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الشيخ  » شرم  مهرجان  الثالثة  الدورة  فاعليات  ضمن 
الضيوف  وجد   ، أمس   « الشبابي  للمسرح  الدولى 
ميدان  أقيمت  التى  السام«   « لـمسيرة  احاضرين 
يحمل نفس ااسم مجموعة من الشباب الذين يرتدون 
على  بالعزف  ويقومون  التقليدي  السيناوى  اجلباب 
الطبول وغناء اأغاني البدوية، التى تشتهر بها قبائل 

جنوب سيناء        
البدو  لشباب  ظهور  اول  هو  الفرقة  هذه  ظهور  وكان 
فى هذه الدورة بعدما اعلن اللواء خالد فودة ، محافظ 
البدو  أن  عن  امهرجان  إفتتاح  فى   ، سيناء  جنوب 
متواجدين بامحافظة ومتفاعلن مع أحداثها ومرحبن 
يتوقف هؤاء  ، فلم  بالفعل ما حدث  ، وهو  بضيوفها 

الشباب عن الغناء للحاضرين طوال فترة اإحتفالية .
قالت سحر عيد ، مدير فرقة » التلقائن » أن هؤاء 
وجميعهم   ،  « بسيناء  الطور   « منطقة  من  الشباب، 
لقصور  العامة  الهيئة  لـ«  التابعة  الفرقة  بهذه  أعضاء 

الثقافة .
 ، السيناوى  التراث  تقدم  الفرقة  أن  عيد  وأضافت 
اغانى  وهى   « النبوات   « ومنها   ، السيناوية  واأغانى 
بإيقاع سريع تغنى متتالية ، وأيضا اهم ما فى التراث 
السيناوى  » الرفيحي » وهو أيضا نوع اخر من اأغنيات 
يقدمها شباب مدينة الطور ، كما يقدموا فقرة احنة 
للتعريف  ينشروها  التى  اأغانى  ضمن  السيناوية 

بالثقافة السيناوية وااغانى اخاصة ببدو سيناء

ضمن مسيرة السام التى يقيمها مهرجان شرم الشيخ 
شاركت  الثالثة،  دورته  فى  الشبابى  للمسرح  الدولى 
فرقة درام ايت ،بفقرة للعزف »ويضم فريق العازفن 

وكوا  جيتار  ،وباص  وجيتار  كمان  واات  إيقاع  اات 
جو  إضفاء  فى  ساهمت  التى  ااات  من  »وغيرها 

البهجة على امسيرة.

التلقائين 
» شباب من بدو سيناء يقدمون تراثهم الغنائي«

فرقة »درام ايت« تعزف النشيد الوطنى

فعاليات
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فى إجتماع موسع عقب حفل إفتتاح امهرجان ..

عبد الدايم تؤكد استعداد مصر 
لدورة مهرجان امسرح العربى 

مسرة السام فى شرم الشيخ 

-ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
صبحى  محمد  دورة   ( الثالثة  دورته  فى  الشبابى 
إطار  وفى  مباشرة،  اإفتتاح  حفل  إنتهاء  وعقب   ،)
عشرة  احادية  الدورة  بانعقاد  اخاصة  التحضيرات 
وامقرر  امقبلة،  دورته  فى  العربى  امسرح  مهرجان 
امقبل  يناير   10 من  الفترة  فى  مصر  فى  انعقادها 
وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، عقد إجتماع موسع 
رفيع امستوى، ضم معالى وزيرة الثقافة امصرية د . 
العام  اأمن  اه  عبد  إسماعيل  الدام،  عبد  إيناس 
إسماعيل  الفنان  وبحضور  للمسرح،  العربية  للهيئة 
منير  ومحمد  للمسرح،  الفنى  البيت  رئيس  مختار 
مسئول إعام مكتب الوزيرة، واحسن النفالى مسئول 
اإدارة والتنظيم، وغنام غنام مسئول النشر واإعام .

إيناس عبد   . د  الوزيرة  معالى  تأكيد  اإجتماع  تناول 
الدام، إهتمام وترحيب مصر الشديد، بكل الفعاليات 
الفنية الهامة التى تقام على أرض مصر، كما أوضحت 
سيادتها إهتمام مصر الشديد وترحيبها الكبير بعقد 
وطمأنت  الكنانة،  أرض  على  العربى  امهرجان  دورة 
عبد  إسماعيل  للمسرح  العربية  للهيئة  العام  اأمن 
اه، على التجهيزات التى يتم إعدادها إستقبال دورة 
امصرية  الثقافة  وزارة  أن  لسيادته  مؤكدة  امهرجان، 

بكافة قطاعاتها ستكون مستعدة لتقدم كل الضمانات 
بشكل  الكبير  امسرحى  العرس  هذا  خروج  الكافية 
والهيئة  وامهرجان  مصر  بسمعة  يليق  ونوعى،  متميز 
العربية للمسرح، كما وجهت أيضا معالى وزيرة الثقافة 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  معالى صاحب  التحية 

بن محمد القاسمى، مؤكدة أنه من أهم الشخصيات 
صاحب  تبادل  مصر  وأن  الثانى،  وطنه  مصر  امحبة 
السمو نفس امشاعر واحب، كما أشادت بسمو ورفعة 
مشروعه الثقافى واحضارى وباجهود التى يبذله على 
كافة اأصعدة واميادين الثقافية واحضارية والفنية . 
من جانبه أكد إسماعيل عبد اه اأمن العام للهيئة 
العربية للمسرح حرص معالى صاحب السمو الشيخ 
ترسيخ  على  القاسمى،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
وتنمية  خدمة  أجل  من  اخاق،  اإيجابى  التعاون 
امسرح العربى، كما أشاد أيضا مبادرة صاحب امعالى 
والسمو بشأن تأسيس مهرجانات مسرحية محلية فى 
الدول العربية التى تفتقر لذلك، وبصفة خاصة أثنى 
اأمن العام للهيئة العربية للمسرح بالروح اإيجابية 
الهيئة  جده  الذى  والكبير،  البارز  والدور  والطاقات 
الهيئة  أن  مؤكدا  دوما،  مصر  فى  للمسرح  العربية 
مهرجان  عشرة  احادية  الدورة  تكون  أن  إلى  تطمح 
امسرح امصرى، متميزة وجديدة فى كل شئ، خاصة 
دورها  يعلم ماما  التى  أرض مصر،  على  تقام  وأنها 

الريادى على الساحة امسرحية .   

محمد جمال الدين

 شاركت وزيرة الثقافة الدكتورة«إيناس عبد الدام » فى مسيرة السام  التى يقيمها ،مهرجان شرم الشيخ ضمن فاعلياته 
،وقد شارك فى هذه امسيرة العديد من الشخصيات الفاعلة فى احركة امسرحية على مستوى مصر والدول امشاركة .      
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   حمد صبحي :   ا أدعى إننى فنان متفوق وا استطيع أن أجزم 
أننى على درجة عالية من الشفافية لتقديم فن عظيم

ي ندوة تكرمه :

قامت إدارة مهرجان » شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي » أمس باستكمال تكرم الفنان الكبير محمد صبحي ــ الذي حمل هذه 
الدورة اسمه ــ بعقد ندوة للحديث عنه، والتطرق جوانب شخصيته كفنان متفرد وإنسان من طراز خاص .

آدار الندوة الدكتور أشرف زكي نقيب اممثلن وعميد امعهد العالي للفنون امسرحية، وحدث بالندوة الدكتور حسن عطية، أستاذ 
الدراما والنقد بامعهد العالى للفنون امسرحية والعميد اأسبق له، وإبراهيم احسيني، الكاتب والناقد امسرحي ورئيس التحرير 
التنفيذي جريدة » مسرحنا »، بحضور العديد من امسرحين امصرين والعرب ومنهم امخرج خالد جال، رئيس قطاع اإنتاج الثقاي، 
وسيدة امسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة د. سميرة محسن، أستاذ التمثيل واإخراج بامعهد العالى للفنون امسرحية، 

ومن البحرين عبد اه عبد املك، وأيضا من بنجاديش محمد إسرافيل .. وغيرهم من امسرحين امصرين والعرب واأجانب .

متابعة :  سلوى عثمان  - عماد علواني 

أساتذة  من  تعلمناه  الذي  احقيقي،  امسرح  عبق 
امسرح الكبار .

وأضاف زكي، أن صبحي يجب أن يطلق عليه لقب » 
رجل امستحيل » ؛ أن مسيرته هى محطات جميعها 

مستحيلة، واستطاع إختراقها منذ البدايات .
فاز  ــ  صبحي  نالها  الذي  ااخيرة  اجائزة  وعن 
يناير  شهر  فى  امصري  لإبداع  الشارقة  بجائزة 
ــ وهى جنة مكونة من اكثر من 22 دولة،  اماضي 
أثرت  التى  الرموز  أهم  اختاروا  من 27 مثقف قد 
فى امسرح العربي، وعلمت أن حيثيات فوز صبحي 
كتبت فى 12 ورقة .لذا فقد شعر أن اجائزة لها 

مكانتها الكبيرة ي نفوس امثقفن .

قرر  عندما  بأنه  كامه  زكي  أشرف  د.  إستهل 
بعقله  يدور  كان  اجديد  صبحي  عرض  مشاهدة 
مجموعة من التساؤات حول العرض، وإمكانية أن 
القاهرة،  إبتعاده عن  العرض ناجحا فى ظل  يكون 
ولكنه اكتشف أنه ا مكان لقدم رغم وجود أمطار 
ورعد فى ذلك اليوم ؛ فاجمهور يذهب للفن اجيد 
اجمهور  إقبال  عن  سألت  وعندما  مكان،  أى  فى 

علم ان امسرح كامل العدد .
البنات«  »غزل  شاهد  عندما  انه  زكي  وأضاف 
وجد نفسه يعود مرحلة الشباب وامراهقة، فجلس 
كمتفرج عادي يضحك وتفاعل مع العرض واستمتع 
من  حقيقية  وجبة  فكانت  يقدم،  ما  كثيرا  وانبهر 

سؤاا  له  وقال  لصبحي  أخيرا  سؤاا  زكي  ووجه 
جدا  قصير  سؤال   « ؟   .. أنت  من   « هو  واحدا 
التى  اجمل  أول  كانت  وهذه   «  .. صعبة  وإجابته 
امستحيل  جملة  بأن  اإجابة  وأكمل  صبحي  قالها 
هى ما يحاول أن يذهب لها دائما، وحكى انه قرر 
يثبت  ثم  كاملن  مترين  ليقفز  يتدرب  أن  مرة  فى 
نصف دقيقة ي الهواء، واكتشف شئ عبقري جدا 
ذلك  على  فالتدريب  ذلك،  حدوث  استحالة  رغم 
أن  مكن  التدريبات  هذه  من  شئ  يكتشف  جعله 

يجعل ما يشاهده يقول أن ذلك إبداع .
وقال صبحي » ا أدعى إننى فنان متفوق وا استطيع 
أن أجزم أننى على درجة عالية من الشفافية لتقدم 
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فن عظيم، وا هدف بالنسبة لى أن اقدم فن عظيم، 
ولكنى أجزم أنى تربيت على أيدى اساتذة علمونى 
اانضباط ؛ فالفن إنضباط، فيمكن أن يكون هناك 
عرضا أحكم عليه أنه اكثر منى ابداعا لكنه يفتقد 
لإنضباط، فيمكن اا يكون معجبا او منبهرا لكن 
ذلك يخلق عاقة احترام بن الفنان وامتلقي، فآى 

عمل غير منضبط ا أستطيع أن أحكم عليه » .
وتذكر صبحي ما حدث فى السبعينات مع عرض 
» هاملت » الذي قدمه فى ااسكندرية لعمال أحد 
امصانع، وحاول أن يكسر احاجز الزمانى وامكانى 
اجمهور  أن  اكتشف  ولكنه  تعلم،  كما  امسرح  على 
لم يتفاعل مع ما قدمه، وعندما بّسط ما قدمه فى 
اليوم التالى وجد تواصا وفهما من اجمهور، وهو 
ما جعله يكتشف أنه مهما كان الفنان دارسا فهناك 
ااحتكاك  وإما  الدراسة،  غير  أخري  معطيات 
؛  الكثير  الفنان  ُيعلّم  امختلفة  بأطيافه  باجمهور 

فالتجربة مستمرة .
ثم تطرق صبحي للحديث عما قام به الراحل صاح 
جاهن عندما كتب كريكاتير يسخر فيه من اسم » 
هاملت » ــ باعتباره اسم اجنبي وغير معروف لدى 
أن  ااصح  بأن  تعليقا  وكتب  ــ  البسطاء  امصرين 
يكون العرض باسم » عفريب بابايا »، وقام صبحي 
قصده  ما  فهم  أنه  له  ليؤكد  بجاهن  بااتصال 
تبسيط  هناك  يكون  أن  يجب  بأن  الرسم  من هذا 

للمتفرج العادى حتى يجذبه للذهاب للفن اجيد .
إجاهن  هناك  بالفعل  انه  صبحي  أضاف  ثم 

سائدين هما التقعير والتسطيح، فا يوجد منطقة 
وسط بن هذين اإجاهن، وهناك صعوبة أن جد 
جذب  منطقة  فى  وقف  الفنى  التاريخ  عبر  فنان 
اجمهور له، ومن وجهه نظر صبحي أن الفنان هو 
مشاهدته  إلى  سيجذبه  الذي  جمهوره  يختار  من 
من  امفضل،  فنانه  يختار  من  اجمهور  وليس 
الفنان  خال تاريخه واسم امسرحية والتراكم بن 

واجمهور . 
وأضاف صبحي أن مفيد فوزى باغته بسؤال مرة 
فرد عليه   « ؟   .. كلمة  وهو » خص مشوارك فى 
صبحي بكلمة واحدة وهى » بروفة »، وقال » فأنا 
لم  مازلت  ولكننى  جدا  كثيرة  بروفات  بعمل  قمت 
اعرض بعض، فمهما كنت مبدعا فدائما ما سيكون 
هناك شئ ناقص، وأنا دائما أبحث عن هذا اجزء 

الناقص حتى اأن » . 
وأشار صبحي أنه باختصار شديد عاشق للمسرح 
أن نشأته سينمائية،  با أى إغراءات أخري، رغم 

أشرف زكي : صبحي  »رجل امستحيل » أن حياته كلها حطات مستحيلة 

خالد جال : صبحي 
الديكتاتور النبيل 
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يسبب  حياتنا  فى  امسرح  اختفاء  أن  على  وأكد 
استطاعت  وبالفعل  اجتماعية،  نفسية  أمراض 
الوحيد  الفن  انه  رغم  عليه،  تؤثر  أن  التكنولوجيا 
وامتفرج،  امبدع  االتقاء احي ما بن  الذي يحقق 
إا أنها كانت أشرس وأثرت بالفعل على امسرح كما 

أثرت على حركة ارتياد اجمهور للمسرح 
اآجر،  بكثرة  فنه  يقايض  لم  أنه  وأضاف صبحي 
خيالية  مبالغ  على  يحصلون  اان  النجوم  أن  وقال 
فى ااونة اأخيرة فيمكن للفنان ان يأخذ 40 مليون 
جنيه وباقي العمل بالكامل يصرف عليه نفس امبلغ، 
وهذا ما جعل هناك إلغاء للخبرة والتجربة ومجهود 
سنن العمل، فالتقييم لم يعد يقاس باابداع وإما 
أشياء أخري، و اصبح ما يقدم يقاس بااجر ااكبر 

وليس اإبداع ااكثر .
»غزل  مسرحية  مع  جربته  عن  صبحي  وحدث 
البنات » والتى مقاييس هذا الوقت محكوم عليها 
بالفشل، فامكان على طريق سفر سريع، وا يوجد 
التليفزيونية  ااعانات  لغاء  دعايا  لعمل  امكانية 
وفى الشوارع، ولكنه قرر خوض التجربة عن طريق 
مواقع التواصل ااجتماعى وجحت مسرحيته رغم 

الصعوبات .

