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 عندما تتحدث عن امتعه امسرحيه فأنت تتحدث 
اإلتزام  تذكر  وعندما  صبحي  محمد  مسرح  عن 
وعندما  صبحي  تقصد  أنت  شك  فبا  امسرحي 

ت��ش��م��ئ��ز وت��ن��ف��ر م���ا ي��ق��دم على 
أنك  فهذا  اليوم  امسرح  خشبات 
وبا مجامله  نعم   . تفتقد صبحي 
الفنانن  م��ن  صبحي  ي��ك��ون  ي��ك��اد 
القائل الذين متعونك ويحترمونك 
يحب  ا  منا  من   . الوقت  ذات  ي 
عن  والترفيه  والفرفشه  الضحك 
الوقت من منا ا  النفس ويي ذات 
وطرح  وامتقن  الراقي  الفن  يحترم 
؟   وإتقان  بعقانية  النظر  وجهات 
اجمع  يجيد  منا  واح��د  كم  ولكن 
الكلمة  ب��ن  واج���ده  البسمة  ب��ن 

الباكي  الوجه  بن  الضاحكة  واحركه   الصادقه 
دمعة  م��زج  أن  يستطيع  منا  م��ن  ام��رح��ه  وال���روح 
الفرح بعرق األم وانكسار امظلوم بإنحنائة امهرج 

بدغدغة امشاعر وحفيز العقل بأن يجعلك تقهقه 
وعقلك  األ��م  يعتصره  وقلبك  هستيريا  ضحكا 
كل  من  أحد  يتمكن  لن  مبصرتان  وعيناك  حاضر 
ذلك اا امتمكن والواعي وامبدع 
وأح���ان���ي وام���ت���أم���ل وام��ت��أل��م 
والطفل والهرم والرحيم والرزين 
هذه  كل  واموضوعي  وامتحرر 
تتوفر  ا  والتناقضات  اميزات 
اا ي شخص منحه اه اموهبة 
احلوه  وال��روح  الراجح  والعقل 
هذه  وك��ل  اخاصه  والكاريزما 
الصفات جمعت ي كيان واحد 
تدعى محمد  واحده  وشخصية 
صبحي انه الفنان الذي تتشرف 
به مصر انه الفنان الذي تسأل 
تقضي  أن  وف��ك��رت  مصر  زرت  وان  أعماله  ع��ن 
لو  محظوظا  ستكون  فحتما  جميلة  أمسية متعه 

قضيتها مع سهرة مسرحية بطلها محمد صبحي

صبحي 
وامساءات 

اجميلة  

عبد اه ملك
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حسن عطية يسلم شهادة امشاركة بامهرجان للعرض العمانى 

غدا اأعان عن جوائز » صاح عبد 
الصبور« فى التأليف امسرحي

عشرات الشباب ينتظمون فى 
امشاركة بورش امهرجان 

وفاء احكيم تبدي إعجابها 
بـ » قصاقيص« 

عطية  حسن  الدكتور  قام 
للمعهد  اأسبق  العميد   ،
امسرحية  للفنون  العالى 
امشاركة  شهادة  بتسليم   ،
الرواحى  محمد  بامهرجان 
 « العمانى  العرض  ، مخرج 
تقليد  وهو   ،  « عيش  لقمة 
 « إدارة مهرجان  استحدثته 
شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الفرق  لشكر   « الشبابي 
احضور  على  امشاركة 
الدورة  بفاعليات  وامشاركة 

الثالثة 

أعلنت داليا همام ، مقرر جنة التأليف امسرحي ، بامهرجان 
للفائزين بجوائز مسابقة » صاح عبد الصبور  ، عن إباغها 
» فى التأليف امسرحي ، ومن امقرر حضورهم اليوم واإعان 

عن أسمائهم بحضور أعضاء جنة حكيم امسابقة . 
كما ستحضر إلى شرم الشيخ معتزة عبد الصبور ، جلة الكاتب 
الكبير صاح عبد الصبور ، لتسليم اجوائز للفائزين ، كما كان 
قد أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عن نيته إنتاج العرض 
الفائز بامركزاأول ي هذه امسابقة ، وتقدم العرض مسرحه 

اخاص 
اجدير بالذكر أن جوائز التأليف امسرحي عددها ثاثة جوائز 
، وستقوم الهيئة العربية للمسرح بطباعة النصوص الفائزة فى 

كتاب واحد سيتم نشره عقب اإنتها من فاعليات امهرجان . 

بعد وصول الشباب الذي م إختياره من قبل إدارة مهرجان« شرم 
الشيخ الدولى للمسرح الشبابي » فى دورته الثالثة للمشاركة فى 
له  ما  كل  الشباب  لتعليم  امهرجان  يقيمها  التى  الفنية  الورش 

عاقة بامسرح .
وبدأ امدربون الـ 14 بالعمل لتدريب هؤاء الشباب أمس، ومن 
امقرر أن تستممرهذه الورش حتى نهاية فاعليات امهرجان من 

مسابقات رسمية .

 « الشبابي  للمسرح  الدولى  الشيخ  » شرم  ، مدير مهرجان  وفاء احكيم  الفنانة  قامت 
بااعان عن إعجابها ما أحدثه فريق عمل مسرحية » قصاقيص » ــ امشاركة ضمن 
قسم مسرحالشارع والفضاءات امفتوحة بامهرجان ــ وما أحدثه فى شارع » خليج نعمة » 
من بهجة و تفاعل مع مرتادى الشارع ، وقامت الفرقة بالرقص والغناء على أنغام أغنيات 

» الضمة » الفولكلورية الشهيرة .
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ديرمان : اهدف هو خلق شبكة تواصل بن أبناء امهنة 
الواحدة ) السينوجرافين ( ي العام بكل قاراته

ي اجتماع اهيئة الدولية لسينوجراي ومعماري وتقي امسرح 

ض���م���ن ف���اع���ل���ي���ات 

الشيخ  شرم  مهرجان 

ال����دول����ي ل��ل��م��س��رح 

دورت���ه  ي  ال��ش��ب��اب��ي 

الثالثة عقدت الهيئة 

لسينوجراي  العامية 

وم���ع���م���اري وت��ق��ن��ي 

 )   oistat  ( ام��س��رح  

الناقد  اداره���ا  ن��دوة 

م��ح��م��د ال����روب����ي – 

رئيس حرير جريدة 

وبحضور   – مسرحنا 

ادارة  مجلس  اعضاء 

ومجموعة  ال��ه��ي��ئ��ة 

السينوغرافين  م��ن 

ضيوف  وامسرحين 

امهرجان . 

متابعة:   

عماد علواني 

ثم  باحضور  مرحبا  الروبي  حدث  البداية  ي 
أشار إلى أن الراحل د. رمزي مصطفى كان واحدا 
من أسسوا هذه الهيئة منذ عام 1967 أي منذ 
مدعاة  هذا  ان  مؤكدا  عاما،  يقارب خمسن  ما 
هو  اللقاء  هذا  من  هدفه  أن  وأضاف  للفخر، 
محاولة إزالة اإلتباس ي مفهوم السينوجرافيا 
اسيما وأننا بحضرة الهيئة العامية لسينوجراي 

امسرح . 
ثم طلب من امهندس حازم شبل – نائب رئيس 
ضيوف  بزمائه  احضور  يعّرف  أن   – الهيئة 
وطبيعة  الهيئة،  ادارة  أعضاء مجلس  من  الندوة 

عمل هذه الهيئة العامية . 

بيرت   « الهولندي   -: من  بكل  احضور  فعّرف 
كيفن   « واأمريكي  الهيئة،  رئيس   « ديترمان 
يان   « والتشيكي  للهيئة،  العام  » اامن  ريجدون 
مارينا   « بلجراد  ومن  الصندوق،  أمن   « رولنك 
رايتشينوفا »، و البلجيكي » ايفو كريسماكر » ، » 
لوي جانسون » رئيس الهيئة السابق، ومن تايوان 
» وان جاج » امديرة التنفيذية للهيئة، وأشار شبل 
إلى تغيب كل من ااجليزي » شون »، و » دانكن 

» من تايوان . 
ثم طلب » الروبي« مدير الندوة من رئيس الهيئة 
أن يعّرف احضور بطبيعة عمل هذه الهيئة وأبرز 
خمسن  إلى  يصل  طويل  تاريخ  عبر  قدمته  ما 

عاما. 
جميع  أن  موضحا   « ديترمان  بيرت   « فتحدث 
للعمل  متطوعون  إدارتها  ومجلس  الهيئة  اعضاء 
 « »براغ  ي  تأسست  الهيئة  وأن  الهيئة،  داخل 
بالتشيك منذ خمسن عاما، وقد بدأت ي أوربا 
ثم الوايات امتحدة ثم أمريكا الاتينية ثم آسيا 

ثم مؤخرا ي افريقيا وامنطقة العربية. 
واضاف » ديترمان » : لسنا هيئة دعائية ولكننا 
نعمل على تفعيل النشاط مع البشر، ونحن سعداء 
لعضوية  لإنضمام  الناس  لدعوة  هنا  بوجودنا 
جديدة،  نشاطات  لعمل  اأفكار  وتقدم  الهيئة 
بن  تواصل  شبكة  خلق  هو  الهدف  أن  موضحا 
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الروبي : الراحل  د. رمزي مصطفى كان واحدا من اسسوا اهيئة .. و هذا مدعاة للفخر
ابناء امهنة الواحدة ) السينوجرافين ( ي العالم 

بكل قاراته .
ثم اشار إلى أن الهيئة تنظم معرضا للتصميمات 
ي  كندا  وستضيفه  سنوات،  اربع  كل  الدولية 
يتيح  امعرض  أن  وأكد   ،2021 القادمة  الدورة 
إلى  افتا   . بامشاركة  يرغب  فنان  أي  الفرصة 
تعليمهم  ضرورة  وإلى  الشباب  ي  امستقبل  أن 
وتدريبهم فنحن جميعا نتعلم من بعضنا البعض . 
ثم تساءل الروبي عن مصادر دعم ومويل الهيئة 
، وترك احديث لـ »يان رولنك » امن الصندوق 
ليست  الهيئة  أن  موضحا  بدوره  حدث  الذي 
غنية ماديا، وأن اعضاء مجلس اادارة غالبا ما 
يتحملون تكاليف سفرهم واجتماعاتهم، وأكد أن 
مقابل  دوما  تطوعا  الهيئة  ي  يعملون  اجميع 
امراكز  عضوية  أن  موضحا  وأضاف  مادي، 
تكلفتها 500 يورو سنويا، بينما امعاهد والكليات 

العضوية  اما  يورو،   250 العضوية  مقابل  تدفع 
الهيئة  أن  مضيفا  يورو،   50 فتكلفتها  الفردية 
تتلقى دعما مشكورا من وزارة الثقافة التايوانية . 
أن  الهيئة موضحا  رئيس   « »ديترمان  ثم حدث 
معرض التصميمات الذي تنظمه الهيئة كل اربع 
سنوات هو حدث ضخم يتكلف كثيرا وتستضيفه 
واجلترا  كندا  ذلك  قبل  استضافته  وقد  الدول، 

وتايوان، ويتم التجهيز له قبله بأربع سنوات . 
متسائلة  عام  عايدة  د.  حدثت  احضور  ومن 
أنه من الافت للنظر غياب دول مهمة ي مجال 
مثل  الهيئة  عضوية  عن  وامسرح  السينوجرافيا 

فرنسا وايطاليا واسبانيا ؟! 
واجابت عليها » مارينا رايتشينوفا » موضحة أن 
اعضاء  من  هم  الندوة  هذه  ي  هنا  امتواجدين 
دولة،   50 حوالي  من  امنتخبن  اإدارة  مجلس 
وأن هناك بعض امعوقات تتسبب ي خروج بعض 

اخرى  مرة  وعودتها  الهيئة،  عضوية  من  الدول 
كفرنسا وايطاليا واسبانيا 

أو  يزيد  الهيئة  نشاط  أن   « »ديترمان  وضح  ثم 
يقل حسب مدى فاعلية ونشاط اعضاء مجلس 
للهيئة  امدبر  العقل  ادارتها، فمجلس اادارة هو 
الذي يتابع نشاطاتها ونشاطات امراكز اأخرى، 
مضيفا انه يدعو امراكز لتقدم مرشحن لعضوية 
الهيئة ي دورتها القادمة، مشيرا إلى ان امراكز 
بعضها فاعل وبعضها غيرذلك، مؤكدا ان مجلس 
اادارة يحاول جاهدا خلق جسورا من التواصل 

