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 SITFY
International Jury

 •Mikhail Jrifory: Actor and
 academic (Russia)
 •Dr. Samira Mohsen: actress and
 academic (Egypt)
 •Dawood Hussain: actor and
 goodwill ambassador for arts and
 friendship (Kuwait)
 •Dr. Shadia Zaitoun:
 Scenographer and chairman
 of the Lebanese Artists Union
(Lebanon)
 •Dieter Top: Musician, academic
 and journalist (Germany)
 •Dr. Atheer Ali: Professor of
 Theater Criticism – Autonoma
 university – Madrid (Spain)
 •Dr. Tito Lorvice: Puppeteer and
 academic (Argentina)
 •Popolina Nikaky: Critic and
 Translator (Greece)
 •Magdy Kamel: Actor and
Acadmic (Egypt)

(Egypt) A distinguished writer Mahfouz Abd El-Rahman

(Egypt)
 A distinguished actor and
 theatre director

 Galal Al-Sharkawy

(Egypt) A distinguished actor Nedal Al-Shafee

(Egypt) A distinguished actor Sameh Hussain

(Egypt) A writer and critic Shazly Farah

(Egypt)
 A theatre writer and
 director

 Mahmoud Gamal

 (Lebanon) A distinguished actress Randa Al-Asmar

(USA)
 A distinguished author,
 critic and intellect

 Marven Carlson

The Honorees
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أزمنة  يف  فائدة  أية  للمسرح  مازال  هل 
إعتقادي  يف   ، املرعبة  والتحوالت  اإلضطرابات 
شروطة  تتحقق  لم  إن  املسرح  من  فائدة  ال  أنه 
 ، اآلخر  وقبول   ، والتعدد  احلرية  ومنها 
املسرح  هو  فكما   ، الواحديه  ونفي   ، والتسامح 
األجناس  من  حزمة  داخله  يف  ويحمل  متعدد 
 ، الشعر   : مثل  من  املختلفة  والفنية  األدبية 
، السرد  ، التشكيل  ، الغناء  ، الرقص  املوسيقي 
ورسائل   ، متعدد  أيضا  ...اجلمهور   ، احلوار   ،
من  ثمة   ، البشر  أطياف  لكل  تذهب  املسرح 
أو  إلثنتني  يستجيب  من  وثمة  رسالة  يلتقط 
ثالث ، احلياة كما املسرح ال يحدها فهم واحد 
بغير  يعيش  ال  واملسرح  اجلميع  تقبل  احلياة   ،

صهر الكل يف واحد ..
حياة  وجود  يعني  جديد  مسرحي  عرض  وجود 
عنا  قال  ماذا   ، وندرك  نعرف  ملا  موازية  وعوالم 
املظلم يف  أنار ذلك اجلزء  ..؟ هل  اليوم  املسرح 
املسرح  يزل  ألم   ، حولنا  من  النور  ونثر  ذاكرتنا 
ميارس مؤامراته وحيله اجلمالية ليالحق ذلك 
املعني الهارب من احلقيقه ..؟ ثمة معان كثيرة 
 .. قيلت عنا ووصفتنا مبا نليق به من الوصف 
فهي  املسرح  أصوات  من  تبقي  ما  إلي  لنستمع 
من  وهي   ، احلقيقة  سيقول  من  غيرها  دون 
سترفض القبح ، وتلعن احلرب ، وتنتصر لبهجة 

األلوان ضد زحف وطغيان اللون الواحد ..
الكون  لدراما  ونستمع   ، باملسرح  نحتفي  اليوم 
فمازال   ، احلاضرة  اللحظة  وحتي  البدء  منذ 
هناك الكثير مما لم يقله املسرح لنا ، لنستمع 
يفرض  البعيد  املدي  يف  شيء  يوجد  فال  له 
ترتفع  التي  املسرح  أصوات  غير  علينا  بهجته 

تدريجيا ..

Sharm El-Shaikh
 International Theater Festival for Youth (SITFY)

 New Horizons for Youth Innovations
 “Here you rise beautifully in the horizon

O living Aton … O starter of life …
 When you rise from the eastern mountain of light
You fill the universe with your beauty and love ...

 You are beautiful and mighty
 You shine high above the world

 Your beams huge earth and every creature you create
 You are Re the Almighty who can reach all its ends”

 Under the skies of Egypt and its eternal sun, visions are renewed again with the initiatives of the second edition of
 Sharm El-Shaikh International Theater Festival for Youth (SITFY) from 1-4-2017 to 9-4-2017. Theatrical creations of
 youth from all over the world meet here to announce that Egypt is the cradle of civilization and its final destination.

 Initiatives of the first edition (the round of the late director and academic professor Hani Motauea) were   
 held from 7-1-2016 to 14-2-1-2016 with twenty performance from five European countries and twelve Arab countries.
 Prizes went to artists from all over the world as follows:

 PrizeArtistCountry

 Best performanceLA RIDICULOSA COMMEDIA DELLA TERRA CONTESAItaly

 The Committee’s special awardAdam’s SilkIraq

 Best ChoreographyKrakengulaSerbia

 Best fittingsThe patientsTunisia

 Best lightsThe scaffoldLibya

 Best scenographyThe Hunchback of Notre DameEgypt

 Best musicThe Hunchback of Notre DameEgypt

 Best directorNassar Al-NassarKuwait

 Best playwrightFahad Reddah Al-GhamedyKSA

Best actress (second role)Nawal AbbasUAE

Khadiga AkoushTunisia

Best actress (first role)Georgia MaraItaly

Areej DababnehJordan

Best actor (second role)Fahad Al-GhamedyKSA

Ivano BecialloItaly

Best actor (first role)Levgeny PerovaRussia

Othman WasfyKuwait

أرقام فى املهرجان

Akhenaten’s prayer

 22
مسرحيا من دول العالم املختلفة 
تضمها الندوة الدولية للمهرجان 
والتي تعقد هذا العام ألول مرة 
وتنقسم محاورها لثالثة محاور 
هي : املشهد املسرحي اجلديد 
الفضاءات  مسرح   ، العالم  يف 

املفتوحة ، اللقاءات املهنية ..

 18
دورة  تضمها  مسرحيا  عرضا 

هذا العام من املهرجان
تقدمهم فرق مسرحية محترفة 

من 15 دولة ..

 30
دولة تشارك يف فعاليات 

املهرجان املختلفة ، تشارك 
بالعروض املسرحية ، بالندوات 

، بالورش ، باملحاضرات ، 
كمكرمني ، كضيوف شرف ..

 2
كتاب يصدران هذا العام ، 

أولهما كتاب عن »كرم مطاوع » 
يكتبه د. عمرو دوارة ، ثانيهما 

هو كتاب دليل املهرجان ..

 10
أعداد يومية تصدر هذا العام 

لتغطية عروض وفعاليات 
املهرجان ، كل عدد منها 24 

صفحة 

ال شيء فى املدى 
غري املسرح

إبراهيم احلسيني
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 The festival honored “Ibrahim  
 Al-Fahoumy (UAE), Abd Allah Ahmed
(Iraq), Anwar Afteer (Libya) and ali Al-
 Memary (Oman) for their innovative
 contributions. The Syrian performance
 “Hysteria” was awarded an honorary
 certificate for the souls of Syrian martyrs.
 The festival also honored the  
 lady of Arab Theater “Sameeha Aioub”
 and Professor Ashraf Zaki – Dean of
 the Higher Institute of theater Arts and
 Chairman of the general syndicate of
  acting professions.
 Due to the success of the its first  
 edition, president of SETFY, the Egyptian
 director Mazen Al-Gharabay and director
 of the festival Wafaa Al-Hakeem signed
 various cooperation protocols with major
 Arab festivals including the International
 Festival of Academic Theater – Kuwait,
 for the continuity of Arab cooperation
 in all field of intellect including theater
 as the main pool and guardian of Arab
 Culture.
 This year, thirty one countries  
 participate in the second edition of the
 festival including Russia – Italy – South
 Korea – Mexico – France – Germany
 – Canada – Serbia – Morocco – Iraq –
 Kuwait – Bahrain – Oman – Tunisia –
 Algeria – UAE – Jordan – Libya – KAS
 – Lebanon – Spain – Syria – Poland –
 Bangladesh – Argentina – Greece – USA
 – Romania – Sweden – Benin – Egypt.
 In addition to the official  
 competition of the festival, this year the
 festival launches a new competition for
 young authors in writing for theater.
 Furthermore, the events of the festival
 will witness professional workshops
and scientific seminars where well-
 established academics and artists from
 all over the world are invited as trainers
 and spokesmen.
 It is the passion of theater   
 that gathers us all without discrimination
 or fighting. It is theater and those are his
 victorious knight who protect human
 values and civilization that was born here
 in Egypt long age.

Dr. Tarek Ammar

 A distinguished Egyptian writer who graduated from  
 Cairo University in 1960. He started writing a few years before
 graduation and worked as a journalist at Dar Al-Helal till he
 resigned in 1963 to work in the Ministry of Culture. He wrote
 short stories, critical reviews and articles in several journals
 and magazines like ALADAB, ALTHAKAFA ALWATANIA,
 ALHADAF, ALSHAHR, ALMASAA, ALKATEB, ALRESALA
 ALGADIDA, ALGOMHORIA and later AL-AHRAM,
 ALBAIAN (UAE), ALHELAL, CARICATURE, ALARABY
 and ALAHALY.
 He started his work at the Ministry of Culture at The  
 National Library and Documentation. He worked as an editorial
 secretary for three magazines: ALCINEMA – ALCINEMA WA
 ALMASRAH – ALFUNOUN. He published his first collection
 of short stories under the title of “Looking for The Unknown”
 in 1967 and in 1984 came his second collection “Four Winters”.
 His first novel “The Eighth Day” was published at ALEZAAA
 WA ALTELEVISION in 1972 while his second novel “Call of the
 Infallible” appeared in 2000 at ALGOMHOURIA.
 In 1966, he wrote a TV show (Not Tomorrow” and in  
 1971 he wrote his first TV series (Back to Exile” based on a short
 story by Abu Al-Maaty Abu Al-Naga. He worked for Kuwaiti
 TV from 1974 to 1978 writing several valuable works. In 1982,
 he resigned to become a freelance writer. He wrote more than
 twenty TV series including SLOIMAN ALHALABY, ANTARA,
 MOHAMED ALFATEH, The Night Granada Fell, Knights
 Sheathe their Swords, The Night of ALMUTANABBY’s Death,
 Sindbad, Writing on A Burning Flesh, Birth of Prophet Mohamed,
 Cian and Abel, A Very Private Invitation, ALMURSHEDY
 ANTAR, ALHALAWANY’s Gate and UM KULTHOUM. For
 theater, he wrote A Party on the Pole, a Groom for the Sultan’s
 Daughter, The Protector and The Thief, Planet of Mice and The
 Trap. He was awarded the State’s Encouragement Price in 1972
 and the State’s Honorary Price in 2002 in addition for being
nominated as Best Playwriter in 1983.

Mahfouz Abd El-Rahman

 Spot Light

تفاصيل  عن  لإلعالن  األول  املؤمتر  املاضى  األسبوع  أقيم 
فعاليات الدورة الثانية ملهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
الشبابى التى تستمر خالل الفترة من 1 إلى 9 ابريل املقبل، 
بحضور كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف 
جلنة  رئيس  محسن  د.سميرة  القديرة  الفنانة  املهرجان، 
 ، املهرجان  رئيس  الغرباوى  مازن  واملخرج  الفنان  التحكيم، 
الفنان  إلى  باإلضافة  املهرجان،  مدير  وفاء احلكيم  الفنانة 

محسن منصور
للمهرجان  الشرفى  الرئيس  أيوب  سميحة  الفنانة  بدأت 
كلمتها قائلة : نقدم كل ما لدينا من تعاون وعمل دءوب الذى 
أمتنى أن يؤتى ثماره إلجناح هذا املهرجان الذى يقدم لكل 

شباب مصر و لوطننا العزيز. 
أما الفنان واملخرج مازن الغرباوى –رئيس املهرجان- فقد 
 : الدورة، فيقول  بهذه  نقاط خاصة  بتناول عدة  كلمته  بدأ 
أوال املهرجان فى دورته الثانية أصبح له جهة منظمة وراٍع 
له، وهى جمعية نادى املسرح املصرى للثقافة و الفنون، وهى 
أيوب  سميحة  الفنانة  تولى  أثناء  طويل  تاريخ  لها  جمعية 
رئاسة املسرح القومى ، وقد استطعنا إقناع الفنانة القديرة 
بإعادة إشهار هذه اجلمعية وهو يعتبر من ضمن منجزات 
عام 2016 ، وبالتالى أصبحت هى اجلهة املنظمة للمهرجان 

و مؤسسات مختلفة  لقطاعات  تعاون  أن هناك  ع  ، موكدا 
السياحة،  والرياضة،  الشباب  الثقافة،  وزارات  فى  وتتمثل 
احلدث  مستضيفة  سيناء  جنوب  محافظة  إلى  باإلضافة 
دعم  قدم  من  لكل  واجب  شكر  توجيه  جانب  إلى  هذا   ،

لوجيستى للمهرجان فى دورته اجلديدة
وقد كشف رئيس املهرجان خالل فعاليات املؤمتر عن اختيار 
تونس لتكون دولة ضيف الشرف هذا العام ، حيث أن عدد 
الدول املشاركة فى الفعاليات هى 30 دولة عربية وأجنبية 
باإلضافة إلى مصر ، وبخالف جوائز املهرجان املخصصة 
منذ العام املاضى مثل »أفضل عرض مسرحى ، نص ، إخراج 
، وغيرها ،كشف مازن أيضا أنه مت استحداث جوائز أخرى 
لهذه الدورة ، وهى جائزة جلنة النقاد الشباب ،  خصيصاً 
جائزة جمهور املسرح الشبابى ، جائزة أفضل مقال نقدى 
داخل النشرة ، جائزة أفضل شخصية صحفية شابة خالل 
وهى  تقدير  وشهادة  جنيه  ألف   15 قيمتها  و   2016 عام 
الغرباوى  قال  كما   ، والرياضة   الشباب  وزارة  من  مقدمة 
لطفى  الكبير  الفنان  سيحييه  االفتتاح  حفل  أن  أيضا 
بوشناق مبصاحبة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة 
املايسترو عزالدين طه وإخراج الفنان التونسى معز التونى. 
كما كشفت الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان عن أسماء 

الكاتب   ، الشرقاوى  جالل  الكبير  املخرج  وهم:  املكرمني 
نضال  الشباب  النجوم   ، الرحمن  عبد  محفوظ  الكبير 
الشافعى و سامح حسني ، باإلضافة إلى بعض الشباب من 
الكتاب مثل شاذلى فرح ، محمود جمال ، وكذلك من تونس 
)دولة الشرف( الفنانة شاكرة رماح، الفنانة راندا أسمر من 

لبنان، الكاتب واملفكر مارفن كارلسون من أمريكا. 
قدم الفنان محسن منصور تقرير جلنة املشاهدة ، حيث قال 
تقدم للدورة 550 عرضا من أكثر من 83 دولة عربية وأجنبية 
منهم مصر واستمر عمل اللجنة مدة 14 يوما ومت اختيار 18 
املشاهدة  وتكونت جلنة   ، دولة  عرضا مسرحيا ميثلون 15 
الكاتب  البستاوى،  من محسن منصور، وفاء احلكيم، اجني 
إبراهيم احلسينى ، ومت تقسيم العروض املشاركة باملهرجان 
إلى ثالثة أقسام أولها عروض داخل التسابق، ثانيها عروض 

االنتاجات املشتركة ، ثالثها عروض محور الشارع. 
جلنة  رئيس  محسن  سميرة  د.  كشفت  أخرى   ناحية  من 
التحكيم عن أعضاء اللجنة والتى تضم كل من داوود حسني 
من الكويت، د. شادية زيتون من لبنان، ديتر تووب من أملانيا، 
د. أثير من اسبانيا ، د. تيتو لورفيس من األرجنتني ، بوبولينا 
املذيعة  املؤمتر  فعاليات  قدمت  وقد   ، اليونان  من  نيكاكى 

سارة حسن.

فى مؤمتره الصحفي األول

جوائز جديدة  فى مهرجان 
شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابي
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No. Trainer Country Title

1- Johana Grits France Performance inside a framework: the Model of Racine Theater 

2- Israfeel Shahin Bangladesh Performance in open spaces: the model of beach theater 

3- Sallam Said Egypt Street theater and workshop product (Heart of the Street) 

4- Dr. Hammady Al-
Wahaiby Tunisia Principles of theater direction for beginners 

5- Faisal Al-Obaid Kuwait Scenography 

6- Emilia Betlojioska Poland Puppets and Masks 

Schedule of Workshops

Seminars
The honorary Seminar of Karam Motawea

(The Knight of Arab Theater)
 In its second edition, SITFY is holding an honorary  
 seminar titled by “Karam Motawea – The Knigh of the
 arab Theater”. The seminar is coordinated and directed
 by the famous Egyptian theater critic Mohamed Al-Rouby
 – Chief Editor of MASRAHNA. During the seminar,
 professor Hassan Atia will talk about the characteristics
 of Karam Motawea’s works, while professor Amr Dawara
 will talk about the works of Motawea as he was his first
 assistant in most of his works. In addition, professor
 Ashraf Zaki, dean of the Higher Institute of Theater
 Arts, will talk about the academic works of Karam
 Motawea and his scientific approach. Furthermore, the
 distinguished Egyptian actress Sohair Al-Murshedy will
 talk about Motawea the Humanitarian and husband whil
 his daughter the leading actress Hanan Motawea will talk
 about Karam Motawea the father.

The New Global Theater Scene
April 2nd 2017

 First session:
Chairman: Ibrahim Al-Husainy

 Spokesmen:
• Dr. Hesham Zain El-Din (Lebanon)
• Khaled Al-Dobany (Oman)
 • Dr. Nemr Salmon (Spain)
 • Magdy Bu Matar (Canada)

 Second session:
Chairman: Dr. Sameh Mahran

 Spokesmen:
 • Dr. Said Al-Nagy (Morocco)
 • Dr. Faisal Al-Kahtany (Kuwait)
 • Dr. Omar Faratat (France – Morocco)
 • Ibrahim Al-Harethy (KSA)

Professional Meetings
April 4th 2017

 First session:
Chairman: Dr. Fahad Al-Hagery

 Spokesmen:
 • Luminita Dana Bersan (Romania)
 • Ahmed Abu Raheema (UAE)
 • Al-Asad Al-Gamousy (Tunisia)
 • Abdullah Malak (Bahrain)

 Second session:
 Chairman: Ali Olaian

 Spokesmen:
 • Almera Saraciva (Russia)
 • Gamal Al-Lahou (Kuwait)
 • Mohamed Khamis (Oman)
• Gilan (France)

قليال ما تتحقق األحالم ، إنها حتتاج من يسهر عليها ويضحي كثيرا من أجلها ، كان 
مهرجان شرم الشيخ أحد هذة األحالم ، ظلت الفكرة تراودني لسنوات ، لم يكن األمر 
سهال ، تنفيذها يحتاج لتضافر مجموعة من اجلهات ال ميكن جمعها إال إذا كانت مصر 
بدأت  حتي  طويله  لسنوات  مهيئة  غير  الفرصة  كانت  لذا   ، وثقافيا  سياسيا  مستقرة 

األمور تتبني مالمحها وتعود لطبيعتها واستطعنا بفضل هذا أن نخرج بفكرتنا للنور ..
 ، مسرحي  مهرجان  فهو   ، نوعي  مسرحي  مهرجان  تأسيس  إلي  تهدف  الفكرة  كانت 
شبابي ، يقام علي أرض مدينة شرم الشيخ يف محافظة جنوب سيناء ، وأقيمت الدورة 
األولي يف العام املاضي ، حاولنا فيها أن نحشد الطاقات ، الفرق املسرحية ، الدول 
املختلفة ، اجلهات الراعية ، وحتقق لنا كثيرا مما فكرنا فيه ، وصار مهرجاننا بؤرة ضوء 
جتتذب أنظار الكثيرين حول العالم منذ دورته األولي ، نتمني أن نكون ولدنا كبارا كما 
رددت بعض الكتابات عنا ، نتمني أن نكون قد ألقينا بحجرا يف وجه اإلرهاب الغادر 
الذي ال يفكر وال يعقل ، اخلالص مرهون بالثقافة ، واملسرح هو أحد أهم جتليات الفعل 

الثقايف ، داخله جتتمع كل الفنون ، ورهانه األساسي ينبع ويصب داخل تيارالوعي ..
املسرح ثقافة مكتملة ووافية ، ويف مهرجاننا ال يقتصر عملنا علي جتميع مجموعة من 
العروض املسرحية من كافة بلدان العالم العربي واألجنبي بل حاولنا أن نحشد تظاهرتنا 
بكل ما يحتمله مهرجان مسرحي من وجود ندوة علمية بها كبار املسرحيني ، ومسابقة 
تأليف مسرحي لدعم الشباب واملؤلفون اجلدد ، وندوات تكرمييه لبعض الشخصيات 
املسرحية التي أثرت يف حياتنا وتكويننا ، إضافة لتكرمي بعض النماذج الشبابية املضيئة.. 
و يف نهاية األمر يتضافر الفعل املسرحي بالثقايف باإلجتماعى بالسياحي فلم يقتصر 
مهرجاننا علي املسرح وفنونه فقط بل إتخذ من مدينة شرم فضاءا ثقافيا وسياحيا لكل 

أبناء املدينة ومعهم كل زوارها من العرب واألجانب .
حتية واجبة لكل اجلهات الداعمة لنا ويأتي علي رأسها وزارة الثقافة ووزارة الشباب 
والرياضة وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء ، وكل من قدم  يد العون ووقف إلي 

جوارنا ـ ممن يذكرهم هذا الكتاب ــ حتي خرج مهرجاننا للنور ..

