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ُعقدت الدورة األولي من املهرجان يف يناير ثم تغيرت يف الدورات التالية إلى 
األول من إبريل، ويف حوار سابق مع املخرج مازن الغرباوي رئيس املهرجان 
قال: أعتبر أن مناسبة مهرجان شرم الشيخ من االحداث املهمة يف حياتي – 
أن لم تكن األهم بالفعل- علي مستوى الفعل املسرحي الفني والثقايف خالل 
جتربتي الشخصية، واذا أصبح هذا احلدث يتزامن مع تاريخ ميالدي فقد 
أصبح بالفعل أهم من ذلك بالنسبة لي ومن ثم بالنسبة لألجيال اجلديدة 

القادمة التي ستتولى القيادة فيما بعد وُتكمل مسيرة املهرجان..
أما عن السبب الرئيسي يف تغيير ميعاد االنعقاد بعد الدورة األولي، فأوضح 
االجندة  خريطة  قائمة  علي  املهرجانلوضعه  ادارة  رغبة  بأنها  الغرباوي 
املهرجانات  كبرى  فعاليات  ضمن  ادراجه  وبالتالي  الدولية،  املسرحية 
املسرحية عامليا.. األمر الذي تغير هذا العام أثر جائحة الكورونا التي كادت 
ُتلغي دورة هذا العام كما حدث مع العديد من الفعاليات علي مستوى  أن 
العالم وليس محليا فقط. حتى استطاع املهرجان اخلروج بدورته اخلامسة 
العام، فهل  لهذ  املالية  السنة  والتي تدخل ضمن نفس  التحديات  كل  رغم 
بعدم  الغرباوي  أفاد  2021؟  ابريل  يف  للمهرجان  السادسة  الدورة  ستكون 
قانونية إقامة دورتني من املهرجان يف سنة مالية واحدة وبسبب الظروف 
احلالية وحتى ال تضيع دورة من عمر املهرجان، سيكون شهر نوفمبر هو 

املوعد الثابت للمهرجان ملدة ثالثة أعوام قادمة علي األكثر.

تفاصيل صغرية
 حول املوعد اجلديد للمهرجان 

مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي 

2020
الدورة اخلامسة

دورة الفنانة سناء جميل 

www.sitfyeg.com
www.facebook.com/SITFYeg

رئيس التحرير 

إبراهيم احلسيني
 مديرا التحرير : 

وائل سعيــد 
داليـــا همـام 

رئيس قسم اللغات :

د. طارق عمار 
الترجمة اإلنجليزية :

فيروز طارق
الترجمة الفرنسية :

أحمد سعيد 
سكرتير التحرير :

سلــوي عثمان 
 

المدير الفني

وليد يوسف 

الرئيس الشرفي للمهرجان

الفنانة سميحة أيوب 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان 

الفنان محمد صبحى 
مؤسس ورئيس المهرجان

الفنان مازن الغرباوي
مديرة المهرجان

د. إجني البستاوي 
المدير التنفيذي للمهرجان

الفنان طارق صبري

برعاية : 

•  وزارة الثقافة 
• محافظة جنوب سيناء 

شارك فى التأسيس: 

• جمعية نادى املسرح املصرى للثقافة والفنون 
الشركاء الرئيسيون:  

● الهيئة الدولية للمسرح 

● الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحى

● الهيئة العامة لقصور الثقافة 

● الهيئة املصرية العامة للكتاب 

● أكادميية الفنون 

● املجلس األعلى للثقافة 

الشريك الطبى :  

• سونو كلنيك 

بالتعاون مع : 

 GBC ●

● شركة احلداد للتصوير السينمائى 

● شركة مومنت برودكشن 

● فندق هيلتون 

● نقابة الفنانني العراقيني 

● شركة احلمد واألمير  

● شركة دولفني 

● مؤسسة إجتاهات  

● بيت يونس جاليرى
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كتب: وائل سعيد 

العالم  يعيشها  التي  اجلائحة  رغم 
دورة  ُتلغي  أن  كادت  والتي  اآلن 
يستمر  املهرجان  أن  إال  العام،  هذا 
عام،  ككل  التسابقية  محاوره  يف 
عبد  إيناس  د.  رعاية  حتت  وذلك 
اللواء  والسيد  الثقافة،  وزير  الدامي 
سيناء،  جنوب  محافظ  فودة  خالد 
وتشمل دورة هذا مجموعة كبيرة من 
الرئيسية  املسابقة  أهمها  الفعاليات 
للعروض املسرحية والتي تنقسم هذا 

العام لثالث محاور رئيسية: 
مسابقة العروض الكبرى

مسابقة  يف  دول  ثالث  تشترك 

مستوى  علي  الكبري  العروض 
وتضم  التحكيم،  وجلنة  املتسابقني 
الدباس،  أمل  النجمة  األردن  من 
الرويعي  خالد  الفنان  البحرين  ومن 
مصر،  من  الشافعي  نضال  والفنان 
فيما تتسابق أربعة عروض اجلائزة، 
»أرض بال أحالم – إيطاليا، هاملت 
1983– العراق«، ومن مصر العرضني 

»إيزيس - الوحوش الزجاجية«.
مسابقة عروض املونودراما

ثالثة  املونودراما  مسابقة  تضم   
–لبنان،   با  يا  »قوم  وهي:  عروض 
هاملت–  حلم  –مصر،  ماريا  صورة 

كوسوفو.
يف حني تتكون جلنة حتكيم املسابقة 
عمان،   – الزدجالي  خالد  د.  من: 
مصر  ومن  كينيا،   – كيماني  كيفني 

مروة عبد املنعم.
مسابقة عروض مسرح الشارع 

والفضاءات غير التقليدية
 فيما تشارك الثالثة عروض املتبقية 
»أغنية  الشارع  مسرح  مسابقة  يف 
–ليبيا،  عجاف  –مصر،  املمر  على 
وتضم جلنة  أسبانيا«،   – رجالً  أبي 
التحكيم: د أمين الشيوي من مصر،  
–السودان،  مهدي  علي  الفنان 

ماكا  مارينا  الفنانة  صربيا  ومن 
دميتريفيتش.

سخسوخ والسيد للتأليف 
واإلخراج املسرحي

 يستمر محور التأليف املسرحي يف 
تقدمي فرعني للتسابق وهما مسابقة 
لهذا  وحتمل  املسرحي  التأليف 
أحمد  د/  الكبير  الناقد  أسم  العام 

سخسوخ.
د.سامي  التحكيم  جلنة  وتضم 
مفلح  السعودية،  من  اجلمعان 
العدوان – األردن، وأمين سالمة من 

مصر. 
مسابقة  حتكيم  جلنة  تتكون  فيما 
عصام السيد للعمل اإلخراجي األول 
من مصر ، تتكون من كل من: أ.د. 
رانيا فتح اهلل،  د. محمد الشافعي، 
عبداملنعم.  رشا  املسرحية  الكاتبة 
ومينح جائزتها الفنان عصام السيد 
شبابي  مسرحي  عمل  ألفضل 
املواهب  بتشجيع  معنية  واملسابقة 
الشابة يف مجال اإلخراج املسرحي.

