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اإلخراج الفين 	 	 	
حممد عبد احلكيم الكومي 	 	 	



للمسرح  دوىل  مهرجان  السالم,  مدينة  الشيخ,  لشرم  وأصبح  	
هذه  فى  أخرى,  فنية  ملهرجانات  بداية  يكون  أن  ,نتمنى  الشبابى 

املدينة  األمجل على مستوى العامل.

هذا املهرجان فكرة نابعة من شباب ويقوم عليها شباب, لكن  	
ليس بهذا وحده نعترب املسرح شبابى, بل األفكار جيب أن  تكون شابه, 
نعده شبابى, حتى  التجديد  يتبنى  وأى عمل فنى  التجديد,  تسعى إىل 
لو كان القائمون عليه ليسوا كذلك حبكم السن, الشبابيه حالة فكرية 

ونفسيه وإبداعيه وليست سنا فقط .

املسرح عموما يقوم على احلرية والتعددية فى األصوات واألفكار من 

كلمة 
وزير الثقافة



خالل احلوار اجلاد والعميق, وإذا كان املسرح شبابى فإنه جيب أن يكون قائما كله على 
احلرية والتجديد .

حتمل هذه الدورة اسم رئيس أكادميية الفنون الراحل الدكتور )هانى مطاوع(  	
وتتوىل رئاستها الشريفه الفنانه القديرة )مسيحة أيوب( 

يدعم املهرجان عدة وزارت هى الثقافة والشباب والرياضة والسياحة , فضال عن  	
احتضان حمافظة جنوب سيناء وحمافظها حمب للفنون واآلداب وهو سيادة اللواء/ خالد 

فودة.

أمتنى هلذه الدورة وللقائمني عليها النجاح والتوفيق , وأن يكون املهرجان فاحتة  	
ألنشطة ثقافية وفنية أخرى ليس فى شرم الشيخ وحدها بل فى معظم مدن مصر .

الكاتب الكبري 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	    حلمى النمنم 	 	 	 	 	 	 	 	    



كلمة  	
رئيس اللجنة العليا ورئيس املهرجان

تتعد اللياىل ما بني فرح وحزن وبكاء وضحك لتنطلق بنا إىل خبايا  	
النفس البشرية فى حماولة إلجياد ماهية احلياة التى تأخذنا كل ليلة إىل 

عوامل خمتلفة . 
 ذهبت إىل منزله وضربت جرس الباب وإذا بزوجته العزيزه األم الفاضله 
تفتح ىل الباب وأنا أعلم متاما أنه غري قادر على استقباىل نظرا حلالته 
 .. نومه  غرفة  إىل  تصطحبنى  الفاضله  بالسيده  وإذا  املرتديه  الصحيه 
ألدخل وأجد أستاذى اجلليل وأبى هانى مطاوع على سريره وإذا به يقوم 
الغرفة  شرفة  باب  من  يتلصص  الشمس  وشعاع  كرسى  على  أمامه  ألجلس 
ليأتى على وجهه وكأنه الضياء والنور مشعا منه ومن جسده الذى بدا ىل 
كتاب  إجناز  على  حريصا  مثابرا  ألجده  واألمل  املرض  شدة  من  متهاويا 
 .. سريره  أمام  منضدة صغريه  على  أخرى  علمية  رسالة  وتصحيح  جديد 



يالقمة العطاء العلمى .. يعطينى ويعطينا مجيعا درسا .. آه لو ندركه حتى فى أحلك 
حلظات املرض .. كان دائما حيثنا مجيعا على العطاء ومواصلة املسرية العلمية . وبدأ 
يداعبنى كعادته ونضحك سويا وتتصاعد الضحكات التى يشوبها األمل من شدة املرض وتنتهى 

الضحكات بإبتسامه منكسرة منى ومنه وكأنها ليلة وضحكات الوداع 
وكانت وصيته ىل وأخر كلماته ىل هى ضرورة مواصلة مسريتى العلمية وكذلك الفنية فكالهما 
ال ينفصالن عن بعضهما البعض فهما مكمالن لبعضهما كان مصرا أن يطمئن على برغم أننى 

الذى أتيت ألطمئن عليه. 
وإذا بى أخرج من غرفته بعد تقبيله وتقبيل رأسه الكرميه وقدماى ثقيلتان ال تريدا الرحيل 

وتركه فى غرفته وحيدا .. وإذا بأنوار الشرفه ختفت تدرجييا لتعلن ىل حلظة الرحيل .
وتأتى اللحظات وتتباعد املسافات ما بني حزن الفراق ومابني فرح اللقاء ورد اجلميل .. 
واليوم أراه أمامى بثوبه األبيض الناصع متأنقا المعا يفتتح معى وبيده .. دورته األوىل من 

مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى ..  

مازن الغرباوى  	 	 	 	 	 	 	 	



كلمة 
مدير املهرجان

هانى مطاوع. احلاضر دوما .. كيان فنى وثقايف وعلمي أثري  	
عظيما  إرثا  لنا  تاركا  املتعدده  واسهاماته  بأعماله  الفنية  احلركة 
تشكيل وعى  استطاعت  التى  العلميه  واألحباث  األعمال املسرحيه  من 
ووجدان الكثري ممن عاصروه مبدعا أو تتلمذوا على يديه استاذا .وان 
عجزت الكلمات عن احلديث عن أ.د هانى مطاوع فسيتحدث عنه التاريخ 
من خالل منتجه الفنى والعلمي واإلداري أيضا .فتحية واجبة ملن فقدناه 

جسدا ومل ولن نفقده روحا .حتية للفنان االنسان أ.د هانى مطاوع

وفاء احلكيم 	 	 	 	 	 	 	 	



مقدمة



بقلم 
أ.د حسن عطية

عرفته شابا يافعا عني توا معيدا بقسم التمثيل باملعهد العاىل للفنون  	
خطواته  وتابعت  باملعهد،  النقد  بقسم  التحاقي  عام  نفس  فى  املسرحية، 
األولي، داخله وخارجه، خاصة مع ممارسته اإلخراج فى املسرح اجلامعى، 
الذى كان يلهب الشباب وقتها بعروضه الصارخة فى وجه هزمية 67، بصوت 
أن  على  وقتها  مؤكدا  الرحيانى  مسرح  صالة عرض  فى  »فريوز« اجمللجل 
»الغضب الساطع آت« منهيا به عرضه اجلامعي ملسرحية الشاعر الفلسطيين 
»معني بسيسو« )ثورة الزنج(، وساخرا من أوضاع اجملتمع البريوقراطية 
يأكلونها  )البعض  القاهرة  جامعة  مدرجات  فى  أيضا  اجلامعي  عرضه  فى 
بها وجها مميزا فى  بدران«، مقدما  »نبيل  الساخر  والكاتب  للناقد  والعة( 

