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التي  العرب بصورته  املسرح لدى  أن يظهر  قبل 
نعرفها اليوم كانت لديهم مجموعة من الظواهر 
املسرحية البدائية كفنون خيال الظل ، األراجوز 
، احلكواتي ، صندوق الدنيا ، املحبظاتيه ، ... ولم 
الشروط  بها  يتوفر  كان  التي  الفنون  لهذه  تكن 
األولية للعرض املسرحي مكانًا معينًا لتقدميها ، 
بل كانت كل األماكن املفتوحة ] الشوارع ، األسواق 
قصور   [ واملغـلـقـة   ]  ...  ، احلـدائـق   ، امليـاديـن   ،
أماكن  هي   ]  ...  ، القوم  كبار   ، األمراء   ، اخللفاء 
مناسبة لتقدمي هذه الفنون ، لم تكن توجد أيضًا 
إما  فهي  العروض  هذه  لتقدمي  محددة  مواعيد 
كانت تقدم بالطلب من أحد الكبراء أو املسئولني ، 
أو تقدم بناءًا على رغبة فنانيها ويف املكان وامليعاد 

الذي يروق لهم ...
رّواده  أيدي  املسرحي على  الفن  بداية ظهور  ومع 
القباني  أبو خليل  ، أحمد  النقاش  األوائل مارون 
بالشكل  املسرح  ... بدأت معرفة   ، ، يعقوب صنوع 
بالد  لدى  وخاصةً  أوروبا  لدى  عليه  املعروف 
اإلغريق من قبلها ، ومنذ هذه اللحظة عرف العرب 
الشروط التي يجب أن تتوافر يف صناعة العرض 
كانت  أيًا  املسرحية  بالنصوص  بدءًا  املسرحي 
مصادرها اقتباسًا أو تعريبًا أو استلهامًا تراثيًا أو 
... وكذا شكل العرض املسرحي إخراجيًا ، وامتدت 
بعض اجلهود إلى محاولة صياغة عادات جديدة 
ومختلفة عن ذي قبل جلمهور العرض بدءًا بشكل 
اجللوس ملشاهدة العرض ومرورًا بأدبيات التلقي 
هذه  وأهم   ، العرض  شفرات  فك  إلى  ووصوالً 
الشروط هي البحث عن األمكنة املناسبة لتقدمي 
شوطًا  املسرحيني  وقطع   ، املسرحية  العروض 
الذي  املسرحي  بالعرض  لينتقلوا  هذا  يف  كبيرًا 
النقاش ) عرض  قدم ألول مرة داخل بيت مارون 

البخيل ( إلى دور خاصة باملسرح ...
تتمة املقال ص17-16

املسرح  ومجهور الشارع

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

 With noticeable attendance of audience and contribution
 of more than thirty countries, the second edition of Sharm
 El-Shaikh International Theatre Festival for Youth Started
 its events with the red carpet and opening ceremony. In
 his speech for the opening ceremony, his excellency the
 Minister of Culture, Mr. Helmy Al-Nemnem indicated
 that Egypt is mobilizing its youth efforts to face the global
 challenges of terrorism and extremism. General Khaled
 Fouda, Governor of South Sinai demanded more and more
 cultural and artistic events in Sharm El-Shaikh as he said
 that youth creative abilities are the key towards a shining
 future for Egypt and announced that South Sainai as a
 whole and especially Sharm El-Shaikh Sharm El-Shaikh,
 is willing to host more cultural events in the future. His
 excellency the ambassador of Tunisia assured the deep

 cultural relations between Egypt and Tunisia.
 President of SITFY, Mazen El-Gharabawy granted his
 deep thanks for the efforts of his colleagues and mentors
 as well and announced the establishment of a Critics’ Prize
 for this year to be awarded to one of the participating
 performances, Mrs. Wafaa El-Hakeem, Director of SITFY
 also assured the significant role of youth creations in
 changing the future.
 This year, SITFY honored a number of Arab and Egyptian
 artists including Shazly Farah, Sameh Hussain, Nedal
 El-Shafee, Randa Asmar, Shadia Zaitoun, Atheer Ali and
 Mahmoud Gamal.
 The second edition of SITFY is dedicated to the sole of the
Great Director and artist Karam Motawea.

 Dr. Tarek Ammar

For theatre and Peace ..
  and … Here We Start

يف افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وزير الثقافة : توجد صعوبات 
أمام تنفيذ األحالم  ولكن

 ال شيئ مستحيل يف مصر 
لقاء  الفنانة  تألقت 
حفل  تقدمي  يف  سويدان 
الدورة  فعاليات  افتتاح 
شرم  ملهرجان  الثانية 
للمسرح  الدولي  الشيخ 
الفنان  دورة   ( الشبابي 
الذي  مطاوع(  كرم  الكبير 
املؤمترات  بقاعة  أقيم 
جولي  بفندق  الرئيسية 
الفنان  برئاسة  فيل 
الغرباوي  مازن  واملخرج 
الثقافة  وزير  وبحضور 
حلمي  الصحفي  الكاتب 
فودة  خالد  واللواء  النمنم 
سيناء  جنوب  محافظ 
الدول  سفراء  من  وعدد 

العربية 
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متابعة: نور الهدى عبد املنعم
 

فيلم  عرض  أعقبه  اجلمهوري  بالسالم  احلفل  بدأ   
كلمة  ثم  للمهرجان  األولي  الدورة  حصاد  عن  وثائقي 
كل  شكر  الذي  الغرباوى  مازن  الفنان  املهرجان  رئيس 
من دعمه من أجل حتقيق هذا احللم الكاتب الصحفي 
الكبرى  واألخت  والصديقة  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي 
أيوب  سميحة  الكبيرة  والفنانة  احلكيم،  وفاء  الفنانة 
وزوجته   ، بأمه  لقبها  التي  للمهرجان  الشريف  الرئيس 
إجني البستاوي وزمالئه الفنانني من مختلف األجيال، 
ثم جاءت كلمة الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان التي 
السحرية  الكلمات  هي  واالختالف  التميز  فيها:  قالت 
القاهرة  وخارج  الصندوق،  خارج  نفكر  جعلتنا  التي 
التقليدية  األفكار  خارج  وأيَضا  باملهرجانات،  املزدحمة 
جديدة  نوعية  يجتذب  مهرجاَنا  نحتاج  نحن  واملتكررة، 
من اجلمهور، مهرجان يقدم عروضه للناس يف األماكن 
العامة، كنا حريصني على أن تذهب عروض املهرجان 
للناس يف الشوارع، األسواق، الفنادق، الساحات وهو ما 
إذ لم جتد  بالفعل يف دورتنا األولى،  تنفيذه  قمنا على 
الناس،  نقدم من عروض، عن  ما  تفصل  أسوار  هناك 

يستطيع املارة أن يلمحوا عروضنا وفرحنا باملسرح، 

  وفاء احلكيم:
 التميز واالختالف هي الكلمات السحرية اليت جعلتنا نفكر خارج الصندوق

 An Egyptian actor, writer,  
 theatre director and critic. He
 was born in Aswan and graduated
 from the Faculty of Arts – Ain
 Shams University (Department
 of Social Development). He
 participated in the free studies
 program – The higher Institute
 of Theatre arts. He worked as
 a general supervisor of theatre
 bands of Middle and Southern
 Upper Egypt Region from 2007 to
 2010. He is the general manager
 of Theatre Clubs – The Egyptian
 Organization of Cultural Palaces
 since 2010. He was a member of the
 organizing committee of the first
 and second scientific conference
 of theatre. He also was a member
 of the organizing committee of
 the first and second editions of
 the Egyptian Female Directors
 Festival.
 As an author and playwriter  
 he wrote several prominent works

 including “Night of the South” –
 HAY YA LILA HOY – Women of
 Fire (Based on Lorca’s The House
 of Bernard Alba) – DEHIBA –
 Akhenaten – Mint of the Garden
 – ALMOULED – The Southern.
 As a director, he presented several
 works including A Cat with Seven
 Spirits – The Gypsy – The Man of
 Sorrows – The Witness – Shadows
 of a Story.
 His Script “Night of  
 The South” was translated into
 German and awarded several
 prices at the National Festival of
 Theatre 2012. He won the Best
 Dramaturge Price for his work
 “Women of Fire” for the first
 time of this award’s history. His
 script DEHIBA won the first price
 for writing in 2013. He also won
 TAWFIK ALHAKIM’s price for
 writing and in 2016 he was awarded
 the State’s Encouragement Price
in writing for theatre.

SHAZLY FARAH
 Spot Light
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كان لدينا تصميم كبير وعزمية أكبر على أن جنعل من 
أيام املهرجان، أردنا  مدينة شرم الشيخ مسرَحاً طوال 
أن نضيف إلى بهائها ورونقها ووجهها السياحي البراق 

وجَها جديَدا مسرحَيا وثقافَيا. 
   وأكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الذي أشاد 
البداية خاصة حني  لها منذ  التجربة على دعمه  بهذه 
أيوب  الكبيرة سميحة  الفنانة  بنفسه من حتمس  تأكد 
شيئ  ال  أنه  إال  األحالم  أمام  العقبات  فرغم  لها، 

مستحيل يف مصر .  
وفى كلمته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
أن أضواء شرم الشيخ لن تطفئ أبَدا، وذلك بناء على 
تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالبه بذلك 
يف أول لقاء معه عقب توليه مسئولية رئاسة البالد، وأنه 

مع كل نشاط فني وثقايف.
سفير  املنيف  جنيب  السيد  إلى  الكلمة  انتقلت  ثم 

اجلمهورية التونسية بالقاهرة حيث قال:  
الشيخ  شرم  ملهرجان  شرف  ضيف  تونس  اختيار  إن 
ما  بقدر  الثانية  دورته  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
وريادته  التونسي  املسرح  إلجنازات  تقديَرا  يعكس 
العالقات  يؤكد على عمق  فإنه  الثقافية،  الساحة  على 
الثقافية والتاريخية العريقة التي جتمع بلدينا وشعبينا 
املجاالت  جميع  يف  متميزة  عالقات  وهي  الشقيقني، 
والسيما مجال الثقافة والفنون الذي يعمل على  تقوية 
املوجه  املسرح  خاصة  املجاالت،  كافة   يف  الروابط 
للشباب ألهميته يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها 

بلداننا العربية وتهدد شبابنا وموروثنا الثقايف.

مازن الغرباوي يعلن عن جائزة جلنة النقاد الشباب

 To encourage young authors and play writers who love Egypt 

and try ti improve its future, SITFY is holding the Dramatic Writing 

Competition as one of its major initiatives during its second edition. 

The competition is held according the following conditions: 

1. Age of competitors should not exceed 40 years in April 2017 

2. The script should be original and written directly to theater (not 

based on any other works) 

3. It is preferred to use Standard Arabic or Elegant Egyptian Dialect 

4. The script should not be published or produced before the 

competition for any third party – even amateur bands 

5. The script should not be introduced to any other award or 

competition – no matter its reputation is 

6. Each competitor has the right to participate with only one script 

7. The script should not exceed 20 pages (A4 with font size of 14) 

8. The competitor sends the script, a CV and two recent photos with 

full address, e-mail and phone number 

9. Winners introduce (4) copies with a CD and waiver of publishing 

rights for SITFY 

10. Scripts are not returned to writers. 

11. Winners are invited to the awards ceremony of SITFY to claim 

their awards. 

12. Awards are as follows: 

• First distinguished award with golden armor and certificate of 

appreciation 

• Second distinguished award with silver armor and certificate of 

appreciation

• Third distinguished award with bronze armor and certificate of 

appreciation

 Jury of the award include: 

• Professor Dr. Hassan Atia (Chairman) 

• Mohamed Mosaad (member) 

• Khaled Raslan (member) 

  The Dramatic Writing
Competition
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تنظيم  يتزامن  أن  السعادة  دواعي  ملن  إنه  وأضاف: 
تسليم مدينة صفاقس  احتفاالت  املوقر مع  مهرجانكم 
األقصر  مدينة  إلى  الثقافة   عاصمة  مشعل  التونسية 
أهنئ  أن  املناسبة  بهذه  وأود  القدمية،  مصر  عاصمة 

جمهورية مصر العربية على هذا االختيار.   
تكرمي  مت  حيث  التكرمي  فقرة  بدأت  بعدها    
الشافعى  نضال  والفنان  اسمر  راندا  اللبنانية  املمثلة 
لصاحب  التكرمي  أهدى  الذي  حسني  سامح  والفنان 
خالد  الفنان  املسرحيني  شباب  وعلى  عليه  الفضل 
والكاتب شاذلى  رماح  التونسية شاكرة  والفنانة  جالل، 

فرح واملخرج محمود جمال 
أعضاء  لقاء سويدان  الفنانة  احلفل  مقدمة  دعت  ثم  
جلنة التحكيم الدولية التي تضم: د.سميره محسن مصر 
الفنانني  نقيبة  حسني،  داوود  الكويتي  الفنان  رئيسا، 
أسبانيا  من  على  –د.أثير  زيتون  شاديه  الفنانة  بلبنان 
الفنان  قام  ثم  بعدها  نيكاكى   بوبولينا  اليونان  ومن   ،
الشباب:  النقاد  جلنة  أعضاء  بتقدمي  الغرباوي  مازن 
وهم الناقد والكاتب باسم صادق والناقدة والكاتبة رنا 
الرازق واختتم  القوى والناقد والكاتب رامى عبد  عبد 
بوشناق  لطفى  للمطرب  غنائية  بسهرة  االفتتاح  حفل 
الذي يحيي احلفل وأوركسترا الشباب والرياضة بقيادة 

املايسترو عز الدين طه.

سامح حسني يهدي تكرميه إىل الفنان خالد جالل

Avec une attention notable de l›audience et de la 
contribution de plus de trente pays, la deuxième 
édition du Festival international du théâtre Sharm El-
Shaikh pour les jeunes a commencé ses événements 
avec le tapis rouge et la cérémonie d›ouverture. Dans 
son discours pour la cérémonie d›ouverture, son 
Excellence, le ministre de la Culture, M. Helmy Al-
Nemnem, a indiqué que l›Egypte mobilise ses efforts 
pour faire face aux défis mondiaux du terrorisme 
et de l›extrémisme. Le général Khaled Fouda, 
gouverneur du Sinaï du Sud, a demandé de plus en 
plus d›événements culturels et artistiques à Sharm El-
Shaikh, car il a déclaré que les capacités créatives des 
jeunes sont la clé d›un avenir brillant pour l›Egypte 
et ont annoncé que South Sainai dans son ensemble et 
surtout Sharm El-Shaikh Sharm El-Shaikh, est prêt 
à accueillir plus d›événements culturels à l›avenir. 

Son Excellence, l›ambassadeur de Tunisie a assuré 
les relations culturelles profondes entre l›Egypte et la 
Tunisie.
Président de SITFY, Mazen El-Gharabawy a accordé 
ses remerciements pour les efforts de ses collègues 
et mentors et a annoncé la création d›un Prix de la 
Critique pour cette année pour être attribué à l›une 
des représentations participantes, Mme Wafaa El 
-Hakeem, directeur de SITFY a également assuré 
le rôle important des créations de jeunes dans la 
transformation de l›avenir.
Cette année, SITFY a honoré un certain nombre 
d›artistes arabes et égyptiens, notamment Shazly 
Farah, Sameh Hussain, Nedal El-Shafee, Randa Asmar, 
Shadia Zaitoun, Atheer Ali et Mahmoud Gamal.
La deuxième édition de SITFY est consacrée à la plante 
du grand réalisateur et de l›artiste Karam Motawea. 

Pour le théâtre et la paix .. et ..
 Ici, nous commençons !
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Acteur égyptien né au Caire 
en 1978. Il est diplômé de 
l›Institut Supérieur des 
Arts du Théâtre en 1999. 
Il a participé au Studio du 
Centre de Création sous la 
supervision du distingué 
réalisateur Khaled Galal. Il 
a participé en tant qu›acteur 
dans plusieurs travaux 
comprenant: Le procès 
de Ghanem Said - privé 
311 - un voyageur tardif 
de nuit. Son premier rôle 
dans le cinéma a été dans 
«MALLAKY ESKENDRIA» 
par Sandra Nashaat en 
2005. Son rôle comme 
Sayed, le frère de Shawkia, 
dans la sitcom égyptienne 
«TAMER WA SHAWKIA» 
en 2007 a commencé sa 
carrière comme un acteur 
vedette. Il a participé à 
plusieurs séries télévisées 
dont Moments critiques - 
Histoires vivantes - Bande de 
NAGY ATALLA - Vertige. 
Il a également participé à 
plusieurs films dont The 
Island - Remplacement - le 
concessionnaire - Den of 
Revel. Il a été honoré lors 
du Festival de théâtre 2011-
2012 en tant que diplômé 
de ALSAIDIA École 
secondairequi ont participé 
activement à l› théâtre é de 
cole 

Un acteur égyptien né en 
1975. Diplômé de la Faculté 
de droit puis de la Faculté des 
arts (Département de théâtre). 
Il a participé au théâtre 
interuniversitaire et a obtenu 
son diplôme du Centre for 
Creation - Opéra du Caire. 
Il a commencé sa carrière en 
participant à la deuxième partie 
de la série télévisée égyptienne 
«ZIZINIA» en 2000, puis au film 
de Mohamed Henidy «GAANA 
ALBAIAN ALTALY» mais son 
véritable début en comédien est 
venu en 2007 quand il a joué 
le rôle de «Ramzy» à la sitcom 
égyptienne «RAGEL WE SET 
SETTAT (un homme et six 
femmes)». Maintenant, il est un 
comédien distingué qui joue des 
rôles de premier plan dans le 
cinéma et la television

 Illuminations
NEDAL ALSHAFEE

SAMEH HUSSAIN

املهرجانات  من  يعد   ، الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
املسرحية املتميزة التى تتميز بنكهة مسرحية خاصة .