ثالث مسابقات وعشرة عروض
ومناظرة حول املسرح املصري

 يف 150 سنة
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املكتوب  التاريخ  شمس  تبزغ  أن  قبل 
األرض  هذه  على  قامت   ، واملدون 
وحتت هذه السماء أول وأعرق حضارة 
فى التاريخ، حضارة استمدت عظمتها 
من  شيدت  مبا  فقط  ليس  وقوتها 
معالم وخلدت من آثار، وإمنا كان عماد 
هو  احلقيقى  وصانعها  احلضارة  هذه 
قبل  من  أثبت  الذى  املصرى  اإلنسان 
على  قادر  أنه  ويثبت  يعود  هو  وها 
وضع بالده درة فى جبني العالم ومنارة 
الدنيا  منها  تتعلم  وثقافية  حضارية 

كلها. 
 ورغم ما يشهده العالم من حتد مباغت 
وخطير يتمثل يف ما يعاني منه العالم 
بأسره من تفش ضار جلائحة كورونا ، 
إال أن الروح املتحدية املتقدة باحلماس 
للشباب املصري تثبت مبا ال يدع مجاالً 

للشك أن هذا الشباب الطامح يف ريادة 
حقيقية ملصر على كافة املستويات ويف 
كافة املحافل قادر على حتقيق ما يريد 
التي  الظروف  أو  التحديات  كانت  أياً 

حتاول إعاقة أحالمه عن التحقق . 
 إن تاريخ مصر وحاضرها يؤكدان على 
وأن  البشر  ببناء  مرهون  املستقبل  أن 
الثقافية  للمؤسسات  احلقيقى  الدور 
هو االضطالع مبهمة هذا البناء . ومع 
مهرجان  من  اخلامسة  الدورة  بدايات 
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
املصرى  الشباب  أن  حقيقة  لنا  تتأكد 
املبدع قادر بإرادته وإبداعه على تكوين 
مصرى  كل  به  يفخر  محفل  وإدارة 
ليحتضن إبداعات الشباب من مختلف 
أنحاء العالم على أرض سيناء املباركة . 
العالم  فى  يدور  ما  خضم  وفى   

الظالم  لقوى  مواجهة  من  بأسره 
املبدع  أن  وهى  واحدة  حقيقة  تتأكد 
الصفوف  طليعة  هم  والفنان  واملثقف 
فبدون  الفكرى  التطرف  مواجهة  فى 
فنون  وبدون  واعية  إنسانية  ثقافة 
 . مستقبل  لإلنسانية  يكون  لن  راقية 
إن مستقبل اإلنسانية كلها يتوقف على 
قدرة مبدعيها ومثقفيها على مواجهة 
التطرف  من  العاتية  املوجة  هذه 
استخراج  القادر على  املستنير  بالفكر 
الطاقات اإلبداعية الكامنة فى اإلنسان 

وتوجيهها نحو خدمة البشرية . 
نستقبل  أرض سيناء  ونحن هنا على   
الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  معاً 
اخلامسة  دورته  فى  الشبابى  للمسرح 
فإننا واثقون أن شبابنا املبدع قادر على 
أن يوصل رسالتنا للعالم كله أن مصر 

هى قلب العالم النابض وروحه املحلقة 
وأن شباب مصر قادر على احللم وقادر 
على حتقيق احللم أياً كانت التحديات 
أو املخاطر وأن مثقفى ومبدعى مصر 
معركتنا  فى  األول  الصد  حائط  هم 

أمام قوى الظالم والتطرف . 
املشارك  املبدع  العالم  لشباب  هنيئاً   
املهرجان  هذا  من  اخلامسة  بالدورة 
احلضارية  مصر  واجهة  ميثل  الذى 
املبدع  الواعى  بشبابها  ملصر  وهنيئاً 
بالده  على حتمل قضايا  دائماً  القادر 
بكافة  العاملية  التحديات  ومواجهة 

أشكالها. 

وفقكم اهلل وسدد على طريق احلق 
خطاكم

أ.د. إيناس عبدالدامي 
وزير الثقافة 

المستقبل مرهون ببناء البشر
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أبناء  وقف  األرض،  هذه  على  هنا 

عزتهم  السترداد  الشرفاء  مصر 

وحضارتهم،  وأرضهم  وكرامتهم 

وشبابها  مصر  أبناء  يعود  واليوم 

األرض،  نفس  على  للوقوف  الواعد 

سيناء الغالية مدافعني عن مجدهم 

الظالم  قوى  أمام  وحضارتهم 

هو  ذلك  فى  سالحهم  والتطرف. 

وطنهم  بقضايا  العميق  إميانهم 

النور البد  بأن  الراسخة  وعقيدتهم 

وأن ينتصر على الظلمة . 

عام  كل  من  املوعد  هذا  مثل  وفى 

الشيخ  شرم  مدينة  قلب  يحتضن 

ومحافظة جنوب سيناء حدثاً أصبح 

كل مواطن مقيم وسائح فى ضيافة 

فعلى   ، ينتظره بشغف  الشيخ  شرم 

مدار خمس سنوات متعاقبة تضيء 

مبحفل  الشيخ  شرم  مدينة  ليالى 

شرم  مهرجان  وهو  نوعه  من  فريد 

الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ 

هذا املهرجان الذى أصبح جزءاً ال 

يتجزأ من تاريخ مدينة شرم الشيخ 

املعاصر . حدث يجعلنا جميعاً نشعر 

الشباب  أبنائنا  بني  من  أن  بالفخر 

هناك نخبة قادرة على صناعة عمل 

عن  يعبر  حقيقى  وإبداعى  ثقافى 

احلقة  وإرادتها  املشرق  مصر  وجه 

فى  الثقافية  للريادة  واستحقاقها 

العالم بأسره.

ورغم كافة التحديات التي يواجهها 

االنتشار  ظل  يف  بأسره  العالم 

املستجد،  كورونا  لفيروس  الوبائي 

الفذة  قدرته  املصري  الشباب  يعلن 

على تنظيم هذا احلدث السنوي ما 

لذلك  الالزمة  الظروف  توافرت  إن 

الصحي  األمان  معايير  أعلى  ووفق 

الشباب  ليؤكد  عاملياً،  بها  املعمول 

قدرتهم على قيادة قاطرة االنطالق 

نحو املستقبل. 

ثمرة  هو  الفريد  احلدث  هذا  إن 

جهد صادق وتفكير واع وقدرة على 

أن  للجميع  ليؤكد  بإبداع  التنفيذ 

فتح  على  قادر  املبدع  مصر  شباب 

آفاق جديدة ليتصدر واجهة املشهد 

مدافعاً بقيمه ومبادئه عن كل القيم 

واملبادئ اإلنسانية والثوابت الوطنية 

احلقيقية. 

أرض  على  فرد  كل  فإن  لذلك 

وداخل  سيناء  جنوب  محافظة 

مدينة شرم الشيخ ال يبخل بالدعم 

والرعاية على حدث ننتظره جميعنا 

جنود  فكلنا   . لعام  عام  من  بشغف 

مخلصون لرفعة هذا الوطن وحتقيق 

أمنه وأمانه ورخائه وتقدمه كل فى 

وبورك  جهودكم  بوركت  مجاله. 

ملدينة  وهنيئاً  الراقى  إبداعكم 

من  اخلامسة  بالدورة  الشيخ  شرم 

مهرجان ولد وكبر على أرضها حتى 

صار صرحاً يطاول عنان السماء. 

واهلل املوفق واملستعان
لواء أ.ح. خالد فودة 
محافظ جنوب سيناء 

الشباب وقاطرة اإلنطالق نحو المستقبل
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رمبا ال تصدق أن هذه الفتاة النحيفة –اخلفيفة- التي ظهرت يف بعض 
أفالم اخلمسينات »كحرام عليك أو كدبة أبريل« وغيرها، ستكون فيما 
بعد أسم من أهم أسماء املسرح والسينما يف مصر والوطن العربي، أنها 

الهامن، ثريا يوسف عطاهلل أو سناء جميل. 
النادرة للمخرج جميل املغازي يسأل املحاور مفيد  يف أحد التسجيالت 
فوزي الكاتب لويس جريس عن الشيء العميق الذي لفت نظره يف سناء 
جميل فيقول: سناء من السيدات الكادحات، ال تستطيع اجللوس بدون 
عمل، لدرجة أنها حني تكون يف إجازة من غير تصوير أو مسرح تشغل 

وقتها بالتفصيل لها وللجيران«. 
املفصلة  الشخصيات  العديد من  الكبيرة سناء جميل  الفنانة  لنا  شغلت 
دورته  املهرجان  يهدي  فعلت.  كما  تأديتها  غيرها  يستطيع  ال  تفصيال، 

اخلامسة إلى اسم النجمة الراحلة سناء جميل.