عندما  أنه   : فقال  احسيني  إبراهيم  الكاتب  أما 
 « جائزة  ضمن  صبحي  عن  كتاب  عمل  منه  طلب 
الشارقة لإبداع امسرحي » كان يفكر ي أن يكون 
اكتشف  ولكنه  نقدية،  بطريقة  الكتاب عن صبحي 
أنها ستكون كتابة جافة، خاصة أن صبحي حياته 
مليئة بالعراقيل واأحام التى ظل يسعي ليحققها، 
وأيضا تاريخه الكبير الذي سيتم إغفاله إن ارتكز 
ي كتابه على أعماله امسرحية فقط، وهو ما جعله 
يعتمد على شهادات من عشرات  يقرر عمل كتاب 
يتوانى  لم  واجميع  وامصرين،  العرب  امسرحين 

فى الكتابة عن صبحي .
وأضاف احسيني ان هذه احياة احافلة وااعمال 
منها  جد  أن  مكن  واجادة  امتميزة  امسرحية 
الكوميدي كـ » اجوكر » ومنها التراجيدي كما هو 
احال مع عرض » هاملت »، وأشار إلى ان صبحي 
استطاع إتقان تقدم وجبات دسمه وفنية حسب له 

مع كل شخصية جديدة يقدمها .
عديدة  شخصيات  عن  احسيني  حدث  كما 
جسدها صبحي ليدلل على أن صبحي من الفنانن 
من  أنه  كما  كبير،  بشكل  جسدهم  فى  امتحكمن 
شخصية  من  اكثر  جسيد  على  القادرين  اممثلن 
سماتها  لكل شخصية  ويكون  واحدة  مسرحية  فى 

اخاصة وامتفردة .
شكّل  استثنائي  فنان  أمام  أننا  احسيني  وأضاف 
فرقة فى السبعينات وظلت هى الوحيدة امستمرة 
اعماله  عن  قليا  يبتعد  عندما  حتى  اأن،  حتى 

من  بكثير  امجتمع  مع  يتاقي  أنه  إا  امسرحية 
الطرق، ويحاول أن يكون له شكل من أشكال التفاعل 
تساوى  فكلمته  الطريقة،  أختاف  مع  امجتمع  مع 
ونوس، وصبحي  الراحل سعد اه  قال  كما  الفعل 
لديه كثير من احكايا فى هذا ااطار، فهو يعمل فى 
امجال العام تطبيقا ما يقدمه فى فنه، كما أن لديه 

إنضباط شامل نفتقده فى أماكن اخري .

ثم حدث الدكتور حسن عطية عن صبحي الصديق 
والفنان وقال : أنهم بالفعل جيل تعلم من اساتذته 
أي  احقيقي  اأساس  بالفعل  وهو  اانضباط، 
فن، وأضاف أن هناك أشياء آخري تعلمها محمد 
امعهد  دخول  عند  أنهم  ومنها  اأيام  من  صبحي 
فريق  يقود  كان  واحد  بعام  يسبقهم  صبحي  وكان 
للبهجة  عاشقا  وكان  امتميزين،  الكوميديانات  من 

حسن عطية : رسالة صبحي ي مسرحه 
رسالة انسانية ا أيدولوجية 
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بامعهد  معيدا  تعيينه  وم  الوقت،  نفس  فى  وجادا 
بسبب اجتهاده الشديد، أما جانبه امبهج أنه عندما 
هذا  النكسة خضنا  بعد  العسكري  للتدريب  ذهبنا 
التدريب مرتن بسبب ما كان يقوم به صبحي من 

أفعال كوميدية معسكر التدريب .
وأضاف عطية أن ما كان يجذبنا له هو هذه الطاقة 
التى ا تنضب، كما انه عمل كثيرا على نفسه، وقدم 

 « ومنها  بامعهد،  مازال  وهو  العروض  من  العديد 
رحلة خارج السور » تاليف د. رشاد رشدي، كما أن 
كبير فى  بنشاط  ويقوم  كثيرا  يتحرك  كان  صبحي 

فترة حياته ااولى .
وتذكر عطية أن صبحي قدم » هاملت » على سالم 
امعهد، وكان صبحي متعاطف مع هاملت، حتى انه 
وضع نفسه أمام اجمهور وهو قتيل وقيل بالعرض 

أنه ابن هذا امجتمع وموته كان هم السبب فيه، وهو 
باعتباره  يقدم مسرحه  ما  دائما  ما يجعل صبحي 

رسالة إنسانية وليست أيدلوجية . 

الفنانة القديرة سميحة ايوب قالت ان صبحي فنان 
يعرف  العالم  وأن  اإنسان،  يحب  ملتزم  وإنسان 
قدره وقيمته، ما له من تاريخ طويل ومشرف، فهو 
إنسان مفكر وواع دائما ما يضع بصمته وأفكار ي 
كل ما يقدمه . مضيفة أنها قد شاهدت مسرحيته 
اأخيرة ولم تتمالك نفسها من الضحك، موضحة 
وأشارت  عمله  ي  صبحي  تكنيك  جيدا  تعي  أنها 
إلى أنها تعتبر شهادتها مجروحة أنها حب الفنان 
محمد صبحي على امستوى اإنساني وعلى مستوى 

اأخوة . 
سناء بن عمار : صبحي قيمة وقامة كبيرة 

تعرفت  أنها  التونسية سناء بن عمار قالت  الفنانة 
وقامة  قيمة  صبحي  أن  وأكدت  تونس  ي  عليه 

وإنسان ومبدع، ومنت له دوام الصحة واإبداع .
عبداه ملك : صبحي قدوة لكل الفنانن العرب 

التقى  أنه  ملك  عبداه  البحريني  الفنان  وقال 
بالفنان محمد صبحي أثناء تكرمه الشهر اماضي 
العرب،  الفنانن  لكل  قدوة  أنه  مؤكدا  بالشارقة، 
موضحا : تعلمنا منه اإلتزام واإتقان، وذكر أنه قد 
له اعمال عديدة وقت عرضها على خشبة  شاهد 
امسرح منها » اجوكر » و » وجهة نظر » . ومنى له 

مزيدا من اإبداع . 

وفاء احكيم : فخر لنا وجود صبحي بيننا ي 
هذه الدورة

ابراهيم احسيي : صبحي استطاع إتقان تقديم وجبات 
فنية دمة حسب له مع كل شخصية جديدة قدمها .
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 – امهرجان  مديرة   – احكيم  وفاء  الفنانة  وقالت 
فخر كبير أن تكون هذه الدورة حمل اسم الفنان 
الدعوة  لهذه  قبوله  على  وشكرته  صبحي،  محمد 
وهذا التكرم . وطرحت تساؤا عن برنامج التوك 
يقدمه  كان  الذي   « خالص  مشكلة  مفيش   « شو 
صبحي مؤخرا على احدى القنوات الفضائية، ماذا 
اجه صبحي لتقدم هذا الشكل، واستطردت ألم 
يكن هناك قلق على جمهورك الذي اعتاد مسرحك؟ 
واجاب صبحي : رفضت عروض كثيرة مدة خمس 
سنوات او يزيد لتقدم مثل هذا النوع من البرامج 
لست  أني  جدا،  كبيرة  مبالغ  العروض  أن  رغم 
فكرة  علّي  عرضت  وعندما  فنان،  فأنا  إعاميا، 
البرنامج أقترحت أن أقوم بـ »مسرحة البرنامج » ) 
أي يتم تقدم جميع وجهات النظر احوارية بشكل 
من   ،) مسرحي  اسكتش  ادق  معنى  أو  مسرحي 
واموسيقى،  والغناء،  كوميدي،  اب  ااستاند  خال 
والشعر، أو كتاب يتم توزيعه على اجمهور احضور 
ليكملوا بحث امشكلة من خال هذا الكتاب، ليعتاد 
التشكيلي  الفن  أو  الشعر  وتلقي  القراء،  اجمهور 
من  قدمت جزءين  وقد   . الفنون  من  ذلك  غير  أو 
البرنامج، وتوقف اجزء الثالث نظرا لظروف وفاة 

زوجتي . 

زينب ويتويت : صبحي »ونيس« لكل الشعوب 
العربية .. فاجميع يعرفه ويقدره 

مقيمة  أنها  تقول  ويتويت  زينب  العراقية  الفنانة 
ذلك  ورغم  عاما  عشرين  من  اكثر  منذ  بالسويد 
تعرف الفنان محمد صبحي جيدا، وتذكر أنه عام 
اقتصاديا كان اجميع  العراق  وأثناء حصار   1994
يجلسون ي بيوتهم أثناء عرض مسلسل » يوميات 
ونيس »، واضافت أن صبحي بلسم للجروح وونيس 
ي  ويقدره  يعرفه  اجميع  وأن  العربية،  للشعوب 

مصر والوطن العربي . 

السؤال  عن  أجاب  صبحي  بومطر:  مجدي 
اأصعب عن امسرح اجاد

انه  يقول  بومطر  مجدي  الكندي  اللبناني  الفنان 
ولد ودرس امسرح ي لبنان وتعلم من الفنان محمد 
صبحي من متابعته أعماله السينمائية وامسرحية، 
وعبر عن فخره بحضوره أمام قامة فنية كبيرة تعد 
العمل،  ي  واجدية  واإلتزام  لإنضباط  موذجا 
مضيفا أن صبحي قد أجاب من خال أعماله عن 
سؤال صعب عن امسرح اجاد وهو التساؤل الذي 

يشغل كل فنان . 
وقال امخرج خالد جال : ااستاذ صبحي منذ أن 
بالعربي  مرورا مسرحية  هاملت  أعماله  أول  قدم 
الفصيح والتي قدمت العديد من النجوم منهم منى 
زكي ومصطفى شعبان وفتحي عبدالوهاب ود. عبير 
فوزي مجموعة كبيرة من الشباب الذين تدربوا على 

يد الفنان محمد صبحي . 

واضاف جال : ان اإنضباط القاسي داخل مسرح 
صبحي الذي قد يصل أن يلقبه الناس بالديكتاتور، 
إا أنه ديكتاتور نبيل، ويؤكد أنه لم ير مسرحا ي 
من  النبيل  والهدف  واإنضباط  امتعة  يحقق  مصر 

العرض إا عند الفنان محمد صبحي . 

د. عبير فوزي : افخر انني واحدة من تاميذ 
الفنان محمد صبحي 

العالي  بامعهد  التمثيل  استاذ   – فوزي  عبير  د. 
سعادتها  عن  عبرت   – مصر  امسرحية  للفنون 
بوجودها ي هذه الندوة وفخرها بأنها واحدة من 
تاميذ الفنان محمد صبحي منذ كانت عضوة ي 

فرقته التي قدمت مسرحية بالعربي الفصيح .

وقالت الفنانة د. سميرة محسن : أن صبحي فنان 
بالزميل  ووصفته  ومبدع،  ومجتهد  أصيل  مصري 

والصديق الوي لعمله وزمائه وموهبته . 
واضافت : نحن جيل تتعلمنا اإلتزام واإنضباط، 
مؤكدة أن الفنان ابد وأن يكون منضبطا لكي يتمكن 
من تقدم إبداعه، وأن صبحي من الفنانن الذين 

يخدمون زماءهم وأوطانهم بكل ما ملكون.

عبداه ديالو : شباب العالم كله يعرف قيمة 
وقدر الفنان محمد صبحي 

ان   – غنيا  ثقافة  وزير   – ديالو  عبداه  د.  وقال 
مصر بلد كبير وقوي بعاداته وتقاليده، وأن صبحي 
تكرمه  وأن  امصري،  للشباب  أعلى  ومثل  رمز  هو 
اليوم هو تكرم مستحق أنه خصص حياته للشباب 
اإنسان  تقدم  امصري، مشاركا ي  والفن  امصري 
امصري، وأضاف ديالو أن شباب العالم كله يعرف 
قدر وقيمة الفنان محمد صبحي، وأن حياة الفنان 
صعبة، وأن صبحي لم ييأس برغم ذلك ولكنه واصل 
و  امصري  اانسان  تقدم  ي  بفنه  وساهم  طريقه 

الشعوب .