بينها جميعا . 
وي مداخلة ثانية لـ د. عايدة عام أشارت إلى 
 « أنها شاهدت عرضا مسرحيا ي اسبانيا عن 
لـ لوركا، وان امخرج قدمه ي   « الدامي  العرس 
فضاء مفتوح » غابة » موضحة أن الفرقة التي 
قدمت العرض هي فرقة مكسيكية من الفاحن 
متسائلة ماذا ا تدعم الهيئة التشكيل ي فضاءات 

مفتوحة وغير تقليدية . 
واجابت مارينا بأن الهيئة تعمل ي هذا ااجاه 

ديرمان : لسنا هيئة دعائية ولكننا نعمل على تفعيل النشاط مع البشر
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مازن الغرباوي : توقيع بروتكول تعاون مع اهيئة العربية للمسرح  
لتنظيم جموعة من الورش امسرحية طوال العام

ي  مشاركته  مشيرا   - حلوان  جامعة  ااداب 
 2015  « »براغ  ي  الدولية  التصميمات  معرض 
ان  وأضاف  له،  اأولى  امرة  كانت  أنها  موضحا 
امعرض حوى أول مرة جناحا للطلبة امصرين 
وبالقاهرة،  بااسكندرية  جميلة  فنون  كليات  من 
امسرحية،  للفنون  العالي  وامعهد  حلوان  واداب 
انه مازال يعرض هذه الصور لطابه ي  مؤكدا 

قاعات الدرس . 
رئيس   – الغرباوي  مازن  امخرج  حدث  ثم 
امطروح  التعاون  اطار  انه ي  معلنا   – امهرجان 

وذكرت مثاا عن برنامج قدمته الهيئة ي » براغ 
وكان هدفه تقدم  الطاب  » وقد حضره آاف 

عروض ي فضاءات غير تقليدية.
واكد » كيفن ريجدون » أن الهيئة نظمت معرضا 
للفضاءات امفتوحة ي 2003 ي مدينة » براغ » 

وأنه كان مفتوحا لكل من يريد امشاركة 
وقالت »وان جاج » أن الهيئة تنظم عدة مسابقات 
التصميمات  أفضل  معمارية  مسابقة  منها 
تقنية  وافضل   ،) امسرحي  البناء   ( امعمارية ي 

مسرحية، وغيرها من امسابقات.
الثقافة  وزيرة  على  اقترحت   : ديترمان 
حوض  لسينوغراي  معرضا  استضافة 

البحر امتوسط
وقال رئيس الهيئة أنه قابل د. ايناس عبدالدام 
وزيرة الثقافة واقترح عليها أن تستضيف مصر 
معرضا لسينوغراي حوض البحر امتوسط، افتا 
إلى أن هذا احدث قد يعد مهيدا أن تستضيف 
مصر معرض التصميمات الدولية ي الدورة بعد 
القادمة 2025، موضحا أنه حدث ضخم ويتكلف 
امستضيفة  اجهة  تكون  أن  يفضل  لذا   . كثيرا 

مجموعة كبيرة . 
وذكر امهندس حازم شبل أنه تقدم للهيئة مشروع 
الدولية  التصميمات  معرض  مصر  استضافة 
2021 إا أنه لم يتم قبوله وفازت به كندا، وكان 
ومجموعات  جهات  وجود  عدم  الرفض  سبب 

كبيرة داعمة لهذه ااستضافة .
وقال » كيفن ريجدون » : لقد نظمنا منذ أسابيع 
اساتذة  وحضره  اأمريكي  امعهد  ي  معرضا 
التصميم وبعض الطاب وقد مت دعوة طالبة 
امسرحية  للفنون  العالي  بامعهد  الديكور  بقسم 

مصر .
ثم حدث د. محمد سعد – استاذ الديكوربكلية 

العامية  والهيئة  امهرجان  ادارة  بن  بدأ  الذي 
لسينوجراي امسرح م توقيع بروتكول تعاون آخر 
لتنظيم مجموعة من  للمسرح  العربية  الهيئة  مع 
بينها  العام وسيكون من  الورش امسرحية طوال 

ورش للسينوغرافيا  
وي ختام الندوة دار النقاش بن احضور حول 
أغلب  وأكد  والسينوجرافيا  السينوجراف  مفهوم 
احضور أن امصطلح عليه خاف كبير ي العالم 

كله . 
قد  أنه  إلى  افتا  الندوة  مدير  الروبي  وختم 
مفهوم  عن  مسرحنا  جريدة  ي  ملفن  نشر 
السينوجرافيا نظرا ما يحمله امفهوم من خاف 
كبير وأضاف : أرى أن الواقع امسرحي امصري 

والعربي يحتاج تركيز أكبر على هذا امعنى . 

يان رولنك : ميع أعضاء اهيئة 
يعملون بشكل تطوعي 
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الفضاءات امسرحية امتعددة ..

 مرد على امألوف.. 

وتفجر لأطر التقليدية
تعد الفضاءات 

امسرحية امتعددة 
مثل مسرح اجرن، 

ومسرح الغرفة 
ومسرح الشاطىء، 
ومسرح الشارع  من 

اأشكال امغايرة 
مسرح العلبة 

اأيطالية، وهى 
مثابة مرد على 
الشكل التقليدى، 

واأبنية التقليدية 
للمسرح، فهو إجاه 

هام لفنون اأداء 
بشكل عام والتغلب 

على مشكات دور 
العرض، إضافة إلى 

إنها تقدم اماط 
وأشكال مختلفة 
للعروض، وتلقى 

الضوء على أساليب 
جديدة للرؤى 

امسرحية، واحلول 
اابداعية للفضاء  

امسرحى . 

رنا رأفت 

7
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فى  إستطاع  فقد  مختار  محمود  متحف  بجانب 

عرض »حلم ليلة صيف« أن يقوم بتوظيف القلعة 

بشكل درامى وهو يضرب لنا امثل فى إستخدام 

إحترام طبيعة  قأئم على  بشكل  امغاير،  الفضاء 

هناك  أيضا  العرض،  به  امقام  والفضاء  امكان 

مثل اخر يجب أن أذكره وهو امخرج عبد الرحمن 

الشافعى الذى قدم عرض » السيرة الهالية« فى 

وكالة الغورى وكان مصمم الديكور الفنان حسن 

يائم  بشكل  الغورى  وكالة  توظيف  وم  العزبى 

عرض السيرة الهالية مع إستخدام اإغانى فلم 

نشعر ولو لوهلة أن هناك شىء دخيل فى العرض، 

أيضا عرض »شقة عم جيب« يقوم امشاهد بلف 

بشكل محورى مع العرض 

وأختتمت د. عايدة عام حديثها بأن كل فضاء 

له شخصيته ومامحه، وهناك ضرورة أن يقوم 

كا من امخرج ومصمم الديكور مناقشة وجهات 

النظر امتعددة فمن اممكن ان يقدم السينوغراف 

حلوا إبداعية للمخرج تساعده فى طرح رؤيته

قال الدكتور محمد الشافعى أن مسرح الفضاءات 

الوطن  فى  طويلة  فترة  منذ  متواجد  مسرح  هو 

العلبة  مسرح  على  تعرفنا  وقد  ومصر،  العربى 

وفرنسا  إجلترا  هم  دول  ثاثة  من  اايطالية 

إيطاليا وفترة الفنان يعقوب صنوع 

قالت الدكتورة عايدة عام أن الفضاءات امغايرة 

اأيطالية،  العلبة  لشكل  الراكدة،  امياه  حرك 

وهو ما يتيح وجود أماط مغايرة،ولكنه ا يلغى 

مع  فالتعامل  اأيطالية،  العلبة  مسرح  وجود 

ساح  التقليدى  النمط  عن  امختلفة  الفضاءات 

مشاهدة  عند  ماحظته  م  ما  حدين،أن  ذو 

العروض فى القاعات امختلفة على سبيل امثال 

قاعة مسرح الغد وقاعة صاح عبد الصبور وهى 

يفرض  اأحيان  تقليدية ففى بعض  قاعات غير 

امخرج مع مصمم الديكور،فى القاعة أو الفضاء 

اجمهور  يتلف  امثال  سبيل  على  تقليدى  شكل 

حول منطقة التمثيل إذن حول امسرح الى علبة 

إيطالية وهناك أمثلة أستخدام الفضاء امغاير، 

وعرض  »روح«  عرض  هما  عرضن  فى  وتتمثل 

الديكور  قناوى ومصمم  باسم  للمخرج  »احبل«، 

محمد  الديكور  مصمم  أجاد  فقد  جابر  محمد 

جابر، التعامل مع الفضاء بشكل مغاير وذلك أن، 

إستطاع أن يقوم بنقل إحساس الدراما للجمهور 

بتجسيد  قام  فقد،  للغاية  هامة  مسألة  وهى 

هام  شىء  وهو  للصورة  تشكيلية  برؤية  الدراما 

إى مصمم ديكور

يحتاج  امختلفة  الفضاءات  مع  التعامل  وأضافت 

شديد  وعى  على  ديكور  ومصمم  مخرج  الى 

امثال عند  الفضاء، فعلى سبيل  بأستخدام هذا 

مسرحى  عرض  لعمل  كاحديقة  مكان  إختيار 

يجب على امخرج والسينوغرافر إحترام الطبيعة 

وتوظيفها جماليا ودراميا. 

»يحضرنى  قائلة  عام  عايدة  الدكتورة  وتابعت 

الفنان د. حسن جمعة الذى قام بإخراج عرض 

»حلم ليلة صيف« فى قلعة قايتباى، باأضافة إلى 

تقدمة عرض »روميو وجوليت« فى حديقة النهر 

د. أبو احسن سام :إستخدام دور العرض الغر تقليدية والفضاءات 
امغايرة جربة هامة للشباب امسرحى 

د. عايدة عام : حريك امياه الراكدة 
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د. حمد الشافعى مسرح الفضاءات حتاج إى مثل ذو 
قدرات وإمكانيات جسدية ختلفة 

فعلى سبيل امثال لدينا مسرح الشارع الذى ظهر 

تعتمد  التى  اأماكن  من  مجموعة  غراره  على 

على مسرح الشارع والفضاءات على سبيل امثال 

ساحة روابط للفنون والفن ميدان الذى تقام به 

احفات الغنائية والعروض امسرحية أيضا هناك 

حلقة السيرك التى اتزال خارج البناء التقليدى 

وتشكل شكل من أشكال الفضاءات امغايرة، فهى 

وهناك جربة  التقليدى  البناء  خارج  دار عرض 

شهيرة وهى »سيرك الشمس« الذى يعد من دار 

العرض الغير تقليدية فهى تعتمد على تكنيك غير 

تقليدى فهى تقام بشكل أفقى أو رأسى او تقوم 

بالدروان وهو ما يتطلب،مثل ذو قدرات مختلفة 

مسرح  أن  إلى  إضافة  التقليدى،  اممثل  بخاف 

على مثلن  يعتمد  أن  يجب  امغايرة  الفضاءات 

لهم قوة جذب للجماهير،وقبول حتى ا ينسحب 

اجمهور وذلك أن من خال هذا الفضاء امغاير 

وذلك  لدى اجماهير  الرؤية  بفتح مساحة  قمنا 

يتطلب  ما  وهو  التقليدية  العرض  دار  بخاف 

إمكانيات  لديه  ومثل  وقوية  جاذبة  فكرة  أيضا 

كبيرة

اأماط  إن  سام:  احسن  أبو  الدكتور  قال 

كان  سواء  التقليدية  العرض  دور  عن  امختلفة 

مسرح اجرن أو مسرح غرفة أو مسرح شاطىء 

أن  وخاصة  احدود  أبعد  إلى  هامة  أماط  هى 

النشاط امسرحى اأن أصبح مكثف ومركز على 

جهود الشباب، وإبداعتهم وخاصة أن عروضهم 

إطار  ضمن  يدخل  اأنتاج  فى  صعوبات  تواجة 

دار عرض، سواء  وجود  الصعوبات مشكلة  هذة 

دور عرض داخل امؤسسات الرسمية حكومية أو 

مدنية وعقب ثورة يناير كان هناك إلتفاف حول 

الفضاءات امغايرة سواء فى اميادين أو الفضاءات 

سواء  امغايرة  الفضاءات  أن  نعلم  وكما  الواسعة 

أو الشاطىء أو مسرح  أو الشارع  مسرح اجرن 

فى  وخاصة  ومختلفة  هامة  أماط  هى  الغرفة 

مسرح  عند  حديثى  فى  وسأقف  احالية  الفترة 

اجرن الذى يعد شكل قدم وقد مارسه امخرج 

ان  إلى  إضافة  القرى  إحدى  فى  اخولى  فهمى 

مؤسس هذا امشروع الذى تقدم به إلى اأستاذ 

لفترة  اموافقة عليه ولكن توقف  نوار وم  احمد 

فلسفة  يناسب  هام  مشروعا  انه  رأى  وفى 

الثقافة اجماهيرية فإذا أردنا أن نطلق شعار » 

امسرح للجميع » فهو ينطبق على مسرح الثقافة 

امختلفة،يقام  بأشكالة  امفتوح  امسرح  كان  وقد 

»ليالى  مثل  اموسمية  أو  الدينية  اأحتفاات  فى 

احصاد« أو »اأفراح« فقد كانت جميع امناسبات 

أو  اايطالية  العلبة  مسرح  خارج  تتم  امسرحية 

جلوسه  وطريقة  فاجمهور  التقليدى،  امسرح 

اممثل فى  أن  إلى  بااضافة  العرض،  دار  تشكل 

أو  الغرفة  أو  اجرن  سواء  الفضاءات  مسرح 

ومرونه  كبيرة  إحترافية  لديه  يكون  الشاطىء 

جسدية وقدرات مختلفة.