مازن الغرباوي 
رئيس املهرجان 

يظل املسرح هو أكثر الفنون التي جتذبني إليها وأجد نفسي فيها بالكامل ، كما 
أن لها تلك القدرة السحرية علي تشكيل حياتي وحفر مالمح وجهي ، لذا كان 
للنور ، ويف  رهانا حقيقيا لي ولهذا الفن الذى أعشقه أن يظهر هذا املهرجان 
مراحل التجهيز للدورة األولي من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
كان يلح علي السؤال التالي : كيف يكون لدينا مهرجانا مختلفا يف فكرته ومختلفا 
ما  وهو  العربي  الوطن  ومتعددة يف  كثيرة  فاملهرجانات  ...؟  ومحتواه  تكوينه  يف 
يضعنا داخل دائرة املقارنة والتحدي يف آن واحد .. ماذا ميكننا تقدميه لنضمن 

ملهرجاننا التميز واإلختالف..؟ 
التميز ، نعم ، تلك هي الكلمة السحرية التى جعلتنا نفكر خارج الصندوق وخارج 
القاهرة املزدحمة باملهرجانات ، وأيضا خارج األفكار التقليدية واملتاحة واملكررة ، 
نحن نحتاج مهرجانا يجتذب نوعيه جديدة من اجلمهور ، مهرجانا يقدم عروضه 
للناس يف األماكن العامه ، كنا حريصون علي أن تذهب عروض املهرجان للناس 
يف الشوارع ، األسواق ، الفنادق ، الساحات وهو ما قمنا علي تنفيذة بالفعل يف 
دورتنا األولي ، إذ لم جتد هناك أسوار تفصل مانقدم من عروض عن الناس ، 
كبيرا  لدينا تصميما  كان   ، باملسرح  وفرحنا  يلمحوا عروضنا  أن  املارة  يستطيع 
وعزمية أكبر علي أن جنعل من مدينة شرم الشيخ مسرحا طوال أيام املهرجان 
جديدا  وجها  البراق  السياحي  ووجهها  ورونقها  بهائها  إلي  نضيف  أن  أردنا   ،

مسرحيا وثقافيا ..
، وهانحن  قلة مواردنا  له اجلميع رغم  بنجاح شهد  األولي  دورتنا  إجتزنا  ولقد 
نعود يف الدورة الثانية بكل مالم نستطع القيام به يف دورتنا األولي ، صار لدينا 
مسابقات وورش مسرحية وندوات علمية وعروضا مسرحية أكثر ، ومازال لدينا 

الكثير لنقدمه يف الدورات القادمة ..
محبتي لكل من شاركنا جناحنا األول ومن يشاركنا جناحنا الثاني بإذن اهلل ، مع 

وعد قائم باإلختالف والتميز لكل الدورات القادمة ..

وفاء احلكيم 
مديرة املهرجان 

املسرح 
وفضاء املدينة

وجه سياحي 
وآخر ثقايف



فعاليات
املسرح الشبابى

1-4-2017العدد 1

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

1-4-2017

Theater Youth
issue 1

06 06

 Un chef de théâtre égyptien avec
 une longue histoire artistique.
 Diplômé de la Faculté des
 Sciences - Université du Caire
 en 1954, il obtient un Diplôme
 Spécifique en Education et
 Psychologie - Université Ain
 Shams en 1955 puis diplôme de
 l›Institut Supérieur des Arts du
 Théâtre avec A + en 1958. En
 1960, il obtient un diplôme en
théâtre de l›Institut de Drame-
 France Julian Berto et un
 autre diplôme en direction de
 l›Institut Supérieur d›Études
Cinématographiques en 1962.
 Il a été nommé professeur à
 l›Institut Supérieur des Arts du
 Théâtre en 1962. En 1967, il a
 été nommé directeur général du
 TAWFIK ALHAKIM Theatre.
 En 1975, il est professeur de
 théâtre et de théâtre et dirige
 le département de direction
 théâtrale et théâtrale, puis doyen
 de l›Institut supérieur des arts

 du théâtre jusqu›en 1979. Depuis
 2006, il est professeur émérite à
 l›Institut supérieur des arts du
 théâtre . Il a participé à divers
 festivals de théâtre arabes, y
 compris Festival du théâtre de
 Damas - Syrie (1968-1969) et
 Babylon Theatre Festival - Iraq
 (1987).
 Il a écrit plusieurs livres
 comprenant: Une approche pour
 étudier l›auditoire dans le théâtre
 égyptien - le cinéma et le monde
 arabe - ma vie dans le théâtre. Il
 a commencé sa carrière comme
 directeur de théâtre en 1965 avec
 «A Widow and Three Daughters»
 et au cours de sa carrière, il a
 dirigé plusieurs points de repère
 réussis dans le théâtre égyptien,
 y compris ATIA The Terrorist,
 The Tale of the Western District
 et Pardon My Lords. Néanmoins,
 The Naughty School est toujours
 l›icône de la comédie arabe du
 tout.

Les honorés
• Mahfouz Abd El-Rahman (Egypte) Un éminent écrivain
 • Galal Al-Sharkawy (Egypte) Acteur et metteur en scène
distingué
• Nedal Al-Shafee (Egypte) Un acteur distingué
• Sameh Hussain (Egypte) Un acteur distingué
• Shazly Farah (Égypte) Écrivain et critique
 • Mahmoud Gamal (Égypte) Écrivain et réalisateur de
théâtre
• Randa Al-Asmar (Liban) Une actrice distinguée
 • Marven Carlson (USA) Un éminent auteur, critique
et intellectual

  Illuminations
GALAL ALSHARKAWY

ميديا واهلشيم
 على خشبة املهرجان 

شرم الشيخ الدولي 
يتواصل  مع اجلمهور  

عرب الـ »سوشيال ميديا« 
للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  إدارة  قررت 
الشبابى فى دورته الثانية ، التي حتمل اسم الفنان 
الراحل كرم مطاوع ، التي ستقام يف الفترة من 1 
عالء  باإلعالمي  االستعانة   ،  ،2017 أبريل   9 إلى 
مع  التواصل  علي  للعمل  متخصص  فريق   ، عادل 
مواقع  خالل  من   ، كبير  بشكل  املهرجان  جمهور 
التواصل االجتماعي ، وضخ مجموعة من املعلومات  
، الصور من فعاليات املهرجان قبل  الفيديوهات   ،
تعايش  بهدف  وذلك    ، فعالياته  وأثناء  املهرجان 
مع   ، املهرجان  يف  املشاركة  الدول  من  الضيوف 
خطة  خالل  من   ، بتفاصيلها  الفعاليات  جميع 
تسويقية وإعالمية للمهرجان ،  بالتنسيق مع املكتب 
اإلعالمي للمهرجان ، الذي تديره فى هذه الدورة 

اإلعالمية د. نورا أنور.

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  إدارة  أعلنت 
الشبابي فى دورته الثانية ) دورة كرم مطاوع ( املقرر ، 
جدول عروض الفرق املسرحية التى مت إختيارها لتشارك 

فى املسابقة الرسمية للمهرجان فى هذه الدورة ، هو :
األحد 2 / 4 العرض الكندى / التونسى الشقف ، يعقبه 

العرض املغربى رمد  .
األثنني 3 / 4 العرض الفرنسى ميديا ، يعقبه عرض كندا 

/ تونس الشقف . 
يعقبه   ، النوخذة  عمان  سلطنة  عرض   4  /  4 الثالثاء 

العرض الصربى يوميات مجنون . 
اإلربعاء 5 / 4 العرض املكسيكى حلم ليلة صيف ، يعقبه 

العرض املغربى رمد .
اخلميس 6 / 4 العرض األسبانى فيدريكو بني االسنان ، 

يعقبه العرض البحرينى الهشيم . 
اجلمعة 7 / 4 العرض الكويتى محطة 50 ، يعقبه عرض 

كوريا اجلنوبية الوردة . 
السبت 8 / 4 العرض املصرى اإلنسان الطيب ، يعقبه 

العرض اإليطالى املزرعة. 

معز التومى 
خمرجا حلفل اإلفتتاح 

معز  املخرج  قدم   ، الشيخ  ليالى شرم  أروع  ليلة من  فى 
التومى مخرج حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى 
كرم  الراحل  »دورة  الثانية  دورته  يف  الشبابي  للمسرح 
العربي سميحة  املسرح  لسيدة  برئاسة شرفية  مطاوع«، 
متميز  جاء  ، حيث  به احلضور  أشاد  مبهر  أيوب، حفل 
ومتنوع فى فقراته ، سريعا فى عناصره االيقاعية ، الفتا 
وجاذبا لالنتباه ، يحمل ابهار دون تكلف ، نال استحسان 

اجلميع . 

30 دولة تشارك  يف فعاليات
 مهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي ، يف دورته الثانية ) دورة كرم مطاوع ( 
ابريل  إلى 9  الفترة من 1  انعقادها يف  املقرر   ،
القادم ، مبدينة شرم الشيخ عن مشاركة 34 دولة 
العام ، هي روسيا   ، يف فعاليات املهرجان لهذا 
، ايطاليا ، كوريا اجلنوبية  ، املكسيك  ، فرنسا  
، أملانيا ، كندا  ، صربيا  ، املغرب ، العراق  ، 

الكويت  ، البحرين  ، سلطنة ، عمان  ، تونس  ، 
اجنلترا ، بلغاريا  ، كرواتيا  ، اجلزائر ، اإلمارات  
 ، السعودية   العربية  اململكة   ، ليبيا   ، ، األردن  
لبنان  ، أسبانيا  ، سوريا  ، بولندا  ، بنجالديش ، 
األرجنتني  ، اليونان ، الواليات املتحدة األمريكية 
، رومانيا ، السويد  ، بنني ، باإلضافة إلى مصر 

الدولة املنظمة . 
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 Le séminaire d›honneur de
Karam Motawea
(Le Chevalier du Théâtre Arabe)
 Dans sa deuxième édition, SITFY
 organise un séminaire honorifique
 intitulé «Karam Motawea - Le
 Chevalier du Théâtre arabe». Le
 séminaire est coordonné et dirigé par
 le célèbre critique de théâtre égyptien
 Mohamed Al-Rouby - Rédacteur
 en chef de MASRAHNA. Au cours
 du séminaire, le professeur Hassan
 Atia parlera des caractéristiques des
 œuvres de Karam Motawea, tandis que
 le professeur Amr Dawara parlera des
 œuvres de Motawea comme étant son
 premier assistant dans la plupart de ses
 œuvres. En outre, le professeur Ashraf
 Zaki, doyen de l›Institut supérieur des
 arts du théâtre, parlera des travaux
 académiques de Karam Motawea et

 de son approche scientifique. En outre,
 l›éminente actrice égyptienne Sohair
 Al-Murshedy parlera de Motawea the
 Humanitarian et de son mari, tandis
 que sa fille, l›actrice principale Hanan
 Motawea, parlera du père Karam
Motawea. Contém-se

La nouvelle scène mondiale du théâtre
2 Avril 2017
Première session:
Président: Ibrahim Al-Husainy
Porte-paroles:
• Dr Hesham Zain El-Din (Liban)
• Khaled Al-Dobany (Oman)
• Dr. Nemr Salmon (Espagne)
• Magdy Bu Matar (Canada)
Deuxième session:
Président: Dr. Sameh Mahran
Porte-paroles:
• M. Said Al-Nagy (Maroc)

• Dr Faisal Al-Kahtany (Koweït)
• Dr. Omar Faratat (France - Maroc)
• Ibrahim Al-Harethy (KSA)

Réunions professionnelles
4 Avril 2017
Première session:
Président: Dr. Fahad Al-Hagery
Porte-paroles:
• Luminita Dana Bersan (Roumanie)
• Ahmed Abu Raheema (EAU)
• Al-Asad Al-Gamousy (Tunisie)
• Abdullah Malak (Bahreïn)
Deuxième session:
Président: Ali Olaian
Porte-paroles:
• Almera Saraciva (Russie)
• Gamal Al-Lahou (Koweït)
• Mohamed Khamis (Oman)
• Gilan (France)

Séminaires

 أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية 
) دورة كرم مطاوع ( ، املزعم إقامتها فى مدينة شرم الشيخ ، فى الفترة من 1 
– 9 ابريل القادم ، أسماء أعضاء جلنة حتكيم دورة هذا العام وتتكون من د . 
ميخائيل جريفوري ، وهو ممثل روسي عاملي ، وأستاذ جامعي بكبرى جامعات 
سميرة   . د   ، القديرة  املصرية  الفنانة   ، التمثيل  حرفية  فنون  ، يف  روسيا 
العالى  املعهد  فى  بالتدريس  تقوم  أكادميية  أستاذة   ، وهى ممثلة   ، محسن 
للفنون املسرحية ، الفنان الكويتى داوود حسني  ، سفير النوايا احلسنة للفن 
والصداقة ، وهو ممثل كويتي ،  السينوغراف اللبنانية د . شادية زيتون ، 
نقيب الفنانني اللبنانيني ، وهى  ممثلة ، أستاذة جامعية تقوم بالتدريس فى 
أكادميية الفنون ، األستاذة اإلكادميية د . أثير علي ، أستاذ النقد املسرحي 
بجامعة آوتونوما مبدريد – اسبانيا ، الفنان األرجنتينى د . تيتو لورفيس ، 
وهو مخرج ، ممثل مسرحي ، عرائسي ، أستاذ أكادميي ، موسيقي أيضا ، 
الناقدة و املترجمة اليونانية بوبولينا نيكاكي ، األستاذ اإلكادميى ، املوسيقى ، 

اإلعالمى األملانى  ديتر توب  ، الفنان املصرى مجدي كامل . 
اجلدير بالذكر أن إدارة املهرجان كانت قد شكلت جلنة حتكيم ملشاهدات 
وإختيار العروض املشاركة فى فعاليات املهرجان لهذا العام تكونت من  الفنان 
محسن منصور  ، الفنانة وفاء احلكيم مديرة املهرجان  ، السينوغراف د . 
أحمد عبد العزيز  أستاذ الديكور باملعهد العالى للفنون املسرحية  ، اجنى 
البستاوى  املدرس املساعد باملعهد العالى للفنون املسرحية - قسم التمثيل 

واإلخراج ، الكاتب والناقد إبراهيم احلسينى .   

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، عن تكرمي عدد 
من الفنانني الذين اثروا احلياة املسرحية  داخل مصر أو خارجها ، وذلك 
خالل فعاليات الدورة الثانية من املهرجان ، والتي تقام  يف الفترة من 1 إلى 
9 أبريل املقبل، من الفنانني الذين سوف يتم تكرميهم  سامح حسني ، جالل 
الشرقاوي  ، نضال الشافعي ، محفوظ عبد الرحمن ، شاذلي فرح ، محمود 
جمال ، ومن لبنان راندا أسمر ، من أمريكا مارفن كارلسون .                          

مسرية حمسن رئيسا للجنة التحكيم الدولية

املهرجان يكرم حمفوظ 
وجالل وكارلسون

 أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى، فى دورته الثانية برئاسة الفنان املخرج 

الشاب مازن الغرباوى ، أسماء اللجنة العليا للمهرجان وتضم ، مازن الغرباوى رئيسا للجنة العليا، 

الفنانة وفاء احلكيم مديرا للمهرجان، املخرجة إجنى البستاوى مدير تنفيذى، الفنان على عليان من 

دولة األردن، الفنان معز التومي من تونس، الفنان فابيو ابراهام من إجنلترا، الدكتور فهد الهاجرى 

عميد املعهد العالى للفنون املسرحية من الكويت، املخرج املسرحى حافظ خليفة من تونس . 

عليان واهلاجرى  ضمن أعضاء اللجنة العليا 
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بالتقدمي  يوما  يرضي  لم  الذي  املخرج  فكرة  يناسب  الذي 
أو  إسمه  كان  مهما  مسرحي  مؤلف  آلي  التقليدي  السهل 
تاريخه فنحن هنا ومع كرم مطاوع يف حضرة املخرج مبدع 
ترتيب  ويعيد  اللعبة  فلسفة  يتامل  الذي  املسرحي  العرض 
أفكارها واطروحاتها من جديد غير ملتزم بالبناء التقليدي 
وفلسفته وقدرته علي  أفكاره  بأهمية  وإمنا  العمل  لطبيعة 
السباحة يف اخليال وهي أمور تعطيه حياة مختلفة وذائقة 

تبقي يف خيال املتلق لفترة كبيرة 
 يف جتربته االخيرة علي مسرح الهناجر والتي كانت بعنوان 
السالموني  العال  أبو  محمد  الكبير  للكاتب  البقر(  )ديوان 
تلخصت أفكارة عن كيفيات تقدمي الكوميديا الشعبية من 

تكفير  لفكرة  التهكمي  التناول  بأهمية  يحتفي  عمل  خالل 
أنه  إال  املبدع  للمخرج  االخير  العرض  كونه  ورغم  التفكير 
يعبر بصدق عن مسيرة التعرف اال االنفالت من التقاليد 
صناعة  يف  واملتجدد  اجلديد  عن  الدائم  والبحث  الباهتة 
ويقف  يتحدي  ان  يحاول  الذي  الشعبي  املسرحي  العرض 
مع الطليعيني يف صدر املشهد , إنه كرم مطاوع الذي قدم 
جنيب سرور للجمهور املصري يف مسرحية )ياسني وبهية( 
تلك املسرحية التي إحتار فيها يف ستينيات القرن املاضي 
نقاد املسرح فمنهم من أسماها بالقصيد الدرامي ومنهم من 
أسماها بالقصيد الشعري ومنهم من إعتبرها رواية ملحمية 
منهم  الكثير  يلتفت  ولم  شعرية  قصة  أسماها  من  ومنهم 

لكونها مسرحية من حلم ودم ولكن تكوينها الداخلي مختلف 
مع  اليتفق  التراثية مبنطق  املادة  معاجلة  طياتة  يحمل يف 
مكونها املتوارث فاحلكاية هنا ليست كما جائت يف احلكاية 
الشعبية املتوارثة عن ياسني العبادي وامنا لعبة تخلط بني 
حكومات  مع  مأساة  يعيش  الذي  الشعبي  والقهر  احلكاية 
دأبت علي التنكيل به وتهميشه الي أقصي حد ممكن وقد 
اتبع املخرج ذلك العمل مبسرحية أخري علي نفس النهج 
مغاير  نسيج  يف  ويقدمها  الشعبية  احلكاية  يستقي  الذي 
ونعيمة(  )حسن  كانت  العرض  ذلك  تلت  التي  فاملسرحية 
تستلهم  والتي  احلكيم  عبد  شوقي  الكبير  الشعبي  للكاتب 
حكاية املغني املصري البسيط )حسن( والذي يتلخص حلمه 
يف الفوز مبحبوبته )نعيمة( فدخل يف معركة غير متكافئة 

إنتهت مبوته مقتوال علي يد أهل املحبوبة      
 ويف حني كانت تقاليد املسرح الكالسيكي حتط بكلتا يديها 
املحروسة  مصر  يف  املسرحية  العروض  إخراج  طرق  علي 
جاء هو من بعثته اخلارجية بايطاليا كي يقلب املوازين رأسا 
علي عقب ويقدم رؤاة وفق منطق يحتفي بفك العالقة بني 
املؤدي واملتلقي والتقليل من أهمية احلائط الرابع املتوارث 
السنة  فتري  بخياله  ويسرح  االيطالي  العلبة  مسرح  عن 
املسرحي  احلدث  تسود  وأغاني  بالصالة  اخلشبة  تربط 
فتشغل مخيلة املتلق كما فعل يف عرض ليلة مصرع جيفارا 
)جيفارا  جنم  فؤاد  الحمد  الغنائية  القصيدة  إعتمد  حني 
مات( لتكون جزؤ أصيل من العرض الذي كتبه )ميخائيل 

رومان( حتت عنوان ليلة مصرع جيفارا 
يف سنوات دراستي االولي باملعهد العالي للفنون املسرحية 
دعيت ملشاهدة عرض إفتتاح املسرح القومي وكان ذلك يف 
تقدم  التي  املسرحية  وكان   1985 عام  من  االخير  اجلزء 
 , احلكيم  توفيق  الكبير  املصري  للكاتب  )إيزيس(  هناك 
املبدع كرم مطاوع  يومها ذهبت مع زمالئي تسبقنا سمعه 
ويف العرض املمتع أخذتني طرق االداء الشيقة لكرم مطاوع 
إيزيس  دور  املرشدي يف  املبدعة سهير  م  أما  رائع  كممثل 
تشدو  كانت  التي  اجلميلة  االغنية  أذكر  زلت  ما  ولآلن 
هو  آخر  مصري  عبقري  كتبها  والتي  املرشدي  سهير  بها 
صالح جاهني )شكرا يا سادة سأذهب وحدي شكرا ياسادة 
سأقاتل وحدي( كلمة تعبر بصدق عن موقف إيزيس التي 
أغنية  أوزوريس وهي  ان حتارب الستعادة جثمان  إال  آبت 
تصلح متاما للتعبير عن كرم مطاوع الذي كان يقاتل وحده 

يف ميادين االبداع املسرحي 

أحمد خميس

قدم مفهوم 
جديد لإلخراج 

املسرحى ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى 
دورته الثانية ، دورة كرم مطاوع ، واملقرر انعقاده يف الفترة من 1 إلى 
9 ابريل القادم مبدينة شرم الشيخ ، يقام عدد من الورش الفنية 
املتنوعة واملتميزة، حيث تقيم الفنانة الفرنسية جوهانا جريتس 
ورشة بعنوان التمثيل داخل اإلطار – مسرح راسني منوذجا ، تقدم 
د.اسرافيل شاهني من بنجالديش ورشة حتت عنوان التمثيل فى 
الفضاءات املفتوحة – مسرح الشاطئ منوذجا ، كما يقدم الفنان 
أن  على   ، الشارع  مسرح  عنوان  حتت  ورشة  سعيد  إسالم  املصرى 
الشارع  قلب  بعنوان  شارع  مسرح  عرض  الورشة  تلك  نتاج  يكون 
اإلخراج  أسس  فى  ورشة  الوهابى  حمادى   . د  التونسى  يقدم   ،
الكويتى ورشة فى  ، كما يقدم السينوغراف  املسرحى للمبتدئني 
السينوغرافيا ، أخيرا تقدم الفنانة إمييليا بتلوجيوسكا ورشة فى 

العرائس واملاسكات . 