تيار املسرح السياسة املتمرد بوعى فى وجه الفكر الذى قاد إىل اهلزمية.
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ما بني التدريس مبعهده باألكادميية وغريها من املؤسسات التعليمية املصرية والعربية،  	
وإخراجه للعديد من النصوص الدرامية اجلادة والساخرة، وتفرغه فى السنوات األخرية لتقديم 
عروض من تأليفه وإخراجه ، مل ينس حلظة أن وراء كل خمرج ناقد ميلك رؤية للعامل، وخلف كل 
أستاذ )خوجة( صاحب رأى فى الفن واجملتمع معا، ولذا حرص فى مرحلة تلقيه العلم احلديث 
فى الواليات املتحدة األمريكية أن حيصل على ماجستري الفنون اجلميلة يف اإلخراج املسرحي 
من جامعة أيوا األمريكية 1974، وأن يستكمله باحلصول على دكتوراه الفلسفة يف النقد الدرامي 
ونظريات العرض املسرحى من جامعة والية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية 1985 ، وهو ما 
دعم مسريته اإلبداعية بقدرة فائقة على التحليل والتفسري والتنبؤ بأفق توقعات مجهوره املتلقي 

لعروضه املثرية للجدل.
التشجيعية  الدولة  أثار اجلدل حول حصوله، وهو املخرج املعروف، علي جائزة  وهلذا  	
عن كتابه )قراءات جديدة فى مسرحيات قدمية( عام 1996، وهو كتاب يكشف عن حتمسه للنص 
الدرامى، واعتباره عمال أدبيا راقيا ، لسقط أمامه أية أعمال هزلية عابرة، ومتبنيا فيه منهجا 
اقرب للبنيوية التوليدية، أو ما أمساه وقتها باملابعد بنيوية، متجاوزا به النقد الشكلى املؤسس 
اية عالقة  يرى  ال  الذى  والنقد املوضوعي  الدرامي كبنية منغلقة على ذاتها،  البناء  على دراسة 
لقوانني منو البناء الدرامي بأية حياة خارجه، وكذلك النقد االنطباعي القائم على تذوق الناقد 
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بالنقد  أمساه  الوقت مما  نفس  فى  ومنفلتا  قيمته،  على  الذاتى  واحلكم  الفنى  للعمل  املدرب 
التارخيي والنقد النفسى والنقد الظواهرى والنقد السوسيولوجي، وقد كان هلذا األخري حضورا 
دائما فى أحاديثنا النقدية حول عروضه وعروض اآلخرين، فقد كان يؤكد مع »جان بياجيه« 
على خاصية دينامية البناء الدرمي، وقدرته على التشكل والتحول طوال مسرية العرض حتى 
يصل لصورته الكلية فى النهاية، مؤكدا على أن الدراما هى احلاكمة وليست قوانني اخلارج، 
مستشهدا برتدد »هاملت« فى قتل عمه قاتل أبيه فى منتصف املسرحية ، حبجة أن قتله وهو 
يصلي سيسهل لروحه دخول اجلنة، كما أدعى »هاملت« نفسه، متاشيا مع منطق احلياة، بينما 
انتهت املسرحية فى  وإال  اللحظة  يستطيع قتل عمه فى هذه  ال  ان هاملت  احلقيقة عنده هى 
منتصفها، فحركة الدراما هى التى فرضت على الشخصية أن تفعل ما تفعله، وكنت أختلف معه 
فى هذا احلسم حلركة الدراما اخلارجية عبى شخصياتها، فشخصية هاملت املتأملة واملرتددة 
غري شخصية »عطيل« الغيورة واملتسرعة، هى التى حترك الدراما وتدفعها لالمام ، كما أن 

للواقع اجملتمعي دور فى اختيار مادة العمل وبنائه ورسالته.
ميثل كتاب )قراءات جديدة فى مسرحيات قدمية( إضافة مهمة للمكتبة النقدية مل يلتفت  	
إليها البعض، سواء بتقدميه السلسل للبنيوية بتجلياها املختلفة، أو بدراسته التطبيقية لنصني 
»ويا املفارقة« واقعيني هما )البطة( ألب املدرسة الواقعية النروجيي »هنريك أبسن« و)قطة 
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على سطح من صفيح ساخن( ألحد تالمذة أبسن وهو األمريكي الشمالي »تنيسى ويليامز«، مستخدما 
مع الول املنهج البنيوى، ومع الثاني ما أمساه باملنهج النماذجى باعتباره احد فروع البنوية، 
»اثارة  لنب  ذاتها، جتمع  حد  فى  متكاملة  كونه جتمع؟ألبنية  إىل  الول  للنص  حتليله  فى  واصال 
املسرحية املتقنة الصنع« ودموع امليلودرامت، وهزل »الكوميديا«، ووجع الرتاجيديا، وعبق 
املسرحية الصوفية«، وان مل ينس ان يلتفت إىل ان هذا التجمع الكبري هو »أشبه باألبراج الضخمة 

التى زحفت على املدن الكربي«.
وفى دراسته لنص »ويليامز« عرب النقد النماذجى ، الذى يعتمد فى فهمه وتقييمه للعمل  	
املسرحى على مضاهاته بالنماذج األصلية او األسطورية مبعنى اكثر دقة ، واصال إىل ان مسرحيته 
باألمل فى  للفرح، ومتسكها  الكوميديا  تتعارض مع عشق  التى  هى نوع من الكوميديا اجلنائزية 

التغيري ، كما صاغها اإلبداع اإلنسانى منذ القدم .
كتاب مهم جدا، لباجث راق الفكر ، ومعلم واع بدوره وسط طالبه، وكاتب يسخر من العامل  	
بعقلية ناقدة، وخمرج ميتلك أدواته التى صنع منها تراثا خالدا وأعماال قادرة على احلياة، وفكرا 

مستنريا سيؤثر باحلتم على كل من أقرتب ويقرتب من هذا املصباح املنري.            
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ة ســــير
ذاتيـــــة



سرية ذاتية 
د. هانى مطاوع

- أ .د هاني عبد الرؤوف مطاوع .
- مخرج ومؤلف مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري.  

-  مواليد 9 أغسطس 1944.
-  متزوج وله إبنتان ، الكبرى حاصلة على بكالوريوس التسويق، والصغرى حاصلة 

على بكالوريوس إدارة األعمال والكومبيوتر.
• رئيس أكاديمية الفنون بالقاهرة ، سابقا .

• حائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2009.

المؤهالت الدراسية :
- بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية يونيو 1966- قسم التمثيل واإلخراج 

)األول على المعهد بأقسامه الثالثة(.
- ماجستير الفنون الجميلة في اإلخراج المسرحي من جامعة أيوا األمريكية 1978، 
ودكتوراه الفلسفة في النقد الدرامي ونظريات العرض المسرحى من جامعة والية فلوريدا 

بالواليات المتحدة األمريكية 1985.
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الوظائف التي شغلها
- أستاذ  اإلخراج المسرحي- متفرغ - فى أكاديمية الفنون .