وأضاف مسرح الفضاءات امغايرة للعلبة اايطالية 

يحتاج إلى شكل مختلف وعدد من اممثلن أكبر 

وذلك أن مساحته واسعة 

د. حمود سعيد :مسرح التمرد 
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حتى اصبحت كل العروض تقدم هذا الشكل 

وأضاف مسرح الفضاءات امفتوحة يعد مرد على 

ما  أن  فنجد  امضمون،  وعلى  امسرحى  الشكل 

يقدم فى مسرح الفضاءات امفتوحة هو مختلف 

ويرجع  اايطالية،  العلبة  مسرح  فى  يقدم  عما 

اليونان  عصر  الى  امفتوحة  الفضاءات  مسرح 

القدم فقد كانت تقدم عروض فى ساحة امذبح 

من  شكل  الرومانية  امسارح  وأيضا  امعابد  وفى 

أيضا  امفتوحة،هناك  الفضاءات  مسرح  أشكال 

امفتوحة،  الفضاءات  امسرح  أنواع  من  أخر  نوع 

وهو مسرح السيرة الشعبية وهناك مسرح اجرن 

مخيون  العزيز  عبد  الفنان  جربته  قدم  الذى 

وامخرج عباس احمد وامخرج أحمد إسماعيل. 

مسرح  فى  سعد  صالح  الفنان  جربة  أيضا 

السراديق وأيضا جربة امخرج عبد الكرم برشيد 

مختلفة  أشكال  وجميعها  اأحتفالى  امسرح  فى 

امشكات  أهم  من  قائا  وتابع  امفتوح  للمسرح 

اخاصة مسرح الفضاءات أن اجمهور قد يكون 

غير واعى بهذه النوعية من امسرح. 

وجود  عدم  على  للتغلب  نيرة  فكرة  أنها  احقيقة 

مسارح، ومن ناحية أخرى هناك من يفضلها، أنها 

مثل الرجوع للفكرة الشعبية القدمة، وهى عاقة 

الناس بفنون اأداء، فهناك الكثيرين الذين إهتموا 

هناسنجد  التقليدي،ومن  البناء  خارج  بامسرح 

فى  عروضهم  قدموا  الذين  الفنانن  من  الكثير 

الساحات،وفى اجرن وفى أسطح البيوت 

 وتابع قائا كان هناك مشروعا هام فى الثقافة 

اجماهيرية وهو مشروع مسرح اأماكن امفتوحة 

الفنان  بها  نادى  والتى  هامة،  امشاريع  وهوأحد 

بالفعل  أقيمت  وقد  اميرغنى  بهاء  الراحل 

مسرحية  وعروض  الساحات  فى  مهرجانات 

تغلبا على فكرة عدم وجود دور للعرض وقد كان 

يتردد على هذة العروض ما يقرب من 30 ألف 

التردد  ثقافة  مشاهد ومن هناك فأصبح هناك 

الثقافة،  هذه  امتلكون  فالكثير  امسرح  على 

فى  امسرحية  العروض  تقدم  جربة  وعقب 

الساحات والفضاءات أصبح الكثير يترددون على 

مشاهدة العروض امسرحية، إضافة إلى أن أثناء 

ثورة يناير كانت تقدم مجموعة من العروض فى 

اميادين، أعتقد أن عروض الفضاءات والساحات 

بامسرح  الوعى  فكرة  لتنشيط  امفتوحةهامة 

وبأختافه وأهميته. 

قال الناقد باسم عادل أن امؤلف عندما يتناول 

النص يتصور شكل الفضاء، الذى يقدم من خاله 

النص وبالتالى طبيعة النص نفسها، تطرح شكل 

الفضاء. 

فهى  الشعبية  الظواهر  فكرة  امثال  سبيل  على 

احكواتى  مسرح  ومنها  مسرح  إلى  حتاج  ا 

الشارع  الى  النزول  تتطلب  فهى  راجوز،  واأ 

أخرى  نصوص  وهناك  باجماهير،  واأحتكاك 

أو  الغرفة  مسرح  مثل  مسرح  وجود  حتمل 

فى  العرض  تقدم  يتطلب  هنا  فالطرح  القاعة 

القاعة وبشكل مغاير هناك نصوص تقليدية من 

اممكن طرحها فى فضاءات مختلفة وهذا يرجع 

إلى رؤية امخرج فى تقدم العرض بشكل مغاير 

للشكل التقليدى  

اجماهيرية  الثقافة  أن  وذلك  اجماهيرية 

منتشرة فى ربوع اأقاليم أيضا شكل من أشكال 

قام  الذى  الغرفة  مسرح  هو  امغايرة  الفضاءات 

مسرح  وهو  عودة  الغفار  عبد  امخرج  بتأسيسة 

بعمل عروض مسرحية  وا  يقم  أن  للشباب  يتيح 

قصيرة ويعيدوا تشكيل الرؤية امسرحية باأضافة 

إلى احميمة بينهم وبن اجمهور وهو نوع هامة 

من أنواع الفضاءات امغايرة 

قال الدكتور محمود سعيد أن مسرح الفضاءات 

امفتوحة فى غاية اأهمية وخاصة أن ليست كل 

وكما  العادى  واجمهور  للمتلقى  مهيئة  امسارح 

أغلب  فى  يعرض  الفضاءات  مسرح  أن  نعلم 

الوقت فى النهار وهو ما يتيج أكبر عدد مكن 

من اجمهور أن يشاهده فمسرح الشارع بدأ فى 

إجلترا  كبير  بشكل  وانتشر   1966 عام  اجلترا 

أمد ميس :مهم لتنشيط فكرة الوعى بامسرح 
وبأختافه وأهميته 

باسم عادل : طبيعة النص تتطرح شكل الفضاء 
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● ما هي معايير اختيار العروض امشاركة 

للمهرجان ؟ 

عدة  على  امشاركة  العروض  اختيار  ي  اعتمدنا 
معايير منها اجودة الفنية ، و أن تتسم العروض 
بصفة الشبابية، و أن يسمح اإختيار بتمثيل أكبر 

عدد من الدول داخل امهرجان

محمد  الفنان  اس��م  اختيار  ي  رأي��ك  ما   ●

صبحي لدورة هذا العام ؟ 

فنان  ك��ل  بها  يعتز  كبيرة  قيمة  صبحي  محمد 
مصري فهو ظاهرة فنية مسرحية مصريه تستحق 
امصري،  امسرح  ي  تتكرر  أن  ونتمنى  الدراسة 
الفرقه،  املتزم صاحب  امعلم  للفنان  موذج  فهو 
الذي استطاع أن يصنع امعادله الصعبه بن ماهو 
الفن صناعه  أن  يغفل  فلم  وااحترام،  جماهيري 
دور  خال  من  ولكن  التجاري  الربح  الي  تسعي 

ثقاي وفكري محترم . 
القدرات  امتلكت  لاعجاب  مثيره  مدرسه  فهو 
ااكادميه دون أن تغرق بها متزجة بحريه الفنان 
ونيل  النجاح وجذب اجمهور  ورغبته ي  ومرده 

اعجابه وحقيق النجوميه.
ويضيف : إن مسرح صبحي يتمتع مذاق خاص، 

القائمن على مهرجان شرم الشيخ يفكرون 
دائما ي التطوير وي كل ما هو جديد

التمثيل  استاذ   – الشيوي  أمن  د. 

بامعهد العالي للفنون امسرحية – وهو 

أحد اعضاء جنة امشاهدة التي كلفت 

واأجنبية  امصرية  العروض  مشاهدة 

امهرجان،  ي  للمشاركة  تقدمت  التي 

حول امهرجان ومعايير اختيار العروض 

امشاركة كان لنا معه هذا احوار :  

حوار : عماد علواني

د. أمن الشيوي:
11

حوار
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امصري بشكل عام. 

● ما رأيك ي أثر امهرجانات امسرحية على 

احياة امسرحية الداخلية واخارجية ؟ 

لكل  متحمسا  أك��ون  ا  اأغلب  ي  أن��ا  احقيقة 

جدا  متحمس  أنني  إا  امسرحية،  امهرجانات 
الشبابي،  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
أنه شبابي، إا ان بعض امهرجانات تهدر أمواا 
كثيرة دون داع، اا ان فكرة امهرجان كتجمع ثقاي 
شيء جيد يضيف للمسرح امصري، لكن امبالغة 

م  فيقّد
جسد  يوظف  و  واجدية  الكوميديا  بن  مزيجا 
اممثل دون مبالغة مستخدما اإبهار دون افراط 
التحقق  ف��رص��ه  ويعطيهم  بالشباب  ويستعن 
تقدير  ك��ل  ويستحق  اال��ت��زام،  بشرط  وااب���داع 
امتقدمة  الدول  كبر عدد من   . وتكرم  وإعجاب 

للمشاركة. 

الشيخ  ش��رم  مدينة  اختيار  ي  رأي��ك  ما   ●

احتضان هذا امهرجان ؟

انا مواكب لهذا امهرجان منذ بداية التحضير له، 
ومست امعاناة التي عاناها امخرج مازن الغرباوي 
امهرجان  بفكرة  اجميع  واقناع  امهرجان  رئيس 
ودعمه والدعاية، فتم اختيار مدينة شرم الشيخ 
ي ظروف تاريخية صعبة، حيث أن مدينة شرم 
الشيخ كانت تعاني من أزمة شديدة فيما يخص 
سمعتها  لها  لتعود  اختيارها  م  ل��ذا  السياحة، 
إليها  يأتوا  أن  يستطيعون  للسياح  آمنة  كمدينة 
ويستمتعون بها ، وي نفس الوقت يعتبر امهرجان 
ظاهرة فنية ثقافية تضع مدينة شرم الشيخ على 
خريطة الثقافة العامية إلى جانب الترفيه والبحر 
. واعتقد أن ذلك قد حقق اآن مع الدورة الثالثة 

للمهرجان .

التأليف  مسابقة  تستطيع  مدى  أي  إلى   ●

امسرحية  اح��رك��ة  ي  ج��دي��دة  دم��اء  ض��خ 

امصرية والعربية ؟ 

اشك ان مسابقة التأليف لها دور كبير ي تشجيع 
وجريب  التأليف  جربة  خ��وض  على  الشباب 
يستسهل  الشباب  معظم  ك��ان  ف��إذا  إمكانياتهم، 
فهو  خاصة  طبيعة  له  التأليف  ان  إا  التمثيل، 
أن  إلى  ويكررها  التجربة  على  يقدم  من  يحتاج 
تتطور أدواته، وأرى مسابقة التأليف فرصة جيدة 
وجريب  أدواتهم  تدريب  على  امواهب  لتشجيع 
أنفسهم، وأثق أنها ستفرز مؤلفن وكّتاب عظام .