الدورة  تفاصيل  عن  لإلعالن  الصحفي  املؤمتر  بجانب 
اجلديدة، يضم البرنامج الفكري للمهرجان خمس مؤمترات 

صحفية علي مدار الفعاليات اليومية 
ومؤمتري  فؤاد«  و«بيومي  مطاوع«  »حنان  لتكرمي  مؤمتران 
األول  للعمل  السيد  عصام  بجائزة  الفائزين  عن  اإلعالن 
املؤمتر  إلي  باإلضافة  املسرحي،  التأليف  وبجائزة  للشباب 
الصحفي للفائزين بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة 
لعام 2019 )مصرياً وعربياً(. أما الندوات واللقاءات الفكرية 
الدورة  اسم  حامل  ندوة  مستويات:  ثالث  إلي  فتنقسم 
اخلامسة »سناء جميل«بعنوان »بداية ونهاية« ، يتحدث فيها 
سيدة املسرح العربي/ سميحة أيوب، والنجم الفنان/ محمد 

صبحي، ويدير الندوة الكاتب الصحفي الكبير/ مفيد فوزي.
الشبابي:  »املسرح  بعنوان  اخلاص  الفكري  امللتقى  ويأتي 
على  امللتقى  ويعقد  مستدامة«،  لتنمية  ثقافية  صناعة 
جلستني متتاليتني. يؤسس للمحور: املفكر الكبير د/ سامح 
مهران ورئيس املجلس األعلى للثقافة الدكتور/ هشام عزمي 
قطاع  ورئيس  زكي.  أشرف  أ.د/  الفنون  أكادميية  ورئيس 

شئون اإلنتاج الثقايف الفنان / خالد جالل.
مسرح  سنة   150« مبرور  الفكرية  املناظرة  حتتفي  فيما 
الثانى   املناظر  إسماعيل،  على  د.سيد  مبشاركة  مصري« 
محمود  الفنان.  النجم  املناظرة  ويدير   ، دوارة  د.عمرو 

احلديني.

الهانم.. سناء جميل
 ..  حامل اسم دورة املهرجان

150 سنة مسرح .. ندوات ومناظرة

أفضل شخصية مسرحية 
شابة من مصر ولبنان

شخصية  ألفضل  اجلائزة  مُتنح 
مسرحية شابة لعام 2019 علي الصعيد 
خالل  من  وذلك  والعربي،  املصري 
الشخصيات  استفتاء سريني عدد من 
الختيار  والعربية  املصرية  املسرحية 
أفضل شخصية مسرحية شابة مصرياً 
سر  بأمنة  جلنة  بواسطة  وعربياً، 
اللجنة  اختارت  حيث  فوزي  عبير  د. 
»إسالم  املصري  املسرحي  املخرج 
مسرحية  شخصية  كأفضل  إمام« 
»قاسم  اللبناني  والفنان  مصرية شابة 
إسطنبولي« كأفضل شخصية مسرحية 

عربية شابة عن العام 2019. 
فيما سُيعلن عن جائزة أفضل شخصية 
اخلتام،  حفل  يف  املهرجان  فى  مهنية 
وهى جائزة متنح ألفضل إدارى أو فنى 
أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل 
اللجنة  من  بترشيح  املهرجان  جلان 
التنفيذية  واللجان  للمهرجان  العليا 
التحكيم  جلنة  حق  ومن  للمهرجان 

االشتراك فى الترشيح. 
شرم  مهرجان  درع  يذهب  حني  يف 
الشيخ للمسرح الشبابي للفنانة. حنان 
التقديري  أيوب  سميحة  ودرع  مطاوع 

للنجم بيومي فؤاد.

ورشة قوقة حلرفية املمثل 
امتألت  املهرجان  خريطة  أن  رغم 
الدورات  يف  الورش  من  بالعديد 
لم  اجلديد  الوضع  أن  إال  السابقة، 
إدارة  لكن  عام،  ككل  ذلك  يتيح  يكن 
بدون  الدورة  أال متر  ارتأت  املهرجان 
املهرجان  من  و حرصاً  تدريبية  ورش 
عالية  تدريبية  جرعة  تقدمي  على 
مصر  يف  املسرحيني  لشباب  القيمة 
يحرص  املهرجان  فإن  العربي  والعالم 
عدد  تقدمي  على  األولى  بداياته  منذ 
لكافة  املثرية  التدريبية  الورش  من 
يقدم  حيث  املسرحية  العملية  جوانب 
ورشة  اخلامسة  دورته  يف  املهرجان 
حرفية  »ورشة  هى  واحدة  تدريبية 
املمثل«. يحاضر يف الورشة أ.د عالء 
قسم  ورئيس  التمثيل  أستاذ  قوقة 
التمثيل واإلخراج باملعهد العالي للفنون 
املسرحية – أكادميية الفنون – مصر، 
وشابة  شابا  خمسني  الورشة  وتضم 
من املسرحيني من كل املحافظات، مت 
اختيارهم يف إطار اختبارات املشاركني 
الفنان محسن منصور عضو  بحضور 

اللجنة العليا للمهرجان.
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إيزيــس
.. حتمية البعث  وأبدية 

البحث 
األوبرا  لدار  التابعة  الشرق  فرسان  فرقة  تأسيس  منذ 
التراث  استلهام  على  الفرقة  اهتمام  انصب  املصرية 
راقص  درامي  إطار  يف  وتقدميه  صوره  بكافة  املصري 
بذلك  لتتحقق  ملصر  احلديثة  الروح  مع  يتناسب  معاصر 
من  الفرقة  تقدمه  ما  يف  واملعاصرة  األصالة  معادلة 

عروض. 
ويستضيف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
يف دورته اخلامسة لهذا العام عرض »إيزيس« للمخرجة 
العروض  مسابقة  فعاليات  بدير« ضمن  »كرمية  املصرية 
الكبرى كممثل رسمي ملصر يف فعاليات هذه الدورة ، وهي 

أول مشاركة يف مهرجان دولي للعرض . 
املصري  األسطوري  التراث  استلهام  على  العرض  يقوم 
بالربة  املرتبطة  األساطير  من  عدد  يف  املتمثل  القدمي 
»إيزيس« أولها أسطورة اخللق والتي يتزاوج خاللها »جب« 
هم  أبناء  أربعة  إلجناب  )السماء(  »نوت«  مع  )األرض( 
أوزيريس وإيزيس و ست و نفتيس . لينتقل العرض بنا إلى 
قصة احلب بني أوزيريس وإيزيس التي تنتهي بزواجهما 
ومن ثم زواجب ست بنفتيس غير أن نفتيس تعلم بأن ست 
غير قادر على اإلجناب لذلك تلجأ إلى أوزيريس ليتزوجها 
الكالب  وسط  أمه  تلقيه  الذي  »أونوبيس«  منها  وينجب 
األم  إيزيس  أن  إال  باألمر  إن علم  من غضبة ست  خوفاً 
الطيبة تتلقاه ومتنحه رعايتها ليكبر حتت رعايتها وحنانها 
يقرر ست  عندما  ذروتها  إلى  لتصل  القصة  وتتصاعد   .
قتل أخيه أوزيريس من خالل حبسه يف التابوت لالستيالء 
على عرش مصر ، وعندما يحدث ذلك تعاني مصر من 
كسوف للقمر لنرى بنات احلور يرقصن للقمر ليعود بنوره 
من جديد ليمأل السماء . وال يكتفي ست بحبس أخيه يف 
ويبعثرها يف  جثته  وإمنا ميزق  النيل  وإلقائه يف  التابوت 
أرجاء مصر لتبدأ رحلة إيزيس امللحمية مبعاونة أونوبيس 
جلمع أشالء أوزيريس وإعادة بعثه من جديد لتنجب منها 
البطل حور املخلص الذي ينتقم ألبيه . وخالل تلك الرحلة 
تستعرض مخرجة العرض التراث الفولكلوري املصري من 
رقصات وطقوس من الصعيد إلى الدلتا يف مزيج تراثي 
يجمع بني أصالة التراث ومعاصرة الشكل املسرحي املقدم 

به وهو الرقص املسرحي احلديث . 
أشعار  من  وهو  الشرق  فرسان  فرقة  إنتاج  من  العرض 
»محمد زناتي« كما قام بإهداء تصميم الديكور واملالبس 
»أنيس إسماعيل« واإلعداد املوسيقي »محمد مصطفي ، 
إضاءة »رضا إبراهيم« . العرض من بطولة  ياسمني سمير 
- نادر جمال - محمد هالل  -عبد الرحمن دسوقي - 
فاطمه   - مجدي  باسم   - محمد  دنيا   - إبراهيم  حبيبه 
الشبراوي - حسني رشاد وجميع أعضاء فرسان الشرق 
وقام باألداء الصوتيالٕيزيس الفنانه - فاطمه محمد علي 

. صمم العرض وأخرجه كرميه بدير. 