مسرح الشارع 
فى املهرجان
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ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى 
دورة   ، الثانية  دورته  فى  الشبابى  للمسرح 
كرم مطاوع ، واملقرر انعقاده يف الفترة من 
الشيخ  القادم مبدينة شرم  ابريل   9 إلى   1
املتنوعة  العلمية  الندوات  من  عدد  يقام   ،
واملتميزة ، التى تناقش العديد من القضايا 
املوجودة   ، الهامة  املسرحية  واملوضوعات 
اآلن على الساحة املسرحية العاملية ، ففي 
جلستني  خالل  من  ندوة  تقام  األول  اليوم 
بعنوان » املشهد املسرحي اجلديد يف العالم 
» ، اجللسة األولي يرأسها د . حسن عطيه 
، يتحدث فيها د. هشام زين الدين من لبنان 
د.   ، عمان  من سلطنة  الضوياني  خالد    ،
منر ساملون من أسبانيا ، مجدي بومطر من 
كندا ، أما اجللسة الثانية فيرأسها د. سامح 
مهران ، ويتحدث فيها د. سعيد الناجي من 
الكويت  من  القحطاني  فيصل  د.   ، املغرب 
إبراهيم   ، فرنسا  من  فرتات  عمر  د.    ،

احلارثي من السعودية  .
أما فى اليوم الثاني ، فتقام ندوة من خالل 
الفضاءات  مسرح   « بعنوان  أيضا  جلستني 
املفتوحة » ، اجللسة األولي يرأسها املخرج 
ناصر عبد املنعم ، ويتحدث فيها عصام أبو 
اجلمعان  سامي  د.   ، السودان  من  القاسم 
من  إنزاران  إسماعيل   . د   ، السعودية  من 
اجلزائر  ، حمادي الوهايبي من تونس ، أما 
سمير  محمد  د.  فيرأسها  الثانية  اجللسة 
اخلطيب ويتحدث فيها ، د. خالد أمني من 

املغرب ، د. كرمي رشيد من السويد  ، فتاح 
ديوري من أملانيا ، صالح عبيد من سلطنة 
خالل  من  ندوة  الثالث  اليوم  وفى   . عمان 
 « املهنية  اللقاءات   « بعنوان  أيضا  جلستني 
، اجللسة األولي ويرأسها د. فهد الهاجري 
من  برسان  دانا  لومينيتا  فيها  ويتحدث   ،
 ، أبو رحيمة من اإلمارات  ، أحمد  رومانيا 
اهلل  عبد   ، تونس  من  اجلاموسي  األسعد 
الثانية  اجللسة  أما  البحرين  من  مالك 
أمليرا   ، األردن  من  عليان  علي  فيرأسها 
سراتيشيفا من روسيا  ، جمال اللهو الكويت 
جيالن   ، عمان  سلطنة  من  خميس  محمد 

من فرنسا .
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من يفتش يف تاريخنا املسرحي القريب سيقف طويال امام 
جتربة املبدع كرم مطاوع متأمال تلك الروح التي تصر علي 
تتبع املناهج التي تقوم علي كسر القوالب التقليدية وحتتفي 
لها عبر  التي تصدي  بكل ماهو غير مألوف فاملسرحيات 
تاريخه املسرحي وأفكاره املبتكرة لم تأت من فراغ وامنا من 
خالل وعي فارق يراهن علي السباحة يف االجتاة املعاكس 
الذي  املسرحي  العرض  بفنون  االهتمام  خالل  من  للتيار 
يقوم علي تفعيل فنون االداء وإعادة تشريح النص املسرحي 
وبناءة من جديد وتغيير وجهة النظر للعرض املسرحي من 
يعلي  آخر  نوع  الي  الكاتب  الفكار  محترفة  صياغة  كونه 
املختلفة  الصياغة  املبدع صاحب  املخرج  أهمية  وجود  من 
ذاته  املؤلف  فيها نص  املسرحي مبا  العرض  تفاصيل  لكل 
, فاللعبة املسرحية لدي كرم مطاوع الميكن أن تركن عند 
املقابلة  قوة  علي  وإمنا  املنطقي  والبناء  االولي  التفاصيل 
وحتدياته  الواقع  ورهان  املخرج  وأفكار  املؤلف  نص  بني 
االجتماعية والسياسية والفنية , وإن كان هناك أخيلة ثابتة 
تقلد بعضها البعض يف تقدمي العمل املسرحي فهنا ومع كرم 
مطاوع انت علي موعد دائم مع التغيير واالبتكار والتحدي 
أنة قد رسخ يف مخيلة معاصروة كمشاكس اليبحث  حتي 
عن نص متكامل العناصر مستويف الشروط وإمنا عن نص 
مراوغ لم يصل بعد لقناعات تامة ماذا يقدم وباي السبل 

والطرق الفنية 
الذي  العرض  مع  حدث  كما  عمله  تعطيل  مت  لو  وحتي   
إستوحاة من مسرحيتي عبد الرحمن الشرقاوي )احلسني 
غير  نحو  علي  سيتصرف  فانه  شهيدا(  احلسني   - ثائرا 
إعتراض  بعد  للجمهور  القومي  املسرح  فتح  إذ  مسبوق 

بروفة  صيغة  يف  اهلل(  )ثأر  املسمي  عرضه  وقدم  االزهر 
جنرال قبل التقدمي الرسمي وهو االمر الذي يعني إمكانية 
نهائية  صيغة  يف  يقدم  لم  العرض  طاملا  والتغيير  التبديل 
مطاوع  كرم  هو  هذا   , معارضتها  أو  عليها  احلكم  ميكن 
وهذة هي أفكاره وإبتكاراته يف املواقف الصعبة والتي بدأت 
ذاكرة  يف  كثيرا  بقي  الذي  )الفرافير(  املسرحي  بالعرض 
املهتمني بفن املسرح املصري والذي سبقه املؤلف مبجموعة 
الكبير  للكاتب  مصري(  مسرح  )نحو  إسم  حتت  مقاالت 
يوسف إدريس ففي الوقت الذي كانت تقدم فية العروض 
مبنطق احلائط الرابع رأي كرم مطاوع فك العالقة وسهولة 
اللقاء الفني بني صناع العرض املسرحي ومتلقوة عبر تفعيل 

اللقاء من خالل أحداث تخلط بني صالة املشاهدة وصناع 
إرتكز االداء علي حث اجلمهور علي  إذ  العرض املسرحي 
املشاركة يف العرض املسرحي وطرح حلول ميكن من خاللها 
تطوير أو تغيير احلدث املقدم لهم , فاللعبة املسرحية التي 
سيتم  عديدة  تواريخ  عبر  بالعبد  السيد  عالقة  يف  تبحث 
تشريحها وتفكيك أوصالها كي ما تعاد من جديد يف صورة 

لعبة حتوطها املأساة االنسانية بكل تفاصيلها املؤملة 
الرؤي  لي عنق  أو علي طريقة  االمر مجانيا  يكن هذا  لم 
التيمات وإمنا من خالل أفكار إخراجية حقيقية  واالفكار 
أو  جماليا  وتعانقها  املؤلف  لفكرة  أو  للتيمة  تنظر  مبتكرة 
تعيد ترتيب تكوينها اجلمالي كي تتوافق مع الطرح املختلف 

يف حضرة املبدع
كرم مطاوع 

الشابة  للطاقات  ودعما   ، الشاب  املسرحي  الدرامي  الكاتب  عن  بحثا 
به  للتقدم  ترنو  علمية  برؤية  واملتسلحة   ، للوطن  العاشقة   ، الصاعدة 
بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد ، أقام مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابى هذا العام ، فى دورته الثانية ) دورة كرم 
مطاوع ( مسابقة للتأليف املسرحي على أن يترك اختيار موضوع النص 
وأبنيته الدرامية ، وفقا للمعايير والشروط معينة هى ، أال يزيد عمر 
املتسابق فى شهر أبريل 2017  عن 40 سنة  ، أن يكون النص مكتوبا 
نصوص  من  استلهاما  أو  اقتباسا  أو  إعدادا  وليس   ، للمسرح  مباشرة 
املصرية  اللهجة  أو  الفصحى  العربية  اللغة  إستخدام  يفضل   ، أخرى  
الراقية التى ترتفع بذائقة املتلقي  ، أال يكون النص املقدم قد نشر فى 
أية مطبوعة ورقية أو على أيا من املواقع اإلليكترونية ، أو قدم مسرحيا 
، أال يكون قد شارك فى  الهواة    ، مبا فيها فرق  أية جهة كانت  فى 
يزيد حجم  أال   ، والفكرى   العلمى  كان مستواها  مهما  أخرى  مسابقة 
النص املكتوب واملقدم للمسابقة عن 20 صفحة A4  ، فونت 14 ، على 

بإرساله  يقوم   ، متسابق   لكل  واحد  بنص مسرحي  املشاركة  تكون  أن 
البريدى  عنوانه   ، له  حديثتني  وصورتني   ، الذاتية  بسيرته  إرفاقه  مع 

واإلليكتروني ، وتليفونه املحمول لسهولة التواصل معه .
الفائزين  دعوة  يتم  سوف  أنه   ، للمهرجان  العليا  اللجنة  أعلنت  كما 
حلضور مراسم توزيع اجلائزة خالل أيام املهرجان مبدينة شرم الشيخ  ، 
وهى يحصد الفائز األول جائزة التميز األولى ، درع املهرجان الذهبى  ، 
شهادة تقدير  ، يحصد الفائز الثاني جائزة التميز الثانية ، درع املهرجان 
الفضى  ، شهادة تقدير ، كما يحصد الفائز الثالث على جائزة التميز 
الثالثة ، درع املهرجان البرونزى  ، شهادة تقدير ، مع التزام الفائزين 
بتقدمي أربعة نسخ ورقة من نصوصهم الفائزة ، إضافة إلى تنازل املؤلف 

عن حق النشر للمهرجان . 
تتكون جلنة حتكيم مسابقة التأليف املسرحى فى هذه الدورة من د . 
الناقد   ، املسرحى محمد مسعد  الناقد  ، عضوية  رئيسا  حسن عطيه 

املسرحى خالد رسالن . 

مسابقة للتأليف املسرحى فى دورة كرم مطاوع

الفضاءات املفتوحة تقتحم فعاليات شرم الشيخ 
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الذي يقوم مبحاضرة ورشة عن »مسرح الشارع« باللغتني 
العربية واإلجنليزية.

الشارع«  »مسرح  فنون  عن  الورشة  أن  سعيد  ويضيف 
وآليات بناء مسرح تعاوني وتعريف مفهوم مسرح الشارع، 
والفرق بني واملسرح املتجول. وستعقد الورشة على مدى 
ثالثة أيام يليها البحث عن أقرب املواهب وتقدمي عرض 
مسرحي قصير يتناول »قدرة الفنون على كسر احلواجز 

بني احلضارات«.
يف  املهرجانات  وإقامة  تنظيم  فكرة  سعيد  ويؤيد 
محافظات مختلفة لتنشيط السياحة والتعريف باألماكن 
من  العديد  بإقامة  مستشهدا  مصر،  يف  السياحية 
املهرجانات والكرنفاالت يف املدينة اإليطالية نابولي رغم 
أن ما مييز مهرجان شرم  العاصمة، مؤكدا  ليست  أنها 

الشيخ للمسرح هو الفكر الشبابي املتجدد.             
                                        

سعيد سليمان: تنظيم مهرجان دولي 
يف شرم الشيخ يثبت وجود األمن 

واالستقرار 
يقول املخرج سعيد سليمان إن تنظيم املهرجان هذا العام 
يف شرم الشيخ يفيد يف انتعاش حركة السياحة واثبات 
أنه مهرجان  متتع مصر باألمن واالستقرار على اعتبار 
دول مختلفة من  قادمة من  وفود  وأن هناك عدة  دولي 

املكسيك وفرنسا وإيطاليا.
ويضيف سليمان أن هناك محافظات داخل مصر يقام 
بها مهرجانات مهمة مثل األقصر التي يقام بها مهرجان 
للسينما كل عام، ومن ثم فأن إقامة مهرجانات مسرحية 
لتترويج  آلية  أفضل  سيكون  السياحية  املحافظات  يف 

باألماكن األثرية.         

شاذلي فرح: إقامة املهرجان يف 
مدينة سياحية مثل شرم الشيخ مكسب 

للشعب املصري
املهرجان  تنظيم  إن  فرح  شاذلي  واملخرج  الكاتب  يقول 
من  ذكاء  هو  الشيخ  شرم  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
وزارتي الشباب والرياضة والثقافة وجميع القائمني على 
املهرجان، ومصر حتتاج للعديد من املهرجانات املسرحية 
يتسم  الذي  الوحيد  العربي  البلد  وأنها  الدولية، خاصة 
بكثافة وغزارة اإلنتاج املسرحي، حيث ينتج ويقدم أكثر 
من 5 آالف عرض سنويا من الهئية العامة لقصور الثقافة 
وتشمل فرق البيوت والقصور والقوميات ونوادي املسرح، 
إضافة إلى البيت الفني للمسرح والفرق احلرة واملستقلة 

واملسرح اجلامعي والكنسى وغيرها.
ويضيف فرح أن هناك دول عظيمة ال تقدم أكثر من 10 
عروض سنويا وأن يقام مهرجان دولي للمسرح يف مدينة 
املصري،  للشعب  مكسب  هو  الشيخ  شرم  مثل  سياحية 
جلنة  بني  دولة   20 فيه  يشارك  املهرجان  وأن  خاصة 
الثقافة  وزراء  من  كل  مطالبا  وضيوف،  وتكرمي  حتكيم 
من  العديد  بإقامة  العالي  والتعليم  والرياضة  والشباب 
املهرجانات الدولية باملحافظات السياحية كجنوب سيناء 

واألقصر.                   
          

                        
إسالم سعيد: تنظيم املهرجان 

املسرحي يساهم يف جذب السياحة
يؤكد املخرج إسالم سعيد أن مهرجان شرم الشيخ هو 
تنشيط  يف  يساهم  ألنه  األهمية  غاية  يف  فني  حدث 
حركة السياحة، ال سيما وأنه يجمع العديد من الفنانني 
من جميع أنحاء العالم، وشرفت بأنني املصري الوحيد 

الشيخ  شرم  مدينة  تستقبل 
فاعليات املهرجان الدولي للمسرح الشبابي 
أبريل   9 إلى  ا  من  الفترة  يف  فاعلياته   تقام  والذي 
دورة  وحتمل  الغرباوي.  مازن  املصري  املخرج  برئاسة 
املهرجان هذا العام اسم الفنان املسرحي الراحل كرم مطاوع، 
الشيخ مبحافظة جنوب  العاملية شرم  املدينة  تقام يف  والتي 

تحقيق
املسرح الشبابى
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نقاد وكتاب وخمرجني عن مهرجان شرم الشيخ:

ماذا عن شادية زيتون األم واجلدة، وهل إنتقلت 
جنيات الفنون إلى أحد األبناء؟ 

دوغان  إبراهيم  داني  البروفسور  هو  وحيد  لولد  أم  أنا 
التعليم  والكيمياء ويف  الفيزياء  ( يف    phd( احلائز على
العالي، يشغل حالياً رئيس قسم اآلداب والعلوم يف جامعة 

سان غريغوري يف والية أوكالهوما سيتي يف أميركا.
  داني متعدد املواهب، فإلى جانب العلم، يهوى الفن وغالباً 
ما يردد: سأدرس اإلخراج السينمائي ولو يف عمر متأخر.

لم أجنب غيره ألنني كنت اطمح وزوجي الدكتور إبراهيم 
دوغان أن يكون لنا ولداً مثالياً، وكي أحقق ذلك  كان علي 
هما  والتربية  التنشئة  بأن  متاماً  أؤمن  وألنني  أتفرغ  أن 
األساس تفرغنا له بالكامل بالتوافق مع عملنا، وحمداً هلل 
كان داني أجمل وأغلى هدية تلقيتها يف حياتي باإلضافة 

إلى ولديه.
العمر  من  تبلغ  وذكية جداً،  النا جميلة  تدعى  إبنة  لداني 
8 سنوات أراها حاليا فنانة شاملة، ترسم، ترقص، متثل، 
تغني، تعزف البيانو ومتارس الرياضة، إضافة إلى تفوقها 
الدراسي، وإبن يدعى آدم يبلغ من العمر 4 سنوات أيضاً 
جميل وذكي يهوى القراءة كثيرأً. ويبقى للمستقبل حتديد 

إنتقال اجلنيات.  

الشيخ حتديدًا  زيارة مصر وشرم  ماذا متثل لك 

واملشاركة باملهرجان بها؟
ليست املرة األولى التي أزور فيها مصر، فقد زرت القاهرة  
أزور  التي  املرة األولى  واإلسكندرية مرات عديدة، ولكنها 
دائماً  لي  متثل  ملصر  وزيارتي  الشيخ،  شرم  مدينة  فيها 
استعادة التاريخ وثقافة احلضارات وتأثيرها على احلاضر، 
السالم  مبدينة  املعروفة  الشيخ  لشرم  ملدينة  وبالنسبة 
فهي متثل لي سالم النفس وسالم الطبيعة وجمالها. أّما 

فرصة  لي  متثل  فهي  املهرجان،  يف  املشاركة  بخصوص 
االطالع على مدى اإلقبال الشبابي على فعاليات املهرجان، 
التي  األبعاد اإلنسانية  العروض حتمل  إذا كانت  وعلى ما 
بني  الفكري  والتبادل  التالقي  وتعزيز  الواقع،  تالمس 

املسرحيني.

شاركت كعضو جلنة حتكيم يف عدة مهرجانات، 
ماذا أضافت لك هذه املشاركات؟

أكثر يف تعزيز  القول أن هذه املشاركات ساهمت  ميكنني 
والتقييم،  التفكيك  يف  والدقة  انشدها،  التي  احليادية 

والتعرف عن قرب الى فكر وثقافة الزمالء يف اللجنة.