الفضاءات  ع��روض  مسابقة  ي  رأي��ك  ما   ●

امفتوحة وماذا تضيف للمهرجان وللمسرح 

بشكل عام ؟ 

يحوي امهرجان ضمن مسابقاته مسابقة للعروض 
ذات الفضاءات امسرحية اجديدة، وهي جارب 
مسرحية تستحق اإعجاب والتشجيع كأن تقدم 
او  ال��س��وق  او  ال��ش��اط��يء  على  مسرحيا  عرضا 
نبحث عن  او على سفينة، فنحن جميعا  الشارع 
و  افكاره  ضخ دم��اء جديدة ي امسرح س��واء ي 
كثيرا  يضيف  ما  مارسونه  من  ي  أو  أشكاله 
وامسرح  امهرجان  إلى  بالطبع 

اننا حاجه للخروج بامهرجانات من ااطر وااماكن 
التقليدية ومن العاصمة
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 امهرجان ظاهرة فنية ثقافية تضع مدينة شرم الشيخ 
على خريطة الثقافة العامية إى جانب الرفيه والبحر

امتقدمة للمشاركة ي امهرجان ؟ 

مست أن عددا كبيرا من العروض تقدم للمشاركة، 
وامريكا  واورب��ا  اسيا  ال��دول من  العديد من  وأن 
متقدمة مسرحيا، ووجود بعض التجارب امسرحية 
التي حاول اإجتهاد سواء ي توظيف التكنولوجيا 
اسيما  جديدة  مسرحية  ظاهرة  عن  البحث  أو 
وقد احظت مزجا كبيرا بن كل عناصر العرض 
امسرحي كالكلمة واحركة والرقص وااضاءة مع 

البساطة، لتقدم عرض كامل وشامل . 

● من خال مشاهداتك لعروض متنوعة من 

من  امصري  امسرح  يقف  اين  العالم،  قارات 

احركة امسرحية العامية ؟ 

ا ارى ف��ج��وة ب��ن ام��س��رح ام��ص��ري واح��رك��ة 
امسرحية العامية، ولكن تنقصنا اجرأة، فاأفكار 
العامية صارت أكثر جرأة وحررا وتعبيرا، بينما 
كثيرة،  مجتمعية  عوامل  حكمنا  م��ازال��ت  نحن 
من  نحن  ولكن  امجتمع  يفرضها  بالضرورة  ليس 

نفرضها .

تستحق  شبابية  ج��ارب  لدينا  أن  أرى  ولكنني 
اإحترام، وأننا مازلنا دولة نامية وبالتالي مازلنا 
لم ننطلق فنيا بنفس الدرجة من اجرأة والتحرر. 

● كم عرضا تقدم للمشاركة ي امهرجان ؟ 

اكثر من 500 عرضا مسرحيا 

أهمية  مؤشرا  الرقم  ه��ذا  أن  ت��رى  هل   ●

مهرجان شرم الشيخ ؟ 

للمهرجان سمعة طيبة على  بالطبع، فقد اصبح 
كمدينة  الشيخ  ش��رم  وم��دي��ن��ة  ال��ع��ال��م،  مستوى 
بشكل  اخ��ارج��ي  العالم  ج��ذب  عامية  سياحية 
كله سيحاولون  العالم  شباب  أن  ارى  ولذا  كبير، 

امشاركة ي هذا امهرجان 

الشيخ  شرم  مهرجان  تطوير  مكن  كيف   ●

وامهرجانات امسرحية بشكل عام ؟ 

الشيخ  ش��رم  م��ه��رج��ان  على  القائمن  ان  ارى 
يفكرون دائما ي التطوير وي كل ما هو جديد، 
واعتقد اننا بحاجه للخروج بامهرجانات من ااطر 
وااماكن التقليدية ومن العاصمة، وأن نبتعد عن 
البذخ ونركز على التواصل والفن، وجديد للوجوه 

امشاركة ي امهرجانات . 

ي اإنفاق وأن تتحول امسألة إلى مجرد جماعات 
وامنافع  امصالح  وتتبادل  جماعات  تستضيف 
ولكن مهرجان   . امسرح بشكل عام  يؤذي  فذلك 
التكاليف  وبأقل  الشباب  فيه  يساهم  مسرحي 
اممكنة وتشارك فيه العديد من الوزارات، اعتقد 

أن هذا يستحق التقدير واإحترام .

مهرجان  يقدمه  أن  يستطيع  ال��ذي  م��ا   ●

وللمسرح  للشباب  خاص  بشكل  الشيخ  شرم 

امصري ؟ 

الشباب  تعرف  وامسابقات  وال���ورش  ال��ع��روض 
مستوى  على  امسرحية  ب��اإج��اه��ات  ام��ص��ري 
العالم، باإضافة للورش التي يقوم على التدريب 
الثقاي  بامناخ  وااستفادة  اجانب،  خبراء  فيها 
الخ، اعتقد   .. والنشرات  الندوات  والفكري عبر 
أن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على شباب امسرح 

امصري . 

● ما الذي مسته من خال مشاهدة العروض 
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ودور  أهمية  عن  حدثنا  البداية  فى   ●
النوعية  امسرحية  الدولية  امهرجانات 
وخاصة التى تهتم بالشباب كمهرجان شرم 

الشيخ الدولى للمسرح الشبابى .
   الشباب هو محرك عجلة احياة، وي امسرح 

شهدها  التي  اجذرية  التحوات  كل  أن  اعتقد 
وكل  الشباب  جهود  على  قامت  العامي  امسرح 
ومدارس  مناهج  ابتكروا  الذين  امسرحين  كبار 
واختبروها من خال جارب عملية كانوا ينتمون 
الى جيل الشباب،  ي هذا السياق تبرز أهمية 
امهرجانات عموماً كمساحات للتاقي والتفاعل 

وتبادل اخبرات.

● ما الذى تراه ميز مهرجان شرم الشيخ 
نوعى  كمهرجان  الشبابى  للمسرح  الدولى 

عن غيره من امهرجانات ؟
   تكمن أهمية مهرجان شرم الشيخ الشبابي  ي 

كونه قاعدة شبابية تفاعلية مكن أن تسهم ي 
رسم مسار تطور امسرح العربي انطاقاً من أن 
وامتفاعلن  فيه  امشتركن  الشباب  امسرحين 
وج���ارب  خ��ب��رات  وم���ع  ج��ه��ة  م��ن  بينهم  فيما 
هؤاء  ثانية،   جهة  من  العالم  من  امسرحين 
امسرحي  امشهد  ص���ورة  سيشكلون  ال��ش��ب��اب 
اليوم   له  التأسيس  يتم  فما  مستقباً،  العربي 
العربي  امسرح  مستوى  هو  امهرجان  من خال 

ونوعيته  ي امستقبل.

● ما رأيك فى اختيار اسم الفنان محمد 
صبحى ليحمل اسمه دورة هذا العام ؟

فنية واحدة، أعتقد إن محمد صبحي حقق من 
أهدافاً  امسرحية  وجاربه  الفني  وعيه  خال 
ونتائج تصلح لدراستها وحليلها حل مشكات 

العاقة مع اجمهور ي امسرح العربي. 

● كيف ترى الفعاليات اموازية للمهرجان 
والورش  امسرحى  التأليف  مسابقة  خاصة 

والندوات ؟ 
   هي فعاليات تدل على جدية إدارة امهرجان ي 

ليس  مضافة  قيمة  صبحي  محمد  ال��ف��ن��ان     

من  اأهم  بل  فحسب  وجوميته  شهرته  بسبب 
واع  فنان  صبحي   محمد  أن  هو  نظري  وجهة 
وعميق ومبدع ي آن، يجمع ي شخصيته الفنية 
بها  يتحلى  أن  يجب  التي  النجاح  عناصر  بن  
الفنان امسرحي،  واقصد، قبول اجمهور بكافة 
بن  اجمع  على  وق��درت��ه  يقدمه،  م��ا  شرائحه 
مسيرة  واملتزم ي  والثقاي  والترفيهي  الشعبي 

التحوات اجذرية الي شهدها امسرح العامي قامت على جهود الشباب

د. هشام زين الدين: مهرجان شرم الشيخ الشبابي قاعدة شبابية 
تفاعلية مكن أن تسهم ي رسم مسار تطور امسرح العربي

أستاذ أكادمى متميز ، حصل على درجة اماجستير فى اإخراج الدرامى من أكادمية بياروسيا للفنون ، وحصل على درجة الدكتوراه فى اإخراج 
امسرح  فرقة  ومدير  مؤسس   ، التربوى  وخاصة  امسرح  مع  حافلة  مسيرة  له   ، امسرحية  للفنون  احكومية  بطرسبورغ  أكادمية  من  أيضا  امسرحى 
التربوى اللبنانى ، له العديد من امقاات واإبحاث العلمية امنشورة ، كما أن رئيس جنة التربية امسرحية فى مشروع تعديل مناهج التعليم العام 
ورئيس منتدى   ، للبحوث واإماء  التربوى  امركز  التربوى فى  التليفزيون  برامج  أنه مسئول عن  ، كما  بلبنان  للبحوث واإماء  التربوى  امركز  فى 
الفكر التقدمى ، وعضو جان علمية لتقييم اإبحاث فى جامعة اليرموك اإردنية وفى جامعات عدة فى العراق واجامعة اللبنانية أيضا ، شارك 
فى العديد من الفعاليات وامهرجانات وامؤامرات العربية والدولية ، عاوة على أنه مخرج أفام وثائقية ، وكاتب ومخرج مسرحى ، أنه د. هشام زين 
الدين أستاذ مقررات اإخراج والتمثيل وامواد النظرية فى الفن امسرحى ، معهد الفنون اجميلة باجامعة اللبنانية ، ومؤلف ومخرج عرض تفل 

قهوة امشارك فى فعاليات دورة امهرجان احالية ، إلتقينا به ، وكان لنا معه هذا احوار : 

حاوره: محمد جمال الدين
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»تفل قهوة« يعاج مسألة عدم قدرة اانسان امعاصر على 
حمل مساوئ وكذب وفساد اجتمع احيط به

أعتقد إن حمد صبحي حقق من خال وعيه الفي وجاربه 
امسرحية أهدافًا ونتائج تصلح لدراستها وحليلها 

واانتاج اخاصة به،  ومن الصعب اخلط بن 
امسارات ي مسابقات واحدة.

داخل  امشارك  عرضك  عن  حدثنا   ●
هذا  دورة  فى  امونودراما  مسابقة  فعاليات 

العام .
عدم  مسألة  يعالج  قهوة«  »تفل  العمل  اس��م     

مساوئ  حمل  على  ام��ع��اص��ر  اان��س��ان  ق���درة 
يجعله  م��ا  ب��ه  امحيط  امجتمع  وف��س��اد  وك��ذب 
يسجن نفسه بن أربعة جدران مستعيناً بذاكرته 
تنقذه من  اجميلة وبعاقته مع من يحب علها 
الى  به  يؤدي  ذلك ا يحصل ما  مأساته لكن  
انسانية  إنها مأساة  اانتحار.  اخيار اأصعب، 
شخصية وعامة ي نفس الوقت. بطلة امسرحية 
اممثلة مروة قرعوني وهي من كتابتي واخراجي. 
وهي  دمشق  وي  بيروت  ي  عرضت  امسرحية 
اليوم تنطلق نحو العالم العربي من مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وأنا سعيد بذلك 

جداً.

الشيخ  شرم  مهرجان  عروض  تتميز   ●

على  بالتمرد  الشبابى  للمسرح  الدولى 

اأشكال امسرحية التقليدية واخروج إلى 

كيف  اأخرى  امسرحية  الفضاءات  آفاق 

ترى ذلك ؟

   اعتقد ان هذه اميزة هي التي تعطي امهرجان 
فقلما  كبيرة،  أهمية  وبالتالي  وانتشاراً  حجماً 
له  والعامية مثياً  العربية  امهرجانات  جد بن 
امسرحي شكا  ااب��داع  عناصر  كل  بن  يجمع 
الى  يتجه  اليوم  العامي  فامسرح  ومضمونا،  
اتاحة  أج��ل  م��ن  ال��ع��رض  ف��ض��اءات  التنويع ي 
بيئة  لها  جد  أن  ي  ام��ب��ادرات  لكافة  الفرص 
حاضنة للعرض بدءاً من  مسرح العلبة اايطالية 
وصوا  امتعددة  ااستخدامات  مسرح  م��روراً 
الى الفضاءات امفتوحة، ي هذا امهرجان سوف 
فضاءات  ي  ومتنوعة  مختلفة  ج��ارب  نشاهد 
متنوعة ما يعني أن امهرجان ينطلق من امفاهيم 
احديثة لفنون التعبير امسرحي جمالياً ومكانياً.