الوظائف السابقة والخبرات فى التدريس:
- تدرج فى وظائف هيئة التدريس بأكاديمية الفنون بعد تعيينه معيدًا 1967،حتى

  حصوله على درجة األستاذية فى أغسطس 1991.
- قام بالتدريس في المؤسسات العلمية التالية :  أكاديمية الفنون بالقاهرة – كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية 
- مركز إعداد الرواد بالثقافة الجماهيرية المصرية- المعهد العالي للفنون المسرحية بدوله الكويت – كلية 
اآلداب بجامعة السلطان قابوس – كلية المسرح بجامعة والية فلوريدا األمريكية-  قسم علوم المسرح بكلية 

اآلداب جامعة حلوان.

المناصب التي شغلها:
- رئيس قسم الفنون المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية- أكاديمية الفنون بالقاهرة سابقًا.

- رئيس قسم الفنون المسرحية بكلية اآلداب – جامعه السلطان قابوس سابقًا.
- وكيل وزارة الثقافة المصرية األسبق لقطاع الفنون الشعبية االستعراضية سابقًا.

- رئيس البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة ) وكيل وزارة ( سابقًا .
- رئيس أكاديمية الفنون سابقا.
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عضوية اللجان :
أ  ( لجان انضم اليها لشخصه: 

1( عضو المحكمة االدارية العليا التابعة لمجلس الدولة ) الدائرة المختصة بشؤون األحزاب السياسية(  في 
الفترة من سبتمبر2005 حتى سبتمبر 2007.

2( عضو اللجنة الرئيسية للمجالس القومية المتخصصة .
3( عضو شعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة .

4( عضو لجنة الفنون باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصرى سابقًا .
5( الرئيس السابق لمهرجان المسرح العربي للهواة )لثالث سنوات متتالية(.

6( عضو لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
نفس  تحكيم  لجنة  و عضو  الرابعة(،  )الدورة  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  تحكيم  لجنة  رئيس   )7

المهرجان في سنته االولى 
8( رئيس  أو عضو لجنة تحكيم الكثير من مهرجانات المسرح العماني والخليجي.

 ب( لجان كانت تضمه بحكم الوظيفة التي كان يشغلها:
1( عضو مجلس إدارة المركز الثقافى القومى )دار األوبرا المصرية( سابقا

2( عضو المجلس األعلى للثقافة سابقًا .
3( عضو لجنة المسرح بالمجلس األعلى للفنون واآلداب.
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الخبرات الفنية و األدبية :
- كتب عددًا من الدراسات و المقاالت النقدية و شارك في العديد من المهرجانات المسرحية و المؤتمرات 
العلمية باالبحاث و المداخالت،   و له إسهامات في الكتابة للسينما، و قد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في 

النقد المسرحي عام 1996عن كتابه: قراءات جديدة في مسرحيات قديمة.
- ألف للمسرح ، كما أعد عددا من المسرحيات عن نصوص أجنبية، وفيما يلي بيان بمؤلفاته للمسرح:

1( حكاية فرفورية ، مسرحية ألفها عام 1967
2( مدرسة األزواج ، إعداد درامي لمسرحية موليير، و قد قدمت على خشبة المسرح القومي عام 1972

3( رسائل لم تكتب ، مسرحية ألفها باالشتراك مع جمال عبد المقصود و قدمت على خشبة المسرح الحديث 
عام 1974 بعنوان رحلة مع الحبايب  من إخراج كمال ياسين.

4( يا مالك قلبي بالمعروف ، مسرحية ألفها و أخرجها لفرقة عبد المنعم مدبولي المسرحية عام 1976. 
5( يا مسافر وحدك ، مسرحية ألفها عام 1998.

6( آخر همسة ،  مسرحية ألفها عام 2000.
7( قصة حب ، إعداد درامي لمسرحية ناظم حكمت فرهارد و شيرين ، قدم على مسرح الغد من إخراجه 

عام 2007.
8( مرافعات الفرفور الفصيح مسرحية ألفها عام 2014

9( يكتب حاليًا كوابيس صينية، و هي مسرحية مستوحاة من مسرحية سور الصين العظيم لماكس فريش .  
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- و قد نشرت بعض مؤلفاته المسرحية كاآلتي:
1( يا مسافر وحدك.. صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 2002 .

2( حكاية فرفورية.. صدرت عن المركز القومي للمسرح عام 2007.
3( رسائل لم تكتب.. صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2012.

حاليا تحت الطبع :
يصدر له قبل نهاية هذا العام المجلدان االول والثانى من مجموعة مؤلفاته الكاملة فى المسرح وجهة النشر 
الهيئة العامة للكتاب ، وسيصدر له ان شاء هللا المجلدان الثالث والرابع – عنوان المجلد االول »من الميتاتيتر 
إلى الواقعية السحرية » و يتضمن مسرحيات : يامسافر وحدك ، آخر همسة ، حكاية فرفورية ، ترنيمة ذكر 

النحل .
أما االمجلد الثانى فعنوانه » أربع ألوان من المسرح »ويتضمن المسرحيات االتية : الجنة الموعودة ، مرافعات 

الفرفور الفصيح ، دكتورة  نواعم ، قهوة الوحوش .

والفرق  والجامعي  األكاديمي  وللمسرح  الخاصة  والفرق  الدولة  لمسارح  المسرحيات  من  العديد  أخرج 
التجريبية من بينها :
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 أ -  المسرح األكاديمي والتجريبي: 
حيث وضعت عالمة الصليب )أونيل( – أوديب ملكا )سوفوكليس( – ميديا )جان أنوي( – فويتسك )بوشنر(  
بجماليون  )شو( – الدرس )أيونسكو( – أمام الباب )فولفانج بورشرت( – قبل االفطار )أونيل( – االب 
)سترند برغ( – هاملت )شكسبير ( – األشباح )أبسن( – قطة على نار )وليامز( – مريض بالوهم ) موليير( 
البيض  ثنائية جاك والمستقبل في  بابل )دورينمات( –  المالك في  اليسار)أوديت( – هبط  انتظار  - في 
)ايونسكو( – العادلون )كامو( – كاره البشر )موليير( – مركب بال صياد )كاسونا( – فرهاد وشيرين )ناظم 
حكمت ( – الزير سالم )الفريد فرج ( – حكايات من قرية عمانية) رحيمة الجابري(– الثمن الفادح أو جسرآرتا 
) جورج ثيوتوكا ( – ثوره الزنج )بسيسو( – البعض يأكلونها والعه ) بدران( -  المهرج )الماغوط( – فاوست 

واألميرة الصلعاء )برشيبد( – المنزل ذو الشرفات 
السبع ) كاسونا( – الدخان )ميخائيل رومان( .

