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إبراهيم احلسيني
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الترجمة اإلنجليزية :

فيروز طارق
الترجمة الفرنسية :

أحمد سعيد 
سكرتير التحرير :

سلــوي عثمان 

عدسة :

 يوسف صقر 
 

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

● بوابة أخبار اليوم

www.sitfyeg.com
www.facebook.com/SITFYeg
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كتب: سلوى عثمان

مخرج »هاملت 83«
يعتذر عن انسحاب العرض من الفاعليات لظهور إصابات بكورونا بفريق العمل

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
لإلعالن  صحفيا  مؤمترا  اخلامسة  دورته  يف 
الذي  العراقي  الفريق  قدرة  عدم  أسباب  عن 
ضمن   »1983 »هاملت  مبسرحية  سيشارك  كان 
باملهرجان،  الكبري  للعروض  الدولية  املسابقة 
جبار  الدكتور  العراقيني  الفنانني  نقيب  بحضور 
جودى، ورئيس الوفد العراقي، املخرج املسرحي 
العرض  املهرجان، ومخرج  رئيس  الغرباوى  مازن 
الكاتب  عادل،  عالء  املؤمتر  وأدار  سالم،  فكرت 

الصحفي.
د. جبار جودي: أعضاء الفرقة خسروا 
بالفعل املشاركة ولقاء جمهور املهرجان

املشاركني  الفرقة  أعضاء  أن  جودي  د.  أوضح 
نقابة  من  طلبوا   »1983 »هاملت  مبسرحية 
الفنانني العراقيني أن تكون الداعم لهم ليستطيعوا 
الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن  املشاركة 
أن  من  الرغم  وعلى  الشبابي،  للمسرح  الدولي 
الوضع املادى يف العراق ليس جيدا وهناك أزمات 
استطاعت  النقابة  أن  إال  باألجور،  كبيرة خاصة 
تتحمل  ــ  الفرقة  تذكرة سفر ألعضاء   12 توفير 
الفرق تذاكر الطيران ويتكفل املهرجان بإقامتهم، 
احلصول  مت  كما  مناسب،  سفر  بدل  لهم  ووفر 
على موافقة وزير الصحة العراقي لعمل حتاليل 
املفاجأة  كانت  ولكن  جميعا،  لهم  مجانا   P.C.R
هي إصابة عدد من أفراد الفريق بفيروس كورونا 

املستجد. 
وقال جودي »يف رأيي الشخصي أن أعضاء الفرقة 
خسروا بالفعل املشاركة ولقاء جمهور املهرجان«. 

فكرت سالم: حضرت أمس ألوجه اعتذارا 
مباشرا جلمهور املهرجان ألنه جمهور 

يستحق ذلك 
أعلن فكرت سالم، مخرج العرض على أنه حضر 
اعتذارا  لتقدمي  السرعة  وجه  على  امس  مساء 
مباشرا إلدارة املهرجان وللجمهور املتابع لفاعليات 
هذه الدورة، لعدم مشاركة الفرقة باملسابقة، ألنه 
كانوا قد  انهم  جمهور يستحق ذلك، مؤكدا على 
قاموا بكافة التحضيرات إلنهاء إجراءات السفر . 
وأوضح سالم أنه حدث مجموعة تطورات سريعة 
بدأت بإصابة والدة أحد أعضاء الفرقة بـ)كوفيد 
19( والذي نقل له العدوى منها، ثم توفيت هذه 
مواساة  الفرقة  أعضاء  باقي  جعل  السيدة، مما 
زميلهم والذهاب لتعزيته، ليكتشف قبل أيام قليلة 
مخالطة  بعد  أخرين  ثالثة  إصابة  السفر  من 
معه  يستحيل  الذي  األمر  وهو  املصاب،  زميلهم 
املهرجان،  فاعليات  ضمن  واملشاركة  السفر 
إلدارة  إلكترونيا  اعتذارا  يرسلوا  جعلهم  ما  وهو 

املهرجان، لكنه لم يكن كافيا.
تليفونيا  حدثه  جودي  د.  أن  على  فكرت  وأكد 
من  أكبر  االعتذار  يكون  أن  ضرورة  ليخبره 
وبناء   « وأضاف  أإللكتروني  باالعتذار  االكتفاء 

عليه سافرت على الفور حتى اعتذر بشكل مباشر 
ورسمي إلدارة املهرجان«.

مازن الغرباوي: احلفاظ على السالمة 
العامة هو األولوية يف هذه الدورة 

أكد مازن الغرباوي على أن احلفاظ على السالمة 
العامة األولوية األساسية لتلك الدورة، وأشار إلى 
والتوصل  جودى،  د.  مع  الكامل  التنسيق  مت  أنه 
كل  صحة  على  حفاظا  يأتي  الذي  القرار  لهذا 

األطراف املعنية. 
وأعلن الغرباوي أنه رغم أن الئحة املهرجان تقضي 
بأن الفرقة املعتذرة عن املشاركة قبل 45 يوم من 
االفتتاح حترم من املشاركة ملدة عامني متتاليني، 
العالم،  منها  يعاني  التي  للظروف  نظرا  ولكن 
وتقديرا ملجيء املخرج بنفسه لالعتذار، وتأكيدا 
على أواصر االحترام املتبادل بني املهرجان وشعب 
العراق سيتم التغاضي عن هذا الشرط،، وشدد 
على انتظار إدارة املهرجان ملشاركتهم يف الدورة 

املقبلة من املهرجان . 
عالء عادل: سيتم توقيع بروتوكول تعاون 

بني املهرجان ونقابة الفنانني العراقيني 
أنه  إلي  املؤمتر  نهاية  فى  عادل  عالء  أشار 
املهرجان  بني  تعاون  بروتوكول  هناك  سيكون 
لثالث  جتديده  سيتم  العراقيني  الفنانني  ونقابة 
سنوات قادمة، ومن املقرر أن يتم توقيعه يف اليوم 

اخلتامي للمهرجان. 
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في عيونهم ...

أ.د / مدحت الكاشف
 عميد املعهد العالي للفنون املسرحية : 

كتابي  بنشر  املهرجان  بقيام  العام  هذا  أشرف   
»جسد املمثل بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة 
كتابي  وهو  املهرجان  إصدارات  ضمن  املعبرة« 
مبادرة  هي  وبالطبع   . االجتاه  هذا  يف  السابع 
كتب  جانب  إلى  ينشر  أن  املهرجان  من  متميزة 
السير الذاتية للمكرمني كتباً أخرى تسهم يف نشر 
املعارف املسرحية حيث ينشر املهرجان هذا العام 
كتابني معرفيني أحدهما لي واآلخر للدكتور خالد 
النوع  إقامة هذا  الزدجالي من سلطنة عمان. إن 
نظراً  جداً  مهم  أمر  هو  الدولية  الفعاليات  من 
حياة  على  املهرجانات  هذه  ملثل  املفيد  للمردود 
الشباب حيث أن املسرح هو ذلك الفن اجلماهيري 
وهذه   . واحد  ثقايف  سياق  يف  الكل  يجمع  الذي 
رسالة  ترسل  استثنائية  دورة  هي  الدورة حتديداً 
على  موجودة  تزال  ال  مصر  أن  أجمع  العالم  إلى 
املهرجان  يضع  ما  وهو  للعالم  الثقافية  اخلريطة 
بقوة على اخلارطة الدولية للمهرجانات املسرحية 
املؤثرة عاملياً دون أدنى مبالغة . كم أمتنى أن يزيد 
الورش  املهرجان من فعالياته املصاحبة خصوصاً 
النوعي  بالتصنيف  االهتمام  مع  واإلصدارات 
للعروض داخل مسارات التسابق . خالص متنياتي 
املهرجان  لهذا  واالستمرارية  والسداد  بالتوفيق 
الشاب الذي يشق طريقه بقوة نحو إحداث حراك 
مسرحي حقيقي على املستويني املحلي والدولي . 

أ.د / مصطفى سليم 
مقرر جلنة اإلصدارات : 

اإلصدارات  للجنة  كمقرر  مشاركتي  جانب  إلى   

كتاب  املهرجان  كتب  العام ضمن  لي هذا  يصدر 

»سناء جميل البصمة املتفردة يف عالم التمثيل« . 

وحقيقة فقد ترددت طويالً عند كتابة هذا الكتاب 

عن فنانة بحجم سناء جميل . إال أن هناك عوامل 

كثيرة دفعتني إلى االنتهاء من هذا الكتاب منها ما 

لقيته من دعم كبير من تالميذ سناء جميل خالل 

بالتدريس إلى جانب ما  التي عملت فيها  الفترة 

وثائقية  مواد  من  دوارة  عمرو  الدكتور  أهدانيه 

قراءة  إلعادة  كناقد  خبرتي  جانب  إلى  قيمة 

أعمالها وحتليلها حيث جتمع لي يف النهاية مادة 

قيمة ميكن أن تصنع كتاباً يليق بتاريخ سناء جميل 

الفني الذي ميثل بصمة خاصة يف عالم التمثيل . 

إن إقامة هذه الدورة التي تعد استثنائية ومتحدية 

متضافر  وجهد  شاق  عمل  هو  املقايسس  بكل 

فعالية  إلقامة  املهرجان  يف  املشاركني  كل  بني 

فعالية  ملصر  وتضع  والقوة  باجلدية  تتسم  دولية 

 . العاملية  اخلريطة  على  كبيرة  دولية  مسرحية 

مجال  يف  العريق  مصر  لتاريخ  إضافة  املهرجان 

والثقافية  الفنية  الفعاليات  واستضافة  تنظيم 

الدولية وأرى أنه سيتحول خالل مدة قصيرة جداً 

إلى واحد من أهم املهرجانات الدولية التي تعنى 

بإنتاجات الشباب . 

د/ عبير فوزي 
مقرر جلنة مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة  : 
للجنة  كمقرر  املهرجان  من  الدورة  هذه  يف  أشارك   
اختيار أفضل شخصية مسرحية مصرية وعربية شابة، 
لشباب  دفعاً  املهرجان  يقدمها  شرفية  جائزة  وهي 
مجاالت  كافة  يف  التميز  من  مزيد  نحو  املسرحيني 
العمل املسرحي حيث يشعر الكثير من الشباب بأنهم ال 
يتلقون قدراً كافياً من االهتمام بإبداعاتهم مما يدفعهم 
قدراً  متنحهم  اجلائزة  هذه  أن  إال  باإلحباط  للشعور 
بالقدر  بها  يحتفى  إبداعاتهم  أن  يف  األمل  من  كبيراً 
اجلائزة  هذه  يف  العمل  ألية  اعتمدت  وقد   . الكايف 
على قيامي كأمني سر للجنة بإعداد قائمة مكونة من 
ثالثني إسماً من أهم خبراء املسرح يف مصر مع طرح 
ثالث  أفضل  هم  من  وهو  جميعاً  عليهم  واحد  سؤال 
املستويني  على   2019 لعام  شابة  شخصيات مسرحية 
على  باحلاصل  الفائز  حتديد  مع  والعربي  املصري 
العام  لهذا  . وقد حصل على اجلائزة  الدرجات  أعلى 
اللبناني  واملمثل  إمام  إسالم  املصري  الشاب  املخرج 
قاسم أصطانبولي . وتعد دورة هذا العام من املهرجان 
دورة حتدى تثبت للجميع أننا الزلنا قادرين على إقامة 
فعاليات مسرحية مهمة بشكل حي وليس عبر وسائط 
الدورة هو  لهذه  النجاح احلقيقي  فإن  لذلك  اإلنترنت 
إقامتها يف حد ذاتها حيث استطاع فريق عمل املهرجان 
اختيار هذه املجموعة من العروض الدولية واستقدامها 
إلى مصر يف ظل ظروف ضاغطة بسبب كورونا . إن 
استمرارية العمل وإقامة دورة كاملة الفعاليات فإن ذلك 

يعدج انتصاراً قوياً إلرادة الشباب املصري . 