● كيف ترى مهرجان شرم الشيخ الدولى 

عن  ميزه  الذى  وما  ؟  الشبابى  للمسرح 

امهرجانات امسرحية اأخرى ؟ 

   إنه مهرجان شاب وواعد، يشبه القيمن عليه، 
إح��داث  على  وإص��راره��م  الشباب  نبض  فيه 
وا  ام��س��رح،  ف��ن  م��ع  امجتمع  عاقة  ي  تغيير 
مكن أن ننسى أن مدينة شرم الشيخ السياحية 
العالم   أقطار  كافة  من  السواح  تستقطب  التي 
أصبح لها طعم آخر وشكل آخر وقيمة مضافة 
بعد أن دخل ي صلب تركيبتها امدينية عنصر 
الثقافة والفن واجمال. إن هذا امهرجان أعطى 
بن  هوية عصرية حضارية جمع  الشيخ  شرم 
وبن  جهة  من  وااستجمام  والترفيه  السياحة 
امعرفة والنشاط الثقاي وامسرحي الذي تزهو 

به امجتمعات وتفتخر من جهة أخرى.

الشيخ  شرم  مهرجان  أخيرة  كلمة   ●

الدولى للمسرح الشبابى .

والتطور   التقدم  امهرجان  لهذا  امنى  أخيراً     

ال��دائ��م، وأن��ا واث��ق م��ن ذل��ك أن من  والنجاح 
الفنانن  م��ن  مجموعة  كواليسه  خلف  يقف 
يتمتعون مصداقية واحترام وتقدير بن  الذين 
مازن  الفنان  رأسهم  وعلى  العرب  امسرحين 
الغرباوي والفنانة وفاء احكيم والفنانة د. أجي 

البستاوي.

التعاطي مع امهرجان ليس كهدف أعامي فقط 
إن  بل  امهرجانات،  من  العديد  ي  يحصل  كما 
التاليف  ومسابقات  التكوينية  بالورش  ااهتمام 
صقل  على  يعمل  تثقيفي  عامل  هو  وال��ن��دوات 
والثقافة ويوسع اآفاق ويفتح  امواهب وامعرفة 
أبواب ااطاع على جارب اآخرين، هي عملية 
امسرحي  ال��ع��رض  ي  ااب���داع  لعملية  متممة 
للمسرحين  خصوصاً  ضرورية  وهي  اجاهز، 

الشباب الذين هم أكثر حاجة لها.

إقامة عدة فروع مسابقة  أنت مع  ● هل 
مسابقة  آخر  معنى  امسرحية  الفنون 
لعروض  ومسابقة  امسرحية  للعروض 

امونودراما ؟ 
   طبعاً مع هذا التنوع، وما ا؟ وانا مشارك هذه 

الدورة مونودراما »تقل قهوة«  واعتقد ان تنويع 
امسارات ي امهرجان هو مصدر غنى خصوصاً 
وإن لكل مسار آليات التحكيم والنقد وامشاهدة 
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»قصاقيص«... عرض استعراضي راقص 
حقق معادلة مسرح الشارع

16

شباب وفتيات فى العشرينات .. يرتدون الزي التقليدي 
ـ بورسعيد والسويس  للفرق الفلكلورية محافظات القناةـ 
اإيقاعية  اموسيقية  آاتهم  ويحملون  ــ  وااسماعيلية 
 .. نعمة  خليج  بداية  فى  ويقفون   .. والدف  كالطبلة 
الشهيرة   « الضمة   « أغنيات  الشباب  بحماس  يغنون 
عشرات  وسرعة  بسهولة  ويجذبون   .. امصرين  لدى 

اأشخاص من جنسيات مختلفة .
» قصاقيص » هو اسم العرض امسرحي الذي يشارك 
 « امفتوحة  والفضاءات  الشارع  مسرح  قسم«  ضمن 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  الثالثة  بالدورة 
الشبابي ، وهو قادم من محافظة بورسعيد ، وتشارك 
على  قائم  والعرض   ، الثقافة  لقصور  العام  الهيئة  به 
من  حالة  وخلق   ، امشهورة   « الضمة   « أغانى  تقدم 
التفاعل امباشر بن امؤدين واجمهور وهو ما جحوا 

فيه .
الغنائية  العروض  من  العرض  هذا  اعتبار  مكن 
 ، بالكامل  الشارع  التى حقق معادلة مسرح  الراقصة 
فهم مجموعة من امؤدين ، يستخدمون أدوات بسيطة 
فى عرضهم واعتمدوا فى العرض على أجسادهم فى 
اموسيقية  وأدواتهم   ، الغناء  فى  وأصواتهم   ، الرقص 
وأكثر  أشهر  من  واحد  اختيار  قرروا   ، العزف  فى 
وهو  جربتهم  لتقدم  الشيخ  بشرم  إزدحاما  الشوارع 
خليج نعمة ، ويقدمون عرضا تلقائيا بعيدا عن العلبة 
اإيطالية ، ويعتمدون على اإرجال فى تقدم عرضهم 
على اجمهور ، كما يأخذون من هذا التفاعل ليكملوا 
عند  والبهجة  امتعة  النهاية  فى  ويحققون   ، العرض 
مشاهدتهم ، ولكنهم ا يعتمدون فقط على الدراما ي 
هذا العرض ، وإما ااعتماد هنا على تعريف امتفرجن 
على أغانى » الضمة » التى كان يغنيها العمال أثناء حفر 

ــ على أحد اهم الفنون الشعبية امصرية اخالصة فى 
هذه امدة القصيرة وهى مدة العرض .

من أشهر أغانى الضمة التى قدمت بالعرض : يا ليل 
أن ، وانا وأنا ماشي ، لقى احمام ، على السمسمية 
 « آله  على  اللحن  اساس  فى  تعتمد  أغانى  وهى   ،
السمسمية » ، ورغم عدم وجود هذه اآله بشكل مباشر 
يعتمد على احركة وهى حتاج  العرض  ــ  العرض  ي 
الفرقة  أن  إا  ــ  للمتفرجن  صوتها  توصل  لسماعات 
قدمت اأغانى والرقصات دون الشعور بخلل فى اللحن 
، أو إنتقاص من متعة سماع هذه النوعية من اأغاني 

احماسية التراثية . 
قسم  استحداث  م  التى  العروض  هذه  مثل  ومكن 
خاص بها داخل امهرجان أن تكون فرصة لفرق اخري 
على  لعرضها  امصرية  الثقافة  صميم  داخل  تبحث 
وتراثي  محلي  هو  ما  وإظهار   ، ااخري  اجنسيات 
فى  والفريدة  اخاصة  فنوننا  عن  لنعلن  ؛  العالم  إلى 
امسرحين  شباب  وجذب   ، آخري  مفتوحة  فضاءات 
امهرجان  هذا  من  للخروج  ااخري  اجنسيات  من 
معرفة أوسع ما يقدم داخل مصر من أنواع مسرحية 

مختلفة عن العلبة اإيطالية . 

قناة السويس .
مقاليد  الفنانن  شباب  مسك  العرض  مدة  طوال 
بالشارع جيئة وذهابا ،  امتواجدين  ؛ فيحركون  اإمور 
ويدخلون اجمهور للدائرة التى حددوها للغناء والرقص 
، ويخلقون فى كل حظة تفاعا متتالى مع امتواجدين 

منطقة العرض . 
الشارع  مرتادي  وسط  البهجة   « قصاقيص   « نشر 
نظر  لفت  استطاع  لشباب  موذجا  وقدم   ، بالكامل 
وا   ، امهرجان  جمهور  من  ليسوا  الذين  امتواجدين 
من  امتابعن لفاعلياته ، ولكنهم تفاعلوا مع اإيقاعات 
الفولكلورى  والرقص   ، امتتالية  واأغانى  السريعة 

اجاذب .
التفاعل  لساسة  سهلة  اخارج  من  التجربة  تبدو 
وسرعته ، ولكن هذا احشد السريع يحمل فى طياته 
قدرة ا يستهان بها ؛ فبالنسبة مكان العرض فهو يتسع 
اشخاص من جنسيات وثقافات ولغات متباينة ، ولكن 
جميع هذه ااختافات لم منعهم جميعا من السير وراء 
اموسيقي ، والرقص على إيقاعها بنفس طريقة شباب 
الفرقة ، ولم مثل اللغة أي عائق أو حاجز للتواصل بن 

العرض واجمهور 
كما أن أحد القيم اأساسية ي هذا العرض تكمن فى 
نشر جزء من ثقافتنا اأصيلة وتراثنا جمهور الشارع 
والذي يحتما _ وهو ما حدث _ أن يكون من بينه أجانب 
لم يعرفوا من قبل مثل هذه الفرجة الشعبية ، وهذا هو 
أحد أهداف هذا امهرجان ؛ فالضمة من اانواع الغنائية 
شديدة اخصوصية ، ومحدودة التواجد فى محافظات 
القناة فقط ، وتعتبر هذه من الفرص التى اتيحت لهذه 
 ، آخري  فنون  فنهم اخاص أصحاب  بتقدم  الفرقة 
بالصدفة  أغلبهم  امتواجد  ــ  امتفرجن  تعريف  وأيضا 

سلوى عثمان 
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بدقات الساعة يبدأ العرض امسرحى »تفل قهوة »تأليف 
»هيثم الطفيلى »نص مسرحى وإخراج »هشام زين الدين ». 
مسابقة  عروض  ضمن  لبنان  دولة  تقدمه  قهوة  تفل 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  امونودراما 

الشبابى،دورته الثالثة دورة الفنان »محمد صبحى ». 
فى بؤرة ضوئية ُمرتكزة على اممثلة »مروة فرعونى »تبدأ 
يقدم  والذى  الراديو  إلى  تستمع  امونودراما،حيث  أحداث 
تركز  موذج لزيف وضحالة، ماتقدم وسائل اإعام،فهى 
إعان  امشاهير،وكأنه  التى تخص  التجميل  على عمليات 
امُهيمن،واإحتفاء  الزيف  لهذا  إنتقاد  البداية عن محاولة 

بامظهر. . 
تبدأ اممثلة فى امواجهة حيث تتحدث إلى الراديو مؤكدة 
»إن لم تهدينى اموسيقى صوتا يتسلل إلى جنبات الروح، 
تهشم  وإعتراض  ثورة  »وفى  إليك  بهجة فا حاجة  ويشع 

الراديو مؤكدة أنه يأمر ما يرغب احاكم« . 
»حاكم  سلطة  صاحب  أى  موذج  ُيعد  هنا  احاكم 
لهذا  إشارة  »فى  طوائف،جمعيات،مدارس،أحزاب 
لتستقر  القائم  اخطاب  سلطة  يدعم  الزيف،الذى 
اأمور،وفق رؤية تلك السلطة وما يخدم مصاحها، والتى 
بالضرورة تتناقض مع مصالح العامة فتزيدهم حالة الزيف 

فقرا على فقر. . 
نسمع  اممثلة  تقدمه  الذى  النفسى  الصراع  خضم  وفى 
أصوات طلقات الرصاص،لتكون إذانا باإنتقال إلى مرحلة 
أخرى من مراحل البوح،تعرض من خالها حالة التناقض.  
فعكس الزيف وضوح وصراحة،وهذا مافعلته حيث واجهت 

اجميع بعيوبهم فكان عقابها النبذ والهجر. . 
ففى هذا امجتمع الزائف امكن أن يتمرد الفرد خروجا 
ضمن  امتمرد  تكون  أن  مكن  القطيع،فكيف  سياق  عن 

مجتمع اإذعان والقبول . 
اوعينا  فى«  مايكمن  »معارضة  /اممثلة  »مرم  تقوم 
التى  النوستاليجا  تلك  أن  مؤكدة  اماضى،  »عن  اجمعى 
يشعر بها اجميع حيث احنن إلى اماضى اجميل،ليست 

حقيقة فى جوهرها. . 
فأى ماضى نقصد »حن نتذكر كل ماهو جميل »فى حن 

أن اماضى كما احاضر متلئ بالزيف . 
وأن اماضى ماهو إا اسطورة نحياها فى حاضرنا،نبدأ 
تعد  التى  اجملة  »تلك  ياماكان  »كان  بجملة  تذكره  فى 

مفتاحا لكذب نصدقه قبل أن ننطق به. 
عن  احديث  كان  احقيقة،واذا  نخاف  تاريخيا  فنحن 
اماضى هو امُسيطر فإن دقات الساعة تخترق تلك احالة 

من إمعان النظر فى اماضى . 
رقمية،من  ساعات  اأعلى  من  تتدلى  العرض  بداية  منذ 
شأنها أن تكسر حالة البوح،بدقاتها فتذكرنا بأننا هنا واآن 

فى مجتمع مشوه وعلينا القبول . 
تطرح اممثلة تلك اأسئلة اميتافيزيقية،وحاول أن تقدم نوع 
من الفصل بن إرادة اخالق، وبن أفعال البشر امُزرية،فإذا 
انشعر  كنا  فان،وإذا  فعل  فيما  اا  اتفكر  عقولنا  كانت 

باأمان إا اذا ُدهسنا 
مساعدة  فى  نرغب  إذا  تعبيرها،«كيف  حد  على  باحذاء 
اخالق؟تلك صورة قاسية عن الواقع،اآنى لكنها فى ذات 

الدين،فهم يقدمون اإدمان اأشد خطرا على العقول من 
إدمان امخدر . 

