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 لكتابة املسرحية النسويةاملؤمتر الدولي  

 2012من أغسطس  21ـ15ـ للفرتة ستوكهومل ـ السويد 

  املسس١ً ايدميٛقساط١ٝ: املٛعٛع
 

 2012أدخًٞ َطسسٝتو إىل املؤمتس ايدٚيٞ يهاتبات املطسس١ٝ 

  2012باضتغاف١ املؤمتس يعاّ يف َد١ٜٓ ضتٛنٗٛمل بايطٜٛد تسٕ ضتكّٛ زٜهطيُت

ُٛضٝشُض ملٓح ايٓطا٤ ايهاتبات ا ا َغاعًفٚضٛف ْبرٍ دًٗد َٓدٍٚب 400 ز املؤمتس حن

 .ْط يف املؤمتس 100ٚضٛف ٜتِ تكدِٜ حنٛ . بػري اإلْهًٝص١ٜ فسص١ احلغٛز
 

 :ايٓضٛظ املطًٛب تكدميٗا ٜٓبػٞ إ تهٕٛ يف إسد٣ ٖرٙ املٛعٛعات ايطت١

 ايفسد ٚاجملتُع 

 ايتُٝٝص بني اجلٓطني 

 احلسب 

 املطاٚا٠ اجملتُع١ٝ ٚايفكس 

 ايعٌُ ٚايػٗادات 

 اهلل ٚاملكدع 

 .إلدخاٍ َطسسٝتو ٖٛ إٔ تكَٛٞ مب٤ٌ اضتُاز٠ ايتكدِٜ يف ٖرا املٛقع أضٌٗ طسٜك١ٍ

 :َطًٛب َٓو إٔ تسضًٞ إيٝٓا األَٛز اآلت١ٝ

 ِاالض 

 بًد اإلقا١َ 

  (ن١ًُ 200أقٌ َٔ )ضري٠ ذات١ٝ َٛدص٠ 

  َٕطسسٝتوعٓٛا 

  (ن١ًُ 500أقٌ َٔ )ًَدط املطسس١ٝ 

 2011(/ أوكتوبر)تشرين األول/ 1: للتقديه آخر موعد

 ُٜسد٢ عدّ إزضاٍ نٌ ايٓط يف ٖرٙ املسس١ً َٔ ايتكدِٜ

 



 ماذا بعد؟

ٍَ ُّ د١ٌٓضتكّٛ باالختٝاز  َّدٚي١ٝ تتهٕٛ َٔ  ُٕخسدني ٚ يدِٜٗ َعسف١ دٝد٠ اد ّمضسسٝني ٚ

ضٝكَٕٛٛ بكسا٠٤ املًدضات يف غتا٤ عاّ . ٚبايًػات املدتًف١باملطسح ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل 

تٞ ٜكع عًٝٗٔ االختٝاز إٔ ُٜسضًٔ ايٓضٛظ ٚضٛف ُٜطًب َٔ ناتبات املطسس١ٝ ايال. 2011

 .ايها١ًَ يًتكِٝٝ املتكدّ

 2012(/ ٜٓاٜس)نإْٛ ايجاْٞ/1: ايٛقت األخري يتكدِٜ ايٓضٛظ ايها١ًَ

 2012/َازع ٜٚتِ االختٝاز ايٓٗا٥ٞ يف األٍٚ َٔ

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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ف إىل إٕ املؤمتس ايدٚيٞ يًُطسس١ٝ ايٓط١ٜٛ ٖٛ َٓظ١ُ غري زحب١ٝ ٚغري سه١َٝٛ تٗد

. تطٌٗٝ االتضاالت ٚايًكا٤ات ٚتباُدٍ املعًَٛات ٚايفعايٝات بني ْطا٤ ايعامل املٗتُات باملطسح

َّ ثالخ ضٓٛات يف عرب املؤ ٜتِ ذيو بػهٌ ز٥ٍٝظ متس ايدٚيٞ يًُطسح ايٓطٟٛ ايرٟ ُٜعكُد ن

 .أَانٔ خمتًف١ َٔ ايعامل

. زضاي١ املؤمتس ٖٞ تطٜٛس ناتبات املطسسٝات عرب ايعامل مبٓح َعسف١ عامل١ٝ ألعُاهلٔ

 ملػتػالت باملطسح َٔ مجٝع األصٍَٛضطًح ٜػٌُ مجٝع ايٓطا٤ ا" ناتبات املطسسٝات"