ورغم أنه من املهرجانات الوليدة ، إال انه استطاع عبر دورته 
املسرحية  املهرجانات  من  سيكون  بأنه  نقر  يجعلنا  أن  األولى 

الهامة يف مصر والوطن العربي .
واختياره للشباب يضعه يف محك تنافسي عال ، ويفرض عليه 
العروض  الختيارات  تشددا  أكثر  املقبلة  دوراته  يف  يكون  أن 

مبقاييس مسرحية وأيضا شبابية . 

مدينة السحر والسياحة العاملية يف مهرجان مسرحها 
الشبابي

  ما الدي غاب عن مدينة سياحية عاملية جميلة ، مثل 
دهبية  رمال  أسطورية  شواطئ  الشيخ(  شرم   ( مدينة 
مياه وسماء زرقاء الزوردية صافية ، مبان جيلة رشيقة 
عاملية  وماله  وفنادق  مطاعم  ؛  أنيقة  وميادين  شوارع   ،
 ، حدائق   / وبرية  بحرية  ورياضات   ويخوت  مالعب   ،
شمس دافئة وليل ساحر هدوء وأمان . مؤمترات عاملية 
وعربية ومصرية، هل بعد دلك متعة ! مالدي غاب عن 
مدينة السياحة العاملية .. ما الدي غاب عن شرم الشيخ 
؟! هل غاب  العاملية  السياحة  معشوقة   ، السحر  مدينة 

شئ ؟! 
  تكاملت كل عناصر السحر واملتعة السياحية باملهرجان 
يف  الثانية  للمرة  يقام  الدي  الدولي  الشبابي  املسرحي 
يغيب عن مدينة  أن  للمسرح  ، فما كان  السرحر  مدينة 
عاملية من أجمل مدن مصر السياحية وهي قبلة السياحة 

الترفيهية يف منطقة الشرق األوسط . 
  لدا أكتب هدا ألبدي إعجابي بالقائمني على مهرجان 
املسرح الشبابي الدولي بشرم الشرم مفكرين ومبدعني 
ومؤسسات  وشركات  وزارات   ، وداعمني  ومنظمني 
سياحية وفنادق أأفرادا وجماعات ، ويف مقدمتها وزارة 
الشباب وإدارة املسابقات واملهرجانات الفنية فيها بفكر 

وزيرها الهمام وتدابير الدكتورة أمل جمال.

أحد  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  يعد 
والتى  الهامة  الوليدة  الدولية  املصرية  املهرجانات  أهم 
متثل جزء هام من فعاليات املهرجانات املتعددة التى تقام 
فى مصر خالل اآلونة االخيرة ، وأنا أعتقد أن مثل تلك 
الطريق  فى  ونحن  بشدة خاصة  إليها  نحتاج  املهرجانات 
لعودة الريادة املصرية إلى ما كانت عليها ، وال أكون مبالغا 
أن قلت أننا نحتاج للكثير من تلك املهرجانات ليس على 
و  السينمائى  املستوى  على  بل  فحسب  املسرح  املستوى 
املوسيقى و االستعراضي ، على أن تقام فى كل ربوع مصر 
شرم  مهرجان  عن  أما   ، احلدودية  املناطق  فى  وخاصة 
الشيخ فهو مهرجان نوعى هام جدا ، يختص بقطاع هام 
جدا وهو قطاع الشباب ، فمن خالل هذا املهرجان نتعرف 
على  عالوة   ، العاملية  الشبابية  االجتاهات  على  سنويا 
املوازية  الفعاليات  من  بالعديد  العام  هذا  املهرجان  متتع 
املسرحى  للتأليف  مسابقة  فهناك   ، للعروض  واملصاحبة 
والندوات  اجللسات  إلى  إضافة   ، فنية  عمل  وورش   ،
دون  للشباب  املسرحى  التأليف  فى  مسابقة   ، العلمية 

سن األربعني ، كل تلك الفعاليات واألنشطة التى تقام فى 
منها على االجتاهات  نافذة نطل   ، الكبير  املهرجان  هذا 
الثانية  دورته  فى  الشيخ  شرم  فمهرجان  لذا   ، العاملية 
أهم  من  أنه  القول  نستطيع  أننا  إال  نشأته  حداثة  ورغم 
الصعيد  على  وجودها  أثبتت  التى  الدولية  املهرجانات 
املهرجانات  أحد  وهو   ، األنظار  محط  وأصبحت  العاملى 
التى يتوقع لها مستقبل كبير وباهر ملا يقدمه فى كل دورة 
يقدم  ان  أمتنى  الشخصى  املستوى  وعلى   ، جديد  من 
املهرجان كل عام اجلديد وان يتجنب األخطاء التى تقع فى 
الدورات السابقة وهو أمر طبيعى فى كل املهرجانات فال 
شئ كامل ولكن علينا التطوير دائما كما أمتنى أن يكون 
هناك دورات وورش موازية لفعاليات املهرجان فى مجال 
الكثير من  و  الكثير  بها  املسرحية فمصر  الكتابة  حرفية 
الطاقات الشابة الواعدة فى مجال الكتابة املسرحية وال 
ينقصها سوى التدريب و التعرف على املدارس و املذاهب 
فى  كبيرة  لتصبح جنوما  املصرية  الكتابة  وقواعد  وطرق 

عالم املسرح املصرى . 

حممد الروبى 
 رئيس حترير جريدة مسرحنا

   د. أبو احلسن سالم
       أستاد املسرح جبامعة اإلسكندرية

   د. حسن عطية
رئيس جلنة حتكيم مسابقة التأليف املسرحى باملهرجان

مهرجان شرم الشيخ من أهم املهرجانات التى أثبتت وجودها على الصعيد العاملى وأصبحت محط األنظار 
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عبد الكرمي برشيد ، روجيه عساف ، سعد اهلل ونوس 
، ... توجد جتارب فردية أخرى يرى أصحابها ضرورة 
املسرح  خارج  تقدم  املسرح  من  أخرى  أنواع  وجود 
التقليدي ؛ فمثال  يقول يوسف إدريس فى بيانه الشهير 
العلبة  مسرح  عن  يتكلم  حني  و   « عربي  مسرح  »نحو 
اإليطالي أنه » مسرح صحيح ، ولكنه ليس كل املسرح 
، فللمسرح أشكال كثيرة متعددة ليس هذا النوع سوى 
أحدها ... » ، وإذا كان هذا النوع من املسرح مناسب 
الغـرب فـليـس بالضرورة أن يكون مناسباً  لدى متلقي 
للمتفرج العربي ؛ فلكل تقاليده التي ينجذب إليها ، تلك 

التي يرى أنها توفر له حريته وراحته ...  
ولقد بدأ املسرح العربي يف الفضاءات املفتوحةــ هذا 
إذا اعتبرنا مجازاً أن الظواهر املسرحية البدائية لدى 
املمكن  من  كان  ملسرح  نواة  أو  مسرحاً  كانت  العرب 
أنـهـا  نـقــول   ، للغرب  احلاجة  دون  مبفرده  يتطور  أن 
بـدأت فـي ال مـكـان محدد/ األماكن املفتوحة ودخلت 
مسرح   / املحدد  املكان  إلى  التطورية  مسيرتها  يف 
العلبة اإليطالية بأشكاله املعمارية املختلفة ، ثم بدأت 
اخلروج  إلى  التغيير  عن  باحث  جديد  جيل  ظهور  مع 
إلى الهواء الطلق باحثة عن جمهور جديد لها ، فكما 
اخلرساني  املسرح  داخل  أن  يقي  الصد  الطيب  يقول 
يوجد جمهور بال  ، وخارجه  يوجد مسرح بال جمهور 
مسرح ... لذا رأى منظرو العمل املسرحي أن يذهبوا 
بعروضهم إلى اجلمهور ، وبهذا يعود املسرح مـّرة أخرى 

إلى الال مكان املحدد...
وبنظرة بسيطة على واقـع احلـيـاة املـسـرحـيـة العربية 
ستجد أن جمهور املسرح يف تناقص مستمر ، فلم تفلح 
جهود رجاالت املسرح وال املؤسسات املسرحية العربية 
على اختالف توجهاتها وما تقدمه يف أن جتعل املسرح 
 ، العربي  املتفرج  لدى  شهرية  حتى  أو  أسبوعية  عادة 
هذا يف حني أن املواطن العربي قد حتـّول بفعل أشياء 
وأجزاء أخرى  به هو شخصياً  كثيرة منها جزء خاص 
كثيرة خارجة عنه إلى كائن تليفزيوني ميثل التليفزيون 
املسرح  ال  فالتليفزيون  ولذا   ، له  بالنسبة  يومية  عادة 
وعليه   ، العربي  الشعب  ثقافة  األول عن  املسئول  ُيـعد 
 ، املسرح   ، كالسينما  األخرى  األدائية  الفنون  غدت 
اإلذاعة تتأتى وبدرجات متفاوتة التأثير كمسئولة ثانية 
عن تشكيل وجدان وذائقة الناس ، وعليه كان أصحاب 
دعوات التأصيل محقون يف اخلروج إلى الناس باملسرح 
املفتوحة  املسرحية  التجارب  أهمية  تأتي  هنا  ومن   ،
 ، األثرية  األماكن   ، امليادين   ، األسواق   ، الشوارع  يف 
احلدائق ، املقاهي ، ... وكما أوجد املسرح داخل العلبة 

اإليطالية قوانني محددة تتعلق بعـّدة أمور ، أهمها :
شكل النص املسرحي   .1

شكل العرض  .2
شكل الفرجة   .3

فـإن اخلـروج يقـتـضي تغـييـراً كـبيـراً يف هذه العناصر 
على  عنها  احلديث  ميكن  ال  هذه  اخلروج  وعملية   ،
أنها ذات طبيعة واحدة ، وإمنا هي خروجات مختلفة 
وإن اشتـركـت فـي أشياء ؛ فمسرح الشارع يختلف يف 
تقنياته وتوجهاته عن مسرح املقهى ، وكذا عن مسرح 
األماكن األثرية ، وعن مسرح املجتمعات ، ؛ فالعرض 
مثالً  الناس  ميدان وسط  داخل  ُيـقدم  الذي  املسرحي 
،أو  أثرياً  منزالً  داخل  يقدم  يختلف يف طبيعته عندما 

داخل مقهى أو يف الشارع وسط املارة ...
يقتضي  التقليدية  األبنية  من  باملسرح  اخلروج  وفعل 
جهداً خاصاً من فريق العمل يتمثل يف التضحية براحته 

أماكن جتمعاتهم  يف  للناس  الوصول  مقابل  وأمانه يف 
قدرة  يتمثل يف  ثانياً  أمراً  وهناك   ، املسرح  عن  بعيداً 
وعدم  ملتابعته  إليه  الناس  جذب  على  الفريق  هذا 
االنصراف عنه ، وبالتالي يجب على من يتصدى لفعل 
اخلروج باملسرح من أبنيته التقليدية إلى الناس أن يقف 

لفترة من الوقت ليجيب على بعض األسئلة من مثل :
1. ما هي األماكن الفاعلة التي يجب أن يذهب إليها 
العرض املسرحي عندما يخرج من أبنيته التقليدية ...؟

التي  املنطقة  هذه  داخل  اجلمهور  طبيعة  هي  ما   .2
يذهب إليها العرض ...؟ وما هي الوسائل التي يتم من 

خاللها جذبه إلى العرض املسرحي ...؟
3. التشكيل اجلمالي الفني والفكري جللوس املتفرجني 
ذلك عن مسرح  اختالف  ومدى  العرض  مع  وتفاعلهم 

العلبة اإليطالية ...؟
4. ما هي طبيعة النصوص املسرحية املناسبة ملثل هذه 
، ومدى اختالفها  ...؟ اختالفها عن بعضها  التجارب 

عن النصوص األرسطية التقليدية ...؟
األماكن  مع جغرافية  إخراجيا  التعامل  كيف ميكن   .5

املختلفة ...؟
6. هل يتم تطويع املكان للنص املسرحي أم يتم اقتراح 

كتابة نصوص جديدة ملسرح املكان ...؟
أو  كمباٍن  لألماكن  يتم  هل  هنا  املسرحة  فعل   .7
مساحات فارغة أو ... أو ... أم يتم حلواديت وتواريخ 
الناس القدمية / احلديثة التي وجدت أو املوجودة فعلياً 

داخل هذه األماكن ...؟
8. هل يوجد لدينا مفهوماً علمياً واضحاً ملسرحة املكان 
تياراً  السياق  هذا  داخل  التجارب  أفرزت  وهل  ...؟ 

مسرحياً له قوام ميكن التحدث عنه ...؟
9. يف حالة تشكل مثل هذا التيار ما هي مالمحه ...؟ 
...؟ ويف حالة عدم تشكله فكيف  تنميته  وكيف ميكن 

ميكن له أن يتشكل ...؟

إبراهيم احلسيني

الفنانني  من  بعض  أراء  نرصد  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
املسرحية  الساحة  على  تأثيره  يرون  وكيف   ، الثانية   دورته  فى  املشاركني  واملبدعني  واملكرمني 

،وعن تكرمي املهرجان للمبدع كرم مطاوع . 

 أن تقاوم االرهاب 
بالثقافة والفنون

 يتميز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 

مصر  مثل  بلد  فى  وخصوصاً   ، بالشباب  يهتم  بكونه 

والفن  عموماً،  العربى  الوطن  فى  ضرورية  فالثقافة 

بالضرورة ضد اإلرهاب بل إن  كل املشتغلني فى الفن 

نؤمن  لبنان  فى  ،ونحن  االرهاب  ضد  هم  والثقافة 

هذا  املهرجان  تكرمي  و   ، لإلرهاب  الثقافية  باملقاومة 

العام النجم الراحل كرم مطاوع،شئ غاية فى األهمية 

،ويحسب للمهرجان فجميل ان نتذكر مبدعينا اللذين 

حتتفظ  تعد  لم  اليوم  فذاكرة   ، حياتهم  للفن  أعطوا 

بكثير من الغالى والنفيس ،فاإليقاع السريع هو السمة 

الغالبة على كل شئ .

كثير  لرحيل  التأثر  اليوم فى غاية  األسمرأنها  وأكدت 

،والكاتبة  صليحة  نهاد  الكبيرة  كالناقدة  املبدعني  من 

الرائعة فتحية العسال واملبدع نور الشريف ،وترى انه 

كما  ونكرمهم  الكبيرة  القامات  نتذكر  ان  اجليد  من 

يفعل مهرجان شرم الشيخ اآلن فى تكرمية للمبدع كرم 

مطاوع .

راندا االمسر 
ممثلة لبنانية ومن املكرمني فى املهرجان 

 املهرجانات تساهم
 فى توسيع أفق اإلبداع  

الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يعد 
مدة  قصر  رغم  استطاع  ،فقد  جدا  متميزاً  مهرجاناً 
تواجده على الساحة املسرحية أن يحظى بسمعة كبيرة 
على مستوى مصر والوطن العربى ،وذلك نتيجة جودة 
إلى  هذا   ، املهرجان  ويقدمها  ينتقيها  التى  العروض 
جوار كونه يقام فى شرم الشيخ تلك املدينة املتميزة .                       
بني  حتدث  التى  التثاقف  حالة  أن  عليان  وأضاف 
مهرجان  نوعية  من  املهرجانات  من خالل  املسرحيني 
األفق  توسيع  فى  دولى،تساهم  وكونه  الشيخ  شرم 
التجارب  تطوير  يتم  باملسرح ومن هنا  املشتغلني  لدى 
األفكار  ،فتالقح  وتتشابه  التتكرر  ثم  ومن  املسرحية 
فى  تتبدى  قد  التى  النسخ   حالة  املسرحيني  يجنب 

بعض عروضهم .         
عن  املهرجان  على  للقائمني  شكره  عليان  أضاف 
)كرم  النجم  كتكرمي  العربى  املسرح  لرموز  تكرميهم 
مطاوع(الذى رحل عن عاملنا وترك أثراً كبيراً .                

على عليان 
مدير مهرجان ليالى املسرح احلر الدولى 
باململكة األردنية الهاشمية .

 

املهرجان يقرب بني الثقافات 
– مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى مهرجان 
وهى  جميلة  سياحية  مدينة  فى  يقام  ألنه  جداً  متميز 
شرم الشيخ ،هذا إلى جوار أنه ولد فى فترة صراعات 
وحروب وقد جاء املهرجان ليقرب بني الثقافات ويزرع 
املحبة بني الشعوب وفى سياق حديثه أكد )خميس( أنه 
يشكر إدارة املهرجان نظراً لتكرميهم لهذا املبدع صاحب 
القامة العربية الكبيرة- كرم مطاوع -وهى لفتة جميلة 

حتسب للقائمني على املهرجان .

حممد مخيس
 رئيس مهرجان الرستاق العربى للمسرح 
الكوميدى

مصر تتصدى لإلرهاب 
 إن مشاركة الدول فى املهرجان مابني تكرمي او مقدمة 
الفاعليات  من  وغيرها  اوندوات  مسرحية  لعروض 
بالضرورة تؤدى الى نقل  صورة إيجابية  لبالدهم وهى 
،املهرجان  لإلرهاب  تصدياً  يعد  وهذا  أمنة  مصر  أن 
عن  السياحى  املستوى  على  ملصر  دعاية  يقدم  أيضاً 
طريق املسرح .                                               

شرم  فى  املهرجان  إقامة  أن   ) فرح  )شاذلى  وأضاف 
الشيخ يعد من مميزات املهرجان .          