ب - مسارح القطاع الخاص:
شاهد ما شافش حاجه – نحن ال نحب الكوسه – بنات العجمي -  يا مالك قلبي بالمعروف )وهي من تأليفه 
أيضا( – خشب الورد –  شباب امرأة – الغجر  -  قسمتي ونصيبي – حكيم عيون – وغيرها .. ) يعمل 

حاليًا على تقديم مسرحية بعنوان: )الدكتورة نواعم ( .
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ج – مسارح الدولة:
 رسول من قريه  تميرة )دياب ( –  إدارة عموم الزير )مؤنس ( – سبع سواقي )وهبه ( – أهل الكهف74)دياب( 
– زياره الملكه )ممدوح عدوان ( – رحلة قطار )توفيق الحكيم ( – دماء على ستار الكعبة  )جويده ( –يا 
مسافر وحدك ... وآخر همسة  .. ) والمسرحيتان من تأليفه أيضا( هاملت )شيكسبير( )المسرحيات الثالث 
األخيرة قدمت على المسرح القومى ( – قصة حب )ناظم حكمت(... أخيرًا مرافعات الفرفور الفصيح )من 

تأليفه أيضا(
- وقد مثل في العروض التي أخرجها عدد من النجوم في المسرح والسينما من بينهم: فريد شوقي – عادل 
إمام – نور الشريف – محمود عبد العزيز  -عبد المنعم مدبولي  صالح السعدني -  سميحه أيوب – 
يوسف شعبان – عالء ولي الدين – فاروق الفيشاوي – الهام شاهين – ليلى طاهر – احمد بدير – ابو بكر 
عزت – توفيق الدقن - كريم عبد العزيز – احمد  حلمي – عزت ابو عوف والفور إم – عبد الرحمن أبو 
زهرة – رشوان توفيق – منى زكى – ندى بسيونى – هشام عبد الحميد – فتحى عبد الوهاب... وآخرون . 

أخرج للمسرح العماني سبعة عروض قدمها طالب جامعة السلطان قابوس : 
مركب بال صياد)1995( – فرهاد وشيرين)1996( – وتنبت الزهور)1997( – قافلة التبريزي )1997(- 

حكايات من قرية عمانية )1998(– الثمن الفادح )1999( – المنزل ذو الشرفات السبع )2000( .
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فعاليات شارك فيها د. هاني مطاوع خالل العام 2010: 
-  رأس لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة.

-  كان رئيسًا لمهرجان مسرح الطفل في دورته االولى، و هو المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للطفل 
التابع للمجلس األعلى للثقافة.

الفنون بالقاهرة، و فيه دارت األبحاث  - كان مقررًا للمؤتمر العلمي الدولي األول الذي نظمته أكاديمية 
المقدمة حول موضوع “المسرح الذي ال نعرفه”وقد تقدم فيه     د. مطاوع ببحث عنوانه “فضيحة الهواء 
األسود”. وكان البحث المصري/ العربي الوحيد بين األبحاث الخمسه الرئيسية، حيث تقدم باألربعة الباقية 

اساتذة من أوروبا وأمريكا.
-  كان عضوًا في لجنة إختيار العروض المسرحية المصرية التي تشارك
في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثانية والعشرين.

- أدار أحد المحاور الثالثة للندوة الرئيسية في نفس المهرجان وعنوانها »التجريب في مسرح الرؤى »، أما 
عنوان المحور الذي اداره فهو » تجارب مسرح الرؤى في المسرح العربي » .

- عضو في لجنة إختيار النصوص المسرحية المتميزة وذلك في إطار مسابقة في التأليف المسرحي ، 
ينظمها المركز القومي للمسرح.
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رأس لجان التحكيم في المسابقات الثالث االتي تقيمها )ساقية الصاوي(  كل عام وهي: 
• مسابقة عروض المسرح الصامت )البانتوميم( 

• مسابقة عروض المونودراما )مسرحيات الممثل الواحد(
• المسابقة الرئيسية للعروض المسرحية الشبابية .

- كان عضوًا في لجنة تحكيم )جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية( إلختيار أفضل نص مسرحي للعام 2010 
,ورئيسًا لنفس اللجنة عام 2012.

26



شهادات
يات كر ذ و



االخ والصديق االستاذ:هاني مطاوع
منذ أن تعرفت على أستاذي وصديقي د.هاني مطاوع وبدأت محطة جديدة في حياتي 
لقد أستطاع بعلمه وفنه أن يشكل وجداني ورؤيتي بل وعالقتي مع البشر..إنه يملك 
سمات انسانية خاصة جدا ويمتلك موهبة فنية فريدة..تعلمت منه الكثير..تعلمت منه 
الناس وأتعامل معهم..كيف أتعامل مع الطالب والمسافة بينهم...كيف  كيف أحب 
أتعامل مع الفن...مع المسرح..مع العمال..مع الفنيين...مع الفنانين...كيف أتناول 

أي نص مسرحي وأتعامل معه.
كان هاني مطاوع وسيظل بالنسبة لي كل شيء,وأنا ال أصدق حتى هذه اللحظة أنه 
قد غاب وأنني لم أعد أسمع صوته...أنني أشعر بالوحدة لقد رحل السند ورحل األب 

ورحل الصديق..
أنني أحاول أال أكون وحيدا كي ال أكون ضحية لذكريات موجعه..لقد رحل صاحب 

البهجة..رحل صاحب االبتسامة...رحل صاحب السعادة... 

أ.د. أشرف زكى
عميد املعهد العالي للفنون املسرحية-مصر

نقيب املهن التمثيلية
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إجني البستاوي
مدرس مساعد باملعهد العالي للفنون املسرحية قسم 