 .يٌ ايد١ٜٝٓ ٚايتفغٝالت اجلٓط١ٝ ٚنريو ايٓطا٤ املعٛقاتٚايطبكات ٚاألعسام ٚامل

ّٔ  .أفهازٖ

ِّ أنجس َٔ . 1988ٍٚ يف بٛفايٛ بايٛالٜات املتشد٠ عاّ اْعكد املؤمتس األ اَسأ٠  200ٚع

، ثِ يف يف تٛزْتٛ بهٓدا  1991قد املؤمتس ايجاْٞ عاّ ُعٚ .بًدًا َٔ بًدإ ايعامل 30َٔ 

ٜٓا ٚديفٞ يف ايْٝٛإ عاّ ، ٚبأخ1997بػايٟٛ يف أٜسيٓدا عاّ ٚ ،1994ا عاّ أدًٜٝدا بأضرتايٞ

يف ، 2006ٚ، ٚيف دانستا ٚبايٞ  بإْدْٛضٝا عاّ 2003بايفًبني عاّ ، ٚيف َاْال 2000

 2009باهلٓد عاّ ( بَٛباٟ ضابكا) ََٛيب
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 ايطٝاسٞ املطسح ايٛطين ايطٜٛدٟ -زٕ زٜهطٝٛت

www.riksteatern.se  

 230يف أنجس َٔ َٓظُٕٛ عغًٛا  42000إٕ زٜهطتٝٛتسٕ ٖٛ َطسح حمرتف ميًه٘ 

فٝ٘  ًٜتكٞا إدزانًا َٓا يًسابط بني احملًٞ ٚايعاملٞ حنٔ ْطع٢ إٔ ْهٕٛ َٓرًب. زابط١

 .سطاعّْٛد إٔ ْضٓع تٓٛعات ذ١ٖٝٓ مبدتًف ايًػات يٓشًُو ع٢ً ايتفهري ٚاإل .نالُٖا

يف . ٚتٛدد زابط١ حم١ًٝ هلا يف نٌ بًد١ٜ. تسٕ ٖٛ َٓظ١ُ غري سه١َٝٛإٕ زٜهطيُت

أْٛاعا َٔ ايفٕٓٛ املطسس١ٝ بفغٌ ًَٕٝٛ غدط  1.2سد٠ ميازع غغٕٛ ض١ٓ ٚا

 .زٜهطتٝٛتسٕ

  - www.sodrateatern.se املسرح اجلنوبي

ٚىل يف ايطٜٛد يًُٛضٝك٢ املٓطك١ ايعامل١ٝ األإٕ املطسح اجلٓٛبٞ يف ضتٛنٗٛمل ٖٛ 

 ٜتِ ايرتنٝص ع٢ً ايعسٚض ايعامل١ٝ ع٢ً املطسح. تسٕملطسح ٚاحلٛاز ٖٚٛ قطِ َٔ زٜهطيُتٚا

ٜتغُٔ ايربْاَر أٜغًا أسداثا  .ْٚادزا َا ٜعط٢ ْضٝب يف أٚعاع اجملس٣ ايعاّ املؤضط١

 .ٚايكسا٠٤ ٚعسٚض فًطف١ ايطفٌ َتٓٛع١ نرتفٝٗٝات ايٓادٟ 
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ّٛز َطسح املد١ٜٓ فأصبح زابط١ َطسح  1994بعد تأضٝط٘ ع٢ً ٜد ْغاٍ األغكس عاّ  تط

 .2005املد١ٜٓ يألدب ٚايجكاف١ يف َازع َٔ عاّ 

، فإٕ زابط١ َطسح املد١ٜٓ ٚملا ناْت احله١َٛ ايًبٓا١ْٝ يٝظ فٝٗا ْظاّ اإلعا١ْ املاي١ٝ

ف٘ يف يبٓإ ٚايعامل ايعسبٞ بٛظ املعْٛات َٔ االفساد ٚاملؤضطاتيًفٕٓٛ ٚايجكاف١ قد قاّ ع٢ً 