املهرجان خاصة يف ظل األجواء  القائمني على  واجه  كبيرًا  )دورة سناء جميل( حتديًا  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  الدورة اخلامسة من مهرجان شرم  إقامة  تعد 
القلقة املصاحبة لتفشي وباء كورونا املستجد والتي فرضت الكثير من العقبات على حضور الفرق والضيوف من جميع أنحاء العالم . وفيما يلي شهادات بعض الفنانني 

املشاركني يف فعاليات الدورة اخلامسة من املهرجان وانطباعاتهم عن األداء العام للمهرجان . 
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د. خالد الزدجالي 
رئيس جلنة حتكيم مسابقة عروض املونودراما )عمان(: 

 هذه هي أولى مشاركاتي يف مهرجان شرم الشيخ 

الشبابي وذلك من خالل ترأسي  للمسرح  الدولي 

للجنة حتكيم مسابقة عروض املونودراما إلى جانب 

إقامة حفل توقيع كتابي املعنون »دراما الطفل يف 

فعالية  وإقامة   . عمان«  يف  والتليفزيون  املسرح 

مسرحية دولية حتتفي بالنتاج املسرحي للشباب من 

جميع أنحاء العالم هي حدث بالغ األهمية خاصة 

الواقعة حتت مظلة  العمرية  الفئات  تعدد  يف ظل 

الشباب وهو ما ينعكس على تنوع اإلنتاج املسرحي، 

املونودراما  بني  التسابق  تنوع مسارات  فإن  كذلك 

يضفي  الشارع  ومسرح  الكبير  االحترايف  واإلنتاج 

ذلك  على  عالوة   . املسرحي  احلراك  على  ثراءاً 

النقاشية  احللقات  من  مجموعة  املهرجان  يعقد 

باملسرح  اخلاصة  الندوة  يف  رأينا  كما  املهمة 

الشبابي كصناعة ثقافية للتنمية املستدامة وكذاك 

مناظرة 150 سنة على املسرح املصري . ولعل أهم 

إحدى  إلى  املهرجان  املهرجان هو خروج  ما مييز 

املدن السياحية خارج إطار مركزية العاصمة وهو 

ما يثري احلراك املسرحي يف ربوع مصر وبالفعل 

نحن نحتاج إلى مثل هذه املهرجانات النوعية خارج 

حيث  ككل  العربية  منطقتنا  يف  العواصم  حدود 

على  التعرف  أمام  الفرصة  املهرجانات  تلك  تتيح 

حالة التنوع الثقايف يف مختلف املناطق اجلغرافية 

. كذلك فإن املنطقة العربية تشهد حالياً طفرة يف 

مهرجان  خصوصية  أن  إال  املسرحية  املهرجانات 

جانب  إلى  الشباب  نحو  وتوجهه  الشيخ  شرم 

عن  وبعده  وفعالياته  ضيوفه  بانتقاء  اهتمامه 

البهرجة التي قد تشوب بعض املهرجانات األخرى 

جتعله – رغم حداثة عمره – قادراً على أن يضع 

نفسه بقوة على خارطة املهرجانات الدولية املهمة 

والتي أتوقع أن يحظى املهرجان فيها مبكانة مميزة 

خالل وقت قصير جداً . 

أ.د / عالء قوقة 
مؤطر ورشة حرفية املمثل: 

 أشارك للمرة األولى يف فعاليات مهرجان شرم الشيخ 
الدوليى للمسرح الشبابي من خالل تقدميي لورشة 
احترافية لتطوير أداء املمثل من خالل تنمية قدراته 
العقلية للتحكم يف أفعاله اجلسدية . والورشة قائمة 
على أسس علمية تتفق وأحدث اجتاهات تنمية أداء 
بحكم  للورشة  كمؤطر  عليها  حرصت  والتي  املمثل 
كوني أستاذا للتمثيل ورئيساً لقسم التمثيل واإلخراج 
تعتمد  وبالطبع   . املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد 
الورشة على اختيار العناصر الصاحلة للمشاركة من 
لضمان  الورشة  يف  البدء  قبل  تتم  اختبارات  خالل 
املهني  املستويني  على  وجدواها  تأثيرها  فعالية 
واألكادميي . هناك مهرجانات نوعية متخصصة يف 
مختلف أشكال املسرح يف جميع أنحاء العالم حيث 
نرى مهرجانات تهتم باملونودراما وأخرى بالديودراما 
وثالثة باملسرح النسوي ولذلك يعد ما فكر فيه مازن 
بالشباب  خاص  دولي  مهرجان  إقامة  من  الغرباوي 
بفارق  تهتم  املهرجانات ال  أغلب  أن  أمر مهم حيث 
الكبار  بني  اإلنتاجية  والفروق  والعمل  اخلبرة 
إبداعات  على  بالسلب  ينعكس  ما  وهو  والشباب 
يف  تفوقها  قد  أعمال  وسط  تقيم  والتي  الشباب 
عناصر كثيرة حاسمة للعملية املسرحية . لذلك فغن 
الفرص  تكافؤ  املهرجان يضمن  داخل هذا  التسابق 
تعدد  جانب  إلى  هذا  التسابق،  عند  الشباب  بني 
املهرجان  هذا  وجود  فإن  لذلك  التسابق،  مسارات 
الشباب  بإبداعات  املهتم  الوحيد  يكون  رمبا  الذي 
من  االستفادة  ميكن  حيث  القاهرة  خارج  وانعقاده 
جانب  إلى  السياحي  التنشيط  عملية  يف  املهرجان 
يحمل  وكمهرجان مصري   . والثقايف  الفني  مردوده 
الصفة الدولية فإنني أرى أن مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي يحتل مكانة قوية ومتميزة 
أن  كما  املصرية  الدولية  املهرجانات  خارطة  على 
املتمثل  احلالي  الظرف  ظل  يف  الدورة  هذه  إقامة 
بالتقدير  جدير  أمر  هو  العاملية  كورونا  جائحة  يف 

واالحتفاء . 

د/ محمد الشافعي : 

جائزة  حتكيم  جلنة  كعضو  الدورة  هذه  أشارك   

وهي  األول  للعمل  السيد  عصام  الكبير  املخرج 

السيد  عصام  القدير  املخرج  مينحها  جائزة 

األول  عملهم  يقدمون  الذين  الشباب  للمخرجني 

أهمية  وهناك   . مواهبهم  لصقل  لهم  منه  دعماً 

خاصة  دولية  مسرحية  مهرجانات  لوجود  قصوى 

للتسابق  أوسع  مجاالً  تتيح  حيث  الشباب  بفئة 

الفرص  تكافؤ  مبدأ  فيها  يتوافر  حيث  واإلبداع 

لعروض  اإلنتاج  ميزانيات  ضعف  ظل  يف  خاصة 

الشباب مما يحرمها من فرص كثيرة أمام عروض 

انعقاد  أن  كما   . أضخم  إنتاجية  ميزانيات  توفر 

يحقق  سياحي  طابع  ذات  محافظة  يف  املهرجان 

استفادة  جانب  إلى  السياحة  تنشيط  من  قدراً 

أن  كما  األجنبي،  اجلمهور  تواجد  من  املهرجان 

انعقاد هذه الدورة يف ظل محنة تفشي وباء كورونا 

عاملياً يؤكد للعالم أن مصر قادرة على مواجهة كافة 

أما عن جائزة   . الشباب  التحديات بطموح وعزم 

كبير  مخرج  من  مهماً  دعماً  فتمثل  السيد  عصام 

يحمل تاريخاً فنياً عريقاً لعدد من الشباب الواعد 

الذي يخطو أولى خطواته نحو ممارسة فن املسرح 

وكم نتمنى أن يحذو الكثيرون من الكتاب ومصممى 

الديكور وكافة املشتغلني بعناصر العمكل املسرحي 

حذو املخرج الكبير عصام السيد فيقدموا جوائز 

 . التميز  نحو  الشباب  للمبدعني  دفعاً  بأسمائهم 

اللجنة أفضل ثالثة عروض من بني  وقد اختارت 

25 عرض مسرحي تقدم لنيل اجلائزة ونتمنى أن 

يظل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

من  ويحقق  القادمة  السنوات  مر  على  تألق  يف 

النجاحات ما يضعه يف مصاف كبرى املهرجانات 

يف  املسرحي  الشباب  فئة  تستهدف  التي  الدولية 

العالم كله . 
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كتب: سلوى عثمان  

شباب شرم الشيخ يشاركون في تنظيم المهرجان
 .. ويرفعون شعار معا لنشر الفنون بمدينتنا وأهال بالضيوف

مع إنطالق فاعليات الدورة اخلامسة ملهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح 
من  العشرات  تواجد   .. احلالي  نوفمبر   16 املاضي  االثنني  يوم  الشبابي« 
الفتيات والشباب يعملون داخل املسرح وبعروض الشارع وبقاعات الندوات، 
العامة  السالمة  قواعد  تطبيق  على  ويتأكدون  احلضور،  دخول  ينظمون 
من ارتداء للكمامات و االلتزام بالتباعد االجتماعي ــ القواعد املتبعة بعد 

ظهور فيروس كورونا، .. وغيرها من املهام التطوعية األخري .
تالحظ بسهولة أن أعمارهم ال تتجاوز الـ 20 عاما ــ إال واحد أو أثنني أكبر 
ومحافظون  باستمرار،  ومتواجدون  عملهم،  فى  وملتزمون  قليال،  سنا 

على هدوئهم وابتسامتهم، وتنظيمهم للفاعليات باهتمام . 
شرم  مدينة  قاطنى  من  جميعا  أنهم  تعرف  منهم  أكثر  االقتراب  وعند 
الشيخ، وتعرفوا علي املهرجان بطرق مختلفة منهم من شارك أصدقائه 

باملهرجان من قبل، ومنهم من سمع عنه من السنوات املاضية، وهناك من 
فى  الدورة اجلديدة لالشتراك متطوعا  تفاصيل  وبحث عن  بنفسه  قام 

تنظيم الفاعليات. 
ورغم اختالف أسباب اشتراكهم يف هذه التجربة اجلديدة عليهم جميعا، 
إال أنهم اتفقوا فى حديثهم على أن الهدف األساسي من خوض التجربة 
وأيضا  الفاعليات  هذه  ملثل  املتعطشة  مبدينهم  املسرح  فنون  نشر  هو 
الفيروز،  أرض  يف  واملصريني  واألجانب  العرب  من  بالضيوف  للترحيب 
شبابها  خالل  من  الرائعة  املدينة  هذه  عن  حضارية  صورة  وإيصال 
وفتياتها، كما اجتمعوا جميعا على أنهم سيكونون ضمن كتيبة مهرجان 
»شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الستكمال مسيرة املهرجان على 

أرض الفيروز 
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يوسف عالء: املهرجان فاعلية تشجع على 
السياحة فى شرم الشيخ وهذا ما دفعني للمشاركة 

كمتطوع 
أوضح يوسف عالء، أنه قام باملشاركة من قبل فى 
بتنظيم مؤمترا ومهرجانات سابقة، وجاء  التطوع 
قراره هذه املرة باملشاركة يف املهرجان ألنها فاعلية 
ما  فيها، وهو  ولد  التي  بلده  السياحة فى  تشجع 
هناك  احلالة ألن  هذه  واجبة يف  مشاركته  يجعل 
أهمية كبيرة يف إيصال صورة جيدة عن مدينة شرم 
الشيخ للعالم، وأيضا يجب على جميع الشباب أن 
أحسن  تكون  أن  يتمنوا  وأن  مدينتهم  على  يغاروا 

بلد يف مصر .
 وأعلن عالء عن سعادته للمشاركة يف هذا احلدث 
عربية  دول  من  ومبدعني  فنانني  يجمع  الذي 
من  كثيرا  إستفاد  انه  وأضاف  مختلفة،  وأجنبية 
ووجد  باملهرجان  املشاركة  للمسرحيات  مشاهدته 

بها الكثير األفكار التي استمتع مبشاهدتها.

خالد العقداوي : أهمية املهرجان دفعتنى للتطوع 
يف تنظيم فاعلياته 

أوضح خالد العقداوي انه مبجرد معرفته بحاجة 
املهرجان ملتطوعني لم يتردد يف املشاركة نظرا ملا 
وجده من أهمية للمهرجان، كما وجد أنها فرصة 
أنه  وأضاف  األهمية،  بهذه  بحدث  يشارك  لكي 
وجد تنظيما حقيقيا، و سعد كثيرا بهذه التجربة 

اجلديدة عليه. 
املهرجان  من  الكثير  تعلم  أنه  العقداوي  وأضاف 
وكيفية  للتنظيم،  املثلى  الطريقة  ماهى  وأهمها 
التعامل مع الضيوف، وشدد على أنه بعد املشاركة 
وفاعليات  املدينة  سكان  بني  كبير  تفاعل  وجد 
بالسوق   « املمر   « هناك عرض  فكان  ؛  املهرجان 
يغلقون  التجارية  املحالت  أصحاب  ووجد  القدمي 

محالتهم ويتوجهون لالستمتاع بالعرض . 
القادم  العام  يكون  أن  للمهرجان  العقباوي  ومتني 
اإلنتهاء  بعد  أكثر  وبعروض  أوسع  نطاق  على 
أكثر  فنانني  هناك  يكون  وأن  كورونا،  جائحة  من 
يقومون يف شرم الشيخ ليتعرفون عليها ويروجون 

لها كمدينة سياحية كبري . 

جودى أحمد: تعلمت أن أكون منظمة بعد تطوعى 
مبهرجان شرم الشيخ 

من  كثيرا  استفادت  أنها  عالء  جودي  أكدت 
املشاركة باملهرجان، على مستويات عدة منها زيادة 
وعيها جتاه التعامل مع الضيوف األجانب والعرب 
واملصريني، وثقافيا مبشاهدتها لعروض املهرجان 

التي اعتبرها فرصة لم حتدث من قبل. 

تكن  لم  املسألة  أن  وجدت  أنها  جودي  وأضافت 
سهلة كما تخيلت فى البداية، فعلى كل شاب وفتاة 
منهم مسئولية فى التنظيم و احلفاظ على السالمة 
العامة وتوجيه احلضور يف الصالة .. وغيرها من 
ــ  بالنسبة لصغر سنهم  ــ  ثقيلة  التى كانت  املهام، 

ولكنها كانت ممتعة وتعلموا منها الكثير . 
شخصيتها  من  غيرت  املشاركة  أن  أشارت  كما 
فكانت شخصية غير منظمة بالقدر الكايف ولكن 
مشاركتها علمتها التنظيم ليس فقط يف املهرجان 
أن  وجدت  أنها  كما  العادية،  حياتها  فى  ولكن 
مشاهدتها للمسرحيات علمتها أمور كانت جتهلها 
للهدف  الوصول  أن  تعلمت  وأيضا  التمثيل،  عن 
املتفرجني  يجد  أن  فيمكن  الهني،  باألمر  ليس 
أخذ  التنظيم  هذا  ولكن  ومنظم  قائم  املهرجان 
جهدا كبيرا وعمال طويال إلجنازه وهو ما ستطبقه 

على مستقبلها . 