يتم  التي  نظرك  وجهة  من  املعايير  أهم  هي  ما 
على أساسها اختيار العروض الفائزة؟

العرض الفائز هو الذي يجمع بني الفائدة املعرفية واملتعة 
واملتضمن  والتلقي،  اآلداء  متعة  يحمل  والذي  اجلمالية، 
وداللية  وظيفية  بأبعاد  السينوغرافيا  عناصر  لتوظيف 
فرجة  يحتوي  الذي  العرض  باختصار  وجمالية،  درامية 
شاملة تتمثل يف توظيف جميع مقومات العرض املسرحي 

بإيقاع مدروس ومتناغم، نصاً ومتثيالً وإخراجاً.

ماذا  املهرجانات،  دائمًا له حضور قوي يف  لبنان 
عن مشاركته يف هذا املهرجان؟

ألصحاب  يعود  املهرجانات  يف  للبنان  القوي  احلضور 
عن  بعيداً  بجدية  تعمل  التي  الفردية،  والطاقات  املهارات 
متت  املهرجان  هذا  ويف  لها،  الرسمية  املؤسسات  دعم 
والفنانة رندا األسمر  التحكيم  للمشاركة يف جلنة  دعوتي 

للتكرمي.
ما رأيك يف مسرح الشباب كتصنيف جديد للمسرح؟

مواكبة التغيير والتطوير تتطلب دائماً تشجيع جيل مسرحي 
الشباب  جهد  على  مرهونة  املسرح  واستمرارية  شبابي، 
البناء  لدورهم  تبعاً  بهم  يليق  التصنيف  وهذا  وعزميتهم، 
وتشجيعاً لهم وإمياناً بعطاءاتهم. على أن يكون ذلك مقروناً 

بدعمهم من قبل أصحاب اخلبرة واملؤسسات الرسمية.

من وجهة نظرك، أين تكمن أهمية هذا املهرجان؟
تكمن يف تفعيل وتعميق دور الشباب يف اإلبتكار، ويف احداث 
التغيير والتطوير يف املسرح، ويف اميان رئيسه الفنان مازن 
العليا  واللجنة  احلكيم  وفاء  الفنانة  ومديرته  الغرباوي 
املنظمة للمهرجان يف شحذ همم الشباب لتقدمي األفضل 
واألجمل، والسعي إلى الرقي دائماً باملشهد الثقايف املمثل 

للوجه احلضاري ملطلق وطن.

أجرت احلوار- نور الهدى عبد املنعم

- السينوغرافيا يرتكز على أسس علمية ترتبط 
بالتطور التكنولوجي لكنه ال حيظى باالهتمام.

 الفوز سيكون من نصيب 
العرض الذي جيمع بني 
الفائدة واملتعة اجلمالية

أهمية املهرجان تكمن 
يف إحداث التغيري 

والتطوير يف املسرح
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قهر  من  نعانيه  ما  وتعاني  الفنون  أغلبية  تؤازرنا  العربي، 
وتدني وتراجع املستويني الثقايف واالجتماعي، وأكثر الفنون 
تأثراً بأمن البيئة وسالمها هو املسرح، ألنه احلامل لهوية 
الثقافة الشاملة للنظام االجتماعي، لكن رغم العوائق التي 
نواجهها هناك جتارب مسرحية سجلت جناحاً يشهد لها. 

ما هي احلالة الفنية داخل لبنان يف ظل متغيرات 
العصر على مستوى شكل ومضمون األعمال الفنية 

من جراء تأثير العوملة؟
احلالة الفنية داخل لبنان كحال معظم احلاالت الفنية يف 
لنا مسرح وإمنا  العربي، على صعيد املسرح، ليس  وطننا 
جتارب مسرحية، حيث ال نزال يف معظم العروض نعتمد 
واألسطورة،  التاريخ  وتوظيف  واالقتباس  التعريب  على 
هناك تبعية لتجارب املسرح العربي على مستوى املضمون 
وأعني  كبرى،  أهمية  الغرب  يوليه  الذي  الشكل  وليس 

»ال  مبقولة  نعمل  ال  أننا  مشكلتنا  السينوغرافيا،  بالشكل 
ثوابت يف املسرح سوى املتعة« هذه املتعة التي ال تنتج إالّ يف 
ينأى عن فنيات العرض املسرحي  عالم متجدد، يجب االّ 
فنانني  وتقنيني  مجهزة  عرض  دور  تتطلب  التي  احلديثة 
وتلعب دوراً كبيراً يف بلورة وتشكيل رأي املتلقي. ليس هناك 
اإلمكانيات  العوملة عبر  أدوات  ما مينع من االستفادة من 
التقنية يف سبيل ترسيخ هويتنا وتراثنا، وال بد من االعتراف 
بأن العوملة ساهمت يف إنتاج احلراك الفني والثقايف عبر 

وسائط اإلعالم، ولكن هناك من استخدمها سلبا.

للفن  دوغان  زيتون  شادية  النقيبة  قدمت  ماذا 
اللبناني؟

والدفاع  النقابة  أعمل جاهدة على رعاية مصالح أعضاء 
االجتماعية  أوضاعهم  حتسني  على  والعمل  حقوقهم  عن 
واإلمكانيات  للقوانني  وفقاً  واملادية  والثقافية  والصحية 
املتوافرة خاصة وأننا لسنا نقابة مهنية، فنحن منلك قانون 
احلفاظ  آلية  يوفر  لم  لألسف  الذي  الفنية  املهن  تنظيم 
على حقوق الفنان اللبناني، ولذلك نقوم بإجراء تعديالت 
على بعض بنود القانون حتفظ حق الفنان اللبناني ومتنح 
النقابة الصالحيات الكاملة ملتابعة شؤونه بصورة قانونية 
وليس بالتسويات، آمل أن نصل إلى ما نهدف إليه قريباً، 

إلى جانب إرساء املفهوم الصحيح للسينوغرافيا.

فن  يف  متخصصة  سيدة  أول  هي  زيتون  شادية 
اختيرت  سيدة  وأول  لبنان،  يف  السينوغرافيا 
عضوًا يف مجلس إدارة من بني مختلف النقابات 
نقيبة  أول  ثم  لبنان،  يف  أنشئت  التي  الفنية 

للفنانني يف لبنان.
من  تقديرية  جائزة  على  زيتون  حصلت   
تلفزيون أبو ظبي عن ديكور مسلسل »وأمطرت 
ديكور  اعتمد  كما   ،1986 عام  صيف«  ذات 
شاشة  على  عرضه  بعد  عطية«  »إبن  مسلسل 
معهد  لطالب  بحث  كموضوع  الكويت  تلفزيون 

الفنون يف الكويت عام 1990.
مهرجان  جائزة  على   2002 عام  يف  حصلت  كما 
الرواد العرب يف مصر برعاية اجلامعة العربية، 
والكويت  واإلمارات  األردن  من  تقدير  وشهادات 
الدولي  املهرجان  يف  حاليا  وتشارك  ومسقط، 

للمسرح بشرم الشيخ كعضو جلنة حتكيم.

ما  السينوغرافيا،  فن  يف  متخصصة  فنانة  أنت 
هي الصعوبات واملشاكل التي تواجه هذا التخصص 

النادر؟
يف هذا الزمن تختلط فيه املفاهيم وتغيب املعايير الصحيحة 
ويكثر املتطلعون يف ميدان الفن والساعون لتوفير لفرص 
ألصحاب القدرات املتوسطة وما دونها وفقاً ملآرب خاصة، 
ويف ظل املفهوم اخلاطئ لفن السينوغرافيا السائد يف معظم 
توظيفه  إلى غياب  أدى  العربي  الفنية يف عاملنا  األوساط 
هو  السينوغرافيا  ومصمم  الصحيحني،  ومضمونه  بشكله 
العام للعرض  للمناخ  ابتكار رؤية مضافة  الذي يعمل على 
الفني،  مسرحياً أو تلفزيونياً أو سينمائياً، عبر تشكيل رؤية 
بالتنسيق  ومنسجماً  متوازناً  إيقاعاً  درامية حتمل  بصرية 
مع مصممي الديكور واإلضاءة واملوسيقى واألزياء واملكياج، 
وبالتالي فإن مصمم السينوغرافيا هو العني الثالثة للمخرج 
واملشاهد معاً، وهذا الفن يرتكز على أسس علمية ترتبط 

بالتطور التكنولوجي لكنه ال يحظى باالهتمام.
يف  السينوغرافيا  حول  ندوة  أدير  كنت  حني  أنني  أذكر 
مهرجان املسرح اخلليجي الذي أقيم يف إمارة الشارقة عام 
2014، تقدمت باقتراح إلى اللجنة العليا الدائمة بأن تتم 
وذوي  االختصاص  السينوغرافيا أصحاب  دعوة مصممي 
اخلبرة املشهود لهم من كافة الدول العربية لعقد ندوة حول 
للتأويل،  حد  لوضع  السينوغرافيا  لفن  الصحيح  التعريف 

ويتم توزيع ما توافق عليه بني املسرحيني العرب جميعاً.

ظل  يف  خاصة  واملسرح  عامة  الفنون  تري  كيف 
األوضاع السياسية احلالية؟

على مر التاريخ كانت الفنون ابنة بيئتها تقتضي االستقرار 
يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي يفرضها الواقع 
السياسي كي تعبر عن الواقع وتضيف إليه، واليوم يف ظل 
التي نشهدها ونعيش مّرها يف وطننا  السياسية  األوضاع 

شادية زيتون: 
فن السينوغرافيا هو العني 

الثالثة للمخرج واملشاهد 

 لبنان ليس لديها مسرح 
وإمنا جتارب مسرحية 
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حممود مجال احلديين: التغطية اإلعالمية 

هلا دور هام 
يوضح الكاتب محمود جمال احلديني أن تسليط الضوء 
يف  سيساهم  العام  هذا  الشبابي  املسرح  مهرجان  على 
يستضيف  املهرجان  وأن  خاصة  للسياحة،  تنشيط 
كوكبة المعة من املسرحيني والفنانني من الدول العربية 
ويؤكد  املشاركة.  العروض  جودة  إلى  إضافة  واألجنبية، 
احلديني أن هناك ضرورة بالغة أن تقام مهرجانات يف 
لكن  السياحة،  للتنشيط  فقط  ليست  محافظات  عدة 
ال  التي  املحافظات  يف  والفنون  الثقافة  إلرساء  أيضا 

يتوافر بها خدمات ثقافية أو مسرح.          
 

                                            
حممد إبراهيم: ليس لدينا اخلامات 

البشرية اليت تستطيع توصيل فكر 
أيديولوجي مصري 

محمد  املخرج  يستبعد  السابقة  األراء  عكس  وعلى 
إبراهيم أن يساهم املهرجان الدولي للمسرح الشبابي يف 
البشرية  لدينا اخلامات  »هل  متسائال  تنشيط سياحى، 
صميم  مصري  أيديولوجي  فكر  توصيل  تستطيع  التي 

مترجم للغة مفهومة ومقرؤة ومسموعة؟«.       
                                                

حممد مربوك: املهرجانات تساهم بشكل 
فعال يف حراك ثقافى وسياحي 

أحد  هي  املهرجانات  إن  مبروك  محمد  املخرج  يقول 
ألنها  سياحية،  حركة  وجود  يف  تساهم  التي  السواعد 
تساهم يف عمل حراك ثقايف للشعوب وخاصة يف املجال 

املسرحي الذي يحتاج بدوره إلى تطوير واحتكاك.
الثقافية  األحداث  من   %90 أن  مبروك  ويضيف 
ألن  العاصمة  خارج  تنظيمها  يتم  أن  يجب  والفاعليات 
القاهرة أصبحت مزدحمة بالسكان، إضافة إلى أن هناك 
محافظات أخرى من حقها أن يصلها الدعم الثقايف.       

                                             
مصطفى سليم: التماسك الثقايف بني 

األطراف واملركز 
يشير الدكتور مصطفى سليم إلى أن املهرجانات املحلية 
والثقافات  النظر  وجهات  لتالقي  فرصة  والدولية متثل 
أفكار  عنه  ينتج  ما  متوافقة  أو  متعارضة  مختلفة سواء 
جنسيات  لتالقي  أيضا  فرصة  متثل  أنها  كما  جديدة، 
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العاصمة  من  اخلروج  الضروري  من  أنه  سليم  ويضيف 
الثقايف  التماسك  على  للحفاظ  أخرى  محافظات  إلى 
املحافظات«  يف  »املتمثلة  األطراف  بني  العزلة  وعدم 

واملركز »املتمثل يف العاصمة«.          
                                    

 
خالد رسالن: تنشيط السياحة حيتاج إىل 

تراكم واستمرارية
إقامة أي فاعليات فنية  أن  الناقد خالد رسالن  يوضح 
أو ثقافية على أرض مدينة شرم الشيخ سيشهد إقباال 
يف  املهرجان  تأثير  على  احلكم  أن  مؤكدا  جماهيريا، 
تنشيط السياحة ال يزال سابقا ألوانه ألنها الدورة الثانية 
إلى  يحتاج  واألمر  الشبابي،  للمسرح  الدولي  للمهرجان 

تراكم واستمرارية. 
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كيف كانت بدايتك مع املسرح؟ 
إلى  وال��دي  اصطحبني  حينما  الطفولة  منذ  باملسرح  تعلقت 
املسرح يف القاهرة وشاهدت إحدى مسرحيات جنيب الريحاني 
ارتبطت  ثم  العرض،  أثناء  غلبني  قد  النوم  أن  الطريف  ومن 
كثيرا باملسرح اإلذاعي، وقرأت املسرح بسهولة وتعرفت عليه 

ومن هنا كانت البداية. 

كيف ترى احلركة املسرحية يف مصر حاليا؟
 احلركة املسرحية يف مصر تعاني من تراجع وتخلف شديدين 
منذ سنوات وحالها »ال يسر عدوا وال حبيبا«، أملس فيها أخطاء 
بشعة وإهدار لفكرة املسرح ومحاولة خللق بديل مشوه ال يرتقي 
وأشد  أكثر  يف  اجليد  باملستوى  اتسم  ال��ذي  املسرح  ملستوى 

الظروف والفترات سوءا.

أم  واملؤلفني  النصوص  يشمل  التراجع  ه��ذا  ه��ل 
املمثلني واملخرجني؟ 

تراجع احلركة املسرحية يبدأ من مستوى اإلدارة، فالدولة أو 
السلطة تكره املسرح وتقلق منه دائما  ليس يف مصر وحدها 

بل يف العالم العربي بأسره، ألن املسرح دائما يسعى للتغيير. 
يف الوقت نفسه جتد بعض املؤلفني واملخرجني الشباب  يفهمون 
»التغيير« على أنه إعادة صياغة لعمل فني قدمي وتقدميه يف 
قالب جديد يوحي أنه ملكا لهم، وهذه حماقة ال متت للمسرح 

والفن بأي صلة.

هل تريد اإلشارة إلى واقعة بعينها يف هذا الصدد؟ 
ال أريد حتديد واقعة بعينها، لكني شاهدت ذلك أكثر من مرة 
عندما تتم دعوتي حلضور عرض مسرحي احيانا كنت أخرج 

اريد  ال  وأن��ا  طويلة،  فترة  ملرضي  تصل  قد  لدرجة  مصدوما 
املوت بهذه الطريقة! 

لذلك اقول مرارا »من ال يحب املسرح عليه التخلي عنه وعدم 
العمل به«، ال سيما وأن املسرح ال يحقق دخال ماديا وبالتالي 

فإن االستمرار يف تقدمي هذه العروض أمر غير مفهوم.

برأيك ما هي أسباب هذا التراجع؟ 
املسرح يف مصر منذ بدايته متقلب بني النهضة والتراجع، ففي 
عشرينيات وثالثينيات القرن املاضي شهدت احلركة املسرحية 
نهضة على يد سيد درويش و جورج أبيض، ثم شهدت تراجعا 
أخرى يف  مرة  نهضت  ثم  الثانية،  العاملية  فترة احلرب  خالل 

أعقاب ثورة يوليو 1952. 
األمر مرتبط يف األساس بتعامل الدولة مع املسرح، هل النظام 
وإع��ادة  النهضة  يف  املسرح  يلعبه  ال��ذي  الكبير  بالدور  مقتنع 

صياغة الواقع املتردي أم يقدم مسرحا من باب ملء اخلانات؟ 
عددها  قلة  -رغ��م  مصر  يف  املوجودة  املسارح  أن  جانب  إلى 

الشديد- بعضها ال يعمل أصال.

ما دور املسرح كما تتصوره؟ 
الذي  واملتعة.. هو  واملوضوع  القضية  يطرح  الذي  املسرح هو 

يحث على التفكير ليدفع إلى التغيير لألفضل.

أال ترى أي بارقة أمل فيما هو قادم؟ 
حتما سيتغير هذا الوضع ال شك. 

على من تعقد الرهان يف التغيير هل مسرح الدولة 
مسرح  أم  واملستقلون  الهواة  أم  اجلماهيرية  والثقافة 

اجلامعات أم غير ذلك؟ 

رغ������م ك����ل ه���ذا 
ال�����ت�����ن�����وع ح�����دث 

مسرح  يف  كبير  تراجع 
اجلماهيرية خالل  الثقافة 

السنوات األخيرة.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ه��واة ي��ك��ف��ي أن��ه��م 

يحاولون تقدمي مسرحا، وأمتنى أن 
لكن  ال��ه��واة،  بحرص  املحترفون  يتمتع 

مسرحا  يقدمون  الهواة  أن  يعني  ال  ه��ذا 
أفضل من املحترفني.

ال��ذي  الفضائيات  م��س��رح  يف  رأي���ك  م��ا 
نشاهده حاليا؟ 

رأيته مرة واحدة فقط، وأعتبر أنه جتربة شديدة السوء 
واعتداء على فن املسرح.

ما رأيك يف عودة املهرجانات الدولية ملصر وتأثيرها 
الدولي  واملهرجان  غياب  بعد  التجريبي  ع��ودة  مثل 

للمسرح بشرم الشيخ؟
بالطبع هو أمر مؤثر نظرا ألن جزء هام من أسباب التخلف يف 
الفترة املاضية أننا ال نرى مسرحا يف اخلارج، فاألجيال األولى 
وهبي  يوسف  مثل  اخل��ارج  املسرح يف  درس��وا  املسرحيني  من 
ومولعا  احلديدية  بالسكك  عامال  ك��ان  ال��ذي  أبيض  وج��ورج 
باملسرح فأرسله اخلديوي ليدرس املسرح على نفقته اخلاصة.

نشاهد  لم  عاما  أربعني  أو  ثالثني  من  أكثر  منذ  نحن  بينما 
مقارنة  لدينا هو  اإلب��داع  مقياس  ويظل  اخل��ارج،  مسرحا يف 

أعمالنا ببعضنا البعض. 

كيف ميكن استغالل املهرجان الدولي للمسرح بشرم 
الشيخ لتحقيق استفادة كبرى؟ 

أرى أنه إما أن يقام يف العاصمة أو تنظم بعض عروضه يف 
يف  والعاملني  للمهتمني  يحقق  مبا  اإلسكندرية  أو  القاهرة 
احلقل املسرحي فرصة مشاهدة عروض مختلفة من اخلارج. 

أال ترى أن استغالل تقوية أواصر العالقات الثقافية 
مع الدول املشاركة لتنشيط السياحة من خالل املسرح 

هدفا مهما؟ 
االجت��اه  يف  امل��س��رح  وحت���رك  السياحة  تنشيط  م��ن  م��ان��ع  ال 
الصحيح أيضا، ويجب أن نضع يف اعتبارنا أن املحترفني يجب 
يقيموا  حتى  عليه  ويطلعون  العاملي  املسرح  هذ  يشاهدوا  أن 

مستواه.   

الدولي  املهرجان  يف  العام  هذا  تكرميك  عن  وم��اذا 
للمسرح بشرم الشيخ يف دورته الثانية؟ 

التكرميات  على  قبل  م��ن  وحصلت  ال��ت��ك��رمي،  ب��ه��ذا  سعيد 
واجلوائز عديدة ال أذكرها حاليا ألن جميعها خارج اهتماماتي، 
فما يهمني أن أقدم عمال جيدا وأشعر برد فعل إيجابي من 

اجلمهور.  