عرض االفتتاح
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الغرباوي،  مازن  الفنان  إنه   .. ناجح  إداري  ممثل،  شاب،  مخرج   
كان   .. الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  رئيس 
له،  بالنسبة  وحلم  فكرة  مجرد  سنوات  خمس  منذ  املهرجان 
الواقع  أرض  علي  ثمار  ولها  ملموسة  حقيقة  أصبح  اليوم  لكنه 
أفضل  هو  السالم(  مدينة   ( الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  وكان   ،
اختيار فهي مدينة متعطشة للفن بالرغم من شهرتها العاملية 
واملغامرة  الرحلة  ببدء  القرار  كان  لذا   ، سياحية  كمدينة 
بتدشني مهرجان مسرحي دولي يهتم بالشباب .. ورغم صعوبة 
هذا احللم وغرابة الفكرة يف البداية إال أنه ومعه مجموعة من 
الشباب ، وأيضا بدعم من كبار املسرحيني الذين أمنوا جميعا 
أربعة دورات ماضية أن يلفت  بهذا احللم واستطاع املهرجان يف 

االنتباه إليه عربيا ودوليا.
املهرجان  تأجيل  يتم  أن  ــ  عمله  فريق  ومعه  ــ  الغرباوي  رفض 
هذا العام ، ورغم الظروف الصعبة ووباء الكورونا الذي يحيط 
بنا جميعا تضافرت اجلهود وها هي الدورة اخلامسة تعلن عن 

وجودها وحتديها للصعاب.
العديد من األسئلة  الغرباوي  القادمة نطرح على  السطور  ويف 
واإلجراءات  والفاعليات  املشاركة  والدول  املهرجان  حول 
االحترازية ،... وغير ذلك من األسئلة األخري ، وأيضا حتدث 
املخرج مازن الغرباوي عن املشكالت التي واجهتهم وما قاموا به 
لنا  املجال  فتح  كما   ، املتميز  واألداء  اجلودة  بنفس  لالستمرار 
كي نسأله حول أسباب اختيار اسم الفنانة الراحلة سناء جميل 
الذي  ــ  سخسوخ  أحمد  والدكتور  ــ  الدورة  هذه  اسم  حاملة  ــ 

حتمل جوائز التأليف اسمه ــ هذا العام.. 
حاورته: سلوي عثمان 

رئيس املهرجان يف حوار بقلب مفتوح بال حتفظات:

المخرج مازن الغرباوى: 
دعم وزير الثقافة 

ومحافظ جنوب سيناء 
..السبب الرئيسي لقيام المهرجان 

تقدمي 10 مسرحيات يف هذه الظروف 
االستثنائية إجناز يحسب إلدارة املهرجان 
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ــ يف البداية ميكننا أن نسأل عن أسباب اختيار الراحلة 
سناء جميل لتحمل اسم هذه الدورة.. ؟ 

ــ أسباب اختيار سناء جميل جاء بقرار من اللجنة العليا 
برئاسة الفنان الكبير محمد صبحي بإجماع األصوات، 
وهذا االختيار مهم ألن زهرة الصبار ــ كما لقبت فنيا 
ــ هي عالمة فارقة يف تاريخ املسرح املصري والعربي، 
وهي منوذج ملهم وأيقونة من أيقونات الفن املسرحي . 
الشباب عند  يتوقف  كما أعتقد أن هناك ضرورة ألن 
اسم سناء جميل كنموذج ومثل أعلي يحتذي به، خاصة 
وأن حياتها كانت مليئة بالتفاصيل التي كونت شخصيتها 
الفنية وبالتالي ألقت بظاللها على شخصيتها ؛ فتحولت 

أبنة املنيا إلي فنانة عاملية .. 
الستينات  فترة  يف  أيضا  الكبيرة  صعودها  رحلة 
ملهمة  لشخصية  ومنوذج  رحلة  هي  والسبعينات 
القاهرة  عن  بعدها  وظروف  واقعها  استطاعت حتدي 
وبالرغم  حلمها،  وحققت  مجتمعها  وأعراف  وتقاليد 
دائما  معنا  متواجدة  أنها  إال  جسديا  اآلن  رحيلها  من 

بإبداعها وأعمالها وفنها الراقي .
 د.أحمد سخسوخ هو حامل اسم جوائز مسابقة التأليف 
الدوافع  أن نعرف  لنا  .. هل ميكن  الدورة  املسرحي هذه 

الختيار االسم ؟
ــ هذا تقليد مت إتباعه من الدورة الثانية بإهداء اجلائزة 
أو  النقد  مجال  فى  الراحلني  األساتذة  أحد  السم 
الدكتور  باسم  الدورة  هذه  اجلائزة  وإطالق   . التأليف 
أحمد سخسوخ تكرميا له كقيمة وقامة كبيرة يف مجال 
فأساتذتنا  األجيال؛  تواصل  على  وتأكيدا  تخصصه، 
أن  شاب  كجيل  لنا  ميكن  ال  بأجسادهم  رحلوا  الذين 
فهم  املسرحي،  املسرحي  املشهد  حركة  عن  نغيبهم 
ونسيجه  للكثير من عناصره  به ومؤسسون  متواجدون 
اإلبداعي، وبالتالي نحن كشباب وكصناع مسرح نستمد 
كنا،  ما  فلوالهم  األجيال  تواصل  وفكرة  القوة  منهم 
والعملية اإلبداعية يجب أن تؤسس علي مبدأ التواصل 
لهم  مازال  الكبار  هؤالء  أن  كما  االفتراق،  وليس  ال 
والتي  وإسهاماتهم  بإبداعاتهم  رحيلهم  رغم  تواجدهم 
من  العديد  وكذا  املعريف  زادنا  ونستقي  نتعلم  منها 

األفكار املهمة والفارقة يف مسيرتنا. 
ماهو الدعم الذي يقدمه املهرجان هذا العام للفائزين 

بجوائز اإلخراج والتأليف ..؟    
يقوم املهرجان هذه الدورة بتقدمي دعم للشباب الفائزين 
وذلك  جديدة،  بطريقة  واألخراج  التأليف  مبسابقات 
األولي  باملسابقة  للفائزين  الفرصة  إتاحة  خالل  من 
حفل  وكذا  االفتتاح  حفل  إسكربتات  بكتابة  بتكليفهم 
اخلتام وأيضا األفالم التي ستعرض عن املكرمني حتي 
املسرحية،  احلركة  واقع  مع  للتفاعل  الفرصة  مننحهم 
وهذا يفتح أمامهم الطريق أيضا كي يكونوا من كوادر 
بجائزة  أيضا  والفائزين  القادمة،  دوراته  يف  املهرجان 
االفتتاح  حفلي  إلخراج  الفرصة  سنمنحهم  اإلخراج 
واخلتام يف السنة التالية لفوزهم، وهي فرصة ستجعل 
مصري،  مسرحي  جمهور  أمام  النور  تري  إبداعاتهم 
بالتالي وضعهم  يعني  وهذا  وأجنبي متخصص،  عربي 
علي بداية طريق االحتراف، وهذه إحدى مهام املهرجان 

منذ دورته األولي.
سنقدم أيضا أثنني من املذيعني الشباب لتقدمي احلفالت 
باللغة العربية واإلجنليزية وهما رمي بسيوني ومصطفي 
املهرجان  نؤكد علي رعاية  أن  لنستطيع بذلك  رشدي، 
وتقدميهم  تخصصاتهم  مختلف  علي  الشابة  للطاقات 

باحترافية ومهنية على املستوي الفني واإلعالمي . 