ألينا ألكسندر: قرار التطوع باملهرجان تغلب على 
خويف من » كوفيد 19 » 

ألينا ألكسندر من الفتيات املتطوعات وهي روسية 
ملستقبلها  من خططتها  املصرية،  اجلنسية  حتمل 
أن تكون فنانة من خالل إنضمامها ألحدي كليات 
الفنون بعد اإلنتهاء من الثانوية العامة، ووجدت ان 
املهرجان فرصة جيدة للتعلم ورؤية الفن املسرحي 

عن قرب . 
دفعتها  التي  األخري  األسباب  من  أنه  وأضافت 
للمشاركة هي رغبتها فى تعلم فنون التواصل مع 
االخرين، وورغم خوفها من عودة فيروس كورونا 
للظهور مرة أخري لكنها فضلت املشاركة وخوض 
التجربة وحتدت خوفها النها وجدت أن املهرجان 
ضمن  واملشاركة  إنتهازها  يجب  متفردة  جتربة 

فاعلياتها . 
أشارت إلينا أن املهرجان يفيد املدينة يف التعرف 
تعلمها  يف  أفادها  كما  قرب،  عن  ورؤيتها  عليها 
كيفية العمل يف فريق متعاون ومتفق على ضرورة 

جناح املهرجان . 

مرمي شاكر : حبي للتمثيل هو السبب فى التطوع 
باملهرجان 

ولكنها  التمثيل  حتب  أنها  شاكر،  مرمي  أوضحت 
عن  وعندما سمعت  املدينة،  االهتمام يف  ال جتد 
أن  ميكن  أنها  وجدت  ملتطوعني  املهرجان  حاجة 
واالحتكاك  املسرح  على  للتعرف  فرصة  تكون 

بالفنانني . 
عن  الكثير  عرفتها  املشاركة  هذه  أن  وأضافت 
طرق تنظيم املهرجانات والفاعليات املتنوعة، كما 

عرفتها على الكثير من نوعيات املسرح من خالل 
املتطوعني  ويقوم  يوميا  تقدم  التى  املسرحيات 

بتنظيمها ومشاهدتها أيضا . 

عمرو شريف : تعلمت الكثير من املعلومات من 
خالل متابعة الندوات 

باملهرجان  تعرفه  بداية  عن  شريف  عمرو  حتدث 
املشاركة  هو  قرر  ثم  أصدقائه،  بسبب  كان  أنه 
النظام واحلفاظ على  أنه تعلم  كمتطوع، وأضاف 
تطبيقات  على  احلفاظ  تعلم  كما  العامة  سالمته 

السالمة على األخرين . 
أضاف شريف أنه عرف العديد من املعلومات من 
خالل الندوات التى ينظمها املهرجان، عن املسرح 
والفنانني وعناصر العمل املسرحي، ... وغيرها . 
أهمية  له  املهرجان  أن  يجد  أنه  أكد شريف على 
بها  يوجد  ال  ألنها  نظرا  للمدينة  بالنسبة  كبيرة 
فاعليات فنية، وهو ما ملسه من تفاعل الناس فى 
بالذهاب  املواطنني  واهتمام  العروض  مع  الشارع 
للمسرح ومشاهدة العروض املشاركة بالفاعليات. 

فيروز عباس : أحلم بان أكون إعالمية أو سفيرة 
واملهرجان هو أولى اخلطوات الكتساب خبرة 

التعامل مع األخرين 
أكدت فيروز عباس على أن مهرجان شرم الشيخ 
خطواتها  أولي  هو  الشبابي  للمسرح  الدولي 
الكتساب خبرة التعامل مع األخرين النها حتلم بأن 

تصبح سفيرة أو إعالمية . 
املهرجان  من  الكثير  استفادت  أنها  وأضافت 
والقائمني على إدارة املهرجان، وتعلمت أن هناك 
تعلمت  كما  للراحة،  ووقت  والعمل  للجد  وقت 
مع  ودودة  التعامل  فى  وطريقتها  لطيفة  تكون  ان 
املهرجان  فى  علموها  أنهم  قالت  وأيضا  اجلميع، 
أن تكون واجهه مشرفة للمهرجان ولشرم الشيخ  

وفى نهاية حديثها شددت فيروز على أنها تري أن 
من  القادمة  السنوات  يف  املتطوعني  فى  التحسن 
جراء اخلبرة سيكون له أثرا كبيرا على املهرجان 
وسيكون سببا يف أن يكون يف أفضل صورة ألنهم 
واجهة املهرجان، وهو ما متنت أن يكونوا عليه فى 

الدورات القادمة . 

فادي صالح : املهرجان له أثرا كبيرا على سكان 
املدينة 

فادي  هو  املتطوعني  هؤالء  بني  األكبر  الشاب 
صالح، شاب يدرس بكلية السياحة والفنادق ويبلغ 
22 عاما، كما أنه قام بالبحث عن املهرجان بنفسه 
بهذه  للتطوع  املهرجان  إلدارة  الوصول  وحاول 
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الدورة وهو بالفعل ما حدث . 

املشاركة  الكثير من اإلفادة فى هذه  ووجد فادي 

ومنها التعرف على الثقافات األخري ؛ فاملهرجان 

فرصة تتيح للشباب مشاهدة مسرحيات من دول 

متنوعة وثقافات مغايرة للثقافة املصرية .

وأضاف فادي أن املهرجان كان لو أثرا كبيرا على 

عنه  يتحدثون  وأصبحوا  نفسها  املدينة  سكان 

وجد  أنه  إلي  وأشار  بانتظام،  فاعلياته  ويتابعون 

عند مشاركته أن إدارة املهرجان لديها خبرة كبيرة 

املساعدة  على  متوقف  دورهم  وكان  التنظيم  يف 

فقطولم يتعبوا فى ذلك الن األساس موجود .

 فيبرونيا هاني : تعلمت املشاركة و تعلمت الكثير 
من هذه التجربة 

تعرفت فيبرونيا هاني على العديد من املعلومات 

من خالل مشاركتها باللجنة التنظيمية للمهرجان، 

كما عرفت الكثير عن املسرح والفن بعد أن قررت 

االنضمام لهذه التجربة 

وأضافت فيبرونيا أنها قررت املشاركة فى البداية 

نظرا لندرة الفاعليات مبدينة شرم الشيخ، فقررت 

أمام  نفسها  وجدت  قم  ملدينتها،  واجهة  تكون  أن 

حدث كبير وشاهدت فنانني كبار كثر، مما جعلها 
تتفاعل بشدة مع عذع التجربة وتستفيد منها على 

العديد من األصعدة . 

ليندا بدر : تعلمت التنظيم من املشاركة يف 
املهرجان 

املعلومات  من  العديد  وعرفت  التنظيم  تعلمت 
اجلديدة من املشاركة يف املهرجان، هذه هى أهم 
املشاركة  فى  ترغب  فكانت  بدر،  ليندا  تعلمته  ما 
للتطوع  فرصة  وجدت  وعندما  مناسبة  بفاعلية 
بها  املشاركة  وجدت  وبالفعل  تتردد  لم  باملهرجان 
الكثير  تعرفت من خاللها على  و  لتتعلمه،  الكثير 
من القضايا املسرحية منها ما اثير مبناظرة » 150 
سنة مسر » فكانت من أكثر الفاعليات التى أثرت 

فيها شخصيا . 
كبيرا  أثرا  للمهرجان  أنها جتد  ليندا  وأضاف ت 
ليكون  فرصة  أنها  كما  الشيخ،  شرم  مدينة  على 
باملدينة مهرجانا فنيا يهتم بالتنشيط السياحي . 

مرمي سامي : أحلم بأن يكون املهرجان أكبر 
بخبرة  تتمتع  كانت  أنها  سامي  مرمي  أوضحت 

بتنظيم  املشاركة  خالل  من  التنظيم  فى  بسيطة 
تشارك  أن  قررت  ولكنها  مبدرستها  فاعليات 
فرصة  وألنها  أكبر  خبرة  لتكتسب  باملهرجان 

للتعامل مع مسرحيني من دول مختلفة . 
بها  ينظم  ال  الشيخ  شرم  أن  على  سامي  وأكدت 
الكثير من الفاعليات وهو ما جعل تنظيم املهرجان 
باملدينة من األحداث الهامة التى تزيد من احلراك 

بها .
مرمي  حاولت   « أكبر  املهرجان  يكون  بأن  أحلم   «
الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  امنيتها  تلخيص 
للمسرح الشبابي، فهى ترغب ان تكون املسرحيات 
ليكون  الضيوف  عدد  يتضاعف  وأن  بالعشرات 

هناك تأثيرا أكبر للمهرجان .

يوسف وائل احلكيم : شاركت بلجنة التنظيم 
لثالثة أسباب 

حتدث يوسف وائل احلكيم عن كونه مسئوال عن 
بعض املهام اخلاصة باملتطوعني ومنها التأكيد على 
الزي املناسب، وتنظيم مواعيد احلضور، و أضاف 
ودائم  تواصل مباشر  يكون هناك  أن  تعلموا  انهم 
فيما بينهم للحفاظ على وتيرة النظام بالفاعليات . 
وأضاف احلكيم أنه شارك هذا العام لثالثة أسباب 
االولى انه يجب العمل التطوعي، والثانية أنه يحب 
التمثيل واملسرح والثالثة لدعم مدينته خاصة فى 

وجود جائحة كورونا وقلة السياحة باملدينة . 
وأشار احلكيم إلى أن مهرجان ميكن ان يكون فى 
القائمني  القادمة ألن  السنوات  اكبر خالل  مكانة 
على املهرجان يقومون مبجهود كبير لنجاحه، وألنه 
بالفعل من املهرجانات الهامة التى حرجكت املياة 

الراكدة بشرم الشيخ . 

حسام الدين مسعد : املتطوعني يعملون فى إطار 
منضبط

العالقات  بلجنة  عضو  مسعد،  الدين  حسام  أكد 
املقيمني  املسرحيني  احد  ــ  باملهرجان  العامة 
باملدينة ــ على أن املهرجان أعاد احلساة للمدينة، 
من  باملهرجان  متواجدين  املتطوعني  أن  وأضاف 

املدينة من الدورة املاضية . 
املدارسة  مع  بالتنسيق  قام  انه  مسعد  أضاف 
من  كبيرة  مجموعة  واختيار  باملدينة  املتواجدة 
الغرباوي  مازن  املخرج  قام  ثم  والشباب،  الفتيات 
بعمل مقابالت شخصية لهم وتصفية هذا العدد، 
باالشتراك  قامت  التى  للمجموعة  وصل  أن  إلى 
بالتنظيم يف هذه الدورة، ومن ثم بدأ حتضيرهم 
ليكونوا ملمني بكافة التفاصيل عن التنظيم و املهام 

املوكلة إليهم و األمور املطلوبة منهم . 
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كتب: سلوى عثمان

الفائزون بجائزة أحمد سخسوخ للكتابة المسرحية:

المهرجان خلق فرصة لجيل جديد من الكتاب
الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم   « مهرجان  يقدم 
ومينح  للشباب  املسرحي  التأليف  فى  سنوية  »مسابقة 
ثالثة جوائز لثالثة كتاب مسرح يف ثالثة فروع املسرحية 
الطويلة واملسرحية القصيرة واملونودراما، وحملت املسابقة 
يف دورة املهرجان اخلامسة اسم الناقد املسرحي الكبير 
والعميد األسبق للمعهد العالي للفنون املسرحية، الدكتور 

أحمد سخسوخ . 
من  العدوان  مفلح  الكاتب  املسابقة  تشكلت جلنة حتكيم 
األردن، والكاتب السعودي د. سامي اجلمعان، و  من مصر 
الكاتب أمين سالمة، ومقرر ومنسق اللجنة الناقدة داليا 

همام . 
نظمت إدارة املهرجان مؤمتراً صحفياً للتعريف بالفائزين 
عبده  الطويل  النص  لفرع  فيها  فاز  التي  الدورة  هذه 
النص  وعن  األشواق«،  »ترجمان  نص  عن  احلسيني 
الغد«،  »أبناء  الرحمن عن نص  عبد  فاز محمد  القصير 
جمال  أحمد  نصيب  من  جائزتها  فكانت  املونودراما  أما 

صادق عن مونودراما »ثاقب النايات » 
مقرر  سليم،  مصطفي  الدكتور  الصحفي  املؤمتر  حضر 
عبد  وجمال  باملهرجان،  والندوات  اإلصدارات  جلنة 
الناصر، مقرر اللجنة اإلعالمية، وداليا همام، مقرر جلنة 
هذه  املسابقة  بجوائز  فائزين  والثالثة  التأليف،  مسابقة 