شاذىل فرح 
مدير نوادى املسرح )من املكرمني(                                                                 

مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى 
فى عيونهم

داليا همام  
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  كان التفكير منذ اللحظة األولى يسير يف اجتاه تقليد 
الغرب من حيث وجود مباٍن دائمة للمسارح تـُقدم عليها 
العروض ويتوافد عليها الزوار يف مواعيد رسمية ، ومن 
الفنان  لدى  األوروبي  املسرح  تقاليد  تظهر  بدأت  هنا 
العربي ، وأيضاً املتفرج العربي ، وعليه فقد ترتب على 
تطوير الظواهر املسرحية البدائية والتي كانت تقدم يف 
أي مكان مفتوح أو مغلق دخول املسرح إلى مباٍن مغلقة 
، لها معمارية محددة ، وآداب للفرجة ، وانبنى على هذا 
مجموعة من التقسيمات األخرى يف أماكن املشاهدة ، 
فهذا املكان لعـُلـيـة القـوم ، وهـذا للـتجار ، وهذا لعامة 
الشعب والفقراء ، وبالطبع لكل مكان تسعيرته النقدية 
أماكن املشاهدة وكأنها جزر منعزلة  ، فبدت  اخلاصة 
ليس مكانياً فقط وإمنا مادياً أيضاً ، أضف إلى ذلك 
األثر النفسي املتكون لدى املتفرج كنتيجة جللوسه يف 

مكان بعينه ...
يف  مختلفة  مسرح  دور  بناء  مت  الزمن  ومع   
األحجام واألشكال ، ولكنها ظلت جميعاً واقعة تقريباً 

يف ظل نفس الشروط ، والتي أهمها : 
1. املكان املغلق

2. طريقة اجلزر املنعزلة
3. حالة االسترخاء الكامل يف املشاهدة  

؛  اآلن  حتى  احلال  هذا  على  معظمه  يف  األمر  وظل 
العرض املسرحي واملتفرجني يف حالة حبس احتياطي 
تقاليد  وله  ومزركش  مزخرف  خراساني  مبنى  داخل 

واخلروج  الدخول  يف  مبساسها  مسموح  غير  صارمة 
زمـن  طوال  هذه  احلبس  حالة  وتستمر   ، والفرجة 
العـرض ثم يحـدث إفراج بعد ذلك ، ورمبا كان هروب 
الناس من املسرح ال يرجع إلى رفضهم للمسرح ولكنه 
يفضلون  فهم  لذا   ، التقاليد  لهذه  رفضهم  إلى  يرجع 
أن يكونوا على راحتهم داخل املقهى مثالً، أو داخل أي 

جتمع آخر يتيح لهم هامش احلرية الذي يريدونه ...

وكما دخل املسرح إلى املباني اخلراسانية عن عمد فإنه 
ومع دعوات التأسيس لوجود مسرح عربي خالص يعود 
دعوات  معظم  ألن  ،وذلك  محبسه  من  ليخرج  املسرح 
تقدمي  ترفض  خالص  عربي  مسرح  لوجود  التأصيل 
اخلروج  عليها  وتفل  إيطالية  مسارح  داخل  العروض 
وبجانب   ، الناس  توجد  حيث  املفتوحة  للفضاءات 
دعوات توفيق احلكيم ، يوسف إدريس ، علي الراعي ، 

  ومجهور الشارع

 أمتنى أن يصل املهرجان 
ألهل شرم الشيخ أنفسهم 

الشيخ  شرم  مهرجان  عن  املدافعني  من  انه  احلدينى  أكد 
الدولى للمسرح الشبابى ،من أجل أن يظل فى االستمرار 
املهرجان  يراعى  أن  لفكرة  جدا  املتحمسني  من  وأنه 
املبذول  للجهد  احلدينى  ،وأشار  وأفكارهم  الشباب 
مازن  الشاب  املخرج  فى  املهرجان ممثلة  إدارة  قبل  من 
املضاعف  اجلهد  ،ذلك  احلكيم  وفاء  والنجمة  الغرباوى 
للعروض  الكافى  بالشكل  وجود مسارح مجهزة  مع عدم 
أن  وأكد متنيه  مدينة سياحية    ألنها  وذلك  املسرحية، 
يصل املهرجان ألهالى شرم الشيخ أنفسهم كى يستمتعوا 

بالثقافة املسرحية .                               

املمثل القدير حممود احلدينى 
                                           

سعيدة مبشاركتى 
فى املهرجان

وسعيدة  الشيخ  شرم  مهرجان  فى  أشارك  مرة  أول 
وهى  للمسرح،  املهرجانات ضرورية  أن  ،وأرى  باملشاركة 
ضد اإلرهاب بل أن أى فن وأى ثقافة تعد معرفة وعلم 
ضد اإلرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر .وتكرمي رموز 
الفن والثقافة وعلى رأسهم كرم مطاوع شئ مهم .                                                                

 ندى احلمصى ممثلة من سوريا 

   املهرجان حيظى 
مبشاركة كبرية

،وهو  املهرجان  فى  لى كمشارك  بالنسبة  دورة  أول  هذه 

يقام فى منطقة معروفة على مستوى العالم -هى شرم 

دول  من  كبيرة  مشاركة  هناك  أن  واملالحظ  الشيخ- 

عربية مختلفة وهذا فى حد ذاته رسالة ضد االرهاب 

تكرمياً  أراه  مطاوع  كرم  املبدع  املهرجان  يكرم  ،وأن 

مستحقاً لقامة فنية رفيعة املستوى وهى بادرة طيبة من 

القائمني على املهرجان .

خالد عمر 
رئيس فرقة صالل املسرحية ومخرج - سلطنة عمان 

جنح املهرجان فى 
استقطاب املبدعني   

فكرة أن يقام املهرجان على أرض شرم الشيخ هى فكرة 

جميلة ألنها فكرة تسويق إعالمى فنى سياحى ،ومبادرة 

وزارة السياحة باستقطاب أكبر عدد من الدول األجنبية 

ملصر  ليصبحوا رسالً  املبدعني  هى رسالة الستقطاب 

ضد  املسرح  أن   على  التأكيد  من  ،كنوع  بالدهم  فى 

االرهاب وأن هذه املدينة فى سالم وتستقبل وفوداً من 

كل دول العالم وقد بدأ املهرجان فى استقطاب العديد 

من الدول ،التى أصبحت تسعى للمشاركة فيه.

د/إياد كاظم السالمى  )العراق (. 

املهرجان له صدى 
من الدورة األوىل  

متأخر  ورمبا  مستحق  شئ  مطاوع  كرم  املبدع  تكرمي 
،نحن فى سوريا نرى كرم مطاوع إنسان مشهور ومحبوب 
الشاشات  على  تعرض  كانت  التى  التلفيزيونية  ،أعماله 
فى الوقت الذى كان فيه اإلنتاج املصرى هو األهم ،كان 
لها تأثير كبير فى سوريا ودرجة املحبة فى سوريا لكرم 
،وكون  باسمه  أبنائهم  يسمون  الكثيرين  جعلت  مطاوع 
املهرجان يقام فى شرم الشيخ شئ غاية فى اجلمال،و 
أنفسهم   املدينة  سكان  جمهورمن  يحضر  أن  أمتنى 
اإلعالن  فقد مت  األولى  الدورة  له صدى من  ،املهرجان 
عنه بشكل مكثف وذلك صنع صدى للمهرجان ،وإذا لم 
يكن املهرجان مهماً وصنع سمعة كبيرة ملا تسابق الكثير 
هو  ثقافى  مهرجان  كل  أن  ملا  ،وأضافت  فيه  للمشاركة 

وسيلة جميلة لتقارب الثقافات .

ملا تيارة
 ناقدة مسرحية سوريا
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جليلة بنت مرة فى مسرحية الزير سالم أللفريد فرج 
مسرحية  فى  عزيزة  وشخصية  غيث  وإخراج حمدى 
أردش  سعد  وإخراج  وهبة  الدين  لسعد  السلم(  )بير 
فى  ما  كل  فيه  تقدم  أن  استطاعت  الذي  الدور  وهو 
 , املسرحية  امتداد  على  تعاريج  من  الشخصية  هذه 
مركز  تكون  بأن  تكتف  ولم   , النهاية  قرب  وغموض 
الثقل فى املسرحية كلها بل كانت أقرب إلى املايسترو 
جالل  الناقد  يشير  كما  اآلخرين  حركة  ينظم  الذي 

العشرى فى مجلة املسرح )1(  
القدمية  مسرحياتها  إحدى  الفضائيات  تعرض  حني 
تستطيع بنفسك أن تتابع ذلك األداء األسطورى الذى 
يجمع فى طياتة كثير من مدارس األداء وميكنك فى 
حلظة واحدة أن تتلمس كيفية اهتمامها بأدق تفاصيل 
صوتى  أداء  ومنط  حركة  من  الدرامية  الشخصية 
وسهولة فى استقبال إشارات الزمالء حتاول جاهدة 
أن تلملم شتات الشخصية بتفاصيلها البسيطة املوحية 
, وهى بذلك قادرة على أن تقنعك دوماً أنها فى قلب 
بتلك األدوات  املؤلف وميكنها  أراد  احلدث حسب ما 
لتضع  كمتلٍق  خيالك  على  تهيمن  أن  املتكررة  غير 
املثالى  وتكوينها  الدرامية  الشخصية  قلب  يديك  بني 
,تقلبت بني شخصيات متباينة التكوين مختلفة الطباع 
فلتوفيق احلكيم لعبت دور إيزيس فى املسرحية التى 
التى  الغانية احلكيمة  سميت بنفس االسم كما لعبت 
قلبت األحداث رأساً على عقب فى )السلطان احلائر( 
وفى مسرحية )الصفقة( لعبت دور مبروكة , وقدمت 
مصريني  ملخرجني  سواء  األعمال  من  كثير  لبريخت 
الطباشير  دائرة  فى  بارزاً  دوراً  لعبت  أجانب فقد  أو 
القوقازية كما لعبت دور األرملة فى مسرحية )صعود 
فى  شامينا  دور  لعبت  كما   , ماهاجونى(  وهبوط 
مسرحية رشاد رشدى املسماة )حبيبتى شامينا( وفى 
املشترك  القاسم  كانت  وهبة  الدين  سعد  مسرحيات 
أول  أن  اإلطار  هذا  فى  وأذكر   , ُقدم  ما  معظم  فى 

فى  الرائع  أدائها  كان  األسطورة  للفنانة  جذبنى  ما 
مسرحية )كوبرى الناموس( حيث املرأة عالمة الوطن 
التى يحن إليها اجلميع , املرأة الكادحة األبية املتعاونة 
مع الثوار , والتى تتحول لكامتة األسرار , والتى يحيطها 
سر كبير فى حياتها , تتفانى ليعيش اجلميع , تتعاون 
لفعل اخلير , تقف كما البلد على مفترق طرق وتأبى 
, وعلى جانب آخر ال أنسى دورها  الهزمية واخلنوع 
املمثلة  حيث  السالمة(,  )سكة  مسرحية  فى  اآلسر 
الفاتنة التى تعيش بدايات النجومية والتى جتذب كل 
من تاهوا على الطريق , ويذكر التاريخ دورها املميز 
فى مسرحية ) يا سالم سلم احليطة بتتكلم ( حيث 
مثلت دور املرأة صوت العدالة وضمير الشعب .. إنها 
وضاربة  جويدة  لفاروق  العاشق(  )الوزير  فى  والدة 
الودع فى مسرحيته اجلميلة )اخلديوى( وصفية فى  
)دماء على أستار الكعبة( , كما أنها كانت ست امللك 
 , االسم  بنفس  املسماة  سرحان  سمير  مسرحية  فى 
والساحرة فى مسرحية يسرى اجلندى املسماة بنفس 
االسم , ورابعة العدوية فى مسرحيتة املسماة بنفس 
)العمر  السباعى  يوسف  رائعة  فى  ونعمت   , االسم 
مسرحيات  فى  الرئيسية  األدوار  لعبت  كما  حلظة( 
و)عودة   ) واألسيرة  )الفارس  فهمى  فوزى  الدكتور 
(لعبد  مهران  ..و)الفتى  السلطان(  و)لعبة  الغائب( 
اعتبرتها  التى  املسرحية  وهى   , الشرقاوى  الرحمن 
سميحة ايوب مسرحية طليعية,   ومن ثم فقد قدمت 
شخصيات التنسى فى تاريخ املسرح املصرى , وعلى 
)أنطونيو  أنها قدمت  نقول  أن  يكفى  العاملى  املستوى 
السخيلوس  و)أجاممنون(  شكسبير  لوليم  كليوباترا( 
و)املتحذلقات(  و)البخيل(  لسوفوكليس  و)أنتيجون( 
و)النورس (ألنطون  فانيا(  ملوليير و)اجللف( و)اخلال 
لسارتر  الفاضلة(  و)املومس  و)الذباب(   تشيكوف 
و)فيدرا( لراسني و)اإلنسان الطيب( و)صعود وهبوط 

ماهاجونى( لبريخت .    

ستظل  انك  املؤكد  من  وان  وأوجاعه  همومه  حتمل 
أيوب  سميحة  ترى  املشاهدة  انتهاء  بعد  طويال  وقتا 
الدور  شخصية  وترى  الدور  شخصية  باعتبارها 
مدرسة  إلى  تنتمي  وإنها  أيوب  سميحة  باعتبارها 
الصوفية – مدرسة الغناء فى نفس الدور وإن املدرسة 
التي ابتدعتها هى – شخصيات ارتبطنا بها فى احلياة 
, وتربطنا بها مشاعر قوية , وان ذلك أدى إلى دسامة 
الشخصية وصالبة القوام أى دسامة ذوى التجارب , 
ذوى الثقافة اإلنسانية العميقة اللذين بنيت قناعاتهم 
على تخوم التجارب العملية واملعاناة واملكابدة والصبر 
الطويل , وإنها تتميز بلسان ذرب حاد قاطع أحيانا . ال 
يعرف )اللوع( وال املواربة وال املداهنة وإنها منضبطة 
الصوت على الدوام حتى فى حلظات االنفعال ونتيجة 
النضباط صوتها ينضبط رأيها فى الفن وفى احلياة 
,قوية  البديهة  سريعة   , األشياء  وفى  الناس  وفى 
احلجة , حادة املنطق قاسية النكتة أحيانا لكن النكتة 
الساحرة  فهى   , عميقا  رأيا  بل  رأيا  حتمل  عندها 
القديرة ويتعارض مع هذا الرأي األستاذ )عبد الغنى 
فى  شلبى  خيرى  أظن  ال  ولكنني  يقول  والذي  داود( 
لوحته هذه التى رسمها قد أشار إلى األداء التمثيلي 
إعجاب شديد  عن  عبر  ما  بقدر  عنده  أتوقف  الذي 
الغنى  عبد  األستاذ  فهم  أن  واحلقيقة  فنانة  بإنسانة 
للصحة,  اقرب  أيوب  سميحة  أداء  لطبيعة  داود 
املطعم  اإلعجاب  عند  يتوقف  شلبى  خيرى  فبورتريه 
بكلمات منتقاة بعناية وحب شديدين ولم  يحاول أن 
أو  العميقة  األدائية  التراكيب  وال  املتنوع  األداء  يحلل 
بكلمات  أيوب  سميحة  أن  أراد  فقط  البسيطة  حتى 
راقية يؤكد من خاللها على جسارة امتالكها لناصية 
األداء التمثيلي وميتدحها بكلمات ستظل لفترة طويلة 
معبرة عن حب شديد لهذه النوعية من األداء الصارم 
يقول   , ذاته  الوقت  فى  واملعقد  والبسط  والصوفى  
عبد الغنى داود فى هذا املعنى أنها حينما قامت بدور 
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حممد الروبى

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي من املهرجانات 
املسرحية اليت تتميز بنكهة مسرحية خاصة 

رحلة  نتاج  إال  هي  ما  الثرية  ثقافته 
الثقافة  أجناس  بني  العطاء  ممتدة 
،  روحه املصرية  والفكر واألدب واملسرح  
وشخصيته الواعية، كفال له متيزًا شديد 
فريدًا  سجالً  ومنحاه  والثراء،  التنوع 
والصحافة  املسرحى  النقد  تاريخ  يف 
املجالني  هذين  يف  حقق    ، املتخصصة 
ما  وهو   ، واإلبداع  اإلجناز  بالغ  جهدًا 
الدراما  نقاد  أهم  أحد  مصاف  يف  جعله 
متيزه  إلى  باإلضافة  هذا   ، املسرحية  
ناقدا  احلافلة  مسيرته  طوال  الكبير 
القضايا  من  كثير  تبني  يف   ، وصحفيا 
املسرحية ، أنه الناقد والكاتب الصحفى 
 – مسرحنا  حترير  رئيس  الروبى  محمد 

التقينا معه ، وكان هذا احلوار :  

حوار - محمد جمال الدين



املسرح الشبابى
العدد 1 2017-4-1 حوار

املسرح الشبابى
2-4-2017العدد 2

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

11 14

املعنى  تفهمت  وإمنا  املدللة  الفتاة  دور  أو  البطولة 
أن حتقق جنوميتها  واستطاعت  لالحتراف  احلقيقي 
من خالل األعمال ذات البطولة اجلماعية مثل )كوبرى 
الناموس وسكة السالمة والسبنسة والسلطان احلائر( 
واهتم  والصحفيني  النقاد  بها  احتفى  حينما  وحتى 
املخرجني الكبار بإسناد األدوار األولى لها فى أعمالهم 
فى  البطولة  ادوار  دائما  تقدم  وأصبحت  اإلبداعية 
األعمال املسرحية كبطولتها ملسرحية سارتر الشهيرة 
)املومس الفاضلة( من إخراج حمدي غيث كانت دائما 
العمل  نسيج  داخل  احلى  الوجود  على  حتافظ  ما 
سوف  النجاح  أن  إذ  املسرحى  العرض  فى  لزمالئها 
يتحقق حني تتضافر جهود الفريق وهو أمر تعلمته من 
فهم األستاذ زكى طليمات لنفوس طالبه فإن أعطى 
إلحداهن دور البطولة فى عمل ما كان يحرص على أن 
تلعب دورا ثانويا فى العمل التالى  وحتى فى األعمال 
تاريخ طويل فى  لهم  ليس  التى قدمتها مع مخرجني 
العمل املسرحى كـ )محمد عمر( املخرج املوهوب كانت 
متفهمة ألهمية العمل وتأثيره اجلمالى ففى مسرحية 
تعانى  التى  األم  دور  لعبت  الثالث(  فى  اللى  )الناس 