التمثيل واإلخراج-أكادميية الفنون- مصر

هاني مطاوع..علم بال حدود..عطاء بال مقابل
   تختفي الكلمات وتندثر المعاني في وصف كم االسى والحزن الذي اشعر به لفراق 
واإلرادة  والصبر  االصرار  يديه  علي  تعلمت  من  مطاوع,  د.هاني  ومعلمي  أستاذي 
والمثابرة للوصول إلي هدفي, من كان يرى في ما لم أراه أنا..تعرفت عليه وأنا طالبة 
في السنة الثالثة بالمعهد العالي للفنون المسرحية, حينها كان في لجنة التحكيم لمادة 
كلماته  بي  فعلته  ما  أستطيع وصف  هايلة..ال  ممثلة  إنتي  قائال  إلي  نظر  الحرفية 
الداعمة وكم الطاقة االيجابية التي حملتني اياها..وشرفت أن يكون د.هاني مطاوع هو 
أستاذ مادة المشروع في سنة رابعة أي التخرج..وأخرج لنا  مسرحيتين هما عالم كورة 
كورة لجمال عبد المقصود, ومسرحية يا مسافر وحدك تأليفه..وكانا من أحلى وأمتع ما 
مثلت في حياتي..لقد عشنا أنا ودفعتي أيام وليالي مع د.هاني في تحضير العروض 
لبعضنا  البروفة  لميعاد  شيء  لكل  االحترام..االحترام  فيها  تعلمنا  البروفات  واجراء 
البعض ..االحترام للنص ..للعرض..لم يقتصر دور د.هاني في توجيهنا فنيا ولكنه 
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دائما كانت تربطه بتالميذه عالقة انسانية..كان دائما يطمئن علي احوالنا يتابع خطواتنا خارج المعهد يوجهنا 
بخبرته الكبيرة..وتستمر العالقة وتقوى بيني وبين أستاذي ليكون المشرف على رسالة الماجستير الخاصة 
بي..وهنا نقطة التحول في عالقتي بأستاذي هنا تقربت منه أكثر وأكثر ليكون لي السند والظهر..  فقد كان 
داعما كبيرا لي طيلة فترة بحثي وتحمل معي صعاب كثيرة واجهتها, وشاركني كثيرا في حلها وتداركها, تعلمت 
منه معني العطاء الحقيقي الذي يقدمه االستاذ لتلميذته دون مقابل..لقد كان رجل علم  بمعني الكلمة ال 
نتحدث في موضوع أو شيء إال وكان على دراية ووعي كبير به..ولم يأت هذا من فراغ فقد كان مثقفا بدرجة 
امتياز..وكان اليبخل بعلمه علي أحد..لقد كان يحادثني كل أسبوع تقريبا ليحثني على االنتهاء من الرسالة 
وخاصة في االيام االخيرة كان يكلمني بشكل شبه يومي قائال«خلصي بقى حتصحي في يوم مش حتالقيني« 
كنت أرد ال تقلق ياأستاذي سأنتهي أطال هللا في عمرك...لقد انتهيت من الرسالة وناقشني د.هاني في يوم 
28-6-2015 ..وتوفي في 28-8-2015..ناقشت رسالتي وحصلت علي الماجستير ولكنني فقد االب 

والظهر والسند...فقد الدعم والطاقة االيجابية التي كانت ترسل الي من خالله.
     كانت دائما تشغله فكرة واحدة أن من يموت ال أحد يسأل عنه وأنه حزين لكم الشخصيات المهمة والمؤثرة  
التي فارقت دنيانا ولم يتذكرها أحد..كان يظن أنه سيكون واحدا منهم..ولكنني اليوم أقول له ال تحزن ياأستاذي 
فأنت في قلوبنا لن نستطيع أن ننساك وسنكتب ونتكلم عنك لنعرف األجيال القادمة من هو هاني مطاوع 

االستاذ والمخرج والكاتب واالب لنا جميعا..رحمك هللا 
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أستاذي ومعلمي وصديقي د.هاني مطاوع..
توترنا  يواجه  كان  ما  وكثيرا  المشاكل  من  العديد  لنا  تحل  ظله  خفة  كانت   

وأخطاءنا بدعابة بسيطة وبسخرية من أي شيء يجعلنا متوترين لذا كنا نعشقه.
كان يجمع بين ثالثة أشياء يندر أن تجمع ألحد أولها أنه كأستاذ أكاديمي   
وباحث يملك ناصية العلم, ويمتلك قدرات بحثية ومنهجا في التفكير العلمي يرقى به 

إلى مرتبة األساذية الحقيقية.
يحقق  تجعله  بقدرات  والتأليف  اإلخراج  مجال  في  عملية  ممارسة  ثانيهما   
المعادلة التي نبحث عنها ونعجز عن تحقيقها وهي كيف تمتع المشاهد وتجعله يفكر 

في نفس الوقت.
الشيء الثالث هو قدرة فائقة على اإلدارة العاقلة الهادئة التي تجعلنا نتأمل   
هذا االنسان, كان يتمتع بعاطفة وحالة انسانية تجعله يحاسب نفسه بشكل دائم, أب 

محب لبيته وأسرته ومحب لتالميذه والمتعاملين معه, 
رحم هللا هاني مطاوع األب والصديق وأسكنه فسيح جناته... 

ا.م.د:أمين الشيوي
رئيس قسم التمثيل واإلخراج-املعهد العالي 

للفنون املسرحية- أكادميية الفنون مصر
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د.هاني مطاوع صديق عزيز بدرجة األب 
أول ما تعرفت عليه وعلى أعماله خاصة مسرحية شاهد ماشفش حاجه، ثم   
علمت بوجوده على رأس هيئة أكاديمية لتدريس المسرح في جامعة السلطان قابوس 
في سلطنة عمان، وكان أول شرف تعارف لي معه أن استضفته في برنامج نادي 
في  بدايات عهدي  مع  أسبوعيا  يعرض  كان  الذي  التسعينيات،  بداية   في  السينما 
أن  يمكنهم  الذين  األساتذة  قائمة  أتممت  من خالله  مخرجا  عمان  سلطنة  تليفزيون 

يساهموا من خالل البرنامج في نشر ثقافة السينما في عمان.

منها  نفذ  والمسرح  والتليفزيون  لإلذاعة  كثيرا  أفكارا  وضعنا  كثيرا  تقاربنا   
الكثير وبقي مابقي للعمل المستقبلي، وشاركت برئاسته في لجان تحكيم الكثير من 
المهرجانات المسرحيه التي أقيمت في عمان، منها مهرجان المسرح الجامعي لطالب 
عمان ومهرجان المسرح الجامعي لدول مجلس التعاون الخليجي والمسرح المدرسي 

	د.خالد بن عبدالرحيم الزدجالي 
	رئيس اجلمعيه العمانيه للسينما 

رئيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي
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والمهرجان المسرحي األولى لوزارة التراث والثقافه.
عالقة استمر أكثر من 25 عاما 

بلده. الفنيه في  ليختم مشواره  التجديد  إعارته ورفض  فترة  انتهت  بعدما  القاهره  إلى  العزيز  غادر   
تواصلت معه و مع كل زيارة لي في القاهره كان لي شرف زيارته في أكاديمية الفنون وفي منزله وفي أماكن 
فنيه جمعنا باألحبه من الفنانين كان دائم النصيحة لي العوده لإلخراج والتأليف وعدم االنجرار للعمل االداري  

.. التقينا مرات و مرات بعد ذلك في زياراته القصيره للمهرجانات في عمان و كذلك في القاهره .

فقدناك صديق عزيز من درجة األب خسره ابناءه في عمان ومصر فالزال أبناءه الذين تخرجوا على   
يديه يعتبرونه األب الروحي واحد أهم المسرحيين الذين ساهموا في تطوير ونشر المسرح في عمان.