الدورة، وأيضا العديد من ضيوف املهرجان  . 
باختيار  تقوم  املسابقة  جلنة  أن  همام،  داليا  أوضحت 
الفروع  من  فرع  ولكل  علمية،  بطريقة  الفائزة  النصوص 
مجموعة من املعايير التي يقاس عليها أحقية النص فى 
اجلائزة، مشيرة إال أنه يتم التحكيم على مرحلتني أوالهما 
هي  هي  والثانية  القصيرة  القائمة  نصوص  حتديد  هو 
اختيار النص الفائز يف كل فرع حسب الدرجات املمنوحة 

من جلنة التحكيم . 
دكتور  وصورة  اسم  بوجود  سعادتها  عن  همام  حتدثت 
سخسوخ على هذا الكتاب نظرا ألنها كانت أحد تالميذه، 
وأضافت أنه من املهم بالنسبة لها أنها ساهمت ولو بجزء 
بسيط جدا بالكتابة عن رجل يحتاج ملجلدات للكتابة عنه  

 .
د. مصطفي سليم : اختيار موفق ورائع السم اجلائزة  

وحتدث د. مصطفى سليم عن أحمد سخسوخ بكثير من 
اإلنسانية قائالً أنه كان رئيساً لقسم الدراما والنقد باملعهد 
د.  فيها  مرض  التي  الفترة  فى  املسرحية  للفنون  العالي 
سخسوخ، واكد على أنه قاوم املوت الكثر من عام ونصف 
فبحكم التقارير الطبية كان سيتويف فى وقت سابق مليعاده، 
إال أن إرادته القوية التي كانت جزءا من شخصية أحمد 
سخسوخ ؛ جعلته قادرا على التحدي، وكان صاحب مبدأ 
ولم يحيد عنه الخر حلظة، وهو أن تتمرد ألقصي درجات 

التمرد وتقف فى وجه كل القوى مهما كانت ضخمة .
أضاف سليم أنه تناول يف رسالة الدكتوراه اخلاصة به أحد 
نصوص سخسوخ وهو » الرقص على جدار املوت » وهو 
من النصوص الهامة التي تناولت قضية عبدة الشيطان يف 
التسعينات، وأضاف أن سخسوخ كتب 44 مؤلف من أهم 
املؤلفات ألنها تتناول جتارب عاملية ال نعرف عنها شيئا إال 
من خالل هذه الكتب، وقدم للمكتبة العربية خبراته بعد 

أن درس يف معاهد كبري يف النمسا وأملانيا، حتى أنه صار 
أحد وسائط نقل الثقافة األوربية املسرحية ملصر، وله دور 

كبير فى نقل مفاهيم التجارب األجنبية ملصر .
األفكار  من  عديد  تشابهات  هناك   : احلسيني  عبده 
بني  أفكار  من  املهرجان  ينشره  وما  بنصي  املطروحة 

الشباب املشاركني بفاعلياته 
الدولي  الشيخ  أن مهرجان شرم  أوضح عبده احلسيني، 
للمسرح الشبابي هو فرصة حقيقية للشباب لالحتكاك، 
واالستفادة من خبرات بعض وأراء بعض املتنوعة، وأيضا 
بدون  التعرف على جتارب شباب من جنسيات مختلفة، 
فرض ألفكار أو أراء بعينها . وأشار إلى أن هذه األفكار 
التي يؤصل لها املهرجان هى نفسها فكرة مسرحيته لذلك 
نصه  أنه  وأضاف  املسابقة،  ضمن  به  يشارك  أن  قرر 
يتحدث عن واحد من الصوفيني الكبار وهو محيي الدين 
قرأها  التي  اجلمل  من  العديد  عن  وحتدث  عربي،  ابن 
الذي  باالخر  إنشغاله  ومدي  عربي،  أبن  بكتابات  عبده 
أوضح  االخري  أعماله  وعن   . الكتابات  هذه  بني  وجده 
احلسيني أنه كتب العديد من املسرحيات وشارك بالعديد 
بالهيئة  االعمال  من  العديد  له  نفذ  كما  املهرجانات  من 

العامة لقصور الثقافة، ومسرحيات باجلامعات . 
محمد عبد الرحمن : » أبناء الغد » تناقش فكرة الشائعات 

وتأثيرها على جيل السوشيال ميديا 
أوضح محمد عبد الرحمن أنه كاتب مسرحي يقدم أولى 

الشديد  لقربه  النص  بهذا  وشارك  بالعامية،  مسرحياته 
تأثيرها  ومدى  الشائعات  فكرة  يناقش  فهو  الشباب  من 
على الشباب، ومدى قدرة الشائعات على اجليل اجلديد 
املهتم بالسوشيال ميديا على غياب العقل و تغييبهم عن 

الواقع احلقيقي .
أحمد جمال صادق : اجلائزة األهم يف املهرجان أنه أصبح 

لدي عائلة كبيرة من املسرحيني 
التجرية  بهذه  سعيد  أنه  على  صادق  جمال  أحمد  أكد 
التي وجد فيها أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي جعل لنا جميعا بيتا ميكن أن نتردد عليه يف أي 
حاصل  وهو  املهرجان  هذا  سيغادر  أنه  وأضاف  وقت، 
على العديد من اجلوائز األخيرة منها هى جائزة التأليف 
واجلائزة األولى واألهم هى أنه أصبح له عائلة كبيرة من 
النقاد واملخرجني واملؤلفني واملبدعني من مختلف املجاالت 

املسرحية . 
وأضاف أنه لن يتحدث عن نصه النه لو استطاع احلديث 
أنه  إلى  وأشار  يكتبه،  أن  ليقرر  يكن  لم  فانه  نصه  عن 
أثنني من  باملهرجان وهو أن هناك  وجد شيئا هاما آخر 
الفائزين ــ هو واحد منهم ــ من محافظة قنا، وهى أحدي 
ال  مبدعيهم  أن  عنهم  معروف  التي  الصعيد  محافظات 

يحدون األهتمام وال يجدوا من يسلط الضوء عليهم . 
د. طارق عمار : يجب علينا خلق جيل من املبدعني حتى 

جند من نقرأ لهم 
بنشرة  اللغات  قسم  رئيس  عمار،  طارق  الدكتور  أكد 
أن  ضرورة  على  املسرحي،  والكاتب  والناقد  املهرجان، 
قنوات  دورا فى خلق  املسرحيني  من  الكبير  للجيل  يكون 
تواصل بينهم وبني جيل الشباب، ليكون هناك جيال جديدا 
بطريقة  الكتابة  على  قادرين  سيكونوا  الذين  الكتاب  من 
له  سنقرأ  الذي  هو  اجلديد  اجليل  هذا  الن  ؛  صحيحة 

جميعا عندما نكبر يف العمر وال نستطيع الكتابة . 
أنهم  الفائزين  كتاب  الثالثة  لدي  التي  امليزة  أن  وأضاف 
يكتبون مسرح يشبههم وال يشبهنا كجيل أكبر، وأشار إلى 
أننا أمام مجموعة من الشباب تنافسوا فى شفافية تامة 

ونالوا اجلوائز باستحقاق .
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كتب: وائل سعيد

مؤتمر أفضل شخصية مسرحية عربية شابة

ُمخرجان من مصر ولبنان

الدولي  الشيخ  الدورة اخلامسة من مهرجان شرم  تختتم 
باملؤمتر  الصحفية  املؤمترات  برنامج  الشبابي،  للمسرح 
مسرحية  شخصية  أفضل  بجائزتي  اخلاص  الصحفي 
شابة مصرية وعربية، يف اطار برنامج حافل شمل العديد 
خمس  الي  باالضافة  الفكرية  واللقاءات  الفعاليات  من 
مؤمترات صحفية بادارة متميزة وفعالة لالعالمي جمال 
عبد الناصر، مقرر جلنة االعالم، شاركة يف مؤمتر اليوم 
د. عبير فوزي رائد احتاد الطلبة باكادميية الفنون والفنان 

مازن الغرباوي رئيس املهرجان.
مُتنح اجلائزة ألفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2019 
استفتاء  وذلك من خالل  والعربي،  املصري  الصعيد  علي 
املصرية  املسرحية  الشخصيات  من  عدد  بني  سري 
والعربية الختيار أفضل شخصية مسرحية شابة مصرياً 
وعربياً، عن طريق جلان متخصصة ومن خالل التصويت 
السري، حيث وقع االختيار هذا العام علي املخرج املسرحي 
املصري »إسالم إمام« كأفضل شخصية مسرحية مصرية 
شابة والفنان واملخرج اللبناني »قاسم اسطنبولي« كأفضل 

شخصية مسرحية عربية شابة عن العام 2019 . 
داعيا  للشخصيتني،  موجزة  مسيرة  الناصر  عبد  قدم 
الدكتورة عبير فوزي للحديث عن حيثيات واليات اختيار 
االختيار،  جلنة  سر  أمني  باعتبارها  العام  هذا  شخصية 
العام يف  آلية جديدة هذا  اتبعت  اللجنة  أن  أفادت فوزي 
وأهم  أميز  بأسماء  قائمة  وضع  يف  تتلخص  التصويت؛ 
املسرحيني الشباب يف مصر والوطن العربي، لتضم القائمة 
ما يقارب الـ 35 أسم من مختلف التخصصات املسرحية. 
أكدت د. عبير فوزي علي أن اخلطوة التالية للتصويت علي 
االختيار كانت يف تقسيم هذه القائمة الي مجموعات كل 
مجموعة مكونة من ثالثة اسماء يتم التصويت ألسم واحد 
منها؛ وقد ذهبت للمخرج اسالم امام بفارق كبير عن بقية 

القائمة.    
أشار االعالمي جمال عبد الناصر الي اهمية هذه اجلائزة، 
ففكرتها ُملهمة للشباب  املسرحيني، لينتقل السالم امام 
للحديث عن رحلته املسرحية التي وصلت حصيلة االعمال 
منذ  باخراجها  قام  مسرحي  عرض   100 يقارب  ملا  فيها 

الدراسة اجلامعية.
حتدث إمام عن عدة محطات فارقة يف حياته الفنية، بداية 
ومدى  املسرحية،  للفنون  العالي  املعهد  يف  الدراسة  من 
بعد  وجد  وكيف  فنان،  كل  حياة  يف  اخلطوة  هذه  أهمية 
الدراسة أن مهنة الفن من امتع املهن؛ حيث يبقي الفنان 
علي تواصل مستمر مع استاذه؛ بل وقد يشتركان يف عمل 

واحد.
مسرحية  محطة  كانت  فقد  االحتراف،  بداية  عن  أما 
ومحسن  الشافعي  نضال  بطولة  سعيد«  غامن  »محاكمة 
اسالم  حصول  وبعد  الشباب.  مسرح  انتاج  ومن  منصور 
امام علي جائزة الدولة لالبداع عن مسرحية »حتب متوت 
ملدة سنتان ونصف عن طريق  بعثة اليطاليا  ازاي؛ سافر 
الفنية؛  حياته  املراحل يف  اهم  من  كانت  للدراسة،  منحة 
وثقافات  من جنسيات  قرب مبسرحيني  عن  احتك  حيث 
الفترة  تلك  باخراج مسرحيتني يف  قام  أنه  متعددة، حتى 

بايطاليا، كانت احدهما مسرح شارع. 
عرض  يف  قريبا  بالبدء  صرح  القادم  مشروعه  وعن 
بطولة سامح حسني  املدينة«  »أضواء  اجلديدة  مسرحيته 
بالقاهرة.  حاليا  املعروض  »املتفائل«  ابطال عرض  ونفس 

وعلي جانب اخر يقوم امام بالتحضير ملسرحية عن كتاب 
غير ادبي بعنوان »أطفال من اجلنة«.

أهدى الفنان قاسم اسطنبولي تكرميه الي ابويه والي روح 
الفنان الراحل احمد زكي، باالضافة الي كل املناضلني يف 
الشمس  تكون  حيث  انه  الي  مشيرا  العربية،  املجتمعات 

يكون املسرح. 
»الفن حق للجميع«، يؤكد قاسم علي هذه املقولة، وكيف 
حيث  وفنيا،  ثقفايا  املتعددة  مشاريعه  يف  سببا  كانت 
الفنون ببيروت، وملا كانت  الفنية من معهد  بدأت جتربته 
ومسرح  الشارع  مسرح  الي  جلأوا  شحيحة،  االمكانيات 

الفضاءات املفتوحة، ومسرح الشنطة ايضا.
من  ذواتهم  الكتشاف  رحلة  يف  كانوا  انهم  علي  مؤكدا 
خالل اكتشاف واستغالل االفاق غير املحدودة للفضاءات 
املفتوحة او غير التقليدية. مستهدفني تأسيس ثقافة خارج 

العاصمة.
أعرب  عربية،  شخصية  كأفضل  اختياره  حيثيات  وعن 
رئيس املهرجان –أمني سر  جلنة االختيار- عن سعادته 
أفضل  لتشمل  املاضي  العام  تتسع عن  اجلائزة  بأنه هذه 
مشيرا  مصري،  افضل شخصية  بجانب  عربية  شخصية 
نظرا  اسطنبولي  اسم  اتفقت علي  االختيار  أن جلنة  الي 
العديد  يف  بلدته  يف  الفنانني  شباب  مبشاركة  السهاماته 
العاصمة،  وخارج  داخل  والفنية  الثقافية  االنشطة  من 
وذلك من خالل العروض املسرحية وافتتاح بعض املسارح 

والسينمات املغلقة مرة اخرى. 
اما عن تكرمي اسالم امام، افاد الغرباوي بأن جناح أحد 
أبناء جيله ليس جناحا فرديا؛ بل هو جناح ملشروع كامل، 
ويف ذلك يبعث مهرجان شرم الشيخ برسالة الي كل الشباب 
من املسرحيني او الفنانني مفادها أن النجاح قريب وليس 

بعيد كما يعتقد البعض. 