يف  السياسية  السلطة  أن  الرحمن  عبد  محفوظ  الكبير  املسرحي  والكاتب  السيناريست  يرى 
العالم العربي تكره املسرح ألنه يسعى للتغيير، ولذلك تعاني احلركة املسرحية يف مصر تراجعا 
القصصية  األعمال  من  بالعديد  والفن  األدب  عوالم  أثرى  الرحمن  عبد  ومحفوظ  شديدا. 
وعريس  اخلازوق،  على  حفلة  ومنها  املسرحية  كتاباته  جانب  إلى  والتلفزيونية،  والسينمائية 
الدولة  جائزة  على  حصل  كما  والفخ.  الفيران،  وكوكب   ، واحلرامي  واحلامي  السلطان،  لبنت 
التقديرية  الدولة  وجائزة   ،1983 عام  مسرحي  مؤلف  أفضل  وجائزة   ،1972 عام  التشجيعية 
الشيخ  شرم  مهرجان  يف  تكرميه  هامش  على  احلوار  هذا  وكان  معه  التقينا   .2002 عام  للفنون 

للمسرح الشبابي يف دورته الثانية لهذا العام والتي حتمل اسم الفنان املسرحي كرم مطاوع. 

أجرى احلوار– عماد علواني

املسرح هو الفن الذى حيث 
على التفكري فيدفع  إىل التغيري

حمفوظ عبد الرمحن:

احلركة 
املسرحية 

يف مصر 
تعاني تراجع 

وختلف

»مسرح الفضائيات« جتربة شديدة السوء واعتداء على املسرح

املسرح ال حيقق دخال ماديا.. 
ومن ال حيبه عليه التخلي عنه

املسرح الشبابى
العدد 1 2017-4-1 حوار
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عددها  قلة  -رغ��م  مصر  يف  املوجودة  املسارح  أن  جانب  إلى 

الشديد- بعضها ال يعمل أصال.

ما دور املسرح كما تتصوره؟ 
الذي  واملتعة.. هو  واملوضوع  القضية  يطرح  الذي  املسرح هو 

يحث على التفكير ليدفع إلى التغيير لألفضل.

أال ترى أي بارقة أمل فيما هو قادم؟ 
حتما سيتغير هذا الوضع ال شك. 

على من تعقد الرهان يف التغيير هل مسرح الدولة 
مسرح  أم  واملستقلون  الهواة  أم  اجلماهيرية  والثقافة 

اجلامعات أم غير ذلك؟ 

رغ������م ك����ل ه���ذا 
ال�����ت�����ن�����وع ح�����دث 

مسرح  يف  كبير  تراجع 
اجلماهيرية خالل  الثقافة 

السنوات األخيرة.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ه��واة ي��ك��ف��ي أن��ه��م 

يحاولون تقدمي مسرحا، وأمتنى أن 
لكن  ال��ه��واة،  بحرص  املحترفون  يتمتع 

مسرحا  يقدمون  الهواة  أن  يعني  ال  ه��ذا 
أفضل من املحترفني.

ال��ذي  الفضائيات  م��س��رح  يف  رأي���ك  م��ا 
نشاهده حاليا؟ 

رأيته مرة واحدة فقط، وأعتبر أنه جتربة شديدة السوء 
واعتداء على فن املسرح.

ما رأيك يف عودة املهرجانات الدولية ملصر وتأثيرها 
الدولي  واملهرجان  غياب  بعد  التجريبي  ع��ودة  مثل 

للمسرح بشرم الشيخ؟
بالطبع هو أمر مؤثر نظرا ألن جزء هام من أسباب التخلف يف 
الفترة املاضية أننا ال نرى مسرحا يف اخلارج، فاألجيال األولى 
وهبي  يوسف  مثل  اخل��ارج  املسرح يف  درس��وا  املسرحيني  من 
ومولعا  احلديدية  بالسكك  عامال  ك��ان  ال��ذي  أبيض  وج��ورج 
باملسرح فأرسله اخلديوي ليدرس املسرح على نفقته اخلاصة.
نشاهد  لم  عاما  أربعني  أو  ثالثني  من  أكثر  منذ  نحن  بينما 
مقارنة  لدينا هو  اإلب��داع  مقياس  ويظل  اخل��ارج،  مسرحا يف 

أعمالنا ببعضنا البعض. 

كيف ميكن استغالل املهرجان الدولي للمسرح بشرم 
الشيخ لتحقيق استفادة كبرى؟ 

أرى أنه إما أن يقام يف العاصمة أو تنظم بعض عروضه يف 
يف  والعاملني  للمهتمني  يحقق  مبا  اإلسكندرية  أو  القاهرة 
احلقل املسرحي فرصة مشاهدة عروض مختلفة من اخلارج. 

أال ترى أن استغالل تقوية أواصر العالقات الثقافية 
مع الدول املشاركة لتنشيط السياحة من خالل املسرح 

هدفا مهما؟ 
االجت��اه  يف  امل��س��رح  وحت���رك  السياحة  تنشيط  م��ن  م��ان��ع  ال 
الصحيح أيضا، ويجب أن نضع يف اعتبارنا أن املحترفني يجب 
يقيموا  حتى  عليه  ويطلعون  العاملي  املسرح  هذ  يشاهدوا  أن 

مستواه.   

الدولي  املهرجان  يف  العام  هذا  تكرميك  عن  وم��اذا 
للمسرح بشرم الشيخ يف دورته الثانية؟ 

التكرميات  على  قبل  م��ن  وحصلت  ال��ت��ك��رمي،  ب��ه��ذا  سعيد 
واجلوائز عديدة ال أذكرها حاليا ألن جميعها خارج اهتماماتي، 
فما يهمني أن أقدم عمال جيدا وأشعر برد فعل إيجابي من 

اجلمهور.  

يف  السياسية  السلطة  أن  الرحمن  عبد  محفوظ  الكبير  املسرحي  والكاتب  السيناريست  يرى 
العالم العربي تكره املسرح ألنه يسعى للتغيير، ولذلك تعاني احلركة املسرحية يف مصر تراجعا 
القصصية  األعمال  من  بالعديد  والفن  األدب  عوالم  أثرى  الرحمن  عبد  ومحفوظ  شديدا. 
وعريس  اخلازوق،  على  حفلة  ومنها  املسرحية  كتاباته  جانب  إلى  والتلفزيونية،  والسينمائية 
الدولة  جائزة  على  حصل  كما  والفخ.  الفيران،  وكوكب   ، واحلرامي  واحلامي  السلطان،  لبنت 
التقديرية  الدولة  وجائزة   ،1983 عام  مسرحي  مؤلف  أفضل  وجائزة   ،1972 عام  التشجيعية 
الشيخ  شرم  مهرجان  يف  تكرميه  هامش  على  احلوار  هذا  وكان  معه  التقينا   .2002 عام  للفنون 

للمسرح الشبابي يف دورته الثانية لهذا العام والتي حتمل اسم الفنان املسرحي كرم مطاوع. 

أجرى احلوار– عماد علواني

املسرح هو الفن الذى حيث 
على التفكري فيدفع  إىل التغيري

حمفوظ عبد الرمحن:

احلركة 
املسرحية 

يف مصر 
تعاني تراجع 

وختلف

»مسرح الفضائيات« جتربة شديدة السوء واعتداء على املسرح

املسرح ال حيقق دخال ماديا.. 
ومن ال حيبه عليه التخلي عنه
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قهر  من  نعانيه  ما  وتعاني  الفنون  أغلبية  تؤازرنا  العربي، 
وتدني وتراجع املستويني الثقايف واالجتماعي، وأكثر الفنون 
تأثراً بأمن البيئة وسالمها هو املسرح، ألنه احلامل لهوية 
الثقافة الشاملة للنظام االجتماعي، لكن رغم العوائق التي 
نواجهها هناك جتارب مسرحية سجلت جناحاً يشهد لها. 

ما هي احلالة الفنية داخل لبنان يف ظل متغيرات 
العصر على مستوى شكل ومضمون األعمال الفنية 

من جراء تأثير العوملة؟
احلالة الفنية داخل لبنان كحال معظم احلاالت الفنية يف 
لنا مسرح وإمنا  العربي، على صعيد املسرح، ليس  وطننا 
جتارب مسرحية، حيث ال نزال يف معظم العروض نعتمد 
واألسطورة،  التاريخ  وتوظيف  واالقتباس  التعريب  على 
هناك تبعية لتجارب املسرح العربي على مستوى املضمون 
وأعني  كبرى،  أهمية  الغرب  يوليه  الذي  الشكل  وليس 

»ال  مبقولة  نعمل  ال  أننا  مشكلتنا  السينوغرافيا،  بالشكل 
ثوابت يف املسرح سوى املتعة« هذه املتعة التي ال تنتج إالّ يف 
ينأى عن فنيات العرض املسرحي  عالم متجدد، يجب االّ 
فنانني  وتقنيني  مجهزة  عرض  دور  تتطلب  التي  احلديثة 
وتلعب دوراً كبيراً يف بلورة وتشكيل رأي املتلقي. ليس هناك 
اإلمكانيات  العوملة عبر  أدوات  ما مينع من االستفادة من 
التقنية يف سبيل ترسيخ هويتنا وتراثنا، وال بد من االعتراف 
بأن العوملة ساهمت يف إنتاج احلراك الفني والثقايف عبر 

وسائط اإلعالم، ولكن هناك من استخدمها سلبا.

للفن  دوغان  زيتون  شادية  النقيبة  قدمت  ماذا 
اللبناني؟

والدفاع  النقابة  أعمل جاهدة على رعاية مصالح أعضاء 
االجتماعية  أوضاعهم  حتسني  على  والعمل  حقوقهم  عن 
واإلمكانيات  للقوانني  وفقاً  واملادية  والثقافية  والصحية 
املتوافرة خاصة وأننا لسنا نقابة مهنية، فنحن منلك قانون 
احلفاظ  آلية  يوفر  لم  لألسف  الذي  الفنية  املهن  تنظيم 
على حقوق الفنان اللبناني، ولذلك نقوم بإجراء تعديالت 
على بعض بنود القانون حتفظ حق الفنان اللبناني ومتنح 
النقابة الصالحيات الكاملة ملتابعة شؤونه بصورة قانونية 
وليس بالتسويات، آمل أن نصل إلى ما نهدف إليه قريباً، 

إلى جانب إرساء املفهوم الصحيح للسينوغرافيا.

فن  يف  متخصصة  سيدة  أول  هي  زيتون  شادية 
اختيرت  سيدة  وأول  لبنان،  يف  السينوغرافيا 
عضوًا يف مجلس إدارة من بني مختلف النقابات 
نقيبة  أول  ثم  لبنان،  يف  أنشئت  التي  الفنية 

للفنانني يف لبنان.
من  تقديرية  جائزة  على  زيتون  حصلت   
تلفزيون أبو ظبي عن ديكور مسلسل »وأمطرت 
ديكور  اعتمد  كما   ،1986 عام  صيف«  ذات 
شاشة  على  عرضه  بعد  عطية«  »إبن  مسلسل 
معهد  لطالب  بحث  كموضوع  الكويت  تلفزيون 

الفنون يف الكويت عام 1990.
مهرجان  جائزة  على   2002 عام  يف  حصلت  كما 
الرواد العرب يف مصر برعاية اجلامعة العربية، 
والكويت  واإلمارات  األردن  من  تقدير  وشهادات 
الدولي  املهرجان  يف  حاليا  وتشارك  ومسقط، 

للمسرح بشرم الشيخ كعضو جلنة حتكيم.

ما  السينوغرافيا،  فن  يف  متخصصة  فنانة  أنت 
هي الصعوبات واملشاكل التي تواجه هذا التخصص 

النادر؟
يف هذا الزمن تختلط فيه املفاهيم وتغيب املعايير الصحيحة 
ويكثر املتطلعون يف ميدان الفن والساعون لتوفير لفرص 
ألصحاب القدرات املتوسطة وما دونها وفقاً ملآرب خاصة، 
ويف ظل املفهوم اخلاطئ لفن السينوغرافيا السائد يف معظم 
توظيفه  إلى غياب  أدى  العربي  الفنية يف عاملنا  األوساط 
هو  السينوغرافيا  ومصمم  الصحيحني،  ومضمونه  بشكله 
العام للعرض  للمناخ  ابتكار رؤية مضافة  الذي يعمل على 
الفني،  مسرحياً أو تلفزيونياً أو سينمائياً، عبر تشكيل رؤية 
بالتنسيق  ومنسجماً  متوازناً  إيقاعاً  درامية حتمل  بصرية 
مع مصممي الديكور واإلضاءة واملوسيقى واألزياء واملكياج، 
وبالتالي فإن مصمم السينوغرافيا هو العني الثالثة للمخرج 
واملشاهد معاً، وهذا الفن يرتكز على أسس علمية ترتبط 

بالتطور التكنولوجي لكنه ال يحظى باالهتمام.
يف  السينوغرافيا  حول  ندوة  أدير  كنت  حني  أنني  أذكر 
مهرجان املسرح اخلليجي الذي أقيم يف إمارة الشارقة عام 
2014، تقدمت باقتراح إلى اللجنة العليا الدائمة بأن تتم 
وذوي  االختصاص  السينوغرافيا أصحاب  دعوة مصممي 
اخلبرة املشهود لهم من كافة الدول العربية لعقد ندوة حول 
للتأويل،  حد  لوضع  السينوغرافيا  لفن  الصحيح  التعريف 

ويتم توزيع ما توافق عليه بني املسرحيني العرب جميعاً.

ظل  يف  خاصة  واملسرح  عامة  الفنون  تري  كيف 
األوضاع السياسية احلالية؟

على مر التاريخ كانت الفنون ابنة بيئتها تقتضي االستقرار 
يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي يفرضها الواقع 
السياسي كي تعبر عن الواقع وتضيف إليه، واليوم يف ظل 
التي نشهدها ونعيش مّرها يف وطننا  السياسية  األوضاع 

شادية زيتون: 
فن السينوغرافيا هو العني 

الثالثة للمخرج واملشاهد 

 لبنان ليس لديها مسرح 
وإمنا جتارب مسرحية 
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املسرح الشبابى

العدد 1 2017-4-1
11

تحقيق

                                      
حممود مجال احلديين: التغطية اإلعالمية 

هلا دور هام 
يوضح الكاتب محمود جمال احلديني أن تسليط الضوء 
يف  سيساهم  العام  هذا  الشبابي  املسرح  مهرجان  على 
يستضيف  املهرجان  وأن  خاصة  للسياحة،  تنشيط 
كوكبة المعة من املسرحيني والفنانني من الدول العربية 
ويؤكد  املشاركة.  العروض  جودة  إلى  إضافة  واألجنبية، 
احلديني أن هناك ضرورة بالغة أن تقام مهرجانات يف 
لكن  السياحة،  للتنشيط  فقط  ليست  محافظات  عدة 
ال  التي  املحافظات  يف  والفنون  الثقافة  إلرساء  أيضا 

يتوافر بها خدمات ثقافية أو مسرح.          
 

                                            
حممد إبراهيم: ليس لدينا اخلامات 

البشرية اليت تستطيع توصيل فكر 
أيديولوجي مصري 

محمد  املخرج  يستبعد  السابقة  األراء  عكس  وعلى 
إبراهيم أن يساهم املهرجان الدولي للمسرح الشبابي يف 
البشرية  لدينا اخلامات  »هل  متسائال  تنشيط سياحى، 
صميم  مصري  أيديولوجي  فكر  توصيل  تستطيع  التي 

مترجم للغة مفهومة ومقرؤة ومسموعة؟«.       
                                                

حممد مربوك: املهرجانات تساهم بشكل 
فعال يف حراك ثقافى وسياحي 

أحد  هي  املهرجانات  إن  مبروك  محمد  املخرج  يقول 
ألنها  سياحية،  حركة  وجود  يف  تساهم  التي  السواعد 
تساهم يف عمل حراك ثقايف للشعوب وخاصة يف املجال 

املسرحي الذي يحتاج بدوره إلى تطوير واحتكاك.
الثقافية  األحداث  من   %90 أن  مبروك  ويضيف 
ألن  العاصمة  خارج  تنظيمها  يتم  أن  يجب  والفاعليات 
القاهرة أصبحت مزدحمة بالسكان، إضافة إلى أن هناك 
محافظات أخرى من حقها أن يصلها الدعم الثقايف.       

                                             
مصطفى سليم: التماسك الثقايف بني 

األطراف واملركز 
يشير الدكتور مصطفى سليم إلى أن املهرجانات املحلية 
والثقافات  النظر  وجهات  لتالقي  فرصة  والدولية متثل 
أفكار  عنه  ينتج  ما  متوافقة  أو  متعارضة  مختلفة سواء 
جنسيات  لتالقي  أيضا  فرصة  متثل  أنها  كما  جديدة، 
يسمح  ما  مكان سياحي،  بلدان مختلفة يف  من  مختلفة 

بوصول صورة هذا املكان إلى بلدان وأماكن بعيدة.
العاصمة  من  اخلروج  الضروري  من  أنه  سليم  ويضيف 
الثقايف  التماسك  على  للحفاظ  أخرى  محافظات  إلى 
املحافظات«  يف  »املتمثلة  األطراف  بني  العزلة  وعدم 

واملركز »املتمثل يف العاصمة«.          
                                    

 
خالد رسالن: تنشيط السياحة حيتاج إىل 

تراكم واستمرارية
إقامة أي فاعليات فنية  أن  الناقد خالد رسالن  يوضح 
أو ثقافية على أرض مدينة شرم الشيخ سيشهد إقباال 
يف  املهرجان  تأثير  على  احلكم  أن  مؤكدا  جماهيريا، 
تنشيط السياحة ال يزال سابقا ألوانه ألنها الدورة الثانية 
إلى  يحتاج  واألمر  الشبابي،  للمسرح  الدولي  للمهرجان 

تراكم واستمرارية. 
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الذي يقوم مبحاضرة ورشة عن »مسرح الشارع« باللغتني 
العربية واإلجنليزية.

الشارع«  »مسرح  فنون  عن  الورشة  أن  سعيد  ويضيف 
وآليات بناء مسرح تعاوني وتعريف مفهوم مسرح الشارع، 
والفرق بني واملسرح املتجول. وستعقد الورشة على مدى 
ثالثة أيام يليها البحث عن أقرب املواهب وتقدمي عرض 
مسرحي قصير يتناول »قدرة الفنون على كسر احلواجز 

بني احلضارات«.
يف  املهرجانات  وإقامة  تنظيم  فكرة  سعيد  ويؤيد 
محافظات مختلفة لتنشيط السياحة والتعريف باألماكن 
من  العديد  بإقامة  مستشهدا  مصر،  يف  السياحية 
املهرجانات والكرنفاالت يف املدينة اإليطالية نابولي رغم 
أن ما مييز مهرجان شرم  العاصمة، مؤكدا  ليست  أنها 

الشيخ للمسرح هو الفكر الشبابي املتجدد.             
                                        

سعيد سليمان: تنظيم مهرجان دولي 
يف شرم الشيخ يثبت وجود األمن 

واالستقرار 
يقول املخرج سعيد سليمان إن تنظيم املهرجان هذا العام 
يف شرم الشيخ يفيد يف انتعاش حركة السياحة واثبات 
أنه مهرجان  متتع مصر باألمن واالستقرار على اعتبار 
دول مختلفة من  قادمة من  وفود  وأن هناك عدة  دولي 

املكسيك وفرنسا وإيطاليا.
ويضيف سليمان أن هناك محافظات داخل مصر يقام 
بها مهرجانات مهمة مثل األقصر التي يقام بها مهرجان 
للسينما كل عام، ومن ثم فأن إقامة مهرجانات مسرحية 
لتترويج  آلية  أفضل  سيكون  السياحية  املحافظات  يف 

باألماكن األثرية.         

شاذلي فرح: إقامة املهرجان يف 
مدينة سياحية مثل شرم الشيخ مكسب 

للشعب املصري
املهرجان  تنظيم  إن  فرح  شاذلي  واملخرج  الكاتب  يقول 
من  ذكاء  هو  الشيخ  شرم  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
وزارتي الشباب والرياضة والثقافة وجميع القائمني على 
املهرجان، ومصر حتتاج للعديد من املهرجانات املسرحية 
يتسم  الذي  الوحيد  العربي  البلد  وأنها  الدولية، خاصة 
بكثافة وغزارة اإلنتاج املسرحي، حيث ينتج ويقدم أكثر 
من 5 آالف عرض سنويا من الهئية العامة لقصور الثقافة 
وتشمل فرق البيوت والقصور والقوميات ونوادي املسرح، 
إضافة إلى البيت الفني للمسرح والفرق احلرة واملستقلة 

واملسرح اجلامعي والكنسى وغيرها.
ويضيف فرح أن هناك دول عظيمة ال تقدم أكثر من 10 
عروض سنويا وأن يقام مهرجان دولي للمسرح يف مدينة 
املصري،  للشعب  مكسب  هو  الشيخ  شرم  مثل  سياحية 
جلنة  بني  دولة   20 فيه  يشارك  املهرجان  وأن  خاصة 
الثقافة  وزراء  من  كل  مطالبا  وضيوف،  وتكرمي  حتكيم 
من  العديد  بإقامة  العالي  والتعليم  والرياضة  والشباب 
املهرجانات الدولية باملحافظات السياحية كجنوب سيناء 

واألقصر.                   
          