 .ٚيًُطسح َٛقع٘ يف ضُٝٓا بريٚت ايتازخي١ٝ. زابط١ غري زحب١ٝ

ًِّزْٝت ضُٝٓا ضازاهلل يف أٚاخس ايطتٝٓٝات ، ٚقد ُُٙب ا إبإ احلسب األ١ًٖٝ زت متا

 .ٖا َٔ ددٜدٜٚعاد ايّٝٛ افتتاُحايًبٓا١ْٝ 

أدٛا٤ ايتعبري احلس عٔ نٌ ايكغاٜا اييت ٜٗدف َطسح املد١ٜٓ إىل تعصٜص احلٛاز ٚخًل 

 .تٛاد٘ اجملتُعات ايعسب١ٝ ٚجمتُع يبٓإ

 .يتكدِٜ أعُاهلِإْ٘ ٚضط َتٓٛع ايفٕٓٛ دنُع ايفٓاْني ٚايُهّتاب ٚاملجكفني 
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ضُٝٓا١ٝ٥ َٚػاٖد عال٠ٚ ع٢ً املطسسٝات ٚايعسٚض ٜكّٛ َطسح املد١ٜٓ بتٓظِٝ َعازض 

ٜٚطتغٝف األسداخ ايجكاف١ٝ ناملؤمتسات ٚاحلٛازات ٚاحملاعسات ٚتٛاقٝع ايهتب ٚٚزش 

 اخل..ايعٌُ

ِّ َطسح املد١ٜٓ جمُٛع١ َٔ ايػباب بني دٓبات٘ قدَٛا اَتاشٚا بايفاع١ًٝ ٚ. َٚٓر عاَني ع

ع٢ً  ٜضبشٛا قادزٜٔيب١ ايرٜٔ يدِٜٗ أسالّ ٚزؤ٣ً إٔ ٖؤال٤ ايػبإ نًِٗ َٔ ايط. ٠ َٗاّعد

إٔ ٜعًُٛا  ٚاهلدف ٖٛ تػهٌٝ جمُٛع١ تسنص ع٢ً األطفاٍ ٚايٓاغ٦ني  . ايعٌُ يف املطسح

َّ. ٚاملطا٥ٌ املتعًك١ حبكٛم اإلْطإ ، َتدرٜٔ املطسح أدا٠" املطسح ايتعًُٝٞ"عُٔ  ٍ إٔ ٜٚؤ

 .ُتكدّ عسٚض يف خمُٝات ايالد٦ني بًبٓإ
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 اضِ احلاز٠ اختري. َطسح احلاز٠ بٛصف٘ َٓظ١ُ غري زحب١ٝ يف بٝت داي١ ببٝت حلِتأضظ 

ٖٚٛ َهإ ٜػط بايعالقات بني . ق١ احل١ُُٝألْ٘ ميجٌِّ َهاْا يتذُع ايٓاع ذٟٚ ايعال

 .ايضػاز ٚايهباز ٚايسداٍ ٚايٓطا٤

أثٝجا دٝدا َٚتشسى يف ْفظ ايٛقت، احلاز٠ إىل إْتاز َطسح َؤثح تٜٗدف َطسح : ايسؤ١ٜ

ْٚعتكد أْ٘ املطسح ايرٟ يدٜ٘ ايطاق١ ع٢ً تػٝري . ًَٚبٝا يًػسض ٚصادقًا ٜٚطٌٗ ايٛصٍٛ إيٝ٘

ٚزضايتٓا إٔ ْعصش املعاٜري ايدزا١َٝ ايعاي١ٝ َع احلفاظ . ٜٔ ٜػاٖدْٚ٘ايرٜٔ ٜضٓعْٛ٘ ٚايرسٝا٠ 

ٌَ إٔ خنًل قضضا تفسض ٕ خالٍ عسٚعٓا ٚعًُٓا ايتعًُٝٞ ْأّٚ .ع٢ً ضٗٛي١ ايٛصٍٛ إيٝٓا

 .ايسقاب١ ع٢ً اجلُٗٛز ايفًططٝين ٚايعامل ايعسبٞ ٚغريٙ ا عٔبعًٝد، ْفطٗا

جملتُع املدْٞ ايرٟ افُٔ خالٍ إْتاز املطسح ٚتطٜٛسٙ يف فًططني ْكّٛ باملطاعد٠ يف بٓا٤ 

 .ْطإ ٚايدميٛقساط١ٝ ٚايتعددٜدعِ سكٛم اإل

 

 

http://www.alhara.org/