تخلت وزارة الشباب والرياضة عن املهرجان يف دورته لهذا 
العام.. هل ميكن لنا أن نعرف ماهي أهم املشكالت التي 
التي  املشكالت  أيضا  وماهي  ..؟  حدث  ما  فيما  تسببت 
كمهرجان  تغلبتم  وكيف  التخلي،  هذا  بسبب  واجهتكم 

عليها ..؟ 
ــ صراحة هذا التخلي ألقي بظالله على تقليص أعداد 
الفنية كل عام،  بالورش  كانوا يشاركون  الذين  الشباب 
من  أنهم  وخاصة  الشباب  هؤالء  كثيرا  خسرنا  نحن 
املغرمني بالفن ومن ممارسيه يف جامعاتهم ومدارسهم، 
اهلل،  بإذن  التالية  الدورات  يف  نعوضهم  أن  ونتمنى 
وأيضا هذا التخلي استدعي تقليص بعض اجلوائز التي 
املشاركني يف مسابقاته  للشباب  املهرجان مينحها  كان 

املختلفة 
سيقوم  ــ  واحدة  ورشة  بتنظيم  ذلك  كل  على  وتغلبنا 
بالتدريب فيها الدكتور عالء قوقة، رئيس قسم التمثيل 
أكادميية  ــ  املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد  واإلخراج 
عدد  يف  املشارك  الشباب  أعداد  وحصرنا  الفنون، 
30 شاب من املحافظات املصرية املختلفة، مع اإلكثار 
بالطبع من الشباب املشاركني من محافظة جنوب سيناء 
وخاصة مدينة شرم الشيخ التي يقام بها املهرجان حتت 

رعاية اللواء خالد فوده محافظ شرم الشيخ. 
توقيت  يف  استثنائية  دورة  هي  العام  هذا  دورة  أن  نعتبر 
اتخاذها  مت  التي  القرارات  أهم  هي  فما   .. أستثنائي 
لتدشني هذه الدورة كي تخرج بالشكل الذي يليق وجناح 

الدورات السابقة للمهرجان..؟ 
ــ هذه الدورة هي بالفعل استثنائية يف كل شئ، وذلك 
ألن التحديات التي واجهتنا وما تزال كبيرة جدا، لكننا 
علي  منها  واالنتهاء  بإجنازها  وقمنا  هذا  لكل  تصدينا 
أفضل ما ميكن؛ ولكن مع الدعم الكبير الذي وجدناه 
الدامي،  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  معالى  قبل  من 
استطعنا  سيناء  جنوب  محافظ  فودة،  خالد  واللواء 
بالفعل  فهما  الدورة  إطالق  للحظة  الوصول  بفضلهما 

السبب الرئيسي يف تدشني هذه الدورة اخلامسة. 
وبالتأكيد فمصر محظوظة بهذه القامات الكبيرة التي 
والشبابي  والثقايف  الفني  العمل  وقيمة  حجم  تدرك 
منر  التي  الصعبة  والتحديات  األزمات  ظل  خاصة يف 
الشكر  كثير  لهم  وأوجه  الفرصة  أنتهز هذه  كما   . بها 
والتقدير إلسهامهم الكبير، ومواجهتهم لصعوبات كبيرة 
بالفعل  ولوالهما  الدورة  من أجل رعاية ومساندة هذه 
ملا كانت الدورة اخلامسة ملهرجان شرم الشيخ الدولي 

للمسرح الشبابي يكتب لها  شهادة ميالدها . 
هو  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
بسبب  العام  هذا  تقام  التي  األولى  املسرحية  الفاعلية 
اتخاذها  مت  التي  االحتياطات  ماهي   ... كورونا  وباء 
بالفاعليات حتسبا ألي  املشاركني  للحفاظ على صحة 

ظروف ..؟ 

لذا  ننسي شيئا،  أال  الدورة حاولنا  لهذه  ـ يف جتهيزنا 
قمنا فيما يخص الوقاية واإلحترازات الصحية املعمول 
عيادات  مجموعة  وهي  طبي  شريك  مع  بالتعاقد  بها 
»سونو كلينك«، علي أساس أنها ستقوم بتقدمي الرعاية 
الطبية  املستلزمات  وكافة  يحتاج  ملن  الكاملة  الطبية 
من  املشاركني  الضيوف  سالمة  على  للحفاظ  الالزمة 

داخل وخارج مصر . 
خطورة  مدي  جيدا  نعي  فنحن  قلق  ألي  داع  ال  لذا 
التوقيت الذي نقيم فيه هذا املهرجان وعليه كان يجب 
وصرامة  بدقة  السالمة  شروط  تنفيذ  يف  نفكر  أن 

للحفاظ على صحة اجلميع . 
دائما ما يكون طموح الشباب كبير وغير منته.. هل لنا 
أن نعرف طموحاتك لهذه الدورة .. وهل هناك رؤية ما 

خلططك املستقبلية يف دوراتك القادمة.. ؟
النجاحات  أنها تكمل سلسلة  الدورة  لهذه  ــ طموحاتي 
السابقة  الدورات  خالل  املهرجان  إدارة  قطعتها  التي 
كبير  طموحنا  أن  إال  التحديات  كبر  من  بالرغم  هذا 
جدا، وأملنا أيضا كبير يف أن يحالفنا التوفيق من عند 
اهلل وأن يسير البرنامج كما ينبغي أن يكون وأن متر كل 

األمور بسالم وأمان .
خطة  فهناك  القادمة  للدورات  التخطيطات  أما   
مستقبلية عشرية يف إطار تطوير املهرجان، فاملهرجان 
استطاع خالل خمسة سنوات أن يقطع أشواطا كبيرة 
جدا ويعبر بالزمن مختصرا إياه سنوات عديدة لألمام 
عدد  وزيادة  لتطوير  جدا  طموحة  اخلطة  وهذه   .
هذه  من  القلب  ويف  باملهرجان،  املختلفة  املسابقات 
فلدينا   .. املختلفة  بأعمارهم  الفنانني  شباب  الزيادة 
اآلن مسابقتني لدعم الشباب حتت سن الثالثني عاما 
العروض  ومسابقات  ــ،  والتأليف  اإلخراج  مسابقتي  ــ 
الكبري،  العروض  مسابقة  ــ  ثالثة  وعددها  املسرحية 
مسرح  محور  مسابقة  املونودراما،  عروض  مسابقة 
لدعم  ــ  التقليدية  غير  املسرحية  والفضاءات  الشارع 
إطار  يف  فنحن   وعليه  األربعني،  سن  حتت  الشباب 
يجعل  ما  دائما  نضع  أن  نحاول  املستقبلي  التخطيط 
املهرجان قوي وجاذب، متنوع ومتصاعد، وأيضا مستمر 

ومتجدد إلي ما ال نهاية  . 
ذلك  عكس  يكون  أن  وميكن  بناء  النقد  يكون  أن  ميكن 
.. فكيف تواجه االنتقادات إذا ما تناولت أي فعالية من 
فاعليات املهرجان وهذا وارد .. ؟ وما هى االنتقادات التي 
إظهار  مستوي  علي  منها  استفدت  أنك  نقول  أن  ميكن 