                        
إسالم سعيد: تنظيم املهرجان 

املسرحي يساهم يف جذب السياحة
يؤكد املخرج إسالم سعيد أن مهرجان شرم الشيخ هو 
تنشيط  يف  يساهم  ألنه  األهمية  غاية  يف  فني  حدث 
حركة السياحة، ال سيما وأنه يجمع العديد من الفنانني 
من جميع أنحاء العالم، وشرفت بأنني املصري الوحيد 

الشيخ  شرم  مدينة  تستقبل 
فاعليات املهرجان الدولي للمسرح الشبابي 
أبريل   9 إلى  ا  من  الفترة  يف  فاعلياته   تقام  والذي 
دورة  وحتمل  الغرباوي.  مازن  املصري  املخرج  برئاسة 
املهرجان هذا العام اسم الفنان املسرحي الراحل كرم مطاوع، 
الشيخ مبحافظة جنوب  العاملية شرم  املدينة  تقام يف  والتي 

تحقيق
املسرح الشبابى
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نقاد وكتاب وخمرجني عن مهرجان شرم الشيخ:

ماذا عن شادية زيتون األم واجلدة، وهل إنتقلت 
جنيات الفنون إلى أحد األبناء؟ 

دوغان  إبراهيم  داني  البروفسور  هو  وحيد  لولد  أم  أنا 
التعليم  والكيمياء ويف  الفيزياء  ( يف    phd( احلائز على
العالي، يشغل حالياً رئيس قسم اآلداب والعلوم يف جامعة 

سان غريغوري يف والية أوكالهوما سيتي يف أميركا.
  داني متعدد املواهب، فإلى جانب العلم، يهوى الفن وغالباً 
ما يردد: سأدرس اإلخراج السينمائي ولو يف عمر متأخر.

لم أجنب غيره ألنني كنت اطمح وزوجي الدكتور إبراهيم 
دوغان أن يكون لنا ولداً مثالياً، وكي أحقق ذلك  كان علي 
هما  والتربية  التنشئة  بأن  متاماً  أؤمن  وألنني  أتفرغ  أن 
األساس تفرغنا له بالكامل بالتوافق مع عملنا، وحمداً هلل 
كان داني أجمل وأغلى هدية تلقيتها يف حياتي باإلضافة 

إلى ولديه.
العمر  من  تبلغ  وذكية جداً،  النا جميلة  تدعى  إبنة  لداني 
8 سنوات أراها حاليا فنانة شاملة، ترسم، ترقص، متثل، 
تغني، تعزف البيانو ومتارس الرياضة، إضافة إلى تفوقها 
الدراسي، وإبن يدعى آدم يبلغ من العمر 4 سنوات أيضاً 
جميل وذكي يهوى القراءة كثيرأً. ويبقى للمستقبل حتديد 

إنتقال اجلنيات.  

الشيخ حتديدًا  زيارة مصر وشرم  ماذا متثل لك 

واملشاركة باملهرجان بها؟
ليست املرة األولى التي أزور فيها مصر، فقد زرت القاهرة  
أزور  التي  املرة األولى  واإلسكندرية مرات عديدة، ولكنها 
دائماً  لي  متثل  ملصر  وزيارتي  الشيخ،  شرم  مدينة  فيها 
استعادة التاريخ وثقافة احلضارات وتأثيرها على احلاضر، 
السالم  مبدينة  املعروفة  الشيخ  لشرم  ملدينة  وبالنسبة 
فهي متثل لي سالم النفس وسالم الطبيعة وجمالها. أّما 

فرصة  لي  متثل  فهي  املهرجان،  يف  املشاركة  بخصوص 
االطالع على مدى اإلقبال الشبابي على فعاليات املهرجان، 
التي  األبعاد اإلنسانية  العروض حتمل  إذا كانت  وعلى ما 
بني  الفكري  والتبادل  التالقي  وتعزيز  الواقع،  تالمس 

املسرحيني.

شاركت كعضو جلنة حتكيم يف عدة مهرجانات، 
ماذا أضافت لك هذه املشاركات؟

أكثر يف تعزيز  القول أن هذه املشاركات ساهمت  ميكنني 
والتقييم،  التفكيك  يف  والدقة  انشدها،  التي  احليادية 

والتعرف عن قرب الى فكر وثقافة الزمالء يف اللجنة.

يتم  التي  نظرك  وجهة  من  املعايير  أهم  هي  ما 
على أساسها اختيار العروض الفائزة؟

العرض الفائز هو الذي يجمع بني الفائدة املعرفية واملتعة 
واملتضمن  والتلقي،  اآلداء  متعة  يحمل  والذي  اجلمالية، 
وداللية  وظيفية  بأبعاد  السينوغرافيا  عناصر  لتوظيف 
فرجة  يحتوي  الذي  العرض  باختصار  وجمالية،  درامية 
شاملة تتمثل يف توظيف جميع مقومات العرض املسرحي 

بإيقاع مدروس ومتناغم، نصاً ومتثيالً وإخراجاً.

ماذا  املهرجانات،  دائمًا له حضور قوي يف  لبنان 
عن مشاركته يف هذا املهرجان؟

ألصحاب  يعود  املهرجانات  يف  للبنان  القوي  احلضور 
عن  بعيداً  بجدية  تعمل  التي  الفردية،  والطاقات  املهارات 
متت  املهرجان  هذا  ويف  لها،  الرسمية  املؤسسات  دعم 
والفنانة رندا األسمر  التحكيم  للمشاركة يف جلنة  دعوتي 

للتكرمي.
ما رأيك يف مسرح الشباب كتصنيف جديد للمسرح؟

مواكبة التغيير والتطوير تتطلب دائماً تشجيع جيل مسرحي 
الشباب  جهد  على  مرهونة  املسرح  واستمرارية  شبابي، 
البناء  لدورهم  تبعاً  بهم  يليق  التصنيف  وهذا  وعزميتهم، 
وتشجيعاً لهم وإمياناً بعطاءاتهم. على أن يكون ذلك مقروناً 

بدعمهم من قبل أصحاب اخلبرة واملؤسسات الرسمية.

من وجهة نظرك، أين تكمن أهمية هذا املهرجان؟
تكمن يف تفعيل وتعميق دور الشباب يف اإلبتكار، ويف احداث 
التغيير والتطوير يف املسرح، ويف اميان رئيسه الفنان مازن 
العليا  واللجنة  احلكيم  وفاء  الفنانة  ومديرته  الغرباوي 
املنظمة للمهرجان يف شحذ همم الشباب لتقدمي األفضل 
واألجمل، والسعي إلى الرقي دائماً باملشهد الثقايف املمثل 

للوجه احلضاري ملطلق وطن.

أجرت احلوار- نور الهدى عبد املنعم

- السينوغرافيا يرتكز على أسس علمية ترتبط 
بالتطور التكنولوجي لكنه ال حيظى باالهتمام.

 الفوز سيكون من نصيب 
العرض الذي جيمع بني 
الفائدة واملتعة اجلمالية

أهمية املهرجان تكمن 
يف إحداث التغيري 

والتطوير يف املسرح
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ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى 
دورة   ، الثانية  دورته  فى  الشبابى  للمسرح 
كرم مطاوع ، واملقرر انعقاده يف الفترة من 
الشيخ  القادم مبدينة شرم  ابريل   9 إلى   1
املتنوعة  العلمية  الندوات  من  عدد  يقام   ،
واملتميزة ، التى تناقش العديد من القضايا 
املوجودة   ، الهامة  املسرحية  واملوضوعات 
اآلن على الساحة املسرحية العاملية ، ففي 
جلستني  خالل  من  ندوة  تقام  األول  اليوم 
بعنوان » املشهد املسرحي اجلديد يف العالم 
» ، اجللسة األولي يرأسها د . حسن عطيه 
، يتحدث فيها د. هشام زين الدين من لبنان 
د.   ، عمان  من سلطنة  الضوياني  خالد    ،
منر ساملون من أسبانيا ، مجدي بومطر من 
كندا ، أما اجللسة الثانية فيرأسها د. سامح 
مهران ، ويتحدث فيها د. سعيد الناجي من 
الكويت  من  القحطاني  فيصل  د.   ، املغرب 
إبراهيم   ، فرنسا  من  فرتات  عمر  د.    ،

احلارثي من السعودية  .
أما فى اليوم الثاني ، فتقام ندوة من خالل 
الفضاءات  مسرح   « بعنوان  أيضا  جلستني 
املفتوحة » ، اجللسة األولي يرأسها املخرج 
ناصر عبد املنعم ، ويتحدث فيها عصام أبو 
اجلمعان  سامي  د.   ، السودان  من  القاسم 
من  إنزاران  إسماعيل   . د   ، السعودية  من 
اجلزائر  ، حمادي الوهايبي من تونس ، أما 
سمير  محمد  د.  فيرأسها  الثانية  اجللسة 
اخلطيب ويتحدث فيها ، د. خالد أمني من 

املغرب ، د. كرمي رشيد من السويد  ، فتاح 
ديوري من أملانيا ، صالح عبيد من سلطنة 
خالل  من  ندوة  الثالث  اليوم  وفى   . عمان 
 « املهنية  اللقاءات   « بعنوان  أيضا  جلستني 
، اجللسة األولي ويرأسها د. فهد الهاجري 
من  برسان  دانا  لومينيتا  فيها  ويتحدث   ،
 ، أبو رحيمة من اإلمارات  ، أحمد  رومانيا 
اهلل  عبد   ، تونس  من  اجلاموسي  األسعد 
الثانية  اجللسة  أما  البحرين  من  مالك 
أمليرا   ، األردن  من  عليان  علي  فيرأسها 
سراتيشيفا من روسيا  ، جمال اللهو الكويت 
جيالن   ، عمان  سلطنة  من  خميس  محمد 

من فرنسا .

09 16

من يفتش يف تاريخنا املسرحي القريب سيقف طويال امام 
جتربة املبدع كرم مطاوع متأمال تلك الروح التي تصر علي 
تتبع املناهج التي تقوم علي كسر القوالب التقليدية وحتتفي 
لها عبر  التي تصدي  بكل ماهو غير مألوف فاملسرحيات 
تاريخه املسرحي وأفكاره املبتكرة لم تأت من فراغ وامنا من 
خالل وعي فارق يراهن علي السباحة يف االجتاة املعاكس 
الذي  املسرحي  العرض  بفنون  االهتمام  خالل  من  للتيار 
يقوم علي تفعيل فنون االداء وإعادة تشريح النص املسرحي 
وبناءة من جديد وتغيير وجهة النظر للعرض املسرحي من 
يعلي  آخر  نوع  الي  الكاتب  الفكار  محترفة  صياغة  كونه 
املختلفة  الصياغة  املبدع صاحب  املخرج  أهمية  وجود  من 
ذاته  املؤلف  فيها نص  املسرحي مبا  العرض  تفاصيل  لكل 
, فاللعبة املسرحية لدي كرم مطاوع الميكن أن تركن عند 
املقابلة  قوة  علي  وإمنا  املنطقي  والبناء  االولي  التفاصيل 
وحتدياته  الواقع  ورهان  املخرج  وأفكار  املؤلف  نص  بني 
االجتماعية والسياسية والفنية , وإن كان هناك أخيلة ثابتة 
تقلد بعضها البعض يف تقدمي العمل املسرحي فهنا ومع كرم 
مطاوع انت علي موعد دائم مع التغيير واالبتكار والتحدي 
أنة قد رسخ يف مخيلة معاصروة كمشاكس اليبحث  حتي 
عن نص متكامل العناصر مستويف الشروط وإمنا عن نص 
مراوغ لم يصل بعد لقناعات تامة ماذا يقدم وباي السبل 

والطرق الفنية 
الذي  العرض  مع  حدث  كما  عمله  تعطيل  مت  لو  وحتي   
إستوحاة من مسرحيتي عبد الرحمن الشرقاوي )احلسني 
غير  نحو  علي  سيتصرف  فانه  شهيدا(  احلسني   - ثائرا 
إعتراض  بعد  للجمهور  القومي  املسرح  فتح  إذ  مسبوق 

بروفة  صيغة  يف  اهلل(  )ثأر  املسمي  عرضه  وقدم  االزهر 
جنرال قبل التقدمي الرسمي وهو االمر الذي يعني إمكانية 
نهائية  صيغة  يف  يقدم  لم  العرض  طاملا  والتغيير  التبديل 
مطاوع  كرم  هو  هذا   , معارضتها  أو  عليها  احلكم  ميكن 
وهذة هي أفكاره وإبتكاراته يف املواقف الصعبة والتي بدأت 
ذاكرة  يف  كثيرا  بقي  الذي  )الفرافير(  املسرحي  بالعرض 
املهتمني بفن املسرح املصري والذي سبقه املؤلف مبجموعة 
الكبير  للكاتب  مصري(  مسرح  )نحو  إسم  حتت  مقاالت 
يوسف إدريس ففي الوقت الذي كانت تقدم فية العروض 
مبنطق احلائط الرابع رأي كرم مطاوع فك العالقة وسهولة 
اللقاء الفني بني صناع العرض املسرحي ومتلقوة عبر تفعيل 

اللقاء من خالل أحداث تخلط بني صالة املشاهدة وصناع 
إرتكز االداء علي حث اجلمهور علي  إذ  العرض املسرحي 
املشاركة يف العرض املسرحي وطرح حلول ميكن من خاللها 
تطوير أو تغيير احلدث املقدم لهم , فاللعبة املسرحية التي 
سيتم  عديدة  تواريخ  عبر  بالعبد  السيد  عالقة  يف  تبحث 
تشريحها وتفكيك أوصالها كي ما تعاد من جديد يف صورة 

لعبة حتوطها املأساة االنسانية بكل تفاصيلها املؤملة 
الرؤي  لي عنق  أو علي طريقة  االمر مجانيا  يكن هذا  لم 
التيمات وإمنا من خالل أفكار إخراجية حقيقية  واالفكار 
أو  جماليا  وتعانقها  املؤلف  لفكرة  أو  للتيمة  تنظر  مبتكرة 
تعيد ترتيب تكوينها اجلمالي كي تتوافق مع الطرح املختلف 

يف حضرة املبدع
كرم مطاوع 

الشابة  للطاقات  ودعما   ، الشاب  املسرحي  الدرامي  الكاتب  عن  بحثا 
به  للتقدم  ترنو  علمية  برؤية  واملتسلحة   ، للوطن  العاشقة   ، الصاعدة 
بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد ، أقام مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابى هذا العام ، فى دورته الثانية ) دورة كرم 
مطاوع ( مسابقة للتأليف املسرحي على أن يترك اختيار موضوع النص 
وأبنيته الدرامية ، وفقا للمعايير والشروط معينة هى ، أال يزيد عمر 
املتسابق فى شهر أبريل 2017  عن 40 سنة  ، أن يكون النص مكتوبا 
نصوص  من  استلهاما  أو  اقتباسا  أو  إعدادا  وليس   ، للمسرح  مباشرة 
املصرية  اللهجة  أو  الفصحى  العربية  اللغة  إستخدام  يفضل   ، أخرى  
الراقية التى ترتفع بذائقة املتلقي  ، أال يكون النص املقدم قد نشر فى 
أية مطبوعة ورقية أو على أيا من املواقع اإلليكترونية ، أو قدم مسرحيا 
، أال يكون قد شارك فى  الهواة    ، مبا فيها فرق  أية جهة كانت  فى 
يزيد حجم  أال   ، والفكرى   العلمى  كان مستواها  مهما  أخرى  مسابقة 
النص املكتوب واملقدم للمسابقة عن 20 صفحة A4  ، فونت 14 ، على 

بإرساله  يقوم   ، متسابق   لكل  واحد  بنص مسرحي  املشاركة  تكون  أن 
البريدى  عنوانه   ، له  حديثتني  وصورتني   ، الذاتية  بسيرته  إرفاقه  مع 

واإلليكتروني ، وتليفونه املحمول لسهولة التواصل معه .
الفائزين  دعوة  يتم  سوف  أنه   ، للمهرجان  العليا  اللجنة  أعلنت  كما 
حلضور مراسم توزيع اجلائزة خالل أيام املهرجان مبدينة شرم الشيخ  ، 
وهى يحصد الفائز األول جائزة التميز األولى ، درع املهرجان الذهبى  ، 
شهادة تقدير  ، يحصد الفائز الثاني جائزة التميز الثانية ، درع املهرجان 
الفضى  ، شهادة تقدير ، كما يحصد الفائز الثالث على جائزة التميز 
الثالثة ، درع املهرجان البرونزى  ، شهادة تقدير ، مع التزام الفائزين 
بتقدمي أربعة نسخ ورقة من نصوصهم الفائزة ، إضافة إلى تنازل املؤلف 

عن حق النشر للمهرجان . 
تتكون جلنة حتكيم مسابقة التأليف املسرحى فى هذه الدورة من د . 
الناقد   ، املسرحى محمد مسعد  الناقد  ، عضوية  رئيسا  حسن عطيه 

املسرحى خالد رسالن . 

مسابقة للتأليف املسرحى فى دورة كرم مطاوع

الفضاءات املفتوحة تقتحم فعاليات شرم الشيخ 



فعاليات
املسرح الشبابى

1-4-2017العدد 1

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

1-4-2017
Theater Youth
issue 1

17 08

بالتقدمي  يوما  يرضي  لم  الذي  املخرج  فكرة  يناسب  الذي 
أو  إسمه  كان  مهما  مسرحي  مؤلف  آلي  التقليدي  السهل 
تاريخه فنحن هنا ومع كرم مطاوع يف حضرة املخرج مبدع 
ترتيب  ويعيد  اللعبة  فلسفة  يتامل  الذي  املسرحي  العرض 
أفكارها واطروحاتها من جديد غير ملتزم بالبناء التقليدي 
وفلسفته وقدرته علي  أفكاره  بأهمية  وإمنا  العمل  لطبيعة 
السباحة يف اخليال وهي أمور تعطيه حياة مختلفة وذائقة 

تبقي يف خيال املتلق لفترة كبيرة 
 يف جتربته االخيرة علي مسرح الهناجر والتي كانت بعنوان 
السالموني  العال  أبو  محمد  الكبير  للكاتب  البقر(  )ديوان 
تلخصت أفكارة عن كيفيات تقدمي الكوميديا الشعبية من 

تكفير  لفكرة  التهكمي  التناول  بأهمية  يحتفي  عمل  خالل 
أنه  إال  املبدع  للمخرج  االخير  العرض  كونه  ورغم  التفكير 
يعبر بصدق عن مسيرة التعرف اال االنفالت من التقاليد 
صناعة  يف  واملتجدد  اجلديد  عن  الدائم  والبحث  الباهتة 
ويقف  يتحدي  ان  يحاول  الذي  الشعبي  املسرحي  العرض 
مع الطليعيني يف صدر املشهد , إنه كرم مطاوع الذي قدم 
جنيب سرور للجمهور املصري يف مسرحية )ياسني وبهية( 
تلك املسرحية التي إحتار فيها يف ستينيات القرن املاضي 
نقاد املسرح فمنهم من أسماها بالقصيد الدرامي ومنهم من 
أسماها بالقصيد الشعري ومنهم من إعتبرها رواية ملحمية 
منهم  الكثير  يلتفت  ولم  شعرية  قصة  أسماها  من  ومنهم 

لكونها مسرحية من حلم ودم ولكن تكوينها الداخلي مختلف 
مع  اليتفق  التراثية مبنطق  املادة  معاجلة  طياتة  يحمل يف 
مكونها املتوارث فاحلكاية هنا ليست كما جائت يف احلكاية 
الشعبية املتوارثة عن ياسني العبادي وامنا لعبة تخلط بني 
حكومات  مع  مأساة  يعيش  الذي  الشعبي  والقهر  احلكاية 
دأبت علي التنكيل به وتهميشه الي أقصي حد ممكن وقد 
اتبع املخرج ذلك العمل مبسرحية أخري علي نفس النهج 
مغاير  نسيج  يف  ويقدمها  الشعبية  احلكاية  يستقي  الذي 
ونعيمة(  )حسن  كانت  العرض  ذلك  تلت  التي  فاملسرحية 
تستلهم  والتي  احلكيم  عبد  شوقي  الكبير  الشعبي  للكاتب 
حكاية املغني املصري البسيط )حسن( والذي يتلخص حلمه 
يف الفوز مبحبوبته )نعيمة( فدخل يف معركة غير متكافئة 