قاسم إسطنبولي: الفن حق للجميعإسالم إمام: أهمية المعهد لكل الفنانين

مازن الغرباوي: 
النجاح قريب وليس ببعيد
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كتب: وائل سعيد

جائزة »عصام السيد« 
في نسختها الثانية تذهب لثالث محافظات

مت استحداث جائزة »العمل األول« يف نسختها الولي 
املهرجان، اجلائزة  الرابعة من  بالدورة  املاضي  العام 
مقدمة من املخرج املسرحي الكبير »عصام السيد«، 
وذلك يف إطار البحث عن األصوات املتميزة ملخرجي 

املسرح من الشباب وتقدير العمل األول. 
تتكون جلنة التحكيم من: د. رانيا فتح اهلل، د. محمد 
الشافعي، والكاتبة املسرحية رشا عبد املنعم، والتي 
اليوم  مؤمتر  مشاركة  من  مرضية  ظروف  منعتها 
جمال  اإلعالمي  بإدارة  بالفائزين،  لالحتفاء  املنعقد 
اجلائزة  هذه  أهمية  علي  أكد  الذي  الناصر،  عبد 
تأثيرها  ومدى  بها،  الشيخ  شرم  مهرجان  وانفرادية 

علي الفنان السيما وهو يف مقتبل خطواته.
ومن جانبها أشادت د. رانيا فتح اهلل بفكرة اجلائزة، 
مشيرة إلي الصعوبة التي واجهتها اللجنة يف اختيار 
األعمال الفائزة؛ حيث تقدم إلي املسابقة أعداد كبيرة 
لذاما  وكان  مميزة،  أعمال  منها  الكثير  هناك  كانت 
علي اللجنة، تصفية هذه االختيارات، األمر الذي مت 
مجموعات  إلي  املقدمة  األعمال  تقسيم  طريق  عن 

تتكون كل واحدة من ستة عروض.
فيما تقدم الدكتور محمد شافعي إلي املخرج الكبير 
متثله  ملا  اجلائزة؛  لهذه  دعمه  علي  السيد  عصام 
اللجنة  هدف  أن  إلى  مشيرا  األول،  العمل  لصاحب 

الذي  املخرج  عن  البحث  كان  االختيار  يف  الرئيسي 
استطاع املحافظة علي »امليزانسني« يف العمل وذلك 

يف العالقة بني املجاميع واملوسيقي واإلضاءة. 
تنافس علي اجلائزة هذا العام 25 عرضا مسرحيا، 
»محمد  أول  مركز  القاهرة  من  عليها  حصل  والتي 
هشام–أصحاب السعادة«، ومن األسكندرية يف املركز 
و«مايكل  ماراصاد«،  علي–  محمد  »أشرف  الثاني 

مجدي« من اجليزة عن عرض »الدخان«.
املساحة األكبر من املؤمتر فردت ملداخالت الفائزين 
للحديث عن جتاربهم، والتي تشابهت جميعا يف عدة 
أشياء منها ضعف ميزانية اإلنتاج وصعوبة اإلمكانيات 
كان  هنا  ومن  التدريب.  ساعات  قلة  إلي  باإلضافة 
التحدي األكبر هو تقدمي عرض يف صورة جيدة رغم 

اإلمكانات املحدودة.
يقول املخرج مايكل مجدي الفائز باملركز الثالث عن 
عرض الدخان« أن ميزانية اإلنتاج لم تتجاوز 15 ألف 
الفرقة لسد أي عجز  جنيه، رغم ذلك فقد تكاتفت 
قدر املستطاع، حيث وصلت ساعات التدريب اليومية 
العرض  من  االنتهاء  مت  حتى  ساعة،   14 من  ألكثر 

خالل 40 يوم.
األوسع؛  مفهومه  يف  اإلدمان  فكرة  النص  يتناول 
أو ألي غرض أخر وليس  للمال،  يكون  فاإلدمان قد 

اجلامعات  إدارات  مايكل  ناشد  وفقط.  للمخدرات 
واملعاهد بالتوزيع العادل يف إنتاج العروض.

عن  الثاني  باملركز  الفائز  علي  اشرف  املخرج  أما 
عرض »ماراصاد«، فقد أغبط مايكل يف بداية كلمته 
مبلغا أن ميزانية العرض اخلاص به كان 8000 أالف 

جنيه فقط!
أما عن العرض؛ فأوضح أن نص »بيتر فايس« نص 
املسرح  أعشق  »لكني  الصعوبة،  بالغة  النصوص  من 
التسجيلي«، لذلك عملنا علي منهجية التمثيل؛ حيث 
تطلبت دراما العرض التمثيل داخل فعل التمثيل نفسه، 

يف حني قام بإعداد النص وإدخال أشعار عربية.
فيما أكد املخرج محمد هشام الفائز باملركز األول عن 
عرض »أصحاب السعادة«؛ علي التحديات اإلنتاجية 
ولم  البروفات،  رحلة  خالل  العرض  واجهها  التي 

تتجاوز ميزانية اإلنتاج 147 ألف جنيه. 
يقوم العرض عن نص أسباني بعنوان »األشجار متوت 
مجموعة  عن  غريبة؛  فكرة  تناول  يتم  وفيه  واقفة« 
صالح  يف  ولكن  مشروعة  غير  بأعمال  تقوم  أفراد 
خدمة اإلنسانية. ويف ذلك أشار هشام إلي أنه معني 
باألساس بالبحث عن املواضيع التي متس أإلنسانية. 
معربا عن سعادته بهذه اجلائزة، ومناشدا إدارات مثل 

هذه اجلوائز أن تستمر يف متابعة الفائز فيما بعد.

محمد هشام »المركز األول«: 
أبحث عن مواضيع تمس اإلنسانية

مايكل مجدي »المركز الثالث«: 
ُنطالب بالتوزيع اإلنتاجي العادل

أشرف علي »المركز الثاني«: 
أعشق المسرح التسجيلي
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 جبار جودي:
المهرجان أصبح له أهمية كبيرة 
وهناك شراكة قادمة بين المهرجان 

ونقابة الفنانين العراقيين

الشيخ  شرم  مهرجان  اليه  وصل  فيما  رأيك  ما 
الدولي للمسرح الشبابي؟

يقام  كونه  كبيرة،  أهمية  له  أصبح  املهرجان 
للتسويق  جديد  افق  يشكل  سياحية  مدينة  يف 
املسرح  وخصوصا  الفنون،  ظل  يف  السياحي 
الذي يهتم باجلماهير، وهو يعد فرصة ملقابلة 
اتابع  كنت  انا  وحقيقة  واألصدقاء،  األحبة 
الغرباوي  ومازن  االولي،  الدورة  منذ  املهرجان 
تنوع  شاب حريص علي أن يكون يف املهرجان 
وديناميكية، واختالف، أيضا  يف هذا املهرجان 
محاور هامة علي مستوي العرض املسرحي  يف 
العروض  ومسابقة  الشارع  ومسرح  املونودراما 
الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  ويعد  الكبرى، 
بني  شأن  وله  هام  مهرجان  الشبابي  للمسرح 
املهرجانات العربية اآلن، وسيكون له شأن اكبر 

يف القادم.

عنوان  يف  شبابي  كلمة   جبار  د.  يري  كيف 
املهرجان؟

شيء جيد وملهم وألن العروض املقدمة شبابية، 

املهرجان  ورئيس  الفكرة  أن صاحب  خصوصا 

للشباب  األعمال  كل  ويكرس  الشباب،  من 

واحتضانهم ويسهم يف التبادل الثقايف، هذا الي 

ثقافات  بني  التبادل  يصنع  املهرجان  أن  جوار 

العالم العربي واألجنبي وهذا يف صلبه هو غاية 

أن  الشباب   دور  املهرجانات، وهذا هو  إقامة 

يؤسسوا لثقافة التنوع.

ما رأيك يف أن املهرجان خارج العاصمة املصرية 
/ القاهرة ؟

ذلك يعد امتياز للمهرجان بأنه خارج القاهرة، 

ويف محافظة شرم الشيخ.

 شراكة بني املهرجان ونقابة الفنانني 
العراقيني

الفنانني  نقابة  بني  التي  الشراكة  نوع  ما 
الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  وبني  العراقيني 

للمسرح الشبابي؟
يف  املاضي،  العام  من  بدأت  شراكة  هي 
بروتوكول للتعاون بني نقابة الفنانني العراقيني 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  وبني 
وداعم  كحليف  النقابة  دخلت  حيث  الشبابي، 
لهذا املهرجان، وذلك ملا توسمت فيه من جدية 

ومن فعل فني مختلف.

جائزة باسم سامي عبد احلميد
وكيف  الشراكة؟  هذه  عليه  تنص  الذي  ما 

يستفيد منها الفنانني العراقيني واملصريني؟
فعلي  الطرفيني  منها  سيستفيد  الشراكة  تلك 

الفنان الدكتور.. 

جبار جودي ممثل عراقي حاصل علي 

دبلوم إخراج مسرحي، بكالوريوس 

إخراج مسرحي، نقيب الفنانني 

العراقيني، املؤسس واملدير الفني 

لقناة دجلة الفضائية 2007، 2008.

حوار:  داليا همام

حوار 
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سبيل املثال: توجد جائزة مخصصة من الفنانني 

العراقيني باسم عميد املسرحيني العرب الفنان 

احلميد«  عبد  »سامي  الكبير  الراحل  العراقي 

جائزة  وهي  املهرجان  يف  سينوغرافيا  ألفضل 

ستقدم كل دورة.

ملاذا مت اختيار اسم الدكتور سامي عبد احلميد 
ليحمل اسم اجلائزة ؟

ألن دكتور سامي عبد احلميد هو عميد املسرح 

أن نخلد اسمه  العربي، ويستحق منا  العراقي 

وهو مخلد أساسا، لكن لرد اجلميل لهذا املعلم 

فقده  شكل  وقد  باملعرفة  املمتلئ  واألستاذ 

خسارة كبيرة لنا، أيضا شعوراً بالعرفان ألبوته 

لنا فجزء من رد اجلميل أن نحتفل باسمه يف 

الشيخ  شرم  كمهرجان  عام،  كل  دولي  محفل 

الدولي للمسرح الشبابي.

بالنسبة  احلميد    عبد  سامي   د.  يشكله  الذي  ما 
للفنانني العراقيني ولنقابة الفنانني العراقيني؟

الشخصي  املستوي  علي  احلميد  عبد  سامي 
منه  تعلمت  كثيرا  منه  وتعلمت  ومعلمي،  ابي  هو 
لكنه  واملعرفة  العلم  يف  قمة  كان  فقد  التواضع 
متواضع بشكل كبير جدا، ال تأخذه العزة باالسم، 
سامي عبد احلميد حالة معرفية نادرة يف املسرح 
الفنانني  نقابة  ركائز  من  ركيزة  ويشكل  العراقي 
السابق،  يف  املنصب  هذا  شغل  كونه  العراقيني، 
كان نقيبا للفنانني العراقيني يف فترة السبعينات 
- سامي عبد احلميد هو احد العالمات املضيئة 
والبارزة جدا يف تاريخ املسرح العربي علي كافة 
األصعدة العملية والعلمية والتنظيرية واألكادميية.

الذي دفعكم الختيار مهرجان  زاوية أخري ما   من 
هو  ليكون  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم 

مقدم جائزة د.سامي عبد احلميد كل عام؟
للتواصل كون األستاذ سامي هو عميد اجليل 
السابق فهو تواصل بني األجيال لزيادة معرفتهم 
تواصل  علي  سامي  د.  كان  الكبيرة،  برموزنا 

دائم بالشباب.

من صاحب فكرة هذه اجلائزة ؟
الغرباوي،  مازن  وبني  بيني  متبادلة  فكرة  هي 
فقد اقترح  الفكرة وان تكون اجلائزة من نقابة 
الفنانني العراقيني وقد اتفقنا أن تكون اجلائزة 

باسم د. سامي عبد احلميد.
عراقي  مسرحي  لنص  عرض  وجود  تري  كيف 

لسعد هدابي ضمن عروض املهرجان؟
  املؤلفني املسرحيني العراقيني لهم شأن كبير، 
الفنانني  من  بعدد  يحفل  العربي   فاملسرح 
النبي  عبد  وعلي  هدابي  سعد  مثل  العراقيني 
الزيدي و عمار نعمة جابر والكثير من الفنانني 
مسرحياتهم  يشتغلون  العرب  أصبح  العراقيني 

بكرة.

ما انطباعك عن وجود عروض ونصوص عراقية 
يف املهرجانات املقامة علي ارض مصر؟

العربي  االنتشار  ألن  مفرح  شيئ  هذا  طبعا 
يف  واملجتهد  املُجد  الفنان  غاية  هو  والعاملي 
علي  وابداعه  نفسه  يفرض  الذي   وهو  عمله 

األخرين من خالل ما يكتبه وما يقدمه.