وماذا يفعل القانون غير أنه يحتفى من يقدم تغيب الوعى 
للعامة، بينما يحاسب من يحاول الهروب من الواقع . 

ميط مرم اللثام عن كل شئ، لتبدو اأشياء أكثر وضوحا 
مؤكدة أن »التخت /السرير »هو اأساس فأى شهرة تبغى 
واى مال حصل عليه لن يكون هدفه فى النهاية سوى هذا 

التخت )اجنس (وتلك العاقات غير امشروعة . 
الزيف،تنهى  مجتمع  إطارها  فى  يحيا  الكذب  من  حالة   
مرم حالة البوح بالتأكيد على أنها كانت حلم بأن تكون 

قاضية لُتقر العدل فى مجتمع الاعدل . 
وتبدأ  الكرسى،  على  واقفة  وهى  النهاية  فى  تغنى  لذلك 
هى  لتصبح  بالتدريج  رقبتها  على  بيضاء  قماشة  لف  فى 
احلم،طلب  الوطن  تؤكد  الرقبة  على  لفة  كل  امركز،ومع 

العدل. . 
تنتهى امسرحية موسيقى أقرب إلى موسيقى حامة،تبحث 
عن العدالة الغائبة امعلقة على امشنقة كما تبدو مرم. . 

الوقت صورة حقيقية لواقع مؤلم. . 
على  اه  سفراء  تسميهم«  من  على  الضوء  اممثلة  تلقى 

اأرض / رجال الدين« مزيفى الوعى . 
وتسأل فى حيرة وتضرع هل تسمعنى ياه ؟ 

وماإلى  بيتك  أنا  »بيتى  بالغناء  فيروز يصدح  وإذا بصوت 
حدا ..اتهجرنى اتنسانى« 

وهكذا فإن هذا امقطع من اأغنية يقدم دالة،عن مايعتمل 
العالم  ينقذ  بأن  للخالق  الترجى  فى نفس مرم،من حالة 

ماهو فيه. 
الزفاف  فساتن  بتعليق  اممثلة  تبدأ  هادئة  أنغام  على 
وترتدى واحد منهم فى رقصة أقرب إلى الصوفية تناجى 
اخالق،حيث الدوران حول الذات فى مناجاة،طالبة النجدة 
من هذا العالم الدامى،وعلى مستوى أخر تؤكد على أن تلك 

اللحظة اإنسانية امُنتظرة:الزفاف« لن تأتى. . 
وهكذا تظهر صورتها على الشاشة فى اخلفية وكأنها مرآة 

تتحدث إليها فى نوع من امواجهة. 
ُتركت  لأخر  امستمرة  وامواجهة  الصراحة  فبتلك 
الزيف  مجتمع  فى  بامواجهة  يقبل  وحيدة،فمن 
والهروب،حاول مرم اخروج من حالة اليأس عبر الرقص 
حتى تخلع عن نفسها ماتشعر به من أسى،لكن دائرة اليأس 
امغلقة مصاحبة لها على الدوام،فهى كما صخرة سيزيف 

اخاص منها. . 
فا  فيه  مرغوب  غير  شخص   « أصبحت«مرم  لقد 
بالضوء  امسرحية  الكذب،تلقى  زمن  فى  للحقيقة  مكان 
مرم  القانون،وتساوى  عليه  يعاقب  الذى  اإدمان  على 
ورجال  اإعام  مايفعله  وبن  امخدر  على  اإدمان  بن 

تفل قهوة 
          جتمع الزيف وتغيب الوعى

داليا همام

17



امسرح الشبابى
العدد 4

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

2018-4-4

3
مقال

18

الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
للمسرح الشبابى،دورته الثالثة دورة الفنان »محمد 
صبحى«قدمت مسرحية » بينوكيو مسرح اأحام 
»تأليف« عمر رضا »إخراج محمد أحمد«مومو«،فى 
غير  والفضاءات  الشارع  محور  مسابقة  إطار 

التقليدية،قدمت امسرحية فى مسرح الشاطئ. . 
فى مسرح اأحام توهب اأشياء الروح،و تتجسد 
تسمح  أن  كمتلقى  عليك  فيها،فقط  صانعها  روح 
احكمه  عالم  مواز  عالم  ينطلق،فى  أن  خيالك 
القواعد والقوالب اجامدة بل حكمه اأحام،هنا 
مكن أن ترى احب بعن أخرى عن متزج فيها 

الواقع باخيال. .
 اممثلن فى هذا العرض عبارة عن دمى تتحرك 
خال  من  وحققت  صانعها،  مناها  أمنية  وفق 
الدمى  جميع  حولت  اأحام«والتى  حقيق  »جنية 
هذه  باحياة،يتصدر  مفعمة  أرواح  إلى  الصامتة 
قلب  فى  تأخذ  التى  الدمية  تلك  بينوكيو«  الدمى« 
صانعها مكان أكثر ميزا عن اأخرين،ولذلك فإن 
أهم أمنيات صانع الدمى هى أن يصبح بينوكيو إبنا 
بينوكيو  أن  اأحام  جنية  تؤكد  له،وهكذا  حقيقيا 
من  ولكل  الدمى  لصانع  مبهجة  دمية  سيصبح 
حوله«من اللى عايز حب من اللى نفسه فى إبن« 
تلك مقولة جنية اأحام والتى تؤكد أنه دمية بروح 
يحدد مشاعره  أن  بينوكيو  يستطيع  إن  إنسان،وما 

يصبح بشر من حم ودم. 
،جميع الدمى التى قام بصنعها ذلك الصانع اماهر 
تتحرك وتشعر وحس فى وجود صانعها أو فيما 

 يلقى العرض بالضوء على مكان يقدر اجمال »بيت 
من  يجعل  أخر  بالدمى،ومكان  »وإهتمامه  الصانع 
اجمال قبح حينما يقدمها بشكل سلعى وكنوع من 
الترفيه عن البشر،فاأهم هنا أن تدر هذه السلع 
ربحا ماديا اأكثر،فى نهاية العرض مكنك أن ترى 

بينوكيو يتحول إلى إنسان. 
 بعدما أصبح قادر على حديد مشاعره وقد أحب 

سيسيليا وعبر عن هذا احب .
تراه  أن  وهو يحب ومكن  بينوكيو  ترى  أن   مكن 
دمية من خشب ولكن حمل فى داخلها قلب أكثر 

إنسانية من البشر أنفسهم . 
أن  فكرة  على  هام  بشكل  تعتمد  امسرحية  هذه 
دمى،وبذلك  دور  يتمثيل  يقومون  اممثلن  معظم 
اإلتزام  من  ابد  معينه  جسدية  حركات  لهم  فإن 
بها،وجميعهم وفقوا ماما فى التقيد بتلك احركة 
خشبة  على  تتحرك  دمى  كونهم  مقنعا  وبدا 
فى  اممثلن  للدمى  امستمرة  احركة  امسرح،لكن 
للعرض  تضيف  للمتلقى،لم  مرئية  وهى  الكواليس 

شيئا. .. 
اللولى،وقد  سيد  »يوسف  بيونيكيو  دور  بأداء  قام 
أدى هذا الدور بشكل معبر ماما،وحاول إبراز تلك 
امشاعر غير امنظمة،وإنحسارها بن عامى البشر 

والدمى
أدوارهم،بإتقان  العمل  فى  من  جميع  أدى  »وقد 

وبإجتهاد واضح. 

اتتحرك،فأمنية  فهى  أخر  ظهر  إذا  بينها،أما 
هى  وتلك  اأخر  حق  امن  هو  حقه  من  الفرد 
أن  مكنك  هذا  الدمى  عالم  الصانع،فى  أمنية 
التى حب  الدمى  بها  البشر  حياة  كما  حياة  ترى 
وأخرى«ركنة«  بنقاء«سيسيليا«  وتعرفها  احياة، 
لكل  الدائمة  اإزاحة  محاوات  سوى  اتفعل 
عبر  رغباتها،وذلك  حقيق  سبيل  فى  يقف  من 
ليس  شرها  ركنة  الشخصية  واخداع،هذه  امكر 
باأساس  فهى  الدرامية  مبرراته  له  مجانيا،وإما 
منبوذة غير  دائما  إهتمام اجده،أنها  تبحث عن 
عن  التراب،تسأل  وجودها،يغطيها  فى  مرغوب 
دمية  أم  لأطفال  مفرحة  دمية  هى  »فهل  هويتها 
شريرة؟،وأنها نصف من اخشب وأخر من القماش 
اأهم  رغبتها  كانت  تنتمى،وإذا  نوع  أى  اتعرف 
تستولى  أن  حاول  اإهتمام  على  احصول  هى 
على إهتمام بينوكيو وبفشلها تقرر »هقلب ميزك 
ضدك«،فى هذا العالم امواز يتصرف اجميع كما 
الفرد  لتميز  مكن  اأفكار،وهكذا  وبنفس  البشر 
الذى  الشر  ذلك  خضم  وفى  لتدميره،  يستغل  أن 
لأشياء  امبهج  الوجه  نرى  أن  ركنة،مكن  تقدمه 
وراء  للخروج  بينوكيو،ودفعه  »احب«ماصنع  حيث 
جنية  شرط  احب  عنها،ذلك  للبحث  سيسيليا 
اأحام،فلحظة قدرة بينوكيو على حديد مشاعره 
هى حظة حبه لصانعه وسيظل يحبه لأبد، جنية 
تلك  فى  إا  اينمو  احب  كون  تناست  اأحام 
وتفرقته  الدمى  إنشغال صانع  له،و  امؤهلة  التربة 
بن ماصنعت يداه تسبب فى إبعاد أكثر من أحب . 