إنتهت مبوته مقتوال علي يد أهل املحبوبة      
 ويف حني كانت تقاليد املسرح الكالسيكي حتط بكلتا يديها 
املحروسة  مصر  يف  املسرحية  العروض  إخراج  طرق  علي 
جاء هو من بعثته اخلارجية بايطاليا كي يقلب املوازين رأسا 
علي عقب ويقدم رؤاة وفق منطق يحتفي بفك العالقة بني 
املؤدي واملتلقي والتقليل من أهمية احلائط الرابع املتوارث 
السنة  فتري  بخياله  ويسرح  االيطالي  العلبة  مسرح  عن 
املسرحي  احلدث  تسود  وأغاني  بالصالة  اخلشبة  تربط 
فتشغل مخيلة املتلق كما فعل يف عرض ليلة مصرع جيفارا 
)جيفارا  جنم  فؤاد  الحمد  الغنائية  القصيدة  إعتمد  حني 
مات( لتكون جزؤ أصيل من العرض الذي كتبه )ميخائيل 

رومان( حتت عنوان ليلة مصرع جيفارا 
يف سنوات دراستي االولي باملعهد العالي للفنون املسرحية 
دعيت ملشاهدة عرض إفتتاح املسرح القومي وكان ذلك يف 
تقدم  التي  املسرحية  وكان   1985 عام  من  االخير  اجلزء 
 , احلكيم  توفيق  الكبير  املصري  للكاتب  )إيزيس(  هناك 
املبدع كرم مطاوع  يومها ذهبت مع زمالئي تسبقنا سمعه 
ويف العرض املمتع أخذتني طرق االداء الشيقة لكرم مطاوع 
إيزيس  دور  املرشدي يف  املبدعة سهير  م  أما  رائع  كممثل 
تشدو  كانت  التي  اجلميلة  االغنية  أذكر  زلت  ما  ولآلن 
هو  آخر  مصري  عبقري  كتبها  والتي  املرشدي  سهير  بها 
صالح جاهني )شكرا يا سادة سأذهب وحدي شكرا ياسادة 
سأقاتل وحدي( كلمة تعبر بصدق عن موقف إيزيس التي 
أغنية  أوزوريس وهي  ان حتارب الستعادة جثمان  إال  آبت 
تصلح متاما للتعبير عن كرم مطاوع الذي كان يقاتل وحده 

يف ميادين االبداع املسرحي 

أحمد خميس

قدم مفهوم 
جديد لإلخراج 

املسرحى ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى 
دورته الثانية ، دورة كرم مطاوع ، واملقرر انعقاده يف الفترة من 1 إلى 
9 ابريل القادم مبدينة شرم الشيخ ، يقام عدد من الورش الفنية 
املتنوعة واملتميزة، حيث تقيم الفنانة الفرنسية جوهانا جريتس 
ورشة بعنوان التمثيل داخل اإلطار – مسرح راسني منوذجا ، تقدم 
د.اسرافيل شاهني من بنجالديش ورشة حتت عنوان التمثيل فى 
الفضاءات املفتوحة – مسرح الشاطئ منوذجا ، كما يقدم الفنان 
أن  على   ، الشارع  مسرح  عنوان  حتت  ورشة  سعيد  إسالم  املصرى 
الشارع  قلب  بعنوان  شارع  مسرح  عرض  الورشة  تلك  نتاج  يكون 
اإلخراج  أسس  فى  ورشة  الوهابى  حمادى   . د  التونسى  يقدم   ،
الكويتى ورشة فى  ، كما يقدم السينوغراف  املسرحى للمبتدئني 
السينوغرافيا ، أخيرا تقدم الفنانة إمييليا بتلوجيوسكا ورشة فى 

العرائس واملاسكات . 

مسرح الشارع 
فى املهرجان



فعاليات
املسرح الشبابى

العدد 1 2017-4-1

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

Theater Youth
issue 11-4-2017

07 07

 Le séminaire d›honneur de
Karam Motawea
(Le Chevalier du Théâtre Arabe)
 Dans sa deuxième édition, SITFY
 organise un séminaire honorifique
 intitulé «Karam Motawea - Le
 Chevalier du Théâtre arabe». Le
 séminaire est coordonné et dirigé par
 le célèbre critique de théâtre égyptien
 Mohamed Al-Rouby - Rédacteur
 en chef de MASRAHNA. Au cours
 du séminaire, le professeur Hassan
 Atia parlera des caractéristiques des
 œuvres de Karam Motawea, tandis que
 le professeur Amr Dawara parlera des
 œuvres de Motawea comme étant son
 premier assistant dans la plupart de ses
 œuvres. En outre, le professeur Ashraf
 Zaki, doyen de l›Institut supérieur des
 arts du théâtre, parlera des travaux
 académiques de Karam Motawea et

 de son approche scientifique. En outre,
 l›éminente actrice égyptienne Sohair
 Al-Murshedy parlera de Motawea the
 Humanitarian et de son mari, tandis
 que sa fille, l›actrice principale Hanan
 Motawea, parlera du père Karam
Motawea. Contém-se

La nouvelle scène mondiale du théâtre
2 Avril 2017
Première session:
Président: Ibrahim Al-Husainy
Porte-paroles:
• Dr Hesham Zain El-Din (Liban)
• Khaled Al-Dobany (Oman)
• Dr. Nemr Salmon (Espagne)
• Magdy Bu Matar (Canada)
Deuxième session:
Président: Dr. Sameh Mahran
Porte-paroles:
• M. Said Al-Nagy (Maroc)

• Dr Faisal Al-Kahtany (Koweït)
• Dr. Omar Faratat (France - Maroc)
• Ibrahim Al-Harethy (KSA)

Réunions professionnelles
4 Avril 2017
Première session:
Président: Dr. Fahad Al-Hagery
Porte-paroles:
• Luminita Dana Bersan (Roumanie)
• Ahmed Abu Raheema (EAU)
• Al-Asad Al-Gamousy (Tunisie)
• Abdullah Malak (Bahreïn)
Deuxième session:
Président: Ali Olaian
Porte-paroles:
• Almera Saraciva (Russie)
• Gamal Al-Lahou (Koweït)
• Mohamed Khamis (Oman)
• Gilan (France)

Séminaires

 أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية 
) دورة كرم مطاوع ( ، املزعم إقامتها فى مدينة شرم الشيخ ، فى الفترة من 1 
– 9 ابريل القادم ، أسماء أعضاء جلنة حتكيم دورة هذا العام وتتكون من د . 
ميخائيل جريفوري ، وهو ممثل روسي عاملي ، وأستاذ جامعي بكبرى جامعات 
سميرة   . د   ، القديرة  املصرية  الفنانة   ، التمثيل  حرفية  فنون  ، يف  روسيا 
العالى  املعهد  فى  بالتدريس  تقوم  أكادميية  أستاذة   ، وهى ممثلة   ، محسن 
للفنون املسرحية ، الفنان الكويتى داوود حسني  ، سفير النوايا احلسنة للفن 
والصداقة ، وهو ممثل كويتي ،  السينوغراف اللبنانية د . شادية زيتون ، 
نقيب الفنانني اللبنانيني ، وهى  ممثلة ، أستاذة جامعية تقوم بالتدريس فى 
أكادميية الفنون ، األستاذة اإلكادميية د . أثير علي ، أستاذ النقد املسرحي 
بجامعة آوتونوما مبدريد – اسبانيا ، الفنان األرجنتينى د . تيتو لورفيس ، 
وهو مخرج ، ممثل مسرحي ، عرائسي ، أستاذ أكادميي ، موسيقي أيضا ، 
الناقدة و املترجمة اليونانية بوبولينا نيكاكي ، األستاذ اإلكادميى ، املوسيقى ، 

اإلعالمى األملانى  ديتر توب  ، الفنان املصرى مجدي كامل . 
اجلدير بالذكر أن إدارة املهرجان كانت قد شكلت جلنة حتكيم ملشاهدات 
وإختيار العروض املشاركة فى فعاليات املهرجان لهذا العام تكونت من  الفنان 
محسن منصور  ، الفنانة وفاء احلكيم مديرة املهرجان  ، السينوغراف د . 
أحمد عبد العزيز  أستاذ الديكور باملعهد العالى للفنون املسرحية  ، اجنى 
البستاوى  املدرس املساعد باملعهد العالى للفنون املسرحية - قسم التمثيل 

واإلخراج ، الكاتب والناقد إبراهيم احلسينى .   

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، عن تكرمي عدد 
من الفنانني الذين اثروا احلياة املسرحية  داخل مصر أو خارجها ، وذلك 
خالل فعاليات الدورة الثانية من املهرجان ، والتي تقام  يف الفترة من 1 إلى 
9 أبريل املقبل، من الفنانني الذين سوف يتم تكرميهم  سامح حسني ، جالل 
الشرقاوي  ، نضال الشافعي ، محفوظ عبد الرحمن ، شاذلي فرح ، محمود 
جمال ، ومن لبنان راندا أسمر ، من أمريكا مارفن كارلسون .                          

مسرية حمسن رئيسا للجنة التحكيم الدولية

املهرجان يكرم حمفوظ 
وجالل وكارلسون

 أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى، فى دورته الثانية برئاسة الفنان املخرج 

الشاب مازن الغرباوى ، أسماء اللجنة العليا للمهرجان وتضم ، مازن الغرباوى رئيسا للجنة العليا، 

الفنانة وفاء احلكيم مديرا للمهرجان، املخرجة إجنى البستاوى مدير تنفيذى، الفنان على عليان من 

دولة األردن، الفنان معز التومي من تونس، الفنان فابيو ابراهام من إجنلترا، الدكتور فهد الهاجرى 

عميد املعهد العالى للفنون املسرحية من الكويت، املخرج املسرحى حافظ خليفة من تونس . 

عليان واهلاجرى  ضمن أعضاء اللجنة العليا 
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 Un chef de théâtre égyptien avec
 une longue histoire artistique.
 Diplômé de la Faculté des
 Sciences - Université du Caire
 en 1954, il obtient un Diplôme
 Spécifique en Education et
 Psychologie - Université Ain
 Shams en 1955 puis diplôme de
 l›Institut Supérieur des Arts du
 Théâtre avec A + en 1958. En
 1960, il obtient un diplôme en
théâtre de l›Institut de Drame-

 France Julian Berto et un
 autre diplôme en direction de
 l›Institut Supérieur d›Études
Cinématographiques en 1962.

 Il a été nommé professeur à
 l›Institut Supérieur des Arts du
 Théâtre en 1962. En 1967, il a
 été nommé directeur général du
 TAWFIK ALHAKIM Theatre.
 En 1975, il est professeur de
 théâtre et de théâtre et dirige
 le département de direction
 théâtrale et théâtrale, puis doyen
 de l›Institut supérieur des arts

 du théâtre jusqu›en 1979. Depuis
 2006, il est professeur émérite à
 l›Institut supérieur des arts du
 théâtre . Il a participé à divers
 festivals de théâtre arabes, y
 compris Festival du théâtre de
 Damas - Syrie (1968-1969) et
 Babylon Theatre Festival - Iraq
 (1987).
 Il a écrit plusieurs livres
 comprenant: Une approche pour
 étudier l›auditoire dans le théâtre
 égyptien - le cinéma et le monde
 arabe - ma vie dans le théâtre. Il
 a commencé sa carrière comme
 directeur de théâtre en 1965 avec
 «A Widow and Three Daughters»
 et au cours de sa carrière, il a
 dirigé plusieurs points de repère
 réussis dans le théâtre égyptien,
 y compris ATIA The Terrorist,
 The Tale of the Western District
 et Pardon My Lords. Néanmoins,
 The Naughty School est toujours
 l›icône de la comédie arabe du
 tout.

Les honorés
• Mahfouz Abd El-Rahman (Egypte) Un éminent écrivain
 • Galal Al-Sharkawy (Egypte) Acteur et metteur en scène
distingué
• Nedal Al-Shafee (Egypte) Un acteur distingué
• Sameh Hussain (Egypte) Un acteur distingué
• Shazly Farah (Égypte) Écrivain et critique
 • Mahmoud Gamal (Égypte) Écrivain et réalisateur de
théâtre
• Randa Al-Asmar (Liban) Une actrice distinguée
 • Marven Carlson (USA) Un éminent auteur, critique
et intellectual

  Illuminations
GALAL ALSHARKAWY

ميديا واهلشيم
 على خشبة املهرجان 

شرم الشيخ الدولي 
يتواصل  مع اجلمهور  

عرب الـ »سوشيال ميديا« 
للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  إدارة  قررت 
الشبابى فى دورته الثانية ، التي حتمل اسم الفنان 
الراحل كرم مطاوع ، التي ستقام يف الفترة من 1 
عالء  باإلعالمي  االستعانة   ،  ،2017 أبريل   9 إلى 
مع  التواصل  علي  للعمل  متخصص  فريق   ، عادل 
مواقع  خالل  من   ، كبير  بشكل  املهرجان  جمهور 
التواصل االجتماعي ، وضخ مجموعة من املعلومات  
، الصور من فعاليات املهرجان قبل  الفيديوهات   ،
تعايش  بهدف  وذلك    ، فعالياته  وأثناء  املهرجان 
مع   ، املهرجان  يف  املشاركة  الدول  من  الضيوف 
خطة  خالل  من   ، بتفاصيلها  الفعاليات  جميع 
تسويقية وإعالمية للمهرجان ،  بالتنسيق مع املكتب 
اإلعالمي للمهرجان ، الذي تديره فى هذه الدورة 

اإلعالمية د. نورا أنور.

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  إدارة  أعلنت 
الشبابي فى دورته الثانية ) دورة كرم مطاوع ( املقرر ، 
جدول عروض الفرق املسرحية التى مت إختيارها لتشارك 

فى املسابقة الرسمية للمهرجان فى هذه الدورة ، هو :
األحد 2 / 4 العرض الكندى / التونسى الشقف ، يعقبه 

العرض املغربى رمد  .
األثنني 3 / 4 العرض الفرنسى ميديا ، يعقبه عرض كندا 

/ تونس الشقف . 
يعقبه   ، النوخذة  عمان  سلطنة  عرض   4  /  4 الثالثاء 

العرض الصربى يوميات مجنون . 
اإلربعاء 5 / 4 العرض املكسيكى حلم ليلة صيف ، يعقبه 

العرض املغربى رمد .
اخلميس 6 / 4 العرض األسبانى فيدريكو بني االسنان ، 

يعقبه العرض البحرينى الهشيم . 
اجلمعة 7 / 4 العرض الكويتى محطة 50 ، يعقبه عرض 

كوريا اجلنوبية الوردة . 
السبت 8 / 4 العرض املصرى اإلنسان الطيب ، يعقبه 

العرض اإليطالى املزرعة. 

معز التومى 
خمرجا حلفل اإلفتتاح 

معز  املخرج  قدم   ، الشيخ  ليالى شرم  أروع  ليلة من  فى 
التومى مخرج حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى 
كرم  الراحل  »دورة  الثانية  دورته  يف  الشبابي  للمسرح 
العربي سميحة  املسرح  لسيدة  برئاسة شرفية  مطاوع«، 
متميز  جاء  ، حيث  به احلضور  أشاد  مبهر  أيوب، حفل 
ومتنوع فى فقراته ، سريعا فى عناصره االيقاعية ، الفتا 
وجاذبا لالنتباه ، يحمل ابهار دون تكلف ، نال استحسان 

اجلميع . 

30 دولة تشارك  يف فعاليات
 مهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي ، يف دورته الثانية ) دورة كرم مطاوع ( 
ابريل  إلى 9  الفترة من 1  انعقادها يف  املقرر   ،
القادم ، مبدينة شرم الشيخ عن مشاركة 34 دولة 
العام ، هي روسيا   ، يف فعاليات املهرجان لهذا 
، ايطاليا ، كوريا اجلنوبية  ، املكسيك  ، فرنسا  
، أملانيا ، كندا  ، صربيا  ، املغرب ، العراق  ، 

الكويت  ، البحرين  ، سلطنة ، عمان  ، تونس  ، 
اجنلترا ، بلغاريا  ، كرواتيا  ، اجلزائر ، اإلمارات  
 ، السعودية   العربية  اململكة   ، ليبيا   ، ، األردن  
لبنان  ، أسبانيا  ، سوريا  ، بولندا  ، بنجالديش ، 
األرجنتني  ، اليونان ، الواليات املتحدة األمريكية 
، رومانيا ، السويد  ، بنني ، باإلضافة إلى مصر 

الدولة املنظمة . 
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No. Trainer Country Title

1- Johana Grits France Performance inside a framework: the Model of Racine Theater 

2- Israfeel Shahin Bangladesh Performance in open spaces: the model of beach theater 

3- Sallam Said Egypt Street theater and workshop product (Heart of the Street) 

4- Dr. Hammady Al-
Wahaiby Tunisia Principles of theater direction for beginners 

5- Faisal Al-Obaid Kuwait Scenography 

6- Emilia Betlojioska Poland Puppets and Masks 

Schedule of Workshops

Seminars
The honorary Seminar of Karam Motawea

(The Knight of Arab Theater)
 In its second edition, SITFY is holding an honorary  
 seminar titled by “Karam Motawea – The Knigh of the
 arab Theater”. The seminar is coordinated and directed
 by the famous Egyptian theater critic Mohamed Al-Rouby
 – Chief Editor of MASRAHNA. During the seminar,
 professor Hassan Atia will talk about the characteristics
 of Karam Motawea’s works, while professor Amr Dawara
 will talk about the works of Motawea as he was his first
 assistant in most of his works. In addition, professor
 Ashraf Zaki, dean of the Higher Institute of Theater
 Arts, will talk about the academic works of Karam
 Motawea and his scientific approach. Furthermore, the
 distinguished Egyptian actress Sohair Al-Murshedy will
 talk about Motawea the Humanitarian and husband whil
 his daughter the leading actress Hanan Motawea will talk
 about Karam Motawea the father.

The New Global Theater Scene
April 2nd 2017

 First session:
Chairman: Ibrahim Al-Husainy

 Spokesmen:
• Dr. Hesham Zain El-Din (Lebanon)
• Khaled Al-Dobany (Oman)
 • Dr. Nemr Salmon (Spain)
 • Magdy Bu Matar (Canada)

 Second session:
Chairman: Dr. Sameh Mahran

 Spokesmen:
 • Dr. Said Al-Nagy (Morocco)
 • Dr. Faisal Al-Kahtany (Kuwait)
 • Dr. Omar Faratat (France – Morocco)
 • Ibrahim Al-Harethy (KSA)

Professional Meetings
April 4th 2017

 First session:
Chairman: Dr. Fahad Al-Hagery

 Spokesmen:
 • Luminita Dana Bersan (Romania)
 • Ahmed Abu Raheema (UAE)
 • Al-Asad Al-Gamousy (Tunisia)
 • Abdullah Malak (Bahrain)

 Second session:
 Chairman: Ali Olaian

 Spokesmen:
 • Almera Saraciva (Russia)
 • Gamal Al-Lahou (Kuwait)
 • Mohamed Khamis (Oman)
• Gilan (France)

قليال ما تتحقق األحالم ، إنها حتتاج من يسهر عليها ويضحي كثيرا من أجلها ، كان 
مهرجان شرم الشيخ أحد هذة األحالم ، ظلت الفكرة تراودني لسنوات ، لم يكن األمر 
سهال ، تنفيذها يحتاج لتضافر مجموعة من اجلهات ال ميكن جمعها إال إذا كانت مصر 
بدأت  حتي  طويله  لسنوات  مهيئة  غير  الفرصة  كانت  لذا   ، وثقافيا  سياسيا  مستقرة 

األمور تتبني مالمحها وتعود لطبيعتها واستطعنا بفضل هذا أن نخرج بفكرتنا للنور ..
 ، مسرحي  مهرجان  فهو   ، نوعي  مسرحي  مهرجان  تأسيس  إلي  تهدف  الفكرة  كانت 
شبابي ، يقام علي أرض مدينة شرم الشيخ يف محافظة جنوب سيناء ، وأقيمت الدورة 
األولي يف العام املاضي ، حاولنا فيها أن نحشد الطاقات ، الفرق املسرحية ، الدول 
املختلفة ، اجلهات الراعية ، وحتقق لنا كثيرا مما فكرنا فيه ، وصار مهرجاننا بؤرة ضوء 
جتتذب أنظار الكثيرين حول العالم منذ دورته األولي ، نتمني أن نكون ولدنا كبارا كما 
رددت بعض الكتابات عنا ، نتمني أن نكون قد ألقينا بحجرا يف وجه اإلرهاب الغادر 
الذي ال يفكر وال يعقل ، اخلالص مرهون بالثقافة ، واملسرح هو أحد أهم جتليات الفعل 

الثقايف ، داخله جتتمع كل الفنون ، ورهانه األساسي ينبع ويصب داخل تيارالوعي ..
املسرح ثقافة مكتملة ووافية ، ويف مهرجاننا ال يقتصر عملنا علي جتميع مجموعة من 
العروض املسرحية من كافة بلدان العالم العربي واألجنبي بل حاولنا أن نحشد تظاهرتنا 
بكل ما يحتمله مهرجان مسرحي من وجود ندوة علمية بها كبار املسرحيني ، ومسابقة 
تأليف مسرحي لدعم الشباب واملؤلفون اجلدد ، وندوات تكرمييه لبعض الشخصيات 
املسرحية التي أثرت يف حياتنا وتكويننا ، إضافة لتكرمي بعض النماذج الشبابية املضيئة.. 
و يف نهاية األمر يتضافر الفعل املسرحي بالثقايف باإلجتماعى بالسياحي فلم يقتصر 
مهرجاننا علي املسرح وفنونه فقط بل إتخذ من مدينة شرم فضاءا ثقافيا وسياحيا لكل 

أبناء املدينة ومعهم كل زوارها من العرب واألجانب .
حتية واجبة لكل اجلهات الداعمة لنا ويأتي علي رأسها وزارة الثقافة ووزارة الشباب 
والرياضة وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء ، وكل من قدم  يد العون ووقف إلي 

جوارنا ـ ممن يذكرهم هذا الكتاب ــ حتي خرج مهرجاننا للنور ..