مباذا يحب د. جبار أن يعرف نفسه؟
املضمار   هذا  يف  أعمل  وسينوغراف  مخرج   
وبكالوريوس يف  دبلوم  لدي  عام،   35 من  اكثر 
املسرحي،  اإلخراج  يف  الدقيق  التخصص 
واملاجستير والدكتوراه يف التقنيات املسرحية / 
املاجستير يف السينوغرافيا، والدكتوراة فلسفة 
جماليات احلداثة يف تقنيات العرض املسرحي، 

حاليا اشغل منصب نقيب الفنانني العراقيني.

عليها  واالعتماد  ميديا  السوشيال  يف  رأيك  ما 
يف مجتمع املسرحيني؟

املعلومات  لنقل  جدا  مهمة  ميديا  السوشيال 
يتواصل  حينما  بالفخر  إيجابي،واشعر  بشكل 
معي العديد من الفنانني من خاللها   ولكن هذا 
يحملني مسئولية أن احافظ علي هذا التواصل 

اإلنساني. 

حوار 
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من منطلق االحتفال بالدورة اخلامسة ملهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي، ميكننا التوقف حلظة نتأمل فيها ما كان يف الدورات السابقة من 
جناحات لها الكثير من األثر الطيب علي كافة املستويات، وإخفاقات ميكن 
جتاوزها يف الالحق من دورات املهرجان القادمة والتي أمتني دائما أن تكون 

يف تطور مستمر.
من اجلدير بالذكر أن املهرجان يتطور بخطوات ثابتة علي مدار السابق من 
والفخر  العامة  الرضي  القائمني عليه حتقيق حالة من  ويحاول  الدورات، 
علي  قدمت  التي  العروض  مستوي  عن  هنا  نتكلم  لن  اخلطوات،  بهذه 
وباألهمية  املسئولية،  قدر  علي  كانت  جميعها  ألن  املهرجان  دورات  مدار 
لكنني  احلبيبة،  ارض مصرنا  علي  مهرجان  بالتنافس يف  لها  تسمح  التي 
سأرصد بعض الفاعليات منها ورش إعداد املمثل والتي أفادت الكثير من 
أساسي،  بشكل  املستهدفني  أنهم  وأتصور  سيناء  أبناء  املتدربني خصوصا 
وحقيقة أري أن من اهم املكاسب التي يحققها املهرجان علي مدار دوراته 
مع  التفاعل  مكسب  هو  السابقة 
أبناء شرم الشيخ، ذلك ينطبق علي 
محافظات  جميع  من  املتطوعني 
مصر وبالتحديد من محافظة شرم 

الشيخ.
شرفت  والتي  التأليف  جائزة  أما   
بالعمل فيها كمنسق ومقرر مع عدد 
من القامات يف التأليف املسرحي، 
ويف النقد ويف التدريس األكادميي، 
نظرا  اجلميع  من  استفدت  وقد 
للثراء الفكري الذي يتمتع به جميع 
من شارك يف هذه اللجنة »التأليف 
وقد  الشبابي«  للمسرح  املسرحي 
شرفت أيضا بإعداد كتاب التأليف 
للمهرجان  دورات  ثالثة  مدار  علي 
»جائزة صالح عبد الصبور، جائزة 
محمد أبو السعود، جائزة الدكتور أحمد سخسوخ« وهي أسماء كبيرة علي 
املستوي الفني واإلبداعي، أما الكتاب الصادر عن هذه اجلائزة  فهو يتحدث 
الثالثة  جوار  إلي  أعماله  لبعض  وتفسير  فهم  و  اجلائزة  اسم  حامل  عن 
التأليف، ومن ضمن األهمية التي تتمتع بها هذه  نصوص الفائزة بجائزة 
املسرحي وتشجيع  التأليف  دماء شابة جديدة يف  اجلائزة هي فكرة ضخ 

الشباب علي استمرار املمارسة اإلبداعية.
أما فيما يخص نشرة املهرجان التي عملت بها علي مدار دورات املهرجان، 
فهي تعد من أهم الزوايا التي ميكن من خاللها رؤية ما يحدث يف املهرجان 
من خالل جهد فريق عملها الواعي املهتم املُثابر، والذي يتبدى جهده ضمن 

صفحات النشرة، التي امتني لها استمرار النجاح والتقدم.
أيضا  امتني من املهرجان استمرار االهتمام باملحاور الفكرية وقضاياها، 

ألنها من أكثر الفاعليات التي ستبقي.
وأخيرا لقد استطاع املهرجان بالقائمني عليه تثبيت مكانته علي مدار خمسة 
دورات، تعد الدورة احلالية اخلامسة هي أصعبها نظرا للظروف الصحية 
والتوفيق  للجميع  السالمة  نتمنى  وأخيرا  كوفيد 19،  التي صنعها  العاملية 

للقائمني علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 

الشبابي أن يحدث صدى  للمسرح  الدولي  الشيخ  استطاع مهرجان شرم 
اآلن  املهرجان  نعتبر  أن  وقت قصير، وميكننا  بشكل سريع جدا يف  كبير 
وبعد ذلك اجلهد الكبير املبذول من القائمني عليه ضمن أهم املهرجانات 
الدولية عن استحقاق بشكل سريع  املهرجان صفة  اكتسب  العريقة، وقد 
جدا، ويعد انفتاحه على الشباب واحتضانه لهم من أهم مامييزه، إلى جوار 
ذلك فإن ما يكسبه اختالفا كبيرا كونه يف شرم الشيخ وهى مكان سياحي 

ضخم.
 واملهرجان  قادر علي التأثير بشرم الشيخ رغم ضخامتها وأهميتها،مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان واسع ومتفتح قادر علي أن 
يكون نقطة ضوء سياحية وثقافية ومسرحية وسيصبح نقطة ضوء عاملية.

عريق،وقد  مهرجان  وأصبح  ملحوظة  بسرعة  كبيرا  املهرجان  أصبح  لقد 
اكتسب صفة الدولية بشكل سريع جدا، وانفتاحه على الشباب واحتضانه 

لهم من أهم ما يفعل فضال عن انه يرتكز يف مكان سياحي ضخم.
املهرجان  أن  علي  يؤكد  ذلك  كل 
كبير  وأنه  الصحيح  الطريق  علي 
أو  فاعلية  من  فما  بدايته،  منذ 
اال  الشباب  علي  يعتمد  مشروع 
من  ليس  وهذا  النجاح،  وحالفه 
على  مبنى  أنه  بل  املصادفة  باب 
أهداف وطريقة صحيحة فالشباب 
وما  وإبداع،  وأمل  وحلم  طاقة  كله 
الشيخ  شرم  مهرجان  يف  حلظته 
السابقة  الدورات  يف  االقل  علي 
تواصل  يوجد  أنه  املهرجان  من 
الثقافية  بني الشباب وبني األسس 
املبدعني  من  وأعمدتها  والفنية 
الكبار الداعمني للشباب واملؤكدين 
علي وجودهم وكل ذلك يعد حضور 
أمل  كله  فالشباب  وناجح  هام 

وطموح.
أمتني من الشباب أن يفتخر باألعالم احلاضنة له والتى ترافقه فى مسيرته 
وأؤكد أن مهرجان شرم الشيخ سيكون له اسم عاملي ليس عربى فقط، على 
الرغم من عمره الصغير فقد أصبح مهرجان كبير، وانا من بلدي تونس 
أري أن الكل يحكى عن  مهرجان شرم الشيخ، ويعرف ضيوفه واالعالم 
والفريق الذى يحيط به وهو فريق شاب يوصل املعلومة بشكل جيد، وهذا 

بناء لألمل وانفتاح للمستقبل.
وأضافت نصاف بن حافظ : نتمنى على كبر أمال املهرجان أن تتحقق له 
فضاءات أكثر ألنه يف حاجة ماسة إلى تعدد فضاءات العرض مع اعتماده 
على عروض تعتمد على فضاءات مختلفة الي جوار عروض خشبة املسرح  
يف  أمكنة  استغالل  استمرار  ونتمنى  واإلضاءة  املغلق،والديكور  والفضاء 

ساحات عامة وشوارع فهذا مييز املهرجان.
على  منفتح  ويكون  للشباب   دولي  مهرجان  يوجد  أن  اجليد  من  وأخيرا 
العالم وهو مهرجان ملصر العظيمة باألساس،وهذا رهان من الدولة ناجح 
وموفق وذكى جدا جدا، أن تراهن الدولة على الشباب وهي بذلك راهنت 

على املستقبل واألمل بربى يوفق اجلميع .

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي..

نموذج للتقدم والمثابرة
 عن استحقاق..

اكتسب المهرجان صفة الدولية

شهادات

)مديرة مهرجان أيام قرطاج املسرحية( نصاف بن حفصية   كاتبة وناقدة  مصرية داليا همام 
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جولة سياحية تراث سيناوي

وفولكلور

داليا همام

الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  خالل  من 
للمسرح الشبابي، وضمن مسابقة محور مسرح الشارع 
والفضاءات غير التقليدية، قدم مركز شباب العريش 
عرض تراث سيناوي، تأليف مصطفي شحاتة إخراج 
ناصر حسن، يقدم العرض من خالل الرقص الفولكلوري 
وذلك  السيناوي  التراث  تقدم  التي  األفكار  من  بعض 
خالل  ومن  ونقوشها  البدوية  املالبس  خالل  من 
احلركات الفولكلورية الراقصة، العرض يقدم حالة من 
البهجة خصوصا  املتلقي وهو ما يشع  إلى  الكرنفالية 
بني األطفال احلاضرين للفرجة علي العرض، هذا إلى 
جوار أن األجواء الكرنفالية واالحتفالية هي ما تترك 
املتلقي من  وان هذا  املتلقي، خصوصا  لدي  أثر جيد 

أماكن مختلفة، من مصر و الدول العربية واألجنبية.
بعض  تقدم  شاشة  يوجد  التمثيل  منطقة  أعلي  يف   
ملحات من املناطق السياحية املختلفة يف شرم الشيخ، 
الشعبي  التراث  أغاني  علي  االعتماد  جوار  إلي  هذا 
السيناوي، وألن الفولكور يعد مجموعة الفنون القدمية 
والقصص واحلكايات واألساطير، ويتم نقل املعرفة يف 
الفولكلور من جيل إلي جيل عن طريق الرواية الشفهية، 
يبدأ العرض يف حالة من احلكي كمحاولة جلذب انتباه 
املتلقني، إلى ما سيدور من أحداث تكون البداية فيها 
بغناء فولكلوري كالترحيب باجلميع وحثهم علي زيارة 

املعالم السياحية يف سيناء.
 هذا الغناء يعبر عن العريش وعن أهل سيناء، العرض 

الضوء  إلقاء  مفادها  بسيطة  حكاية  تقدمي  يحاول 
أي  هدم  علي  قادر  انه  وكيف  اإلرهاب  مخاطر  علي 
شيء، فثمة مشهد يقدم من خالل العرض ويعبر فيه 
مجموعة املمثلني عن تلك احلالة التي حتدث يف أرض 
الغاشم املدنيني فيفتت  الواقع حينما يهاجم اإلرهاب 
شملهم ويتحول املكان إلى جزء للهلع واخلوف واملوت، 

يصور العرض كيف ميكن لإلرهاب يف حلظة أن 
مشهد  ففي  احلاضر،  ويدمر  املستقبل  يغير 

املدنيني  أحد  اإلرهابيني  يقتل  متثيلي 
والذي يحمله باقي املمثلني خارجني 

التمثيل،  مساحة  خلف  به 
صارخني  اجلميع  فيرفض 
بجملة دائمة التكرار وهي ال 

.ال لإلرهاب الغاشم.
مجتمع  يقدم  أن  يحاول  العرض 

العريش مشيرا إلى ما يحيط بهذا املجتمع 
العريش  أبناء  أن  علي  مؤكدا  مخاطر  من 

يف  الرصاص  يتلقون  والذين  املدنيني  من  البواسل 
من  أهمية  أقل  ليسوا  اإلرهاب  لغدر  نظرا  صدورهم 
يدعو  ما  وهو  لإلرهاب،  املحاربني  املصريني  اجلنود 
للتفكر والتأكيد علي فكرة ان اجلميع مصريني وانه من 
حق املدنيني أن يحيوا يف أمان بال خوف، وأن اإلرهاب 

البد من القضاء عليه.
فني  عمل  لتقدمي  محاولة  العرض  هذا  اعتبار  ميكن 

يعبر عن ما يحدث يف سيناء وحتديدا يف العريش إلي 
جوار اإلشارة إلي األلم الذي ُيلم مبن فقد أحد أفراد 

أسرته أو أحد من أصحابه.
بالنواح  وتختتم  الرقصات  تتنوع  العرض  هذا  يف   
والعديد والصراخ علي من مات جراء رصاص 

الغدر.
 من اجليد أن يقدم مسرح يف مركز شباب 
بالعريش، فاملسرح قادر علي التغيير 
هو  ما  إلي  باحلياة  والدفع 
افضل، ومساعدة الشباب 
الصغير علي حتقيق رؤية 
أفضل واستيعاب بشكل جيد 