  فقد أغلق قسم المسرح برحيله عن عمان و لكن الزال العقل والقلب لألستاذ األكاديمي األول في 
عمان في ذكراه ينبض حبا له و داعيا له الرحمة و أن األبناء آلبائهم أوفياء فهم مستمرون للمزيد من العطاء، 

أعطيت لنا مسرحا مليئا بالحب والنشاط و نحن في ذكراك ندعو هللا لك المغفرة والرحمه و جنة الفردوس.
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فزت  به حين  لقاء  أول  أنسى  أن  يمكنني  ال  مطاوع  د.هاني  الغالي  العزيز  االب 
بجائزة أفضل عرض في مهرجان جامعة القاهرة ودعانا د.أحمد سخسوخ لتقديمه 
على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت الليلة األولى بال جمهور 
تقريبا إال د.هاني مطاوع الذي وقف في اخر الصف بمسرح المعهد يتابع العرض 
إلى اللحظة األخيرة ثم أصدر أمره في اليوم التالي لجميع الطالب لحضور العرض 
وشجعنا  األول  الصف  من  العرض  معه  وشاهد  بدران  نبيل  الكبير  الناقد  ودعا 
بحرارة..ال أنسى يوم أختبار دخولي للمعهد العالي للفنون المسرحية بحضور الكبار 
ذ بدكتور هاني  كرم مطاوع وسعد أردش ومحمد توفيق وانور رستم رحمهم هللا واإ
مطاوع يقدمني لهؤالء االساتذة بقوله«أقدم أفضل مخرج وممثل من جامعة القاهرة« 
- وكان رئيسا للجنة التحكيم – ال أنسى عندما تولى رئاسة البيت الفني للمسرح 
ودعاني إلخراج أول أعمالي على خشبة المسرح القومي »تحب تشوف مأساه« 

املخرج خالد جالل
رئيس قطاع االنتاج الثقايف

36



للكاتب الكبير لينين الرملي ووقف بجواري لحظة االفتتاح مشجعا لي كأحد أبناءه...كنت امزح معه دوما 
قائال يا أبي أنا اشبهك في كل شيء أول أعمالك للجامعة »البعض ياكلونها والعة« كان بشهرة »قهوة 
سادة« وقدمت«شاهد ماشافش حاجة« للقطاع الخاص وقدمت أنا »لما بابا ينام«وترأست البيت الفني 
للفنون الشعبية في أول مهمة كبيرة بوزارة الثقافة وكان هذا هو موقعي الكبير األول لك ابنتان ولي ابنتان 

وانا فخور بالسير على خطاك فنا وادارة واخالقا يا أبي الغالي...رحمك هللا.

هاملت
إخراج هاني مطاوع



 ا.د مسرية حمسن
املعهد العالي للفنون املسرحية قسم التمثيل 

واإلخراج-أكادميية الفنون- مصر

للقبول وتخرجت من  إعداد مشاهدي  في  هاني مطاوع  بمساعدة  المعهد  دخلت  
المعهد بمشاهد اشرف عليها كمعيد، ثم سافرت البعثة إلي موسكو، وكان هاني 
وقتئذ زميل لي في مرحلة الدكتوراه هناك، وعشنا فترة تعدت السنة كزمالء يربط 
بيننا كل الحب واالحترام، ولم يحسسني في يوم من األيام أنه السبب في نجاحي 
الفن عنده بحكمي عليه  بالقبول، وذلك إن دل يدل علي سمو األخالق ورفاعة 
قبل أن يكون مبدعا كمخرجا ومؤلفا وزميال ...فأنا فقدت زميال وصديقا لي طوال 

مشواري العلمي والفني... رحم هللا هاني مطاوع واسكنه فسيح جناته...
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1515
دماء على ستار الكعبة

إخراج هاني مطاوع

إخراج هاني مطاوعدماء على ستار الكعبة



إشراقة الفنان هانى مطاوع...يا مسافر وحدك
لحظات صمت، الفنان القدير هانى مطاوع يتركنا ويرحل، مسافرًا وحده إلى   
العالم األخر، مسافرًا وحده إلى مكان ما، هذا المكان لم نعرف عنه شىء، وكما قال 
هاملت فى مسرحية وليم شكسبير، » لم يأت أحد من العالم اآلخر يخبرنا ماذا هناك« 
، احتار الفالسفة والمفكرون حول مفهوم العالم اآلخر، ما دور اإلنسان فى مسيرة 
الحياة، وماذا بعد الموت؟ كيف الوصول للسعادة؟ أسئلة خالدة أزلية، هذه األسئلة 
كانت تتحاور مع هانى مطاوع )1944-2015( رجل المسرح الخلوق، والذى شغل 
رئيس البيت الفنى للمسرح، ورئيس أكاديمية الفنون، والذى كان سفيرًا لمصر كرئيس 
لقسم المسرح فى جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، واألستاذ األكاديمى الذى 
تتلمذ على يديه أجيال من المخرجين والممثلين، والحائز على جائزة الدولة التقديرية 
عام 2009، المخرج الرصين الذى قدم أعماال متميزة فى تاريخ المسرح المصرى، 
صاحب التجارب المتجددة فى المسرح، ومنها العرض المسرحى« يامسافر وحدك« 

د.حممد أبو اخلري 
األستاذ بأكادميية الفنون
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خراجه وبطولة الفنان الراحل نور الشريف، قدم هذا العرض على المسرح القومى عام 1998 وتم  من تأليفه واإ
تصويره للتليفزيون، والذى إستخدم فيه المخرج أسلوبا غير واقعى للتعبيرعن الواقع من منطلق بعد الحداثة 

فى المسرح. 
الناس، وهى أن  لدى  القديمة والمعروفة  الفكرة  آدم«  بنى  يطرح نص »يا مسافر وحدك« ، »حكاية كل 
اإلنسان ال يأخذ معه إلى قبره سوى أعماله الصالحة، وبالتالى فإنه يترك ما جمعه من مال، وما حققه من 
جاه وسلطة وشهرة ونجاح، بل ويترك أيضا أهله وأحباءه. الفكرة األساسية للعرض قضية ميتافيزيقية، حيث 
حيرة اإلنسان ورغبته فى أال يذهب فى رحلته األخيرة من الحياة الدنيا إلى اآلخرة وحيدًا، وبحثه عن رفيق 
يؤنس وحدته فى القبر. هذه الفكرة قدمها هانى مطاوع بأدوات المخرج المتمكن من أدواته السمعية والبصرية 
الذى يطرح األفكار الفلسفية بأسلوب بسيط، إنه قدم العمل فى إطار فنى جمالى بحيث يستوعبه ويتقبله 
من يشاهد العرض أيا كان مستواه الفكرى والثقافى، وفى نفس الوقت يحمل هذا العرض قيمة الفكرية، إنه 
الوصول إلى حدود الواقع على أجنحة من الخيال. لقد كان العرض يمزج ما بين الحلم والحقيقة، وما بين 
لديه، وبالتالي صنع  البصرية والذهنية  المتعة  المتفرج وحقق  لدى  الدهشة  الواقع والخيال، ومن ثم صنع 
لقد وضع المخرج العرض في إطار كوميدي استعراضي بحيث كان جاذبًا  الوجدانية والعقلية.  المشاركة 
للمتفرج، وبالتالي يستطيع استقبال الرسالة التي يحملها. إن العرض مثاال جيدا على عالقة الفن بالمجتمع، 
كيف يؤثر ويتأثر بالحالة التي عليها، فيساهم في عالج كثير من السلبيات، األنانية، تفضيل المصلحة 
الشخصية على الصالح العام، حب المال بمفهوم الغاية تبرر الوسيلة، ... كشفت المشاهد عن أقنعة زائفة 
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من الضرورى إجتنابها، ويحسب للفنان هانى مطاوع هذا العرض كأحد المنارات التي تسهم في محاولة رد 
المجتمع إلى مساره الصحيح، وهذا دور الفن اإليجابى.

