فقد  اول  دور  ممثلة  افضل  جائزة  أما 
ثانى  أفضل  بينما   ، ميديا  عرض  عن  )فرنسا(  تليلى  ربيعة 
ممثلة حصلت عليها صوفيا موسى )كندا / تونس( عن عرض 
الشقف . أما جائزة أفضل موسيقى فقد حصل عليها هانى 
جائزة  أما   ، )مصر(  الطيب  اإلنسان  عرض  عن  عبدالناصر 
الفراشة  عرض  إلى  ذهبت  فقد  ورقص  كيروجرافيا  أفضل 
عمان(  )سلطنة  النوخذة  عرض  نال  بينما  اجلنوبية(  )كوريا 
جائزة أفضل ديكور ملصمم الديكور هيثم السويلم . أما أفضل 
أزياء فقد نالتها دولة أسبانيا عن عرض فدريكو بني األسنان 
ملصممة املالبس آنا ديلوريوس ، وجائزة أفضل إضاءة ذهبت 

أيضاً إلى عرض النوخذة )سلطنة عمان( لطارق كوفان . 
املمثلة  من  لكل  اخلاصة  جائزتها  التحكيم  جلنة  منحت  وقد 
سودابة خليفة عن عرض الهشيم )البحرين( و منى التلمودى 

عن عرض ثورة دون كى شوت )تونس( وجنالء يونس عن عرض 
اإلنسان الطيب )مصر( . 

وقد حددت جلنة التحكيم التي ترأسها الدكتورة سميرة محسن 
شادية   / السيدة  اللبنانيني  الفنانني  نقيبة  من  كل  وبعضوية 
الناقدة واملترجمة   ، أثير على – إسبانيا  ، د/  لبنان  زيتون – 
بوبولينا نيكاكى – اليونان ، النجم داوود حسني سفير النوايا 

احلسنة للصداقة والفنون – الكويت ثالثة توصيات هي : 
أوالً : أن ال يتعدى زمن العرض املسرحى املشارك يف املهرجان 

ستون دقيقة 
ثانياً : النظر يف إمكانية أن تكون اللغة العربية الفصحى شرطاً 

أساسياً للفرق العربية املشاركة باملهرجان 
ثالثاً : أهمية وجود ترجمة للفرق األجنبية املشاركة يف املهرجان 

شخصية املهرجان :

املزرعة  اإليطالى  العرض  حصد 
الدورة  يف  عرض  أفضل  جائزة 
الشيخ  شرم  مهرجان  من  الثانية 
بينما  الشبابى  للمسرح  الدولى 
إخراج  أفضل  جائزة  اقتنص 
عن  سليمان«  »سعيد  املخرج 
)مصر(  الطيب«  اإلنسان  عرض 
ذهب  مسرحى  نص  أفضل  بينما 
على نص عرض »الشقف« )تونس 
بو  مجدى  كتبه  والذى  كندا(   /
جائزة  أما   . قنون  سيرين  و  مطر 
نالها  فقد  أول  دور  ممثل  أفضل 
عرض  عن  صالح  هشام  الفنان 
»النوخذة« لسلطنة عمان وأفضل 
عليه  حصل  ثانى  دور  ممثل 
سيرجى جيلوف عن عرض احلب 

يف كوب ماء )روسيا( .



املسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

Theater Youth
8-4-2017issue 88 8-4-2017العدد فعاليات

05 05

The Italian performance “The Farm 
got the Best Performance Award 
at the second edition of Sharm El-
Shaikh International Theatre Festival 
for Youth while best director ward 
went to the Egyptian director Said 
Soliman for his performance “The 
Good Man”. Best script award went to 
Magdy Bu Matar (Canada) and Sirin 
Quanoun (Tunisia) for the Tunisian 
Canadian performance ALSHAKAF 
(The Raft). Best actor award went 
to Hesha Saleh for his role in the 
Omani performance ALNOKHAZA 
(The Captain) while second best actor 
award went to Sirgi Gilove for his role 
in the Russian performance “Love in 
a glass of water” 
The Tunisian Actress Rabia Telily got 
the best actress award for her role in 
the Tunisian performance “Medea” 
while Sofia Musa got the second 
best actress award for her role in 
the Tunisian Canadian performance 
ALSHAKAF. Best music was awarded 
to Hany Abd El-Naser for the Egyptian 
performance “The Good Man” and 
the South Korean performance “The 
Butterfly” was Awarded the best 

Choreography Award. Best Dicore 
award went to Haitham Al-Soilem for 
his work in the Omani Performance 
ALNOKHAZA. Best costumes award 
was awarded for Ana Delorious 
(Spain) for costumes of “Federico 
Among Teeth”. Best Lights Award 
was Awarded to Tarek Koufan for the 
Omani Performance ALNOKHAZA. 
The jury’s special awards went to 
Sudaba Khalifa (Bahrain), Mona 
Talmoudy (Tunisia) and Nagla Younes 
(Egypt) 
The jury included Dr. Samira Mohesn 
(Egypt) as a president in addition 
to Shadia Zaitoun (Lebanon), Dr, 
Atheer Ali (Spain), Boboulena Nikaky 
(Greece) and Daoud Hussain (Kuwait) 
as members. The jury recommended 
that: 
• The duration of performance 
not exceed 60 minutes 
• Standard Arabic to be the main 
Language for Arab performances 
• Foreign performances should 
be accompanied with translation 
Best Character of SITFY’s Second 
Edition
The Egyptian director and Academic 

Engy Al-Bestawy, the excutive 
director of SITFY was nominated as 
the best character of this edition due 
to her efforts in initiating events of the 
festival. 
Best Young Artist 
Through e-voting on Facebook, 
Ammar Shalby, a young actor and 
director from North Sinai was 
awarded the Best Young Artist Award 
as he exceeded his competitors with 
more than two thousand votes 
Best script Award 
Professor Hassan Atia, chairman 
of the Best Script Award Jury and 
the two members of the jury, the 
critics Khaled Raslan and Mohamed 
Mosaad agreed to withhold the award 
this year as all scripts received did not 
fulfill the required standard. 
Youth Critics Award
Basem Sadek, Ramy Abd El-Razek, 
and Rana Abd El-Kawy – members of 
the Youth Critics’ Jury announced that 
the best performance award went two 
the Italian Performance “The Farm” 
While the South Korean Performance 
“The Butterfly” got a Certificate of 
Appreciation for Choreography 

أشادت جلنة التحكيم يف توصياتها أيضاً بجهود جميع الفرق 
املنظمة  العليا  اللجنة  جهود  وكذا  املهرجان  يف  شاركت  التي 
إبراهيم  محمد  إجنى  الفنانة  بالذكر  وتخص  للمهرجان 
الكثير  بذلت  والتي   ، للمهرجان  التنفيذية  املديرة   ، البستاوى 
من اجلهد وتفانت من أجل إجناح الدورة احلالية من املهرجان 

شباب  من  مسرحية  شخصية  أفضل  جائزة 
املسرحيني :

من خالل التصويت على جائزة أفضل شخصية مسرحية بني 
شباب املسرحيني فاز املمثل واملخرج الشاب »عمار شلبى« من 
محافظة شمال سيناء على اجلائزة حيث حصد أعلى النتائج 
بوك  فيس  على  املهرجان  على صفحة  الذى مت  التصويت  يف 
وكان قد تنافس مع شلبى عدة أسماء أخرى لكنها لم تصمد 
أمامه حتى اللحظة األخيرة من التصويت وفاز شلبى باجلائزة 
بفارق يزيد عن ألفى صوت عن منافسيه .. واجلائزة قيمتها 
الشباب  وزارة  من  ألف جنيه مصري مخصصة  خمسة عشر 
جمال  أمل   / الدكتورة  عليها  وافقت  قد  وكانت   . والرياضة 
سليمان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة قبل بداية املهرجان 

بعدة أيام . 

جائزة أفضل نص مسرحى بني شباب املسرحيني :
املسرحية بني  للنصوص  املهرجان عن جائزة  بداية  أعلن قبل 
شباب املسرحيني وتشكلت جلنة مكونة من أ.د/ حسن عطية 
محمد  والناقد  رسالن  خالد  النقاد  من  كل  وعضوية  رئيساً 
لكن  املسرحية  النصوص  من  تلقت اجلائزة عدداً  وقد  مسعد 
مت  فقد  ولذا  اجلائزة  على  للحصول  نص  أي  منها  يرق  لم 
حجب اجلائزة لعدم وصول أي من املتسابقني للشروط الالزمة 

للحصول على جائزة التأليف 

جائزة النقاد الشباب :
الشباب  النقاد  جلنة  جائزة  املزرعة  اإليطالى  العرض  حصد 
كما  املهرجان  من  الثانية  الدورة  يف  مسرحى  عرض  ألفضل 
خصصت اللجنة شهادة تقدير خاصة لألداء احلركى يف عرض 
الفراشة لدولة كوريا اجلنوبية ، وجدير بالذكر أن اللجنة مكونة 

من باسم صادق ، رنا عبدالقوى ، رامى عبدالرازق .

“The Farm” Gets Best Performance Award
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La performance italienne « La 
Ferme” a obtenu le Meilleur 
Prix de performance lors de la 
deuxième édition du Sharm El-
Shaikh Festival international du 
théâtre pour les jeunes, tandis 
que le meilleur quartier directeur 
est allé au directeur égyptien Said 
Soliman pour sa performance» Le 
bonhomme «. Le meilleur prix a 
été attribué à Magdy Bu Matar 
(Canada) et à Sirin Quanoun 
(Tunisie) pour la performance 
tunisienne ALSHAKAF (Le 
radeau). Le prix du meilleur 
acteur a été attribué à Hesha Saleh 
pour son rôle dans la performance 
omanaise ALNOKHAZA (Le 
capitaine) tandis que le deuxième 
meilleur prix d›acteur est allé à 
Sirgi Gilove pour son rôle dans la 
performance russe « Amour dans 
un verre d›eau «
L›actrice tunisienne Rabia 
Telily a obtenu le prix de la 
meilleure actrice pour son rôle 
dans la performance tunisienne 
«Medea», tandis que Sofia Musa 
a obtenu le deuxième prix de la 
meilleure actrice pour son rôle 
dans la performance tunisienne 
ALSHAKAF. La meilleure 
musique a été décernée à Hany 
Abd El-Naser pour la performance 
égyptienne « Le bonhomme « 
et la performance sud-coréenne 
« Le papillon « a été décerné le 
meilleur prix Choreography. Le 
meilleur prix de Dicore est allé 
à Haitham Al-Soilem pour son 
travail dans l›Omani Performance 
ALNOKHAZA. Le meilleur 
prix des costumes a été décerné 
à Ana Delorious (Espagne) 
pour les costumes de « Federico 
parmi les dents «. Meilleur Prix 
des Lumières a été décerné à 
Tarek Koufan pour l›Omani 
Performance ALNOKHAZA. Les 
prix spéciaux du jury sont allés à 
Sudaba Khalifa (Bahreïn), Mona 
Talmoudy (Tunisie) et Nagla 
Younes (Egypte)

Le jury comprenait le Dr Samira 
Mohesn (Egypte) en tant que 
président en plus de Shadia 
Zaitoun (Liban), le Dr Atheer Ali 
(Espagne), Boboulena Nikaky 
(Grèce) et Daoud Hussain (Koweït) 
en tant que membres. Le jury a 
recommandé que:
• La durée de la performance ne 
dépasse pas 60 minutes
• L›arabe standard est la langue 
principale pour les spectacles 
arabes
• Les performances étrangères 
devraient être accompagnées 
d›une traduction
Meilleur personnage de la 
deuxième édition de SITFY
Le directeur égyptien et Academic 
Engy Al-Bestawy, le directeur 
exquis de SITFY a été nommé 
le meilleur personnage de cette 
édition en raison de ses efforts 
pour lancer des événements du 
festival.
Meilleur jeune artiste
Grâce au vote électronique sur 
Facebook, Ammar Shalby, un 
jeune acteur et réalisateur du nord 
du Sinaï, a reçu le Meilleur prix du 
jeune artiste, puisqu›il a dépassé 
ses concurrents avec plus de deux 
mille votes
Meilleur prix du scénario
Le professeur Hassan Atia, 
président du meilleur du scénario 
Jury et les deux membres du jury, 
les critiques Khaled Raslan et 
Mohamed Mosaad ont accepté de 
retenir le prix cette année car tous 
les scripts reçus n›ont pas respecté 
la norme requise.
Prix de la critique jeunesse
Basem Sadek, Ramy Abd El-Razek 
et Rana Abd El-Kawy - les membres 
du Jury des jeunes critiques ont 
annoncé que le meilleur prix 
de performance a été deux la 
performance italienne « La Ferme 
« Alors que la performance sud-
coréenne « Le papillon «Obtenu 
un certificat d›appréciation pour 
la chorégraphie

« La Ferme» obtient le meilleur prix de performance

احلقوق  بكلية  الطالب   ، القاسم  محمود  مصطفي  أوضح 
أن  عليه  املسرحي  املمثل  أن  املهرجان  ورش  من  تعلم  أنه   ،
يكون لديه القدرة على متثيل أي دور يعرض عليه ، كما أنه 
اكتسب جراءة أكبر من هذه املشاركة ، وأضاف أن االحتكاك 
الصعيدي  مجتمعه  من  يخرج  جعله  االخرين  باملسرحيني 
التعامل  يستطيع  أنه  املشاركة  من خالل  واكتشف   ، املنغلق 
الدول  عن  تعبر  مسرحية  عروض  شاهد  وأيضا   ، معهم 
األخرى دون أن تقف اللغة عائقا أمام فهمه لها ، وهو ما لم 

يكن يعرف انه ميكن أن يحدث قبل هذه املشاركة .
وأكد القاسم على أنه وجد فوائد عدة  ملهرجان » شرم الشيخ 
» منها أنه تعرف على نوع جديد من أنواع املسرح وهو مسرح 
بالتعرف  باملهرجان  املشارك  الشباب  واستطاع   ، الشارع 
الفرص  من  املهرجان  اعتبر  وأيضا   ، تقنياته  ومعرفة  عليه 
احلراك  من  وتزيد  املصري،  املسرح  تنمية  من  تزيد  التي 
املسرحي ، وأضاف القاسم أنه علم تفاصيل االنضمام لـ » 
املعهد العالي للفنون املسرحية » وسيقوم بخوض اختباراته 
وممثال  مخرجا  ليصبح  اجلامعية  دراسته  من  االنتهاء  بعد 

متخصصا يف مجال املسرح .

 ، واملعلومات  للنظم  العالي  باملعهد  الطالب   ، ناجى  أحمد  أكد 
على أنه شاهد العديد من عادات وتقاليد الشباب من املحافظات 
 ، فيه  آثر  الذي  األكبر  الثقايف  العائد  وهو   ، األخرى  املصرية 
وأضاف أنه عمل كمدير فرقة مسرحية ملدة أربعة سنوات لم يقف 
فيها على خشبة املسرح يوما ، ولكنه بعد اجتيازه لهذه الورش ، 
من  اخلوف  رهبة  لديه  وزالت   ، ذلك  فعل  يستطيع  أنه  اكتشف 

الوقوف أمام مجموعة كبيرة من الناس .
على  تعرف  أنه  ناجي  قال   « الشيخ  شرم   « مهرجان  فوائد  وعن 
عشرات الشباب من دول مختلفة ، وتعلم منهم أشياء جديدة ، 
كما أنه وجد مسرحيني كبار باملهرجان ال يتوانوا عن تعليمهم ، 
وإعطائهم خبرات من التي تعلموها مبشوارهم الفني ، كما أنهم 
، وصرح  للشباب وتصحيح أخطائهم  باالستماع  كانوا مهتمني 
أنه سيكمل دراسته اجلامعية وينضم ملسرح اجلامعة بعد انتهاء 

دراسته باملعهد .

شباب اجلامعات املصرية املشارك باملهرجان 

أمجعوا على االستفادة الثقافية من املهرجان .. 
وأعلنوا االستمرار  بالعمل املسرحي باملستقبل 

والفتيات من كليات وجامعات مصر جاءوا  الشباب  عشرات 
من كل حدب وصوب حلضور فاعليات الدورة الثانية ملهرجان 
» واالنضمام لورش  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  » شرم 
املسرح املتنوعة وأيضا مشاهدة العروض املسرحية العربية 

و األجنبية املشاركة ضمن مسابقة املهرجان الرسمية .
جولي   « لفندق  التابعة  املؤمترات  لقاعة  دخولك  مبجرد   
 ، بالشباب  ممتلئة  القاعات  ستجد  الشيخ  بشرم   « فيل 
وكل يوم مير عليهم يتعلموا فن جديد من فنون املسرح أو 

يكتشفوا قدرات إبداعية كانت مختفية داخلهم 
ومع اقتراب ميعاد تقدمي العروض املسرحية .. جتد قاعات 

القاعات  الشباب من  ، وخرج  الورش فتحت على مصرعيها 
جديدة  أشياء  ليتعلموا   ، جديدة  أشياء  تعلموا  أن  بعد 
آخري من خالل مشاهدتهم للعروض املسرحية يوميا  بعضا 
من الشباب سيتحدثون يف هذا التحقيق عن العائد الثقايف 
عادت  التي  والفوائد   ، املشاركة  هذه  من  به  خرجوا  الذى 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم   « مهرجان  متابعة  من  عليهم 
يف  املستقبلية  خططهم  عن  سيعلنون  وأيضا   ، الشبابي 

املجال املسرحي .  

سلوي عثمان 
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 مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى 
ما هو إال رسالة إجيابية لكل بالد العامل 

اللواء أمحد محدى :

أوضح محمد سالم ، الطالب بكلية احلقوق ، انه أكتشف طاقات 
إبداعية لم يكن يتخيل أن تكون بداخله ، كما أنه استطاع معرفة 
العديد من نقاط القوة كممثل ميكن أن يقوم بالعديد من األدوار 
املتنوعة ، وأضاف أن العائد الثقايف األكبر من وجهه نظره كان 
باملهرجان  للمشاركني  األخرى  الثقافات  على  الثقايف  االنفتاح 
، وأشار إلي أنه وجد من فوائد املهرجان إشراك دول عربية 
وأوربية مبدينة كشرم الشيخ وهو ما يدخل احلراك على هذه 
املدينة ، وأوضح سالم أنه لن يترك املسرح لكنه يعتبره هواية 

بجانب دراسته للحقوق  
الدمج بني املسرحيني الكبار والشباب هذه املالحظة هي أكثر 
 ، الهندسة  بكلية  الطالب   ، الرحمن  ما لفت نظر محمد عبد 
والذي قال أنه وجد اهتماما كبيرا من القائمني على املهرجان 
املستوي  بها على  اشتركوا  التي  الورش  استفاد من  أنه  كما   ،

الشخصي والعملي .

املسرح  مهرجانات  متابعة  قرر  أنه  على  الرحمن  عبد  وأكد 
والسينما القادمة للتعلم منها هي األخرى ، وأيضا اكتشافه أن 
وأضاف   ، الثقايف  تزيد من مخزونه  مشاهدة عروض مسرحية 
الفنانني  عن  إبداع  يقلوا  ال  املصريني  الفنانني  أن  أكتشف  أنه 
كانت  املهرجان  يف  اشتراكه  فرصة  الن  نظرا  واألجانب  العرب 

الفرصة األولي له ملشاهدة مسرحيات من دول آخري .
ومتني عبد الرحمن االنضمام لفرقة املسرح القومي يف املستقبل 

ملا لها من قيمة كبيرة وتاريخ عريق بني املسارح العربية . 

حتدثت آية نبيل ، الطالبة بكلية اآلثار ، عن أن ثقافتها تغيرت 
كثيرا بعد هذه املشاركة ، كما أن اخلوف من التعامل مع الناس 
أنها كانت حتب املسرح  ، كما أضافت  أصبحت غير موجودة 
لكنها كانت تخاف من الوقوف على خشبة املسرح ، حتى قررت 

الشكر  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  إدارة  قدمت 
أو  املادى  بالدعم  سواء  ساهم  من  لكل  والعرفان 
الدعم اللوجيستى خلروج الدورة الثانية الى النور ، 
وعلى رأسهم السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب 
الدعم  أو  اجلهد  أو  بالوقت  يبخل  لم  الذى  سيناء 
وكذلك السيد اللواء احمد حمدى نائب رئيس هيئه 
نتفاعل مع  لم  اننا  ان  اكد  والذى  السياحه  تنشيط 
االمر  دراسه  وثقافيه البد من  فنيه  ايه مهرجانات 
فى املقام االول وهذا املهرجان مهرجان شرم الشيخ 
 30 من  اكثر  يستضيف  الشبابى  للمسرح  الدولى 
تغطى  دوله   20 هناك  ان  تقدير  اقل  وعلى  دوله 
رساله  فهناك   ، الهام  والثقافى  الفنى  هذا احلدث 
ايجابيه من خالل هذا املهرجان من الشباب تقول 
ان مصر قادره على استضافه كل هذه الدول ، كما 
أحمد  العقيد  للسيد  الشكر  املهرجان  إدارة  وجهت 
شندى رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء 
هذا  فعاليات  إظهار  يف  امللموسة  ملجهوداته  نظراً 
املهرجان بالشكل الالئق  كما قدمت اداره املهرجان 
الشكر والتقدير لشركه ريزم املعماريه للفنون والتى 
واالفتات  للمهرجان  اليوميه  النشره  بطباعه  قامت 

أن تخوض جتربة املشاركة لتعرف هل هي فاشلة يف هذا املجال 
، أم أنها قادرة على فعل ذلك ، وهو ما اكتشفته بالفعل ، حتى 
أنها ستقوم بدور يف املسرحية التي ستقدم كنتاج لورشة مسرح 
الشارع ضمن فاعليات املهرجان ، كما اشارت أنها تعلمت من 
هذه التجربة إال حتكم على أحد بدون التعامل معه ، واعتبر 
بابا  وراء  من  تراه  كانت  عليها  جديد  عالم  هو  املسرح  عالم 
زجاجيا وقررت بعد انتهاء املهرجان كسر هذا الباب واملشاركة 

يف اللعبة املسرحية .
من  واستفادت   ، اجلماعي  العمل  تعلمت  أنها  نبيل  وأضافت 
من  مخزون  لديها  اصبح  انها  كما   ، بالورش  اخلبرات  تبادل 
 ، عروضها  شاهدت  التي  الدول  عن  الثقافية  املعلومات 

واستمتعت بالعديد من هذه العروض .