ملا يدور حوله.
 املمثلون رمي مصطفي، باسم عادل، 
محمود عوض، رضوان مصطفي، إسراء 
حركية  دراما  تصميم  خالد،  نرمني  علي، 

مصطفي خضري.
عرض تراث سيناوي عبارة عن مجموعة رقصات تعبر 
وهو  وبالبدو،  باألرض  املرتبط  السيناوي  التراث  عن 
بعض  عن  يتحدث  مسرح  لتقدمي  محاولة  النهاية  يف 
املشاكل والقضايا التي يتعرض لها سكان العريش يف 

سيناء.
وأخيرا نتمني أن يستمر املسرح يف العريش وان يتطور 

إلي األفضل دائما. 
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مرحبا بك وسط املهمشني واملحطمني الوحوش الزجاجية

والغائبني واملرضي النفسيني

نقد 

»الوحوش الزجاجية« هي املسرحية التي قدمها طلبة 
املسابقة  املسرحية ضمن محور  للفنون  العالي  املعهد 
الدولية للعروض الكبري بالدورة اخلامسة ملهرجان » 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي » وهي املسرحية 
التي اختارها املخرج يوسف األسدي للكاتب املسرحي 
األمريكي تينيسي وليامز لتنفيذها على خشبة املسرح، 
وهو يعتبر واحد من املؤلفني املهمني يف الفترة ما بني 
من  واحدة  وهى  والثانية،  األولى  العامليتني  احلربني 

أكثر فترات تاريخ العالم اضطرابا ووحشية .
كل شئ بات مستعبدا ومستغال وأصبح هناك املاليني 
من املهمشني واملحطمني والغائبني واملرضي النفسيني 
.. وبعد حلظات من مشاهدتك للعرض ميكن تكتشف 
أنك واحد من هذه النماذج املقدمة أمامك على خشبة 
جميعنا  أن  يخبرنا  أن  أراد  األسدي  وكأن   .. املسرح 
مازال حالنا كما هو حال البشرية منذ عشرات السنني؛ 
ما  والبشرية  يختفي،  لم  والدمار  تنتهي  لم  فاحلروب 
لتوفير  الهثا  مازال  واإلنسان  وممزقة،  معذبة  زالت 

لقطة العيش .
حتكي املسرحية عن أسرة مكونة من أربعة أفراد غاب 
عنهم األب باحًثا عن أحالمه اخلاصة ليضطر ثالثتهم 
مواجهة احلياة مبفردهم، األم أماندا تعيش فى حالة 
قلق دائم على مستقبل ابنها وابنتها، ووضعهما يف هذا 
فى  تعيش  ذلك  مع  لكنها  زوجها،  اختفاء  بعد  العالم 
خياالتها وأفكارها مع ماضيها، وشبابها الذي اختفي، 

و أحبائها الذين ماتوا جميعا .
مع  التعايش  عن  العاجزة  العرجاء،  االبنة  هى  لورا 
الواقع، ومن ثم تختار أن تعيش فى عاملها االفتراضى، 
ترعاهم  الزجاجية  متاثيلها  وسط  العيش  وتقرر 
فى  معها  املتشابهني  أصدقائها  وكأنهم  وتلمعهم، 

الهشاشة والسهولة فى الكسر .
أما توم فهو االبن الذي يحب املسرح والفنون ويتمنى 
للعمل  تضطره  الطاحنة  احلياة  ولكن  مؤلفا  يكون  أن 
اليومى لتلبية احتياجات أسرته و يضطر للتنازل عن 

حلمه، وكان توم يروى حكاية عائلته ويدخل ليصبح 
جزءا من األحداث ثم يخرج ليصبح الراوى مرة 

أخري.
أثنني  هناك  كان  العرض  وداخل 

أو  كأشباح  ظهروا  املمثلني  من 
متجسدة  أفكار  أو  خياالت 

وتوم؛  للورا  املسرح  على 
عندما  العرجاء  فلورا 

املوسيقي  سمعت 
أفكارها  مع  رقصت 

قررت  وملا  املتحررة، 
الزجاجية  متاثيلها  تخيل 

بتجسيد  قاموا  منها  تتفاعل 
وتوم  معها،  واللعب  التماثيل  هذه 

عندما نهرته أمه لذهابه للمسرح ظهرت 
القوة  على  يحصل  أن  يتمنى  بانه  أفكاره 

وشاركه  اجلميع  منه  يخاف  محترفا  قاتال  ويصبح 
االثنني ممثلني باعتبارهم معبرين عن هذه األفكار .

والرابع يف هذه املسرحية هو جيم صديق توم والذي 
بها  يتالعب  والذي  لورا،  أخته  على  للتعرف  يحضره 
بعد اكتشافه أنها كانت حتبه منذ أن كانوا صغارا ثم 
يقرر أن يخبرها أنه مرتبط بفتاة أخري وينوى الزواج 
منها فتنكسر كما أنكسر متثال وحيد القرن الزجاجي 

الذي كانت حتبه .
ظهرت  ولكن  جسديا  يظهر  لم  أنه  فرغم  األب  أما 

صورته فى وسط املسرح على الدفاية ليكون كاحلاضر 
ومؤثر  معدوم  وجوده  ولكن  حاضرة  فصورته  الغائب 

وقاسي على هذه العائلة الفقيرة .
اإلضاءة  وكانت  السينوغرافية  بصورته  العرض  متيز 
فى هذه الصورة لها عامال كبيرا يف هذه التشكيالت 
ثابتة  ديكورية  قطع  على  االعتماد  ورغم  املرئية، 
وبجوارها  للطعام  ومنضدة  أريكة  عن  عبارة 
فى  ودفاية  الكتب  وبعض  صغيرة  مكتبة 
وسط املسرح، وهو ديكور يبدوا بسيطا 
النص  بيئة  عن  معبرا  كان  أنه  إال 
الواليات  بجنوب  األصلية 
من  الثاني  النصف  فى  املتحدة 
اختيار  مت  كما  العشرين،  القرن 

املالبس على نفس هذا األساس .
لقمة  عن  للبحث  بيته  من  الهارب  األب 
والباحثة  ابنتها  على  املرعوبة  األم  عيشه، 
منهكا  أصبح  الذي  والشاب  دائما،  زوجا  عن  لها 
بأعباء أسرته رغم انها جتسد خطا دراميا لنص كتب 
النفسية  املشكالت  ولكن  قرن  نصف  من  أكثر  منذ 
الداخلية لهذه الشخصيات ستجدها فى  والتعقديات 

عاملنا احلالى.
تينسي  تأليف  من  الزجاجية  الوحوش  مسرحية 
رمي  جمال،  مازن  األسدى،  يوسف  ومتثيل  ويليامز، 
السيد،  مروان  وديكور  الشاذلي،  شريهان  املصري، 
وازياء و مكياج نردين عماد، وإضاءة عبد اهلل صابر، 
وتصميم استعراضات محمد بحيري، وراقصني محمد 
مصطفي  موسيقي  تأليف  أشرف،  وشيري  بحيرى، 
وإخراج  ورؤية  منصور، ومساعد مخرج معاذ محمد، 

يوسف األسدي. 

سلوى عثمان



مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة اخلامسة - دورة الفنانة سناء جميل 
املسرح الشبابى

20-11-2020العدد 5
17

جريترود األم ، العم القاتل ، بولونيوس والد 

أوفيليا ، روزنكراتس ، أوفيليا احلبيبة ، 

وفورتنبراس الشخص املهدد لسالم 

خالل  ومن   . الدمنارك  وأمن 

األصوات  هذه  مع  تفاعله 

شخوصها  نرى  ال  التي 

هاملت  يناقش  الفعلية 

مع ذاته صياغة جديدة للتساؤل 

منحصرة  الصياغة  هذه   . الشهير 

أن  أى  االخرون  يكون  كما  تكون  أن  يف 

واحدة  »هاملت«  شكسبير  وليم  رائعة  تعد 
من روائع املسرح العاملي التي راودت الكثير 
من املخرجني لتقدميها على خشبة املسرح 
أرضية  فهاملت   . ومتعددة  متنوعة  برؤى 
ما  ظل  يف  خاصة  الطرح  إلعادة  خصبة 
هذا  لدى  وجودي  قلق  حالة  من  تعاجله 
معترك  يف  األقدار  تضعه  الذي  الشاب 
تدفعه  التي  املتضاربة  املشاعر  من  صعب 
نحو االنتقام ألبيه املقتول بيد عمه إال أن 
 – أمه  هو ضلوع  االنتقام  عن  يده  يغل  ما 
هذه   . اجلرمية  ذات  – يف  يعتقد  ما  وفق 
»أكون  واحد  تساؤل  عبر  املنقولة  احلالة 
القيام  بني  التأرجح  وهذا  ؟«  أكون  ال  أو 
دراما  متنح  ما  هي  عنه  واالمتناع  بالفعل 
هاملت ثراءاً خاصاً يضعها يف قمة األعمال 

الكالسيكية اخلالدة . 
 تأتي مشاركة كوسوفو يف الدورة اخلامسة 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  من 
الشبابي )دورة سناء جميل( من خالل العرض 

ضمن  املشارك  هاملت«  »حلم  املسرحي 
املونودراما  عروض  مسابقة  فعاليات 
. ويقوم العرض على معاجلة نفسية 
أن  إال  الشكسبيري  هاملت  لنص 
موته  بعد  ما  حالة  يف  هنا  هاملت 
كينونته  عن  اخلالد  سؤاله  أن  إال   .

يظل هو املؤرق له حتى يف قبره . يتعامل 
مع  العرض  طوال  هاملت 

مجموعة من األصوات 
متثل  التي 
أبيه  شبح 
 ، القتيل 

حتى  شيئ  كل  يف  معهم  تتماثل 
باألمر  وقبولهم  خنوعهم  يف 
الواقع أم ال تكون مثلهم 
متردك  على  وتظل 
يؤرق  ما  إن   .
هو  قبره  يف  هاملت 
جدوى  يف  الدائم  تشككه 
ما فعله وطريقة رد فعله على 
شكلت  التي  الشخصيات  جميع 

تاريخ حياته األرضية 
العربية  غير  بلغة  العرض  تقدمي  ورغم   
من  حالة  حتقيق  من  متكن  املمثل  أن  إال 
لم  لذلك  والتواصل مع اجلمهور  احلميمية 
أمام  عائق  أى  احلالة  هذه  اللغة يف  تشكل 
تلقي العمل حيث ركز العرض على جماليات 
املخرج  أجاد  فراغ  يف  املمثل  جسد  حركة 
ومصمم اإلضاءة حتديده بدقة بالغة للفصل 
بني احلاالت النفسية املختلفة والتي تترافق 
مع سماع أصوات شخصيات بعينها . ولعل 
الالفت للنظر يف هذه املعاجلة هي حذفها 
الدراما  يف  هاماً  محوراً  متثل  لشخصية 
هوراشيو،  شخصية  وهى  الشكسبيرية 
إلى  حاجة  يف  ليست  هنا  العرض  فرسالة 

وجود هوراشيو . 
 العـــرض مـــن تاليـــف نينـــا مـــازور ، تصميـــم 
الديكـــور واملالبـــس زيني بـــاالزي، كوريوجرافيا 
انديـــن  موســـيقي  زميبـــراج،  ميـــراك 

راندوبرافـــا.
منبطولـــة  العـــرض 
مينتـــور  وإخـــراج 

ج. زميبيـــرا

كوابيس حلم هاملت 

رجل ميت !! 

مار
طارق ع

د. 

نقد
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La cinquième édition du SITFY 
rend hommage à d›éminentes 
personnalités égyptiennes et 
arabes du théâtre en tant que 
tradition annuelle du festival 
pour célébrer des artistes 
distingués et leurs actes. Un 
colloque sur «Sana Jamil» a 
eu lieu lors de cette édition 
avec Mofeed Fawzy comme 
intervieweur et Samiha Ayoub 
comme conférencière.
Cette tournée est dédiée à 
l›actrice vedette égyptienne 
«Sana Jamil» - ou Thuraia 
Yousef Atia - née le 27 avril 1930 
à Al-Minia, au sud du Caire, 
dans une famille chrétienne 
copte. Elle est diplômée de 

l›institut supérieur des arts 
théâtraux en 1953 et a travaillé 
au théâtre national. Elle s›est 
distinguée par son excellent jeu 
en arabe et en français. Zaki 
Tolimat lui a choisi le nom de 
«Sana Jamil» au lieu de son 
nom d›origine. son travail s›est 
limité au théâtre et à un rôle 
mineur dans le cinéma jusqu›à 
ce que «Faten Hamama» 
refuse le rôle de «Nafisa» dans 
le célèbre film égyptien «A 
Beginning and An End» (Bedaia 
Wa Nehaia), basé sur l›un des 
romans célèbres de Naguib 
Mahfouz en 1960. Au milieu des 
années 1960, elle épouse Louis 
Grees, un célèbre journaliste 

égyptien. Elle a participé à 
quatre films sur la liste des 100 
meilleurs films égyptiens dont: 
Zainab (1953) - Un début et 
une fin (1960) - L›impossible 
(1965) - La deuxième épouse 
(1967). Elle a participé au 
célèbre film international «The 
Message» de Mustafa Al-Akkad 
«. Elle a participé à plusieurs 
représentations théâtrales dont» 
The Cactus Flower «(Zahrat 
Al-Sabbar). Elle a également 
participé à plusieurs séries 
radiophoniques et télévisées 
dont: The White Drapeau - 
Bonjour voisin - Yeux - Fuyant 
les jours, elle est décédée le 22 
décembre 2002.