للماجستير،  العينين فى رسالته  أبو  الباحث جهاد  يذكر  الحداثة، كما  بعد  يمثل مسرح ما  أيضًا  والعرض 
بأكاديمية الفنون 2015، حيث التحرر من المسرح السائد التقليدى، والثورة على المألوف والشائع والذى كان 
يحد من جموح المبدع المسرحى، إنها مغامرة إبداعية للكشف عن أساليب وجماليات مسرحية جديدة، ظهرت 
العناصر كلها  التمثيل وعالقة هذه  أو  أو اإلخراج  النص  لترسم مالمح آخرى مختلفة سواء على مستوى 
بالجمهور. لقد قدم هانى مطاوع هذا العرض بمفهوم ما بعد الحداثة الذى يتسم باألشكال المفتوحة والمرحة 
والطموحة واإلنفصالية والغير محددة لتكوين خطاب واعى مؤلف من أفكار متناثرة. وأما الجوهر المقطر لهذا 

العرض »أن المسافر يجب أن يفهم، أنه كم هو قليل ما نحتاجه لكى نحيا سعداء.«
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1515
شباب إمرأة

إخراج هاني مطاوع



أحببته قبل أن أعرفه ، وأدركت قيمته قبل أن ألتقيه ، فمنذ إلتحاقي بكلية   
اآلداب جامعة القاهرة في أواخر السبعينيات ، كان أي حديث داخل الحركة المسرحية 

بالجامعة ال يخلو من ذكر « البعض يأكلونها والعة »
وكانوا يختصرونها إلى »الوالعة«

، فالحادثة الفالنية كانت قبل »الوالعة« ، وفالن بدأ عمله أيام »الوالعة« ، وعالنة 
بدأت التمثيل بعد »الوالعة«.. إنها مسرحية »البعض يأكلونها والعة » للكاتب نبيل 

بدران والمخرج هاني مطاوع ، تم تقديمها عام 1972
ورغم أني لم أشاهدها بالطبع ..إال أنها بدت لي مثل التقويم التاريخي .. فالتاريخ 

المسرحي في الجامعة إنقسم إلى ما قبل وما بعد »الوالعة »
لسنوات طويلة  سنتزامل  وأننا  هاني مطاوع  د.  سألتقي  أننى  ببالي  يخطر  لم  وقتها 
وسنتجادل ونتصادق على النحو الذي كان .. كنت أحب أن التقى به وأستمع إلى 

املخرج
ناصر عبد املنعم
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آرائه حول قضايا المسرح ، فلم يكن مبدعا مميزا فحسب ، بل كان واسع العلم والمعرفة ، على إطالع 
بالتيارات والتجارب المسرحية العالمية ، فكانت جلساتنا تضيف لي الكثير على المستويين العلمي واإلنساني 

..
ولقد حمدت هللا كثيرا ألننا ترافقنا في السفر األخير له خارج البالد ، حيث حضرنا معا أيام الشارقة المسرحية 

2015
بداع متميز ، وتواضع جم ، وحس إنساني عذب وجميل  لتكتمل شهادتي عنه ، علم فياض ، واإ

رحمك هللا يادكتور هاني .. ستظل حاضرا بوجداني .. وساكنا في قلبي 
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أ.د نبيلة حسن
املعهد العالي للفنون املسرحية قسم التمثيل 

واإلخراج-أكادميية الفنون- مصر

 يعجز الكالم عن التعبير عما أشعر به تجاه هذه الشهادة التي طلب مني كتابتها في 
حق أستاذي هاني مطاوع وفي حقيقة االمر يصعب علي أن أوفيه حقه..

فلقد تعلمت منه الكثير عن مهنتي فتتلمذت على يده في مرحلة البكالريوس والدراسات 
العليا ثم تابعني بنصائحه وخبرته في كافة المناصب االدارية التي كلفت بها فكان 
صاحب رؤية عميقة لكل ما يدور حولنا من وقائع و أحداث وخبيرا بالنفس االنسانية 

فكان بداخله الكثيرمن التسامح والعفو والعطاء لكل من حوله.
        كان يمارس كل ادواته في الحياه بخفة ظل وأدب واحترام للكبير والصغير 
هاى السواء فكان خير معلم وزميل فال أذكر منه إال الصدق في النصيحة والوقوف 

بجانب الكثير من حوله دون مقابل.
     رحم هللا روحا كانت تعاني من جسد مريضا إنتصرت عليه بإبداعها المستمر 

بعطاء فني وانساني لن يستطيع الزمن أن يمحوه.
     رحم هللا األستاذ الدكتور هاني مطاوع كان انسانا وفنانا واكاديميا متميزا قلما 

يجود بمثله الزمان.
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ن لجـــــــا
المهرجان



الفنان والمخرج /مازن الغرباوى 

الفنانة القديرة/ وفاء الحكيم 

الفنان / على عليان

باسكال رامبرت  

انجى البستاوى 

سا - مصر �ي
ر�ئ

وا – مصر 
ع�ض

وا  - مصر 
ع�ض

رد�ض  وا  - ال�ئ
ع�ض

سا 
ر�ض
وا – �ض

ع�ض
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حافظ خليفة 

دانيال جورديانو 

د / فهد الهاجرى 

را  فابيو ابراهام   ل�ت �ج �ض
وا – ا

ع�ض

س
و�ض

وا – �ت
ع�ض

ا  طال�ي �ي وا – اإ
ع�ض

�ت  وا – الكو�ي
ع�ض
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برئاسة األستاذ / إبراهيم الحسينيلجنة النشر   1
برئاسة األستاذ / محمد الروبى لجنة الندوات والمحاور2
 برئاسة / شادى الكيالنى لجنة التوثيق وأفالم المكرمين3