والتكنولوجيا  العالي للعلوم  باملعهد  الطالب   ، أما أحمد فهيم 
، أعلن استفادته الكبيرة من مشاركته بورشة اإلخراج ، كما أنها 
أضافت له كثيرا كممثل قام بتمثيل 3 أدوار من قبل ، وسيخطط 
بشمال  مستقلة  فرقة  عن  مسئوال  ليكون  املهرجان  هذا  بعد 

سيناء .
وأضاف فهيم أن أهم فوائد املهرجان هو التبادل الثقايف والتعلم 
وتعريف  وثقافات  خبرات  اكتساب  وأيضا  االخرين  الشباب  من 
الفرق العربية واألجنبية على الثقافة املصرية من خالل شباب 

اجلامعات املشارك ضمن فاعليات املهرجان .
واقترح فهيم أن يتم اإلعالن عن عرض مسرحي بعنوان » توحيد 
التالقي  مدي  توضيح  عن  عبارة  العرض  ويكون    « الثقافات 
ورشة  عقد  ويتم   ، باملهرجان  املتنوعة  الثقافات  بني  والتشابه 
عمل باختيار ممثل من كل دولة للحديث عن أكثر األمور شيوعا 
يف بلده ، وبعد جتميع هذه التشابهات يخرج العرض يوم اخلتام 

كتعبير عن مدي تشابه العالم .

الشأن  به مساهمه ودعم منهم فى اعالء  اخلاصه 
الفنى والثقافى وقد اكد احد ممثلى الشركه قائال 
ان شركه ريزمي هى شركه تهتم بفنون الطباعه فى 
املعماريني  املهندسني  من  مبجموعه   ، االول  املقام 
الفنون  اشكال  بجميع  نهتم  فنحن  ولذا  والفنانني 
ونحاول جاهدين ان منزج عملنا كعمل خاص بفنون 
بجميع  الفنون  وبني  االوسع  املفهوم  فى  الطباعه 
اشكالها ، بالتالى فليس هناك حدث اهم من هذا 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  املهرجان 
خالله  من  الكالم  هذا  بتطبيق  نقوم  كى  الشبابى 
املهرجان  إدارة  توجهت  كما   . والدعم  باملساهمه 
القائمة  العمل  ملجموعة  والتقدير  الشكر  بخالص 
ومجموعة  للمهرجان  اليومية  النشرة  إصدار  على 
النقاد والصحفيني داليا همام ونور الهدى عبداملنعم 
جمال  ومحمد  عبداملقصود  وآية  عثمان  وسلوى 
والذى  يوسف  وليد  للنشرة  الفني  واملخرج  الدين 
لم يدخر جهداً يف إظهار النشرة املطبوعة بالشكل 
يليق  كعمل  اجلميع  استحسان  القى  والذى  الالئق 
باسم مصر كدولة عريقة ذات تاريخ حافل يف تنظيم 

املهرجانات الدولية .

أنه شاهد   ، الطالب بكلية احلقوق   ، القوي  قال محمود عبد 
العديد من العروض املسرحية طوال أيام املهرجان وتعلم العديد 
من األمور منها مثال يف العرض العراقي كان هناك ممثل ظل 
طوال ساعة كاملة ملقي على الشاطئ دون أن يتحرك ، ولكنه 
مع هذا الدور الذي يبدو دون قيمة إال أنه كان له آثرا كبيرا 

على نفسه .
وأضاف عبد القوي أيضا أن عرض دولة كوريا اجلنوبية جعله 
تكن  لم  اللغة  أن  ورغم   ، بالفعل  حدثت  مأساة  على  يتعرف 
مفهومة بالنسبة له إال انه عايش هذه الواقعة وتأثر بها ، وهو 
ما أكد لديه فكرة أن املمثل قادر على إيصال احساسه حتى 

لو بدون لغة .
ومن فوائد املهرجان أكد عبد القوى أن على ما يحدث بشرم 
أنهم  كما   ، مصر  يف  السياحة  تدعيم  من  هاما  جزءا  الشيخ 
كشباب مصريني يجب أن يكونوا على قدر هذه املسئولية نظرا 
العربية  للوفود  جيد  انطباع  إعطاء  عن  مسئولني  األن  ألنهم 
واألجنبية املشاركة باملهرجان  ، كما أن إقامة املهرجان بشرم 
ما ميحي  وهو  أمان مبصر  بوجود  قوية  رسالة  يعطى  الشيخ 

الصورة السيئة التي يحاول البعض إظهارها عن البلد .
أكد عبد القوى على أنه سيحاول التوزان بني دراسته و اهتمامه 

باملسرح ، نظرا ألنه أكتشف حبه لهذا مؤخرا .

من   ، التجارة  بكلية  الطالب   ، احلميد  عبد  أحمد  أستفاد 
املهرجان بتعرفه على ثقافات غير الثقافة املصرية ، واستطاع أن 
يتعرف على مدارس إخراجية ومتثيلية مختلفة ، وأيضا أشكال 

ن السينوغرافيا لم يكن يعرفها من قبل . 
لزيادة  الفرصة  أعطاه  املهرجان  أن   ، احلميد  عبد  وأضاف 
له  فرصة  املشاركة  كانت  كما   ، والتمثيلية  الشخصية  قدراته 
واالنفتاح  املصري  املسرح  حدود  من  للخروج  اخرين  ولشباب 
نوعها  من  فريدة  اعتبرها  فرصة  وهى   ، العالم  يف  املسرح  على 
لن تكن ستحدث لهم لوال اهتمام وزارة الشباب والرياضة وإدارة 
املهرجان بهم ، وأشار إلي أنه سيكمل تنمية موهبته التمثيلية .

اكتسب  أنه   ، الطالب بكلية احلقوق   ، البصير  قال محمد عبد 
خبرات كثيرة من اشتراكه بالورش املسرحية ، كما أنه تعرف على 
مسرحيني مختلفني التوجه ، كما أنه تعرف على نوعا جديدا 
من املسرح وهو املسرح املحترف الذي شاهده يف املهرجان للمرة 

األولي ، فهو لم يشاهد سوي مسرحيات اجلامعات من قبل .

وأضاف عبد البصير ، أنه تعلم كيفية نقد العروض املسرحية ، 
من خالل مناقشات الشباب ، والتي فتحت له أفاقا جديدة من 
التعلم ، كما اكتشف أن االهتمام بالتفاصيل يف مجال املسرح 

من األمور الهامة .
ومن فوائد مهرجان » شرم الشيخ » قال عبد البصير أنه فتح 
مجاال  فتح  كما   ، بعض  على  اجلامعات  شباب  لتعرف  مجاال 
اخر لتعرف هؤالء الشباب على فنانني من دول العالم ، وأشار 
إلى أن فكرة املهرجان باعتباره ثقافيا سياحيا هي من األفكار 

املبتكرة التي ستؤتي بثمارها يف املستقبل .  
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حوار

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  قدم 
الشبابى –دورة كرم مطاوع –احتفاء  بالفنان 
إلبداعه  وتقديرا   ) مطاوع  )كرم  الراحل 
النجم  ابنة  مطاوع  حنان  للفنانة  الفنى- 
 ، زوجته  املرشيدى  سهير  والفنانة  الراحل 
متثال تخليدا لذكراه وقد قامت بنحت هذا 
التمثال الفنانة التشكيلية –نسمة دياب –  
قمنا بإجراء حوار معها ملعرفة جوانب هذه 
بالنسبة  تشكله  وما  اإلبداعية  التجربة 

إليها .

داليا همام 

تعمل فى مجال  بأنها  الفنانة - نسمة -  حتدثت 
كرم  للفنان  متثال  تبدع  بأن  سعدت  وقد  النحت، 
مطاوع، وأنها رأت اإلعالن الذى وضع للمهرجان 
مازن  )الفنان  املهرجان  رئيس  على  ،فاقترحت 
كرم  للمبدع  متثال  بنحت  تقوم  أن   ) الغرباوى 
عمل  فى  وبدأت  للفكرة،  جدا  ،فتحمس  مطاوع 
اإلبداعية  التجربة  هذه  عن  سألنا  فيما  التمثال، 
التكرمية - أفضل  التماثيل  وجوانبها، فأكدت أن 
سن يستقى منه اإلبداع النحتى مالمح الشخصية 
فعضالت  اخلمسني-  إلى  االربعني  من  سن    -
فى  بحثت  وأنها  نضج،  سن  وهو  واضحة  الوجه 
حتديدا  –وتابعت  مطاوع  كرم  –النجم  أعمال 
الوجه  زوايا  لكل  –وإنتبهت  أرابيسك  مسلسل 
الكادرات  فى  مطاوع  كرم  من  القريبة  واللقطات 
التلفيزيونية فى هذا املسلسل ،ومن ثم بدأت فى 
عمل التمثال ،مع ملحوظة االهتمام بالصوت ألن 
يصنع  يجعله  الشخصية  لصوت  النحات  متابعة 
)ومن  اإلبداعى  العمل  بداخل  روحه  من  شئ 
اجلدير بالذكر ،أن الفنانة نسمة هنا تتحدث فى 
معنى التجربة اإلبداعية على املستوى الفلسفى (

اندمجت  أنها  أكدت  دياب  نسمة  لكالم  وبالعودة 
مع شخصية كرم مطاوع لدرجة جعلتها تفكر فيه 
نحت  من  انتهت  أن  إلى  كبيرة  ولدرجة  باستمرار 
التمثال ،وعن اخلامة املستخدمة فى التمثال قالت 
أنها استخدمت الطني األسوانى ثم البوليستور ،ثم 

اللون النحاسى .       
                                              

فيما سألنا عن شعورها الشخصى حلظة تقدمي 
كرم  للنجم  واملكرم  املحتفل  اجلمع  أما  التمثال 
املرشدى  سهير  النجمة  حضور  )فى  مطاوع 
والنجمة حنان مطاوع(، قالت - نسمة -أنها كانت 
املهرجان  هذا  أن  تتخيل  تكن  فلم  بالرهبة  تشعر 
االستقبال  بحفاوة  جدا  سعدت  وقد  القوة،  بهذه 
بالتمثال، وأنه كان  بداخلها مجموعة من املشاعر 
وفى  جنحت،  بأننى  شعرت  وأضافت  املتضاربة، 
نال  متثال  أنهيت  بأننى  رهبة  لدى  الوقت  ذات 

استحسان اجلميع ،فبالتالى على أن اقدم األفضل 
دائما.        

                 
على  باديا  كان  مبا  رأيها  عن  سألناها  فيما 
النجمة )حنان مطاوع ( من سعادة أثناء استقبال 
التمثال،قالت نسمة أنها شعرت بأن جعلت -حنان- 
وكأنها ترى والدها من جديد ،وأيضا أن هذا النجم 
بالنسبة -حلنان- لم يكن أب وفقط بل كان قدوة 
وفنان كبير ،وكونه لم يصنع له متثال إلى األن كان 

هذا تقصير كبير من املبدعني .              
وسألناها أخيرا عن رأيها فى مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى وكونه مهرجان مخصص 
ال  الشباب  ألن  رائعة  فكرة  أنها  أكدت  للشباب، 
لهم  يقدم  املهرجان  وهذا  كبيرة،  فرص  يأخذون 
فكرة  املهرجان  فكرة  أن  أرى  وبذلك  الفرص، 

إنسانية.       
                                                                         

وكل الشكر للفنان مازن الغرباوى على إقامة هذا 
املهرجان ألنه أتاح فرص للشباب أن يراهم كل هذا 
املسرحية  النصوص  مسابقة  ،وعن  الكبير  اجلمع 
أكدت نسمة أنها فرصة كبيرة أتاحها املهرجان لكل 
إضافة  سيشكل  يبدع،وهذا  اجلميع  بأن  الشباب 
للمسرح ،ألنه ركز على فكرة أن الشباب من حقه 
أن يبدع ومن غير الضرورى أن ينتظر الشاب حتى 
يكبر جدا لتتاح له فرصة اإلبداع.                               

وعن عمل متثال لكل مبدع مكرم فى املهرجان هذا 
يتيح فرصة أن يقدم النحاتني إبداعهم .                                                
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نسمة دياب فنانة تشكيلية:
األربعينات سن النضوج املناسب للتماثيل التكرميية

 يف ليلة بالغة املتعة الفنية قدمت إيطاليا عرضها املشارك 
باملسابقة الرسمية للدورة الثانية من مهرجان شرم الشيخ 
ويقوم   . »املزرعة«  عنوان  حتت  الشبابى  للمسرح  الدولى 
»مزرعة  الروائى  النص  من  أساس  على  املسرحى  النص 
العاملى »جورج أورويل« والتي تتحدث يف  للكاتب  احليوان« 
نقد بالغ السخرية املرة عن حاالت ثورات التحرر يف العالم 
وأصحاب  البراجماتيون  موجتها  ركوب  من  يتمكن  إن  ما 

املصالح . 
للثورة  املؤدية  األفكار  بني  متدرجاً  مساراً  العرض  يقدم 
فهناك نبوءة أو حلم اخلنزير األكبر وتعاليمه لهم ووصاياه 
التي حتولت الحقاً إلى لقوانني ثم مرحلة تنامى احللم على 
ثم  بل –  املنت األصلى سنو  وايت – يف  يد اخلنزيرة سنو 
املرحلة  ثم  املزرعة  صاحب  بطرد  الثورى  الفعل  مرحلة 
االصطدام  مرحلة  ثم  الطعام  وفرة  مع  األولى  الرومنسية 
صعود  بداية  ثم  الطعام  انعدام  ثم  تناقص  مع  بالواقع 
البراجماتية لتتحكم يف مقدرات املزرعة ثم مرحلة إقصاء 
األعداء حني تتمكن كليوباترا من إقناع اجلميع أن سنو وايت 
ثم قتل  الكبش احلارس  يد  وايت على  ثم قتل سنو  خائنة 
الكبش احلارس نفسه على يد الثور وتصوير األمر من قبل 
كليوباترا على أنه قصاص عادل للشهيدة املقتولة ثم أخيراً 

السلوك  نفس  إلى  حاكمة  كطبقة  اخلنازير  حتول  مرحلة 
البشرى الذى ثارت احليوانات ضده منذ البداية . 

اعتمد اإلعداد املسرحى للرواية بشكل الفت على مضامني 
أورويل وليس نصه احلرفى فقد قسم العمل إلى مجموعة 
من الفصول ننتقل فيما بينها بتوجيه صوتى مسجل وعناوين 

مستقاة من رواية أورويل نفسها . 
من  حيوان  كل  سمات  إضفاء  جاهدين  املمثلون  حاول 
مع  األداء  طريقة  على  العرض  يف  الرئيسة  الشخصيات 
فيها  تنسحق  التي  اللحظات  على  األقنعة  استخدام  قصر 
إرادتهم إما حتت وطأة ديكتاتورية صاحب املزرعة أو حتت 
صورة  يف  واملتجسدة  بينهم  الناشئة  الديكتاتورية  وطأة 
اخلنزيرة »كليوباترا« – والتي كان اسمها يف النص األصلى 

عند أورويل نابوليون . 
املمثلون  أدى  فقد  الصوتى  املوسيقى  باألداء  يتعلق  وفيما 
حيث  للنظر  الفت  فائق  بشكل  للعرض  املعدة  األغنيات 
هي  والتي  الزنوج  موسيقى سجون  على  األغانى  اعتمدت 
خليط بني األداء الصوتى املوسيقى وبقايا تراتيل الطقوس 
اإلفريقية التي كانت التزال عالقة بأذهان الزنوج يف أمريكا 
العرض املسرحى  الكبير بني  التعاطف  مما خلق حالة من 
وجمهور الصالة الذى تفاعل بشكل الفت للنظر مع العرض 

عالى  انفعالياً  بعداً  بالفعل  أضفت  قد  املوسيقى  أن  كما 
اجلودة والقيمة إلى العمل . 

على  العرض  سينوجرافيا  تكوين  يف  املخرج  اعتمد  وقد 
بانوراما بيضاء معلقة يف خلفية املسرح ليسقط عليها ظالل 
أجساد املمثلني من خالل اإلضاءة دون االستعانة مبوتيفات 
ديكور مما أفسح مساحة فراغ مناسبة حلركة املمثلني التي 
اتسمت بالدقة واالنضباط والتزامن ، إجماالً يقدم العرض 
مزيجاً فريداً بني عاملى اإلنسان واحليوان ويطرح كل منهما 
للمشاهد كل احلرية يف أن يفسر ما  كمعادل لآلخر تاركاً 
الفنية واجلمالية  القيم  ... عالم فريد من  شاء كيف شاء 
عالية اجلودة متقنة التقدمي هو عالم هذه الزرعة الفريدة 
التي استحوذت بجمالياتها على عقولنا وقلوبنا خالل هذا 

العرض املدهش 

د.طارق عمار 

بني عاملني متقابلني : 
املزرعة بني إنسانية احلرية وحيوانية القمع 
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واألرض  والسماء  –)البحر  الطبيعة  من  مجمعة 
،فى  مغلقة  وشبابيك  مغلقة  أبواب  –وبني  والزرع( 
التى جتدها  احلرية  فكرة  على  الضوء  إلقاء  من  نوع 
التى  القيود  هذه  مقابل  ،فى  لوركا  أعمال  فى  كثيرا 
تتمثل  التى  القيود  تلك  أفراده،  املجتمع على  يفرضها 
فى العادات والتقاليد البالية. املمثلني فى هذا العرض 
وفقوا فى أداء أدوارهم ،إلى جوار هذا األداء الراقص 
إستخدم  اجليتار  عازف  )الفالمينكو(أيضا  خصوصا 
،هنا  العرض  على  جمال  أضفت  براعة  فى  أوتاره 
احلالة  تدعيم  فى  يساهم  بشكل  األقمشة  تستخدم 
املسرحية ،وفى نهاية العرض قدم مهرجان شرم الشيخ 
،للعرض  مشاركة  شهادة  الشبابى  للمسرح  الدولى 
          .) دباس  )أمل  الكبيرة  املخرجة  املهرجان قدمتها  فى 

بني  رمُق  فيدريكو..  )مسرحية  أسبانيا  دولة  قدمت 
مهرجان  فاعليات  ميركيا،ضمن  سونيا  الشفاه(إخراج 
العرض  ،نص  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
جاليندو(  )دولوريس  الدراماتورج  صياغة  عبر  مقدم 
وهو عبارة عن أجزاء مختلفة للشاعر واملسرحى العظيم 
)فيدريكو جارسيا لوركا( ولذلك جتد التيمات األساسية 
األجزاء  كل  فى  واضح  بشكل  موجودة  لوركا  ألعمال 
املختارة للعرض ،حيث تيمة )الشرف ،واحلب،وغيرها 
من التيمات التى تزخر بها أعمال لوركا (ميزج العرض 
بني القصائد الشعرية واألعمال املسرحية ،ويستخدم 
الى جوار  املعنى هذا  التعبير عن  والغناء فى  الرقص 
يصاحب  (،وجيتار  كمنظر مسرحى  )شاشة  إستخدام 
العرض فى معظم أجزاءه ،وجتد -يرما -جُتسد أمامك 
كمتلقى بحلمها الدائم فى إجناب طفل ،وجتدها أيضا 
تنظيف  أثناء  يظهرن  والآلتى  الغسالت  مشهد  فى 
الثياب على املاء ،ويقدم العرض مجموعة من املمثالت 
اخللفية  فى  فيلمية  ،ومادة  املتلقى  أمام  باألداء  تقوم 
يقدم فيها نفس الفعل ،هذا املشهد يعكس متاما حالة 
املجتمع  مع  تتشابه  والتى  أنذاك،  األسبانى  املجتمع 
– يرما  إرباك  فى  يبدأن  النميمة  املصرى –فسيدات 
الطبيعة  كانت  ما  وإذا  الطبيعة  كما  بأنها  تظن  والتى 
بل  اليهدأ  املجتمع  هذا  أن  ،إال  كذلك  فيرما  والدة 
ويتهكم عليها نظرا ألنها التنجب ويتبدى ذلك التهكم 
فى جملتهن  )أسفاه على الزوجة اليابسة (، قدم هذا 
املنتصف  فى  يرما  فأصبحت  مختلف  بشكل  املشهد 
ومجموعة النساء تلتف حولها  بأقمشة  بيضاء، وينتقل 
-فى  -القمر  مشهد  إلى  يرما  من  املسرحى  العرض 
مسرحية) عرس الدم( ،وهو مشهد تعبيرى يركز فيه 
للمشهد  القمر كخلفية  الشاشة -  على  العرض عبر 
داللة  فى  املشهد  طوال  يظل  سكني  جوار  إلى  ،هذا 
املسرحية  هذه  فى  وطأته  بثقل  اجلاسم  املوت  على 
،وبإالنتقال ملشهد أخر جتد أنها مسرحية )بيت برناردا 
هذا  ،فى  املسرحية  بداية  فى  العذاء  آلبا(ومشهد 
العرض قدم هذا املشهد بشكل به كثير من اإلبداع .                                         
جميع  فى  ،ينتشرون  بالسواد  متشحات  فالنساء 
مساحة  إلى  وصوال  احلضور  مابني  القاعة  أرجاء 
تعبر  التى  احلركات  بعض  ميارسن  ثم  ،ومن  التمثيل 
من  بعض  جوار  ،إلى  احلزن  هذا  على  جوهرها  فى 
األم  ،ولذلك جتد  عليها  هم  التى  احلالة  لتلك  رفض 
قماش  من  قطعة  بناتها  على  تلقى  املشهد  هذا  فى 
الشيفون ،وفى أداء حركى معبر متاما عن حالة القيد 
واإلستعباد والرغبة فى التحرر جتد تلك البنات تعبر 
عن هذه احلالة بشكل أصاب الهدف ،ونال إستحسان 
اجلمهور ،فى خلفية الشاشة مزامنة مع من هم على 
خشبة املسرح جتد اإلبنة ترغب فى الهروب و التحرر 
التى  البالية  التابوهات  تلك  كل  كسر  محاولة  ،تتمرد 
من  الشاشة  على  البنت  نفس  ،وجتد  األم  تستخدمها 
خلف هذا الشيفون تصرخ ،فى ألم ورغبة فى احلصول 

بأداء  املمثالت   قامت  املشهد  هذا  ،فى  احلرية  على 
التعاون  حالة  عن  ومعبرة  املشاركة  فكرة  على  قائم 
التى تنتج صورة جمالية للممثلني على خشبة املسرح .                             
جديد  من  نعود  العرض  من  األخير  املشهد  وفى 
بعنوان  وهى  لوركا  قصائد  من  شعرية  لقصيدة 
فى  (جتد  املوت  ألجل  –قصيدة  نيويورك  فى  )شاعر 
من  احلالة  تلك  على  تدل  أبيات  بعض  القصيدة  هذه 
فالشئ  اإلزدراء  جوار  ،إلى  األمل  وفقدان  اليأس 
وحل  من  أعمدة  يقول–أربعة  حيث  األفق  فى  جيد 
فمه  على  بقبالت  يستقبله  والأحد  الفجر  ،يطلع 
–هذا  أمل ممكن  وال  ،حتى  هناك  مامن صباح  ،ألنه 
بأداءات  يقمن  نساء  بعض  خالل  من  يقدم  املشهد 
واحدة  كل  وتتمسك  اليأس  من  احلالة  هذه  عن  تعبر 
                                          . املداله من األعلى  منهن بحبل من مجموعة احلبال 
عبر الشاشة فى اخللفية ميزج العرض مابني لقطات 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يقيم 
سياق  فى  الفنى  لإلبداع  ورش   ، الشبابى 
شادى  املخرج  ورشة  تابعنا  وقد  فاعلياته 
معه  وأجرينا  املمثل،  بإعداد  اخلاصة  سرور 
تلك  خالل  من  إليه  يهدف  ،وما  عنها  حوار 

الورشة، وعن رأيه فى املهرجان .    