بينوكيو
دمية بقلب بشر   

د.ه
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دائماً ما يسعى الشباب امهتم باحراك امسرحى 
طاقتة  إخراج  فى  تساعده  التى  الفرص  إلى 
إبداعاته الفنية كما انه يبحث عن اأرتقاء بامسرح 
فهو أبو الفنون الذى يطوى بداخله كل أنواع الفنون 
فالشباب هم القاطرة التى تعبر بامسرح إلى اأمام 

وترتقي بشأنه . 
و ُيعد امهرجان امسرحى حدث هام لكل امهتمن 
لتاقى  زخرة  وسيلة  كونه  امسرحية  باحركة 
يخلق  كما  بينهم،  اخبرات  تبادل  و  امبدعن 
ذلك  امتقدمن  بن  الشريف  التنافس  من  حالة 
واأبداع  بالفكر  اأرتقاء  فى  يساعد  الذى  اأمر 
امسرحى ليس ذلك  فحسب ولكنها أيضاً تساعد 
فى األتقاء بقامات هامة ومؤثرة فى الفن تساعد 
من خال  وامحترفن  منهم  الهواة  الشباب  هؤاء 
الندوات و الورش امسرحية التى تقام عادًة ضمن 
نضجاً  أكثر  عروض  لتقدم  امهرجان  فعاليات 
وان  خاصةً  الفنون،   أبو  بشأن  ترتقى  وتتطوراً 
كان هذا امهرجان دولى يجمع أطياف امسرح من 
كل بلدان العالم هنا يصبح اأمر أكثر إفادة حيث 
بن  واأفاق  اإمكانات  تفتح  التى  احلقة  تتسع 
صناع العروض امسرحية و يتطلع كل مبدع على ما 
وصلت إليه احركة امسرحية فى كل بلدان العالم 
ويتبادل الثقافات وامعلومات حول امسرح رما لم 
تأتى خاطره يوماً ما كما لو كانت الناقوص الذى 
عروض  لصنع  امبدعن  هؤاء  أفكار  داخل  يدق 

مسرحية أفضل . 
يأتى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 
امقام على أرض السام – شرم الشيخ – واحداً من 
أهم امهرجانات امسرحية التى تقام على الساحة 
ظاهرة  فهو  مصر  الراهن  الوقت  فى  امسرحية 
فنية فريدة من نوعها  كونه امهرجان اأول الذى 
يختص بالشباب حيث يتميز مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى بتقدم عروض مسرحية 
انه يجمع  جميع عناصرها من صنع الشباب كما 
من  امسرحى  باحراك  امهتم  امسرح  شباب  بن 
والثقافات حول  لتبادل اخبرات  العالم  أنحاء  كل 
يظهر  عروض  امهرجان  يقدم  ثم  من  و  امسرح 
الروح  يعكس  الذى  اجديد  الشبابي  اأثر  فيها 
اأبداعية الشبابية لكل الشباب امسرحن من كل 
أنحاء العالم و عليه يساعد امهرجان فى اإطاع 

على التيارات امسرحية العامية .
 يقدم امهرجان الذى نحن على أعتاب بدأ دورته 
الثالثة عروض حداثية تخرج من اإطار التقليدى 
والذى  امكان  حدودية  يلغى  ما  امسرح   خشبة 
فى  والهامة  السامية  امهرجان  أهداف  أحد  يعد 
ذات الوقت  كونها عروض تواكب العصر احديث 
ورما تصبح هذه العروض سبباً فى ان نرى قريباً 
على أرض مصر عروض ما بعد حداثية من صنع 
شباب مصرى كما فى الدول اأوروبية، حيث يضم 

بحجم  مهرجان  إقامة  ان  القول  مكننا  وبهذا 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى على 
أرض مصر فخر لنا جميعاً و خاصةً كل امهتمن 
باحراك امسرحى فامشاركة مهرجان بهذا القدر 
يعد نقلة فنية ومسرحية هامة لكل امشاركن فى 
يرفع مؤسسيها  امهرجان فهو فكرة  فعاليات هذا 
احكيم،  وفاء  النجمة  الغرباوى،  مازن  امخرج   –

الدكتورة إجى البستاوى – القبعة . 
فبعد ان بدأ امهرجان دورتة اأولى فى يناير عام 
2016 م وجح فى ان يقيم دورته الثانية فى إبريل 
عام 2017 م واستمر جاح امهرجان فى ان يفتتح 
دورته  العام  هذا  فى  التوالى  على  الثالثة  للمرة 
صبحى  محمد  الفنان  إسم  حمل  والتى  الثالثة 
بشبابة  أكثر  امهرجان  جاح  يستمر  ان  فى  نأمل 
صنع  و  الفنون  أبو  ب  باأرتقاء  اجدير  امبدع 
مستقبل مسرحى أفضل وان يقدم دورات متتالية 

مثمرة حقق أهدافها السامية فى كل عام . .

امهرجان ضمن مسابقاته الثاث الذى استحدثها 
فى هذه الدورة - كما جاء على لسان امخرج مازن 
الغرباوى مؤسس امهرجان - مسابقة محور مسرح 
تقليدية  الغير  امسرحية  الفضاءات  و  الشارع 
والتى سوف تطرح ثمانية عروض ضمن فعاليات 
سوف  والتى  الرسمية  امسابقة  بجانب  امهرجان 
تطرح عشر عروض مسرحية ومسابقة امونودراما 
التى ستطرح ستة عروض ضمن فعاليات امهرجان، 
من  كبيرة  مجموعة  بتكرم  امهرجان  يقوم  كما 

امسرحين الشباب و  قامات امسرح .
ظاهرة  امهرجان  ان  ذكرنا  حن  نبالغ  ا  فنحن 
فنية فريدة ومتميزة فهو امهرجان اأول من نوعة 
الذى يقام على أرض مصر حيث يختص بالشباب 
ويدعمهم إخراج طاقتهم اإبداعية والفنية لتقدم 
)سينوغرافيا  الياء  إلى  األف  من  شبابى  عرض 
احركة  تنشيط  ولكن  إخراج(  و  مثيل  تأليف 
ا  اإبداعية  الشباب  طاقة  واستخراج  امسرحية 
الدولى  الشيخ  مهرجان شرم  الوحيد  الهدف  يعد 
للمسرح الشبابى بل ان امهرجان يهدف أيضاً إلى 
ما هو أسمى والذى يجعله حقاً فكر متميز حيث 
يهدف إلى  تنشيط السياحة و ذلك لطبيعة امكان 
الذى يقدم فيه امهرجان – شرم الشيخ – فسبب 
العالم  بلدان  يتم استقطاب كل  امهرجان  فعاليات 
لزيارة أرض السام  و من ثم يتم تنشيط السياحة 

على أرض السام شرم الشيخ .

مهرجان شرم الشيخ الدوى للمسرح الشبابى

جربة فريدة ومتميزة

رانا أبوالعا
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كبير  دور  له  ااقتصادية  باحركة  الثقاي  امشروع  ربط 
ي رفد احاجة اجمالية باحركة ااقتصادية التي اشار 
اليها )ماركس( عن هرمية احاجات ي البنية ااقتصادية 
حركة  مع  الثقاي  العمل  تربط  والثقافية،  وااجتماعية 
البنية  عن  غابت  والتي  والطلب  العرض  وعملية  السوق 
الثقافية الشرق اوسطية على اعتبار ان العمل اجمالي 
غير  ثقاي  استهاكي  مشروع  خاص(  بشكل  )امسرحي 
به  ما حلمنا  وهو  ااقتصادية،  باحركة  يرتبط  ريعي ا 
ولعنا نصل اليه مع امسرح املتزم. وسؤال يطرح نفسه: 
هل يستطيع امسرح )التجريبي( املتزم ان متلك القدرة 
على توليد اقتصاد ثقيل الوزن أو يكون شريكا معه، وان 

يكون حرا وملتزما ي ذات الوقت، نافعا ومعبرا ؟. 
عملت اام امتحدة واليونسكو عام )2015( على طرح 
موضوع )إدراج الثقافة ي برامج التنمية العام(، كمشروع 
العمل  فرص  ويوفر  البشرة  الطاقات  تنمية  ي  هام 
اابداعية(  )الصناعات  موضوع  بطرح  سمح  للشباب، 
امضافة  و)القيمة  ااقتصاد(  ي  الثقافة  و)إسهام 
لأنشطة الثقافية( و)السلع الثقافية( و)رأسمال ثقاي(، 
الناحية  من  )الباوهاوس(  مدرسة  امترتب  ااثر  وهذا 
امفاهيمية والتطبيقية ي ربط الصناعة بالفن واابداع. 
أول  الشبابي(  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  )مهرجان 
مهرجان تسابقي يختص بالشباب وتبادل اخبرات علي 
تلعبه  الذى  الدور  أهمية  مدى  يعكس  العامي،  امستوي 
ااقتصادي  امستوى  على  واجمالية  الثقافية  امشاريع 
والسياحي، وهو يعمل على عدة جوانب منها رفد وتطوير 
امشروع السياحي وااقتصادي وفتح آفاق لسوق جديدة 
عبر امسرح، بعيدا عن رعاية الدولة كونه عبأ اقتصاديا 
على الدول النامية والفقيرة ويسبب خسائر وا يدر أي 
عوائد اقتصادية وا يرتبط بالبنى السياحية أو التراثية 

أو التنمية والتجارة . 
يصبح  الشيخ  شرم  مدينة  حديدا  سيناء  أرض  على 
وفقراتها،  العربية  السياحة  مشروع  ضمن  من  امسرح 
تتمثل أهدافه ي تنشيط احركة ااقتصادية وامسرحية 
)اقتصادية امسرح( والتفاعل مع اصحاب امال لتنشيط 
خابة  ساحلية  طبيعة  ذات  بيئة  ي  السياحة  حركة 
مؤسسات  وتنشيط  التنمية  ي  يساهم  ساحر،  وجو 
تلك  خصوصا  الثقافية،  احياة  ي  للمشاركة  امدينة 
)أفنيون  كمهرجان  الهامشية  أو  النشاط  ااحادية  امدن 
امسرحي( ي فرنسا. فمشكلة التمويل واستقراره امالي 
عبر  للتجديد  فرصة  منح  استمراره  ضرورية  حاجة 
رفع  فرصة  منح  كما  له  واحاضنن  الداعمن  رؤية 
قيمته وشهرته بخبرة اصحاب امال وااقتصاد وامقاولن 
اادارين  امسؤولن  مع  وتعاون  متجددة  رؤية  يوفرون 
العربي  امغرب  كتجارب  واحدة،  طاولة  على  للجلوس 
السينمائية  الدولية  مهرجاناتها  ي  مراكش  مدينة  ي 
واموسيقية. تخلق بيئة صحية للعيش الثقاي وااقتصادي 
ي امدينة . حياة جديدة مضافة وجاذبية توفر ما يلي: 
العام من فنادق  للعمل وامساعدة على ااستثمار  فرص 
منها  يجعل  وصحافة  وجوي  بري  ونقل  واسواق  ومحال 

للمشتغلن ي مجال امسرح )رأسمال امسرح( وتشــجيع 
العمــل فــي مجــال الفــن امسرحي .

القنوات  مشاركة  التوثيق  عبر  امسرح  تثمن   .9
وااعامين. 

10. تنمية التنسيق بن اجهات الرسمية لإدارة امحلية 
ي امدينة مع اادارة الرسمية امكلفة باأنشطة امسرحية 

نحو تعزيز العاقات خارج حدود امسرح.
11. استثمار الثقافة )امسرح( اقتصاديا بشكل احتراي 

منسجما وحاجة امدينة.
 رئيس امهرجان ومؤسسه الفنان )مازن الغرباوي( يجمع 
ي مهرجانه 45 دولة من قارات العالم امختلفة، يسعى 
ان يكون امهرجان له عدة أهداف، من أهمها استهداف 
الشباب باجامعات لتغيير الفئة العمرية التي ترتاد مدينة 
شرم الشيخ السياحية، وتبادل اخبرات مع شتى امجاات 
من كل أنحاء العالم . كلها رؤى واعية نحو مسرح ذكي 
له اسهامات ي التنمية البشرية والتجارية وااقتصادية 
)القيمة امضافة لأنشطة الثقافية(، لها تأثير كبير على 
احياة ااقتصادية والعمل الثقاي والسياحي، والتفاعل 
اانساني داخل امدينة، وتوسع حركة اجامعات يساعد 

على توسيع مجاات العمل واابداع .

عاما تنمويا متد آثاره لتشمل مجاات عدة، والتفاعل 
)اقتصادية  يطرح  هنا   . امختلفة  الثقافات  مع  للتواصل 
جانب  الى  الفن(  و)سياحة  ااقتصاد  فن  وليس  الفن( 
ذواتهم  عن  تعبر  شابة  فنية  جارب  مع  السياحة،  فن 
جانبا  حمل  ا  بالتأكيد  وهي  وطموحهم  واحامهم 
احترافية  الا  التجريبية  خصوصيتها  ماديا  اقتصاديا 
تعبر  جريبية  لغة  حمل  كونها  الفرجة  خصوصية  مع 
عن طاقات وجارب شابة، كما انها تفرض أماط تعبير 
وابداع جديدة ومارسات ثقافية مختلفة عبر التواصل 
مع ااخر، مع استقاليته عن ابوية الدولة وسياستها ي 

شروط اانتاج .
التجريبي شان  للمنتج  داعم  تذاكر نشط  بشباك  احلم 
امحلي ي  بااقتصاد  امسرح  وربط  )برودواي(،  عروض 

مهرجان شرم الشيخ، سيفتح اافاق نحو التالي : 
أو  الذاتية  بعيدا عن  امسرحي  انتاج اخطاب  اعادة   .1
ثقافة  إنتاج  )تأمن  شمولية  أكثر  رؤى  نحو  السوداوية 

انسانية عامية(.
اكثر  اساليب  نحو  امسرحي  العرض  شكل  جديد   .2
وما  والتنفيذ  والتصميم  ااداء  ي  وعملية  حداثوية 

يتناسب وحاجة امجتمع الى التنمية .
التنمية  ي  امسرحي  الشباب  مشاركة  توسيع   .3

ااقتصادية إضافة الى الدور الثقافية وااجتماعي .
4. رفد امسرح بالتقانة اجديدة التكنلوجية، والرقمية، 

والفنية .
5. بناء قاعات جديدة واضافة ابنية مرافقة للمسرح.