أعمال  سمة  هو  التنوع   : اسرافيل  محمد  د. 
الفنان محمد صبحي 

وقال د. محمد اسرافيل – استاذ التمثيل بأكادمية 
داخا ببنجاديش – أن امميز ي أعمال الفنان محمد 
والتليفزيون،  وامسرح  السينما  بن  تنوعها  صبحي 
قدمها صبحي  التي  الشخصيات  تنوع  إلى  مشيرا 

ي كل أعماله . 
وعقب الفنان محمد صبحي بأن دوولة بنجاديش 

بها أكثر من 5 آاف مسرح . 
وي اختام شاهد احضور لقطات فيلمية مجمعة 
محمد  للفنان  تلفزيونية  ولقاءات  أعمال  من 
السياسية  أراءه  وبعض  تاريخه  تستعرض  صبحيي 

واإجتماعية  

د. مرة حسن : صبحي مستعد خدمة زمائه 
ووطنه بكل ما ملك 

ميحة ايوب : صبحي انسان مفكر وواع 
يضع بصمته ي كل ما يقدمه 

8
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التأليف هو أعلي  أبو احسن سام فقال   . أما د 
والكتابات  التعبير،  مجاات  كل  ي  الكتابة  مراحل 
اأدبية شعرا أو رواية أو قصة أو دراما بكل أنواعها 
لها  وامرئية  امسموعة  اإذاعية  للفنون  أو  للمسرح 
كامسرح  بعضها  ولندرة  من  لقلّتها  اعتبارخاص 
اموسيقية  والكوميديا  الشعري  امسرح  وخاصة 
لديها  إبداعية  الصورة أنها حتاج لطاقة  ومسرح 

مخيلة ومتلك حلوا خاقة وقدرة علي اإدهاش.
امسرحي  اانتاج  يقل  اخصوصية  هذه  وبسبب 
ويندر أنه مرتبط بطاقة إبداعية وشعرية النوع أيا 
تشوف  وإمارة  وخبرات  نثري شعري  درامي  ماكان 
من  أحيانا  وهناك  هذا  ونار.  ماء  من  بصيرة  أو 
لديه تلك الطاقة وامخيلة اخاقة لكنها حتاج الي 
من يحضها يحفزها يدفعها يستفزها علي الكتابة 
خاصة ي عصرنا امجدب الذي هجرته الشاعرية 
وروح امغامرة .. فلم يعد ي عصرنا ذلك اموهوب 
امنفلت اخيال الذي وهب روحه مستوفوليس كما 
 .. فاليري  أو  جوته  أو  مارلو  فوستس  دكتور  فعل 
وا الشخص الذي وهب نفسه للخطر تابعا مطلب 
نيتشه وا صاحب جربة عشق فاشلة كتجربة قيس 
مسرحي  مبدع  مثير  وا  محفز  ا  لذلك  دانتي  أو 
ي ظل سلبية البيت الفني للمسرح وكسل مسؤول 
للغنائية ااستعراضية ويبقي بصيص  الفني  البيت 
أو شخصية  حدثا  أو  فكرة  دفعته  مبدع  أمام  أمل 
ومستفذة  فذة  اجتماعية  أو  أسطورية  أو  تاريخية 
التي  وباعثها  وعاقاتها  ومشاعرها  إرادتنا  ليكتب 
اقتحام  أو  منه  تدخل  دون  علبه  بنفسها  مليها 

إن وجد  أتاب -  النادر من  بعد  لم  لعامها اخاص 
مصادفة - إا حسنة التسابق تقيمها مسؤولة نابهة 
أو  الشباب  كوزارة  وزارة  ي  جمال  أمل  كالدكتورة 
للمسرح  الشيخ  شرم  كمهرجان  مسرحيا  مهرجانا 
تعيشها  التي  الغطيط  حالة  مع  خاصة  الشبابي 
وزارة الثقافة من بعد رحيل وزيرها الفنان الذي كان 
من  وأسلوب  احديني  ايام  للمسرح  القومي  امركز 
بعده يردي مساب الرأين امسرحي عناية ما تنفيذا 
بنشر  التوثيق  جانب  الي  تعتم  التي  امركز  لائحة 
امؤلفن  الثقافة امسرحية كان يقيم مسابقات بن 
ي موضوعاًت وفنون معينة فلما وليه وإن بعدي من 
وليه من الرؤساء تفق ذهن مل منهم عن عمل بعيد 
عن مهام امركز فمنهم من اهتم إعادة نشر سلسلة 
امسرح العامي التي نشرت من قبل ونسبة ما كان ي 
امطبعة من جهد بذلته لي أثراء رئاستي القصيرة 
امسرح  امناسبات  حول  من  ومنهم  لنفسه  للمركز 
ولقاءات الرواد الي حفات أعياد مياد ومناسبات 
منذ  بامسرح  لهم صلة  يعد  لم  غالبا  فنانن  تأبن 
مسابقات  توقفت  وهكذا  مضت  سنة  خمسن 
امسرح  بيوت  اانتاج  جهت  أن  عن  نأتيك  التأليف 
مسابقة  ي  وفاز  شارك  منا  واحدا  تصل  تنتج  ام 
واحدة جزر منفصلة كل عزبة ولها عمدة وشلة تدار 
حسب مزاج كسب اه امدير هذا واقع احال وا 

عزاء لإبداع .

من ناحية أخرى قال الكاتب والناقد أحمد خميس: 
إن امسابقات هي مثابة رئة جديدة خاصة للكتاب 
الشباب ومعنى اشتراك الواحد منهم ي أي مسابقة 
هو مثابة اختبار يرجى من خاله تعريف الشاب 
للكتابة  جاربه  ي  امسرحية  للنصوص  امؤلف 

د . محمود سعيد قال إن تأسيس امسابقات اأدبية 
بكافة فروعها من الشعر والقصة والرواية والتأليف 
امسرحي أمر ا يقام بصورة باجدوى لكن يسعى 
الكثير  حقيق  أجل  من  العمل  إلى  به  القائمن 
فاجميع  ذاته،  ولأدب  للمبدع  والفوائد  القيم  من 
تلك  خال  من  اإيجابية  النتائج  ويحقق  يستفيد 
امسابقات التي تقيمها الهيئات أو امؤسسات الفنية 

والثقافية باختاف انتمائتها، 
التأليف  ي  اأدبية  امسابقة  فوائد  عظيم  ومن 
اأدبي  امبدع  اأدفبية  بالشهرة  تأتي  عامة  بصفة 
دائما مايتمنى أن يكتب ويقرأ الناس له، وهذا غالبا 
إقامة  مثال  كبير،  أدبي  حدث  طريق  عن  يحدث 
امسابقات التي تسهم ي زيادة ثقة امبدع ي موهبته 
سيعي  حيث  امسابقة،  ي  فوزه  فور  ستزداد  التي 
وأن  الصحيح  الطريق  يسلك  أنه  حينذاك  ويدرك 
الكتابة اأدبية كانت امصباح الذي أضاء له حياته 
وإذا لم يربح ي تلك امسابقة فإن ذلك سيكون دافع 
قوي له من أجل ااجتهاد والفوز ي امسابقة التالية، 
ونأمل أن تتجه جميع امؤسسات إلى إقامة امسابقات 
اأدبية وبصفة خاصة ي مجال التأليف امسرحي 
امصرية  امسرحية  للحركة  دائم  حراك  لتحقيق 
ليدفع أبو الفنون » امسرح » بباقي اآدب والفنون 
إلى التطور والتقدم ولتقدم كم كبير من امبدعن ي 
التأليف امسرحي للحركة امسرحية امصرية الذين 
ا يجدون فرصة لتقدم نتاجهم وامساهمة ي انتاج 
من  ومتنوع  متميز  جديد  بتأليف  مسرحية  أعمال 

الشباب يعبرون عن واقعهم احقيقي .

مسابقات التأليف امسرحي 
بن الواقع وامأمول 

تشجيعا حركة الكتابة امسرحية امصرية والعربية  ، وبحثا عن طاقات شبابية جديدة ، ودعما أقام عربية صاعدة ، قررت اللجنة 
العليا مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشابابى برئاسة ، امخرج الشاب مازن الغرباوى رئيس امهرجان ، استمرار مسابقة التأليف امسرحى، 
واأكادمين  امتخصصن  بعض  آراء  على  منها  نطل  نافذة  نفتح  العدد  هذا  وفى   ، امهرجان  فعاليات  ضمن   ، التوالى  على  الثانى  للعام 

وامهتمن بالشأن امسرحى ، حول أهمية وجدوى إقامة تلك امسابقات وما الذى تضيفه للحركة امسرحية . 

همت مصطفى 

د . أبو احسن سام فقال التأليف هو أعلي مراحل الكتابة ي كل 
جاات التعبر، والكتابات اأدبية شعرا أو رواية أو قصة أو دراما

9
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د. حمود سعيد : إن جائزة التأليف امسرحي هي 
الي خلدت أماء كتاب امأساة اإغريقية الثاث« 

وتعرفه على مختلف امدارس ي الكتابة ما يوفر 
له وهو ي مقتبل طريق الكتابة معلومات هامة تتيح 

له التجريب واإبداع واانتاج. 

امسرحي هو  النص  إن  يرى د.محمود سعيد  بينما 
العرض  انتاج  ي  والنهاية  البداية  وهو  السر  كلمة 
امسرحي وي احقيقية جميعنا تعلمنا مسرحا من 
قرأناه  و  إلينا  وصل  الذي  امسرحي  النص  خال 
وما كتب عن النص وبداية بصفة خاصة ي دارما 
شكسبير  بنصوص  وصوا  تاها  وما  اإغريقية 
والكتابات احديثة ومن هذا جد أن النص امسرحي 
بامؤلف  ااهتمام  من  ومزيد  شديد  احتياج  ي 
التي  الهيئات  من  كثير  بها  يوجد  فمصر  امسرحي 
تقوم باصدار نصوص كالهيئه العامة للكتاب وقصور 
الثقافة ودور النشر اخاصة وامجات كما انتهجت 
فنحن  نصوصا  تنشر  السابق  ي  مسرحا  جريدة 
لدينا كتابا مسرحيون كثيرون فكلمة أزمة النص هي 
امكتبة امسرحية امصرية  أزمة مفتعلة حيث تزخر 
والعربية بأعمال الكتاب من أجيال مختلفة ومتنوعة 
العا الساموني، بهيج اسماعيل،  أبو  مثال محمد 
السيد حافظ والوأحمد خاطر، ومن بعدهم ابراهيم 
احسيني، سعيد حجاج، محمود كحيلة،أحمد خاطر، 
د محمد أمن عبدالصمد والعديد من اأسماء ومن 
بعدهم مؤمن سمير كتبوا لذا فإن النص امسرحي 

ابد أن ينتبهوا أهميته الكبيرة،
م  القومي  للمهرجان  اأخيرة  الدورة  وي  مضيفا 

للنص  هذا  هل  ايضاح  دون  النص  جائزة  حجب 
تأليف مسرحي جيد ي  ايوجد  إنه  ام  امعروض 
امشاركة  الفرق  من  خطأ  كان  أم  اأخيرة  اآونة 

اختيارها نصوصا ليست قوية 
وبثراء  موجودة  امصرية  امسرحية  النصوص  إن 
امسرحي  للتأليف  مسابقة  إقامة  حاجة  ي  ونحن 
ووضعها داخل إطارجاد وميز تعلي من قيمة النص 

امسرحي ووضعها ي إطار أكادمي 
موضحا إن إقامة مسابقة ي التأليف للشباب ووفوز 
امؤلفن الشاب مرة وأخرى تدفع بهم طاقة إيجابية 
من  ودافع  كتابته  ي  اجتهدوا  ما  قيمة  من  وتسمو 
عهد  ي  انه  التاريخ  ويذكر  الفوزأيضا  يحقق  لم 
اإغريق وثاثي كتاب امأساة اإغريقية اسخيلوس 
ويوربيدوس وسوفوكليس وايضا ارستوفانيس عرفوا 
كانت  التي  امسرحية  بامسابقات  فوزهم  من خال 
تقام ي احتفاات لاله ديونيسوس وخلدت اسمائهم 
من وراء اجائزة التي كانوا يحصلون عليها فجائزة 
التأليف هي قامت بالدور العظيم لتخليد أسمائهم . 
محتلف  ي  امسابقة  إقامة  تنتشر  أن  ونتمنى 
كفرع  امسرحية  امهرجانات  وجميع  امؤسسات 
والكتابة  والنص  امسرحي  التسابق  فروع  من  هام 
امسرحية اجيدة ماينقصه أن يعرفه منتجي العرض 
امسرحي من مبدعن ليقدموه على خشبات امسار 
واحركة وامصرية فهو سيضع نفسه بكل وضوح ي 
مجال البحث العلمي والنقد ومجال تقدمه عرضا 
الفرصة تقدمه  له  يتاح  أن  ينتظر  ولكنه  مسرحيا 

امسرحية  واحركة  امسرحي  للمجتمع  للمسرح 
باحقل  العاملن  وعي  إلى  به  تؤدي  ما  امصرية 
لكل  كثيرا  تسعده  مسألة  وهي  بكتاباته  امسرحي 
مشترك لتقدمه لنفسه عبر النص الذي تقدم به 
جديدة  فرصة  أنها  وكما  للكتابة  منه  محاولة  ي 
بكتاباتهم  يثقون  جعلهم  الفوز  حقق  إن  للشاب 
وتدفع بهم محاوات أخرى ي الكتابة والتعبير عن 
ايديولوجياتهم عبر النص امسرحي اجديد الذين 
كل  كثيرا  أنها مسألة تسعد  وكما  بكتاباته  يقومون 

مشترك .
أما الناقدة د. هبه بركات فقالت عن أهمية إقامة 
مسابقات التأليف امسرحي للشباب إنها تقوم على 
تشجيع شباب الكتاب وتقدمهم للساحة امسرحية 
طريقة  ايعرفون  منهم  كبيرة  نسبة  أن  وخاصة   ..
عاقات  لديهم  ايكون  حتى  أو  نصوصهم  لنشر 
بالوسط امسرحي حتى يستطيعوا تقدم نصوصهم 
مخرجن نتيجة حداثة جربتهم امسرحية.. وهذا 

ماتوفره مسابقات التأليف امسرحي للشباب .
وبالتالي فان أهم جائزة للكتاب الفائزين هي طباعة 
مسرحية  إنتاجية  جهات  ترشيحها  أو  نصوصهم 

تقوم بتحويل هذا النص الى عرض حي. 
هذه  ي  التوصيات  إن  بركات  هبه  د.  وأضافت 
وترشيحها  النصوص  هذه  طباعة  تتم  ان  القضية 
مخرجن حتى تتحول الى عرض مسرحي وهذا أهم 
عملية  تكتمل  ا  امسرحي  النص  أن  الطباعة  من 
ولكن عندما  والرواية  القصة  انتاجه بطباعته مثل 

يتحول الى عرض على خشبة امسرح. 
عمل  خال  من   : امؤسسات  دور  يكون  أن  ويجب 
الكتابة امسرحية ي كل محافظات  ورش عمل ي 
الذين  الكتاب  العديد من  اكتشاف  يتيح  مصر ما 
رما يكون مستواهم اإبداعي أكثر قوة من الشباب 
امركز /العاصمة، وكذلك فإن ورش  اموجودين ي 
العمل تقوم بتطوير اادوات اإبداعية لدى الكاتب 

أمد ميس: إن امسابقات هي مثابة رئة جديدة 
خاصة للكتاب الشباب
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شاذى فرح: مصر زاخرة بكتاب كثرون ي جال التأليف 
امسرحي لكن ا يوجد أحد يرصد ماهو باأقاليم واحافظات

د.هبة بركات: جب أن يكون دور امؤسسات من خال عمل 
ورش عمل ي الكتابة امسرحية ي كل حافظات مصر 

امسابقة  لهذه  التوفيق  أمنى  لذا   .. امسرح  مخ 
من  أعلى  آفاق  تطمح  أن  وأمنى  وللمهرجان 
السائد فتكون لإبداعي بحق ا القادر على إعطاء 
نقوم  ا  كي  مستهلكا  إبداعا  يحاكي  إبداعي  شكل 
 .. والتقليد  اخفة  منطق  وتدعيم  أنفسنا  باجترار 

فكل أمنياتي بذلك وبالتوفيق

من ناحية أخرى قال امؤلف وامخرج شاذلي فرح ابد 
باآداب  امعنية  الثقافة وجميع اجهات  وزارة  على 
تقدير  أقل  على  وتقيم  تعلن  أن  والفنون  والثقافة 
مرتن ي العام مسابقات ي التأليف امسرحي حيث 
أن كبار الكتاب م اكتشافهم عن طريق امسابقات 
يجب  أيضا  كما  امضمار  هذا  ي  تقام  كانت  التي 
إدارة  امسؤلية  هذه  عاتقها  على  وتأخذ  تعتني  أن 
اأعلى  امجلس  من  بالدولة  امسرحية  امهرجانات 
العامة  الهيئة  وكذلك  الثقافة  لوزارة  التابع  للثقافة 
لقصور الثقافة التي تقيم دائما مسابقات ي مجال 
والرواية  القصيرة  والقصة  كالشعر  اأدبي  اإبداع 
تسابق  إقامة  ماما  وتتجاهل  النقدية  وامقاات 
امهرجانات  على  أن  كما  امسرحي،  التأليف  ي 
اخاصة وامستقلة أيضا أن تشارك ي هذه امسألة 
ونحن نرى ااهتمام اأخير من قبل وزارة الشباب 
والرياضة ي هذا ااجاه مثال مسابقة التأليف ي 
فعاليات مهرجان ابداع امسرحي والتي تعتني أيضا 
أماط  كل  ي  اجامعات  لشباب  الفنية  بامواهب 
اإبداع وخطوات مهرجان شرم الشيخ الدولى التي 

تسير ي هذا الطريق بإقامتها مسابقة ي التأليف 
امسرحي بجميع دوراته . 