Sana Jamil
Un début et une fin



Sharm Al-Shaikh International Festival -Fifth Edition - Sana Jamil›s RoundTheater Youth
issue 5 20-11-2020

6

Monstres de verre 
(Égypte)

Tout au long du chemin de la vie, les 
humains subissent des pressions massives 
auxquelles ils doivent faire face. Mais 
certaines pressions sont trop violentes pour 
s›adapter. Ils peuvent conduire l›individu à 
l›introversion, à l›isolement et finalement à 
l›éclatement comme un morceau de verre 
fragile. « Monstres de verre», la performance 
égyptienne dans le grand concours 
d›ensemble de SITFY 5, traite de certaines 
de ces pressions liées aux problèmes de la 
vie quotidienne que la plupart des familles 
contemporaines souffrent partout dans le 
monde et à tout moment. Le spectacle montre 
la vie de la famille Wingfield dont chaque 
membre souffre lui-même. Cette souffrance 
spécifique se mêle toujours à l›idée de départ 
ou d›absence. Ce mélange est plus que 
suffisant pour révéler la fragilité de l›être 
humain contemporain. La performance 
expose également les différences dans les effets 
de ces problèmes sur tous les personnages. 
Nous pouvons voir Amanda comme une mère 
persistante qui a choisi de faire face à toutes 
les circonstances difficiles imposées à elle et 
à sa famille et d›assumer ses responsabilités 
envers eux tous. En revanche, Nora, la fille 
a été poussée par les mêmes circonstances à 
s›isoler dans ce fragile monde de verre. Le 
fils est noyé dans le conflit entre lui-même 
et ce qu›il désire d›une part et la nécessité 
de s›obliger aux règles de la vie quotidienne 
d›autre part. Il souffre d›une crise dont la 
plupart des jeunes hommes de l›histoire ont 
souffert. Enfin, Jim, le visiteur qui ressemble 
à un gentil jeune homme. Mais quand il part, 
il provoque une profonde blessure au sein 
de la famille Wingfield. La pièce a été écrite 
par le célèbre dramaturge américain Tenecy 
Williams et met en vedette Reem Al-Masry, 
Shrihan Shazly et Mazen Gamal. Decore 
daigné par Marwan Al-Sayed et lumières 
conçues par Abdullah Saber. Directeur 
exécutif: Hosam Hafez et réalisé par Yousef 
Al-Asady. Le spectacle commence à 17h30. 
sur le théâtre du palais culturel de Charm el-
Cheikh.

Le rêve de Hamlet
 (Kosovo) 

Les pièces shakespeariennes inspirent de nombreux jeunes 
artistes désireux d›expérimenter sur un matériau classique et de 
le réintroduire selon les faits de notre époque contemporaine. 
Hamlet est l›un des chefs-d›œuvre de Shakespeare qui a également 
inspiré de nombreux jeunes réalisateurs bien établis en raison de 
son intrigue distincte et de sa structure dramatique qui dépend de 
plusieurs concepts psychologiques et existentiels qui affectent nos 
sociétés contemporaines. Au cours de la quatrième nuit de SITFY 
5, Kosovo présente un monodrame intitulé «Dream of Hamlet» 
inspiré du célèbre chef-d›œuvre shakespearien. La performance 
est basée sur une hypothèse que la crise existentielle de Hamlet, 
telle que représentée dans sa célèbre question «Être ou ne pas 
être? continue avec Hamlet dans sa vie après la mort. Même après 
sa mort, la question de Hamlet prend un chemin plus compliqué 
et se reformule comme «Être comme les autres ou ne pas être 
comme eux?». ce chemin est le résultat de la collision de Hamlet 
avec d›autres personnages de sa vie. Il entend les voix de certaines 
personnes qui faisaient partie de sa propre histoire de vie. C›est 
alors que Hamlet se rend compte que le seul rêve que vous 
pouvez avoir après la mort est le rêve de la vie elle-même. Hamlet 
interroge ses pensées en se demandant: avait-il raison? Était-il 
possible que rien ne puisse changer s›il n›avait pas l›intention de 
venger son père assassiné? Ou était-ce le cours normal de la vie 
qui ne devrait jamais être violé? Cela donne à Hamlet un nouveau 
sens à sa question: «Dois-je être comme tout le monde? Ou ne 
suis-je pas obligé de l›être? Dois-je être écrasé sous les roues de la 
similitude et du char à répétition? Ou devrais-je embrasser le rêve 
d›individualité et d›unicité? La pièce a été écrite par Nina Mazur, 
décoration et costumes: Zeni Ballazhi, chorégraphie: Mirak 
Zymberaj, musique: Andin Randobrava et mise en scène et mise 
en scène par: Mentor Zymberaj. La représentation commence à 
19h00. le théâtre du palais culturel de Charm el-Cheikh.

Folklore du Sinaï 
(Égypte) 

Le spectacle égyptien «Sinai Folklore» conclut le concours de 
théâtre de rue et d›espaces non traditionnels de SITFY 5. Le 
spectacle montre des aperçus du folklore du Sinaï qui est très 
riche de ses valeurs esthétiques. Cela nous donne également 
une vision claire de la culture répandue de cette précieuse 
partie de l›Égypte à travers le théâtre, le chant et la danse. 
La performance est écrite par Mostafa Shehata et dirigée par 
Nasser Hasan. Le spectacle commence à 22h00. sur le théâtre 
en plein air du palais culturel de Charm el-Cheikh
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First Edition 
(Dr. Hany Motawea›s 

Round) 
• Participating 
countries

 (21) 
• Performances 

(20)
• Theatrical hours

 (10 HRS) 
• Protocols 

(3) 
• Seminars 

(3)
• Publications (the 
memorial book + 10 
e-issues of the daily 
chronicles) 
• Attending artists 

(470) 

• Participating countries 
 (30) 
• Performances  (15)
• Workshops  (6)
• Workshop providers  (12)
• Trainees  (200)
• Theatrical hours  
 (10 HRS) 
• Protocols  (3) 

• Seminars  (5)
• Seminar speakers  
 (20)
• Publications :the 
memorial book + SITFY›s 
Guidebook  (2)
• Daily chronicles (in three 
languages)   (8 issues)
• Attending artists  (620) 

• Participating countries 
 (45) 
• Performances  (20)
• Workshops  (11)
• Workshop providers  (12)
• Trainees  (200)
• Theatrical hours  (10 HRS) 
• Protocols  (3) 
• Seminars  (5)
• Seminar speakers  (35)

• Publications: the memorial 
book + SITFY›s Guidebook + 
Anthology of Winning Plays 
in Slah Abd Al-Sabour›s 
Competition (3)
• Daily chronicles (in three 
languages)   (8 issues)
• Attending artists  (620) 
• For the first time: Hosting 
OISTAT Meetings 

Fourth Edition 
(George Sidhom›s 

Round) 
• Participating countries (30) 
• Performances  (14)
• Workshops  (4)
• Workshop providers  (4)
• Trainees  (150)
• Theatrical hours  (10 HRS)
• Protocols  (3) 
• Seminars  (5)
• Seminar speakers  (25)
• Publications: the memorial 
book + SITFY›s Guidebook 
+ Anthology of Winning 
Plays in Mohamed Abu Al-
Soud›s Competition  (2)
• Daily chronicles (in three 
languages) (8)issues)
• Attending artists  (500) 

Fifth Edition  (Sana Jamil›s Round) 

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

Second Edition  (Karam Motawea›s Round) 

Third Edition  (Mohamed Sobhi›s Round)  

The Harvest 
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Longings Interpreter, Sons of Tomorrow and Flute Puncture 
Win Ahmed Sakhsoukh›s Award

Longings Interpreter, Sons of 
Tomorrow and Flute Puncture Win 
Ahmed Sakhsoukh›s Award
To encourage young writers in 
Egypt and the Arab World to write 
for theater, SITFY holds its third 
competition on playwright. This 
editions award holds the name of 
the Egyptian critic and playwright 
Ahmed Sakhsoukh. 
Three young writers won this 
year›s award: Abdo A-Housiny for 
«Longings Interpreter», Mohamed 
Abd Al-Rahman for «Sons of 
Tomorrow» and Ahmed Abo Diab for 
«Flute Puncture». 
 Dr. Ahmed Sakhsoukh was born 
in 1947 and graduated from the 
department of drama and criticism 
– the higher institute of theatrical 
arts, in 1975. He travelled to Vienna 
to study theatre and was appointed 
as tutor in 1981. He was sent again to 
Vienna to gain his PhD degree under 
the great critic «Martin Olsen», «the 
Absurd Aristotle» 
 In 1982, he studied directing at «Max 
Reinhardt» Institute of Vienna under 
the students of Reinhardt himself. In 
1986 he studied acting in Berlin under 
«John Cost Polos», the assistant of 

«Lee Strasburg» the founder of the 
Actor›s Studio in New York who 
graduated most of Hollywood Movie 
Stars during 1940s and 1950s.  
 In 1987 he gained his PhD degree 
and was appointed as lecturer at 
from the department of drama and 
criticism – the higher institute of 
theatrical arts in Cairo. He was 
chosen to teach as an assistant 
professor at theater department of 
Sultan Qaboos University – Muscat 
in August 1991 and for four years.  
He gained his professorship in 1999, 
appointed as vice dean and then 
dean of the from the higher institute 
of theatrical arts in 2003. He wrote 
and translated several major books 
in addition to several plays till he left 
our world in 2019. 
To encourage young writers in 
Egypt and the Arab World to write 
for theater, SITFY holds its third 
competition on playwright. This 
editions award holds the name of 
the Egyptian critic and playwright 
Ahmed Sakhsoukh. 
 Dr. Ahmed Sakhsoukh was born 
in 1947 and graduated from the 
department of drama and criticism 
– the higher institute of theatrical 

arts, in 1975. He travelled to Vienna 
to study theatre and was appointed 
as tutor in 1981. He was sent again to 
Vienna to gain his PhD degree under 
the great critic «Martin Olsen», «the 
Absurd Aristotle» 
 In 1982, he studied directing at «Max 
Reinhardt» Institute of Vienna under 
the students of Reinhardt himself. In 
1986 he studied acting in Berlin under 
«John Cost Polos», the assistant of 
«Lee Strasburg» the founder of the 
Actor›s Studio in New York who 
graduated most of Hollywood Movie 
Stars during 1940s and 1950s.  
 In 1987 he gained his PhD degree 
and was appointed as lecturer at 
from the department of drama and 
criticism – the higher institute of 
theatrical arts in Cairo. He was 
chosen to teach as an assistant 
professor at theater department of 
Sultan Qaboos University – Muscat 
in August 1991 and for four years.  
He gained his professorship in 1999, 
appointed as vice dean and then 
dean of the from the higher institute 
of theatrical arts in 2003. He wrote 
and translated several major books 
in addition to several plays till he left 
our world in 2019. 
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Dream of Hamlet …
Nightmares of a Dead Man!!

 Shakespeare›s Hamlet is one of the 
most important classical masterpieces 
that inspired many directors to 
reintroduce it on stage with different 
visions. It is a rich soil to be revisited, 
especially with its topic of existential 
anxiety of a young man who was 
pushed into a fierce ambush created 
by his confused emotions. These 
emotions led him try to avenge his 
murdered father by his uncle. But 
what hinders him from doing so 
is that he thought his mother was 
involved in this conspiracy. This state 
reflected in the famous question: 
To Be or Not To Be? And this 
swinging between taking an action 
and refraining from it is what gave 
«Hamlet» this richness that put it on 
top of classical masterpieces. 
 This the is first time for Kosovo 
to participate in SITFY. This 
participation during the fifth edition 
involved «The Dream of Hamlet», 
participating in the monodrama 
competition. the performance is 
psychological treatment for Hamlet 
but in this case the treatment is done 
in Hamlet›s grave after his death. 
But his everlasting question about 
his entity still concerns him even in 
his grave. Along the performance, 
Hamlet deals with a group of voices 
including the ghost of his murdered 
father, his mother Gertrud, the 
killer uncle, Polonius (Ophelia›s 
father), Rosencrantz, Ophelia (his 
lover) and Fortinbras (The intruder 
who threatens peace of Denmark). 
Through interacting with these voices, 

whom we don›t see, Hamlet discusses 
a new formula of his question. This 
formula is limited to: To be like the 
others in their similarity? To be 
similar to them in all aspects, even in 
humiliation and accepting the status 
cue? Or Not to be like them and 
remain as you are? What concerns 
Hamlet in his grave is his suspicions 
about the meaning of his actions and 
his reactions towards these characters 
that formed his history. 
 Although the performance was not 
in Arabic, but the actor managed 
to cross the language barrier and 
established a mutual connection 

through concentrating on the 
aesthetics of his body movement in 
the theatrical space. The director 
defined this space very will 
through light spots that separated 
the different psychological states 
accompanying the voices of specific 
characters. 
 The play was written by Nina 
Mazur, décor and costume design: 
Zeni Ballazhi, choreography: 
Mirak Zymberaj, music: Andin 
Randobrava and featured and 
directed by: Mentor Zymberaj

Dr. Tarek Ammar
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