6. تنشيط حركة اجمهور .
7. ااستعانة باخبرات العامية عبر الورش وامحاضرات. 
مع  وامقاوات  العقود  عبر  امسرح  الى  امال  وصول   .8
امعيشي  امستوى  حسن  يضمن  امستفيد  القطاع 

اقتصادية امشروع الثقاي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي موذجا

د. أحمد محمد عبد اأمير
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Evénements de la journée Mercredi  4 avril 2018

Demain

Temps Événements Endroit

14:00 – 10:00 Réunions OISTAT Salle des requins

13:00 – 12:00  Mélasse et pâte de sésame - Egypte (théâtre de rue et espaces non
(traditionnels Plage

17:00 – 14:00 Ateliers théâtraux

17:30 – 15:30 Forum international pour les réunions professionnelles  Centre de congrès - Nuwiba
Hall

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00
Techniques modernes du théâtre américain - Keven Rigdon - USA Salle des requins

18:00  Techniques modernes du Théâtre Hollandais - Pert Ditermann -
Hollande

Centre de congrès - Penin-
sula Hall

20:30 (Vagary - Tunisie (compétition principale Centre de congrès - Penin-
sula Hall

22:00 (Dernière déclaration de Shahryar - Algérie (monodrame Vieux marché

(Prison du bois - Italie (compétition principale

(Jolie femme - Egypte (monodrame

(Narration et épopée (café-théâtre) - EAU (théâtre de rue et espaces non-traditionnels
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Au troisième jour de la troisième 
édition de SITFY, Al-Den Omani 
Band a présenté la comédie lé-
gère «For a living». La perfor-
mance a discuté de manière 
sarcatique plusieurs quetions 
liées à la corruption et à la lu-
tte pour gagner sa vie dans le 
monde arabe. La performance 
a été présentée dans la compé-
tition principale et a été accueil-
lie par le public qui a interagi 
avec les capacités comiques des 
acteurs.

Comme un troisième et dernier événement de la 
journée, la performance égyptienne «Shreds» a été 
introduit dans Naama Bay Street parmi le public. 
Le spectacle a mérité l›accueil chaleureux qu›il a 
reçu du public qui s›et rassemblé tout le long de 
la rue et a participé activement avec un groupe de 
jeunes acteurs et actrices dont la passion pour jouer 
et divertir le public était sans limite.

Selon les techniques du théâtre de rue, le spectacle a 
présenté les enjeux actuels de Port-Saïd, le port et la 
ville égyptienne, et ce qu›il a soufert de la margin-
alisation pendant plus de six décennies. Le groupe 
a utilisé des chansons folkloriques, des tambours et 
des comédies légères pour rassembler le public et 
présenter le spectacle.

Certains spectateurs ont participé à la performance 
à travers la danse, le chant et l›improvisation. Les 
acteurs ont également utilisé les cotumes folklor-
iques des marins de Port-Saïd, en plus des intru-
ments folkloriques comme les catagnettes à la cuil-
lère, les tambours orientaux et le tambourin.

Wafa Al-Hakeem, directeur de SITFY a accompa-
gné la performance et a décidé que la performance 
sera répétée dans d›autres endroits au cours des 
prochains jours du fetival.

«La réception très chaleureuse de cette perfor-
mance par le public indique clairement que SITFY 
avait raison lorsque nous avons décidé de créer une 
division ditincte de la compétition pour le théâtre 
de rue et les espaces non traditionnels, à juger par le 
vote du public». Al-Gharabawy, président de SIT-
FY.

Dans la compétition de monodrame, la performance libanaise 
«Cofee Dregs» a discuté d›un mélange de quetions féminites 
et politiques liées à la société libanaise. Bien que la vision som-
bre du réalisateur et auteur «Hesham Zain Al-Din» en discu-
tant de ces quetions, «Marwa Karouny» a réussi à exprimer 
les sentiments intérieurs et les soufrances des femmes libanais-
es et du Liban lui-même d›une manière exquise qui a étonné la 
plupart des spectateurs.

Sur la plage de Naama Bay, la représentation égyptienne 
«Pinocchio and the Dreams» a été présentée. Le spectacle 
a été reçu par le public d›une manière très agréable, en 
particulier les personnes plus jeunes qui ont aimé les per-
sonnages de la performance et la façon dont ils ont utilisé 
le maquillage et les cotumes.

 Troisième jour, quatre représentations et
théâtre de rue prend tout !!
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Events of the day Wednesday, April 4th, 2018

Tomorrow 

Wood Prison – Italy (main competition)

Pretty Woman – Egypt (monodrama)

Narration and Epic (café theatre) – UAE (treet theatre and non-traditional spaces)

Time Even Place 

14:00 – 10:00 OISTAT Meetings Shark Room

13:00 – 12:00 Molasses and Sesame Pate - Egypt (treet theatre and non-tradi-
tional spaces)  Beach

17:00 – 14:00  Theatrical Workshops

17:30 – 15:30 International Forum for Professional Meetings Congress center – Nuwiba 
Hall

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Modern techniques of American Theatre – Keven Rigdon – USA

Modern techniques of Dutch Theatre – Pert Ditermann – Holland 
Shark Room

18:00 Vagary – Tunisia (main competition) Congress center – Peninsula 
Hall

20:30 Lat Statement of Shahryar – Algeria (monodrama) Congress center – Peninsula 
Hall

22:00 Age of Fine Art (Operetta) – Egypt (treet theatre and non-tradi-
tional spaces) Old Market
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To encourage young authors and playwrights, SITFY is 
holding a theatrical writing competition that holds the 
name of the great Egyptian poet, playwright and critic 
“Salah Abd Al-Sabour” 

Jury of Theatrical Writing Competition
• Dr. Abu Al-Hasan Sallam (Egypt): Professor of theatri-
cal sciences – Faculty of Arts – Alexandria University. A 
prominent riter and director whose works afected gen-
erations of theatrical artits. 

• Dr. Abd Al-Kareem Bersheed (Morocco): An academic, 
journalit, writer and director whose works were very 
famous among young theatrical artits. Member of Mo-
rocco’s Writers Union. Former advisor of miniter of cul-
ture. 

• Waleed Yousef (Egypt): A famous writer and scientit 
who was honored several times and was awarded several 
awards in Egypt and the Arab World. 

• Dalia Hammam (Egypt): An Egyptian writer and critic. 
Member of the international society of theatre critics. 

Theatrical Writing Competition
Salah Abd Al-Sabour Award
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 On the third day of the third 

edition of SITFY, Al-Den Omani 

Band introduced the light com-

edy performance «For a living». 

The performance discussed in 

sarcatic manner several issues 
related to corruption and trug-

gle for earning a living in the 

Arab World. The performance 

was presented in the main com-

petition and was welcomed by 

the audience who interacted 

with the comic abilities of actors. 

 As a third and inal event of the day, the Egyptian 
performance “Shreds” was introduced in Naama 
Bay Street among the audience. The performance 
deserved the warm welcome it received by the au-
dience who gathered all along the treet and par-
ticipated actively with a group of young actors and 
actresses whose passion for acting and entertaining 
the audience was limitless. 

 Depending on treet theater techniques, the per-
formance introduced current issues of Port Said, 
the Egyptian sea port and city, and what it sufered 
from marginalization for more than six decades. 
The band used folk songs, drums and light comedy 
to gather the audience and introduce the perfor-
mance. 

 Some of the audiences participated in the perfor-
mance through dancing, singing and improvisation. 
Actors also used folk cotumes of Port Said’s Sailors 
in addition to folk intruments like the spoon-like 
catanets, oriental drums and tambourine. 

 Wafa Al-Hakeem, director of SITFY accompanied 
the performance and decided that the performance 
will be repeated in other places during the next few 
days of the fetival. 

 “The very warm reception of this performance by 
the audiences has clear indication that we at SITFY 
were right when we decided to create a separate 
division of the competition for treet theater and 
non-traditional spaces, to be judged by voting of 
audiences” said Mazen Al-Gharabawy, president of 
SITFY .

In the monodrama competition, the Lebanese perfor-
mance “Cofee Dregs” discussed a mix of feminit and 
political issues related to the Lebanese society. Although 
the gloomy vision of the director and author “Hesham 
Zain Al-Din” in discussing these issues, ‘Marwa Karou-
ny” managed to express the inner feelings and sufering of 
Lebanese women and Lebanon itself in an exquisite man-
ner that atonished mot of the audience. 

In the monodrama competition, the Lebanese perfor-
mance “Cofee Dregs” discussed a mix of feminit and 
political issues related to the Lebanese society. Although 
the gloomy vision of the director and author “Hesham 
Zain Al-Din” in discussing these issues, ‘Marwa Karou-
ny” managed to express the inner feelings and sufering of 
Lebanese women and Lebanon itself in an exquisite man-
ner that atonished mot of the audience. 

 Third Day, Four Performances and
Street Theatre Takes it All!!



Theater Youth
issue 44-4-2018

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

03 3

 Created by «Maria Oporto», the 
Spanish performance «Never Forget 
That» participated in the monodrama 
competition of the third edition of 
SITFY. 
 As a colorful butterly, the actress 
uses dance to express the concept of 
woman exitence as an entity that 
desires change and freedom. It can 
never be treated only as a seducing 
body. She is a major partner in 
human life that can be compared 
with Mother Earth itself. From the 
very beginning, the actress interacts 
with a glass pool with mud in it. She 
communicates with mud through 
expressive movements as if she is 
the mud itself, as if she is earth that 
renews life through renewing itself. 
Starting with the word «I want…» 
she rises three consecutive signs. The 
irt says «freedom», the second says 
«change» and the third says «nature». 
She «wants», but what she can do is 
only rising signs. 
 The actress expresses a wild desire 
for free life. She is lounging for 
breathing without conditions. A 
woman is human being that can not 
be categories into another category 
of beings. Even when she reads a 
letter, she shreds it into pieces s 
if she retores her freedom from 
the one who tole it under claims 
of love. She expresses escape from 
domination through falling out of the 
spotlight. She actually wants to get 
rid of everything. She wants to be 
free of domination, oppression and 
persecution, even through painful 
acts. Through dance the body can be 
freed of its tressful emotions. 
 The actress used projection screen 
in accompaniment with guitar and 
singing. The irt thing we see on 
the screen is a beating heart. It is 

the heart of the whole world. After 
that we see men, women and even 
children, in a ierce truggle for 
earning their living in dignity. They 
are all the same. A graiti for a 
human hand catching money appears 
on the screen. Beside the hand, we 
see human faces expressing sorrow. 
Underneath, we see a hollow face with 
wings under it. The graiti is a clear 
expression of the desire for freedom 
from money domination. As images 
go on, we see tree leaves falling with 
money and the hollow faces turns into 

a woman›s face with a winged child 
under her, as if the whole universe 
is an expression of woman/earth. 
Again, the screen presents the tate 
of running for money and daily life 
while the actress is running in closed 
circles as if life is an endless journey. 
 The performance mainly depends on 
the magniicent ability of the actress 
who is full of energy and life. She 
tried to represent the suferings of 
woman/earth in this materialitic age. 

 Dalia Hammam

Never Forget That …
By Dance .. You Win Your Freedom 
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 Luminița Bîrsan 
(Member of the Youth Critics Jury) 

A curator and production manager at «Radu Stanca» National 

Theatre 

Associate professor at „Lucian Blaga” University of Sibiu 

Founding member of the Center for Advanced Research in the 

Field of Performing Arts (Cavas) 

Member of UNITER - The Romanian Association of Theatre 

Artits.

 As a professional cultural manager, she has coordinated theater 

performances of The «Radu Stanca» National Theatre in Sibiu. 

 Since 2008 she has been the manager of the young actors’ 

productions developped by CAVAS - and the Department of 

Drama and Theatre Studies and the coordinator of Sibiu’s Theatre 

School’s participations in various theatre fetivals from around the 
world

 Starting with 2001, she has been a part of the organizing taf of 
the Sibiu International Theatre Fetival. 
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