  داليا همام 

الشيخ   شرم  مهرجان  أن  سرور  شادى  الفنان  أكد 
وأنه  جدا،  جيد  مهرجان  الشبابى  للمسرح  الدولى 
إصرار  هناك  يكون  أن  املهرجان  إدارة  من  يطلب 
أماكن  وجود  على  القادمة  الدورات  فى  بعد  فيما 
هناك  يكون  أن  املسرحى مبعنى  للعرض  مخصصة، 
املحافظة  مع  مجهود  يبذل  وأن  للعروض،  مسارح 
جعل  نحاول  وأن  الثقافة،  وقصور  الثقافة  ووزارة 
) ثقافة  )قصر  الشيخ  هنا فى شرم  تقيم   الوزارة  

حتى يكون استقبال الوفود مدعم بوجود مسارح ألن 
هنا  املسرحية  الفضاءات  ذلك  غير  جدا،  هام  هذا 

كثيرة ومتاحة.         
                                                  

أما عن فكرة الورش فقد قال –سرور - البد وأن يكون 

إمكانية  ،وأقترح  املهرجان  بداية  استعدادات  قبل  لها 
توقيت  ألن  املهرجان  توقيت  عن  منفصلة  تكون  أن 
املهرجان من سبع إلى ثمانية أيام ال ينجز ورشة، ألن 
لها  يخصص  وأن  البد  جيد  إنتاج  حتدث  كى  الورشة 

على األقل شهر .     

وبسؤال – الفنان- شادى سرور- عن األهداف التى 
قال:  الورشة  خالل  من  إليها  الوصول  فى  يرغب 
كل  على  تدريب  أنه  مبعنى  ممثل  تدريب  يدرب  أنه 
من  واحد  جزء  ،أن  واخلارجية  الداخلية  إمكانياته 
والتركيز  )اخليال،  كما   - للممثل  الداخلية  األدوات 
-الفعل  االنفعالية  الذكرة  استخدام  والتواصل،   -
ورد الفعل ( - كل ذلك يحتاج الى مدة زمنية أطول، 

ليحدث استجابة من املتدربني.           
              

املثال  سبيل  (على  )الصوت  اخلارجية  األدوات  وفى 
،يحتاج إلى وقت كبير جدا ،فى معرفة كيفية إستغالل 
صوته  يستخدم  ،وأن  الصوتية  وطبقاته  صوته  املتدرب 
االلفاظ( )مخارج  النطق  أدوات  ،أيضا  موسيقية  كألة 
الى  –سرور-أيضا  ،وأشار  الصحيحة  النطق  وكيفية 
فى  ذلك  وهكذا...كل  التام  الوقف  وكيفية  اإللقاء 
لشباب  أقول  أن  أحاول  ،لكننى  أكبر  وقت  إلى  حاجة 
املتدربني اخلالصة مماسبق ،وأعرف بالتمارين وكيفية 
إستخدامها ،وبعد عليهم أن يتدربوا ويحاولون التطور.                

وأشار سرور إلى فكرة أن الورشة محاولة للمعرفة، 
أعتقد أنها ستقدم نتيجة مرضية للمتدربني  أنفس
هم.                                                                      

وشدد- سرور- على طلب أن يكون هناك وقت للورش 
نقدم  املهرجان  نهاية  على  أننا  بحيث  املهرجان  قبل 
وصل  مرحلة  أى  الى  ونرى  فنى،  عمل  للورشة  نتاج 
املتدربني مبعنى أن يتم تصويرهم فى البداية ونعود 
نصورهم مرة أخرى فى النهاية لنعرف فارق التطور 

وألين وصلوا فى اجتهادهم . 

فيما سألناه عن فكرة أن الكثير من املتدربني مشاركني 
أن  يحاول  أنه  سرور  أكد  التدريبية،  ورشته  إطار  فى 
بعض  هناك  أن  الحظ  وأنه  املستطاع،  قدر  يفيدهم 
فى  يدل  وهذا  الورشة،  يحضرون  املهرجان  من  شباب 

رأيه على جناحها .        
          

مدى  ووجدنا  سرور-   – ورشة  من  جزء  تابعنا  قد 
انتباه وتفاعل املتدربني .       

قال سرور للمدربني أنه مهتم جدا باإليقاع وأكد أن 
)العمل اجلماعى ( يشكل وحدة واحدة تؤدى إلى حالة 
االنسجام، وأشار سرور بأن االنسجام فى التعاون بني 
املمثلني فى العمل االبداعى يؤدى إلى جناحه، حاول 
الفردية  اإلمكانات  أن يدعم  الورشة  سرور فى هذه 
لدى كل متدرب، وأن يساعده على اكتشافها.               

    فيدريكو..رمُق بني الشفاه                           
                     لوركا بعني أسبانية 

شادى سرور

العمل اجلماعى يشكل وحدة واحدة تؤدى إىل حالة االنسجام

داليا همام
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ودائما قد نصل إلى إتفاقات،و نتمنى أن ننتقل من مرحلة 
الكالم إلى مرحلة الفعل .

الثانية  الدورة  الى  أن هذه هى  وفى ختام حديثه أشار 
الوقت،   مع  تطورفيه  سيحدث  أنه  يعنى  مبا  للمهرجان، 
وهذا سيتم بشكل تراكمى، وفى السنوات املقبلة ستشهد 

تطور أكثر . 

على  القائمني  »أشكر  املنعم  عبد  »ناصر  قال  واخير 
السلبيات  على  أيدهم  يضعوا  أن  منهم  وأطلب  املهرجان 
عمل،  أى  مايطور  هذا  ألن  باإلجابيات  اإلحتفال  قبل 
التى  املشاكل  مع  متفاعلة  تكون  وأن  البد  دائما  اإلدارة 
أداء  تطور  فكلما  املهرجان  أداء  تطوير  يتم  حتى  حتدث 
بداية  ولكنها  سمعته  تزداد  أخر  إالى  سنة  من  املهرجان 

موفقة أحيهم عليها.

بدأ املخرج ناصر عبد املنعم حديثه باإلشارة إلى أنه لم 
يستطع حضور  الدورة األولى من املهرجان،  وقد أتى فى 
هذه الدور الثانية –دورة كرم مطاوع – وهو سعيد لذلك،  
املهرجان،   هذا  فى  يحدث  هام  ثمة شئ  أن  يعتقد  وأنه 
العرض  بنموذج  أشاد  للعروض،  متابعته  خالل  فمن 
العراقى حينما شاهد احلضور يتفاعلون مع العرض وهو 

على الشاطئ بقضيته الهامة .

التى  الظاهرة  تلك  هى  األهم  لي  بالنسبة  أنه  وأضاف 
يخلقها العرض، فى املهرجان،  وتكمن أهمية هذه الظاهرة 
فى  أن  مدينة شرم الشيخ اجلميلة الساحلية قادرة على 
تقدمي جتارب فنية مختلفة، مع إتاحتها ملشاهدة مرتادى 
طبيعى  مكان  الشاطئ  وكون  املهرجان،  لعروض  الشاطئ 
إليهم،  يذهب  فن  يرون  فهم  بذلك  الناس،  فيه  ويتواجد 
للمسرح  مهم  يحدث  هام  شئ  يوجد  أنه  أرى  ذلك  ومن 
العربى ومهم أيضا للشباب املصرين ونحن نتمنى أن تعود 
لنا السياحة، وأن نبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة، وأننا 
ومثل  فنية،  أعمال  ونشاهد  اإلبداع  مظلة  حتت  جميعا 
هذه الفاعليات الفنية والثقافية تشكل نوع من دعم هذه 

املدن السياحية .

على مستوى املسرح لدينا مهرجانات سواء كان املهرجان 
 - العربى  املهرجان  أو  القومى  املهرجان  أو  التجريبى 
هواة املسرح -، أو مهرجانات قصور الثقافة، أما وجود 
مهرجان نوعى كما مهرجان للشباب هو يفيد حالة التنوع، 
التجارب  وبعضها،  املهرجانات  بني  نوعية  فروق  ويقدم 
العروض  من  مجموعة  نرى  خاللها  من  مظلة  الشبابية 
وبالتالى  األخرى  املهرجانات  فى  العروض  عن  تختلف 

ميكننا أن نسمى هذا شخصية للمهرجان .

وعن ما يثار أحيانا حول قضية الشباب وعدم انسجامهم 
قائال   ) املنعم  عبد  ناصر  الكبير  )املخرج  أكد  الكبار،  مع 
بالضرورة  ومفتعلة،  واردة  غير  تقديرى  فى  قضية  هذه 
ال  الشباب  هذا  لكن  الشباب،  سيشكله  املسرح  مستقبل 
وخبرات  إبداعات  من  االستفادة  بدون  ينطلق  ان  ميكن 

السابقني هذا قانون علمى، حتى من يرغب فى التجريب 
على مستوى الفنون البد له أن يهضم إبداعات السابقني، 
لكى يقدموا اجلديد فهى عالقة جدلية هامة جدا، لكن 
فى النهاية مستقبل املسرح فى مصر وفى العالم سيشكله 
شباب املسرح ألنهم مستقبل العلوم والفنون، بل مستقبل 
، وعن مسابقة التأليف املسرحى أكد أنها  اإلنسانية كلها 
أو  التغلب على نقص  فكرة جيدة، ألن جزء هام جدا من 
قلة النصوص املسرحية هى إقامة املسابقات، ألن املسابقة 
دماء  ونضخ  جديدة،  أجيال  على  وتعرفنا  اجليد  تفرز 
السنية  املرحلة  حتديد  اجليد  ومن  الكتاب  من  جديدة 
األوراق  وعن  املسرحية،   للحركة   إضافة  تشكل  ألنها 
البحثية التى تقدم فى هذا املهرجان ومدى إختالفها قال 
: اإلختالف فيها قليل ألنه قد تكون نفس القضايا أو نفس 
لكن  زوايا مختلفة  تقدم من   أن  املمكن  اإلطروحات  من 
فى املجمل قضايا املسرح هى قضايا يتم تكرار مناقشتها، 

ناصر عبد املنعم 

شباب املسرح مستقبل اإلنسانية
 املخرج الكبير، والرئيس السابق للمهرجان 
القومى للمسرح فى إطار فاعليات مهرجان 
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
ناصر  الكبير  املخرج  مع  حوار  ،أجرينا 
املهرجان  رأيه فى  ،لنعرف منه  املنعم  عبد 
الفاعليا املقدمة فيه                                                                           

داليا همام

سلوى عثمان 

التسرب  من  امللل  مينع  لم  ذلك  أن  إال  املمثلني  أجساد  مع 
للمتفرجني خاصة بعدما زاد زمن العرض عن احلد املناسب 
حالة  لنا  األول ميسرح  جزءان  به  وكأن  ظهر  فالعرض   ، له 
يرصد  والثاني   ، متصارع  مجتمع  داخل  الطيب  اإلنسان 
العشوائيون  يصنعها  التي  والتنافر  العشوائية  حالة  ويصور 
داخل احلياة ، وحالة كون الفكرة واحدة أو مكملة مع فكرة 
اجلزء الثاني من العرض لم تشفع لدي املتلقي فأصابه امللل 

والتشوش بسبب هذه اإلطالة غير الضرورية .
  فالعرض  يبدأ بهبوط مالك يف أحد اجلوانب وهو يرتدي 
على  عاديا  وإنسانا   ، الفلوت  آله  على  يعزف  أبيض  فستان 
الناحية اآلخري يرتدي نفس الفستان  ــ قامت بدور اإلنسان 
الطيب الفنانة جنالء يونس ــ ، ثم يظهر بعد ذلك أشخاص 
بهذا  رؤوسهم  لتغطية  تصل  سوداء  مالبس  يرتدون  آخرون 
حاول  وكلما   ، الطبول  على  يقرعون  وهم  ويظهرون  السواد 
اإلنسان الطيب ـ جنالء يونس ـ اإلبتعاد عنهم واالبتعاد جلانب 
له بصوت  إليهم بسبب جذبهم  يعود  أن  يلبث  ثم ال   ، اخلير 
الشد  مابني  احلالة  هذه  عن  يعبر  العرض  ويظل   ، الطبول 
عن  داخله  مكان  من  أكثر  يف  العرض  يعلن  حتى   ، واجلذب 
وجود األمل دائما داخل اإلنسان طاملا قرر املقاومة والدفاع 
املبهجة  املمثلني يرتدون األلوان  ، ومعظم  عن احلب واخلير 

ويوزعون على اجلمهور أوراق الشجر والورود .
والعرض يحفل بالكثير من الشخصيات النمطية وهى الشيخ 
املنافق ، والضابط الغليظ ، وصاحب املال ، والباغية ، وربه 
املنزل ، واملغني الشعبي ، والبلطجي ، والصحفية ، ويعلن أن 
احلياة غالبا ال تنتهى النهاية السعيدة التى نتمناها جميعا ، 
لإلنسان  مكان  ال  بانه  اجلميع  وجوه  تصرخ يف  احلياة  وإمنا 
الطيب من بني هذه األمناط اإلنتهازية ، ولكنه مع ذلك عاد 
ليعلن عن أن األمل لن ينقطع مادام اإلنسان الطيب يستطيع 
من  أكثر  تطول  العرض  مدة  جعل  ما  وهو   ، واحلركة  الغناء 

الالزم ، ولذا فقد كان ميكن اختصار بعض اجلمل التي تكررت 
بأكثر من طريقة واعطت نفس املعنى ، وأيضاـ  كما قلناـ  إعادة 
النظر يف بنية املسرحية ، والتي صارت وكأنها عرضني ميكن 

فصلهما عن بعض من دون خلل يف احلدث الدرامي .
ومن العناصر التى أضفت جوا من الصوفية والروحية على 
العرض هي املوسيقي التي قام بتأليفها هاني عبد الناصر ، 
التي ظلت تالزم اإلنسان الطيب يف صراعه وإنتصاره  وهي 
املرة األولى وهزميته يف املرات التالية ، وكذا محاولة عودته 

للغناء واحلياة مرة آخري يف نهاية العرض .
املوسيقية  اآلالت  على  بالعزف  بأنفسهم  املمثلني  قام  كما 
املختلفة منها الطبلة والفلوت والناي وأيضا العود ، كما قام 
كال منهم بتجسيد دورين فى العرض ، فظهروا كما لو كانوا 
شياطني فى بداية العرض ، ثم أمناط بشرية لديها صفات 
النماذج  أيضا هذه  قدموا  كما   ، اآلخير  النصف  فى  شريرة 
يرتدى  الشيخ  فمثال  الدرامية  شخصياتهم  عن  تعبر  بأزياء 
اجلالبية ويف يده السبحة الضخمة ، والبلطجي يلف جنزير 
على رقبته ويف يده النبوت ، كما قامت بطلة العرض بالتمثيل 
قدراتها  من  العديد  وأظهرت  والغناء  الكمان  على  والعزف 
التمثيلية بالعرض ، وكانت املحور األساسي بالعرض ، إال أن 
كل هؤالء األشخاص قد ظهروا معا وفيما بينهم وبالرغم من 

تنافرهم وهم داخل تناسق فني يحسب لهم وللعرض . 

يخرج اإلنسان من رحم أمه بريئا نقيا كالثوب األبيض ... يولد 
بالفطرة التي خلقه اهلل عليها ... ولكنه عندما يكبر يكتشف 
وممن  منه  جتعل  وقساوتها  وضغوطها  احلياة  تناقضات  أن 
حوله إناسا مشوهني ، حتى أن هؤالء الناس ال يتحملون بعد 

ذلك وجود شخص واحد يتميز بالطيبة ليعيش وسطهم ...
» اإلنسان الطيب » هو اسم العرض املصري املشارك ضمن 
فاعليات الدورة الثانية ملهرجان » شرم الشرخ الدولى للمسرح 
الشبابي » وهو أيضا االسم املعبر عن القصة التي يشاهدها 
اجلمهور طوال مدة العرض وهي قصة شخص طيب ومتسامح 
يحاول الصمود داخل وسط العالم الذي أصبح مليء بالظالم 

والكره والعبث .
إجماال يقدم العرض فكرة درامية مبهجة يف شكلها وقاسية 
صورة  عبر  الدرامية  الفكرة  هذه  تشكلت   ، مضمونها  يف 
على  اجلمهور  يجلس  حيث   ، لالنتباه  ملفتة  سينوغرافية 
قد  وكأنهم  يظهرهم  مما  دائري  بشكل  مرصوصة  مقاعد 
الواقع  فى  كما هو حالهم   ، منها  دائرة ال خروج  إلى  دخلوا 
متاما ، واستكماال للحالة قد مت وضع أربعة أبواب متقابلني 
بشكل  املسرحية  املشاهد  توالت  املساحة  هذه  داخل  ومن   ،
طوال  الديكور  يتغير  ولم  أخري   مرة  ومتزامن  تارة  متوالي 

العرض ..
 ولكن املؤلف واملخرج سعيد سليمان قرر اللعب على املمثلني 
كما صمم   ، دور  من  ألكثر  بتجسيدهم  وذلك  العرض  داخل 
حركاتهم بنفس حالة املوازاة بني األضطداد من حيث املقابلة 
يف  واالنفعال  احلدة  بني  وما  والنعومة  السالسة  حالة  بني 
مسرحية  حالة  خلق  علي  ساعد  الذي  األمر  وهو  الرقص 

جمالية أظهرتها متوالية تتابع هذه  اللقطات املسرحية .
ورغم أن اجلمهور كان لديه شغفا كبيرا بالصور السينوغرافية 
التي قدمت أمامه لقدرتها علي صناعة وبناء بعض التشكيالت 
اإلكسسوارات  بعض  تشكيلها  يف  ساهمت  التي  اجلمالية 

» اإلنسان الطيب«
 بني أزمات العصر وضروريات الدراما 
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 حمطة 50
 من خالل فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى- دورته الثانية 
-دورة كرم مطاوع- قدمت دولة الكويت العرض املسرحى )محطة 50( تأليف تغريد 
قطار  محطة  فى  للمسرحية  الدرامية  األحداث  النصار،تدور  نصار  الداود،إخراج 
األحداث  وبتطور  اليأتى،  رمبا  والذى  للقطار  دائم  إنتظار  حالة  فى  ركابها،  يبدو 
الدرامية جتد حالة من الصراع بني ذلك الشخص الذى يطلقون عليه حارس املحطة 
املنتخب بإعتبار أنه فى مركز قوة،  وبني جميع ركاب املحطة حيث يضع هذا احلارس 
مجموعة من القوانني من غير املسموح أن يخترقها أحد،فالكالم مع اآلخر ممنوع 
والرقص ممنوع والغناء ممنوع، إنه يرغب فى أن يصمت اجلميع فالكالم هنا البد 
اخلاص  )عامله  للعالم  و  لها  إمتالكا  باملحطة  عمله  يعتبر  فهو  بأوامره،  يكون  وأن 
–والذى يحكم فيه قبضته على اجلميع (و من خالل احلوار املسرحى جتد جمل 
دالة على كون اجلميع ينتظر منذ سنني، لدرجة أن ثمة رجل تقدم به العمر و شعره 
شاب وهو جالس فى إنتظار القطار الذى اليأتى، هنا تفتح احلقائب لترى مابداخلها 
أوراق  ببعض  املحطة حتتفظ  الوحيدة على  السيدة  أمامك، جتد  فيكشف اجلميع 
حتمل فيها كل ذكرياتها معها وكأن ألحد لها فى الكون سوى تلك احلقيبة،  ويوجد 
أيضا ورجل يبحث عن احلب فيشترى فستان حلبيبة اليعرفها،وحينما تتهكم عليه 
السيدة ينهرها، هذا الرجل يحتفظ بالفستان على الدوام فى حقيبته، تلك مناذج من 
رواد املحطة، املخرج فى هذا العرض يلقى الضوء على تلك الطبقة الفقيرة طبقة 
جدا  فقير  عامل  من خالل  عنها،   يعبر  متاما  معدمة  طبقة  –وهى  -البروليتاريا 
يحمل فى يده مكنسة خشبية لينظف بها املحطة، كل الركاب وقبلهم حارس املحطة 
يعاملوه وكأنه الشئ كأنه جسد المرئى، وحينما يتحدث هذا العامل عن أمله جتده 
(وفى  اللنتخطاها  لنتبعها  وضعت  القوانني  الفقر  جوع  أمام  يصمت  )الشئ  قائال 
نهاية ثورته يقول )القوانني وضعت إلقرار احلقوق وليس لسلب احلريات (وهكذا فى 
جملته األولى جتده يتحدث بنفسية العبيد اخلاضعني موافقا على أى شئ وكل شئ  
بينما فى اجلملة الثانية، ومع إعتمال الثورة بداخله جتده يكسر املقشة متمردا على 
ما كان من حياته السابقة فلم يعد عبد إذن بل أصبح حرا،هنا يشير العرض إلى 
فكرة أن العبودية قد تكون إحساس داخلى مسيطر على الذت اإلنسانية، وأن احلرية 
كامنة فينا وعلينا إتخاذ قرار أن نكون أحرار العبيد، وهكذا يؤكد العامل الفقيرأن  
ماسيكون من حياته  القادمة حرية بالقيد، حياة يختارها بنفسه التفرض عليه، هنا 
جميع الركاب فى املحطة يقومون بثورة كما ثورة هذا العامل البسيط،فيمكنك أن 
تراه شرارة الثورة، وبذلك يتحد اجلميع ضد حارس املحطة املنتخب، وهذه اجلملة 
احلارس،  هذا  كما  الديكتاتورين،  الدول  سياسية حلكام  إشارة  أنها  نعرف  جتعلنا 
يطلب  بل  باحلرية،   ملطالبتهم  يستجيب  أن  املحطة  يرفض حارس  اجلميع  وبثورة 
من  معاونية أن يخرسوا  اجلميع بإستخدام القوة  وهذا مايحدث  بالفعل حيث 
يبدأ احلراس فى ضرب الركاب، وبإشتداد اإلعتداء يطلق القطار صفارته، وكأنها 
حلظة النهاية وهى تلك اللحظة التى تعد ذروة أى شئ فذروة الصراع مؤشر بإنتهاء 
احلدث الدرامى، وذروة احلزن مؤشر بإنتهاءه أيضا،ومن اجلدير بالذكر أن العرض 
يأخذ طابع مصرى بشكل كبير،فهو يقدم فى معظم فواصله أغانى ملوسيقار األجيال 
البامفلت  يتكون  الوهاب،  لعبد  صورة  عليه  العرض  الوهاب-وبامفلت  عبد  محمد 
بشكل يجعلك تظن أنها مجلة قدمية،فهو يعود بك إلى اسلوب الزمن املاضى فى 
حترير املجالت، إلى جوار أنه يستخدم الكثير من اإلفيهات املصرية، العرض يتكون 
من عدة لوحات جميعها قائمة فى منطقة التمثيل، ويتم تغير املالبس أمام اجلمهور، 
وفى هذه الفواصل يستخدمون الغناء، أيضا تستخدم بعض من أغانى فيروز،وقد 
تفاعل املتلقى بشكل كبير مع هذه األغانى، العرض يطلب من متلقيه أن يختار بشكل 
هادف الينتظر الى ماال نهاية فعليه أن يعرف متى ينتظر ومتى ينصرف.                                                                                
هانى  احلسينى،  ميثم  العزيز،  عبد  محمد  خان،  زينب  الصفى،  )عثمان  املمثلون 
الهزاع، حسني العوض، بدر احلالق ( وأخير كان واضح اجلهد املبذول من ممثلني 