برئاسة / محمد مبروك لجنة تنسيق الوفود4

برئاسة / أحمد العربى لجنة اإلعالم والعالقات العامة5

برئاسة / حمدى عطيةلجنة التجهيزات الفنية6
برئاسة / انجى البستاوى لجنة المشاهدة7

برئاسة / محمد أسامة لجنة المطبوعات8



51

رئيساالفنان / أحمد عبد العزيز1
عضوا أ.د/ عايدة عالم 2

عضوا أ.د/ فهد السليم 3

عضوا فابيوا ابراهام 4

عضوا د/ عبد هللا العابر 5

عضوا د/ عبد المجيد شاكير 6
مقررا – له حق التصويت أ.د/ أيمن الشيوى 7
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سميحة أيوب – مصر سيدة المسرح العربى 1
سهير المرشدى  - مصر الفنانة القديرة 2
أحمد ماهر  - مصر الفنان القدير 3
محمود الحدينى – مصر الفنان القدير 4
أشرف عبد الباقى – مصر الفنان والنجم  5
عبير عيسى – األردن الفنانة6
على عليان – األردن الفنان والمخرج 7
ندا أبو فرحات – لبنان الفنانه8
أحمد عبد العزيز  - مصر الفنان والنجم 9

فاطمة ناعوت  - مصرالكاتبة10
أشرف زكى – مصراألستاذ الدكتور11



جوائــــــــز 
المهرجان
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أوال : جائزة أفضل عرض مسرحى 
 ) جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيها مصريا  مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

ثانيا : جائزة أفضل نص مسرحى 
) جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 

ثالثا : جائزة أفضل إخراج مسرحى 
) جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 

رابعا : جائزة التمثيل رجال وتشمل : 
جائزة أفضل ممثل – دور أول   -1

  ) جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
2-   جائزة أفضل ممثل – دور ثانى 

 ) جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير ( 
خامسا : جائزة التمثيل نساء وتشمل : 

جائزة أفضل ممثلة – دور أول   -1
  ) جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

2-   جائزة أفضل ممثلة – دور ثانى 
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 ) جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير ( 
سادسا : جائزة أفضل موسيقى : 

تمنح هذه الجائزة ألفضل تأليف موسيقى أو إعداد موسيقى أو عازف موسيقى
) جائزة مالية قدرها 3 أالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للتأليف واإلعداد وللعازف على أن يتم تقسيم المبلغ 
مع منح اإلعداد الموسيقى أو العازف شهادة تقدير دون تمثال .

سابعا : جائزة أفضل رقص :
تمنح هذه الجائزة ألفضل مصمم استعراضات أو تعبير حركى أو رقص أو راقص 

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للجميع مجتمعين على أن تقسيم المبلغ عليهم مع منح 

الراقص شهادة تقدير دون تمثال .
ثامنا : جائزة أفضل ديكور : 

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
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تاسعا : جائزة أفضل أزياء : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

عاشرا : جائزة أفضل إضاءة : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

حادى عشر : جوائز لجنة التحكيم الخاصة : 
تمنح هذه الجوائز لبعض االجتهادات التى لم ترتقى لنيل الجوائز بحد أقصى ثالثة جوائز .    

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وشهادة تقدير (
ثانى عشر : شخصية من المهرجان : 

المهرجان  داخل  واجتهاد  بجد  أى شخص عمل  أو  فنى  أو  إدارى  تمنح ألفضل  جائزة  وهى 
وتمنح هذه الجائزة بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق لجنة 

التحكيم االشتراك فى الترشيح. 
) جائزة عينية عبارة عن تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 



العــــروض
المشاركة
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المخرجاسم العرضبلد الفرقةاسم الفرقة
مارينا & الكسندراكبارية ضد الحربصربياسام تياترو

جمعية الثقافة والفنون – المدينة 
المنورة

فهد األسمرولم يك شيئاالسعودية

إياد الشطناوىحرير آدماألردنالمسرح الحر

أحمد الشامسىاللعبهاإلماراتمسرح دبى القومى للفنون
فرقة الرستاق المسرحية بسلطنة 

عمان
خالد الضويانىكوميديا األيام السبعهسلطنة عمان

انزا بيترز هيراألمانيابيترز جروب
فليكس تشاكر 
فيليب ساشو 

سامى الزهرانىبعيدا عن السيطرةالسعوديةفرقة مسرح الطايف

أحمد رياضآدمسزالعراقكلية الفنون الجميلة
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كالوديو دو ماجليوصراع األرضإيطاليامجموعة نوفو سكاليزى

جمعية مسرح المدينة بجمنة – 
جمنة قبلى

حافظ خليفةزنازين النورتونس

أحمد خودياالنسه جولياالجزائرمسرح المعهد

عبد الوهاب منصور الحدادالسقالهليبيافرقة المسرح الوطنى – مصراته

نصار النصاررسالة إلىالكويتالمسرح الشعبى الكويتى

سعيد نصرالموناليزاالجزائرمسرح المعهد

ابراهيم القحومىمساء للموتاإلماراتمسرح خورفكان

أكاديمية الفنون  - المعهد العالى 
للفنون المسرحية

جهاد سعدهيسترياسوريا

اريو زاستيفىيوميات مجنونروسياكلية الفنون – موسكو

المركز الوطني للفنون الدرامية 
و الركحية بالقيروان

حمادى الوهايبىالصابراتتونس

إخراج جماعىخطوط متباعدةفرنساهانج اوت

السعيد المنسىأحدب نوترداممصرجامعة طنطا
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مكان العرضإدارة الندوة اسم الندوة أيام المهرجانم
األحد 10 يناير 1

الساعه 8 مساءا 
تكريم 

النجم والفنان 
أشرف عبد الباقى 

تقديم 
مازن الغرباوى
وفاء الحكيم 

الجافى ريزورت

األحد 10 يناير 2
الساعه8.30 مساءا 

يلقيها كلمة يوم المسرح العربى
الفنان / أحمد عبد العزيز
رئيس لجنة التحكيم  

الجافى ريزورت

األثنين 11 يناير3
الساعه 12 ظهرا

الندوة األولى

) إطاللة على عروض 
المهرجان (

تعليق ونقد
أ/ محمد الروبى
أ/ رنا عبد القوى

أ/ رامى عبد الرازق

الجافى ريزورت
قاعة الندوات
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األربعاء 13 يناير4
الساعه 5 عصرا

ندوة وتكريم 
الراحل د/هانى مطاوع
شخصية المهرجان 

وصاحب الدورة األولى 
) بحضور زوجته وابنته( 

إدارة 
أ.د/أشرف زكى

تعليق 
أحمد خميس 

شهادات 
سميحة أيوب 
أحمد ماهر 

محمد بهجت 
د/عبد هللا العابر 
سامح آل على 

أحمد عبد العزيز 

الجافى ريزورت
قاعة الندوات

الخميس 14 يناير5
الساعه 12 ظهرا

الندوة الثانية
) إطاللة على عروض 

المهرجان (

إدارة
أ/محمد الروبى
)تعليق ونقد (

أ/رنا عبد القوى
أ/ رامى عبد الرازق

الجافى ريزورت
قاعة الندوات
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صـ 11أ.د حسن عطيةمقدمة بقلم  4
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