تشتت األسرة ورسمت مع زمالئها طبيعة خاصة وفهم 
عميق لطبيعة املجتمع فى ذلك احلني واحلقيقة أنها 
كممثلة كانت تتشكل حسب الفهم العام لطبيعة العمل 
بحيث ميتزج أداؤها هى وفريق العمل ويتبعوا منهجا 
واحدا ال يشذ منهم أحد فعلى طريقة ستانسالفسكى 
طريقة  وعلى  ذلك  اإلبداعي  العمل  يتطلب  حينما 
املسرح  طريقة  وعلى  ملحميا  العمل  كان  إذا  برشت 
األجواء  بدور حتيطه  تقوم  كانت  إن  الشعبى اخلشن 
تنوع  أن  وتلقائية  ببساطة  البسيطة وميكنها  الشعبية 
أن  دون  الواحد  العمل  نسيج  داخل  األداء  فى طبيعة 
يعتادوها  لم  ملشاهد  تعرضهم  آو  العمل  فريق  تربك 
عن  ينم  أمر  وهو   , قبل  من  معه  ينسجموا  لم  وأداء 
احترام حقيقي لكلمة املؤلف املكتوبة وعدم البحث عن 
التقاط حدث طارئ والزج به  أو  شهرة مؤقتة وبالية 
التهكم على زميل تعثرت  العمل أو حتى  داخل نسيج 
فى حلقة الكلمات وقد ألهبت سميحة أيوب بقدرتها 
)خيرى  الكبير  الكاتب  املتنوع  األداء  على  الفائقة 
شلبى( فكتب عنها فى مجلة اإلذاعة والتليفزيون يقول 
مارد  وهى  عينيها  فى  توأمان  والشراسة  )الوداعة 
على املسرح وتذوب شخصيتها فى الدور وتظل حتمل 

مسيحة أيوب
وتنوع
 فنون األداء
أن احلديث عن شخصية فنية بحجم األستاذة سميحة 
أيوب يتطلب الرجوع لكثير من الدراسات التي تتناول 
فنون األداء إذ أن طبيعة األدوار التي لعبتها تنوعت بني 
عدة مدارس تقليدية وطليعية فال ميكنك أن تتصورها 
أن  ميكنك  وال  أنواعها   بشتى  الواقعية  رواد  كأحد 
الرومانسية  أو  التعبيرية  حتكم عليها كأحد عالمات 
وتشابك  أدوارها  فتنوع   , وامليلودراما  العبث  حتى  أو 
لرحابة  املعلب  النموذج  من  تخرج  جعلها  شخصياتها 
اإلملام بشتى الطرق واألنواع ,  وقد أدركت منذ نعومة 
أظافرها أن املسؤولية الفنية امللقاة على عاتقها كبيرة 
, فالتميز لن يعطى نفسه إال للمجتهد واملتطور واملطلع 
على فنون عدة , فكانت ال تركن حلصص تدريب املمثل 
راحت  وإمنا   , تنوعها  رغم  املسرحية  الفنون  مبعهد 
تراقب عن قرب تدريبات عروض األوبرا والبالية التى 
كانت تزور القاهرة لتقدمي عروضها آن ذاك إلى جانب 
متابعتها لبعض األفالم العاملية من خالل شرفة منزل 
السينمات  احد  كانت تطل على  والتي  األسرة بشبرا 
التزامها بحضور حصص  بداية  الصيفية وأيقنت مع 
امتالك  أن  املسرح  الفنانني املصريني فى معهد  كبار 
ناصية األداء ال ميكن أن مير عبر االهتمام بالصوت 
الفعل  وردود  اإلمياءات  أو  وحدها  احلركة  أو  وحدة 
شاق  تدريب  يتطلب  وإمنا   , فقط   للزمالء  املحفزة 
للتدريب  وان  الصناعة  تفاصيل  بكل  فائق  واهتمام 
على  املمثل  وجود  تشكيل  فى  قصوى  أهمية  املتنوع 
خشبة املسرح وبيان مرونته وكفاءة أدواته بني زمالئه 
احتضان  األمر  ذلك  فى  ساعدها  وقد  املتلقي  وعند 
كثير من مخرجو اإلذاعة والسينما ملوهبتها الفذة فى 
وقت مبكر فاجلهد الفائق الذى يبذله املمثل فى بيان 
الشخصية فى اإلذاعة من خالل صوته فقط بحيث 
يحول كل جهده ولكنة صوته لطبيعة الشخصية التى 
املختلفة  األنواع  بني  العمل  توجه  اعتبار  مع  يلعبها 
, شعبى(   , ملحمى  , رومانسى  , كوميدى  )تراجيدى 
اذ  لدورة  السينمائي  املمثل  تناول  عن  متاما  يختلف 
وحركة  واإلمياءة  بالوجه  التعبير  أهمية  هنا  تبرز 
اجلسد إلى جانب الصوت املناسب لطبيعة الدور مع 
يختزل  السينمائي  التصوير  أن  االعتبار  فى  األخذ 
كثير من املشاكل التي يضعها فى اعتباره ممثل األنواع 
واع متاما  ملمثل  متنوعة حتتاج  فنون  وهى   , األخرى 

بالتقنية وبدورها فى صناعة العمل اجلمالى
للتشبث بدور   لم يثبت يوما أن سميحة أيوب سعت 
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شرم  مهرجان  ت��رى  كيف   ، سألناه  البداية  يف 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ؟ 

من  يعد   ، الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
بنكهة  تتميز  التي  املتميزة  املسرحية  املهرجانات 
مسرحية خاصة . ورغم أنه من املهرجانات الوليدة ، 
إال انه استطاع عبر دورته األولى أن يجعلنا نقر بأنه 
مصر  يف  الهامة  املسرحية  املهرجانات  من  سيكون 
والوطن العربي . واختياره للشباب يضعه يف محك 
دوراته  يف  يكون  أن  عليه  ويفرض   ، عال  تنافسي 
مبقاييس  العروض  الختيارات  تشددا  أكثر  املقبلة 

مسرحية وأيضا شبابية . 

إلقامة  الشيخ  ش��رم  مدينة  اختيار  عن  وم��اذا 
فعاليات املهرجان ؟ 

أتصور أن اختيار مكان إقامة املهرجان )شرم الشيخ( 
اآلن  ما حتتاجه مصر  إطار  ، يف  موفق  اختيار  هو 
 ، املسرح  وخاصة  الثقافة  عبر  سياحي  ترويج  من 
فما سينقله أعضاء الفرق املشاركة عن هذه املدينة 
ملصر  الترويج  يف  األثر  اكبر  له  سيكون  وجمالها 

سياحيا بني شعوبهم .

 يف رأيك هل ميكن ملثل هذه املهرجانات الدولية 
أن تؤثر يف احلراك املسرحي : 

املسرحي  احلراك  يف  املهرجانات  تؤثر  بالتأكيد 
 ، كل مهرجان عن جانب مييزه  يبحث  أن  بشرط   ،

عروضا وفعاليات ، واالهم خصوصية . 

الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  تتوقعه  ال��ذي  ما   

للمسرح الشبابي يف الفترة القادمة :
أتوقع ملهرجان شرم الشيخ أن يكون أحد الفعاليات 

املسرحية املهمة يف الوطن العربي  .

  اختار املهرجان يف دورته احلالية فارس املسرح 
ترى  كيف   ، الدورة  عنوان  اسمه  ليحمل  مطاوع  كرم 

ذلك : 
 « مطاوع  كرم   « العربي  املسرح  فارس  اسم  اختيار 
ليكون عنوان هذه الدورة هو اختيار موفق و يعكس 
أحد  مطاوع  فكرم   ، املهرجان  على  القائمني  وعى 
هو   ، شبابي  ملهرجان  وفهمي   ، الكبار  املغامرين 

املغامرة ألبعد حد . 

هل ميكن ملثل هذه املهرجانات الدولية أن تكون 
سالحا نحارب من خالله قوى اإلرهاب والتطرف : 

للمهرجانات دور فعال يف الترويج الثقايف ، والثقافة 
أكاد  بل   ، اإلرهاب  السالح االجنح يف مقاومة  هي 

أقول السالح الوحيد . 

اختيار مهرجان شرم الشيخ التوجه للشباب يضعه 
يف حمك تنافسي عال 

املهرجان سوف يكون 
أحد الفعاليات املسرحية 

املهمة يف الوطن العربي  
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جتدين  تكرمَيهاهل  مت  التي  الفنانات  أكثر  من  أنت 
فرق بني هذا التكرمي وما سبقه؟ وملاذا؟

من  شخصّياً  تكرمياً  فيها  أنال  التي  األولى  املّرة  إنها 
أجمل  يف  سيتّم  التكرمي  أن  خاّصة  مصر  جمهورية 
يعشقها  التي  الشيخ،  شرم  املصري  السياحية  املناطق 
اللبنانّيون والتي سأكتشفها من خالل مهرجان املسرح 

وليس فقط من باب السياحة.

ماذا عن عالقتك مبصر؟
مسرحية  منها  مصر،  يف  أعمال  عّدة  عرضت  لقد 
»النشيد« يف إفتتاح مهرجان القاهرة التجريبي 2006، 
 ،2002 التجريبي  يف  طوال«  نسوان   3« ومسرحية 
وعرضت أمسية شعرّية يف اإلسكندرية ويف قلعة صالح 

الدين يف القاهرة عام 2004

يف  ويعقد  الشباب؟  ملسرح  مهرجاَنا  تقيمني  كيف 
شرم الشيخ؟

إن إقامة مهرجان ملسرح الشباب هو فعل أساسي ومهّم 
ويتعّرف  العربي  املسرح  ينشأ جيل جديد يف  كي  جّداً 
ويتبادلون  البعض  بعضهم  أعمال  على  املسرح  شباب 
والتداول  للتواصل  درباً  خالله  من  ويبنون  اخلبرات 

بشؤون املسرح. 
لتوزيع  رائعة  فكرة  هو  الشيخ  شرم  املكان  يكون  إن 
تقام  حيث  العاصمة  خارج  والثقايف  الفني  النشاط 
عن  البعيد  اجلمهور  فإن  وبذلك  عادًة،  املهرجانات 
املسرحية  التجارب  على  اإلنفتاح  يستطيع  العاصمة 
الشابّة يف إطار مدينة جميلة جَدا كشرم الشيخ. وهذا 
من  فريدة  لتجربة  مكّوَنا  املهرجان  أجواء  من  يجعل 

نوعها، من الناحية الفّنية والثقافية.

املسرح هدفك وحبك األول واألخير. ملاذا تفضلينه 
رغم ما يعانيه من أزمات؟

واقع  لنسيان  الوحيد  ملجأي  كان  ألنه  املسرح  أحّب 
خاص،  بشكل  العربي  العالم  وأزمات  اللبنانية  احلرب 
إن  عام.  بشكل  أجمع،  العالم  يف  ككّل  اإلنسان  وواقع 
ال  التي  العظيمة  اإلنسانية  بالتجارب  مليئة  احلياة 
نستطيع مقاربتها ومشاركتها مع اآلخرين االّ ما يتاح لنا 

من خالل املسرح.
إن املسرح هو فعل مشاركة حّية مع اجلمهور الذي يأتي 
وكلّه أمل بأن ميضي وقتاً ممتعاً من الناحية اإلنسانية 
اإلطار  هي  التي  اجلمالّية  الناحية  وطبعاً  والوجدانية 

األساسي لهذا الفن.

وهل شعرت أن املسرح يقدر لك ذلك؟  
يف  بأنني  الشعور  أعطاني  قد  املسرح  إن  هلل،  احلمد 
الفني  العمل  وبأن  والناس،  احلياة  مع  مستمّر  تواصل 
اجلاّد هو مصدر سعادة كبيرة خاصةً إذا تكلل بالنجاح. 
فكيف إذا تكللّت مسيرة الفنان بالتكرمي من عدة جهات 

يف بلدان تقّدر الفنان املسرحي؟

كيف ترين ظاهرة انتشار املهرجانات املسرحية؟   
إنها برأيي ظاهرة سليمة، وهي تنّم عن حاجة اإلنسان 
وإن  الفني، خاصة  العمل  مع  واملباشر  احلّي  للتواصل 
وسائل  تآكلته  قد  املباشر  والتواصل  احلّي  التعبير 
اإلنترنت والتليفونات التي حتمل الكمبيوتر مع صاحبها 

بشكل يفقده البصر والسمع واحلّس واإلحساس.

العربي  املسرح  منها  يعاني  التي  األزمات  أهم  ماهي 
من وجهة نظرك؟ 

أهم األزمات هي التلفزيون الطاغية الذي يجعل الناس 
ويأخذون كل ما يفرض عليهم  الشاشة  أمام  مسّمرين 

من برامج أكثرها جتارّية.
من ناحية أخرى، يجب أن تكثر شركات اإلنتاج اخلاصة 
املمّولة  احلكومّية  اجلهات  تتحكّم  ال  بحيث  باملسرح، 
يف العالم العربي مبضمون العمل املسرحي أو باختيار 
الفنان الذي ترغب دعمه. عندها، تبدأ املنافسة اجلادة، 
الرسمّية، مما  املهرجانات  التذاكر خارج  ويفتح شباك 
يجعل من التراكم يف ممارسة عمل املسرح والتراكم يف 

حضور املسرح يذهب إلى مستوى يف غاية اجلودة.

جدد؟  فنانني  مع  العمل  ترفضني  أنك  صحيح  هل 
وملاذا؟ 

هم  وطالّبي  اجلامعة،  التمثيل يف  مادة  أعلّم  أنا  أبداً، 
شباب وشابات لديهم مواهب كبيرة ويوّدون دخول عالم 
الفن والثقافة. هذا جزء من مهّمتي مع الطالب. أفال 
أساعدهم يف ذلك إذا كان لديهم مشروعاً مسرحّياً ذو 

قيمة أكيدة وعالية اجلودة؟
على فكرة، عندما أحضر عمالً شابَا جيَدا فإنني أبادر 
والتشجيع  الفرح  يدخل  ذلك  بأن  وأشعر  للتهنئة  فورَا 

والثقة بالنفس للفنانني الشباب.
لم  إن  لليوم احلالي  بأن ال وجود  ثقة  وبكل  أنا مؤمنة 
املستقبل هو  إن  ليوم غد.  بناء متني  إقامة  نعمل على 
يعطوهم  أن  جميعاً  العرب  وعلى  الشباب  ملك  دائماً 
الفرصة على كل املستويات، حتى يستمّر ويبقى األمل 

بغد أفضل.

ممثلة لبنانية حائزة على ماستر يف الفنون املسرحية، قدمت 
العديد من أدوار البطولة مع كبار مخرجي املسرح أمثال رميون 
جباره و جواد األسدي ونضال األشقر وشكيب خوري وجوزيف 

بونصار ومنير أبودبس ونبيل األظن وغبريـال ميني.
شاركت يف عدد من املهرجانات واجلوالت املسرحية يف البالد 
العربية واألوروبية حيث حصلت على جوائز عن بعض أدوارها 
يف املسرح و كّرمت يف بعض املهرجانات. إختارتها هيئة املسرح 
العربي يف الشارقة عام 2012 لتكون الفنانة املسرحية املكّرمة 

من لبنان مبناسبة عام املرأة يف املسرح العربي.
السينمائية  األعمال  من  العديد  يف  أساسية  بأدوار  شاركت   
إنتاج  من  ألعمال  منفذة  كمنتجة  عملت  كما  والتلفزيونية 

اخليام-  رباعيات  )أيام  الدولية  بعلبك  مهرجانات  جلنة 
وحتى   2005 من  املدينة  ملسرح  ومديرة  بريسبان(  مهاجر 
التي اختيرت لعرض  النشيد 2006  أواخر أعمالها  2009. من 
افتتاح الدورة الثامنة عشر ملهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
ميني،  غبريـال  مع   2008 حضارة  ومسرحية  التجريبي، 
بركات  هدى  كتابة  ديفا  ال  فيفا  مونودراما  إلى  باإلضافة 
واخراج نبيل األظن التي عرضت يف بيروت واالمارات العربية 
املتحدة عامي 2010 و 2011. هي حاليًا مديرة مهرجان ربيع 

بيروت الدولي الذي تنّظمه مؤسسة سمير قصير سنويًا. 

املستقبل ملك الشباب وعلينا إعطاؤهم 
الفرصة على كل املستويات 

رانده األمسر

إقامة مهرجان ملسرح 
الشباب هو فعل 
أساسي ومهّم جّدًا 
كي ينشأ جيل جديد 
يف املسرح العربي 

مهرجان شرم الشيخ هو فكرة رائعة لتوزيع النشاط الفين والثقايف خارج العاصمة 

عندما أحضر عماًل شاَبا جيَدا فإنين أبادر فوَرا بالتهنئة وأشعر بأن 
ذلك يدخل الفرح والتشجيع والثقة بالنفس للفنانني الشباب

املسرح الشبابى
العدد2 2017-4-2 حوار
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جتدين  تكرمَيهاهل  مت  التي  الفنانات  أكثر  من  أنت 
فرق بني هذا التكرمي وما سبقه؟ وملاذا؟

من  شخصّياً  تكرمياً  فيها  أنال  التي  األولى  املّرة  إنها 
أجمل  يف  سيتّم  التكرمي  أن  خاّصة  مصر  جمهورية 
يعشقها  التي  الشيخ،  شرم  املصري  السياحية  املناطق 
اللبنانّيون والتي سأكتشفها من خالل مهرجان املسرح 

وليس فقط من باب السياحة.