العرض .                                                                              

أن تنتظر الالشئ                                            

فعاليات

ضمن فعاليات الدورة الثانية من املهرجان حرصت 
إدارة املهرجان على االحتفاء بتجربة املخرج الكبير 
خالد جالل من خالل إقامة ندوة عنه بحضور نخبة 
من النجوم والفنانني على رأسهم الفنانات سميحة 
والفنانون  املرشدى،  سهير  محسن،  سميرة  أيوب، 
محمود احلدينى ، محسن منصور، والناقد الدكتور 
والدكتورة  الروبي،  محمد  والناقد  عطية،  حسن 
عايدة عالم، واإلعالمي أحمد املسلماني، واملخرج 
مازن الغرباوي رئيس املهرجان . أدار الندوة الكاتب 

الصحفي باسم صادق.
الراصد  مقاله  صادق  باسم  الكاتب  استعرض 
اجلامعي  املسرح  من  جالل  خالد  املخرج  ملشوار 
وعودته  روما  يف  ودراسته  الشباب  مبسرح  مرورا 
العربى  املسرح  سيدة  أشارت  وقد  مصر.  إلى 
مثل  خالد جالل  مع  العمل  أن  إلى  أيوب  سميحة 

متعة كبير حيث عملت معه يف جتربة واحدة هي 
الطوخي،  محمود  تأليف  ست«  واحدة  فيه  »كان 

ولكنها لم تخرج للنور بسبب أحداث ثورة يناير، 
املسرح  من  »بدأت  قائال:  حديثه  »جالل«  وبدأ 
اجلامعي، وكان حينها هناك جيل كبير من الفنانني 
منهم سعيد صالح وخالد الصاوي وماجد الكدواني 
سعد  مثل  مخرجني  يوجد  وكان  هنيدي،  ومحمد 

أردش وهاني مطاوع وكرم مطاوع وفهمي اخلولي 
يخرجون يف اجلامعة، حتى خرج من حتت أيديهم 

جيل مميز من الشباب.
»نأسف  بعنوان  مسرحية  بإخراج  قمت  وأضاف: 
سناء  الفنان  حينها  العمل  وشاهد  اخلطأ«  لهذا 
للفنون  العالى  للمعهد  عميدا  كان  الذي  شافع 
املعهد  يف  أقدم  أن  مني  وطلب  حينها،  املسرحية 
وقام بدفع قيمة ملف التقدمي ألننى لم أكن املك 
وسافرت  مسرح  فرقة  كونت  املعهد  وبعد  ثمنه، 
باللغة  مسرحيات   ٣ هناك  وأخرجت  روما،  إلى 
اإليطالية، وأعادني حينها إلى مصر فاروق حسني 
بتعييني مديرا  الوقت، وقام  الثقافة يف ذلك  وزير 
ذلك  يستقل  الشباب، ألكون أصغر شخص  لفرقة 
لتكون  فنيه  ورشة  بتكوين  حينها  وقمت  املنصب، 

بداية مشروع مركز اإلبداع الفني.
عديدة  مناصب  رفضت  حديثه:  »جالل«  وأنهى 
اإلبداع  مركز  عن  التخلي  عدم  يف  رغبتي  بسبب 

الفني الذي أعتبره حلم عمري.
من  مصر  يف  واإلبداع  الفن  برمز  االحتفاء  ويعد 
للمسرح  الدولى  الشيخ  أهم سمات مهرجان شرم 
الشبابى والذى أهدى دورته الثانية إلى روح املبدع 

الراحل كرم مطاوع . 

خالد جالل : 
سعيد بتكرميى بني الشباب 

يف مهرجانهم الدوىل بشرم الشيخ

داليا همام



مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

املسرح الشبابى
8-4-2017العدد 8

13 املسرح الشبابى12
العدد 8 2017-4-8 حوار حوار

جالل  د.  الكبير  املخرج  مثل  املكرمني   النجوم  من 
الشرقاوى و الكاتب محفوظ عبد الرحمن ؟ 

غياب بعض املكرمني مثل الكاتب الكبير محفوظ عبد 
تسبب  ما  وهذا  الصحية  ظروفه  الى  يرجع  الرحمن 
جالل  د.  غياب  بينما   ، االفتتاح  حفل  عن  غيابه  فى 
الشرقاوى يرجع الى انشغاله ببعض االعمال اخلاصة 
منها التدريس  باملعهد العالى للفنون املسرحية ولكن 
سيتم تسليم تكرميهم فى القاهرة نظرا للظروف التى 

أحالت دون تواجدهم معنا فى هذه الدورة . 

_ هناك ايضا غياب لعدد من اعضاء اللجنة العليا 
هم  ومن  تواجدهم  لعدم  االسباب  هى  ما  للمهرجان 

البدائل لهم ؟ 
املسرح  أستاذ  كارلسون  مارفن  البروفيسور  تواجد  عدم 
نيويورك  بجامعه  واألدب  االوسط  الشرق  ودراسات 
ولكن  اللوجيستيه  االمور  بعض  هناك  ان  الى  يرجع 
القادمه  الدوره  فى  معنا  متواجد  سيكون  انه  املفاجأه 
إبراهام  فابيو  الفنان  غياب  الى  باإلضافة   ،  2018 فى 
إجنلترا  من  للمهرجان  العليا  اللجنة  اعضاء  أحد 
التليفزيونية  االعمال  بعض  بتصوير  النشغاله  نظرا 
تكون  أن  املمكن  فمن  البدائل  عن  أما   ، والسينمائية 
مطروحة فى حفل اخلتام و هناك عدد من املفاجأة فى 

احلفل .   

لكى  واجهتها  التى  والصعوبات  املعوقات  هى  _ما 
تخرج هذه الدورة الى النور ؟ 

مما ال شك فيه أن هناك صعوبات كثيرة واجهتنى فى 
التدشني للدورة الثانية لكن من املؤكد أن كل الصعوبات 
التى واجهت فريق العمل وعلى رأسها مسألة الدعم قد 

-فى البداية ما هى االختالفات بني الدورة االولى 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  ملهرجان  الثانية  والدوره 

الشبابى ؟ 
هو  السابقة  الدورة  وبني  الدورة  هذه  بني  االختالفات 
أن هذه الدورة حتمل اسم الراحل الفنان الكبير د. كرم 
وعروض  كبير  زخم  هناك  ان  الى  باالضافة    ، مطاوع 
كثيرة من 30 دوله مشاركة  فى املهرجان باإلضافة الى  
515 زائر من جميع انحاء العالم بينهم 200 شاب من 27 
محافظه مشاركني فى الورش املسرحية لتنميه مهارات 
جمهوريه  داخل  املسرحى  للعمل  املمارسني  الطالب 
مصر العربية ، كما انه يوجد فاعليات كثيرة أخري من 
زيادة  الى  باإلضافة   ، املهنية  و  الدولية  الندوات  بينها 

عدد العروض املسرحية املشاركة  عن الدورة السابقة . 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أصبح  -هل 
الشبابى معترف به دوليا ؟ 

ويوضع  دوليا  به  معترف  اصبح  بالفعل  املهرجان 
وأعتقد   ، املسرحية  الدولية  املهرجانات  خريطة  على 
املهرجان  داخل  املسرحيني  لكافه  الكبير  التواجد  أن 
ودولية  شرعية  يثبت  ما  هو  العالم  انحاء  جميع  ومن 
املهرجان فى توجهاته الشبابية ، باالضافة الي تواجد 
جنب  إلي  جنبا  املسرحيني  وشباب  املسرحيني  كبار 
ودولية  قوة  على  دليل  أكبر  لهو  الفعاليات  وحضور 

املهرجان . 

عدد  غياب  حول  احلقيقية  االسباب  هى  -ما 

زالت بالوصول للحظة جناح ويف النهاية كل شئ يهون 
يف سبيل إجناح املهرجان.

الدورة  مراحل  بنفس  مرت  الثانية  الدورة  -هل 
االولى من حيث الصعوبات ؟

فى  كبيرا   شوطا  قطعت  االولى  الدورة  أن   أنكر  لم 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  السم  الترسيخ 
الشبابى ولكن الدورة الثانية ال تقل فى العمل و اجلد 
واالجتهاد وفى املثابرة والسعى أيضا ويف التأكيد علي 
اعتقادي  ويف   ، كبيرا  وسيظل  كبيرا  ولد  املهرجان  كون 
بالفعل  واجهت  قد  الثاني  الدورة  أن  عام   وبشكل 
والتى  االولى  الدورة  من  أكثر  وحتديات  صعوبات 
بتوفيق من اهلل استطعنا التغلب عليها مبساعده فريق 

العمل أجمع .

ما هى أهم الصعوبات التى واجهها مازن الغرباوى 
خلروج الدورة الثانية الى النور ؟ 

مبسائل  األساس  يف  خاصه  واجهتها  التى  الصعوبات 
القطاعات  التعاون من قبل بعض  وأن  ، خاصه  الدعم 
كان مفيدا  وعدم التعاون من قبل قطاعات أخري كان 
مزعجا لنا ؛لذا فأنا أشكر  بعض الوزارات والقطاعات 
ممثلة فى وزاره الثقافة ووزارة الشباب والرياضة و هيئة 
باالضافة  سيناء  جنوب  محافظة  و  السياحة  تنشيط 
إلي أنه انه كان هناك اتفاق وتنسيق بني كافه األجهزة 
شركه  مثل  ومؤسسات  ووزارات  قطاعات  داخل  املعنية 
قامت  والتى  واملطبوعات  االعالنية  للخدمات   « ريزم   «
ومن  نشرات  من  الثانية  الدورة  مطبوعات  كافه  بطبع 

بنرات فلهم كل الشكر والتقدير . 

الرعاة وكيف  ما هى االسباب وراء انسحاب بعض 

تعاملت مع أزمه التمويل ؟ 
يتخلى  من  هناك  أن  املسأله  ولكن  أحد  ينسحب  لم 
عن اتفاقية كان قد أبرمها بشكل شفهى فتتحول ولم 
؛  ملزم  تعاون  برتوكول  أو  مبرم  عقد  شكل  إلي  تتحول 
عموما من ذهب بعيدا عن مهرجان شرم الشيخ الدولى 
اخلاسرون  نحن  وليس  اخلاسر  فهو  الشبابى  للمسرح 
ألن املهرجان يفتح ذراعيه للجميع باإلضاف إلي أنهه 
والى  اتصال مع اجلميع  ووسائل  تعاون  أفق  يفتح  انه 
اجلميع ، أما بالنسبه ألزمة التمويل فهى أزمه جميع 
املهرجانات إن لم تكن كافه املؤسسات املعنيه بقطاعات 
وستظل   ، دوما  األزمة  هو  التمويل  وسيظل  مختلفه 
ولكن  األزمة  هى  واللوجيستى  املادى  الدعم  مسأله 
اللوجيستى  بشكله  الوزارات   بعض  من  جاء  التمويل 
فعندما نرى أن وزارة الثقافة تقوم بدعم وحتمل تذاكر 
الطيران بينما هيئه تنشيط السياحة تدعم االقامات 
للضيوف فى الفنادق وما الى ذلك فهو شكل من اشكال 
ولكن  احلصر  وليس  املثال  سبيل  على  فهذا  الدعم 
ستظل أزمة التمويل تطفو على السطح ليس فقط فى 
التى  املهرجانات  أغلب  فى  ولكن  الشيخ  مهرجان شرم 
طرق  عن  نبحث  ومازلنا  أيضا  مصر   خارج  فى  تقام 
ووسائل وسبل لدعم املهرجان ولدعم املشاريع الثقافية 

والتى بدورها تريد ان تعلو عام بعد اآلخر 

-كيف تواصلت مع كل هذه الفرق وهؤالء الضيوف ؟ 
شرم  ملهرجان  اإلدارى  الكيان  كان  سابق  عام  خالل 
الشيخ يتحرك شماال وجنوبا وشرقا وغربا داخل مصر 
لدعم  وسبل  ووسائل  طرق  عن  ليبحث  مصر  خارج  أو 
املهرجان ولدعم املشاريع الثقافيه والتى بدورها تريد 

ان تعلو عام بعد اآلخر 

-كيف تواصلت مع كل هذه الفرق وهؤالء الضيوف ؟ 
شرم  ملهرجان  اإلدارى  الكيان  كان  سابق  عام  خالل 
الشيخ يتحرك شماال وجنوبا وشرقا وغربا داخل مصر 
فكم  إتصال  ووسائل  أفق  عن  ليبحث  مصر  خارج  أو 
العروض املتواجده فى هذه الدوره وكم الدول املشاركه 
تتردد  التى  االقاويل  فبعض  فراغ  من  يأتى  لم  أيضا 
وبعض  احلكيم   ووفاء  الغرباوى  مازن  أن  هي  دائما 
الكيانات اإلداريه على سفر دائما لذا أحب أن أقول لهم 
لم يكن سفرنا املستمر للعب أو للهو  بل للعمل والبحث 
واقامة برتوكوالت واتفاقيات والتى بدورها تدعم شكل 
احلركة املسرحية على مستوى مصر  عبر هذا املهرجان 
لذا فنحن وفى ظل االزمة حققنا النجاح الذى ترينه 
اآلن واملتمثل فى كم الدول املشاركة،والذي لم يأت من 
فراغ فهو نتاج عام كامل من العمل لنأتى باالفضل من 

كل دوله . 

محمد  الشاب  الفنان  اسم  عن  إعالنك  -مفاجأه 
مهران وهو أحد الشباب الذين تشارك معك فى فكرة 
املهرجان منذ البداية ملاذا مت ظهوره فى الدورة الثانية 

فقط وليس من الدورة االولى للمهرجان ؟ 
بالفعل مت دعوه الفنان محمد مهران حلضور فاعليات 
الدورة االولى ولكن كان لديه تصوير وعندما سمح له 
الوقت باحلضور كان البد ألن يأتي فذلك حق أصيل له 
فقد كان شريكي فى الفكرة منذ البداية ، وهاهو مهران 
يشهد فكرته قد كبرت وظهرت للعالم بشكل يليق باسم 
مصر وباسمنا كفنانني شباب قادرين على تشكيل عقل 
العربى  وليس  الغربي  العالم  فى  املسرحيني  ووجدان 

فقط

يحلم  الذى  الصغير  ملولوده  الثانى  بالعام  يحتفل  شاب  فنان  هو 
ونبوغه  الدولة على كفائته  ، هو فنان شهدت  له مبستقبل كبير 
الشاب  املسرحى  املخرج  إنه  التشجيعية،  الدولة  جائزه  فمنحته 
الذى طافت عروضه مهرجانات دولية عديدة ، وفى الدورة الثانية 
من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كان البد لنا 
أن نكشف النقاب عن كواليس عام بأكمله من اجلهد والعناء 
لكي تخرج هذه الدورة على اكمل وجه لذا بدأنا التحاور 
معه كونه رئيسا للمهرجان باآلتى 

حوار : ايه عبد املقصود   

مازن الغرباوى :
 من ذهب بعيدا عن 

مهرجان شرم الشيخ 
الدوىل فهو » اخلاسر«
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جالل  د.  الكبير  املخرج  مثل  املكرمني   النجوم  من 
الشرقاوى و الكاتب محفوظ عبد الرحمن ؟ 

غياب بعض املكرمني مثل الكاتب الكبير محفوظ عبد 
تسبب  ما  وهذا  الصحية  ظروفه  الى  يرجع  الرحمن 
جالل  د.  غياب  بينما   ، االفتتاح  حفل  عن  غيابه  فى 
الشرقاوى يرجع الى انشغاله ببعض االعمال اخلاصة 
منها التدريس  باملعهد العالى للفنون املسرحية ولكن 
سيتم تسليم تكرميهم فى القاهرة نظرا للظروف التى 

أحالت دون تواجدهم معنا فى هذه الدورة . 

_ هناك ايضا غياب لعدد من اعضاء اللجنة العليا 
هم  ومن  تواجدهم  لعدم  االسباب  هى  ما  للمهرجان 

البدائل لهم ؟ 
املسرح  أستاذ  كارلسون  مارفن  البروفيسور  تواجد  عدم 
نيويورك  بجامعه  واألدب  االوسط  الشرق  ودراسات 
ولكن  اللوجيستيه  االمور  بعض  هناك  ان  الى  يرجع 
القادمه  الدوره  فى  معنا  متواجد  سيكون  انه  املفاجأه 
إبراهام  فابيو  الفنان  غياب  الى  باإلضافة   ،  2018 فى 
إجنلترا  من  للمهرجان  العليا  اللجنة  اعضاء  أحد 
التليفزيونية  االعمال  بعض  بتصوير  النشغاله  نظرا 
تكون  أن  املمكن  فمن  البدائل  عن  أما   ، والسينمائية 
مطروحة فى حفل اخلتام و هناك عدد من املفاجأة فى 

احلفل .   

لكى  واجهتها  التى  والصعوبات  املعوقات  هى  _ما 
تخرج هذه الدورة الى النور ؟ 

مما ال شك فيه أن هناك صعوبات كثيرة واجهتنى فى 
التدشني للدورة الثانية لكن من املؤكد أن كل الصعوبات 
التى واجهت فريق العمل وعلى رأسها مسألة الدعم قد 

-فى البداية ما هى االختالفات بني الدورة االولى 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  ملهرجان  الثانية  والدوره 

الشبابى ؟ 
هو  السابقة  الدورة  وبني  الدورة  هذه  بني  االختالفات 
أن هذه الدورة حتمل اسم الراحل الفنان الكبير د. كرم 
وعروض  كبير  زخم  هناك  ان  الى  باالضافة    ، مطاوع 
كثيرة من 30 دوله مشاركة  فى املهرجان باإلضافة الى  
515 زائر من جميع انحاء العالم بينهم 200 شاب من 27 
محافظه مشاركني فى الورش املسرحية لتنميه مهارات 
جمهوريه  داخل  املسرحى  للعمل  املمارسني  الطالب 
مصر العربية ، كما انه يوجد فاعليات كثيرة أخري من 
زيادة  الى  باإلضافة   ، املهنية  و  الدولية  الندوات  بينها 

عدد العروض املسرحية املشاركة  عن الدورة السابقة . 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أصبح  -هل 
الشبابى معترف به دوليا ؟ 

ويوضع  دوليا  به  معترف  اصبح  بالفعل  املهرجان 
وأعتقد   ، املسرحية  الدولية  املهرجانات  خريطة  على 
املهرجان  داخل  املسرحيني  لكافه  الكبير  التواجد  أن 
ودولية  شرعية  يثبت  ما  هو  العالم  انحاء  جميع  ومن 
املهرجان فى توجهاته الشبابية ، باالضافة الي تواجد 
جنب  إلي  جنبا  املسرحيني  وشباب  املسرحيني  كبار 
ودولية  قوة  على  دليل  أكبر  لهو  الفعاليات  وحضور 

املهرجان . 

عدد  غياب  حول  احلقيقية  االسباب  هى  -ما 

زالت بالوصول للحظة جناح ويف النهاية كل شئ يهون 
يف سبيل إجناح املهرجان.

الدورة  مراحل  بنفس  مرت  الثانية  الدورة  -هل 
االولى من حيث الصعوبات ؟

فى  كبيرا   شوطا  قطعت  االولى  الدورة  أن   أنكر  لم 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  السم  الترسيخ 
الشبابى ولكن الدورة الثانية ال تقل فى العمل و اجلد 
واالجتهاد وفى املثابرة والسعى أيضا ويف التأكيد علي 
اعتقادي  ويف   ، كبيرا  وسيظل  كبيرا  ولد  املهرجان  كون 
بالفعل  واجهت  قد  الثاني  الدورة  أن  عام   وبشكل 
والتى  االولى  الدورة  من  أكثر  وحتديات  صعوبات 
بتوفيق من اهلل استطعنا التغلب عليها مبساعده فريق 

العمل أجمع .

ما هى أهم الصعوبات التى واجهها مازن الغرباوى 
خلروج الدورة الثانية الى النور ؟ 

مبسائل  األساس  يف  خاصه  واجهتها  التى  الصعوبات 
القطاعات  التعاون من قبل بعض  وأن  ، خاصه  الدعم 
كان مفيدا  وعدم التعاون من قبل قطاعات أخري كان 
مزعجا لنا ؛لذا فأنا أشكر  بعض الوزارات والقطاعات 
ممثلة فى وزاره الثقافة ووزارة الشباب والرياضة و هيئة 
باالضافة  سيناء  جنوب  محافظة  و  السياحة  تنشيط 
إلي أنه انه كان هناك اتفاق وتنسيق بني كافه األجهزة 
شركه  مثل  ومؤسسات  ووزارات  قطاعات  داخل  املعنية 
قامت  والتى  واملطبوعات  االعالنية  للخدمات   « ريزم   «
ومن  نشرات  من  الثانية  الدورة  مطبوعات  كافه  بطبع 

بنرات فلهم كل الشكر والتقدير . 