صورة املهرجان دائما بأفضل صورة ممكنة ..؟ 
هناك نوعني من النقد، األول هو النقد البناء وبالتأكيد 
فائق االحترام،  له ولصاحبه  أكن  النقد  النوم من  هذا 
وأقرأه بتمهل واستفادة بل وبالكثير من  االهتمام وأتعلم 
منه محاوال تدارك أي مشكلة أو أي هفوة من املمكن 
فليس  يهدم  وال  يبني  نقد  وهذا  باملهرجان،  أن حتدث 
غير  بلغة  ويتكلم  بالثقافة  يعترف  ال  نقد  تقبل  معقوال 
ماال  هذا  توعوية،  وال  ثقافية  غير  ألغراض  مقبولة 
نقبله، وهذا هو النوع الثاني من النقد، وهو ذلك النقد 
الذي ال توجد قيمة معرفية حقيقية تذكر مبحتواه، وهو 
غالبا نقد خارج السياق ويكون يف هذه احلالة مرفوض 
شكال وموضوعا، ولنا وألي شخص يتم توجيه مثل هذا 
النقد الهدام له أن يرفضه بشدة وال يقبل مبا يحتوي 

عليه ويكمن وراءه من ابتزاز. 
ولكتيبة  ثقايف  كمشروع  للمهرجان  املوضوعي  وبالنظر 
الفاعلني داخل  الشباب ومعظمهم من  به من  العاملني 
إلسهامي  بالنظر  وأيضا  املصرية،  املسرحية  احلركة 

ندعم الشباب الفائزين بجوائز 
التأليف واإلخراج مبنحهم 

الفرص وتعريف اجلمهور بهم 
يف حفالت االفتتاح واخلتام
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املصري  املسرحي  املشهد  مستوي  علي  الشخصي 
التي  العروض املسرحية  والعربية، وأيضا رصيدي من 
باحلقل  املهتمني  عند  مكانتي  وكذا  كمخرج،  قدمتها 
حركتي  يجعل  ذلك  كل  واملسرحي،  والفكرى  الثقايف 
متأنية جدا، وتفكيري يف كل تفصيلة سواء كانت داخل 
املهرجان أو خارجه تستهلك مني جهدا كبيرا، ومحاولتي 
لتنفيذها جتعلني أقضي الليالي الطويلة أفاضل بني كل 
وهذا  بها،  الفكرة  هذه  تنفيذ  ميكنني  التي  املحاوالت 
يستلزم طوال الوقت ذهن صاف وبديهة حاضرة وكذا 
النقد  هذا  لتجاهل  يدعوني  ذلك  وكل  ثاقب.  تفكير 
من  جزء  ولو  إعارته  أو  إليه  االلتفات  وعدم  الهدام 

تفكيري ووقتي. 
بنسبة  منه  أستفيد  فأنا  ـ  قلت  كما  ـ  البناء  النقد  أما 
100 %، وسأضرب لك مثال بنوع من هذا النقد الهدام، 
لها  كان  التي  القليلة جدا  األصوات  بعض  مثال  هناك 
حلركة  املتزن  السياق  عن  وشاذة  شخصية  مصالح 
تخلو  التي ال  وملا رفضت طلباتهم  املنضبطة  املهرجان 
من أهداف فئوية ومصالح خاصة بدأ نقد املهرجان، كل 
هذه التحركات أصبحت معروفة اآلن للجميع، وهناك 
هذه  ملثل  يتعرضون  املحترمني  املسئولني  من  الكثير 
االبتزازات أيضا . لذا فهذا النقد الهدام مرفوض جملة 
وتفصيال وال أعير صاحبه  أي اهتمام وال أجعله يؤثر 

على مسيرتي املهنية والفنية.
املختلفة،  وأقسامه  الكثيرة  بعروضه  يتميز  واملهرجان 
ولكن الظروف احلالية قصرت العدد ليصبح 11 عرض 
مسرحي فقط فقطـ ـ 10 عروض يف ثالثة أقسام للتسابق 
ومنهم عرض شريف ــ فما هو ردك على أن عدد العروض 

املشاركة يف كل قسم ال يالئم مهرجان دولي ..؟ 
ما ميكن أن يثار بهذه الطريقة هو حديث مغلوط؛ فال 
يوجد عددا مناسبا للعروض ملالئمة كون املهرجان دوليا 
أو ال، فهو كالم غير صحيح باملرة، فحتى لو كان هناك 
ــ وليس ثالثة أقسام للمسابقات  مسابقة واحدة فقط 
ــ أقول مسابقة واحدة فقط وبها ثالثة عروض فقط، 
إثنان منهم  من داخل الدولة املقام علي أرضها املهرجان 
أن  املهرجان  لصناع  جلاز  خارجها  من  فقط  وواحد 
هناك  احلالة  هذه  ففي   ، الدولي  صفة  عليه  يطلقوا 

تسابق، وهناك أيضا شكل من أشكال املشاركة الدولية 
حتى لو بهذا العرض الواحد.

واألمر ال يقتصر يف املشاركات علي العروض املسرحية 
من  أخري  نوعية  من  مشاركات  علي  ينفتح  بل  فقط، 
خالل  ومن  والورش  الفكرية  واملحاور  الندوات  خالل 
اليومية  النشرة  العامية يف  واملقاالت  النقدية  الكتابات 
املسرحية  الكتب  توقيعات  وأيضا من خالل  للمهرجان 
نقدم  الدورة  هذه  ونحن  ومناقشتها،  حديثا  الصادرة 
أربعة عروض مصرية  بينهم  10 عروض مسرحية من 
و7 عروض عربية و دولية منهم عرض شريف من دولة 
اململكة األردنية الهاشمية، فكيف بعد كل هذا يوجه لنا 
مثل هذا االنتقاد، ألم »أقل لك إنني ال ألتفت ملثل هذا 
النقد  النقد الهدام وما تناقشنا فيه مثال واضح لهذا 

غير املسئول. 
الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  ومهرجان 
من  ويعتبر  وفعالياته  مسابقاته  شكل  يف  مختلف 
أضخم املهرجانات من حيث التنوع يف عدد املسابقات 
سبيل  على  بفرنسا  »أفينيون«  فمهرجان   ، والفعاليات 
املثال عنده مسابقة واحدة وأخري خارج التسابق، وهو 
جدا  كبيرة  فيه  تقدم  التي  املسرحيات  عدد  مهرجان 

ولكنه يقدمها يف قسمني فقط.
ال  رأيي  يف  »أفينيون«  ملهرجان  ذكرته  الذي  والشكل 
نظرا ألنه مهرجان هدفه  الشيخ  ملهرجان شرم  يصلح 
للشباب،  املشاركة  مجال  وفتح  ودعم  األساسي حتفيز 
ومسارات  أقسام  ثالثة  تقدمي  يجعل من  الهدف  وهذا 
ذلك  يجعل  للعروض  األدنى  باحلد  لو  حتي  للتسابق 

إجنازا كبيرا فى حد ذاته للمهرجان. 
ويف ظل اجلائحة التي مير بها العالم كله يجعل تقدمي 
10 مسرحيات علي أرض الواقع وأمام اجلمهور احلي 
عددا يعتبر كبيرا خاصة مع الظروف الصعبة والشاقة 
التي سيمر بها الضيوف العرب والدوليني للوصول من 
دولهم ومطاراتهم إلي مصر فضرورات تطبيق إجراءات 
ويف  واإلجراءات.  الوقت  من  الكثير  تستهلك  السالمة 
العالم  دول  كل  من  املشاركني  لكل  يحسب  األمر  واقع 
وحتملهم  للمهرجان  بقدومهم  اجلريئة  اخلطوة  هذه 
الكوروني  احلصار  كسر  يف  ومساعدتنا  السفر  أعباء 

بالثقافة، ومثل هذا الكسر لهذا احلصار الكوروني إن 
لم تفعله مصر فمن سيفعله.