ماذا عن عالقتك مبصر؟
مسرحية  منها  مصر،  يف  أعمال  عّدة  عرضت  لقد 
»النشيد« يف إفتتاح مهرجان القاهرة التجريبي 2006، 
 ،2002 التجريبي  يف  طوال«  نسوان   3« ومسرحية 
وعرضت أمسية شعرّية يف اإلسكندرية ويف قلعة صالح 

الدين يف القاهرة عام 2004

يف  ويعقد  الشباب؟  ملسرح  مهرجاَنا  تقيمني  كيف 
شرم الشيخ؟

إن إقامة مهرجان ملسرح الشباب هو فعل أساسي ومهّم 
ويتعّرف  العربي  املسرح  ينشأ جيل جديد يف  كي  جّداً 
ويتبادلون  البعض  بعضهم  أعمال  على  املسرح  شباب 
والتداول  للتواصل  درباً  خالله  من  ويبنون  اخلبرات 

بشؤون املسرح. 
لتوزيع  رائعة  فكرة  هو  الشيخ  شرم  املكان  يكون  إن 
تقام  حيث  العاصمة  خارج  والثقايف  الفني  النشاط 
عن  البعيد  اجلمهور  فإن  وبذلك  عادًة،  املهرجانات 
املسرحية  التجارب  على  اإلنفتاح  يستطيع  العاصمة 
الشابّة يف إطار مدينة جميلة جَدا كشرم الشيخ. وهذا 
من  فريدة  لتجربة  مكّوَنا  املهرجان  أجواء  من  يجعل 

نوعها، من الناحية الفّنية والثقافية.

املسرح هدفك وحبك األول واألخير. ملاذا تفضلينه 
رغم ما يعانيه من أزمات؟

واقع  لنسيان  الوحيد  ملجأي  كان  ألنه  املسرح  أحّب 
خاص،  بشكل  العربي  العالم  وأزمات  اللبنانية  احلرب 
إن  عام.  بشكل  أجمع،  العالم  يف  ككّل  اإلنسان  وواقع 
ال  التي  العظيمة  اإلنسانية  بالتجارب  مليئة  احلياة 
نستطيع مقاربتها ومشاركتها مع اآلخرين االّ ما يتاح لنا 

من خالل املسرح.
إن املسرح هو فعل مشاركة حّية مع اجلمهور الذي يأتي 
وكلّه أمل بأن ميضي وقتاً ممتعاً من الناحية اإلنسانية 
اإلطار  هي  التي  اجلمالّية  الناحية  وطبعاً  والوجدانية 

األساسي لهذا الفن.

وهل شعرت أن املسرح يقدر لك ذلك؟  
يف  بأنني  الشعور  أعطاني  قد  املسرح  إن  هلل،  احلمد 
الفني  العمل  وبأن  والناس،  احلياة  مع  مستمّر  تواصل 
اجلاّد هو مصدر سعادة كبيرة خاصةً إذا تكلل بالنجاح. 
فكيف إذا تكللّت مسيرة الفنان بالتكرمي من عدة جهات 

يف بلدان تقّدر الفنان املسرحي؟

كيف ترين ظاهرة انتشار املهرجانات املسرحية؟   
إنها برأيي ظاهرة سليمة، وهي تنّم عن حاجة اإلنسان 
وإن  الفني، خاصة  العمل  مع  واملباشر  احلّي  للتواصل 
وسائل  تآكلته  قد  املباشر  والتواصل  احلّي  التعبير 
اإلنترنت والتليفونات التي حتمل الكمبيوتر مع صاحبها 

بشكل يفقده البصر والسمع واحلّس واإلحساس.

العربي  املسرح  منها  يعاني  التي  األزمات  أهم  ماهي 
من وجهة نظرك؟ 

أهم األزمات هي التلفزيون الطاغية الذي يجعل الناس 
ويأخذون كل ما يفرض عليهم  الشاشة  أمام  مسّمرين 

من برامج أكثرها جتارّية.
من ناحية أخرى، يجب أن تكثر شركات اإلنتاج اخلاصة 
املمّولة  احلكومّية  اجلهات  تتحكّم  ال  بحيث  باملسرح، 
يف العالم العربي مبضمون العمل املسرحي أو باختيار 
الفنان الذي ترغب دعمه. عندها، تبدأ املنافسة اجلادة، 
الرسمّية، مما  املهرجانات  التذاكر خارج  ويفتح شباك 
يجعل من التراكم يف ممارسة عمل املسرح والتراكم يف 

حضور املسرح يذهب إلى مستوى يف غاية اجلودة.

جدد؟  فنانني  مع  العمل  ترفضني  أنك  صحيح  هل 
وملاذا؟ 

هم  وطالّبي  اجلامعة،  التمثيل يف  مادة  أعلّم  أنا  أبداً، 
شباب وشابات لديهم مواهب كبيرة ويوّدون دخول عالم 
الفن والثقافة. هذا جزء من مهّمتي مع الطالب. أفال 
أساعدهم يف ذلك إذا كان لديهم مشروعاً مسرحّياً ذو 

قيمة أكيدة وعالية اجلودة؟
على فكرة، عندما أحضر عمالً شابَا جيَدا فإنني أبادر 
والتشجيع  الفرح  يدخل  ذلك  بأن  وأشعر  للتهنئة  فورَا 

والثقة بالنفس للفنانني الشباب.
لم  إن  لليوم احلالي  بأن ال وجود  ثقة  وبكل  أنا مؤمنة 
املستقبل هو  إن  ليوم غد.  بناء متني  إقامة  نعمل على 
يعطوهم  أن  جميعاً  العرب  وعلى  الشباب  ملك  دائماً 
الفرصة على كل املستويات، حتى يستمّر ويبقى األمل 

بغد أفضل.

ممثلة لبنانية حائزة على ماستر يف الفنون املسرحية، قدمت 
العديد من أدوار البطولة مع كبار مخرجي املسرح أمثال رميون 
جباره و جواد األسدي ونضال األشقر وشكيب خوري وجوزيف 

بونصار ومنير أبودبس ونبيل األظن وغبريـال ميني.
شاركت يف عدد من املهرجانات واجلوالت املسرحية يف البالد 
العربية واألوروبية حيث حصلت على جوائز عن بعض أدوارها 
يف املسرح و كّرمت يف بعض املهرجانات. إختارتها هيئة املسرح 
العربي يف الشارقة عام 2012 لتكون الفنانة املسرحية املكّرمة 

من لبنان مبناسبة عام املرأة يف املسرح العربي.
السينمائية  األعمال  من  العديد  يف  أساسية  بأدوار  شاركت   
إنتاج  من  ألعمال  منفذة  كمنتجة  عملت  كما  والتلفزيونية 

اخليام-  رباعيات  )أيام  الدولية  بعلبك  مهرجانات  جلنة 
وحتى   2005 من  املدينة  ملسرح  ومديرة  بريسبان(  مهاجر 
التي اختيرت لعرض  النشيد 2006  أواخر أعمالها  2009. من 
افتتاح الدورة الثامنة عشر ملهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
ميني،  غبريـال  مع   2008 حضارة  ومسرحية  التجريبي، 
بركات  هدى  كتابة  ديفا  ال  فيفا  مونودراما  إلى  باإلضافة 
واخراج نبيل األظن التي عرضت يف بيروت واالمارات العربية 
املتحدة عامي 2010 و 2011. هي حاليًا مديرة مهرجان ربيع 

بيروت الدولي الذي تنّظمه مؤسسة سمير قصير سنويًا. 

املستقبل ملك الشباب وعلينا إعطاؤهم 
الفرصة على كل املستويات 

رانده األمسر

إقامة مهرجان ملسرح 
الشباب هو فعل 
أساسي ومهّم جّدًا 
كي ينشأ جيل جديد 
يف املسرح العربي 

مهرجان شرم الشيخ هو فكرة رائعة لتوزيع النشاط الفين والثقايف خارج العاصمة 

عندما أحضر عماًل شاَبا جيَدا فإنين أبادر فوَرا بالتهنئة وأشعر بأن 
ذلك يدخل الفرح والتشجيع والثقة بالنفس للفنانني الشباب

املسرح الشبابى
العدد2 2017-4-2 حوار

حوار: نور الهدى عبد املنعم
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املعنى  تفهمت  وإمنا  املدللة  الفتاة  دور  أو  البطولة 
أن حتقق جنوميتها  واستطاعت  لالحتراف  احلقيقي 
من خالل األعمال ذات البطولة اجلماعية مثل )كوبرى 
الناموس وسكة السالمة والسبنسة والسلطان احلائر( 
واهتم  والصحفيني  النقاد  بها  احتفى  حينما  وحتى 
املخرجني الكبار بإسناد األدوار األولى لها فى أعمالهم 
فى  البطولة  ادوار  دائما  تقدم  وأصبحت  اإلبداعية 
األعمال املسرحية كبطولتها ملسرحية سارتر الشهيرة 
)املومس الفاضلة( من إخراج حمدي غيث كانت دائما 
العمل  نسيج  داخل  احلى  الوجود  على  حتافظ  ما 
سوف  النجاح  أن  إذ  املسرحى  العرض  فى  لزمالئها 
يتحقق حني تتضافر جهود الفريق وهو أمر تعلمته من 
فهم األستاذ زكى طليمات لنفوس طالبه فإن أعطى 
إلحداهن دور البطولة فى عمل ما كان يحرص على أن 
تلعب دورا ثانويا فى العمل التالى  وحتى فى األعمال 
تاريخ طويل فى  لهم  ليس  التى قدمتها مع مخرجني 
العمل املسرحى كـ )محمد عمر( املخرج املوهوب كانت 
متفهمة ألهمية العمل وتأثيره اجلمالى ففى مسرحية 
تعانى  التى  األم  دور  لعبت  الثالث(  فى  اللى  )الناس 

تشتت األسرة ورسمت مع زمالئها طبيعة خاصة وفهم 
عميق لطبيعة املجتمع فى ذلك احلني واحلقيقة أنها 
كممثلة كانت تتشكل حسب الفهم العام لطبيعة العمل 
بحيث ميتزج أداؤها هى وفريق العمل ويتبعوا منهجا 
واحدا ال يشذ منهم أحد فعلى طريقة ستانسالفسكى 
طريقة  وعلى  ذلك  اإلبداعي  العمل  يتطلب  حينما 
املسرح  طريقة  وعلى  ملحميا  العمل  كان  إذا  برشت 
األجواء  بدور حتيطه  تقوم  كانت  إن  الشعبى اخلشن 
تنوع  أن  وتلقائية  ببساطة  البسيطة وميكنها  الشعبية 
أن  دون  الواحد  العمل  نسيج  داخل  األداء  فى طبيعة 
يعتادوها  لم  ملشاهد  تعرضهم  آو  العمل  فريق  تربك 
عن  ينم  أمر  وهو   , قبل  من  معه  ينسجموا  لم  وأداء 
احترام حقيقي لكلمة املؤلف املكتوبة وعدم البحث عن 
التقاط حدث طارئ والزج به  أو  شهرة مؤقتة وبالية 
التهكم على زميل تعثرت  العمل أو حتى  داخل نسيج 
فى حلقة الكلمات وقد ألهبت سميحة أيوب بقدرتها 
)خيرى  الكبير  الكاتب  املتنوع  األداء  على  الفائقة 
شلبى( فكتب عنها فى مجلة اإلذاعة والتليفزيون يقول 
مارد  وهى  عينيها  فى  توأمان  والشراسة  )الوداعة 
على املسرح وتذوب شخصيتها فى الدور وتظل حتمل 

مسيحة أيوب
وتنوع
 فنون األداء
أن احلديث عن شخصية فنية بحجم األستاذة سميحة 
أيوب يتطلب الرجوع لكثير من الدراسات التي تتناول 
فنون األداء إذ أن طبيعة األدوار التي لعبتها تنوعت بني 
عدة مدارس تقليدية وطليعية فال ميكنك أن تتصورها 
أن  ميكنك  وال  أنواعها   بشتى  الواقعية  رواد  كأحد 
الرومانسية  أو  التعبيرية  حتكم عليها كأحد عالمات 
وتشابك  أدوارها  فتنوع   , وامليلودراما  العبث  حتى  أو 
لرحابة  املعلب  النموذج  من  تخرج  جعلها  شخصياتها 
اإلملام بشتى الطرق واألنواع ,  وقد أدركت منذ نعومة 
أظافرها أن املسؤولية الفنية امللقاة على عاتقها كبيرة 
, فالتميز لن يعطى نفسه إال للمجتهد واملتطور واملطلع 
على فنون عدة , فكانت ال تركن حلصص تدريب املمثل 
راحت  وإمنا   , تنوعها  رغم  املسرحية  الفنون  مبعهد 
تراقب عن قرب تدريبات عروض األوبرا والبالية التى 
كانت تزور القاهرة لتقدمي عروضها آن ذاك إلى جانب 
متابعتها لبعض األفالم العاملية من خالل شرفة منزل 
السينمات  احد  كانت تطل على  والتي  األسرة بشبرا 
التزامها بحضور حصص  بداية  الصيفية وأيقنت مع 
امتالك  أن  املسرح  الفنانني املصريني فى معهد  كبار 
ناصية األداء ال ميكن أن مير عبر االهتمام بالصوت 
الفعل  وردود  اإلمياءات  أو  وحدها  احلركة  أو  وحدة 
شاق  تدريب  يتطلب  وإمنا   , فقط   للزمالء  املحفزة 
للتدريب  وان  الصناعة  تفاصيل  بكل  فائق  واهتمام 
على  املمثل  وجود  تشكيل  فى  قصوى  أهمية  املتنوع 
خشبة املسرح وبيان مرونته وكفاءة أدواته بني زمالئه 
احتضان  األمر  ذلك  فى  ساعدها  وقد  املتلقي  وعند 
كثير من مخرجو اإلذاعة والسينما ملوهبتها الفذة فى 
وقت مبكر فاجلهد الفائق الذى يبذله املمثل فى بيان 
الشخصية فى اإلذاعة من خالل صوته فقط بحيث 
يحول كل جهده ولكنة صوته لطبيعة الشخصية التى 
املختلفة  األنواع  بني  العمل  توجه  اعتبار  مع  يلعبها 
, شعبى(   , ملحمى  , رومانسى  , كوميدى  )تراجيدى 
اذ  لدورة  السينمائي  املمثل  تناول  عن  متاما  يختلف 
وحركة  واإلمياءة  بالوجه  التعبير  أهمية  هنا  تبرز 
اجلسد إلى جانب الصوت املناسب لطبيعة الدور مع 
يختزل  السينمائي  التصوير  أن  االعتبار  فى  األخذ 
كثير من املشاكل التي يضعها فى اعتباره ممثل األنواع 
واع متاما  ملمثل  متنوعة حتتاج  فنون  وهى   , األخرى 

بالتقنية وبدورها فى صناعة العمل اجلمالى
للتشبث بدور   لم يثبت يوما أن سميحة أيوب سعت 

العدد 2 2017-4-2
11

1

شرم  مهرجان  ت��رى  كيف   ، سألناه  البداية  يف 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ؟ 

من  يعد   ، الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
بنكهة  تتميز  التي  املتميزة  املسرحية  املهرجانات 
مسرحية خاصة . ورغم أنه من املهرجانات الوليدة ، 
إال انه استطاع عبر دورته األولى أن يجعلنا نقر بأنه 
مصر  يف  الهامة  املسرحية  املهرجانات  من  سيكون 
والوطن العربي . واختياره للشباب يضعه يف محك 
دوراته  يف  يكون  أن  عليه  ويفرض   ، عال  تنافسي 
مبقاييس  العروض  الختيارات  تشددا  أكثر  املقبلة 

مسرحية وأيضا شبابية . 

إلقامة  الشيخ  ش��رم  مدينة  اختيار  عن  وم��اذا 
فعاليات املهرجان ؟ 

أتصور أن اختيار مكان إقامة املهرجان )شرم الشيخ( 
اآلن  ما حتتاجه مصر  إطار  ، يف  موفق  اختيار  هو 
 ، املسرح  وخاصة  الثقافة  عبر  سياحي  ترويج  من 
فما سينقله أعضاء الفرق املشاركة عن هذه املدينة 
ملصر  الترويج  يف  األثر  اكبر  له  سيكون  وجمالها 

سياحيا بني شعوبهم .

 يف رأيك هل ميكن ملثل هذه املهرجانات الدولية 
أن تؤثر يف احلراك املسرحي : 

املسرحي  احلراك  يف  املهرجانات  تؤثر  بالتأكيد 
 ، كل مهرجان عن جانب مييزه  يبحث  أن  بشرط   ،

عروضا وفعاليات ، واالهم خصوصية . 

الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  تتوقعه  ال��ذي  ما   

للمسرح الشبابي يف الفترة القادمة :
أتوقع ملهرجان شرم الشيخ أن يكون أحد الفعاليات 

املسرحية املهمة يف الوطن العربي  .

  اختار املهرجان يف دورته احلالية فارس املسرح 
ترى  كيف   ، الدورة  عنوان  اسمه  ليحمل  مطاوع  كرم 

ذلك : 
 « مطاوع  كرم   « العربي  املسرح  فارس  اسم  اختيار 
ليكون عنوان هذه الدورة هو اختيار موفق و يعكس 
أحد  مطاوع  فكرم   ، املهرجان  على  القائمني  وعى 
هو   ، شبابي  ملهرجان  وفهمي   ، الكبار  املغامرين 

املغامرة ألبعد حد . 