الرعاة وكيف  ما هى االسباب وراء انسحاب بعض 

تعاملت مع أزمه التمويل ؟ 
يتخلى  من  هناك  أن  املسأله  ولكن  أحد  ينسحب  لم 
عن اتفاقية كان قد أبرمها بشكل شفهى فتتحول ولم 
؛  ملزم  تعاون  برتوكول  أو  مبرم  عقد  شكل  إلي  تتحول 
عموما من ذهب بعيدا عن مهرجان شرم الشيخ الدولى 
اخلاسرون  نحن  وليس  اخلاسر  فهو  الشبابى  للمسرح 
ألن املهرجان يفتح ذراعيه للجميع باإلضاف إلي أنهه 
والى  اتصال مع اجلميع  ووسائل  تعاون  أفق  يفتح  انه 
اجلميع ، أما بالنسبه ألزمة التمويل فهى أزمه جميع 
املهرجانات إن لم تكن كافه املؤسسات املعنيه بقطاعات 
وستظل   ، دوما  األزمة  هو  التمويل  وسيظل  مختلفه 
ولكن  األزمة  هى  واللوجيستى  املادى  الدعم  مسأله 
اللوجيستى  بشكله  الوزارات   بعض  من  جاء  التمويل 
فعندما نرى أن وزارة الثقافة تقوم بدعم وحتمل تذاكر 
الطيران بينما هيئه تنشيط السياحة تدعم االقامات 
للضيوف فى الفنادق وما الى ذلك فهو شكل من اشكال 
ولكن  احلصر  وليس  املثال  سبيل  على  فهذا  الدعم 
ستظل أزمة التمويل تطفو على السطح ليس فقط فى 
التى  املهرجانات  أغلب  فى  ولكن  الشيخ  مهرجان شرم 
طرق  عن  نبحث  ومازلنا  أيضا  مصر   خارج  فى  تقام 
ووسائل وسبل لدعم املهرجان ولدعم املشاريع الثقافية 

والتى بدورها تريد ان تعلو عام بعد اآلخر 

-كيف تواصلت مع كل هذه الفرق وهؤالء الضيوف ؟ 
شرم  ملهرجان  اإلدارى  الكيان  كان  سابق  عام  خالل 
الشيخ يتحرك شماال وجنوبا وشرقا وغربا داخل مصر 
لدعم  وسبل  ووسائل  طرق  عن  ليبحث  مصر  خارج  أو 
املهرجان ولدعم املشاريع الثقافيه والتى بدورها تريد 

ان تعلو عام بعد اآلخر 

-كيف تواصلت مع كل هذه الفرق وهؤالء الضيوف ؟ 
شرم  ملهرجان  اإلدارى  الكيان  كان  سابق  عام  خالل 
الشيخ يتحرك شماال وجنوبا وشرقا وغربا داخل مصر 
فكم  إتصال  ووسائل  أفق  عن  ليبحث  مصر  خارج  أو 
العروض املتواجده فى هذه الدوره وكم الدول املشاركه 
تتردد  التى  االقاويل  فبعض  فراغ  من  يأتى  لم  أيضا 
وبعض  احلكيم   ووفاء  الغرباوى  مازن  أن  هي  دائما 
الكيانات اإلداريه على سفر دائما لذا أحب أن أقول لهم 
لم يكن سفرنا املستمر للعب أو للهو  بل للعمل والبحث 
واقامة برتوكوالت واتفاقيات والتى بدورها تدعم شكل 
احلركة املسرحية على مستوى مصر  عبر هذا املهرجان 
لذا فنحن وفى ظل االزمة حققنا النجاح الذى ترينه 
اآلن واملتمثل فى كم الدول املشاركة،والذي لم يأت من 
فراغ فهو نتاج عام كامل من العمل لنأتى باالفضل من 

كل دوله . 

محمد  الشاب  الفنان  اسم  عن  إعالنك  -مفاجأه 
مهران وهو أحد الشباب الذين تشارك معك فى فكرة 
املهرجان منذ البداية ملاذا مت ظهوره فى الدورة الثانية 

فقط وليس من الدورة االولى للمهرجان ؟ 
بالفعل مت دعوه الفنان محمد مهران حلضور فاعليات 
الدورة االولى ولكن كان لديه تصوير وعندما سمح له 
الوقت باحلضور كان البد ألن يأتي فذلك حق أصيل له 
فقد كان شريكي فى الفكرة منذ البداية ، وهاهو مهران 
يشهد فكرته قد كبرت وظهرت للعالم بشكل يليق باسم 
مصر وباسمنا كفنانني شباب قادرين على تشكيل عقل 
العربى  وليس  الغربي  العالم  فى  املسرحيني  ووجدان 

فقط

يحلم  الذى  الصغير  ملولوده  الثانى  بالعام  يحتفل  شاب  فنان  هو 
ونبوغه  الدولة على كفائته  ، هو فنان شهدت  له مبستقبل كبير 
الشاب  املسرحى  املخرج  إنه  التشجيعية،  الدولة  جائزه  فمنحته 
الذى طافت عروضه مهرجانات دولية عديدة ، وفى الدورة الثانية 
من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كان البد لنا 
أن نكشف النقاب عن كواليس عام بأكمله من اجلهد والعناء 
لكي تخرج هذه الدورة على اكمل وجه لذا بدأنا التحاور 
معه كونه رئيسا للمهرجان باآلتى 

حوار : ايه عبد املقصود   

مازن الغرباوى :
 من ذهب بعيدا عن 

مهرجان شرم الشيخ 
الدوىل فهو » اخلاسر«
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 حمطة 50
 من خالل فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى- دورته الثانية 
-دورة كرم مطاوع- قدمت دولة الكويت العرض املسرحى )محطة 50( تأليف تغريد 
قطار  محطة  فى  للمسرحية  الدرامية  األحداث  النصار،تدور  نصار  الداود،إخراج 
األحداث  وبتطور  اليأتى،  رمبا  والذى  للقطار  دائم  إنتظار  حالة  فى  ركابها،  يبدو 
الدرامية جتد حالة من الصراع بني ذلك الشخص الذى يطلقون عليه حارس املحطة 
املنتخب بإعتبار أنه فى مركز قوة،  وبني جميع ركاب املحطة حيث يضع هذا احلارس 
مجموعة من القوانني من غير املسموح أن يخترقها أحد،فالكالم مع اآلخر ممنوع 
والرقص ممنوع والغناء ممنوع، إنه يرغب فى أن يصمت اجلميع فالكالم هنا البد 
اخلاص  )عامله  للعالم  و  لها  إمتالكا  باملحطة  عمله  يعتبر  فهو  بأوامره،  يكون  وأن 
–والذى يحكم فيه قبضته على اجلميع (و من خالل احلوار املسرحى جتد جمل 
دالة على كون اجلميع ينتظر منذ سنني، لدرجة أن ثمة رجل تقدم به العمر و شعره 
شاب وهو جالس فى إنتظار القطار الذى اليأتى، هنا تفتح احلقائب لترى مابداخلها 
أوراق  ببعض  املحطة حتتفظ  الوحيدة على  السيدة  أمامك، جتد  فيكشف اجلميع 
حتمل فيها كل ذكرياتها معها وكأن ألحد لها فى الكون سوى تلك احلقيبة،  ويوجد 
أيضا ورجل يبحث عن احلب فيشترى فستان حلبيبة اليعرفها،وحينما تتهكم عليه 
السيدة ينهرها، هذا الرجل يحتفظ بالفستان على الدوام فى حقيبته، تلك مناذج من 
رواد املحطة، املخرج فى هذا العرض يلقى الضوء على تلك الطبقة الفقيرة طبقة 
جدا  فقير  عامل  من خالل  عنها،   يعبر  متاما  معدمة  طبقة  –وهى  -البروليتاريا 
يحمل فى يده مكنسة خشبية لينظف بها املحطة، كل الركاب وقبلهم حارس املحطة 
يعاملوه وكأنه الشئ كأنه جسد المرئى، وحينما يتحدث هذا العامل عن أمله جتده 
(وفى  اللنتخطاها  لنتبعها  وضعت  القوانني  الفقر  جوع  أمام  يصمت  )الشئ  قائال 
نهاية ثورته يقول )القوانني وضعت إلقرار احلقوق وليس لسلب احلريات (وهكذا فى 
جملته األولى جتده يتحدث بنفسية العبيد اخلاضعني موافقا على أى شئ وكل شئ  
بينما فى اجلملة الثانية، ومع إعتمال الثورة بداخله جتده يكسر املقشة متمردا على 
ما كان من حياته السابقة فلم يعد عبد إذن بل أصبح حرا،هنا يشير العرض إلى 
فكرة أن العبودية قد تكون إحساس داخلى مسيطر على الذت اإلنسانية، وأن احلرية 
كامنة فينا وعلينا إتخاذ قرار أن نكون أحرار العبيد، وهكذا يؤكد العامل الفقيرأن  
ماسيكون من حياته  القادمة حرية بالقيد، حياة يختارها بنفسه التفرض عليه، هنا 
جميع الركاب فى املحطة يقومون بثورة كما ثورة هذا العامل البسيط،فيمكنك أن 
تراه شرارة الثورة، وبذلك يتحد اجلميع ضد حارس املحطة املنتخب، وهذه اجلملة 
احلارس،  هذا  كما  الديكتاتورين،  الدول  سياسية حلكام  إشارة  أنها  نعرف  جتعلنا 
يطلب  بل  باحلرية،   ملطالبتهم  يستجيب  أن  املحطة  يرفض حارس  اجلميع  وبثورة 
من  معاونية أن يخرسوا  اجلميع بإستخدام القوة  وهذا مايحدث  بالفعل حيث 
يبدأ احلراس فى ضرب الركاب، وبإشتداد اإلعتداء يطلق القطار صفارته، وكأنها 
حلظة النهاية وهى تلك اللحظة التى تعد ذروة أى شئ فذروة الصراع مؤشر بإنتهاء 
احلدث الدرامى، وذروة احلزن مؤشر بإنتهاءه أيضا،ومن اجلدير بالذكر أن العرض 
يأخذ طابع مصرى بشكل كبير،فهو يقدم فى معظم فواصله أغانى ملوسيقار األجيال 
البامفلت  يتكون  الوهاب،  لعبد  صورة  عليه  العرض  الوهاب-وبامفلت  عبد  محمد 
بشكل يجعلك تظن أنها مجلة قدمية،فهو يعود بك إلى اسلوب الزمن املاضى فى 
حترير املجالت، إلى جوار أنه يستخدم الكثير من اإلفيهات املصرية، العرض يتكون 
من عدة لوحات جميعها قائمة فى منطقة التمثيل، ويتم تغير املالبس أمام اجلمهور، 
وفى هذه الفواصل يستخدمون الغناء، أيضا تستخدم بعض من أغانى فيروز،وقد 
تفاعل املتلقى بشكل كبير مع هذه األغانى، العرض يطلب من متلقيه أن يختار بشكل 
هادف الينتظر الى ماال نهاية فعليه أن يعرف متى ينتظر ومتى ينصرف.                                                                                
هانى  احلسينى،  ميثم  العزيز،  عبد  محمد  خان،  زينب  الصفى،  )عثمان  املمثلون 
الهزاع، حسني العوض، بدر احلالق ( وأخير كان واضح اجلهد املبذول من ممثلني 

العرض .                                                                              

أن تنتظر الالشئ                                            

فعاليات

ضمن فعاليات الدورة الثانية من املهرجان حرصت 
إدارة املهرجان على االحتفاء بتجربة املخرج الكبير 
خالد جالل من خالل إقامة ندوة عنه بحضور نخبة 
من النجوم والفنانني على رأسهم الفنانات سميحة 
والفنانون  املرشدى،  سهير  محسن،  سميرة  أيوب، 
محمود احلدينى ، محسن منصور، والناقد الدكتور 
والدكتورة  الروبي،  محمد  والناقد  عطية،  حسن 
عايدة عالم، واإلعالمي أحمد املسلماني، واملخرج 
مازن الغرباوي رئيس املهرجان . أدار الندوة الكاتب 

الصحفي باسم صادق.
الراصد  مقاله  صادق  باسم  الكاتب  استعرض 
اجلامعي  املسرح  من  جالل  خالد  املخرج  ملشوار 
وعودته  روما  يف  ودراسته  الشباب  مبسرح  مرورا 
العربى  املسرح  سيدة  أشارت  وقد  مصر.  إلى 
مثل  خالد جالل  مع  العمل  أن  إلى  أيوب  سميحة 

متعة كبير حيث عملت معه يف جتربة واحدة هي 
الطوخي،  محمود  تأليف  ست«  واحدة  فيه  »كان 

ولكنها لم تخرج للنور بسبب أحداث ثورة يناير، 
املسرح  من  »بدأت  قائال:  حديثه  »جالل«  وبدأ 
اجلامعي، وكان حينها هناك جيل كبير من الفنانني 
منهم سعيد صالح وخالد الصاوي وماجد الكدواني 
سعد  مثل  مخرجني  يوجد  وكان  هنيدي،  ومحمد 

أردش وهاني مطاوع وكرم مطاوع وفهمي اخلولي 
يخرجون يف اجلامعة، حتى خرج من حتت أيديهم 

جيل مميز من الشباب.
»نأسف  بعنوان  مسرحية  بإخراج  قمت  وأضاف: 
سناء  الفنان  حينها  العمل  وشاهد  اخلطأ«  لهذا 
للفنون  العالى  للمعهد  عميدا  كان  الذي  شافع 
املعهد  يف  أقدم  أن  مني  وطلب  حينها،  املسرحية 
وقام بدفع قيمة ملف التقدمي ألننى لم أكن املك 
وسافرت  مسرح  فرقة  كونت  املعهد  وبعد  ثمنه، 
باللغة  مسرحيات   ٣ هناك  وأخرجت  روما،  إلى 
اإليطالية، وأعادني حينها إلى مصر فاروق حسني 
بتعييني مديرا  الوقت، وقام  الثقافة يف ذلك  وزير 
ذلك  يستقل  الشباب، ألكون أصغر شخص  لفرقة 
لتكون  فنيه  ورشة  بتكوين  حينها  وقمت  املنصب، 

بداية مشروع مركز اإلبداع الفني.
عديدة  مناصب  رفضت  حديثه:  »جالل«  وأنهى 
اإلبداع  مركز  عن  التخلي  عدم  يف  رغبتي  بسبب 

الفني الذي أعتبره حلم عمري.
من  مصر  يف  واإلبداع  الفن  برمز  االحتفاء  ويعد 
للمسرح  الدولى  الشيخ  أهم سمات مهرجان شرم 
الشبابى والذى أهدى دورته الثانية إلى روح املبدع 

الراحل كرم مطاوع . 

خالد جالل : 
سعيد بتكرميى بني الشباب 

يف مهرجانهم الدوىل بشرم الشيخ

داليا همام
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ودائما قد نصل إلى إتفاقات،و نتمنى أن ننتقل من مرحلة 
الكالم إلى مرحلة الفعل .

الثانية  الدورة  الى  أن هذه هى  وفى ختام حديثه أشار 
الوقت،   مع  تطورفيه  سيحدث  أنه  يعنى  مبا  للمهرجان، 
وهذا سيتم بشكل تراكمى، وفى السنوات املقبلة ستشهد 

تطور أكثر . 

على  القائمني  »أشكر  املنعم  عبد  »ناصر  قال  واخير 
السلبيات  على  أيدهم  يضعوا  أن  منهم  وأطلب  املهرجان 
عمل،  أى  مايطور  هذا  ألن  باإلجابيات  اإلحتفال  قبل 
التى  املشاكل  مع  متفاعلة  تكون  وأن  البد  دائما  اإلدارة 
أداء  تطور  فكلما  املهرجان  أداء  تطوير  يتم  حتى  حتدث 
بداية  ولكنها  سمعته  تزداد  أخر  إالى  سنة  من  املهرجان 

موفقة أحيهم عليها.

بدأ املخرج ناصر عبد املنعم حديثه باإلشارة إلى أنه لم 
يستطع حضور  الدورة األولى من املهرجان،  وقد أتى فى 
هذه الدور الثانية –دورة كرم مطاوع – وهو سعيد لذلك،  
املهرجان،   هذا  فى  يحدث  هام  ثمة شئ  أن  يعتقد  وأنه 
العرض  بنموذج  أشاد  للعروض،  متابعته  خالل  فمن 
العراقى حينما شاهد احلضور يتفاعلون مع العرض وهو 

على الشاطئ بقضيته الهامة .

التى  الظاهرة  تلك  هى  األهم  لي  بالنسبة  أنه  وأضاف 
يخلقها العرض، فى املهرجان،  وتكمن أهمية هذه الظاهرة 
فى  أن  مدينة شرم الشيخ اجلميلة الساحلية قادرة على 
تقدمي جتارب فنية مختلفة، مع إتاحتها ملشاهدة مرتادى 
طبيعى  مكان  الشاطئ  وكون  املهرجان،  لعروض  الشاطئ 
إليهم،  يذهب  فن  يرون  فهم  بذلك  الناس،  فيه  ويتواجد 
للمسرح  مهم  يحدث  هام  شئ  يوجد  أنه  أرى  ذلك  ومن 
العربى ومهم أيضا للشباب املصرين ونحن نتمنى أن تعود 
لنا السياحة، وأن نبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة، وأننا 
ومثل  فنية،  أعمال  ونشاهد  اإلبداع  مظلة  حتت  جميعا 
هذه الفاعليات الفنية والثقافية تشكل نوع من دعم هذه 

املدن السياحية .

على مستوى املسرح لدينا مهرجانات سواء كان املهرجان 
 - العربى  املهرجان  أو  القومى  املهرجان  أو  التجريبى 
هواة املسرح -، أو مهرجانات قصور الثقافة، أما وجود 
مهرجان نوعى كما مهرجان للشباب هو يفيد حالة التنوع، 
التجارب  وبعضها،  املهرجانات  بني  نوعية  فروق  ويقدم 
العروض  من  مجموعة  نرى  خاللها  من  مظلة  الشبابية 
وبالتالى  األخرى  املهرجانات  فى  العروض  عن  تختلف 

ميكننا أن نسمى هذا شخصية للمهرجان .

وعن ما يثار أحيانا حول قضية الشباب وعدم انسجامهم 
قائال   ) املنعم  عبد  ناصر  الكبير  )املخرج  أكد  الكبار،  مع 
بالضرورة  ومفتعلة،  واردة  غير  تقديرى  فى  قضية  هذه 
ال  الشباب  هذا  لكن  الشباب،  سيشكله  املسرح  مستقبل 
وخبرات  إبداعات  من  االستفادة  بدون  ينطلق  ان  ميكن 

السابقني هذا قانون علمى، حتى من يرغب فى التجريب 
على مستوى الفنون البد له أن يهضم إبداعات السابقني، 
لكى يقدموا اجلديد فهى عالقة جدلية هامة جدا، لكن 
فى النهاية مستقبل املسرح فى مصر وفى العالم سيشكله 
شباب املسرح ألنهم مستقبل العلوم والفنون، بل مستقبل 
، وعن مسابقة التأليف املسرحى أكد أنها  اإلنسانية كلها 
أو  التغلب على نقص  فكرة جيدة، ألن جزء هام جدا من 
قلة النصوص املسرحية هى إقامة املسابقات، ألن املسابقة 
دماء  ونضخ  جديدة،  أجيال  على  وتعرفنا  اجليد  تفرز 
السنية  املرحلة  حتديد  اجليد  ومن  الكتاب  من  جديدة 
األوراق  وعن  املسرحية،   للحركة   إضافة  تشكل  ألنها 
البحثية التى تقدم فى هذا املهرجان ومدى إختالفها قال 
: اإلختالف فيها قليل ألنه قد تكون نفس القضايا أو نفس 
لكن  زوايا مختلفة  تقدم من   أن  املمكن  اإلطروحات  من 
فى املجمل قضايا املسرح هى قضايا يتم تكرار مناقشتها، 

ناصر عبد املنعم 

شباب املسرح مستقبل اإلنسانية
 املخرج الكبير، والرئيس السابق للمهرجان 
القومى للمسرح فى إطار فاعليات مهرجان 
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
ناصر  الكبير  املخرج  مع  حوار  ،أجرينا 
املهرجان  رأيه فى  ،لنعرف منه  املنعم  عبد 
الفاعليا املقدمة فيه                                                                           

داليا همام

سلوى عثمان 

التسرب  من  امللل  مينع  لم  ذلك  أن  إال  املمثلني  أجساد  مع 
للمتفرجني خاصة بعدما زاد زمن العرض عن احلد املناسب 
حالة  لنا  األول ميسرح  جزءان  به  وكأن  ظهر  فالعرض   ، له 
يرصد  والثاني   ، متصارع  مجتمع  داخل  الطيب  اإلنسان 
العشوائيون  يصنعها  التي  والتنافر  العشوائية  حالة  ويصور 
داخل احلياة ، وحالة كون الفكرة واحدة أو مكملة مع فكرة 
اجلزء الثاني من العرض لم تشفع لدي املتلقي فأصابه امللل 

والتشوش بسبب هذه اإلطالة غير الضرورية .
  فالعرض  يبدأ بهبوط مالك يف أحد اجلوانب وهو يرتدي 
على  عاديا  وإنسانا   ، الفلوت  آله  على  يعزف  أبيض  فستان 
الناحية اآلخري يرتدي نفس الفستان  ــ قامت بدور اإلنسان 
الطيب الفنانة جنالء يونس ــ ، ثم يظهر بعد ذلك أشخاص 
بهذا  رؤوسهم  لتغطية  تصل  سوداء  مالبس  يرتدون  آخرون 
حاول  وكلما   ، الطبول  على  يقرعون  وهم  ويظهرون  السواد 
اإلنسان الطيب ـ جنالء يونس ـ اإلبتعاد عنهم واالبتعاد جلانب 
له بصوت  إليهم بسبب جذبهم  يعود  أن  يلبث  ثم ال   ، اخلير 
الشد  مابني  احلالة  هذه  عن  يعبر  العرض  ويظل   ، الطبول 
عن  داخله  مكان  من  أكثر  يف  العرض  يعلن  حتى   ، واجلذب 
وجود األمل دائما داخل اإلنسان طاملا قرر املقاومة والدفاع 
املبهجة  املمثلني يرتدون األلوان  ، ومعظم  عن احلب واخلير 

ويوزعون على اجلمهور أوراق الشجر والورود .
والعرض يحفل بالكثير من الشخصيات النمطية وهى الشيخ 
املنافق ، والضابط الغليظ ، وصاحب املال ، والباغية ، وربه 
املنزل ، واملغني الشعبي ، والبلطجي ، والصحفية ، ويعلن أن 
احلياة غالبا ال تنتهى النهاية السعيدة التى نتمناها جميعا ، 
لإلنسان  مكان  ال  بانه  اجلميع  وجوه  تصرخ يف  احلياة  وإمنا 
الطيب من بني هذه األمناط اإلنتهازية ، ولكنه مع ذلك عاد 
ليعلن عن أن األمل لن ينقطع مادام اإلنسان الطيب يستطيع 
من  أكثر  تطول  العرض  مدة  جعل  ما  وهو   ، واحلركة  الغناء 

الالزم ، ولذا فقد كان ميكن اختصار بعض اجلمل التي تكررت 
بأكثر من طريقة واعطت نفس املعنى ، وأيضاـ  كما قلناـ  إعادة 
النظر يف بنية املسرحية ، والتي صارت وكأنها عرضني ميكن 

فصلهما عن بعض من دون خلل يف احلدث الدرامي .
ومن العناصر التى أضفت جوا من الصوفية والروحية على 
العرض هي املوسيقي التي قام بتأليفها هاني عبد الناصر ، 
التي ظلت تالزم اإلنسان الطيب يف صراعه وإنتصاره  وهي 
املرة األولى وهزميته يف املرات التالية ، وكذا محاولة عودته 

للغناء واحلياة مرة آخري يف نهاية العرض .
املوسيقية  اآلالت  على  بالعزف  بأنفسهم  املمثلني  قام  كما 
املختلفة منها الطبلة والفلوت والناي وأيضا العود ، كما قام 
كال منهم بتجسيد دورين فى العرض ، فظهروا كما لو كانوا 
شياطني فى بداية العرض ، ثم أمناط بشرية لديها صفات 
النماذج  أيضا هذه  قدموا  كما   ، اآلخير  النصف  فى  شريرة 
يرتدى  الشيخ  فمثال  الدرامية  شخصياتهم  عن  تعبر  بأزياء 
اجلالبية ويف يده السبحة الضخمة ، والبلطجي يلف جنزير 
على رقبته ويف يده النبوت ، كما قامت بطلة العرض بالتمثيل 
قدراتها  من  العديد  وأظهرت  والغناء  الكمان  على  والعزف 
التمثيلية بالعرض ، وكانت املحور األساسي بالعرض ، إال أن 
كل هؤالء األشخاص قد ظهروا معا وفيما بينهم وبالرغم من 

تنافرهم وهم داخل تناسق فني يحسب لهم وللعرض . 