املحدد  املوعد  ــ  أبريل  شهر  يف  له  مخطط  كان  وما 
للمهرجان كل عام ــ أن يكون عدد العروض 25 عرضا 
كان  وامليزانيات  األيام  تقليص عدد  مع  لكن  مسرحيا، 
لهذا  والوصول  املشاركني،  عدد  تقليص  علينا  لزاما 
العدد من العروض إجناز يف حد ذاته يضاف للمهرجان 
ويحسب للعاملني باملهرجان وليس مجاال لالنتقاد يوجه 

لنا.
الدورة،  املكرمني يف هذه  بيومي فؤاد وحنان مطاوع من 
النجم  لتكرمي  انتقادا  املاضي  العام  املهرجان  وواجه 
مصطفي شعبان ــ رغم أن بدايته كانت كممثل مسرحي 
سيكون  ماذا  تري  العام  هذا  االنتقاد  نفس  وجه  ولو  ــ 

ردك..؟
 ـ املشكلة أن هناك بعض الناس ال يقررون يف داخلهم 
انتقاد ما،  البحث عن معلومة ما إال ويف نيتهم توجيه 
البحث عن  دور  يأتي  ثم  أوال  تأتي  االنتقاد  الرغبة يف 
من  نقدهم،  توجيه  خاللها  من  ميكن  معلومات  أي 
بداياته  الفني احلقيقي يف  املشوار  يعرف  قال ذلك ال 
للنجم مصطفي شعبان، فالرجل من يبحث عنه يعرف 
أن بدايته كانت كممثل مسرح وقام بعد سنوات بتغيير 
بتوجهه  للجمهور  الفن  يقدم من خالله  الذي  الوسيط 
أن  يجب  ترانا  أم  حقه،  وهذا  والتليفزيون،  للسينما 
نحاسبه علي أنه ترك املسرح يف توقيت معني للسينما 

والتليفزيون...؟!. 
مطاوع  وحنان  فؤاد  بيومي  تاريخ  الناس  تأمل  ولو 
املسرحي سيجدهما ممثالن مسرحيان من طراز رفيع 
والشخصيات  باملسرحيات  وملئ  كبير  تاريخ  ولهما 
مطاوع  حنان  وقفت  فمثال  العرض،  وليالي  الدرامية 
بطلة أمام محمد رياض يف مسرحية السلطان احلائر 
على سبيل املثال ولها العديد من األدوار األخري التي ال 

مجال لذكرها هنا اآلن 
وقمت أنا بنفسي مبشاركة بيومي فؤاد فى العديد من 
املسرحيات وهو ممثل مسرحي ظل عشرات السنوات 
ميثل على خشبة املسرح ، وقام بأداء شخصيات درامية 
السينما  يف  للعمل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  لها،  حصر  ال 

والتليفزيون . 
يجب أن يعرف من ينتوي االنتقاد أن عليه أن يراجع يف 
البداية معلوماته مادام ينظر لنا بعني الغضب ال بعني 
التشجيع علي استكمال النجاح، يجب أن يبحث ويتأمل 
هو  من  كان  أيا  املسرحي  الفنان  فتاريخ  البداية،  يف 
وماذا يقدم اآلن ال يجوز أن يتم محوه بانتقاله للعمل يف 
السينما والتليفزيون، بل يظل هذا التاريخ باقيا وشاهدا 

على أهمية هؤالء الفنانني يف مجال الفن املسرحي .
وهدفنا كمهرجان للشباب أن نقدم مناذج ناجحة وملهمة 
ليس  مكانة  لها  ويصبح  تاريخها  حتفر  أن  استطاعت 
استطاعوا  لكونهم  وإمنا  املسرحي  تخصصنا  فقط يف 
أن يكونوا جنوما كبار يف باقي الوسائط الفنية، وواجبنا 
أيضا أن نشير بالضوء على أهمية أبو الفنون يف تكوين 
واألساس  احلقيقي  املكون  هو  فاملسرح  النجوم،  هؤالء 

املتني ألي فنان يود أن يصبح جنما آجال أو عاجال . 
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Isis… 
Résurrection inévitable et poursuite éternelle

Depuis sa création, le groupe 
«Forsan Al-Shark» de l›Opéra du 
Caire se concentre sur l›inspiration 
du patrimoine égyptien sous 
toutes ses formes et l›introduit à 
travers des danses et chorégraphies 
dramatiques qui correspondent à 
l›esprit de l›Egypte moderne. Par 
cela, les performances du groupe 
atteignent une équivalence entre 
authenticité et contemporalité.
Dans sa cinquième édition cette 
année, le Festival international de 
théâtre de Sharm El-Sheikh pour la 
jeunesse accueille la performance 
égyptienne «Isis», dirigée par 
«Karima Beder» dans le Grand 
Jury Competition en tant que 
représentante officielle de l›Egypte. 
Il s›agit de la première participation 
internationale de cette performance 
à un festival international.
La performance est basée sur un 
héritage mythique égyptien ancien 
inspirant représenté dans plusieurs 
mythes liés à la déesse Isis, dont le 
premier est le mythe de la création 
lorsque «Geb», le dieu de la terre 
a épousé «Nut» la déesse du ciel 
donnant naissance à Osiris , Isis, 
Seth et Nephthys. La performance 
présente l›histoire d›amour entre 
Osiris et Isis, leur mariage puis 
le mariage de Seth et Nephthys. 
Quand Nephthys sait que Seth 
est stérile et ne peut pas amener 
d›enfants, elle recourt à Osiris pour 
tomber enceinte à Anubis qu›elle a 
jeté parmi les chiens par peur de la 
colère de Seth au cas où il le saurait 
mais Isis, la mère attentionnée, s›est 

occupée de la l›enfant et l›a élevé 
sous sa protection et son amour. 
L›histoire atteint son paroxysme 
lorsque Seth décide de tuer son 
frère Osiris en le mettant dans un 
sarcophage pour voler le jeté de 
l›Égypte. Lorsque cela se produit, 
l›Égypte subit une éclipse et nous 
voyons les fées danser pour que la 
lune brille à nouveau dans le ciel. 
Seth ne soppera pas ici mais il va 
plus loin et jette le sarcophage dans 
le Nil et encore plus en brisant le 
corps de son frère et le disperse 
dans toute l›Égypte. C›est alors que 
le voyage épique d›Isis commence, 
avec l›aide d›Anubis, pour restaurer 
le corps d›Osiris, le ressusciter 
puis donne naissance à Horus le 
sauveur qui vengera son père. Au 
cours de ce voyage, le metteur en 
scène explore l›héritage folklorique 
égyptien des danses et des rituels de 
la Haute-Égypte et du delta, dans 
un mélange folklorique qui réunit 

authenticité du contenu folklorique 
et contemporalité de la forme 
théâtrale, la danse dramatique 
moderne.
La performance est produite par 
le groupe «Forsan El-Shark» de 
l›Opéra du Caire. Mohamed Zanaty 
a écrit les vers. Anis Ismail dédie 
la conception des costumes et des 
décors. Les lumières sont conçues 
par Reda Ibrahim tandis que la 
bobine de musique est conçue par 
Mohamed Mostafa. La performance 
comprend Yasmeen Samir, Nader 
Helal, Abd Al-Rahman Desouquy, 
Habiba Ibrahim, Dina Mohamed, 
Basem Magdy, Fatma Al-Shabrawy, 
Hussain Rashad et des membres du 
groupe. De plus, Fatma Mohamed 
Ali a interprété la voix off d›Isis. La 
performance est conçue et dirigée 
par Karima Beder.

Dr. Tarek Ammar 
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 This round is dedicated to the 
Egyptian late star actress «Sana 
Jamil» – or Thuraia Yousef Atia 
– who was born in April 27th 
1930 in Al-Minia, south to Cairo, 
in a Christian Coptic family. 
She graduated from the higher 
institute of theatrical arts in 
1953 and worked at the national 
theatre. She was distinguished 
by her fine acting in Arabic and 
French. Zaki Tolimat chose the 
name of «Sana Jamil» to her 
instead of her original name. her 
work was limited to theatre and 
some minor role in cinema till 
«Faten Hamama» refused the 
role of «Nafisa» at the famous 
Egyptian film «A Beginning and 
An End» (Bedaia Wa Nehaia), 
based on one of Naguib Mahfouz›s 

Famous novels in 1960. At middle 
1960s, she married Louis Grees, 
a famous Egyptian journalist. 
She participated in four films 
on the list of best 100 Egyptian 
movies including: Zainab 
(1953) – A Beginning and An 
End (1960) – The Impossible 
(1965) – The Second Wife (1967). 
She participated in the famous 
international film «The Message» 
by Mustafa Al-Akkad». She 
participated in several theatrical 
performances including «The 
Cactus Flower» (Zahrat Al-
Sabbar). She also participated 
in several radio and tv series 
including: The White Flag – 
Good Morning Neighbor – Eyes 
– Escaping the days. She died on 
December 22nd 2002. 