هل ميكن ملثل هذه املهرجانات الدولية أن تكون 
سالحا نحارب من خالله قوى اإلرهاب والتطرف : 

للمهرجانات دور فعال يف الترويج الثقايف ، والثقافة 
أكاد  بل   ، اإلرهاب  السالح االجنح يف مقاومة  هي 

أقول السالح الوحيد . 

اختيار مهرجان شرم الشيخ التوجه للشباب يضعه 
يف حمك تنافسي عال 

املهرجان سوف يكون 
أحد الفعاليات املسرحية 

املهمة يف الوطن العربي  
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جليلة بنت مرة فى مسرحية الزير سالم أللفريد فرج 
مسرحية  فى  عزيزة  وشخصية  غيث  وإخراج حمدى 
أردش  سعد  وإخراج  وهبة  الدين  لسعد  السلم(  )بير 
فى  ما  كل  فيه  تقدم  أن  استطاعت  الذي  الدور  وهو 
 , املسرحية  امتداد  على  تعاريج  من  الشخصية  هذه 
مركز  تكون  بأن  تكتف  ولم   , النهاية  قرب  وغموض 
الثقل فى املسرحية كلها بل كانت أقرب إلى املايسترو 
جالل  الناقد  يشير  كما  اآلخرين  حركة  ينظم  الذي 

العشرى فى مجلة املسرح )1(  
القدمية  مسرحياتها  إحدى  الفضائيات  تعرض  حني 
تستطيع بنفسك أن تتابع ذلك األداء األسطورى الذى 
يجمع فى طياتة كثير من مدارس األداء وميكنك فى 
حلظة واحدة أن تتلمس كيفية اهتمامها بأدق تفاصيل 
صوتى  أداء  ومنط  حركة  من  الدرامية  الشخصية 
وسهولة فى استقبال إشارات الزمالء حتاول جاهدة 
أن تلملم شتات الشخصية بتفاصيلها البسيطة املوحية 
, وهى بذلك قادرة على أن تقنعك دوماً أنها فى قلب 
بتلك األدوات  املؤلف وميكنها  أراد  احلدث حسب ما 
لتضع  كمتلٍق  خيالك  على  تهيمن  أن  املتكررة  غير 
املثالى  وتكوينها  الدرامية  الشخصية  قلب  يديك  بني 
,تقلبت بني شخصيات متباينة التكوين مختلفة الطباع 
فلتوفيق احلكيم لعبت دور إيزيس فى املسرحية التى 
التى  الغانية احلكيمة  سميت بنفس االسم كما لعبت 
قلبت األحداث رأساً على عقب فى )السلطان احلائر( 
وفى مسرحية )الصفقة( لعبت دور مبروكة , وقدمت 
مصريني  ملخرجني  سواء  األعمال  من  كثير  لبريخت 
الطباشير  دائرة  فى  بارزاً  دوراً  لعبت  أجانب فقد  أو 
القوقازية كما لعبت دور األرملة فى مسرحية )صعود 
فى  شامينا  دور  لعبت  كما   , ماهاجونى(  وهبوط 
مسرحية رشاد رشدى املسماة )حبيبتى شامينا( وفى 
املشترك  القاسم  كانت  وهبة  الدين  سعد  مسرحيات 
أول  أن  اإلطار  هذا  فى  وأذكر   , ُقدم  ما  معظم  فى 

فى  الرائع  أدائها  كان  األسطورة  للفنانة  جذبنى  ما 
مسرحية )كوبرى الناموس( حيث املرأة عالمة الوطن 
التى يحن إليها اجلميع , املرأة الكادحة األبية املتعاونة 
مع الثوار , والتى تتحول لكامتة األسرار , والتى يحيطها 
سر كبير فى حياتها , تتفانى ليعيش اجلميع , تتعاون 
لفعل اخلير , تقف كما البلد على مفترق طرق وتأبى 
, وعلى جانب آخر ال أنسى دورها  الهزمية واخلنوع 
املمثلة  حيث  السالمة(,  )سكة  مسرحية  فى  اآلسر 
الفاتنة التى تعيش بدايات النجومية والتى جتذب كل 
من تاهوا على الطريق , ويذكر التاريخ دورها املميز 
فى مسرحية ) يا سالم سلم احليطة بتتكلم ( حيث 
مثلت دور املرأة صوت العدالة وضمير الشعب .. إنها 
وضاربة  جويدة  لفاروق  العاشق(  )الوزير  فى  والدة 
الودع فى مسرحيته اجلميلة )اخلديوى( وصفية فى  
)دماء على أستار الكعبة( , كما أنها كانت ست امللك 
 , االسم  بنفس  املسماة  سرحان  سمير  مسرحية  فى 
والساحرة فى مسرحية يسرى اجلندى املسماة بنفس 
االسم , ورابعة العدوية فى مسرحيتة املسماة بنفس 
)العمر  السباعى  يوسف  رائعة  فى  ونعمت   , االسم 
مسرحيات  فى  الرئيسية  األدوار  لعبت  كما  حلظة( 
و)عودة   ) واألسيرة  )الفارس  فهمى  فوزى  الدكتور 
(لعبد  مهران  ..و)الفتى  السلطان(  و)لعبة  الغائب( 
اعتبرتها  التى  املسرحية  وهى   , الشرقاوى  الرحمن 
سميحة ايوب مسرحية طليعية,   ومن ثم فقد قدمت 
شخصيات التنسى فى تاريخ املسرح املصرى , وعلى 
)أنطونيو  أنها قدمت  نقول  أن  يكفى  العاملى  املستوى 
السخيلوس  و)أجاممنون(  شكسبير  لوليم  كليوباترا( 
و)املتحذلقات(  و)البخيل(  لسوفوكليس  و)أنتيجون( 
و)النورس (ألنطون  فانيا(  ملوليير و)اجللف( و)اخلال 
لسارتر  الفاضلة(  و)املومس  و)الذباب(   تشيكوف 
و)فيدرا( لراسني و)اإلنسان الطيب( و)صعود وهبوط 

ماهاجونى( لبريخت .    

ستظل  انك  املؤكد  من  وان  وأوجاعه  همومه  حتمل 
أيوب  سميحة  ترى  املشاهدة  انتهاء  بعد  طويال  وقتا 
الدور  شخصية  وترى  الدور  شخصية  باعتبارها 
مدرسة  إلى  تنتمي  وإنها  أيوب  سميحة  باعتبارها 
الصوفية – مدرسة الغناء فى نفس الدور وإن املدرسة 
التي ابتدعتها هى – شخصيات ارتبطنا بها فى احلياة 
, وتربطنا بها مشاعر قوية , وان ذلك أدى إلى دسامة 
الشخصية وصالبة القوام أى دسامة ذوى التجارب , 
ذوى الثقافة اإلنسانية العميقة اللذين بنيت قناعاتهم 
على تخوم التجارب العملية واملعاناة واملكابدة والصبر 
الطويل , وإنها تتميز بلسان ذرب حاد قاطع أحيانا . ال 
يعرف )اللوع( وال املواربة وال املداهنة وإنها منضبطة 
الصوت على الدوام حتى فى حلظات االنفعال ونتيجة 
النضباط صوتها ينضبط رأيها فى الفن وفى احلياة 
,قوية  البديهة  سريعة   , األشياء  وفى  الناس  وفى 
احلجة , حادة املنطق قاسية النكتة أحيانا لكن النكتة 
الساحرة  فهى   , عميقا  رأيا  بل  رأيا  حتمل  عندها 
القديرة ويتعارض مع هذا الرأي األستاذ )عبد الغنى 
فى  شلبى  خيرى  أظن  ال  ولكنني  يقول  والذي  داود( 
لوحته هذه التى رسمها قد أشار إلى األداء التمثيلي 
إعجاب شديد  عن  عبر  ما  بقدر  عنده  أتوقف  الذي 
الغنى  عبد  األستاذ  فهم  أن  واحلقيقة  فنانة  بإنسانة 
للصحة,  اقرب  أيوب  سميحة  أداء  لطبيعة  داود 
املطعم  اإلعجاب  عند  يتوقف  شلبى  خيرى  فبورتريه 
بكلمات منتقاة بعناية وحب شديدين ولم  يحاول أن 
أو  العميقة  األدائية  التراكيب  وال  املتنوع  األداء  يحلل 
بكلمات  أيوب  سميحة  أن  أراد  فقط  البسيطة  حتى 
راقية يؤكد من خاللها على جسارة امتالكها لناصية 
األداء التمثيلي وميتدحها بكلمات ستظل لفترة طويلة 
معبرة عن حب شديد لهذه النوعية من األداء الصارم 
يقول   , ذاته  الوقت  فى  واملعقد  والبسط  والصوفى  
عبد الغنى داود فى هذا املعنى أنها حينما قامت بدور 
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حممد الروبى

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي من املهرجانات 
املسرحية اليت تتميز بنكهة مسرحية خاصة 

رحلة  نتاج  إال  هي  ما  الثرية  ثقافته 
الثقافة  أجناس  بني  العطاء  ممتدة 
،  روحه املصرية  والفكر واألدب واملسرح  
وشخصيته الواعية، كفال له متيزًا شديد 
فريدًا  سجالً  ومنحاه  والثراء،  التنوع 
والصحافة  املسرحى  النقد  تاريخ  يف 
املجالني  هذين  يف  حقق    ، املتخصصة 
ما  وهو   ، واإلبداع  اإلجناز  بالغ  جهدًا 
الدراما  نقاد  أهم  أحد  مصاف  يف  جعله 
متيزه  إلى  باإلضافة  هذا   ، املسرحية  
ناقدا  احلافلة  مسيرته  طوال  الكبير 
القضايا  من  كثير  تبني  يف   ، وصحفيا 
املسرحية ، أنه الناقد والكاتب الصحفى 
 – مسرحنا  حترير  رئيس  الروبى  محمد 

التقينا معه ، وكان هذا احلوار :  

حوار - محمد جمال الدين
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  كان التفكير منذ اللحظة األولى يسير يف اجتاه تقليد 
الغرب من حيث وجود مباٍن دائمة للمسارح تـُقدم عليها 
العروض ويتوافد عليها الزوار يف مواعيد رسمية ، ومن 
الفنان  لدى  األوروبي  املسرح  تقاليد  تظهر  بدأت  هنا 
العربي ، وأيضاً املتفرج العربي ، وعليه فقد ترتب على 
تطوير الظواهر املسرحية البدائية والتي كانت تقدم يف 
أي مكان مفتوح أو مغلق دخول املسرح إلى مباٍن مغلقة 
، لها معمارية محددة ، وآداب للفرجة ، وانبنى على هذا 
مجموعة من التقسيمات األخرى يف أماكن املشاهدة ، 
فهذا املكان لعـُلـيـة القـوم ، وهـذا للـتجار ، وهذا لعامة 
الشعب والفقراء ، وبالطبع لكل مكان تسعيرته النقدية 
أماكن املشاهدة وكأنها جزر منعزلة  ، فبدت  اخلاصة 
ليس مكانياً فقط وإمنا مادياً أيضاً ، أضف إلى ذلك 
األثر النفسي املتكون لدى املتفرج كنتيجة جللوسه يف 

مكان بعينه ...
يف  مختلفة  مسرح  دور  بناء  مت  الزمن  ومع   
األحجام واألشكال ، ولكنها ظلت جميعاً واقعة تقريباً 

يف ظل نفس الشروط ، والتي أهمها : 
1. املكان املغلق

2. طريقة اجلزر املنعزلة
3. حالة االسترخاء الكامل يف املشاهدة  

؛  اآلن  حتى  احلال  هذا  على  معظمه  يف  األمر  وظل 
العرض املسرحي واملتفرجني يف حالة حبس احتياطي 
تقاليد  وله  ومزركش  مزخرف  خراساني  مبنى  داخل 

واخلروج  الدخول  يف  مبساسها  مسموح  غير  صارمة 
زمـن  طوال  هذه  احلبس  حالة  وتستمر   ، والفرجة 
العـرض ثم يحـدث إفراج بعد ذلك ، ورمبا كان هروب 
الناس من املسرح ال يرجع إلى رفضهم للمسرح ولكنه 
يفضلون  فهم  لذا   ، التقاليد  لهذه  رفضهم  إلى  يرجع 
أن يكونوا على راحتهم داخل املقهى مثالً، أو داخل أي 

جتمع آخر يتيح لهم هامش احلرية الذي يريدونه ...

وكما دخل املسرح إلى املباني اخلراسانية عن عمد فإنه 
ومع دعوات التأسيس لوجود مسرح عربي خالص يعود 
دعوات  معظم  ألن  ،وذلك  محبسه  من  ليخرج  املسرح 
تقدمي  ترفض  خالص  عربي  مسرح  لوجود  التأصيل 
اخلروج  عليها  وتفل  إيطالية  مسارح  داخل  العروض 
وبجانب   ، الناس  توجد  حيث  املفتوحة  للفضاءات 
دعوات توفيق احلكيم ، يوسف إدريس ، علي الراعي ، 

  ومجهور الشارع

 أمتنى أن يصل املهرجان 
ألهل شرم الشيخ أنفسهم 

الشيخ  شرم  مهرجان  عن  املدافعني  من  انه  احلدينى  أكد 
الدولى للمسرح الشبابى ،من أجل أن يظل فى االستمرار 
املهرجان  يراعى  أن  لفكرة  جدا  املتحمسني  من  وأنه 
املبذول  للجهد  احلدينى  ،وأشار  وأفكارهم  الشباب 
مازن  الشاب  املخرج  فى  املهرجان ممثلة  إدارة  قبل  من 
املضاعف  اجلهد  ،ذلك  احلكيم  وفاء  والنجمة  الغرباوى 
للعروض  الكافى  بالشكل  وجود مسارح مجهزة  مع عدم 
أن  وأكد متنيه  مدينة سياحية    ألنها  وذلك  املسرحية، 
يصل املهرجان ألهالى شرم الشيخ أنفسهم كى يستمتعوا 

بالثقافة املسرحية .                               

املمثل القدير حممود احلدينى 
                                           

سعيدة مبشاركتى 
فى املهرجان

وسعيدة  الشيخ  شرم  مهرجان  فى  أشارك  مرة  أول 
وهى  للمسرح،  املهرجانات ضرورية  أن  ،وأرى  باملشاركة 
ضد اإلرهاب بل أن أى فن وأى ثقافة تعد معرفة وعلم 
ضد اإلرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر .وتكرمي رموز 
الفن والثقافة وعلى رأسهم كرم مطاوع شئ مهم .                                                                

 ندى احلمصى ممثلة من سوريا 

   املهرجان حيظى 
مبشاركة كبرية

،وهو  املهرجان  فى  لى كمشارك  بالنسبة  دورة  أول  هذه 

يقام فى منطقة معروفة على مستوى العالم -هى شرم 

دول  من  كبيرة  مشاركة  هناك  أن  واملالحظ  الشيخ- 

عربية مختلفة وهذا فى حد ذاته رسالة ضد االرهاب 

تكرمياً  أراه  مطاوع  كرم  املبدع  املهرجان  يكرم  ،وأن 

مستحقاً لقامة فنية رفيعة املستوى وهى بادرة طيبة من 

القائمني على املهرجان .

خالد عمر 
رئيس فرقة صالل املسرحية ومخرج - سلطنة عمان 

جنح املهرجان فى 
استقطاب املبدعني   

فكرة أن يقام املهرجان على أرض شرم الشيخ هى فكرة 

جميلة ألنها فكرة تسويق إعالمى فنى سياحى ،ومبادرة 

وزارة السياحة باستقطاب أكبر عدد من الدول األجنبية 

ملصر  ليصبحوا رسالً  املبدعني  هى رسالة الستقطاب 

ضد  املسرح  أن   على  التأكيد  من  ،كنوع  بالدهم  فى 

االرهاب وأن هذه املدينة فى سالم وتستقبل وفوداً من 

كل دول العالم وقد بدأ املهرجان فى استقطاب العديد 

من الدول ،التى أصبحت تسعى للمشاركة فيه.

د/إياد كاظم السالمى  )العراق (. 

املهرجان له صدى 
من الدورة األوىل  

متأخر  ورمبا  مستحق  شئ  مطاوع  كرم  املبدع  تكرمي 
،نحن فى سوريا نرى كرم مطاوع إنسان مشهور ومحبوب 
الشاشات  على  تعرض  كانت  التى  التلفيزيونية  ،أعماله 
فى الوقت الذى كان فيه اإلنتاج املصرى هو األهم ،كان 
لها تأثير كبير فى سوريا ودرجة املحبة فى سوريا لكرم 
،وكون  باسمه  أبنائهم  يسمون  الكثيرين  جعلت  مطاوع 
املهرجان يقام فى شرم الشيخ شئ غاية فى اجلمال،و 
أنفسهم   املدينة  سكان  جمهورمن  يحضر  أن  أمتنى 
اإلعالن  فقد مت  األولى  الدورة  له صدى من  ،املهرجان 
عنه بشكل مكثف وذلك صنع صدى للمهرجان ،وإذا لم 
يكن املهرجان مهماً وصنع سمعة كبيرة ملا تسابق الكثير 
هو  ثقافى  مهرجان  كل  أن  ملا  ،وأضافت  فيه  للمشاركة 

وسيلة جميلة لتقارب الثقافات .