يخرج اإلنسان من رحم أمه بريئا نقيا كالثوب األبيض ... يولد 
بالفطرة التي خلقه اهلل عليها ... ولكنه عندما يكبر يكتشف 
وممن  منه  جتعل  وقساوتها  وضغوطها  احلياة  تناقضات  أن 
حوله إناسا مشوهني ، حتى أن هؤالء الناس ال يتحملون بعد 

ذلك وجود شخص واحد يتميز بالطيبة ليعيش وسطهم ...
» اإلنسان الطيب » هو اسم العرض املصري املشارك ضمن 
فاعليات الدورة الثانية ملهرجان » شرم الشرخ الدولى للمسرح 
الشبابي » وهو أيضا االسم املعبر عن القصة التي يشاهدها 
اجلمهور طوال مدة العرض وهي قصة شخص طيب ومتسامح 
يحاول الصمود داخل وسط العالم الذي أصبح مليء بالظالم 

والكره والعبث .
إجماال يقدم العرض فكرة درامية مبهجة يف شكلها وقاسية 
صورة  عبر  الدرامية  الفكرة  هذه  تشكلت   ، مضمونها  يف 
على  اجلمهور  يجلس  حيث   ، لالنتباه  ملفتة  سينوغرافية 
قد  وكأنهم  يظهرهم  مما  دائري  بشكل  مرصوصة  مقاعد 
الواقع  فى  كما هو حالهم   ، منها  دائرة ال خروج  إلى  دخلوا 
متاما ، واستكماال للحالة قد مت وضع أربعة أبواب متقابلني 
بشكل  املسرحية  املشاهد  توالت  املساحة  هذه  داخل  ومن   ،
طوال  الديكور  يتغير  ولم  أخري   مرة  ومتزامن  تارة  متوالي 

العرض ..
 ولكن املؤلف واملخرج سعيد سليمان قرر اللعب على املمثلني 
كما صمم   ، دور  من  ألكثر  بتجسيدهم  وذلك  العرض  داخل 
حركاتهم بنفس حالة املوازاة بني األضطداد من حيث املقابلة 
يف  واالنفعال  احلدة  بني  وما  والنعومة  السالسة  حالة  بني 
مسرحية  حالة  خلق  علي  ساعد  الذي  األمر  وهو  الرقص 

جمالية أظهرتها متوالية تتابع هذه  اللقطات املسرحية .
ورغم أن اجلمهور كان لديه شغفا كبيرا بالصور السينوغرافية 
التي قدمت أمامه لقدرتها علي صناعة وبناء بعض التشكيالت 
اإلكسسوارات  بعض  تشكيلها  يف  ساهمت  التي  اجلمالية 

» اإلنسان الطيب«
 بني أزمات العصر وضروريات الدراما 
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واألرض  والسماء  –)البحر  الطبيعة  من  مجمعة 
،فى  مغلقة  وشبابيك  مغلقة  أبواب  –وبني  والزرع( 
التى جتدها  احلرية  فكرة  على  الضوء  إلقاء  من  نوع 
التى  القيود  هذه  مقابل  ،فى  لوركا  أعمال  فى  كثيرا 
تتمثل  التى  القيود  تلك  أفراده،  املجتمع على  يفرضها 
فى العادات والتقاليد البالية. املمثلني فى هذا العرض 
وفقوا فى أداء أدوارهم ،إلى جوار هذا األداء الراقص 
إستخدم  اجليتار  عازف  )الفالمينكو(أيضا  خصوصا 
،هنا  العرض  على  جمال  أضفت  براعة  فى  أوتاره 
احلالة  تدعيم  فى  يساهم  بشكل  األقمشة  تستخدم 
املسرحية ،وفى نهاية العرض قدم مهرجان شرم الشيخ 
،للعرض  مشاركة  شهادة  الشبابى  للمسرح  الدولى 
          .) دباس  )أمل  الكبيرة  املخرجة  املهرجان قدمتها  فى 

بني  رمُق  فيدريكو..  )مسرحية  أسبانيا  دولة  قدمت 
مهرجان  فاعليات  ميركيا،ضمن  سونيا  الشفاه(إخراج 
العرض  ،نص  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
جاليندو(  )دولوريس  الدراماتورج  صياغة  عبر  مقدم 
وهو عبارة عن أجزاء مختلفة للشاعر واملسرحى العظيم 
)فيدريكو جارسيا لوركا( ولذلك جتد التيمات األساسية 
األجزاء  كل  فى  واضح  بشكل  موجودة  لوركا  ألعمال 
املختارة للعرض ،حيث تيمة )الشرف ،واحلب،وغيرها 
من التيمات التى تزخر بها أعمال لوركا (ميزج العرض 
بني القصائد الشعرية واألعمال املسرحية ،ويستخدم 
الى جوار  املعنى هذا  التعبير عن  والغناء فى  الرقص 
يصاحب  (،وجيتار  كمنظر مسرحى  )شاشة  إستخدام 
العرض فى معظم أجزاءه ،وجتد -يرما -جُتسد أمامك 
كمتلقى بحلمها الدائم فى إجناب طفل ،وجتدها أيضا 
تنظيف  أثناء  يظهرن  والآلتى  الغسالت  مشهد  فى 
الثياب على املاء ،ويقدم العرض مجموعة من املمثالت 
اخللفية  فى  فيلمية  ،ومادة  املتلقى  أمام  باألداء  تقوم 
يقدم فيها نفس الفعل ،هذا املشهد يعكس متاما حالة 
املجتمع  مع  تتشابه  والتى  أنذاك،  األسبانى  املجتمع 
– يرما  إرباك  فى  يبدأن  النميمة  املصرى –فسيدات 
الطبيعة  كانت  ما  وإذا  الطبيعة  كما  بأنها  تظن  والتى 
بل  اليهدأ  املجتمع  هذا  أن  ،إال  كذلك  فيرما  والدة 
ويتهكم عليها نظرا ألنها التنجب ويتبدى ذلك التهكم 
فى جملتهن  )أسفاه على الزوجة اليابسة (، قدم هذا 
املنتصف  فى  يرما  فأصبحت  مختلف  بشكل  املشهد 
ومجموعة النساء تلتف حولها  بأقمشة  بيضاء، وينتقل 
-فى  -القمر  مشهد  إلى  يرما  من  املسرحى  العرض 
مسرحية) عرس الدم( ،وهو مشهد تعبيرى يركز فيه 
للمشهد  القمر كخلفية  الشاشة -  على  العرض عبر 
داللة  فى  املشهد  طوال  يظل  سكني  جوار  إلى  ،هذا 
املسرحية  هذه  فى  وطأته  بثقل  اجلاسم  املوت  على 
،وبإالنتقال ملشهد أخر جتد أنها مسرحية )بيت برناردا 
هذا  ،فى  املسرحية  بداية  فى  العذاء  آلبا(ومشهد 
العرض قدم هذا املشهد بشكل به كثير من اإلبداع .                                         
جميع  فى  ،ينتشرون  بالسواد  متشحات  فالنساء 
مساحة  إلى  وصوال  احلضور  مابني  القاعة  أرجاء 
تعبر  التى  احلركات  بعض  ميارسن  ثم  ،ومن  التمثيل 
من  بعض  جوار  ،إلى  احلزن  هذا  على  جوهرها  فى 
األم  ،ولذلك جتد  عليها  هم  التى  احلالة  لتلك  رفض 
قماش  من  قطعة  بناتها  على  تلقى  املشهد  هذا  فى 
الشيفون ،وفى أداء حركى معبر متاما عن حالة القيد 
واإلستعباد والرغبة فى التحرر جتد تلك البنات تعبر 
عن هذه احلالة بشكل أصاب الهدف ،ونال إستحسان 
اجلمهور ،فى خلفية الشاشة مزامنة مع من هم على 
خشبة املسرح جتد اإلبنة ترغب فى الهروب و التحرر 
التى  البالية  التابوهات  تلك  كل  كسر  محاولة  ،تتمرد 
من  الشاشة  على  البنت  نفس  ،وجتد  األم  تستخدمها 
خلف هذا الشيفون تصرخ ،فى ألم ورغبة فى احلصول 

بأداء  املمثالت   قامت  املشهد  هذا  ،فى  احلرية  على 
التعاون  حالة  عن  ومعبرة  املشاركة  فكرة  على  قائم 
التى تنتج صورة جمالية للممثلني على خشبة املسرح .                             
جديد  من  نعود  العرض  من  األخير  املشهد  وفى 
بعنوان  وهى  لوركا  قصائد  من  شعرية  لقصيدة 
فى  (جتد  املوت  ألجل  –قصيدة  نيويورك  فى  )شاعر 
من  احلالة  تلك  على  تدل  أبيات  بعض  القصيدة  هذه 
فالشئ  اإلزدراء  جوار  ،إلى  األمل  وفقدان  اليأس 
وحل  من  أعمدة  يقول–أربعة  حيث  األفق  فى  جيد 
فمه  على  بقبالت  يستقبله  والأحد  الفجر  ،يطلع 
–هذا  أمل ممكن  وال  ،حتى  هناك  مامن صباح  ،ألنه 
بأداءات  يقمن  نساء  بعض  خالل  من  يقدم  املشهد 
واحدة  كل  وتتمسك  اليأس  من  احلالة  هذه  عن  تعبر 
                                          . املداله من األعلى  منهن بحبل من مجموعة احلبال 
عبر الشاشة فى اخللفية ميزج العرض مابني لقطات 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يقيم 
سياق  فى  الفنى  لإلبداع  ورش   ، الشبابى 
شادى  املخرج  ورشة  تابعنا  وقد  فاعلياته 
معه  وأجرينا  املمثل،  بإعداد  اخلاصة  سرور 
تلك  خالل  من  إليه  يهدف  ،وما  عنها  حوار 

الورشة، وعن رأيه فى املهرجان .    

  داليا همام 

الشيخ   شرم  مهرجان  أن  سرور  شادى  الفنان  أكد 
وأنه  جدا،  جيد  مهرجان  الشبابى  للمسرح  الدولى 
إصرار  هناك  يكون  أن  املهرجان  إدارة  من  يطلب 
أماكن  وجود  على  القادمة  الدورات  فى  بعد  فيما 
هناك  يكون  أن  املسرحى مبعنى  للعرض  مخصصة، 
املحافظة  مع  مجهود  يبذل  وأن  للعروض،  مسارح 
جعل  نحاول  وأن  الثقافة،  وقصور  الثقافة  ووزارة 
) ثقافة  )قصر  الشيخ  هنا فى شرم  تقيم   الوزارة  
حتى يكون استقبال الوفود مدعم بوجود مسارح ألن 
هنا  املسرحية  الفضاءات  ذلك  غير  جدا،  هام  هذا 

كثيرة ومتاحة.         
                                                  

أما عن فكرة الورش فقد قال –سرور - البد وأن يكون 

إمكانية  ،وأقترح  املهرجان  بداية  استعدادات  قبل  لها 
توقيت  ألن  املهرجان  توقيت  عن  منفصلة  تكون  أن 
املهرجان من سبع إلى ثمانية أيام ال ينجز ورشة، ألن 
لها  يخصص  وأن  البد  جيد  إنتاج  حتدث  كى  الورشة 

على األقل شهر .     

وبسؤال – الفنان- شادى سرور- عن األهداف التى 
قال:  الورشة  خالل  من  إليها  الوصول  فى  يرغب 
كل  على  تدريب  أنه  مبعنى  ممثل  تدريب  يدرب  أنه 
من  واحد  جزء  ،أن  واخلارجية  الداخلية  إمكانياته 
والتركيز  )اخليال،  كما   - للممثل  الداخلية  األدوات 
-الفعل  االنفعالية  الذكرة  استخدام  والتواصل،   -
ورد الفعل ( - كل ذلك يحتاج الى مدة زمنية أطول، 

ليحدث استجابة من املتدربني.           
              

املثال  سبيل  (على  )الصوت  اخلارجية  األدوات  وفى 
،يحتاج إلى وقت كبير جدا ،فى معرفة كيفية إستغالل 
صوته  يستخدم  ،وأن  الصوتية  وطبقاته  صوته  املتدرب 
االلفاظ( )مخارج  النطق  أدوات  ،أيضا  موسيقية  كألة 
الى  –سرور-أيضا  ،وأشار  الصحيحة  النطق  وكيفية 
فى  ذلك  وهكذا...كل  التام  الوقف  وكيفية  اإللقاء 
لشباب  أقول  أن  أحاول  ،لكننى  أكبر  وقت  إلى  حاجة 
املتدربني اخلالصة مماسبق ،وأعرف بالتمارين وكيفية 
إستخدامها ،وبعد عليهم أن يتدربوا ويحاولون التطور.                

وأشار سرور إلى فكرة أن الورشة محاولة للمعرفة، 
أعتقد أنها ستقدم نتيجة مرضية للمتدربني  أنفس
هم.                                                                      

وشدد- سرور- على طلب أن يكون هناك وقت للورش 
نقدم  املهرجان  نهاية  على  أننا  بحيث  املهرجان  قبل 
وصل  مرحلة  أى  الى  ونرى  فنى،  عمل  للورشة  نتاج 
املتدربني مبعنى أن يتم تصويرهم فى البداية ونعود 
نصورهم مرة أخرى فى النهاية لنعرف فارق التطور 

وألين وصلوا فى اجتهادهم . 

فيما سألناه عن فكرة أن الكثير من املتدربني مشاركني 
أن  يحاول  أنه  سرور  أكد  التدريبية،  ورشته  إطار  فى 
بعض  هناك  أن  الحظ  وأنه  املستطاع،  قدر  يفيدهم 
فى  يدل  وهذا  الورشة،  يحضرون  املهرجان  من  شباب 

رأيه على جناحها .        
          

مدى  ووجدنا  سرور-   – ورشة  من  جزء  تابعنا  قد 
انتباه وتفاعل املتدربني .       

قال سرور للمدربني أنه مهتم جدا باإليقاع وأكد أن 
)العمل اجلماعى ( يشكل وحدة واحدة تؤدى إلى حالة 
االنسجام، وأشار سرور بأن االنسجام فى التعاون بني 
املمثلني فى العمل االبداعى يؤدى إلى جناحه، حاول 
الفردية  اإلمكانات  أن يدعم  الورشة  سرور فى هذه 
لدى كل متدرب، وأن يساعده على اكتشافها.               

    فيدريكو..رمُق بني الشفاه                           
                     لوركا بعني أسبانية 

شادى سرور

العمل اجلماعى يشكل وحدة واحدة تؤدى إىل حالة االنسجام

داليا همام
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حوار

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  قدم 
الشبابى –دورة كرم مطاوع –احتفاء  بالفنان 
إلبداعه  وتقديرا   ) مطاوع  )كرم  الراحل 
النجم  ابنة  مطاوع  حنان  للفنانة  الفنى- 
 ، زوجته  املرشيدى  سهير  والفنانة  الراحل 
متثال تخليدا لذكراه وقد قامت بنحت هذا 
التمثال الفنانة التشكيلية –نسمة دياب –  
قمنا بإجراء حوار معها ملعرفة جوانب هذه 
بالنسبة  تشكله  وما  اإلبداعية  التجربة 

إليها .

داليا همام 

تعمل فى مجال  بأنها  الفنانة - نسمة -  حتدثت 
كرم  للفنان  متثال  تبدع  بأن  سعدت  وقد  النحت، 
مطاوع، وأنها رأت اإلعالن الذى وضع للمهرجان 
مازن  )الفنان  املهرجان  رئيس  على  ،فاقترحت 
كرم  للمبدع  متثال  بنحت  تقوم  أن   ) الغرباوى 
عمل  فى  وبدأت  للفكرة،  جدا  ،فتحمس  مطاوع 
اإلبداعية  التجربة  هذه  عن  سألنا  فيما  التمثال، 
التكرمية - أفضل  التماثيل  وجوانبها، فأكدت أن 
سن يستقى منه اإلبداع النحتى مالمح الشخصية 
فعضالت  اخلمسني-  إلى  االربعني  من  سن    -
فى  بحثت  وأنها  نضج،  سن  وهو  واضحة  الوجه 
حتديدا  –وتابعت  مطاوع  كرم  –النجم  أعمال 
الوجه  زوايا  لكل  –وإنتبهت  أرابيسك  مسلسل 
الكادرات  فى  مطاوع  كرم  من  القريبة  واللقطات 
التلفيزيونية فى هذا املسلسل ،ومن ثم بدأت فى 
عمل التمثال ،مع ملحوظة االهتمام بالصوت ألن 
يصنع  يجعله  الشخصية  لصوت  النحات  متابعة 
)ومن  اإلبداعى  العمل  بداخل  روحه  من  شئ 
اجلدير بالذكر ،أن الفنانة نسمة هنا تتحدث فى 
معنى التجربة اإلبداعية على املستوى الفلسفى (
اندمجت  أنها  أكدت  دياب  نسمة  لكالم  وبالعودة 
مع شخصية كرم مطاوع لدرجة جعلتها تفكر فيه 
نحت  من  انتهت  أن  إلى  كبيرة  ولدرجة  باستمرار 
التمثال ،وعن اخلامة املستخدمة فى التمثال قالت 
أنها استخدمت الطني األسوانى ثم البوليستور ،ثم 

اللون النحاسى .       
                                              

فيما سألنا عن شعورها الشخصى حلظة تقدمي 
كرم  للنجم  واملكرم  املحتفل  اجلمع  أما  التمثال 
املرشدى  سهير  النجمة  حضور  )فى  مطاوع 
والنجمة حنان مطاوع(، قالت - نسمة -أنها كانت 
املهرجان  هذا  أن  تتخيل  تكن  فلم  بالرهبة  تشعر 
االستقبال  بحفاوة  جدا  سعدت  وقد  القوة،  بهذه 
بالتمثال، وأنه كان  بداخلها مجموعة من املشاعر 
وفى  جنحت،  بأننى  شعرت  وأضافت  املتضاربة، 
نال  متثال  أنهيت  بأننى  رهبة  لدى  الوقت  ذات 

استحسان اجلميع ،فبالتالى على أن اقدم األفضل 
دائما.        

                 
على  باديا  كان  مبا  رأيها  عن  سألناها  فيما 
النجمة )حنان مطاوع ( من سعادة أثناء استقبال 
التمثال،قالت نسمة أنها شعرت بأن جعلت -حنان- 
وكأنها ترى والدها من جديد ،وأيضا أن هذا النجم 
بالنسبة -حلنان- لم يكن أب وفقط بل كان قدوة 
وفنان كبير ،وكونه لم يصنع له متثال إلى األن كان 

هذا تقصير كبير من املبدعني .              
وسألناها أخيرا عن رأيها فى مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى وكونه مهرجان مخصص 
ال  الشباب  ألن  رائعة  فكرة  أنها  أكدت  للشباب، 
لهم  يقدم  املهرجان  وهذا  كبيرة،  فرص  يأخذون 
فكرة  املهرجان  فكرة  أن  أرى  وبذلك  الفرص، 

إنسانية.       
                                                                         

وكل الشكر للفنان مازن الغرباوى على إقامة هذا 
املهرجان ألنه أتاح فرص للشباب أن يراهم كل هذا 
املسرحية  النصوص  مسابقة  ،وعن  الكبير  اجلمع 
أكدت نسمة أنها فرصة كبيرة أتاحها املهرجان لكل 
إضافة  سيشكل  يبدع،وهذا  اجلميع  بأن  الشباب 
للمسرح ،ألنه ركز على فكرة أن الشباب من حقه 
أن يبدع ومن غير الضرورى أن ينتظر الشاب حتى 
يكبر جدا لتتاح له فرصة اإلبداع.                               

وعن عمل متثال لكل مبدع مكرم فى املهرجان هذا 
يتيح فرصة أن يقدم النحاتني إبداعهم .                                                
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نسمة دياب فنانة تشكيلية:
األربعينات سن النضوج املناسب للتماثيل التكرميية

 يف ليلة بالغة املتعة الفنية قدمت إيطاليا عرضها املشارك 
باملسابقة الرسمية للدورة الثانية من مهرجان شرم الشيخ 
ويقوم   . »املزرعة«  عنوان  حتت  الشبابى  للمسرح  الدولى 
»مزرعة  الروائى  النص  من  أساس  على  املسرحى  النص 
العاملى »جورج أورويل« والتي تتحدث يف  للكاتب  احليوان« 
نقد بالغ السخرية املرة عن حاالت ثورات التحرر يف العالم 
وأصحاب  البراجماتيون  موجتها  ركوب  من  يتمكن  إن  ما 

املصالح . 
للثورة  املؤدية  األفكار  بني  متدرجاً  مساراً  العرض  يقدم 
فهناك نبوءة أو حلم اخلنزير األكبر وتعاليمه لهم ووصاياه 
التي حتولت الحقاً إلى لقوانني ثم مرحلة تنامى احللم على 
ثم  بل –  املنت األصلى سنو  وايت – يف  يد اخلنزيرة سنو 
املرحلة  ثم  املزرعة  صاحب  بطرد  الثورى  الفعل  مرحلة 
االصطدام  مرحلة  ثم  الطعام  وفرة  مع  األولى  الرومنسية 
صعود  بداية  ثم  الطعام  انعدام  ثم  تناقص  مع  بالواقع 
البراجماتية لتتحكم يف مقدرات املزرعة ثم مرحلة إقصاء 
األعداء حني تتمكن كليوباترا من إقناع اجلميع أن سنو وايت 
ثم قتل  الكبش احلارس  يد  وايت على  ثم قتل سنو  خائنة 
الكبش احلارس نفسه على يد الثور وتصوير األمر من قبل 
كليوباترا على أنه قصاص عادل للشهيدة املقتولة ثم أخيراً 

السلوك  نفس  إلى  حاكمة  كطبقة  اخلنازير  حتول  مرحلة 
البشرى الذى ثارت احليوانات ضده منذ البداية . 