كثيرون  بكتاب  زاخرة  أن مصر  ندرك  أن  لكن يجب 
ي مجال التأليف امسرحي لكن ا يوجد أحد يرصد 
صعيد  خاصة  وبصفة  وامحافظات  باأقاليم  ماهو 
نصوصه  تقدم  ي  فرصته  يأخذ  أحد  فا  مصر 
ومسؤلية  كبير  خطأ  هناك  أن  جد  حيث  ونشرها 
العاصمة  ي  ي  دوما  امتواجدون  النقاد  من  كبيرة 
وايدركون ابداع شباب اأقاليم والصعيد ولعل هذي 
امسابقات تصل إليهم ليقدمون ابداعهم من خالها . 

اجيد  النص  فإن  فقال  عماد  رامز  الناقد  أما 
فهو  فإنه  إقامتها  عدم  أو  مسابقة  إقامة  حلة  ي 
ويعرفه  امسرحية  احركة  يتواجد ي  أن  قادرعلى 
انتشار  يلقى  أن  وقادر  امسرحي  العروض  منتجي 
ي زحمة النصوص الكثيرة كما أنني ا أعتقد أبدا 
أن هناك امسرح امصري أزمة نص مسرحي ولكنه 
التجربة  مقدمي  قبل  من  بحث  وأزمة  وعي  عدم 
امسرحية فلدينا كتاب ومؤلفن مسرحين باأقاليم 

وي كل امحافظات
التأليف  مسابقة  إقامة  عن  حديثه  فى  موضحا 
خاصة  وبصفة  أهميتها  على  مؤكدا  امسرحي 
فهي  لأرض  حرث  عملية  مثابة  فهي  للشباب 
تؤدي إلى اثراء احركة امسرحية بنصوص جديدة 
وواضحة حيث  اآخر جلية  أمام  ووضعها  ومغايرة 
امسرحية  النصوص  من  العديد  أمام  أنفسنا  جد 
اجديدة للمتلقي لم يعرفها من قبل كما أنها تيسر 
على امؤلف امسرحي أن يصل للقارئ ي ظل وجود 
جنة قراءة وجنة حكيم من قبل امسابقة ذات وعي 
وادراك عال لإبداع فهي تعطي للمؤلف امسرحي 
شهادة كبيرة ي اعتماده كمؤلف ميزومبدع وتدفع 
إقبال  ي  وتسهم  للمتلقي  ويقدم  يصل  أن  إلى  به 

امخرجن امسرحين على تقدم نصوصه .

العشرة  مؤلفات تخطت  لهم  كتاب  للمتلقي وهناك 
والعشرين نصا فأكثر ولكن أين هؤاء من التقدير 
للجمهور،  امسرح  على  وتقدمه  نقدية  والدراسات 
فكثيرا ما جد مبدعن من كتاب ومثلن قد توارى 
جائزة  أول  على  بعد حصولة  واختفى  اجميع  عن 
أو  ابداعه  تقدم  التي  الصاحة  البيئة  ايجد  أنه 

تقدم نصوصه للعرض 
مهرجان  ي  امسرحي  التأليف  مسابقة  خطوة  إن 
ذو  هام  تأسيس  هي  للشباب  الدولي  الشيخ  شرم 
اطالة ميزة على فرع التأليف امسرحي ي عملية 
ثمارها  وسنجني  هامة  وخطوة  امسرحي  اابداع 
دوما اهتمامها الكبير بامؤلفن اجدد من الشباب 
بلجنة حكيم ذات عقل راجح ووعي كبير ونتمنى أن 
امهرجانات لاهتمام  تقليد هذه اخطوة ي  يشاع 

بالتأليف امسرحي..

أا  أمنى  رما  أيضا  قالت  مدوح  أمل  الناقدة 
ي  وتشجيعها  اجيدة  للمواهب  االتفات  ينحصر 
تزدهر جان  أن  أمنى  بل  وامهرجانات  امسابقات 
القراءة وتفعل ويتم إلقاء الضوء عليها، هذا بشكل 
عام، أما بالنسبة مسابقة التأليف امسرحي فأنظر 
إنتاج  ي  قلة  لدينا  صار  حيث  خاص  باهتمام  لها 
النصوص،  كثرة  برغم  اجيدة  اأصيلة  النصوص 
تكون  أو  كتابتها  معاد  أو  مقتبسة  تكون  ما  فغالبا 
بينما  والكتابة  والدراما  الفكرة  لكن ضعيفة  مؤلفة 
والنص  امسرحية  العملية  عمود  امسرحي  النص 
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●  كيف بدأت رحلتك مع الثقافة والفن 

وامسرح بوجه خاص ؟ 

بكلية  طالبة  كنت  أن  منذ  الفنية  رحلتي  ب��دأت 

تشرين  بجامعة  ااج��ت��م��اع  علم  قسم  ااداب 

بالاذقية بسوريا مارست خالها الفن وامسرح، 

 6 مدة  اوكرانيا  دولة  الى  ذلك  بعد  سافرت  ثم 

الدورات  شهور حصلت فيها على مجموعة من 

العديد من  التدربية والورش امسرحية على يد 

قبولي  وم  واايطالين،  ااوكرانين  ااساتذة 

امسرح  ما قدمته ي  بناء على  ال��ورش  ي هذه 

اجامعي، ثم سافرت الى دولة اامارات وعملت 

داع��م��ة  ق��ن��وات  ي  مسرحية  كناشطة  ه��ن��اك 

بتنسيق   الفترة  للثقافة واإع��ام، قمت ي هذه 

مجموعة من الورش والدورات التدريبية الدائمة 

، ي ااخراج واارجال والسينوغرافيا ... الخ 

مع عدد من امخرجن مثل امخرج هشام شكيب، 

زيتون  فادية  وااس��ت��اذة  ج��ال،  خالد  وام��خ��رج 

وغيرهم كثيرون . 

وق��دم��ت ي اام������ارات  ب��ع��ض ال���ع���روض من 

من  ااخ��ي��ر  »امشهد  مسرحية   مثل  اخ��راج��ي 

ماكبث«  لصمويل بيكيت وحصلت بها على جائزة 

افضل اخراج، وافضل مثلة ي مهرجان امسرح 

 « ايضا  باامارات،وقدمت  القصيرة  للعروض 

تخريف ثنائي » ليوجن يونسكو  وشاركت ايضا 

كمملثة ي عروض اخرى  ي امسرح القومي ي 

سوريا قبل ذلك . 

●  ماذا  انتقلت مصر والتحقت بالدراسة 

بامعهد العالي للفنون امسرحية ؟ 

دراس��ة  امسرح  ودراس���ة  مصر  اانتقال  ق��ررت 

امسرح  ي  كبير  دور  م��ن  مصر  م��ا  اك��ادم��ي��ة 
مصر مثل اانتاج ااضخم فنيا ي الوطن العربي 

نور غام: شرم الشيخ الدولي حقق 
التبادل الثقاي بشكل مباشر وغر مباشر

التحقت اممثلة وامخرجة السورية  نور غام بالدراسة ي امعهد العالي للفنون امسرحية مصر بعد أن امت دراستها بكلية ااداب بجامعة تشرين 
بالاذقية ، حصلت على العديد من الدورات والورش التدربية ي ااخراج والتمثيل والسينوغرافيا وغيرها من مفردات العمل امسرحي ي اوكرانيا 

واامارات ، وغيرها من الدول . 
قدمت العديد من العروض امسرحية كممثلة ومخرجة آخرها مسرحية » نساء با غد » تأليف الكاتب العراقي : جواد ااسدي ، ومة اخراجها ، 

وتشارك بها ي هذه الدورة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، حول هذه التجربة كان لنا معها هذا اللقاء . 

حاورها : عماد علوانى 
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  امسرح غاية للممثل وليس جرد وسيلة يصل منها 
للسينما والتلفزيون  

العرض الذي تشاركن به ي امهرجان ؟ 

اجئات  ب��ث��اث  متعلقة  قضية  ي��ط��رح   ال��ن��ص 

مسني  موضوعه  وبالطبع  بأمانيا،  س��وري��ات 

وما يحدث ي سوريا  كمواطنة سورية، اسيما 

منذ عام 2011، ما يجعل الكثيرون مضطرون 

للهجرة واللجوء، ورغم ان العرض ابطاله ثاث 

نساء إا انه ا يعد مسرحا نسويا فهو ا يتعرض 

على  يركز  لكنه  خ��اص،  بوجه  ام���رأة  لقضايا 

قضايا الباحثن عن اللجوء  من خال طرح هذه 

التحقيق نتعرف  النسائية الثاث، وي  اأماط 

على معاناة كل منهن، وتظهر العاقات امتوترة 

سوريات  بيئات  ث��اث  من  نساء  كثاث  بينهن 

شبح  ياحقهم  متباينة،  تفكير  بأماط  مختلفة 

تنظيم  قبل  من  اغتصابها  م  من  منهن  ام��وت، 

 « م��رم   « واسمها  النكاح  جهاد  باسم  داع��ش  

من حماة وتلعب دورها » بسمة ماهر »، والثانية 

هي » فاطمة » مثلة مشهورة وشخصية مثقفة 

وذات مركز اجتماعي مرموق اا ان اامن يعتقلها 

وتتعرض لإهانة ليجبرها على ااداء معلومات 

الهجرة لتجد نفسها  بها، فتقرر  ترفض ااداء 

ي امانيا محاطة بشبح الذكريات  وتلعب دورها 

» سما ابراهيم »، والثالثة » اديل » وتلعب دورها 

» نهال الرملي » وهي فتاة عادية وبسيطة تتزوج 

وتتنجب طفلة صغيرة موت بطلق ناري ي اثناء 

»  بحياة امنة  اديل   « احدى ااشتباكات، حلم 

ومستقرة لكنها ا تستطيع الفوز بهذا النعيم . 

●  متى بدأت العمل على هذه التجربة ؟ 

وكم مرة م تقدم العرض حتى اان ؟ 

شاركت بهذا العمل اول مرة ي مهرجان امسرح 

العربي ) زكي طليمات ( ي دورته قبل السابقة 

امهرجان  ي  ب��ه  ش��ارك��ت  ث��م   ،2017 ع��ام  ي 

التجريبي ي الدورة السابقة، وي مسابقة ابداع، 

وي مهرجان امسرح النسوي على خشبة امعهد 

من  العديد  وحصد   . امسرحية  للفنون  العالي 

عرض  كأفضل  النسوي  امهرجان  ي  اجوائز 

وافضل اخراج . 

●  ما مدى اهمية مشاركتك  ي مهرجان 

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ؟ 

يضم  ال��دول��ي  الشيخ  ش��رم  مهرجان  ان  اش��ك 

العديد من دول العالم امختلفة ما يحقق  تبادا 

وغير  مباشر  بشكل  للمسرح   ودع��م��ا  ثقافيا 

امكسب احقيقي، عبر مشاهدة  وهو   ، مباشر 

هذه العروض امختلفة بااضافة الى ااستفادة 

م��ن ال����ورش ال��ت��ي تكسب ام��ت��درب��ن خ��ب��رات، 

اف��اق��ا جديدة  تفتح  ال��ت��ي  ام��ه��رج��ان  ون����دوات 

خال  جاهدة  وسأحاول  امشاركن،  للمبدعن 

ايام امهرجان ااستفادة بكل ذلك . 

الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  ي  رأيك    ●

إقامة فعاليات امهرجان ؟ 

وسياحية،  ساحلية،  مدينة  الشيخ  ش��رم  مدينة 

السياحي  اث����ره  ل��ل��م��ه��رج��ان  س��ي��ك��ون  وب��ال��ط��ب��ع 

واإقتصادي على مصر، فأنا بنت مدينة » طرسوس 

ذلك  أثر  واعرف  بسوريا،  مدينة ساحلية  وهي   «

عن  امهرجان  لهذا  خاصا  طابعا  يخلق  جيدا،ما 

امهرجان التجريبي، بااضافة للورش التي يدرس 

فيها اساتذة وخبراء من دول مختلفة . 

 ●  وختاما امنياتك وطموحاتك لنفسك 

وللمسرح امصري والعربي ؟  

والتقدم  ااستمراية  ام��ص��ري  للمسرح  امنى 

السورية  للعروض  وامنى  التطور،  من  ومزيدا 

امسرحية  اح��رك��ة  ي  الظهور  م��ن  تتمكن  ان 

للممثل غاية وليس  العربية، وأن يكون امسرح  

مجرد وسيلة يبحث بها عن فرصة ي السينما 

والتليفزيون . 

بشكل  والفنون  التلفزيونية،  والدراما  والسينما 

الوطن  ااض��خ��م ي  اان��ت��اج  تشكل  فهي  ع��ام، 

العملية  اخبرة  بإكتساب  يسمح  ما  العربي، 

وااكادمية معا . 