ملا تيارة
 ناقدة مسرحية سوريا
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عبد الكرمي برشيد ، روجيه عساف ، سعد اهلل ونوس 
، ... توجد جتارب فردية أخرى يرى أصحابها ضرورة 
املسرح  خارج  تقدم  املسرح  من  أخرى  أنواع  وجود 
التقليدي ؛ فمثال  يقول يوسف إدريس فى بيانه الشهير 
العلبة  مسرح  عن  يتكلم  حني  و   « عربي  مسرح  »نحو 
اإليطالي أنه » مسرح صحيح ، ولكنه ليس كل املسرح 
، فللمسرح أشكال كثيرة متعددة ليس هذا النوع سوى 
أحدها ... » ، وإذا كان هذا النوع من املسرح مناسب 
الغـرب فـليـس بالضرورة أن يكون مناسباً  لدى متلقي 
للمتفرج العربي ؛ فلكل تقاليده التي ينجذب إليها ، تلك 

التي يرى أنها توفر له حريته وراحته ...  
ولقد بدأ املسرح العربي يف الفضاءات املفتوحةــ هذا 
إذا اعتبرنا مجازاً أن الظواهر املسرحية البدائية لدى 
املمكن  من  كان  ملسرح  نواة  أو  مسرحاً  كانت  العرب 
أنـهـا  نـقــول   ، للغرب  احلاجة  دون  مبفرده  يتطور  أن 
بـدأت فـي ال مـكـان محدد/ األماكن املفتوحة ودخلت 
مسرح   / املحدد  املكان  إلى  التطورية  مسيرتها  يف 
العلبة اإليطالية بأشكاله املعمارية املختلفة ، ثم بدأت 
اخلروج  إلى  التغيير  عن  باحث  جديد  جيل  ظهور  مع 
إلى الهواء الطلق باحثة عن جمهور جديد لها ، فكما 
اخلرساني  املسرح  داخل  أن  يقي  الصد  الطيب  يقول 
يوجد جمهور بال  ، وخارجه  يوجد مسرح بال جمهور 
مسرح ... لذا رأى منظرو العمل املسرحي أن يذهبوا 
بعروضهم إلى اجلمهور ، وبهذا يعود املسرح مـّرة أخرى 

إلى الال مكان املحدد...
وبنظرة بسيطة على واقـع احلـيـاة املـسـرحـيـة العربية 
ستجد أن جمهور املسرح يف تناقص مستمر ، فلم تفلح 
جهود رجاالت املسرح وال املؤسسات املسرحية العربية 
على اختالف توجهاتها وما تقدمه يف أن جتعل املسرح 
 ، العربي  املتفرج  لدى  شهرية  حتى  أو  أسبوعية  عادة 
هذا يف حني أن املواطن العربي قد حتـّول بفعل أشياء 
وأجزاء أخرى  به هو شخصياً  كثيرة منها جزء خاص 
كثيرة خارجة عنه إلى كائن تليفزيوني ميثل التليفزيون 
املسرح  ال  فالتليفزيون  ولذا   ، له  بالنسبة  يومية  عادة 
وعليه   ، العربي  الشعب  ثقافة  األول عن  املسئول  ُيـعد 
 ، املسرح   ، كالسينما  األخرى  األدائية  الفنون  غدت 
اإلذاعة تتأتى وبدرجات متفاوتة التأثير كمسئولة ثانية 
عن تشكيل وجدان وذائقة الناس ، وعليه كان أصحاب 
دعوات التأصيل محقون يف اخلروج إلى الناس باملسرح 
املفتوحة  املسرحية  التجارب  أهمية  تأتي  هنا  ومن   ،
 ، األثرية  األماكن   ، امليادين   ، األسواق   ، الشوارع  يف 
احلدائق ، املقاهي ، ... وكما أوجد املسرح داخل العلبة 

اإليطالية قوانني محددة تتعلق بعـّدة أمور ، أهمها :
شكل النص املسرحي   .1

شكل العرض  .2
شكل الفرجة   .3

فـإن اخلـروج يقـتـضي تغـييـراً كـبيـراً يف هذه العناصر 
على  عنها  احلديث  ميكن  ال  هذه  اخلروج  وعملية   ،
أنها ذات طبيعة واحدة ، وإمنا هي خروجات مختلفة 
وإن اشتـركـت فـي أشياء ؛ فمسرح الشارع يختلف يف 
تقنياته وتوجهاته عن مسرح املقهى ، وكذا عن مسرح 
األماكن األثرية ، وعن مسرح املجتمعات ، ؛ فالعرض 
مثالً  الناس  ميدان وسط  داخل  ُيـقدم  الذي  املسرحي 
،أو  أثرياً  منزالً  داخل  يقدم  يختلف يف طبيعته عندما 

داخل مقهى أو يف الشارع وسط املارة ...
يقتضي  التقليدية  األبنية  من  باملسرح  اخلروج  وفعل 
جهداً خاصاً من فريق العمل يتمثل يف التضحية براحته 

أماكن جتمعاتهم  يف  للناس  الوصول  مقابل  وأمانه يف 
قدرة  يتمثل يف  ثانياً  أمراً  وهناك   ، املسرح  عن  بعيداً 
وعدم  ملتابعته  إليه  الناس  جذب  على  الفريق  هذا 
االنصراف عنه ، وبالتالي يجب على من يتصدى لفعل 
اخلروج باملسرح من أبنيته التقليدية إلى الناس أن يقف 

لفترة من الوقت ليجيب على بعض األسئلة من مثل :
1. ما هي األماكن الفاعلة التي يجب أن يذهب إليها 
العرض املسرحي عندما يخرج من أبنيته التقليدية ...؟
التي  املنطقة  هذه  داخل  اجلمهور  طبيعة  هي  ما   .2
يذهب إليها العرض ...؟ وما هي الوسائل التي يتم من 

خاللها جذبه إلى العرض املسرحي ...؟
3. التشكيل اجلمالي الفني والفكري جللوس املتفرجني 
ذلك عن مسرح  اختالف  ومدى  العرض  مع  وتفاعلهم 

العلبة اإليطالية ...؟
4. ما هي طبيعة النصوص املسرحية املناسبة ملثل هذه 
، ومدى اختالفها  ...؟ اختالفها عن بعضها  التجارب 

عن النصوص األرسطية التقليدية ...؟
األماكن  مع جغرافية  إخراجيا  التعامل  كيف ميكن   .5

املختلفة ...؟
6. هل يتم تطويع املكان للنص املسرحي أم يتم اقتراح 

كتابة نصوص جديدة ملسرح املكان ...؟
أو  كمباٍن  لألماكن  يتم  هل  هنا  املسرحة  فعل   .7
مساحات فارغة أو ... أو ... أم يتم حلواديت وتواريخ 
الناس القدمية / احلديثة التي وجدت أو املوجودة فعلياً 

داخل هذه األماكن ...؟
8. هل يوجد لدينا مفهوماً علمياً واضحاً ملسرحة املكان 
تياراً  السياق  هذا  داخل  التجارب  أفرزت  وهل  ...؟ 

مسرحياً له قوام ميكن التحدث عنه ...؟
9. يف حالة تشكل مثل هذا التيار ما هي مالمحه ...؟ 
...؟ ويف حالة عدم تشكله فكيف  تنميته  وكيف ميكن 

ميكن له أن يتشكل ...؟

إبراهيم احلسيني

الفنانني  من  بعض  أراء  نرصد  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
املسرحية  الساحة  على  تأثيره  يرون  وكيف   ، الثانية   دورته  فى  املشاركني  واملبدعني  واملكرمني 

،وعن تكرمي املهرجان للمبدع كرم مطاوع . 

 أن تقاوم االرهاب 
بالثقافة والفنون

 يتميز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 

مصر  مثل  بلد  فى  وخصوصاً   ، بالشباب  يهتم  بكونه 

والفن  عموماً،  العربى  الوطن  فى  ضرورية  فالثقافة 

بالضرورة ضد اإلرهاب بل إن  كل املشتغلني فى الفن 

نؤمن  لبنان  فى  ،ونحن  االرهاب  ضد  هم  والثقافة 

هذا  املهرجان  تكرمي  و   ، لإلرهاب  الثقافية  باملقاومة 

العام النجم الراحل كرم مطاوع،شئ غاية فى األهمية 

،ويحسب للمهرجان فجميل ان نتذكر مبدعينا اللذين 

حتتفظ  تعد  لم  اليوم  فذاكرة   ، حياتهم  للفن  أعطوا 

بكثير من الغالى والنفيس ،فاإليقاع السريع هو السمة 

الغالبة على كل شئ .

كثير  لرحيل  التأثر  اليوم فى غاية  األسمرأنها  وأكدت 

،والكاتبة  صليحة  نهاد  الكبيرة  كالناقدة  املبدعني  من 

الرائعة فتحية العسال واملبدع نور الشريف ،وترى انه 

كما  ونكرمهم  الكبيرة  القامات  نتذكر  ان  اجليد  من 

يفعل مهرجان شرم الشيخ اآلن فى تكرمية للمبدع كرم 

مطاوع .

راندا االمسر 
ممثلة لبنانية ومن املكرمني فى املهرجان 

 املهرجانات تساهم
 فى توسيع أفق اإلبداع  

الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يعد 
مدة  قصر  رغم  استطاع  ،فقد  جدا  متميزاً  مهرجاناً 
تواجده على الساحة املسرحية أن يحظى بسمعة كبيرة 
على مستوى مصر والوطن العربى ،وذلك نتيجة جودة 
إلى  هذا   ، املهرجان  ويقدمها  ينتقيها  التى  العروض 
جوار كونه يقام فى شرم الشيخ تلك املدينة املتميزة .                       
بني  حتدث  التى  التثاقف  حالة  أن  عليان  وأضاف 
مهرجان  نوعية  من  املهرجانات  من خالل  املسرحيني 
األفق  توسيع  فى  دولى،تساهم  وكونه  الشيخ  شرم 
التجارب  تطوير  يتم  باملسرح ومن هنا  املشتغلني  لدى 
األفكار  ،فتالقح  وتتشابه  التتكرر  ثم  ومن  املسرحية 
فى  تتبدى  قد  التى  النسخ   حالة  املسرحيني  يجنب 

بعض عروضهم .         
عن  املهرجان  على  للقائمني  شكره  عليان  أضاف 
)كرم  النجم  كتكرمي  العربى  املسرح  لرموز  تكرميهم 
مطاوع(الذى رحل عن عاملنا وترك أثراً كبيراً .                

على عليان 
مدير مهرجان ليالى املسرح احلر الدولى 
باململكة األردنية الهاشمية .

 

املهرجان يقرب بني الثقافات 
– مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى مهرجان 
وهى  جميلة  سياحية  مدينة  فى  يقام  ألنه  جداً  متميز 
شرم الشيخ ،هذا إلى جوار أنه ولد فى فترة صراعات 
وحروب وقد جاء املهرجان ليقرب بني الثقافات ويزرع 
املحبة بني الشعوب وفى سياق حديثه أكد )خميس( أنه 
يشكر إدارة املهرجان نظراً لتكرميهم لهذا املبدع صاحب 
القامة العربية الكبيرة- كرم مطاوع -وهى لفتة جميلة 

حتسب للقائمني على املهرجان .

حممد مخيس
 رئيس مهرجان الرستاق العربى للمسرح 
الكوميدى

مصر تتصدى لإلرهاب 
 إن مشاركة الدول فى املهرجان مابني تكرمي او مقدمة 
الفاعليات  من  وغيرها  اوندوات  مسرحية  لعروض 
بالضرورة تؤدى الى نقل  صورة إيجابية  لبالدهم وهى 
،املهرجان  لإلرهاب  تصدياً  يعد  وهذا  أمنة  مصر  أن 
عن  السياحى  املستوى  على  ملصر  دعاية  يقدم  أيضاً 
طريق املسرح .                                               

شرم  فى  املهرجان  إقامة  أن   ) فرح  )شاذلى  وأضاف 
الشيخ يعد من مميزات املهرجان .          

شاذىل فرح 
مدير نوادى املسرح )من املكرمني(                                                                 

مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى 
فى عيونهم

داليا همام  
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Acteur égyptien né au Caire 
en 1978. Il est diplômé de 
l›Institut Supérieur des 
Arts du Théâtre en 1999. 
Il a participé au Studio du 
Centre de Création sous la 
supervision du distingué 
réalisateur Khaled Galal. Il 
a participé en tant qu›acteur 
dans plusieurs travaux 
comprenant: Le procès 
de Ghanem Said - privé 
311 - un voyageur tardif 
de nuit. Son premier rôle 
dans le cinéma a été dans 
«MALLAKY ESKENDRIA» 
par Sandra Nashaat en 
2005. Son rôle comme 
Sayed, le frère de Shawkia, 
dans la sitcom égyptienne 
«TAMER WA SHAWKIA» 
en 2007 a commencé sa 
carrière comme un acteur 
vedette. Il a participé à 
plusieurs séries télévisées 
dont Moments critiques - 
Histoires vivantes - Bande de 
NAGY ATALLA - Vertige. 
Il a également participé à 
plusieurs films dont The 
Island - Remplacement - le 
concessionnaire - Den of 
Revel. Il a été honoré lors 
du Festival de théâtre 2011-
2012 en tant que diplômé 
de ALSAIDIA École 
secondairequi ont participé 
activement à l› théâtre é de 
cole 

Un acteur égyptien né en 
1975. Diplômé de la Faculté 
de droit puis de la Faculté des 
arts (Département de théâtre). 
Il a participé au théâtre 
interuniversitaire et a obtenu 
son diplôme du Centre for 
Creation - Opéra du Caire. 
Il a commencé sa carrière en 
participant à la deuxième partie 
de la série télévisée égyptienne 
«ZIZINIA» en 2000, puis au film 
de Mohamed Henidy «GAANA 
ALBAIAN ALTALY» mais son 
véritable début en comédien est 
venu en 2007 quand il a joué 
le rôle de «Ramzy» à la sitcom 
égyptienne «RAGEL WE SET 
SETTAT (un homme et six 
femmes)». Maintenant, il est un 
comédien distingué qui joue des 
rôles de premier plan dans le 
cinéma et la television

 Illuminations
NEDAL ALSHAFEE

SAMEH HUSSAIN

املهرجانات  من  يعد   ، الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
املسرحية املتميزة التى تتميز بنكهة مسرحية خاصة .

ورغم أنه من املهرجانات الوليدة ، إال انه استطاع عبر دورته 
املسرحية  املهرجانات  من  سيكون  بأنه  نقر  يجعلنا  أن  األولى 

الهامة يف مصر والوطن العربي .
واختياره للشباب يضعه يف محك تنافسي عال ، ويفرض عليه 
العروض  الختيارات  تشددا  أكثر  املقبلة  دوراته  يف  يكون  أن 

مبقاييس مسرحية وأيضا شبابية . 

مدينة السحر والسياحة العاملية يف مهرجان مسرحها 
الشبابي

  ما الدي غاب عن مدينة سياحية عاملية جميلة ، مثل 
دهبية  رمال  أسطورية  شواطئ  الشيخ(  شرم   ( مدينة 
مياه وسماء زرقاء الزوردية صافية ، مبان جيلة رشيقة 
عاملية  وماله  وفنادق  مطاعم  ؛  أنيقة  وميادين  شوارع   ،
 ، حدائق   / وبرية  بحرية  ورياضات   ويخوت  مالعب   ،
شمس دافئة وليل ساحر هدوء وأمان . مؤمترات عاملية 
وعربية ومصرية، هل بعد دلك متعة ! مالدي غاب عن 
مدينة السياحة العاملية .. ما الدي غاب عن شرم الشيخ 
؟! هل غاب  العاملية  السياحة  معشوقة   ، السحر  مدينة 

شئ ؟! 
  تكاملت كل عناصر السحر واملتعة السياحية باملهرجان 
يف  الثانية  للمرة  يقام  الدي  الدولي  الشبابي  املسرحي 
يغيب عن مدينة  أن  للمسرح  ، فما كان  السرحر  مدينة 
عاملية من أجمل مدن مصر السياحية وهي قبلة السياحة 

الترفيهية يف منطقة الشرق األوسط . 
  لدا أكتب هدا ألبدي إعجابي بالقائمني على مهرجان 
املسرح الشبابي الدولي بشرم الشرم مفكرين ومبدعني 
ومؤسسات  وشركات  وزارات   ، وداعمني  ومنظمني 
سياحية وفنادق أأفرادا وجماعات ، ويف مقدمتها وزارة 
الشباب وإدارة املسابقات واملهرجانات الفنية فيها بفكر 

وزيرها الهمام وتدابير الدكتورة أمل جمال.

أحد  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  مهرجان شرم  يعد 
والتى  الهامة  الوليدة  الدولية  املصرية  املهرجانات  أهم 
متثل جزء هام من فعاليات املهرجانات املتعددة التى تقام 
فى مصر خالل اآلونة االخيرة ، وأنا أعتقد أن مثل تلك 
الطريق  فى  ونحن  بشدة خاصة  إليها  نحتاج  املهرجانات 
لعودة الريادة املصرية إلى ما كانت عليها ، وال أكون مبالغا 
أن قلت أننا نحتاج للكثير من تلك املهرجانات ليس على 
و  السينمائى  املستوى  على  بل  فحسب  املسرح  املستوى 
املوسيقى و االستعراضي ، على أن تقام فى كل ربوع مصر 
شرم  مهرجان  عن  أما   ، احلدودية  املناطق  فى  وخاصة 
الشيخ فهو مهرجان نوعى هام جدا ، يختص بقطاع هام 
جدا وهو قطاع الشباب ، فمن خالل هذا املهرجان نتعرف 
على  عالوة   ، العاملية  الشبابية  االجتاهات  على  سنويا 
املوازية  الفعاليات  من  بالعديد  العام  هذا  املهرجان  متتع 
املسرحى  للتأليف  مسابقة  فهناك   ، للعروض  واملصاحبة 
والندوات  اجللسات  إلى  إضافة   ، فنية  عمل  وورش   ،
دون  للشباب  املسرحى  التأليف  فى  مسابقة   ، العلمية 

سن األربعني ، كل تلك الفعاليات واألنشطة التى تقام فى 
منها على االجتاهات  نافذة نطل   ، الكبير  املهرجان  هذا 
الثانية  دورته  فى  الشيخ  شرم  فمهرجان  لذا   ، العاملية 
أهم  من  أنه  القول  نستطيع  أننا  إال  نشأته  حداثة  ورغم 
الصعيد  على  وجودها  أثبتت  التى  الدولية  املهرجانات 
املهرجانات  أحد  وهو   ، األنظار  محط  وأصبحت  العاملى 
التى يتوقع لها مستقبل كبير وباهر ملا يقدمه فى كل دورة 
يقدم  ان  أمتنى  الشخصى  املستوى  وعلى   ، جديد  من 
املهرجان كل عام اجلديد وان يتجنب األخطاء التى تقع فى 
الدورات السابقة وهو أمر طبيعى فى كل املهرجانات فال 
شئ كامل ولكن علينا التطوير دائما كما أمتنى أن يكون 
هناك دورات وورش موازية لفعاليات املهرجان فى مجال 
الكثير من  و  الكثير  بها  املسرحية فمصر  الكتابة  حرفية 
الطاقات الشابة الواعدة فى مجال الكتابة املسرحية وال 
ينقصها سوى التدريب و التعرف على املدارس و املذاهب 
فى  كبيرة  لتصبح جنوما  املصرية  الكتابة  وقواعد  وطرق 

عالم املسرح املصرى . 