• Participating countries (17) 
• Performances (10)
• Workshops (1)
• Workshop providers (1)
• Trainees (50)
• Theatrical hours (28) 
• Seminars (5)
• Seminar speakers (25)
• Publications (5) (the memorial book + SITFY›s Guidebook + 
Anthology of Winning Plays in Ahmed Sakhsoukh›s Competition 
- «The Actor›s Body Between Regular and Expressive 
Movement» - «Child Drama in Oman»)
• Daily chronicles (5 issues in three languages)  
• Attending artists (150) 

Sana Jamil… 
The Distinct Print of a Star 

This Round in Numbers
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Isis …
 Inevitable Resurrection and Eternal Pursuit
 Since being found, «Forsan Al-
Shark» band of Cairo Opera 
House concentrates on inspiring 
the Egyptian heritage in all its 
forms and introduce it through 
dramatic dance and choreography 
that suits the spirit of modern 
Egypt. By that, the band›s 
performances achieve equivalence 
between authenticity and 
contemporality. 
 In its fifth round this year, 
Sharm El-Sheikh International 
Theatre Festival for Youth hosts 
the Egyptian performance «Isis», 
directed by «Karima Beder» in the 
Grand Jury Competition as and 
official representative of Egypt. 
This is the first international 
participation of this performance 
in an international festival. 
 The performance is based on 
inspiring ancient Egyptian 
mythical heritage represented 
in several myths related to the 
goddess Isis, the first of which is 
the myth of creation when «Geb», 
the god of earth married «Nut» 
the goddess of sky giving birth to 
Osiris, Isis, Seth and Nephthys. 
The performance introduces the 
love story between Osiris and 
Isis, their marriage and then the 
marriage of Seth and Nephthys. 
When Nephthys knows that 
Seth is sterile and can not bring 
children, she resorts to Osiris to 
get pregnant in Anubis whom 
she threw among dogs for fear 
of Seth›s wrath in case he might 
know about it but Isis, the caring 

mother, took care of the the child 
and brough him up under her 
protection and love. The story 
escalates to its climax when Seth 
decides to kill his brother Osiris 
through put him in a sarcophagus 
to steal Egypt›s thrown. When this 
happens, Egypt suffers an eclipse 
and we see the fairies dance for 
the moon to shine again in the sky. 
Seth doesn›t sop here but he goes 
further and throw the sarcophagus 
into the Nile and even further by 
smashing his brother›s body and 
scatters it all over Egypt. It is 
then when the epic journey of Isis 
begins, with the help of Anubis, 
to restore Osiris› body, resurrect 
him and then gives birth to Horus 
the savior who avenges his father. 
During this journey, the director 
explores the Egyptian folk heritage 
of dances and rituals in upper 
Egypt and the delta, in a folk mix 
that gathers together authenticity 

of folk content and contemporality 
of theatrical form, the modern 
dramatic dance. 
 The performance is produced by 
«Forsan El-Shark» band of Cairo 
Opera House. Mohamed Zanaty 
wrote the verses. Anis Ismail 
dedicates the design of costumes 
and décor. Lights are designed by 
Reda Ibrahim while music reel is 
designed by Mohamed Mostafa. 
The performance features 
Yasmeen Samir, Nader Helal, Abd 
Al-Rahman Desouquy, Habiba 
Ibrahim, Dina Mohamed, Basem 
Magdy, Fatma Al-Shabrawy, 
Hussain Rashad and members 
of the band. In addition, Fatma 
Mohamed Ali performed the voice-
over of Isis. The performance is 
designed and directed by Karima 
Beder. 

Dr. Tarek Ammar 
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Before the dawn of written history, the 
first civilization ever appeared here, under 
this sky and over this earth. The power of 
this civilization is manifested not only in 
its magnificent monuments but also the 
Egyptians who created all this. Egyptians, 
proved, and continue proving, that they 
are able to put Egypt as the crown jewel of 
humanity and the cultural paramount that 
taught the world.
 Despite the global serious and sudden 
danger of COVID-19 pandemic, the 
challenging spirit of Egyptian youth 
undoubtedly asserted that our youth, who 
are eager to achieve the pioneer position of 
Egypt on all levels are able to do what they 
are willing to, no matter the challenges or 
conditions that may hinder their dreams. 
 Egypt›s past and present assert that the 
future depends on building humans and the 
real role of all cultural organizations is to 
build them. with the fifth round of SITFY, 
one fact asserts that the creative Egyptian 
youth, with their will and creativity, are 
able to form and run a festival that every 
Egyptian is proud of to embrace youth 
creations from all over the world on the 
blessed lands of Sini. 
 Amid the global war against dark powers, 

it is clear that artists and intellects are the 
front line in this battel of facing extremism. 
Without a true human culture and elegant 
arts, there will be no human future as 
this future depends of the ability of artists 
and intellects to face this massive wave of 
extremism with an illuminating thinking 
that is able to extract human creative power 
and direct them to serve humanity. 
 Here in Sini, while we receive the fifth 
round of SITFY, we are fully confident that 
our creative youth are able to deliver our 
message to the whole world. This message 
says: Egypt is the heart and spirit of the 
world and our youth are able to dream 
and achieve their dreams, no matter the 
challenge or dangers are as Egyptian 
intellects and artists are our front line in our 
battel against dark and extremist powers. 
 Congratulations for all participants in this 
round of the festival that represents the 
civilized face of Egypt. Congratulations to 
our beloved Egypt as her youth are able to 
express the issues of their country and face 
all types of global challenges. 

 Dr. Inas Abd Al-Daiem
 Minister of Culture

On this land, honorable men of Egypt 
stood to regain their dignity, lands and 
civilization. Today, Egyptian youth stand 
on the same land, Sini, to defend their 
glory and civilization against dark and 
extremist powers. Their weapon is their 
deep faith in their nation›s issues. They 
deeply believe in that light will prevail 
darkness. 
 Every year, Sharm El-Sheik embraces an 
event that every citizen and visitor await 
eagerly. For five years now, the nights of 
Sharm El-Sheikh light up with this unique 
festival, SITFY. The festival became 
an integral part of Sharm El-Sheikh›s 
modern history and we are all proud of 
being among this group of youth who are 
able to produce a real cultural work that 
expresses the true face of Egypt and her 
will and deserved place of pioneering the 
culture of the whole world. 
 Although the whole world is fighting a 
fierce war against COVID-19, the Egyptian 
youth declare their magnificent ability to 
organize this annual event, once conditions 

are suitable under the highest world 
standards of health safety. This asserts 
that our youth can lead us to the future. 
 This unique event is the fruit of honest 
efforts, creative thinking and ability to 
perform. This means that our youth are 
able to open new horizons and stand in the 
façade to defend human value and true 
patriotic principles with their faith, values 
and principles. 
 Every citizen in South Sini and in Sharm 
El-Sheikh are willing to support and 
embrace this event that we all await 
eagerly every year. We are all honest 
soldiers under the flag of this great nation 
to defend our security, prosperity and 
advance. May God bless your creative 
works and I congratulate Sharm El-Sheikh 
with the fifth round of this festival that was 
borne here and grew up till it became a 
huge monument. 

 General Khaled Fouda 
Governor of South Sini

Our Youth Can ..

The Fruit of Honest Efforts
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Tonight: 
• Red Carpet and Opening 
Ceremony:

  7:00 pm 
 The Open Theater of the Cultural 

Palace 

 • Opening Performance:  “Isis” 

(Egypt) 
 8:00 pm.

 Theater of the cultural Palace 
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