●  ما هي ابرز العروض التي قدمتها على 

خشبة امعهد العالي للفنون امسرحية؟ 

قدمت على خشبة امعهد مجموعة من العروض 

ابرزها كممثلة ي مسرحية » الدرس » ليوجن 

ي��ون��س��ك��و، اخ����راج : اح��م��د م��ي��رع��ي، وق��دم��ت 

كمخرجة مسرحية » نساء با غد » عن نص » 

العراقي جواد ااسدي،  للمؤلف   « نساء بارب 

مهرجان  ال����دورة  ه��ذه  بها ي  اش���ارك  وال��ت��ي 

شرم الشيخ الدولي للمسرح  الشبابي، بعد ان 

حصدت العديد من اجوائز على خشبة امعهد 

ي امهرجان العربي وامهرجان النسوي ي العام 

اماضي، بااضافة الى مشاركة هذا العرض ي 

العام اماضي وغيره من  امهرجان التجريبي ي 

امهرجانات . 

●  حدثينا عن جربة » نساء با غد » 

الفكرة اابرز ي هذا  كيف بدأت ؟ وماهي 
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امهرجان ؟ 

 2016 عام  منذ  لذلك  والتخطيط  التفكير  بدأ 

اثناء  حادثة سقوط الطائرة الروسية، ففكرنا ي 

استضافة عروض من بعض دول العالم امختلفة 

ما فيهم دولة روسيا لنفتح بذلك أفاقا ارحب من 

التبادل الثقاي الدولي  .

حديدا  ابريل   شهر  اختيار  م  ماذا   ●  

إقامة فعاليات امهرجان ؟  

عندما اطلعنا على اخريطة الدولية للمهرجانات 

العامية مسنا ان شهر يناير – على سبيل امثال 

بلدان عربية  دولية  ي  فعاليات  مع  يتزامن    -

اانسب طبقا  ابريل هو  أن شهر  فرأينا  اخري، 

خريطة امهرجانات الدولية وحالة الطقس  ي 

مدينة شرم الشيخ ي هذا الشهر .

● كيف بدأت فكرة امهرجان من البداية ؟ 

وماذا م اختيار مدينة شرم الشيخ حديدا 

لهذا امهرجان الضخم ؟ 

امسرحي  امخرج  من  كانت  البداية  من  الفكرة 

 ،- امهرجان  رئيس   – ال��غ��رب��اوي  م��ازن  الفنان 

الترويج  م��ن  كنوع  الشيخ  ش��رم  مدينة  واخ��ت��ار 

ي  بقوة  حضورنا  على  لنؤكد  مصر  السياحي 

امجال الثقاي والفني وامسرحي بشكل خاص . 

واضافت : ان مدينة شرم الشيخ هي ارض خصبة 

أي نشاط فني عاوة على كونها مزارا سياحيا 

وثقافيا  جغرافيا  الكبرى  اهميتها  ولها  كبيرا، 

والعمل ي  التخطيط  م  وبالفعل   واقتصاديا،  

هذا ااجاه .

لهذا  والتخطيط  التفكير  بدأ  متى   ●

 امهرجان يفتح افاقا لشباب مصر 
للتعرف على ااخر، فنه وحضارته وثقافته

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 

أبريل  من  اأول  فى  الشبابى 

من  التاسع  حتى  وتستمر  امقبل، 

نفس الشهر، ويقام امهرجان حت 

رعاية د. إيناس عبد الدام وزير 

عبد  خالد  وامهندس  الثقافة، 

والرياضة،  الشباب  وزير  العزيز 

فودة  خالد  حرب  أركان  واللواء 

محافظ جنوب سيناء، والدكتورة 

السياحة،  وزيرة  امشاط  رانيا 

وهيئة تنشيط السياحة برئاسة 

»شرم  ويعد  الدميرى،  هشام 

الشبابى«  للمسرح  الدولى  الشيخ 

عامى  تسابقى  مهرجان  أول  هو 

على  بالشباب،  يختص  ودولى 

وحديدا  احبيبة،  سيناء  أرض 

مدينه شرم الشيخ، ويعكس مدى 

تلعبه  الذى  الدور  وقيمة  أهمية 

الشق  تطوير  فى  والفن  الثقافة، 

وفتح،  وااقتصادى  السياحى 

افاق لسوق جديدة مدينه شرم 

الشيخ . 

البستاوي  اجي  بالفنانة  التقينا 

حول  للحوار  التنفيذي  امدير 

اهمية هذا امهرجان والدور الذي 

يلعبة ثقافيا وفنيا واقتصاديا  . 
  

حوار : عماد علواني

 إجى البستاوى: 
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استضافة اكثر من 500 ضيف من القامات امسرحية على مستوى العام 
وخراء واعامين وصحفين وغرهم، كل هذا يعد تروجيا للسياحة

اكثر من 500 ضيف من القامات امسرحية على 

وصحفين  واعامين  وخ��ب��راء  العالم  مستوى 

ما  للسياحة،  ترويجيا  يعد  هذا  كل  وغيرهم، 

يحدث حالة نشاط ووهج ي ااسواق والفنادق 

خالد  اللواء  مسه  ما  وهو  السياحية،  وام��زارات 

فودة محافظ جنوب سيناء فكان داعما بقوة لهذا 

بشغف،  وينتظره  السابقة  الدورة  من  امهرجان  

وكرم الفنان لطفي بوشناق ي الدورة السابقة . 

مضيفة : ودائما ما نسعى جاهدين  لكل جديد، 

واظن ان اجميع يلمس تطور امهرجان من دورة 

توقيعها،  يتم  التي  البروتوكات  بدليل  أخ��رى، 

تعاون،  بروتوكات   8 الى  اان  الى  وصلنا  فقد 

ل��ورش  للمسرح  العربية  الهيئة  دع��م  آخ��ره��م 

وكتيبات امهرجان، وطباعة نصوص الفائزين ي 

مسابقة التأليف . 

● ما هي ابرز الفاعليات ي هذه الدورة ؟ 

على  ترتكز  التي  ال��دورة  ه��ذه  فاعليات  تتنوع  

استضافة حوالي 45  دولة ي مختلف اانشطة 

امسابقة  ي  امشاركة  امسرحية  العروض  سواء 

الرسمية، او الورش امسرحية التي تقدم للشباب 

امصرين سواء اخريجن او طلبة اجامعات .

ورش   5 قدمنا  السابقة  ال��دورة  ي   : واضافت 

بينما ي هذه الدورة يصل عدد الورش الى 14 

ومن   مصر  من  ومدربن  بخبراء  متنوعة  ورشة 

دول عديدة . 

يرأسها  التي  الدولية،  التحكيم  للجنة  بااضافة 

وهو   « ش��ري��اك  قسطنطن   « ال��روم��ان��ى  اممثل 

العالم  مستوى  على  دولي  مهرجان  اكبر  رئيس 

مسرحي  مهرجان  انه   « »سيبيو  مهرجان  وهو 

جاري يستضاف فيه اكثر من 5000 زائر ويتم 

الترويج له ي رومانيا بأكملها . 

فتح  ي  بدوره   امهرجان  يقوم   كيف   ●

افاق جديدة للشباب ؟ 

فاعليات  ضمن  تقام  التي  امسرحية   ال���ورش 

امهرجان يتدرب فيها الشباب على ايدي خبراء 

ويصل  مجانا،  العالم  مستوى  على  متخصصن 

شاب   200 إلى  ال��ورش  هذه  ي  امتدربن  عدد 

مصري . 

هذه  ي  امتدربن  اختيار  يتم  كيف   ●

الورش  ؟ 

والكليات  اجامعات،  طريق  عن  اختيارهم  يتم 

والرياضة  الشباب  وزارة  امتخصصة عن طريق 

امسرح  مجال  ي  امتفوقن  الشباب  اختيار  يتم 

أو  اخرى  مسابقات  أو  اب��داع  مسابقة  سواء ي 

امنوطن بحركة امسرح ي محافظة سيناء ومن 

كل امحافظات . 

سترشح  مشاركة  فرقة  ك��ل  ان  ال��ى  بااضافة 

هذه  ي  للمشاركة  فرقتها  اعضاء  من  فردين 

الورش 

بن  والتنسيق  التخطيط  يتم  كيف   ●

كل فعاليات امهرجان ؟ 

عروض  و  ال��ورش  بن  امهرجان  برنامج  يتنوع 

ثم  ظهرا،  الندوات  ثم  صباحا،  الشارع  مسرح 

اايطالية  العلبة   « وعروض  امونودراما  عروض 

» مساء . 

هذا  اهمية  مدى  اعرف  أن  أود   ●

امهرجان مصر على امستوى الفني والثقاي 

والسياحي ؟ 

فني مسرحي على مستوى  ملتقى  امهرجان هو 

العالم، فمن امهم التعرف على الثقافات اأخرى، 

وماذا يقدم حولنا، فمصر دولة كبيرة ومن الواجب 

أن يكون لها دورا رياديا ي ذلك، وأن تكون قادرة 

على استضافة كل دول العالم بثقافاتها امختلفة 

واستضافة عروضها الفنية امتنوعة . 

مصر  لشباب  افاقا  يفتح  امهرجان  ان  مضيفة: 

للتعرف على ااخر، فنه وحضارته وثقافته، وان 

يفتح  وبالتالي  مصر،  ي  يقدم  ما  اآخ��ر  ي��رى 

بأن تشارك ي  امصرية  للعروض  نوافذ جديدة 

مهرجانات اخرى باخارج . 

استضافة  أن  فاشك  السياحي،  ال��ه��دف  ام��ا 

دائما ما نسعى جاهدين  
لكل جديد
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اقصد ان  جاح هذا امهرجان ليس فقط على 

امستوى امحلي بل على مستويات اخرى دولية . 

 « بأنه  امهرجان  توصيف  يعني  ماذا   ●

من  غيره  عن  ميزه  الذي  وما   ،« شبابي 

امهرجانات امسرحية الدولية  ؟ 

واغلب  امخرج  يتعدى سن  اا  امهرجان  يشترط 

تتبنى  وأن   ، عاما   40 امشاركة  الفرق  اعضاء 

بالتجديد،  تتسم  ش��ب��اب��ي��ة،  ق��ض��اي��ا  ال��ع��روض 

فامهرجان هو مساحة للشباب يعبرون فيها عن 

قضاياهم ويطرحون من خالها رؤاهم اابداعية. 

وهذا الطابع الشبابي هو ما ميز امهرجان عن 

غيره من امهرجانات . 

ولذا يتم تكرم النجوم الشباب إلى جانب النجوم 

الكبار من اعطوهم الفرصة للظهور و التعبير 

عن انفسهم وحقيق ذواتهم . 

الفنان  اسم  اختيار  على  تعليقك  ما   ●

محمد صبحي لهذه الدورة ؟  

الفنان القدير محمد صبحي يستحق  اشك أن 

تاريخه  له  اكثر، فهو فنان  التكرم وما هو  هذا 

امصري  ام��س��رح  وام��ؤث��ر  ي  ام��ش��رف  الطويل 

عمل  خاله  من  استطاع  امسرحية،  واح��رك��ة 

منظومة مسرحية كاملة خاصة به، أستطاع من 

خالها التأثير ي اجيال عديدة . 

تقام  التي  الندوات  محاور  ابرز  هي  ما   ●

هذه  ي  امهرجان  فاعليات  هامش  على 

الدورة  ؟ 

وهي  امهنية«  اللقاءات  »ن��دوة  هو  ااب��رز  امحور 

رؤساء  كل  ستضم  مستديرة   مائدة  عن  عبارة 

امهرجان  ض��ي��وف  م��ن  امسرحية  ام��ه��رج��ان��ات 

ورئيس   ، برومانيا  سيبو«   « مهرجان  كرئيس 

مهرجان  ورئيس  البحرين،   « اوائ��ل   « مهرجان 

امسرح   « مهرجان  رئ��ي��س  ب����ااردن،   « اح��ر   «

ورؤس��اء  بالكويت،   « الشباب   « و   « ااك��ادم��ي 

مهرجانات » القومي »، » التجريبي » و » با انتاج 

التعاون  اف��اق من  فتح  بغية  ال��خ،   .. » ي مصر 

التي  واازم��ات  التحديات  ومناقشة  والتعارف، 

تواجه امسرح وامهرجانات حول العالم . 

احالية  دورته  ي  للمهرجان  امنياتك   ●

ودوراته القادمة، وللمسرح امصري ؟ 

امنى النجاح لهذه الدورة أكبر ما حققته الدورة 

السابقة من جاح كبير، ومازالت طموحاتنا با 

من  كبيرا  جهدا  بذلنا  فقد  ح���دود،  او  سقف 

اجل ان تظهر هذه الدورة بشكل ائق، وامنياتي 

للدورات القادمة ان نظل محافظن على التجدد 

والتجديد من دورة أخرى، من اجل رفعة شأن 

مصر وامسرح امصري . 

وبالطبع يتم حديد هذه امواعيد وفقا للموافقات 

اامنية اسيما ما يتعلق بعروض مسرح الشارع . 

●  ما هي ابرز التحديات التي تواجهكم 

ي التنسيق لهذا امهرجان الضخم ؟ 

التحدي اابرز من وجهة نظري هو » البيروقراطية 

ذلك  ومع  عام،  بشكل  مصر  منها  تعاني  التي   «

القيادات ويثبت امسئولون محاربتهم لهذا  تثبت 

النوع من الروتن، وتعاونهم من أجل النجاح . 

ولعل السبب اأبرز ي التغلب على كل التحديات 

اجل  من  ال��دول��ة  مؤسسات  وتكاتف  تعاون  هو 

ه��دف وم��ش��روع واح��د م��ا ي��ؤدي باشك إلى 

امصري  امسرح  ش��أن  من  يرفع  ناجح  مشروع 

ويرسم صورة مشرفة مصر تعبر عن ريادتها ي 

احركة الفنية والثقافية .  