حممد الروبى 
 رئيس حترير جريدة مسرحنا

   د. أبو احلسن سالم
       أستاد املسرح جبامعة اإلسكندرية

   د. حسن عطية
رئيس جلنة حتكيم مسابقة التأليف املسرحى باملهرجان

مهرجان شرم الشيخ من أهم املهرجانات التى أثبتت وجودها على الصعيد العاملى وأصبحت محط األنظار 
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تنظيم  يتزامن  أن  السعادة  دواعي  ملن  إنه  وأضاف: 
تسليم مدينة صفاقس  احتفاالت  املوقر مع  مهرجانكم 
األقصر  مدينة  إلى  الثقافة   عاصمة  مشعل  التونسية 
أهنئ  أن  املناسبة  بهذه  وأود  القدمية،  مصر  عاصمة 

جمهورية مصر العربية على هذا االختيار.   
تكرمي  مت  حيث  التكرمي  فقرة  بدأت  بعدها    
الشافعى  نضال  والفنان  اسمر  راندا  اللبنانية  املمثلة 
لصاحب  التكرمي  أهدى  الذي  حسني  سامح  والفنان 
خالد  الفنان  املسرحيني  شباب  وعلى  عليه  الفضل 
والكاتب شاذلى  رماح  التونسية شاكرة  والفنانة  جالل، 

فرح واملخرج محمود جمال 
أعضاء  لقاء سويدان  الفنانة  احلفل  مقدمة  دعت  ثم  
جلنة التحكيم الدولية التي تضم: د.سميره محسن مصر 
الفنانني  نقيبة  حسني،  داوود  الكويتي  الفنان  رئيسا، 
أسبانيا  من  على  –د.أثير  زيتون  شاديه  الفنانة  بلبنان 
الفنان  قام  ثم  بعدها  نيكاكى   بوبولينا  اليونان  ومن   ،
الشباب:  النقاد  جلنة  أعضاء  بتقدمي  الغرباوي  مازن 
وهم الناقد والكاتب باسم صادق والناقدة والكاتبة رنا 
الرازق واختتم  القوى والناقد والكاتب رامى عبد  عبد 
بوشناق  لطفى  للمطرب  غنائية  بسهرة  االفتتاح  حفل 
الذي يحيي احلفل وأوركسترا الشباب والرياضة بقيادة 

املايسترو عز الدين طه.

سامح حسني يهدي تكرميه إىل الفنان خالد جالل

Avec une attention notable de l›audience et de la 
contribution de plus de trente pays, la deuxième 
édition du Festival international du théâtre Sharm El-
Shaikh pour les jeunes a commencé ses événements 
avec le tapis rouge et la cérémonie d›ouverture. Dans 
son discours pour la cérémonie d›ouverture, son 
Excellence, le ministre de la Culture, M. Helmy Al-
Nemnem, a indiqué que l›Egypte mobilise ses efforts 
pour faire face aux défis mondiaux du terrorisme 
et de l›extrémisme. Le général Khaled Fouda, 
gouverneur du Sinaï du Sud, a demandé de plus en 
plus d›événements culturels et artistiques à Sharm El-
Shaikh, car il a déclaré que les capacités créatives des 
jeunes sont la clé d›un avenir brillant pour l›Egypte 
et ont annoncé que South Sainai dans son ensemble et 
surtout Sharm El-Shaikh Sharm El-Shaikh, est prêt 
à accueillir plus d›événements culturels à l›avenir. 

Son Excellence, l›ambassadeur de Tunisie a assuré 
les relations culturelles profondes entre l›Egypte et la 
Tunisie.
Président de SITFY, Mazen El-Gharabawy a accordé 
ses remerciements pour les efforts de ses collègues 
et mentors et a annoncé la création d›un Prix de la 
Critique pour cette année pour être attribué à l›une 
des représentations participantes, Mme Wafaa El 
-Hakeem, directeur de SITFY a également assuré 
le rôle important des créations de jeunes dans la 
transformation de l›avenir.
Cette année, SITFY a honoré un certain nombre 
d›artistes arabes et égyptiens, notamment Shazly 
Farah, Sameh Hussain, Nedal El-Shafee, Randa Asmar, 
Shadia Zaitoun, Atheer Ali et Mahmoud Gamal.
La deuxième édition de SITFY est consacrée à la plante 
du grand réalisateur et de l›artiste Karam Motawea. 

Pour le théâtre et la paix .. et ..
 Ici, nous commençons !
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كان لدينا تصميم كبير وعزمية أكبر على أن جنعل من 
أيام املهرجان، أردنا  مدينة شرم الشيخ مسرَحاً طوال 
أن نضيف إلى بهائها ورونقها ووجهها السياحي البراق 

وجَها جديَدا مسرحَيا وثقافَيا. 
   وأكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الذي أشاد 
البداية خاصة حني  لها منذ  التجربة على دعمه  بهذه 
أيوب  الكبيرة سميحة  الفنانة  بنفسه من حتمس  تأكد 
شيئ  ال  أنه  إال  األحالم  أمام  العقبات  فرغم  لها، 

مستحيل يف مصر .  
وفى كلمته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
أن أضواء شرم الشيخ لن تطفئ أبَدا، وذلك بناء على 
تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالبه بذلك 
يف أول لقاء معه عقب توليه مسئولية رئاسة البالد، وأنه 

مع كل نشاط فني وثقايف.
سفير  املنيف  جنيب  السيد  إلى  الكلمة  انتقلت  ثم 

اجلمهورية التونسية بالقاهرة حيث قال:  
الشيخ  شرم  ملهرجان  شرف  ضيف  تونس  اختيار  إن 
ما  بقدر  الثانية  دورته  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
وريادته  التونسي  املسرح  إلجنازات  تقديَرا  يعكس 
العالقات  يؤكد على عمق  فإنه  الثقافية،  الساحة  على 
الثقافية والتاريخية العريقة التي جتمع بلدينا وشعبينا 
املجاالت  جميع  يف  متميزة  عالقات  وهي  الشقيقني، 
والسيما مجال الثقافة والفنون الذي يعمل على  تقوية 
املوجه  املسرح  خاصة  املجاالت،  كافة   يف  الروابط 
للشباب ألهميته يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها 

بلداننا العربية وتهدد شبابنا وموروثنا الثقايف.

مازن الغرباوي يعلن عن جائزة جلنة النقاد الشباب

 To encourage young authors and play writers who love Egypt 

and try ti improve its future, SITFY is holding the Dramatic Writing 

Competition as one of its major initiatives during its second edition. 

The competition is held according the following conditions: 

1. Age of competitors should not exceed 40 years in April 2017 

2. The script should be original and written directly to theater (not 

based on any other works) 

3. It is preferred to use Standard Arabic or Elegant Egyptian Dialect 

4. The script should not be published or produced before the 

competition for any third party – even amateur bands 

5. The script should not be introduced to any other award or 

competition – no matter its reputation is 

6. Each competitor has the right to participate with only one script 

7. The script should not exceed 20 pages (A4 with font size of 14) 

8. The competitor sends the script, a CV and two recent photos with 

full address, e-mail and phone number 

9. Winners introduce (4) copies with a CD and waiver of publishing 

rights for SITFY 

10. Scripts are not returned to writers. 

11. Winners are invited to the awards ceremony of SITFY to claim 

their awards. 

12. Awards are as follows: 

• First distinguished award with golden armor and certificate of 

appreciation 

• Second distinguished award with silver armor and certificate of 

appreciation

• Third distinguished award with bronze armor and certificate of 

appreciation

 Jury of the award include: 

• Professor Dr. Hassan Atia (Chairman) 

• Mohamed Mosaad (member) 

• Khaled Raslan (member) 

  The Dramatic Writing
Competition
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متابعة: نور الهدى عبد املنعم
 

فيلم  عرض  أعقبه  اجلمهوري  بالسالم  احلفل  بدأ   
كلمة  ثم  للمهرجان  األولي  الدورة  حصاد  عن  وثائقي 
كل  شكر  الذي  الغرباوى  مازن  الفنان  املهرجان  رئيس 
من دعمه من أجل حتقيق هذا احللم الكاتب الصحفي 
الكبرى  واألخت  والصديقة  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي 
أيوب  سميحة  الكبيرة  والفنانة  احلكيم،  وفاء  الفنانة 
وزوجته   ، بأمه  لقبها  التي  للمهرجان  الشريف  الرئيس 
إجني البستاوي وزمالئه الفنانني من مختلف األجيال، 
ثم جاءت كلمة الفنانة وفاء احلكيم مدير املهرجان التي 
السحرية  الكلمات  هي  واالختالف  التميز  فيها:  قالت 
القاهرة  وخارج  الصندوق،  خارج  نفكر  جعلتنا  التي 
التقليدية  األفكار  خارج  وأيَضا  باملهرجانات،  املزدحمة 
جديدة  نوعية  يجتذب  مهرجاَنا  نحتاج  نحن  واملتكررة، 
من اجلمهور، مهرجان يقدم عروضه للناس يف األماكن 
العامة، كنا حريصني على أن تذهب عروض املهرجان 
للناس يف الشوارع، األسواق، الفنادق، الساحات وهو ما 
إذ لم جتد  بالفعل يف دورتنا األولى،  تنفيذه  قمنا على 
الناس،  نقدم من عروض، عن  ما  تفصل  أسوار  هناك 

يستطيع املارة أن يلمحوا عروضنا وفرحنا باملسرح، 

  وفاء احلكيم:
 التميز واالختالف هي الكلمات السحرية اليت جعلتنا نفكر خارج الصندوق

 An Egyptian actor, writer,  
 theatre director and critic. He
 was born in Aswan and graduated
 from the Faculty of Arts – Ain
 Shams University (Department
 of Social Development). He
 participated in the free studies
 program – The higher Institute
 of Theatre arts. He worked as
 a general supervisor of theatre
 bands of Middle and Southern
 Upper Egypt Region from 2007 to
 2010. He is the general manager
 of Theatre Clubs – The Egyptian
 Organization of Cultural Palaces
 since 2010. He was a member of the
 organizing committee of the first
 and second scientific conference
 of theatre. He also was a member
 of the organizing committee of
 the first and second editions of
 the Egyptian Female Directors
 Festival.
 As an author and playwriter  
 he wrote several prominent works

 including “Night of the South” –
 HAY YA LILA HOY – Women of
 Fire (Based on Lorca’s The House
 of Bernard Alba) – DEHIBA –
 Akhenaten – Mint of the Garden
 – ALMOULED – The Southern.
 As a director, he presented several
 works including A Cat with Seven
 Spirits – The Gypsy – The Man of
 Sorrows – The Witness – Shadows
 of a Story.
 His Script “Night of  
 The South” was translated into
 German and awarded several
 prices at the National Festival of
 Theatre 2012. He won the Best
 Dramaturge Price for his work
 “Women of Fire” for the first
 time of this award’s history. His
 script DEHIBA won the first price
 for writing in 2013. He also won
 TAWFIK ALHAKIM’s price for
 writing and in 2016 he was awarded
 the State’s Encouragement Price
in writing for theatre.

SHAZLY FARAH
 Spot Light
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التي  العرب بصورته  املسرح لدى  أن يظهر  قبل 
نعرفها اليوم كانت لديهم مجموعة من الظواهر 
املسرحية البدائية كفنون خيال الظل ، األراجوز 
، احلكواتي ، صندوق الدنيا ، املحبظاتيه ، ... ولم 
الشروط  بها  يتوفر  كان  التي  الفنون  لهذه  تكن 
األولية للعرض املسرحي مكانًا معينًا لتقدميها ، 
بل كانت كل األماكن املفتوحة ] الشوارع ، األسواق 
قصور   [ واملغـلـقـة   ]  ...  ، احلـدائـق   ، امليـاديـن   ،
أماكن  هي   ]  ...  ، القوم  كبار   ، األمراء   ، اخللفاء 
مناسبة لتقدمي هذه الفنون ، لم تكن توجد أيضًا 
إما  فهي  العروض  هذه  لتقدمي  محددة  مواعيد 
كانت تقدم بالطلب من أحد الكبراء أو املسئولني ، 
أو تقدم بناءًا على رغبة فنانيها ويف املكان وامليعاد 

الذي يروق لهم ...
رّواده  أيدي  املسرحي على  الفن  بداية ظهور  ومع 
القباني  أبو خليل  ، أحمد  النقاش  األوائل مارون 
بالشكل  املسرح  ... بدأت معرفة   ، ، يعقوب صنوع 
بالد  لدى  وخاصةً  أوروبا  لدى  عليه  املعروف 
اإلغريق من قبلها ، ومنذ هذه اللحظة عرف العرب 
الشروط التي يجب أن تتوافر يف صناعة العرض 
كانت  أيًا  املسرحية  بالنصوص  بدءًا  املسرحي 
مصادرها اقتباسًا أو تعريبًا أو استلهامًا تراثيًا أو 
... وكذا شكل العرض املسرحي إخراجيًا ، وامتدت 
بعض اجلهود إلى محاولة صياغة عادات جديدة 
ومختلفة عن ذي قبل جلمهور العرض بدءًا بشكل 
اجللوس ملشاهدة العرض ومرورًا بأدبيات التلقي 
هذه  وأهم   ، العرض  شفرات  فك  إلى  ووصوالً 
الشروط هي البحث عن األمكنة املناسبة لتقدمي 
شوطًا  املسرحيني  وقطع   ، املسرحية  العروض 
الذي  املسرحي  بالعرض  لينتقلوا  هذا  يف  كبيرًا 
النقاش ) عرض  قدم ألول مرة داخل بيت مارون 

البخيل ( إلى دور خاصة باملسرح ...
تتمة املقال ص17-16

املسرح  ومجهور الشارع

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

 With noticeable attendance of audience and contribution
 of more than thirty countries, the second edition of Sharm
 El-Shaikh International Theatre Festival for Youth Started
 its events with the red carpet and opening ceremony. In
 his speech for the opening ceremony, his excellency the
 Minister of Culture, Mr. Helmy Al-Nemnem indicated
 that Egypt is mobilizing its youth efforts to face the global
 challenges of terrorism and extremism. General Khaled
 Fouda, Governor of South Sinai demanded more and more
 cultural and artistic events in Sharm El-Shaikh as he said
 that youth creative abilities are the key towards a shining
 future for Egypt and announced that South Sainai as a
 whole and especially Sharm El-Shaikh Sharm El-Shaikh,
 is willing to host more cultural events in the future. His
 excellency the ambassador of Tunisia assured the deep

 cultural relations between Egypt and Tunisia.
 President of SITFY, Mazen El-Gharabawy granted his
 deep thanks for the efforts of his colleagues and mentors
 as well and announced the establishment of a Critics’ Prize
 for this year to be awarded to one of the participating
 performances, Mrs. Wafaa El-Hakeem, Director of SITFY
 also assured the significant role of youth creations in
 changing the future.
 This year, SITFY honored a number of Arab and Egyptian
 artists including Shazly Farah, Sameh Hussain, Nedal
 El-Shafee, Randa Asmar, Shadia Zaitoun, Atheer Ali and
 Mahmoud Gamal.
 The second edition of SITFY is dedicated to the sole of the
Great Director and artist Karam Motawea.

 Dr. Tarek Ammar

For theatre and Peace ..
  and … Here We Start
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World”
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Time TomorrowTimeTonight
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            Russia

 Seminars

 Performances

يف افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ت 
وزير الثقافة : توجد صعوبا

أمام تنفيذ األحالم  ولكن  

يف مصر 
ئ مستحيل 

 ال شي

مهرجان شرم الشيخ 

ىل للمسرح 
الدو

ى 
الشباب

ى عيونهم
 ف

ى : مهرجان شرم 
حممد الروب

ي من 
الشيخ للمسرح الشباب

يت 
ت املسرحية ال

املهرجانا

تتميز بنكهة مسرحية خاصة 

03

08

11-10

مسيحة 
أيوب وتنوع  

فنون  األداء

13-12

رانده 
األمسر  

املستقبل ملك 
الشباب وعلينا إعطاؤهم 

الفرصة على كل املستويات 15-14



املسرح
Theat

erالشبابى
Youth

العدد 2- نشرة يومية  يصدر ها مهرجان شرم الشيخ الدولى  - issue  2
للمسرح الشبابى الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع -

Periodical Issued by Sharm Al-

2017-4-2 2-4-2017

Shaikh International Festival (SITFY)

For theatre and Peace
and .. Here We Start

 النمنم : ال  شىء  مستحيل 
فى  مصر 