مازن الغرباوي 
رئيس املهرجان 

يظل املسرح هو أكثر الفنون التي جتذبني إليها وأجد نفسي فيها بالكامل ، كما 
أن لها تلك القدرة السحرية علي تشكيل حياتي وحفر مالمح وجهي ، لذا كان 
للنور ، ويف  رهانا حقيقيا لي ولهذا الفن الذى أعشقه أن يظهر هذا املهرجان 
مراحل التجهيز للدورة األولي من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
كان يلح علي السؤال التالي : كيف يكون لدينا مهرجانا مختلفا يف فكرته ومختلفا 
ما  وهو  العربي  الوطن  ومتعددة يف  كثيرة  فاملهرجانات  ...؟  ومحتواه  تكوينه  يف 
يضعنا داخل دائرة املقارنة والتحدي يف آن واحد .. ماذا ميكننا تقدميه لنضمن 

ملهرجاننا التميز واإلختالف..؟ 
التميز ، نعم ، تلك هي الكلمة السحرية التى جعلتنا نفكر خارج الصندوق وخارج 
القاهرة املزدحمة باملهرجانات ، وأيضا خارج األفكار التقليدية واملتاحة واملكررة ، 
نحن نحتاج مهرجانا يجتذب نوعيه جديدة من اجلمهور ، مهرجانا يقدم عروضه 
للناس يف األماكن العامه ، كنا حريصون علي أن تذهب عروض املهرجان للناس 
يف الشوارع ، األسواق ، الفنادق ، الساحات وهو ما قمنا علي تنفيذة بالفعل يف 
دورتنا األولي ، إذ لم جتد هناك أسوار تفصل مانقدم من عروض عن الناس ، 
كبيرا  لدينا تصميما  كان   ، باملسرح  وفرحنا  يلمحوا عروضنا  أن  املارة  يستطيع 
وعزمية أكبر علي أن جنعل من مدينة شرم الشيخ مسرحا طوال أيام املهرجان 
جديدا  وجها  البراق  السياحي  ووجهها  ورونقها  بهائها  إلي  نضيف  أن  أردنا   ،

مسرحيا وثقافيا ..
، وهانحن  قلة مواردنا  له اجلميع رغم  بنجاح شهد  األولي  دورتنا  إجتزنا  ولقد 
نعود يف الدورة الثانية بكل مالم نستطع القيام به يف دورتنا األولي ، صار لدينا 
مسابقات وورش مسرحية وندوات علمية وعروضا مسرحية أكثر ، ومازال لدينا 

الكثير لنقدمه يف الدورات القادمة ..
محبتي لكل من شاركنا جناحنا األول ومن يشاركنا جناحنا الثاني بإذن اهلل ، مع 

وعد قائم باإلختالف والتميز لكل الدورات القادمة ..

وفاء احلكيم 
مديرة املهرجان 

املسرح 
وفضاء املدينة

وجه سياحي 
وآخر ثقايف



فعاليات
املسرح الشبابى

1-4-2017العدد 1

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

1-4-2017
Theater Youth
issue 1

04 04
 The festival honored “Ibrahim  
 Al-Fahoumy (UAE), Abd Allah Ahmed
(Iraq), Anwar Afteer (Libya) and ali Al-
 Memary (Oman) for their innovative
 contributions. The Syrian performance
 “Hysteria” was awarded an honorary
 certificate for the souls of Syrian martyrs.
 The festival also honored the  
 lady of Arab Theater “Sameeha Aioub”
 and Professor Ashraf Zaki – Dean of
 the Higher Institute of theater Arts and
 Chairman of the general syndicate of
  acting professions.
 Due to the success of the its first  
 edition, president of SETFY, the Egyptian
 director Mazen Al-Gharabay and director
 of the festival Wafaa Al-Hakeem signed
 various cooperation protocols with major
 Arab festivals including the International
 Festival of Academic Theater – Kuwait,
 for the continuity of Arab cooperation
 in all field of intellect including theater
 as the main pool and guardian of Arab
 Culture.
 This year, thirty one countries  
 participate in the second edition of the
 festival including Russia – Italy – South
 Korea – Mexico – France – Germany
 – Canada – Serbia – Morocco – Iraq –
 Kuwait – Bahrain – Oman – Tunisia –
 Algeria – UAE – Jordan – Libya – KAS
 – Lebanon – Spain – Syria – Poland –
 Bangladesh – Argentina – Greece – USA
 – Romania – Sweden – Benin – Egypt.
 In addition to the official  
 competition of the festival, this year the
 festival launches a new competition for
 young authors in writing for theater.
 Furthermore, the events of the festival
 will witness professional workshops
and scientific seminars where well-
 established academics and artists from
 all over the world are invited as trainers
 and spokesmen.
 It is the passion of theater   
 that gathers us all without discrimination
 or fighting. It is theater and those are his
 victorious knight who protect human
 values and civilization that was born here
 in Egypt long age.

Dr. Tarek Ammar

 A distinguished Egyptian writer who graduated from  
 Cairo University in 1960. He started writing a few years before
 graduation and worked as a journalist at Dar Al-Helal till he
 resigned in 1963 to work in the Ministry of Culture. He wrote
 short stories, critical reviews and articles in several journals
 and magazines like ALADAB, ALTHAKAFA ALWATANIA,
 ALHADAF, ALSHAHR, ALMASAA, ALKATEB, ALRESALA
 ALGADIDA, ALGOMHORIA and later AL-AHRAM,
 ALBAIAN (UAE), ALHELAL, CARICATURE, ALARABY
 and ALAHALY.
 He started his work at the Ministry of Culture at The  
 National Library and Documentation. He worked as an editorial
 secretary for three magazines: ALCINEMA – ALCINEMA WA
 ALMASRAH – ALFUNOUN. He published his first collection
 of short stories under the title of “Looking for The Unknown”
 in 1967 and in 1984 came his second collection “Four Winters”.
 His first novel “The Eighth Day” was published at ALEZAAA
 WA ALTELEVISION in 1972 while his second novel “Call of the
 Infallible” appeared in 2000 at ALGOMHOURIA.
 In 1966, he wrote a TV show (Not Tomorrow” and in  
 1971 he wrote his first TV series (Back to Exile” based on a short
 story by Abu Al-Maaty Abu Al-Naga. He worked for Kuwaiti
 TV from 1974 to 1978 writing several valuable works. In 1982,
 he resigned to become a freelance writer. He wrote more than
 twenty TV series including SLOIMAN ALHALABY, ANTARA,
 MOHAMED ALFATEH, The Night Granada Fell, Knights
 Sheathe their Swords, The Night of ALMUTANABBY’s Death,
 Sindbad, Writing on A Burning Flesh, Birth of Prophet Mohamed,
 Cian and Abel, A Very Private Invitation, ALMURSHEDY
 ANTAR, ALHALAWANY’s Gate and UM KULTHOUM. For
 theater, he wrote A Party on the Pole, a Groom for the Sultan’s
 Daughter, The Protector and The Thief, Planet of Mice and The
 Trap. He was awarded the State’s Encouragement Price in 1972
 and the State’s Honorary Price in 2002 in addition for being
nominated as Best Playwriter in 1983.

Mahfouz Abd El-Rahman

 Spot Light

تفاصيل  عن  لإلعالن  األول  املؤمتر  املاضى  األسبوع  أقيم 
فعاليات الدورة الثانية ملهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
الشبابى التى تستمر خالل الفترة من 1 إلى 9 ابريل املقبل، 
بحضور كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف 
جلنة  رئيس  محسن  د.سميرة  القديرة  الفنانة  املهرجان، 
 ، املهرجان  رئيس  الغرباوى  مازن  واملخرج  الفنان  التحكيم، 
الفنان  إلى  باإلضافة  املهرجان،  مدير  وفاء احلكيم  الفنانة 

محسن منصور
للمهرجان  الشرفى  الرئيس  أيوب  سميحة  الفنانة  بدأت 
كلمتها قائلة : نقدم كل ما لدينا من تعاون وعمل دءوب الذى 
أمتنى أن يؤتى ثماره إلجناح هذا املهرجان الذى يقدم لكل 

شباب مصر و لوطننا العزيز. 
أما الفنان واملخرج مازن الغرباوى –رئيس املهرجان- فقد 
 : الدورة، فيقول  بهذه  نقاط خاصة  بتناول عدة  كلمته  بدأ 
أوال املهرجان فى دورته الثانية أصبح له جهة منظمة وراٍع 
له، وهى جمعية نادى املسرح املصرى للثقافة و الفنون، وهى 
أيوب  سميحة  الفنانة  تولى  أثناء  طويل  تاريخ  لها  جمعية 
رئاسة املسرح القومى ، وقد استطعنا إقناع الفنانة القديرة 
بإعادة إشهار هذه اجلمعية وهو يعتبر من ضمن منجزات 
عام 2016 ، وبالتالى أصبحت هى اجلهة املنظمة للمهرجان 

و مؤسسات مختلفة  لقطاعات  تعاون  أن هناك  ع  ، موكدا 
السياحة،  والرياضة،  الشباب  الثقافة،  وزارات  فى  وتتمثل 
احلدث  مستضيفة  سيناء  جنوب  محافظة  إلى  باإلضافة 
دعم  قدم  من  لكل  واجب  شكر  توجيه  جانب  إلى  هذا   ،

لوجيستى للمهرجان فى دورته اجلديدة
وقد كشف رئيس املهرجان خالل فعاليات املؤمتر عن اختيار 
تونس لتكون دولة ضيف الشرف هذا العام ، حيث أن عدد 
الدول املشاركة فى الفعاليات هى 30 دولة عربية وأجنبية 
باإلضافة إلى مصر ، وبخالف جوائز املهرجان املخصصة 
منذ العام املاضى مثل »أفضل عرض مسرحى ، نص ، إخراج 
، وغيرها ،كشف مازن أيضا أنه مت استحداث جوائز أخرى 
لهذه الدورة ، وهى جائزة جلنة النقاد الشباب ،  خصيصاً 
جائزة جمهور املسرح الشبابى ، جائزة أفضل مقال نقدى 
داخل النشرة ، جائزة أفضل شخصية صحفية شابة خالل 
وهى  تقدير  وشهادة  جنيه  ألف   15 قيمتها  و   2016 عام 
الغرباوى  قال  كما   ، والرياضة   الشباب  وزارة  من  مقدمة 
لطفى  الكبير  الفنان  سيحييه  االفتتاح  حفل  أن  أيضا 
بوشناق مبصاحبة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة 
املايسترو عزالدين طه وإخراج الفنان التونسى معز التونى. 
كما كشفت الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان عن أسماء 

الكاتب   ، الشرقاوى  جالل  الكبير  املخرج  وهم:  املكرمني 
نضال  الشباب  النجوم   ، الرحمن  عبد  محفوظ  الكبير 
الشافعى و سامح حسني ، باإلضافة إلى بعض الشباب من 
الكتاب مثل شاذلى فرح ، محمود جمال ، وكذلك من تونس 
)دولة الشرف( الفنانة شاكرة رماح، الفنانة راندا أسمر من 

لبنان، الكاتب واملفكر مارفن كارلسون من أمريكا. 
قدم الفنان محسن منصور تقرير جلنة املشاهدة ، حيث قال 
تقدم للدورة 550 عرضا من أكثر من 83 دولة عربية وأجنبية 
منهم مصر واستمر عمل اللجنة مدة 14 يوما ومت اختيار 18 
املشاهدة  وتكونت جلنة   ، دولة  عرضا مسرحيا ميثلون 15 
الكاتب  البستاوى،  من محسن منصور، وفاء احلكيم، اجني 
إبراهيم احلسينى ، ومت تقسيم العروض املشاركة باملهرجان 
إلى ثالثة أقسام أولها عروض داخل التسابق، ثانيها عروض 

االنتاجات املشتركة ، ثالثها عروض محور الشارع. 
جلنة  رئيس  محسن  سميرة  د.  كشفت  أخرى   ناحية  من 
التحكيم عن أعضاء اللجنة والتى تضم كل من داوود حسني 
من الكويت، د. شادية زيتون من لبنان، ديتر تووب من أملانيا، 
د. أثير من اسبانيا ، د. تيتو لورفيس من األرجنتني ، بوبولينا 
املذيعة  املؤمتر  فعاليات  قدمت  وقد   ، اليونان  من  نيكاكى 

سارة حسن.

فى مؤمتره الصحفي األول

جوائز جديدة  فى مهرجان 
شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابي
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أزمنة  يف  فائدة  أية  للمسرح  مازال  هل 
إعتقادي  يف   ، املرعبة  والتحوالت  اإلضطرابات 
شروطة  تتحقق  لم  إن  املسرح  من  فائدة  ال  أنه 
 ، اآلخر  وقبول   ، والتعدد  احلرية  ومنها 
املسرح  هو  فكما   ، الواحديه  ونفي   ، والتسامح 
األجناس  من  حزمة  داخله  يف  ويحمل  متعدد 
 ، الشعر   : مثل  من  املختلفة  والفنية  األدبية 
، السرد  ، التشكيل  ، الغناء  ، الرقص  املوسيقي 
ورسائل   ، متعدد  أيضا  ...اجلمهور   ، احلوار   ،
من  ثمة   ، البشر  أطياف  لكل  تذهب  املسرح 
أو  إلثنتني  يستجيب  من  وثمة  رسالة  يلتقط 
ثالث ، احلياة كما املسرح ال يحدها فهم واحد 
بغير  يعيش  ال  واملسرح  اجلميع  تقبل  احلياة   ،

صهر الكل يف واحد ..
حياة  وجود  يعني  جديد  مسرحي  عرض  وجود 
عنا  قال  ماذا   ، وندرك  نعرف  ملا  موازية  وعوالم 
املظلم يف  أنار ذلك اجلزء  ..؟ هل  اليوم  املسرح 
املسرح  يزل  ألم   ، حولنا  من  النور  ونثر  ذاكرتنا 
ميارس مؤامراته وحيله اجلمالية ليالحق ذلك 
املعني الهارب من احلقيقه ..؟ ثمة معان كثيرة 
 .. قيلت عنا ووصفتنا مبا نليق به من الوصف 
فهي  املسرح  أصوات  من  تبقي  ما  إلي  لنستمع 
من  وهي   ، احلقيقة  سيقول  من  غيرها  دون 
سترفض القبح ، وتلعن احلرب ، وتنتصر لبهجة 

األلوان ضد زحف وطغيان اللون الواحد ..
الكون  لدراما  ونستمع   ، باملسرح  نحتفي  اليوم 
فمازال   ، احلاضرة  اللحظة  وحتي  البدء  منذ 
هناك الكثير مما لم يقله املسرح لنا ، لنستمع 
يفرض  البعيد  املدي  يف  شيء  يوجد  فال  له 
ترتفع  التي  املسرح  أصوات  غير  علينا  بهجته 

تدريجيا ..

Sharm El-Shaikh
 International Theater Festival for Youth (SITFY)

 New Horizons for Youth Innovations
 “Here you rise beautifully in the horizon

O living Aton … O starter of life …
 When you rise from the eastern mountain of light
You fill the universe with your beauty and love ...

 You are beautiful and mighty
 You shine high above the world

 Your beams huge earth and every creature you create
 You are Re the Almighty who can reach all its ends”

 Under the skies of Egypt and its eternal sun, visions are renewed again with the initiatives of the second edition of
 Sharm El-Shaikh International Theater Festival for Youth (SITFY) from 1-4-2017 to 9-4-2017. Theatrical creations of
 youth from all over the world meet here to announce that Egypt is the cradle of civilization and its final destination.

 Initiatives of the first edition (the round of the late director and academic professor Hani Motauea) were   
 held from 7-1-2016 to 14-2-1-2016 with twenty performance from five European countries and twelve Arab countries.
 Prizes went to artists from all over the world as follows:

 PrizeArtistCountry

 Best performanceLA RIDICULOSA COMMEDIA DELLA TERRA CONTESAItaly

 The Committee’s special awardAdam’s SilkIraq

 Best ChoreographyKrakengulaSerbia

 Best fittingsThe patientsTunisia

 Best lightsThe scaffoldLibya

 Best scenographyThe Hunchback of Notre DameEgypt

 Best musicThe Hunchback of Notre DameEgypt

 Best directorNassar Al-NassarKuwait

 Best playwrightFahad Reddah Al-GhamedyKSA

Best actress (second role)Nawal AbbasUAE

Khadiga AkoushTunisia

Best actress (first role)Georgia MaraItaly

Areej DababnehJordan

Best actor (second role)Fahad Al-GhamedyKSA

Ivano BecialloItaly

Best actor (first role)Levgeny PerovaRussia

Othman WasfyKuwait

أرقام فى املهرجان

Akhenaten’s prayer

 22
مسرحيا من دول العالم املختلفة 
تضمها الندوة الدولية للمهرجان 
والتي تعقد هذا العام ألول مرة 
وتنقسم محاورها لثالثة محاور 
هي : املشهد املسرحي اجلديد 
الفضاءات  مسرح   ، العالم  يف 

املفتوحة ، اللقاءات املهنية ..

 18
دورة  تضمها  مسرحيا  عرضا 

هذا العام من املهرجان
تقدمهم فرق مسرحية محترفة 

من 15 دولة ..

 30
دولة تشارك يف فعاليات 

املهرجان املختلفة ، تشارك 
بالعروض املسرحية ، بالندوات 

، بالورش ، باملحاضرات ، 
كمكرمني ، كضيوف شرف ..

 2
كتاب يصدران هذا العام ، 

أولهما كتاب عن »كرم مطاوع » 
يكتبه د. عمرو دوارة ، ثانيهما 

هو كتاب دليل املهرجان ..

 10
أعداد يومية تصدر هذا العام 

لتغطية عروض وفعاليات 
املهرجان ، كل عدد منها 24 

صفحة 

ال شيء فى املدى 
غري املسرح

إبراهيم احلسيني
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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 
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 SITFY
International Jury

 •Mikhail Jrifory: Actor and
 academic (Russia)
 •Dr. Samira Mohsen: actress and
 academic (Egypt)
 •Dawood Hussain: actor and
 goodwill ambassador for arts and
 friendship (Kuwait)
 •Dr. Shadia Zaitoun:
 Scenographer and chairman
 of the Lebanese Artists Union
(Lebanon)
 •Dieter Top: Musician, academic
 and journalist (Germany)
 •Dr. Atheer Ali: Professor of
 Theater Criticism – Autonoma
 university – Madrid (Spain)
 •Dr. Tito Lorvice: Puppeteer and
 academic (Argentina)
 •Popolina Nikaky: Critic and
 Translator (Greece)
 •Magdy Kamel: Actor and
Acadmic (Egypt)

(Egypt) A distinguished writer Mahfouz Abd El-Rahman

(Egypt)
 A distinguished actor and
 theatre director

 Galal Al-Sharkawy

(Egypt) A distinguished actor Nedal Al-Shafee

(Egypt) A distinguished actor Sameh Hussain

(Egypt) A writer and critic Shazly Farah

(Egypt)
 A theatre writer and
 director

 Mahmoud Gamal

 (Lebanon) A distinguished actress Randa Al-Asmar

(USA)
 A distinguished author,
 critic and intellect

 Marven Carlson

The Honorees
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مسرية 
حمسن رئيسا

 للجنة التحكيم 
الدولية
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يف  حضرة املبدع 
كرم مطاوع 
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 نقاد 
وكتاب وخمرجني: 

تنظيم املهرجان  
يف شرم الشيـخ مكسب 

حلركتى الثقافة والسياحة
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Shaikh International Festival (SITFY)

 With Contributions of more than thirty
countries .. the Second edition of SITFY

starts Tonightالليلة نبدأ
مبشاركة  30 دولة   