للمسرح  الشيخ  ش��رم  مهرجان  ان  وت��ض��ي��ف:  

الشبابي هو اول مهرجان مسرح شبابي ي الوطن 

العربي والذي أسس على غراره مهرجان الشباب 

بالكويت، وي موسكو قاموا بعمل بروتكول تعاون 

الشبابي  للمسرح  ااول��ى  ال��دورة  لتنظيم  معنا  

موسكو، والتي لم يرفع عنها الستار حتى اان، 

تستعد  وهي  فرنسا  دولة  معنا  تواصلت  وكذلك 

لتنظيم مثل هذا امهرجان الشبابي على أرضها، 

حمد صبحي يستحق هذا التكريم وما هو اكثر، فهو فنان له تارخه 
الطويل امشرف وامؤثر  ي امسرح امصري واحركة امسرحية،
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ثم  فكرة،  الي  يتطور  بحلم،  امشاريع  تبدأ  ما  دائماً   
إلي دراسة دقيقة لهذه الفكرة وكيفية تنفيذها، إلي أن 
تصل الي واقع ملموس .. وهذا ما حدث بالضبط مع 
فقد  الشبابي،  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
بدأ حلم وتطور لفكرة وأصبح واقعاً نعيشه عدة ليالي 
ويعيش معنا طيلة العام للدورة التالية،، وها نحن نحتفل 
للعام الثالث مع جموع امسرحين، من العرب، الغرب، 
اافارقة، وااسيوين، من لهم باع ي العمل امسرحي 
مشوارهم  ي  خطواتهم  أولي  يخطون  ازالو  ومن 
التي شهدت حديات  الغالية  أرض سيناء  الفني، علي 
كبيرة ُكللت باانتصارات، وها هي تشهد انتصاراً فني 
ومسرحي وثقاي لتحدي جيل شاب متطلع لغد أفضل 

قائم علي مفهوم نشر الوعي والثقافة .
اأولي  بالدورة  كنت  أنني  ااحتفال، وحيث  وسط هذا 
جيلي  مثلة  كوني  شُرفت  التي  الندوات  جنة  عضو 
أحد  كنت  الثانية  وبالدورة  بهم،  أقتدي  أساتذة  وسط 
أعضاء جنة حكيم النقاد الشباب وسط زماء أفتخر 
بهم، وكوني هذا العام أكتب لكم سطوري هذه، باعتباري 
أحد أفراد مجموعة عمل النشرة اليومية، التي تسابق 
للمهرجان  اليومية  والفعاليات  باأحداث  للحاق  الزمن 
يطوف  اأماكن،  مختلف  وعروض  وندوات  ورش  من 
متواصاً  السابقتن  بالدورتن  حدث  ما  كل  برأسي 
مع ما توصل إليه امهرجان من تطورات هذه الدورة .. 
أذكر أول ما أذكر التأكيد علي قيمة الوفاء الذي أرادت 
ادارة امهرجان وضعها نصب أعينها، حيث كانت الدورة 
امسرحي  امخرج  الدكتور  اأستاذ  لروح  مهداة  ااولي 
لروح  مهداة  فكانت  الثانية  الدورة  أما  مطاوع،  هاني 
مهداة  الدورة  هذه  لتأتي  مطاوع،  كرم  الفنان  امخرج 
لروح الكاتب الكبير صاح عبد الصبور، وحرصاً علي 
يبخلو  ولم  تثقيفنا  ي  تفانوا  من  باجميل  ااعتراف 
قلوبنا  نحمل ي  أننا  واخبارهم  مجتمعهم،  علي  بجهد 
كل الوفاء واامتنان لهم علي ما قدموه، ميز هذا العام 
تكون  بأن  امهرجان  ادارة  ذهن  ي  نبتت  التي  بالفكرة 

ينتج  الذي  الفكري  واحراك  الثقاي  التبادل  نتيجة 
مختلف  بن  النقاش  ودوائر  الدولية  الفعالية  هذه  عن 
الفنانن من جميع دول وثقافات العالم، فهو يوفر خدمة 
امصري،  امسرحي  الفرد  عليها  احصول  عن  يعجز 
فيأتي له بعروض متنوعة بن كاسيكيات و مونودراما 
وعروض فضاءات غير تقليدية علي أرض مصر طاما 
أنه ا متلك رفاهية السفر للخارج وااتطاع علي ما 
اليه احركة امسرحية وتقنيات خشبة امسرح  توصلت 

ي دول العالم .
لذا .. دعوني أقول لكم و ها أنا منتصف الثاثينيات 
من عمري، ولم أمكن الي اان من ماحقة عشقي ي 
كل بقاع اأرض، ولم ألوذ مشاهدة مسرح ِدواً سبقتنا 
فكرياً وتقنياً، وأن مثل هذه الفعاليات الدولية وان كانت 
تأتي مرة أو اثنان طيلة العام إا انها جدد الدم بداخلي 

عروقي وجدد نشاط خاياي الفنية ..
أنفاسي  تكون  وقد  اأخيرة،  هي  سطوري  تكون  قد 
الباقية ليست أكثر ما مضت، لذا اذكروا اني يوماً رأيت 
بعقده  ويحتفل  يقيم  امهرجان  هذا  عقلي  قبل  بحدثي 
أم  إن أجبت  لذا   .. اانفاس  يوقف  وبنضج  الثاثون، 
لم أجب لهذه احياة أبناء، أوصيكم أن الوقوف بجانب 
التجارب امفعمة بالشباب لهو حق علينا ولنا، وسينصب 
ي صاحنا جميعاً ي امستقبل القريب، فاجعلو امستقبل 
يأتي وقد تخلص من تشوهات احاضر، واتركو الطيور 
الصغيرة حلم وحلق بحرية وحقق احلم بداً من ان 

يكثفو جهودهم ي التحليق بسموات أخري .

بنا  أثر  الذي  الفنان  العام هو  لهذا  امهرجان  شخصية 
محمد  الفنان  والفنية،  امسرحية  احياة  وأثري  جميعاً 
التكرم  مفهوم  تغيير  ي  بالطبع  يؤثر  ما  صبحي، 
ُيكرم  الفنان  بأن  والعربي  امصري  واقعنا  ي  السائد 
بعد رحيله عن دنيانا، بينما يعيش طيلة حياته ُيخلص 
اهتمامه،  واهم  من  ودفئ  بحب  الشعور  دون  ويتفاني 
يري  قد  نقطة  الهامة،  العديدة  النقاط  ضمن  ومن 
أمر  له  ما تطور  أن حديثي عنها حيزاً، وهي  البعض 
التحكيم ي الدورة الثانية عن الدورة اأولي بأن يكون 
الرئيسية،  التحكيم  للجنة  موازية  حكيم  جنة  هناك 
تفعيل  بذلك  ليتم  الشباب،  النقاد  حكيم  جنة  وهي 
النقد  دور  بأهمية  وااعتراف  امهرجان  النقاد ي  دور 
علي  والتأكيد  عام،  بشكٍل  امسرحية  احركة  تطور  ي 
وأن  النقدي،  التقييم  اابداع مستوي  مستوي  ارتباط 
ثمة عاقة بن الناقد وامبدع ا مكن انكارها، وتصب 

ي صالح العمل الفني وصالح ُمتلقيه .
كما أن ما أراه كل عام من خليه عمل تشبه خلية النحل 
ي نشاطها وتنظيمها، من خال ادارة مهرجان ومنظمن 
للعروض  امرافقن  وامترجمن  امتطوعن  وشباب 
ااجنبية، وفريق التجهيزات الفنية، كل ذلك يؤكد علي 
فا  اجماعي،  ااجاز  وقيمة  اجماعي،  العمل  قيمة 
مكن أحد النجاح وحده، كما يبدو من ذلك طظازجة 
اافكار مواكبتها للتغيرات احادثة ي العالم أجمع، وان 
هناك شباباً قادراً علي اخلق واابداع ي ُسبل اادارة 
الثقافية وتنظيم امحافل والفعاليات .. هذا مع ما يخلقه 
ااجيال  وبن  بينه  خاق  تواصل  جسور  من  امهرجان 
تعلمنا  من  واأساتذة  اأباء  جيل  من  عليه  السابقة 
لنا  ويقدمون  ويدعمونا  ويساندوننا  منهم  نتعلم  وازلنا 
النصح مغلفاً محبة واخوف علي مستقبلنا أو الوقوع 

ي اخطأ .
سيناء  جنوب  منطقة  السياحة  تنشيط  وبجانب 
القومي،  الدخل  وزيادة  الساحرة  امصرية  وااراضي 
يهدف امهرجان الي زيادة امخزون الثقاي الذي يحدث 

مهرجان شرم الشيخ : 
العام الثالث .. حياة 

رنا عبد القوي 
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حمل القرن العشرين كثير من امتغيرات ااجتماعية 
وااقتصادية والسياسية التى اعادت تشكيل الوعى 
لها  كان  امتغيرات  تلك   .. الغرب  امبدعن فى  عند 
شديد ااثر على رؤية  و تصورات امسرحين للفضاء 
امسرحى اامر الذى اثمر عن كثير من ااطروحات 
اجديدة وامتمرده على اخشبة اايطالية ونستطيع 
أن نحصر تلك ااطروحات فى اجاهين اساسين 

هما :- 
ااجاه ااول ينصب على تغيير قوانن اخشبة وهو 
يشكل امتداد اقتراحات ابيا وكريج ، والتركيز فى 
اخشبة  مواصفات  تغيير  على  ينصب  ااجاه  هذا 
بن  جديدة  عاقة  وخلق  ترتيبها   وطرق  اايطالية 
امتفرج  وضعية  بثبات  ااخال  دون  وامتفرج  اممثل 
وااهتمام بأسلوب اممثل فى وضع الفرجه وتكثيف 

مضمون مسرحى جديد ورؤيه اكثر عمقا للمجتمع 
و  ااجتماعى  اخاف  يكشف  ان  يحاول  كان  فهو 
يحوله الى عنصر اتهام فيمهد بذلك للثورة والنظام 
بأسس  بيسكاتور  مسرح  ارتبط  وقد   ... اجديد 
الفلسفة اماركسية وهو بهذا قد مهد لتجربة برتولد 
بريخت الغنية .. والتى من اهم اهدافها تثوير امجتمع 
محاولة  املحمى  مسرحه  فى  بريخت  ميز  وقد 
امسرحية  الفرجة  لفضاء  كبيرة  اهمية  اعطاء 
حصرها  مع   ، واحركى  السينوغرافى  مكونية 
داخل القاعة اايطالية ان امستهدف احقيقى فى 
مسرحه هو اجمهور فقد جأ الى التغريب لكشف 
بشكل  السينوغرافيا  واستخدم  للجمهور  احقائق 
التبسيط فى  الى  مختلف عن بيسكاتور حيث جـأ 
القطع على امسرح و ترك مساحه كبيرة من الفراغ 

باغة اجسد .. واذا اردنا ان نتعرف اكثر على هذا 
هنا  وهو  رواده  احد  نرصد  ان  يجب  فأننا  ااجاه 
على سبيل امثال بيسكاتور و مسرحه السياسي حيث 
الدقيق  التقنى  ااسلوب  هذا  عروضه  فى  يتضح 
وااعتماد على ااات الضخمه واستعماله للبساط 
امتحرك فوق خشبة امسرح اول مرة سنة 1928م 
ولكن بالطبع كان هناك بعض امشاكل امتعلقه بتلك 
تلك  ومن  بدايتها  فى  اتزال  كانت  التى  التقنيان 
على  يؤثر  ما  ااات  اصوات  ارتفاع  امشكات 
ااصوات اموسيقية والبشرية داخل العرض وكذلك 
ما  اهم  ان  ..اا  للممثل  بالنسبه  الديكور  ضخامة 
يذكر به بيسكاتورفى هذا ااجاه هو توظيفه للتقنية 
بواقع  امسرحية  تربط  وثائق  باعتبارها  السينمائية 
معه  تازم  التقنى  التطور  هذا   ، التاريخية  امرحلة 

الفضاء امسرحي امفتوح
بن اهدم والبناء
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بالتقدم  امقابل حاول ربط امسرح  ، وفى  امسرحى 

رؤية  تطور  امجتمع من حيث  الفكرى احادث  فى 

اانسان لنفسه والعالم .. , والناظر لكلتا التجربتن  

) بيسكاتور / بريخت ( يلحظ بكل يسر الفارق بينهم 

فااول يستثمر اجازات التكنولوجيا احديثه ليقدم 

خاله  من  يثير  جمهوره  صادما  مسرحيا  عرضا 

اجدل السياسي بهدف خدمة مصالح طبقة العمال 

، فى حن أن ااخر ميل الى صنع فراغا مسرحيا ا 

ملؤه إا قطع سينوغرافيا بسيطه وسهلة التحريك 

الفكرى  بالتقدم  امسرحية  للحالة  واضح  ربط  فى 

معلومه  استنتاج  الى  امتفرج  يصل  حتى  للمجتمع 

العامل  أما   .. واقعه  ملك  له  تتيح  جديدة  علمية 

السينمائية  التقنية  استخدام  هو  بينهما  امشترك 

. . وقد  التمسرح  وهو دليل على بحث  عميق عن 

ضم هذا ااجاه ايضا بعض الفنانن الفرنسين من 

كان كل تطويرهم  ولويس جوفييه حيث  كوبو  امثال 

منصبا على فضاء اخشبىة اايطالية من اجل تغير 

زاد  التى  امكانياته  كل  بستثمار  وجديدة  قواعده 

التقدم التكنولوجي من عناها وثرائها . 