اعتمد اإلعداد املسرحى للرواية بشكل الفت على مضامني 
أورويل وليس نصه احلرفى فقد قسم العمل إلى مجموعة 
من الفصول ننتقل فيما بينها بتوجيه صوتى مسجل وعناوين 

مستقاة من رواية أورويل نفسها . 
من  حيوان  كل  سمات  إضفاء  جاهدين  املمثلون  حاول 
مع  األداء  طريقة  على  العرض  يف  الرئيسة  الشخصيات 
فيها  تنسحق  التي  اللحظات  على  األقنعة  استخدام  قصر 
إرادتهم إما حتت وطأة ديكتاتورية صاحب املزرعة أو حتت 
صورة  يف  واملتجسدة  بينهم  الناشئة  الديكتاتورية  وطأة 
اخلنزيرة »كليوباترا« – والتي كان اسمها يف النص األصلى 

عند أورويل نابوليون . 
املمثلون  أدى  فقد  الصوتى  املوسيقى  باألداء  يتعلق  وفيما 
حيث  للنظر  الفت  فائق  بشكل  للعرض  املعدة  األغنيات 
هي  والتي  الزنوج  موسيقى سجون  على  األغانى  اعتمدت 
خليط بني األداء الصوتى املوسيقى وبقايا تراتيل الطقوس 
اإلفريقية التي كانت التزال عالقة بأذهان الزنوج يف أمريكا 
العرض املسرحى  الكبير بني  التعاطف  مما خلق حالة من 
وجمهور الصالة الذى تفاعل بشكل الفت للنظر مع العرض 

عالى  انفعالياً  بعداً  بالفعل  أضفت  قد  املوسيقى  أن  كما 
اجلودة والقيمة إلى العمل . 

على  العرض  سينوجرافيا  تكوين  يف  املخرج  اعتمد  وقد 
بانوراما بيضاء معلقة يف خلفية املسرح ليسقط عليها ظالل 
أجساد املمثلني من خالل اإلضاءة دون االستعانة مبوتيفات 
ديكور مما أفسح مساحة فراغ مناسبة حلركة املمثلني التي 
اتسمت بالدقة واالنضباط والتزامن ، إجماالً يقدم العرض 
مزيجاً فريداً بني عاملى اإلنسان واحليوان ويطرح كل منهما 
للمشاهد كل احلرية يف أن يفسر ما  كمعادل لآلخر تاركاً 
الفنية واجلمالية  القيم  ... عالم فريد من  شاء كيف شاء 
عالية اجلودة متقنة التقدمي هو عالم هذه الزرعة الفريدة 
التي استحوذت بجمالياتها على عقولنا وقلوبنا خالل هذا 

العرض املدهش 

د.طارق عمار 

بني عاملني متقابلني : 
املزرعة بني إنسانية احلرية وحيوانية القمع 



تحقيق
املسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

8-4-2017العدد 8

املسرح الشبابى
8-4-2017العدد 8

07 18

 مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى 
ما هو إال رسالة إجيابية لكل بالد العامل 

اللواء أمحد محدى :

أوضح محمد سالم ، الطالب بكلية احلقوق ، انه أكتشف طاقات 
إبداعية لم يكن يتخيل أن تكون بداخله ، كما أنه استطاع معرفة 
العديد من نقاط القوة كممثل ميكن أن يقوم بالعديد من األدوار 
املتنوعة ، وأضاف أن العائد الثقايف األكبر من وجهه نظره كان 
باملهرجان  للمشاركني  األخرى  الثقافات  على  الثقايف  االنفتاح 
، وأشار إلي أنه وجد من فوائد املهرجان إشراك دول عربية 
وأوربية مبدينة كشرم الشيخ وهو ما يدخل احلراك على هذه 
املدينة ، وأوضح سالم أنه لن يترك املسرح لكنه يعتبره هواية 

بجانب دراسته للحقوق  
الدمج بني املسرحيني الكبار والشباب هذه املالحظة هي أكثر 
 ، الهندسة  بكلية  الطالب   ، الرحمن  ما لفت نظر محمد عبد 
والذي قال أنه وجد اهتماما كبيرا من القائمني على املهرجان 
املستوي  بها على  اشتركوا  التي  الورش  استفاد من  أنه  كما   ،

الشخصي والعملي .

املسرح  مهرجانات  متابعة  قرر  أنه  على  الرحمن  عبد  وأكد 
والسينما القادمة للتعلم منها هي األخرى ، وأيضا اكتشافه أن 
وأضاف   ، الثقايف  تزيد من مخزونه  مشاهدة عروض مسرحية 
الفنانني  عن  إبداع  يقلوا  ال  املصريني  الفنانني  أن  أكتشف  أنه 
كانت  املهرجان  يف  اشتراكه  فرصة  الن  نظرا  واألجانب  العرب 

الفرصة األولي له ملشاهدة مسرحيات من دول آخري .
ومتني عبد الرحمن االنضمام لفرقة املسرح القومي يف املستقبل 

ملا لها من قيمة كبيرة وتاريخ عريق بني املسارح العربية . 

حتدثت آية نبيل ، الطالبة بكلية اآلثار ، عن أن ثقافتها تغيرت 
كثيرا بعد هذه املشاركة ، كما أن اخلوف من التعامل مع الناس 
أنها كانت حتب املسرح  ، كما أضافت  أصبحت غير موجودة 
لكنها كانت تخاف من الوقوف على خشبة املسرح ، حتى قررت 

الشكر  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  إدارة  قدمت 
أو  املادى  بالدعم  سواء  ساهم  من  لكل  والعرفان 
الدعم اللوجيستى خلروج الدورة الثانية الى النور ، 
وعلى رأسهم السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب 
الدعم  أو  اجلهد  أو  بالوقت  يبخل  لم  الذى  سيناء 
وكذلك السيد اللواء احمد حمدى نائب رئيس هيئه 
نتفاعل مع  لم  اننا  ان  اكد  والذى  السياحه  تنشيط 
االمر  دراسه  وثقافيه البد من  فنيه  ايه مهرجانات 
فى املقام االول وهذا املهرجان مهرجان شرم الشيخ 
 30 من  اكثر  يستضيف  الشبابى  للمسرح  الدولى 
تغطى  دوله   20 هناك  ان  تقدير  اقل  وعلى  دوله 
رساله  فهناك   ، الهام  والثقافى  الفنى  هذا احلدث 
ايجابيه من خالل هذا املهرجان من الشباب تقول 
ان مصر قادره على استضافه كل هذه الدول ، كما 
أحمد  العقيد  للسيد  الشكر  املهرجان  إدارة  وجهت 
شندى رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء 
هذا  فعاليات  إظهار  يف  امللموسة  ملجهوداته  نظراً 
املهرجان بالشكل الالئق  كما قدمت اداره املهرجان 
الشكر والتقدير لشركه ريزم املعماريه للفنون والتى 
واالفتات  للمهرجان  اليوميه  النشره  بطباعه  قامت 

أن تخوض جتربة املشاركة لتعرف هل هي فاشلة يف هذا املجال 
، أم أنها قادرة على فعل ذلك ، وهو ما اكتشفته بالفعل ، حتى 
أنها ستقوم بدور يف املسرحية التي ستقدم كنتاج لورشة مسرح 
الشارع ضمن فاعليات املهرجان ، كما اشارت أنها تعلمت من 
هذه التجربة إال حتكم على أحد بدون التعامل معه ، واعتبر 
بابا  وراء  من  تراه  كانت  عليها  جديد  عالم  هو  املسرح  عالم 
زجاجيا وقررت بعد انتهاء املهرجان كسر هذا الباب واملشاركة 

يف اللعبة املسرحية .
من  واستفادت   ، اجلماعي  العمل  تعلمت  أنها  نبيل  وأضافت 
من  مخزون  لديها  اصبح  انها  كما   ، بالورش  اخلبرات  تبادل 
 ، عروضها  شاهدت  التي  الدول  عن  الثقافية  املعلومات 

واستمتعت بالعديد من هذه العروض .

والتكنولوجيا  العالي للعلوم  باملعهد  الطالب   ، أما أحمد فهيم 
، أعلن استفادته الكبيرة من مشاركته بورشة اإلخراج ، كما أنها 
أضافت له كثيرا كممثل قام بتمثيل 3 أدوار من قبل ، وسيخطط 
بشمال  مستقلة  فرقة  عن  مسئوال  ليكون  املهرجان  هذا  بعد 

سيناء .
وأضاف فهيم أن أهم فوائد املهرجان هو التبادل الثقايف والتعلم 
وتعريف  وثقافات  خبرات  اكتساب  وأيضا  االخرين  الشباب  من 
الفرق العربية واألجنبية على الثقافة املصرية من خالل شباب 

اجلامعات املشارك ضمن فاعليات املهرجان .
واقترح فهيم أن يتم اإلعالن عن عرض مسرحي بعنوان » توحيد 
التالقي  مدي  توضيح  عن  عبارة  العرض  ويكون    « الثقافات 
ورشة  عقد  ويتم   ، باملهرجان  املتنوعة  الثقافات  بني  والتشابه 
عمل باختيار ممثل من كل دولة للحديث عن أكثر األمور شيوعا 
يف بلده ، وبعد جتميع هذه التشابهات يخرج العرض يوم اخلتام 

كتعبير عن مدي تشابه العالم .

الشأن  به مساهمه ودعم منهم فى اعالء  اخلاصه 
الفنى والثقافى وقد اكد احد ممثلى الشركه قائال 
ان شركه ريزمي هى شركه تهتم بفنون الطباعه فى 
املعماريني  املهندسني  من  مبجموعه   ، االول  املقام 
الفنون  اشكال  بجميع  نهتم  فنحن  ولذا  والفنانني 
ونحاول جاهدين ان منزج عملنا كعمل خاص بفنون 
بجميع  الفنون  وبني  االوسع  املفهوم  فى  الطباعه 
اشكالها ، بالتالى فليس هناك حدث اهم من هذا 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  املهرجان 
خالله  من  الكالم  هذا  بتطبيق  نقوم  كى  الشبابى 
املهرجان  إدارة  توجهت  كما   . والدعم  باملساهمه 
القائمة  العمل  ملجموعة  والتقدير  الشكر  بخالص 
ومجموعة  للمهرجان  اليومية  النشرة  إصدار  على 
النقاد والصحفيني داليا همام ونور الهدى عبداملنعم 
جمال  ومحمد  عبداملقصود  وآية  عثمان  وسلوى 
والذى  يوسف  وليد  للنشرة  الفني  واملخرج  الدين 
لم يدخر جهداً يف إظهار النشرة املطبوعة بالشكل 
يليق  كعمل  اجلميع  استحسان  القى  والذى  الالئق 
باسم مصر كدولة عريقة ذات تاريخ حافل يف تنظيم 

املهرجانات الدولية .

أنه شاهد   ، الطالب بكلية احلقوق   ، القوي  قال محمود عبد 
العديد من العروض املسرحية طوال أيام املهرجان وتعلم العديد 
من األمور منها مثال يف العرض العراقي كان هناك ممثل ظل 
طوال ساعة كاملة ملقي على الشاطئ دون أن يتحرك ، ولكنه 
مع هذا الدور الذي يبدو دون قيمة إال أنه كان له آثرا كبيرا 

على نفسه .
وأضاف عبد القوي أيضا أن عرض دولة كوريا اجلنوبية جعله 
تكن  لم  اللغة  أن  ورغم   ، بالفعل  حدثت  مأساة  على  يتعرف 
مفهومة بالنسبة له إال انه عايش هذه الواقعة وتأثر بها ، وهو 
ما أكد لديه فكرة أن املمثل قادر على إيصال احساسه حتى 

لو بدون لغة .
ومن فوائد املهرجان أكد عبد القوى أن على ما يحدث بشرم 
أنهم  كما   ، مصر  يف  السياحة  تدعيم  من  هاما  جزءا  الشيخ 
كشباب مصريني يجب أن يكونوا على قدر هذه املسئولية نظرا 
العربية  للوفود  جيد  انطباع  إعطاء  عن  مسئولني  األن  ألنهم 
واألجنبية املشاركة باملهرجان  ، كما أن إقامة املهرجان بشرم 
ما ميحي  وهو  أمان مبصر  بوجود  قوية  رسالة  يعطى  الشيخ 

الصورة السيئة التي يحاول البعض إظهارها عن البلد .
أكد عبد القوى على أنه سيحاول التوزان بني دراسته و اهتمامه 

باملسرح ، نظرا ألنه أكتشف حبه لهذا مؤخرا .

من   ، التجارة  بكلية  الطالب   ، احلميد  عبد  أحمد  أستفاد 
املهرجان بتعرفه على ثقافات غير الثقافة املصرية ، واستطاع أن 
يتعرف على مدارس إخراجية ومتثيلية مختلفة ، وأيضا أشكال 

ن السينوغرافيا لم يكن يعرفها من قبل . 
لزيادة  الفرصة  أعطاه  املهرجان  أن   ، احلميد  عبد  وأضاف 
له  فرصة  املشاركة  كانت  كما   ، والتمثيلية  الشخصية  قدراته 
واالنفتاح  املصري  املسرح  حدود  من  للخروج  اخرين  ولشباب 
نوعها  من  فريدة  اعتبرها  فرصة  وهى   ، العالم  يف  املسرح  على 
لن تكن ستحدث لهم لوال اهتمام وزارة الشباب والرياضة وإدارة 
املهرجان بهم ، وأشار إلي أنه سيكمل تنمية موهبته التمثيلية .

اكتسب  أنه   ، الطالب بكلية احلقوق   ، البصير  قال محمد عبد 
خبرات كثيرة من اشتراكه بالورش املسرحية ، كما أنه تعرف على 
مسرحيني مختلفني التوجه ، كما أنه تعرف على نوعا جديدا 
من املسرح وهو املسرح املحترف الذي شاهده يف املهرجان للمرة 

األولي ، فهو لم يشاهد سوي مسرحيات اجلامعات من قبل .

وأضاف عبد البصير ، أنه تعلم كيفية نقد العروض املسرحية ، 
من خالل مناقشات الشباب ، والتي فتحت له أفاقا جديدة من 
التعلم ، كما اكتشف أن االهتمام بالتفاصيل يف مجال املسرح 

من األمور الهامة .
ومن فوائد مهرجان » شرم الشيخ » قال عبد البصير أنه فتح 
مجاال  فتح  كما   ، بعض  على  اجلامعات  شباب  لتعرف  مجاال 
اخر لتعرف هؤالء الشباب على فنانني من دول العالم ، وأشار 
إلى أن فكرة املهرجان باعتباره ثقافيا سياحيا هي من األفكار 

املبتكرة التي ستؤتي بثمارها يف املستقبل .  
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La performance italienne « La 
Ferme” a obtenu le Meilleur 
Prix de performance lors de la 
deuxième édition du Sharm El-
Shaikh Festival international du 
théâtre pour les jeunes, tandis 
que le meilleur quartier directeur 
est allé au directeur égyptien Said 
Soliman pour sa performance» Le 
bonhomme «. Le meilleur prix a 
été attribué à Magdy Bu Matar 
(Canada) et à Sirin Quanoun 
(Tunisie) pour la performance 
tunisienne ALSHAKAF (Le 
radeau). Le prix du meilleur 
acteur a été attribué à Hesha Saleh 
pour son rôle dans la performance 
omanaise ALNOKHAZA (Le 
capitaine) tandis que le deuxième 
meilleur prix d›acteur est allé à 
Sirgi Gilove pour son rôle dans la 
performance russe « Amour dans 
un verre d›eau «
L›actrice tunisienne Rabia 
Telily a obtenu le prix de la 
meilleure actrice pour son rôle 
dans la performance tunisienne 
«Medea», tandis que Sofia Musa 
a obtenu le deuxième prix de la 
meilleure actrice pour son rôle 
dans la performance tunisienne 
ALSHAKAF. La meilleure 
musique a été décernée à Hany 
Abd El-Naser pour la performance 
égyptienne « Le bonhomme « 
et la performance sud-coréenne 
« Le papillon « a été décerné le 
meilleur prix Choreography. Le 
meilleur prix de Dicore est allé 
à Haitham Al-Soilem pour son 
travail dans l›Omani Performance 
ALNOKHAZA. Le meilleur 
prix des costumes a été décerné 
à Ana Delorious (Espagne) 
pour les costumes de « Federico 
parmi les dents «. Meilleur Prix 
des Lumières a été décerné à 
Tarek Koufan pour l›Omani 
Performance ALNOKHAZA. Les 
prix spéciaux du jury sont allés à 
Sudaba Khalifa (Bahreïn), Mona 
Talmoudy (Tunisie) et Nagla 
Younes (Egypte)

Le jury comprenait le Dr Samira 
Mohesn (Egypte) en tant que 
président en plus de Shadia 
Zaitoun (Liban), le Dr Atheer Ali 
(Espagne), Boboulena Nikaky 
(Grèce) et Daoud Hussain (Koweït) 
en tant que membres. Le jury a 
recommandé que:
• La durée de la performance ne 
dépasse pas 60 minutes
• L›arabe standard est la langue 
principale pour les spectacles 
arabes
• Les performances étrangères 
devraient être accompagnées 
d›une traduction
Meilleur personnage de la 
deuxième édition de SITFY
Le directeur égyptien et Academic 
Engy Al-Bestawy, le directeur 
exquis de SITFY a été nommé 
le meilleur personnage de cette 
édition en raison de ses efforts 
pour lancer des événements du 
festival.
Meilleur jeune artiste
Grâce au vote électronique sur 
Facebook, Ammar Shalby, un 
jeune acteur et réalisateur du nord 
du Sinaï, a reçu le Meilleur prix du 
jeune artiste, puisqu›il a dépassé 
ses concurrents avec plus de deux 
mille votes
Meilleur prix du scénario
Le professeur Hassan Atia, 
président du meilleur du scénario 
Jury et les deux membres du jury, 
les critiques Khaled Raslan et 
Mohamed Mosaad ont accepté de 
retenir le prix cette année car tous 
les scripts reçus n›ont pas respecté 
la norme requise.
Prix de la critique jeunesse
Basem Sadek, Ramy Abd El-Razek 
et Rana Abd El-Kawy - les membres 
du Jury des jeunes critiques ont 
annoncé que le meilleur prix 
de performance a été deux la 
performance italienne « La Ferme 
« Alors que la performance sud-
coréenne « Le papillon «Obtenu 
un certificat d›appréciation pour 
la chorégraphie

« La Ferme» obtient le meilleur prix de performance

احلقوق  بكلية  الطالب   ، القاسم  محمود  مصطفي  أوضح 
أن  عليه  املسرحي  املمثل  أن  املهرجان  ورش  من  تعلم  أنه   ،
يكون لديه القدرة على متثيل أي دور يعرض عليه ، كما أنه 
اكتسب جراءة أكبر من هذه املشاركة ، وأضاف أن االحتكاك 
الصعيدي  مجتمعه  من  يخرج  جعله  االخرين  باملسرحيني 
التعامل  يستطيع  أنه  املشاركة  من خالل  واكتشف   ، املنغلق 
الدول  عن  تعبر  مسرحية  عروض  شاهد  وأيضا   ، معهم 
األخرى دون أن تقف اللغة عائقا أمام فهمه لها ، وهو ما لم 

يكن يعرف انه ميكن أن يحدث قبل هذه املشاركة .
وأكد القاسم على أنه وجد فوائد عدة  ملهرجان » شرم الشيخ 
» منها أنه تعرف على نوع جديد من أنواع املسرح وهو مسرح 
بالتعرف  باملهرجان  املشارك  الشباب  واستطاع   ، الشارع 
الفرص  من  املهرجان  اعتبر  وأيضا   ، تقنياته  ومعرفة  عليه 
احلراك  من  وتزيد  املصري،  املسرح  تنمية  من  تزيد  التي 
املسرحي ، وأضاف القاسم أنه علم تفاصيل االنضمام لـ » 
املعهد العالي للفنون املسرحية » وسيقوم بخوض اختباراته 
وممثال  مخرجا  ليصبح  اجلامعية  دراسته  من  االنتهاء  بعد 

متخصصا يف مجال املسرح .

 ، واملعلومات  للنظم  العالي  باملعهد  الطالب   ، ناجى  أحمد  أكد 
على أنه شاهد العديد من عادات وتقاليد الشباب من املحافظات 
 ، فيه  آثر  الذي  األكبر  الثقايف  العائد  وهو   ، األخرى  املصرية 
وأضاف أنه عمل كمدير فرقة مسرحية ملدة أربعة سنوات لم يقف 
فيها على خشبة املسرح يوما ، ولكنه بعد اجتيازه لهذه الورش ، 
من  اخلوف  رهبة  لديه  وزالت   ، ذلك  فعل  يستطيع  أنه  اكتشف 

الوقوف أمام مجموعة كبيرة من الناس .
على  تعرف  أنه  ناجي  قال   « الشيخ  شرم   « مهرجان  فوائد  وعن 
عشرات الشباب من دول مختلفة ، وتعلم منهم أشياء جديدة ، 
كما أنه وجد مسرحيني كبار باملهرجان ال يتوانوا عن تعليمهم ، 
وإعطائهم خبرات من التي تعلموها مبشوارهم الفني ، كما أنهم 
، وصرح  للشباب وتصحيح أخطائهم  باالستماع  كانوا مهتمني 
أنه سيكمل دراسته اجلامعية وينضم ملسرح اجلامعة بعد انتهاء 

دراسته باملعهد .

شباب اجلامعات املصرية املشارك باملهرجان 

أمجعوا على االستفادة الثقافية من املهرجان .. 
وأعلنوا االستمرار  بالعمل املسرحي باملستقبل 

والفتيات من كليات وجامعات مصر جاءوا  الشباب  عشرات 
من كل حدب وصوب حلضور فاعليات الدورة الثانية ملهرجان 
» واالنضمام لورش  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  » شرم 
املسرح املتنوعة وأيضا مشاهدة العروض املسرحية العربية 

و األجنبية املشاركة ضمن مسابقة املهرجان الرسمية .
جولي   « لفندق  التابعة  املؤمترات  لقاعة  دخولك  مبجرد   
 ، بالشباب  ممتلئة  القاعات  ستجد  الشيخ  بشرم   « فيل 
وكل يوم مير عليهم يتعلموا فن جديد من فنون املسرح أو 

يكتشفوا قدرات إبداعية كانت مختفية داخلهم 
ومع اقتراب ميعاد تقدمي العروض املسرحية .. جتد قاعات 

القاعات  الشباب من  ، وخرج  الورش فتحت على مصرعيها 
جديدة  أشياء  ليتعلموا   ، جديدة  أشياء  تعلموا  أن  بعد 
آخري من خالل مشاهدتهم للعروض املسرحية يوميا  بعضا 
من الشباب سيتحدثون يف هذا التحقيق عن العائد الثقايف 
عادت  التي  والفوائد   ، املشاركة  هذه  من  به  خرجوا  الذى 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم   « مهرجان  متابعة  من  عليهم 
يف  املستقبلية  خططهم  عن  سيعلنون  وأيضا   ، الشبابي 

املجال املسرحي .  