تفجير   ( عليه  اطلق  ما  وهو  الثانى  ااجاه  أما 

اخشبة اايطاليه (   والذى تطلع رواده الى تفجير 

البناء امسرحى  التى سيطرة على  القاعة اايطالية 

منذ القرن السابع عشر .. و من اوائل من تبنى هذا 

اشتهر  الذى  امانيا  فى  رينهارت  ماكس  هو  ااجاه 

اايطالية  القاعة  تسعها  ا  ضخمة  عروض  بإقامة 

وغناء  رقص  من  متعدده  فنون  بداخلها  ويوظف 

صعوبة  من  الرغم  وعلى   .. وموسيقى  وتشخيص 

ذلك  ما ميز عروضه  فإن  ما  اجاه  تصنيفه حت 

يعتمد على  الذى  امسرحى  الكبير لاخراج  ااتقان 

حريك جموع اممثلن فى فضاء مسرحى اخر غير 

فضاء القاعة اايطالية .. واوضح مثال لذلك اخراجه 

فى  1910م  سنة  لسفوكليس  ملكا  أوديب  مسرحية 

الفضائية  اامكانيات  من  مستفيد  برلن  سيرك 

اجديدة التى يتيحها له من اجل بناء ديكور ضخم 

.. ويعد هذا من اهم اجازاته امسرحية حيث كانت 

الراية  .. ليستلم  القاعة اايطالية  البداية فى هدم 

مسرحه  فى  فرنسا  فى  أرتو  ااجاه  هذا  فى  منه 

الى  والذى يهدف  القسوة  والذى اطلق عليه مسرح 

مخاطبة  الاوعى اجمعى بدا من الاوعى الفردى 

يشعر  امتفرج  أرتو  .. جعل  السريالبون  يتبناه  الذى 

باألم فى احتفال عام مساعدته على العودة مشاعرة 

فى  نهائيا  الرغبة  يفقده  بحيث  احقيقية  الفطرية 

مارسة العنف ثانية .. فهو يعتبر اجسد منخرط 

فى فعل احياة هو مدار الرغبه وموضوعها وعبره 

تتحقق كل امعانى و الرغبات اميتافيزيقية .. و أراد 

الفرد  حياة  بن  الفجوة  ازالت  مسرحه  خال  من 

مرت مراحل متعدده ومنعطفات مهمة تراكمت فى 

النصف الثانى من القرن العشرين لتنتهى الى مسرح 

اموت وتصبح تيمة اموت مهيمنه على كانتور الى حد 

الدائر  والصراع  امستمر  للتطور  ونتيجة   .. الهوس 

داخل هذا امجتمع الغربى جد ان النظام الليبرالى 

الذى يعلى من شأن الفرد و يعلى من سلطة النخبة 

الفوارق  لتعميق  اجاه  فى  اجماعة  متطلبات  على 

الطبقية فى امجتمع  يقابله معارضة شديدة من قبل 

بعض امثقفن لنرى رد فعل الفن هو اابداع اجماعى 

الذى يلغى سلطة امخرج وامؤلف حيث تشترك الفرق 

الفنية فى كل امرحل اخاصة بالعملية اابداعية ، 

بدءا من كتابة النص الى ااخراج وصوا الى التمثيل 

اارجال  على  بارتكازه  اكبر  حرية  اكتسب  الذى 

وتقنيات الكوميديا ديارتى .. من هذه الفرق فرقة 

منوشكن  اريان  بإدارة  الفرنسية  الشمس  مسرح 

والتى تعتبر نفسها عضوة فى الفرقة مثل ااخرين 

القاعات  فى  عروضها  بتقدم  تقوم  ا  ايضا  وهى 

 .. مفتوحه  فضاءات  فى  ولكن  التقليدية  اايطالية 

اجاهات  لبعض  السريع  اموجز  العرض  هذا  ومن 

التجريب  ان  نخلص  الغربى  امجتمع  فى  التجريب 

هناك يعد ثورة وخروجا على امؤسسات وميل دائم 

فى  الفنى  النشاط  بينما   .. بالفن  احياة  ربط  الى 

اتباع  مجرد  الى  حول  الثالث  العالم  دول  بعض 

خطوات الغرب وتقليد يصل الى حد امسخ افتقاره 

والذى  عنها  يعبر  التى  البيئه  وهى  مقوماته  اهم 

اتخذ هذا امسرح شكله وتقنياته من وحيها وحاجته 

للتعبير عن متغيرات مجتمعه بالشكل اللذى يناسب 

اللحظه اامر الذى يفقد هذه التجارب مصداقيتها 

ورسالتها التى هى فى ااساس  استجابه لتطورات و 

متغيرات اجتماعية وسياسية وتكنولوجيا حدثت فى 

الغرب وجاوب معها الفنان هناك  .. بينما الواقع 

اخاص بنا يختلف ماما وتبعا لذلك فان احتياجاته 

الفنية سوف تختلف ولكى يحدث تطور حقيقى فى 

التجربة امسرحية عندنا يجب ان يتطور الفن بااليه 

التى تعينه على تلبية حاجات امجتمع وليس كما نراه 

تلك  انفصال  الى  ادى  الذى  اامر  الغرب  عن  نقا 

التجارب عن مجتمعها وبالتالى انفصالها عن قطاع 

كبير من اجمهور الذى فى حاجه ماسه مسرح يعبر 

عن همومه وتطلعاته وحتى ثوراته .

و  فطرية  دوافع  من  داخله  يعتمل  ما  و  ااجتماعية 

تفطن احضارة  لم  مكبوته  رغبات  و  غريزية  ميول 

الروحى  امستوى  على  معاجتها  اهمية  ااوروبية 

سياقها  فى  توجد  ا  امسرح  هذا  فى  ااشياء  و   .

الطبيعى أنه مسرح اقرب الى السحر و ااسطورة 

.. حيث يظهر العالم البدائى بكل قسوته .. معتمدا 

على احركة وااشارة وااماءة ، و بهذا فإن العرض 

يفرض  ان  الى  يتوصل  الذى  هو  عنده  امسرحى 

مسرح  فان  ولذا  بها  ويطوقه  امتفرج  على  القسوة 

على  معتمدا  ندر  فيما  الكام  يستخدم  القسوة 

ااساليب ااخرى امشار اليها مسبقا  ..  وهو بهذا 

قد تأثر بكل من أدولف ابيا و جوردون جريج اذ انهم 

بشاعرية  الصوتى  ااداء  و  اللغه  شاعرية  استبدا 

العرض امسرحى من تشكيل و رقص و موسيقى و 

غناء و حركة و إماءة و أضوائه السحرية الغامضة 

فان  هذا  وعلى   .. الشعرية  القصيدة  أثر  احداث 

امسرح  هذا  مع  يتناسب  ا  اايطاليه  العلبه  مسرح 

حيث يتم حذف القاعة واخشبة وتصبح مكان واحد 

دون فصل أو حواجز من اى نوع . 

يقترح  جروتوفسكى  ايضا  جد  الصدد  هذا  فى 

تصورا جديدا للفضاء امسرحى ا يفصل بن اممثل 

اايطالية  القاعة  فى  القائم  النظام  ويهدم  وامتفرج 

ومتلقيها  الفرجة  الصلة بن صناع  لتكتمل حميمية 

اخشبه  حيث  الفقير  مسرحه  خال  من  وذلك   ..

مظهر من مظاهر الترف الفنى الزائد ويكون اممثل 

هو العامل ااهم فى اللعبه امسرحية لديه .. وعلى 

واقع  ا  و  اجتماعية  مشكات  يعرض  ا  فهو  هذا 

موضوعى و اما كشف الذات و اعادة اكتشاف العالم 

) الذات الكامنه فى الاوعى اجمعى (

كان يريد أن يصل الى اممثل امقدس حيث يقوم بفعل 

للمتفرج  يكشفها  بأن  بذاته  بأن يضحى   .. تضحيه 

من خال الصور و التداعيات امستقرة فى الاوعى 

خاص  نوع  من  متفرج  عنده  امتفرج  و   .. اجمعى 

حيث يكون لديه احتياجات روحية معينه ... و عنده 

استعداد لتعرية ذاته ان اممثل يعرى ذاته .

ولكل ما سبق فهو على قناعه بان التقنيات امسرحية 

تعوق اممثل فى حريره لقدراته الروحيه ولذا يجب 

طرحها جانبا  .

التشكيلى  الفنان  ذلك  كانتور  نرى  اخر  اجاه  وفى 

الذى حاول ايجاد مسرحا له شكل مختلف حيث عمد 

نحو  بنهجه  كليه  امسرحى  اللعب  تغيير طريقة  الى 

استقالية مسرحه عن اادب بحيث يكون  العرض 

امسرحى مستقل ماما عن النص الذى يعتبر كلية 

بالضرورة  هى  ليست  اخرى  قوانبن  تشتغل حسب 

تعد  جربته  فان  لذا   .. امسرحى  الفضاء  قوانن 

فقد  الغربى  امسرح  فى  غنى  ااكثر  التجارب  طارق مرسىمن 
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لم يعد خافياً على أحد دور امسرح ي  تهذيب الذائقة 
التفكير لدى الشباب  وتنمية القدرات وتوسيع زوايا 
والتجريب  التجديد  نحو  واثقة  بخطى  والسعي 
التي حمل  امسرحية  امشاريع  تقدم  ي  وااجتهاد 
رؤى وأفكار وأحام وهموم وتطلعات هذه الشريحة 
كـ  أننا  اسيما  كافة  امجتمات  ي  والواسعة  الكبيرة 
مهرجان  لديها  أصبح  أوسطية  شرق  عربية  منطقة 
الثفاي  باخطاب  معني  ونوعي  متخصص  دولي 
امسرحي ) الشبابي ( امجتهد الباحث عن  فضاءات 
يأتي  هنا  من  و  اابداعي  امنجز  لتقدم  أخرى 
الدور الريادي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
أهتمام  ظل  ي  الثالثة  شمعة  أوقد  الذي  الشبابي 
متزايد وسباق مع الزمن من قبل القائمن عليه ليثمر 
هذا ااهتمام ومن قبل رئيسه الفنان مازن الغرباوي 
ي توقيع بروتوكوات عمل مشتركة مع الهيئة العربية 
وفرق  تونس  ي  الدولي  قرطاج  ومهرجان  للمسرح 
اوربية أخرى لتبادل اخبرات والتنسيق بينهما لرسم 
الشبابي  الفكر  رفد  تساهم ي  عمل جديدة  خطط 
امسرحي وهذا كله يصب ي خدمة الشباب العربي 
امختص وامعني بامسرح والراغب بأكتشاف عوامه .

فكرة تآسيس مهرجان عربي دولي مسرحي شبابي 
ي جنوب سيناء وفوق أراضي منتجعها شرم الشيخ 
جغراي  أستراتيجي  بعد  وذات  ناضجة  فكرة  هي 
سياحي ترويجي ناهيك عن مغزاها ااقتصادي وكما 
العام  بشكلها  الثقافية  امهرجانات  أقامة  أن  نعرف 
وأقتصادي  أدبي  ثقاي  وملتقى  إنساني  مكسب  هي 
العربي  الفنان  يعتليها  مهمة  منصة  كونها  بااضافة 
والغربي على حٍد سواء ولذلك نأمل ويأمل الشباب 
العربي امسرحي ي أيجاد أفاق جديدة  ي مواكبة 
التطور الذي يشهده امسرح عبر طروحات العروض 
امسرحية وتنوع أليات ااشتغال احديثة التي بدأت 
ُتستخدم فيها تكنولوجيا اخشبة  بجوانبها امتعددة 
التي تصب ي خدمة العرض وتنقله الى عوالم ساحرة 
مفردة  أذكر  وعندما   .. تقليدية   وغير  متوقعة  غير 
ندور ي  نبقى  أننا  يعني  تكنولوجيا اخشبة هذا ا 
الكاسيكية   التقليدية  السياقات  و  اللزوميات  دائرة 
ي تقدم امشاريع امسرحية ) العروض( أي عروض 
العلبة اايطالية بل يجب أن يذهب الشباب الى أفاق 
أخرى جديدة يستثمر من خالها التقنيات احديثة 
خارجية  فضاءات  الى  امسرحية  العروض  نقل  ي 
الفضاء   ( امكان  على  معطياته  يفرض  خالها  من 
امسرحي( وا يعطي فرصة للمكان بفرِض معطياته 
مجادلة  الشخصية  نظري  وجهة  من  وهذه  عليه 
فكرية فلسفية تطبيقية من قبل امخرج على الفضاء 

امسرحي.
ااوربي  امسرحي  امنجز  بن  فارق  ثمة  أن  شك  ا 
الغربي وبن نظيره العربي فأمسرح ي أوربا يحظى 
احكومية  امؤسسة  قبل  من  ومتميز  كبير  بأهتمام 

مستحيل ا يتحقق اني أؤمن بامستحيل اآخر الذي 
اارث  متلك  الذين  ونحن  التوقعات  ويكسر  يتحقق 
اانساني الكبير اممتد الى اااف السنن بااضافة 
حصلت  التي  امتغيرات  وحجم  امعاش  الواقع  الى 
وااجهاضات  احروب  نتجية  العربية  منطقتنا  ي 
السياسية و ااجتماعية وااقتصادية  وخيبات اامل 
خالها   من  كثيرة  معطيات  وأوجدت  أفرزت  والتي 
العربي  الشبابي  امسرحي  امنجز  نضع  أن  نستطيع 
حت امجهر  ونحلله ونركز فيه جيدا  كي نصل به 

نحو الطمرح .
شرم  مهرجان  وأهداف  ومنطلقات  مرتكزات  أن   
الشبابي  ا تقل أهمية عن  للمسرح  الدولي  الشيخ 
امهرجانات امسرحية الدولية على مستوى اوربا مثا 
البعض  على  ومطلع  أعرف  شخصي  وبشكل  كوني 
جغراي  يتمتع موقع   هذا   الفتي  ومهرجاننا  منها 
مهم هو بحد ذاته يشكل نقطة جذب قوية للكثير من 
الفرق وااسماء امسرحية التي ترغب بنقل منجزها 
راقي   إنساني  حوار  نافذة  وفتح  امسرحي  الفني 

وتعاون وعمل  مستقبلي مشترك.

التغيير  ومدى  امجتمع  ي   أهميته  تعي  انها  ذلك 
اايجابي الذي قد يحصل نتيجة عرض ما يقدم هنا 
او هناك علما أن امسرح أصبح صناعة ومعمل انتاج 
ااسماء والعروض ونشرالثقافات امختلفة و امفاهيم 
اأنسانية التي تصب اوا وأخيرا ي خدمة اانسان 
معناه امطلق .. والصناعة بحاجة ماسة الى مقومات 
النجاح وااستمرار وهذا كله يعتمد على الدعم امادي 
أن  يجب  التي  احكومية  امؤسسة  قبل  من  وامعنوي 
توفر الدعم السنوي الكاي انتاج وصناعة عدد من 
امشاريع  واامثلة هنا كثيرة ا تنحصر مسرح على 
أو أسم على آخر  بل هي رؤية و أستراتيجية  آخر 
عمل معتمدة من عقود من الزمن من قبل امؤسسات 
بعض  جد  ولذلك  وامانحة  الداعمة  احكومية  
امسارح متلك ميزانيات عمل  فخمة جيدا وسقفها 
عالي فميزانية مشروع مسرحي واحد قد تصل الى 
الكوريغراف   أو  امخرج  كان  أذا  بل  يورو  الف    300
ُيضرب هذا  فقد  مهم   منجز  لها   ـ  وله  كبير  أسم 
الرقم ي 2  وهذه ليست مبالغة حسابية رقمية  ان 
الرصيد  امعروفة وذات  ااوربية  الكثير من ااسماء 
العامي هي بحد ذاتها مؤسسات فنية ومالية متنقلة 
وهذا  آخر  تدخل ي  تنتهي من مشروع حتى  أن  ما 
اأستمرار يأتي نتيجة امرونه وااستقرار امالي لهذه 

ااسماء او الفرق و امسارح.
مرة إخرى أقول نأمل من مهرجان شرم الشيخ  الفتي 
بعيده  أفاق  الى  الشاب  العربي  بامسرحي  يصل  أن 
بحجم الطموح واحلم والتركيز على صناعة عروض 
تتخطى  أن  وقادرة  مهمة  عربية  مسرحية  وأسماء 
العامية وهذا اامر ليس  الى  العربي لتصل  امحيط 

مهرجان شــرم الشيــخ الـدولي 
للمسـرح الشبـابي ..و آفــاق الطمــوح

حسن خيون
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Minitre de la Culture, 
Dr. Inas Abd Al-Dayem 

dans le Marais de la Paix 

organisé par SITFY. Plu-

sieurs personnalités pub-

liques et artitiques de 
tous les pays participants 

ont participé au marais.

Inas Abd Al-Dayem dans le marais de la paix de Sharm Al-Sheikh
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Evénements de la journée Mardi 3 avril 2018

Demain

SITFY a tenu le forum de 

lancement sur l’honneur de 

Mohaed Sobhy, la célèbre 
tar arabe et égyptienne dont 
le nom et porté par cette 
édition du fetival. Le forum 
comprenait un court métrage 
sur la carrière de Sobhy et 
plusieurs tetamonies du Dr 
Ashraf Zaki, du Dr Hasan 

Atia, de Sana Ben Ammar, de 

Zainab Waitout, d’Abdullah 

Malak, d’Ibrahim Al-Hu-

sainy, du Dr Samira Mohasen, 

d’Abdullah Dialou et de Wafa 

Al-Hakeem. , Samiha Ayoub, 

Khaled Galal et plusieurs au-

tres.

Pendant le marais de la paix qui s’et tenu sur la 
place de la Paix à Sharm Al-Sheikh, un groupe 

d’artites spontanés de l’organisation générale des 
palais culturels a présenté un spectacle représent-
ant les arts spontanés du sud du Sinaï. La présence 
et les invités ont exprimé leur grande joie de voir les 
arts spontanés de cet endroit de l’Egypte.

Un forum d’honneur pour Mohamed Sobhy Les artistes spontanés du sud du
Sinaï présentent leurs arts.

Temps Événements Endroit

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

13:00 – 12:00 (Pinocchio et les rêves (théâtre de rue et espaces non traditionnels Plage

17:00 – 14:00 Ateliers théâtraux  Centre de congrès - Nuweiba
Hall

17:30 – 15:30 Forum international pour les réunions professionnelles Salle des requins

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Techniques modernes du British Theatre - Sean Crawly - Royau-
me-Uni

 Centre de congrès - Peninsula
Hall

18:00
Techniques modernes du théâtre bulgare - Maria Richnova - Bul-

garie
 Centre de congrès - Peninsula

Hall

20:30 (Pour une vie - Oman (compétition principale Naama Bay

22:00 (Lait de café - Liban (monodrame Endroit

(Mélasse et pâte de sésame - Egypte (théâtre de rue et espaces non traditionnels
(Vagary - Tunisie (compétition principale

(Dernière déclaration de Shahryar - Algérie (monodrame
(Âge des beaux-arts (opérette) - Egypte (théâtre de rue et espaces non traditionnels
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C’et le théâtre, l’art que nous aimons. Nous lui donnons 
nos semelles et en retour cela nous donne de la joie. C’et 
l’art qui et un sortilège contre les pensées sombres et un 
chemin menant à la tranquillité qui transforme nos plan-

tes en papillons dans le ciel de la créativité. Pour trois 
tours consécutifs, nous embrassons votre travail créatif 
et volons avec lui dans le ciel ouvert. Alors que nous lan-

çons la troisième édition de SITFY, nous vous souhaitons 
la bienvenue à tous les artites ambitieux du monde en-

tier. Dans cette édition, nous avons cherché à améliorer le 
fetival comme vous le verrez à travers ses événements. 
L’amélioration la plus importante et survenue l’année 
dernière lorsque nous avons formé le Jury de la Critique 
de la jeunesse pour décerner un prix pour la meilleure 
performance. Cette année, nous avons impliqué le public 
avec nous en tant que facteur critique dans toute perfor-

mance artitique. Le public décernera son prix à la meil-
leure performance du théâtre de rue et des espaces non 
traditionnels, car nos publics sont ceux à qui nous travail-

lons et que nous essayons de plaire.

L’art n’et plus un simple divertissement et la culture 
n’et plus un luxe, bien qu’ils comprennent tous les deux 
la joie. Au lieu de cela, ils sont devenus des mécanismes 
contemporains utilisés pour suivre les progrès modernes. 
Ils sont la composante douce que les pays peuvent utiliser 

pour protéger leur avenir contre l’extrémisme et le ter-

rorisme et pour s’assurer sa place sous le soleil.

In a unique event, International Organization of 

Scenographers, Theatre Architects and Technicians 

(OISTAT), held its irt meeting outside its headquar-

ters in the Netherlands. The meeting that took place 

in Sharm Al-Sheikh is the irt of three meetings to be 
held during SITFY›s third edition. 

Discours de Wafa Al-Hakeem
Directeur de SITFY

OISTAT Holds it First Meeting in Sharm Al-Sheikh
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Miniter of Culture, Dr. Inas Abd Al-Dayem in the 
Peace Marsh held by SITFY. Several public and ar-

titic igures from all participating countries partici-
pated in the marsh. 

SITFY held the launch forum on 

the honor of Mohaed Sobhy, the 

famous Arab and Egyptian Star 

whose name is carried by this edi-

tion of the fetival. The forum in-

cluded a short ilm about Sobhy›s 
career and several tetamonies by 

Dr. Ashraf Zaki, Dr. Hasan Atia, 

Sana Ben Ammar, Zainab Waitout, 

Abdullah Malak, Ibrahim Al-Hu-

sainy , Dr. samira Mohasen, Abdul-

lah Dialou, Wafa Al-Hakeem, 

Samiha Ayoub, Khaled Galal and 

several others. 

During the peace marsh held in Peace 

Square – Sharm Al-Sheikh, a band of 

spontaneous artits from the general 
organization of cultural palaces pre-

sented a show representing spontane-

ous arts of south Sinai. Attendance 

and guets expressed their great joy 
to see spontaneous arts of this spot of 

Egypt. 

 Inas Abd Al-Dayem in the Peace
Marsh of Sharm Al-Sheikh

An Honorary Forum for Mohamed Sobhy
 Spontaneous artists
 from South Sinai
Present Their Arts.
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writing a play, as each art has its own 

techniques. 

I till consider myself as a learner not 
a teacher. As knowledge is ininite, we 
should all learn and share knowledge. 

Workshops provide youth with the 

opportunity to improve their talents. It 

is a great idea that helps in getting youth 

from all over the world closer to each 

other.

 We can never dictate an author what to 

or not to write. But we simply help him 

know the basic rules of writing. These 

are rules not laws. If he/she can create 

a new rule that is extremely welcomed. 

We should all be responsible in shedding 

light on positive and negative aspects 

of our reality in a careful balance. Even 

tragedies can be introduced in a comic 

way and criticism can use sarcasm. We 

should consider the joy and value of our 

artitic works. 

The writing competition represents a 

major event this year, especially it is held 

in cooperation between SITFY and Arab 

Association of Theater. What do you think 

about this cooperation? And how do you 

see Mohamed Sobhy›s announcement that 

he will direct the winning text? 

This is extremely motivating. 

Young writers will have the urge to 

participate in such competitions. It is an 

appreciated deed of Mohamed Soby to 

encourage young writers that way. 

Mohamed Sobhy is honored in SITFY this 

year, how do you see that?

 Mohamed Sobhy deserves this honor. 

He is an artit whose works join joy 
with mission. Theater should tand in 
the middle. We should not introduce 

shallow works, but at the same time 

we shouldn›t introduce gloomy ones. 

Theater should communicate with 

people through their own language in 

expressive words. It is a marvelous idea 

to honor an artitic igure like Sobhy. 

In this edition of SITFY, there is a 

monodrama competition, how do you see 

that? 

 

Monodrama is the art of one actor. A 

writer of a monodrama is more like an 

actor. It is an art that deserves more 

consideration, and it is good for SITFY 

to etablish such a competition. 

And, how do you see treet theater and 
open spaces?

 

Theater was born in the treet, in 
the irt place. It should reach people 
everywhere. In Marrakesh, there is 

a special square for folk arts. This 

is a major competition as we should 

introduce all forms of theater. What 

makes SITFY ditinguished is seeking 
such non-traditional ideas. It is an 

international theater with multiple 

aspects. 

What is your opinion about holding a 

theater fetival in Sharm Al-Sheikh? 
 

This is very welcomed and a clear 

evidence of democratization of cultural 

eforts. There is no reason that cultural 
events should be held only in capitals. 

Citizens of Sinai have the right to 

participate in cultural work. Terrorism 

is an idea. Like all ill-minded ideas, 

terrorism should be faced by good 

ones. Minds should be puriied by art, 
tolerance, love and dialogue. 

How do you see the honorary presidency of 

Samiha Ayoub in SITFY?

Samiha Ayoub is a great theatrical 

igure. She is a model of a woman who 
loved theater and loved by theater. 

A very bright example that deserves 

respect. SITFY represents a clear 

example of organizational work through 

having honorary president, president, 

director and executive director. 

What is your advice to Mazen Al-
Gharabawy, president of SITFY?

Since I saw his play «Ceremonies 

for death and life», I love Mazen›s 

enthusiasm, convections and love for 

theater. If there is no love, there will 

be no art. Art is a passion and passion 

is higher than love. I advise him to 

keep his passion for theater. Theater 

is our passion and our detiny as well. 
We love theater jut as we love beauty, 
fairness and jutice. The real war is a 
war of ideas and through theater we can 

etablish true culture. 

And your advice to youth? 

They should develop their gifts. Gifts are 

from God. You are entruted on what 
God gives you. You should appreciate it 

and not to be closed on yourself. What 

detroys an artit is arrogance and false 
belief that you achieved bet of the bet. 
But when you think of yourself as a 

learner and knowledge as an ininite sea, 
you will keep you interet on research 
and exploration. 

Interviewer:

 Dalia Hammam
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Dr. Abd Al-Kareem Bersheed, a famous 

name in the Arab theater with multiple 

contributions as an academic and an 

author, is a member of the Jury for 

writing competition held by SITFY 

in its their edition. The competition 

is dedicated to the late Egyptian and 

Arab Poet, playwright and critic. This 

interview with him is a try to explore the 

mind of this signiicant contributor in 
the Arab theater movement. 

What are your latet works? 

My latet works include a monodrama 
titled «Aisha Kandisha». According to 

Moroccan mentality, Aisha Kandisha is 

a legendary fairy tale etablished during 
the Moroccan/Portuguese conlict. 
The monodrama is talking about a 

fairy who wants to become a human. 

Another play is called «A Rumor About 

Socrates Death» and third work under 

the title of «The Bersheedian Odyssey», 

an aethetic intellectual work where 
I assumed meeting with hitoric and 
theatrical characters in other world, jut 
like Odysseus. 

What do you mean by reting your works 
on hitory and folklore?

Humans are hitoric and cultural 
creatures. We always bear our cultural 

concerns and folk language. Our 

memories keep images, and we enjoy 

what we can call «the group memory 

of nation». When I write, I introduce 

my characters with a new awareness. 

Therefore, in «Emru Al-Kais in Paris», 

I was looking for the open, but complex, 

identity, as I am an Arab, African, 

Morasiki and Amazigh human being.  

SITFY introduces a writing competition in 

it third edition, what›s your opinion about 

that? 

I hope that the theatrical writing 

competition will continue as writing 

is the base in theater. Everything ends 

when lights go of and what remains is 

the written text. When we think about 

writing, I think what SITFY does 

through this competition is a major 

contribution to help youth express their 

creative abilities. 

Writing by the body imprisons the 

image in writing. But writing is the 

sole of image and theatrical writing is a 

vision about the world. Theatre persons 

are the consciousness of their nations. 

They should be provided with the 

potentiality to be witnesses on their age. 

All nations write. But we should seek 

harmony between the written text and 

body expression on tage. We should 
develop new techniques for that. Theater 

is an open dialogue among various arts 

and theatre that doesn›t speak sufers a 
major problem. 

What is your impression about SITFY? 

Betting on youth is a bet on the 

future and continuity. Actually, any 

society should think about the future. 

Communication between younger and 

older generations is a crucial concept 

that exits heavily in this fetival. 

During this edition of SITFY, there are 

fourteen theatrical workshops, what do 

you think about that? 

We need such workshops for supporting 

the theatrical movement. We have the 

gifted persons and specialits who can 
train these gifts. Workshop in writing, 

for example, make young writers 

capable of identifying the diference 
between authoring an article and 

Abd Al-kareem Bersheed:
 The Bet is On Youth



Theater Youth
issue 33-4-2018

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

03 3

1- Actor›s Games 

 Jeff Johnson (USA)

 Use of body in theatrical space

2- Beach theater  

Esrafeel Shaheen (Bangladesh) 

 Preparing performances suitable

 for beach theater

3- Justice in the theater of unjust 

Meriam Bu Salmi (Tunisia – 

Germany)

Persuasive trategies used in the-

 ater for advocating human issues

4- Body rhythm in theatrical space 

Nawal Bu Daif (Morocco)

Harmony between elements of the-

 atrical performance and its efects
on actor›s body

5- Contemporary dance 

Kareema Bedir (Egypt)

 Contemporary dance techniques

6- Voice and recitation 

Dr. Maimoun Al-Khaledy (Iraq)

 Voice and recitation drills

7- Theatrical spaces and creativity 

Majdy Bu Matar (Canada)

Interaction between actor›s body 

and theatrical space 

8- Theatre production 

Shady Al-Daly (Egypt)

The actor›s tools suitable for non-

 traditional spaces

9- Cultural administrati

Sirin Ganoun (Tunisia)

 Developing cultural adminitration
 skills

10- Mechanisms of critical writing 

Watfa Hamady (Lebanon)

 Contemporary trends in critical

writing

11- The actor and his peer 

Moez Al-Gudiry (Tunisia)

Theatrical drills as therapeutic 

tools 

12- Creative works for special-

needs persons 

Ali Alwehidy (Kuwait) 

How to deal with theater of special-

needs persons

13- Pantomime

Sama Ibrahim (Egypt)

Introduction and practice of Panto-

mime

14- Direction 

Fattah Diewary (Germany) 

What is direction? Who is the 

director? How to read a text? 

What is the role of light designer, 

scenographer and others? 

SITFY Launches Fourteen Workshops 
SITFY hosts (14) technical workshops that cover all ields of theatrical sciences as follows: 
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Events of the day Tuesday April 3rd, 2018 

Tomorrow 

Time Event Place 

 – 10:00

14:00
OISTAT Meetings Shark Room

 – 12:00

13:00

 Pinocchio and the Dreams (treet theatre and
 (non-traditional spaces

 Beach

 – 14:00

17:00
 Theatrical Workshops

 – 15:30

17:30
International Forum for Professional Meetings 

Congress center – 

Nuwiba Hall

15:00 – 

16:00

16:00 – 

17:00

Modern techniques of British Theatre – Sean 

Crawly – UK

Modern techniques of Bulgarian Theatre – Ma-

ria Richnova - Bulgaria

Shark Room

18:00 (For a Living – Oman (main competition
Congress center – 

Peninsula Hall

20:30 Cofee Dregs – Lebanon (monodrama) Congress center – 

Peninsula Hall

22:00
Shreds – Egypt (treet theatre and non-tradi-

(tional spaces
Neama Bay 

 Molasses and Sesame Pate - Egypt (treet theatre and non-traditional
(spaces

(Vagary – Tunisia (main competition

(Lat Statement of Shahryar – Algeria (monodrama

Age of Fine Art (Operetta) – Egypt (treet theatre and non-traditional 
spaces)
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