سلوي عثمان 
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The Italian performance “The Farm 
got the Best Performance Award 
at the second edition of Sharm El-
Shaikh International Theatre Festival 
for Youth while best director ward 
went to the Egyptian director Said 
Soliman for his performance “The 
Good Man”. Best script award went to 
Magdy Bu Matar (Canada) and Sirin 
Quanoun (Tunisia) for the Tunisian 
Canadian performance ALSHAKAF 
(The Raft). Best actor award went 
to Hesha Saleh for his role in the 
Omani performance ALNOKHAZA 
(The Captain) while second best actor 
award went to Sirgi Gilove for his role 
in the Russian performance “Love in 
a glass of water” 
The Tunisian Actress Rabia Telily got 
the best actress award for her role in 
the Tunisian performance “Medea” 
while Sofia Musa got the second 
best actress award for her role in 
the Tunisian Canadian performance 
ALSHAKAF. Best music was awarded 
to Hany Abd El-Naser for the Egyptian 
performance “The Good Man” and 
the South Korean performance “The 
Butterfly” was Awarded the best 

Choreography Award. Best Dicore 
award went to Haitham Al-Soilem for 
his work in the Omani Performance 
ALNOKHAZA. Best costumes award 
was awarded for Ana Delorious 
(Spain) for costumes of “Federico 
Among Teeth”. Best Lights Award 
was Awarded to Tarek Koufan for the 
Omani Performance ALNOKHAZA. 
The jury’s special awards went to 
Sudaba Khalifa (Bahrain), Mona 
Talmoudy (Tunisia) and Nagla Younes 
(Egypt) 
The jury included Dr. Samira Mohesn 
(Egypt) as a president in addition 
to Shadia Zaitoun (Lebanon), Dr, 
Atheer Ali (Spain), Boboulena Nikaky 
(Greece) and Daoud Hussain (Kuwait) 
as members. The jury recommended 
that: 
• The duration of performance 
not exceed 60 minutes 
• Standard Arabic to be the main 
Language for Arab performances 
• Foreign performances should 
be accompanied with translation 
Best Character of SITFY’s Second 
Edition
The Egyptian director and Academic 

Engy Al-Bestawy, the excutive 
director of SITFY was nominated as 
the best character of this edition due 
to her efforts in initiating events of the 
festival. 
Best Young Artist 
Through e-voting on Facebook, 
Ammar Shalby, a young actor and 
director from North Sinai was 
awarded the Best Young Artist Award 
as he exceeded his competitors with 
more than two thousand votes 
Best script Award 
Professor Hassan Atia, chairman 
of the Best Script Award Jury and 
the two members of the jury, the 
critics Khaled Raslan and Mohamed 
Mosaad agreed to withhold the award 
this year as all scripts received did not 
fulfill the required standard. 
Youth Critics Award
Basem Sadek, Ramy Abd El-Razek, 
and Rana Abd El-Kawy – members of 
the Youth Critics’ Jury announced that 
the best performance award went two 
the Italian Performance “The Farm” 
While the South Korean Performance 
“The Butterfly” got a Certificate of 
Appreciation for Choreography 

أشادت جلنة التحكيم يف توصياتها أيضاً بجهود جميع الفرق 
املنظمة  العليا  اللجنة  جهود  وكذا  املهرجان  يف  شاركت  التي 
إبراهيم  محمد  إجنى  الفنانة  بالذكر  وتخص  للمهرجان 
الكثير  بذلت  والتي   ، للمهرجان  التنفيذية  املديرة   ، البستاوى 
من اجلهد وتفانت من أجل إجناح الدورة احلالية من املهرجان 

شباب  من  مسرحية  شخصية  أفضل  جائزة 
املسرحيني :

من خالل التصويت على جائزة أفضل شخصية مسرحية بني 
شباب املسرحيني فاز املمثل واملخرج الشاب »عمار شلبى« من 
محافظة شمال سيناء على اجلائزة حيث حصد أعلى النتائج 
بوك  فيس  على  املهرجان  على صفحة  الذى مت  التصويت  يف 
وكان قد تنافس مع شلبى عدة أسماء أخرى لكنها لم تصمد 
أمامه حتى اللحظة األخيرة من التصويت وفاز شلبى باجلائزة 
بفارق يزيد عن ألفى صوت عن منافسيه .. واجلائزة قيمتها 
الشباب  وزارة  من  ألف جنيه مصري مخصصة  خمسة عشر 
جمال  أمل   / الدكتورة  عليها  وافقت  قد  وكانت   . والرياضة 
سليمان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة قبل بداية املهرجان 

بعدة أيام . 

جائزة أفضل نص مسرحى بني شباب املسرحيني :
املسرحية بني  للنصوص  املهرجان عن جائزة  بداية  أعلن قبل 
شباب املسرحيني وتشكلت جلنة مكونة من أ.د/ حسن عطية 
محمد  والناقد  رسالن  خالد  النقاد  من  كل  وعضوية  رئيساً 
لكن  املسرحية  النصوص  من  تلقت اجلائزة عدداً  وقد  مسعد 
مت  فقد  ولذا  اجلائزة  على  للحصول  نص  أي  منها  يرق  لم 
حجب اجلائزة لعدم وصول أي من املتسابقني للشروط الالزمة 

للحصول على جائزة التأليف 

جائزة النقاد الشباب :
الشباب  النقاد  جلنة  جائزة  املزرعة  اإليطالى  العرض  حصد 
كما  املهرجان  من  الثانية  الدورة  يف  مسرحى  عرض  ألفضل 
خصصت اللجنة شهادة تقدير خاصة لألداء احلركى يف عرض 
الفراشة لدولة كوريا اجلنوبية ، وجدير بالذكر أن اللجنة مكونة 

من باسم صادق ، رنا عبدالقوى ، رامى عبدالرازق .

“The Farm” Gets Best Performance Award



فعاليات
املسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

Theater Youth
8-4-2017 8issue 8-4-2017العدد 8

04 04

• A Russian actress and theatre director
• President and founder of River Side Lift – 
Moscow 
• She contributed in several international 
festivals including SITFY, Cairo International 
Festival for experimental and Contemporary 
Theatre, Romania, France and Poland
• She founded the festival as rules and regulations 
of university theatre festivals in Russia are 
limiting the efforts of such festivals and this is 
why they called it River Side Lift
• The first edition of will be initiated in September 
2017
• She is in Sharm El-Shaikh to sign a cooperation 
protocol with SITFY
• She hopes that many countries come to Moscow 
during the first edition of River Side Lift Festival 
so that they know about Russian Culture 
• She also hopes that performances to come to 
the festival reflect the cultures of their nations 

• Assistant professor – Lucian Biaga University of Sibiu – 
Romania 
• Coordinator of Drama and Arts – Sibiu International 
Theatre Festival 
• Specialist in Cultural Marketing 
• A founding member of the Center for Advanced Research 
in the field of performing arts (CAVAS) and a member of 
UNITER
• She coordinated several theater performances of the 
“Radu Stanca” National Theatre in Sibiu including: 
Rhinoceros by “Gabor Tompa”, The House on the Border 
by “Silviu Purcarete”, The Nose by “Alexandru Dabija” 
and The Last Days of Youth by “Yuri Kordonski”. 
• She came to Egypt to sign a cooperation protocol with 
Sharm El-Shaikh International Theatre Festival for Youth 
• She is preparing for the up-coming edition of Sibiu 
international Theatre Festival 
• She presented a brief presentation about Sibiu 
International Theatre Festival 
• She expressed her happiness with the second edition of 
SITFY with contribution of more than thirty countries 
and 18 performances inside the official competition of the 
festival 
• She hopes that international theater festivals all over the 
world may cooperate and work together for improving 
theatre movement 

 Elmira Siracheva  Luminita Birsan

 Spot Light

سلوى عثمان

املزرعة اإليطاىل
حيصد جائزة أحسن عرض

املمثلة  عليها  حصلت  فقد  اول  دور  ممثلة  افضل  جائزة  أما 
ثانى  أفضل  بينما   ، ميديا  عرض  عن  )فرنسا(  تليلى  ربيعة 
ممثلة حصلت عليها صوفيا موسى )كندا / تونس( عن عرض 
الشقف . أما جائزة أفضل موسيقى فقد حصل عليها هانى 
جائزة  أما   ، )مصر(  الطيب  اإلنسان  عرض  عن  عبدالناصر 
الفراشة  عرض  إلى  ذهبت  فقد  ورقص  كيروجرافيا  أفضل 
عمان(  )سلطنة  النوخذة  عرض  نال  بينما  اجلنوبية(  )كوريا 
جائزة أفضل ديكور ملصمم الديكور هيثم السويلم . أما أفضل 
أزياء فقد نالتها دولة أسبانيا عن عرض فدريكو بني األسنان 
ملصممة املالبس آنا ديلوريوس ، وجائزة أفضل إضاءة ذهبت 

أيضاً إلى عرض النوخذة )سلطنة عمان( لطارق كوفان . 
املمثلة  من  لكل  اخلاصة  جائزتها  التحكيم  جلنة  منحت  وقد 
سودابة خليفة عن عرض الهشيم )البحرين( و منى التلمودى 

عن عرض ثورة دون كى شوت )تونس( وجنالء يونس عن عرض 
اإلنسان الطيب )مصر( . 

وقد حددت جلنة التحكيم التي ترأسها الدكتورة سميرة محسن 
شادية   / السيدة  اللبنانيني  الفنانني  نقيبة  من  كل  وبعضوية 
الناقدة واملترجمة   ، أثير على – إسبانيا  ، د/  لبنان  زيتون – 
بوبولينا نيكاكى – اليونان ، النجم داوود حسني سفير النوايا 

احلسنة للصداقة والفنون – الكويت ثالثة توصيات هي : 
أوالً : أن ال يتعدى زمن العرض املسرحى املشارك يف املهرجان 

ستون دقيقة 
ثانياً : النظر يف إمكانية أن تكون اللغة العربية الفصحى شرطاً 

أساسياً للفرق العربية املشاركة باملهرجان 
ثالثاً : أهمية وجود ترجمة للفرق األجنبية املشاركة يف املهرجان 

شخصية املهرجان :

املزرعة  اإليطالى  العرض  حصد 
الدورة  يف  عرض  أفضل  جائزة 
الشيخ  شرم  مهرجان  من  الثانية 
بينما  الشبابى  للمسرح  الدولى 
إخراج  أفضل  جائزة  اقتنص 
عن  سليمان«  »سعيد  املخرج 
)مصر(  الطيب«  اإلنسان  عرض 
ذهب  مسرحى  نص  أفضل  بينما 
على نص عرض »الشقف« )تونس 
بو  مجدى  كتبه  والذى  كندا(   /
جائزة  أما   . قنون  سيرين  و  مطر 
نالها  فقد  أول  دور  ممثل  أفضل 
عرض  عن  صالح  هشام  الفنان 
»النوخذة« لسلطنة عمان وأفضل 
عليه  حصل  ثانى  دور  ممثل 
سيرجى جيلوف عن عرض احلب 

يف كوب ماء )روسيا( .
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To create a revolution, you need a 
vision; a dream, and a radical act. But 
to sustain the revolutionary state of 
change, you need innocence against 
cruelty, loyalty against betrayal and 
democracy against tyranny. 
Based on George Orwell’s Animal Farm, 
the Italian performance “The Farm”, 
directed by Paolo Alessandri created 
a unique aesthetic experience that was 
received with full appreciation among 
audience. The performance discusses the 
dilemma of revolution against tyranny 
and how it turns to be tyranny in itself. 
The director, and also, the dramaturge, 
chose to speak in English so as to be clear 
to any audience all over the world. This 
plain language is coordinated by simple 
design of the scene as he used a white 
panorama to create front silhouettes 
representing characters in normal states 

and beast states as well. 
It is not the man/animal conflict that 
matters. What matters more is the 
beast/human conflict. Therefore, 
the performance depends on Negro 
Prison Blues music, a type of music 
that was very popular during the 
nineteen thirties, forties and fifties in 
America as a symbol of the African-
American movement towards freedom. 
This particular element created a 
very delicate and sensitive state of 
sympathy with the performance as it 
was very successful in representing 
the state of hunger, fear and slavery 
among animals. Of course, this state of 
sympathy captured the essence of the 
performance. 
Dystopia and corruption is the main 
theme here, and to represent it well 
Paolo Alessandri instructed his actors 

and actresses to be harmonious in their 
on-stage movements, style of acting and 
voice performance. 
Masks were only used to represent the 
state of fear at the beginning, middle 
and end of the play. But during acting 
they use their own faces although they 
make gestures of the animals they are 
acting. This element also supported the 
main proposition of Alessandri: we are 
not talking about man/animal conflict .. 
we are digging deeper … it is all about 
the real beast … tyranny, dystopia and 
corruption. 
At the end of the play came the main 
statement of the whole performance: 
You are free to be … a slave!!! It is a 
message to all mankind … be humans 
not beasts. 

Dr. Tarek Ammar

انقضت دورة هذا العام من املهرجان ، وإلي لقاء يف دورة 
بإقامة  كثيرة  أحالم  حتققت   ، القادم  العام  جديدة 
حدثت   ، أخري  أحالم  يف  النظر  وأعيد  الدورة  هذه 
أشياء كثيرة إيجابية ، وأشياء أقل لم تكن موفقة إلي 
هو  ما  يف  يبقي  دائما  األمل   ، عنه  نرضي  الذى  احلد 
قادم ، فلم يكن ذلك سهال ، لكن األمر يف النهاية لم يكن 
مستحيال ، فبالرغم من كل شيء يبقي املسرح شامخا 
ضد كل ألوان التجهيل والتطرف ، املسرح أصل األشياء 
ومنتهي الفنون ، ففي بلد يجتاحها بالرغم منا الكثير 
أنواع  وكل   ، الثقافية  األمية   ، الديني  التعصب  من 
يتحقق  ال  وقد  جدا  ضعيفا  احللم  يغدو  االستبداد 
الفنون  املناخ تكمن أهمية  بنسبة كبيرة ، يف ظل هذا 
الوجدان  علي  االشتغال  يف  ضرورتها  وكذا   ، القصوى 

وعلي الوعي .
نحن بحاجه إلي فعل ثقايف حقيقي فهو الوحيد الذي 
ميكنه عبر ما ينقله من وعي من حل مشاكل املجتمع 
واآلداب  الفنون  ومتذوق  فاملبدع  والصغيرة،  الكبيرة 
بأنن  أن جنزم  أيضا نستطيع  واآلداب  الفنون  وجمهور 
هؤالء جميعا ال ميكن أن يصدر عنهم أي فعل إرهابي، 
فالفنون والثقافة ضد اإلرهاب، وكل أشكال الوعي ضد 

اإلرهاب.
لكن كيف نصل إلي ذلك .. هل نصل إليه باالهتمام بفن 
املسرح فقط ... بالطبع ال ، قد نستطيع أن نصل إليه 
بخروج املسرح للناس وذهابه إليهم يف أماكن جتمعاتهم 
، وقد نصل إليه أيضا مبا ميكن أن نسميه اإلجبار علي 
للناس  الثقايف  الفعل  إتاحة  هو  هنا  واملعني   ، الثقافة 
بالبرامج  االهتمام  وكذا   ، واملسرح  والفيلم  الكتاب   ،
واجلامعات  املدارس  يف  الفنون  وبأنشطة   ، الثقافية 
التسامح  ثقافة  نشر  من  اإلحلاح  مع  ميكننا  ما  وهو   ،
والتأكيد عليها ، مع مراعاة تقليل اجلرعة الدينية يف 
 ، الدين  من  اخلوف  ثقافة  نشر  وعدم  واملنابر  البرامج 
يتيح  مما  والعلمانية  التنويرية  األفكار  جرعة  وزيادة 
الذات  مهارات  تنمية  علي  والعمل  اآلخر   قبول  فرص 
وكذا املجموع مما ينقل خط تفكيرنا من حالة ظالمية 
إلي حالة أكثر حتررا ونورا .. احلل إذا يكمن يف الثقافة 

والفنون بعد التعليم وال شيء آخر 

ليلة اخلتام 

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

التقيناه يف دار األوبرا بالقاهرة مكان التجمع 
لم  اللحظة  هذه  ومنذ  عليه،  اتفقنا  الذي 
يفارقنا، مسئول عن كل كبيرة وصغيرة تخص 
ضيوف املهرجان، التسكني والباص واحلجز، 
وكل  والفندق،  املسرح  وإلى  من  واالنتقاالت 
من لديه مشكلة أويحتاج شيء يلجأ إليه، وهو 
يتحمل إلى أقصى درجة ممكنة، اجلميع من 
حقه أن يعترض أو يشتكي، لديه القدرة على 
وهو  واالنفعاالت،  الشكاوى  كل  امتصاص 
الوحيد الذي ليس من حقه أن يعترض على 
أي شيء، واالبتسامه لم تفارقه رغم اجلهد 

واإلرهاق.
وحني سألته عن دوره يف املهرجان لم يتكلم 
التنظيم  منظومة  عن  تكلم  بل  نفسه  عن 

بالكامل بنكران ذات قل أن يوجد اليوم 
وهو  الكيالني،  محمد  املعلوم  اجلندي  إنه 
دراسات  ثم  أكادميي2010،  مودرن  خريج 
حلوان،  بجامعة  الدولي  االقتصاد  يف  عليا 
شركة  ويف   ، عام  ملدة  البورصة  يف  عمل 
فودافون ملدة عامني، اآلن يعمل مدير موارد 
بشرية يف املهرجان، بعد أن اكتسب خبرة من 
ليالي  ثم ملتقى   ، الشيخ  بإيفنت شرم  عمله 

الشعوب. 

نور الهدى عبد املنعم

يف اجتماعها األخير خالل دورة هذا العام 
عقدت اللجنة العليا للمهرجان والتي تتكون 
من  البستاوي  إجني   ، احلكيم  وفاء   : من 
حافظ   ، األردن  من  عليان  علي   ، مصر 
خليفة من تونس ، د. فهد الهاجري ، فابيو 
إبراهام من اململكة املتحدة اجتماعا موسعا 
مازن  املخرج  وبرئاسة  أعضائها  كل  ضم 
الغرباوي رئيس املهرجان، وطال ملا يقترب 
من الساعتني وقد خرج االجتماع مبجموعة 
أهميتها  اللجنة  رأت  والتر  القرارات  من 
القرارات  هذه  من   ، للمهرجان  بالنسبة 
والناقد  الكاتب  اجلمعان  سامي  د.  ضم 
العليا  اللجنة  لعضوية  السعودي  املسرحي 
القرار  هذا  حيثيات  يف  وجاء   ، للمهرجان 
اململكة  دولة  تكون  أن  الضروري  من  بأنه 
العربية السعودية ممثلة داخل اللجنة العليا 
للمهرجان ، وجاء القرار الثاني باستمرار د. 
لعام  الورش  علي  عاما  العابر مشرفا  فهد 

آخر هو العام القادم 2018 
اقتراحا بأن تكون  العابر قد قدم  وكان د. 
دولة ضيف  الثالث هي  الدول  إحدى هذه 
الشرف يف دورة العام القادم، وقام بتسمية 
ومن  اإلمارات،  الكويت،  السعودية،  دول: 
عن  خرجت  التي  املهمة  األخرى  القرارات 
االجتماع ضرورة تقليل عدد أيام املهرجان 
أيام  سبعة  إلي  العام  هذا  أيام  تسعة  من 

فقط من بينهم يومي االفتتاح واخلتام.
وآخر جزئية ناقشتها اللجنة تكمن يف أهمية 
الشبابي  الشيخ  شرم  مهرجان  يزيد  أن 
وأواصر  صالت  ويعقد  عالقاته  دائرة  من 
املهرجان  بني  شراكة  واتفاقيات  وطيدة 
وكذلك   ، واألجنبية  العربية  واملهرجانات 
كما حدث مع أحمد أبو رحيمه مدير دائرة 
ومع   ، الشارقة  بإمارة  واإلعالم  الثقافة 
رئيسة  وهي  برسان  دانا  لومونيتا  الفنانة 

مهرجان سيبيو بدولة بيالروسيا

اجلندي املعلوم 
حممد الكيالني

مخسة قرارات مهمة يف االجتماع 
األخري للجنة العليا للمهرجان

Creating a Revolution .. Or Stealing it:
 dystopia is the real Beast!
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الرئيس الشرفي للمهرجان

سميحة أيوب 
رئيس المهرجان

مازن الغرباوي
مديرة المهرجان

وفاء احلكيم 

رئيس التحرير 

إبراهيم احلسيني
مدير التحرير 

أحمد خميس
مدير تحرير اللغات 

د. طارق عمار 
نقـــد :

داليا همام
الديسك المركزي 

فيوال فهمي 
مجلس التحرير 

محمد جمال الدين 
نور الهدي عبد املنعم 

سلوى عثمان 
آيه عبد املقصود 

تصوير

عادل صبري

المدير الفني

وليد يوسف 

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

Theater Youth
issue 8

02 02

ىل
املزرعة اإليطا

ض
حيصد جائزة أحسن عر

شباب اجلامعات املصرية املشارك باملهرجان 
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THEATRE CULTURES
“Theatre Cultures”, for 
contemporary theatre, quality 
theatre festivals and intercultural 
dialogue, was founded on 2010 by 
Bouboulina Nikaki (researcher, 
intercultural theatre critic and 
expert of international theatre 
festivals) run by a team of 
intellectuals and critics of different 
nationalities - including the 
egyptian. On 2016 it has completed 
a five year cycle project, whose 
aims where amongst others to give 
voice to intellectuals of the world, 
or visibility to quality theatre 
performances of various areas - 
such as from the Arab world - to 
an international environment and 
level, all on equal terms. The final 
result on the web form constituted 
a kind of “photo” of the world 
with “suggestions” about cultural 
policy in theatre field and about 
theatre festivals.
In parallel, an international 
network of theatre festivals and 
theatre communities from the five 
continents has been formed since 
2013 and given the form of the 

facebook page “Theatre Cultures”, 
where festivals can present their 
Open Calls for participation and 
creators can benefit of the infos 
and also of the possibility to have 
a visibility in an international 
theatre environment. 
“Theatre Cultures” network - 
today one of the five most important 
international networks – has given 
his full support to the Sharm-
El Sheikh international theatre 
festival for to become known on 
an international level and for the 
participation of companies from 
around the world.
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Bouboulina Nikaki
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Shaikh International Festival (SITFY)

The Farm
 Gets Best Performance Award حيصد جائزة أحسن عرض

املزرعة اإليطاىل

مازن الغرباوى :
 من ذهب بعيدا عن 

مهرجان شرم الشيخ 
الدوىل فهو » اخلاسر«


