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كتب: وائل سعيد 

مهرجان املسرح الشبابي من شرم الشيخ يف دورته اخلامسة »سناء جميل 2020«

رسالة انتصار للحياة والفن

الشيخ  شرم  مهرجان  من  اخلامسة  الدورة  صارعت 
الدولي للمسرح الشبابي الكثير من العديد من العقبات 
العام،  لهذا  األساس  من  الدورة  تلغي  أن  كادت  التي 
امليالد  دورة  اكبر من  العقبات  كانت شدة هذه  ورمبا 
نفسها، بحسب ما صرح به مؤسس ورئيس املهرجان 

مازن الغرباوي.
شباب  من  جيش  يقف  كان  التحديات  هذه  أمام 
هذا  حلسم  الشيخ  شرم  مدينة  ومتطوعي  املهرجان 
اجلديدة؛  الدورة  إصدار  علي  واإلصرار  الصراع 
السيما يف ظل الظرف الكوروني العاملي الذي كبل كل 
الفعاليات الثقافية والفنية وتسبب يف إلغاء أو تأجيل 
أو  املسرحي  املستوى  علي  العاملية  املهرجانات  كبرى 

السينمائي. 
وكان هناك العديد من عشاق اخلشبة العريقة املشتاقني 
لعاملا الساحر بعد فترة انقطاع طويلة، والذين لم تقف 
ولبوا  الدولية  االنتقاالت  أو صعوبة  الظروف  أمامهم 
الشيخ  شرم  ثقافة  قصر  ليستضيف  املسرح،  نداء 
اليوم حفل افتتاح انطالق الدورة االستثنائية يف عمر 
والتي  جميل«،  سناء  الكبيرة  الفنانة  »دورة  املهرجان 
تستمر فعاليتها حتى العشرين من هذا الشهر وحتمل 
عروض  من  متنوعة  مسرحية  وجبة  برنامجها  يف 
باإلضافة  وتكرميات،  املهرجان،  جوائز  علي  تتنافس 

إلي الندوات واللقاء الفكري. 
أقيمت مراسم السجادة احلمراء باملسرح املكشوف يف 
أمني  تامني  الثقافة، وسط  لقصر  اخلارجية  الساحة 
عالي املستوى من قوات امن محافظة جنوب سيناء، 
من  الكورونا  مواجهة  يف  االحترازية  اإلجراءات  وفق 

طوال  ذلك  ومتابعة  للجميع  الكمامة  بارتداء  االلتزام 
توفيرها  إلي  باإلضافة  املنظمني،  شباب  من  الوقت 

وقياس احلرارة.
ضمت املراسم ظهور العديد من الفنانني وعلي رأسهم 
الفنان  املخرج  أيوب،  سميحة  العربي  املسرح  سيدة 
هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
ود. أحمد عواض رئيس الهيئة، اإلعالمي الكبير مفيد 
فوزي، أحمد أبو رحيمة )اإلمارات العربية املتحدة(، د. 

جبار جودي )العراق( وغيرهم.
حول  التذكارية  الصور  اللتقاط  الشباب  تزاحم  فيما 

املكرمني  مطاوع  حنان  والفنانة  فؤاد  بيومي  الفنان 
عروض   10 تضم  التي  احلالية  الدورة  برنامج  ضمن 

مبشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.
قدمت حفل االفتتاح الفنانة لقاء سويدان وبدء احلفل 
ايدينا حلد الشمس« حتمل يف كلماتها  بأغنية »بنمد 
معاني التحدي واإلصرار باإلضافة إلي تسويق رهيف 
وفني للمعالم السياحية مبدينة شرم الشيخ ومحافظة 
جنوب سيناء، كدعوة للضيوف واملشاركني لزيارة هذه 

املعالم املتعددة. 
وتضمنت األغنية ترجمة إجنليزية للكلمات، باإلضافة 
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إلي عرض راقص ملجموعة من الشباب وأغنية »جينا 
باحلب نتحدي ظروف بُعدنا، ونكسر خوف عشناه«....، 
حتمل الكلمات أيضا نفس معاني اإلصرار والتحدي، 

ومتثل ما مرت به الدورة اخلامسة من املهرجان. 
»ها هي الشمس تشرق من جديد، رغم صعبات املجيء، 
هكذا  االستسالم«،  وال  الهزمية  تعهد  لم  أرض  فوق 
للحضور  والشكر  بالتحية  متوجهة  سويدان،  تتحدث 
جنوب  محافظ  اللواء  وسيادة  الثقافة  وزيرة  وملعالي 
املهرجان منذ ميالد  التي احتضنت  املحافظة  سيناء، 

دورته األولي وها هي تستمر مع ميالده اخلامس.
الدورة  التقدمي فيلم تسجيلي عن جلان حتكيم  تخلل 
أشرف  د  أ.  تقدم  فيما  املهرجان،  وبرومو  اخلامسة، 
زكي رئيس أكادميية الفنون إللقاء كلمة تدشني الدورة 
اجلديدة نيابة عن معالي الفنانة الدكتور إيناس عبد 

الدامي وزيرة الثقافة.
د. أشرف ذكي: دورة هذا العام رسالة للعالم

املحافظ  للسيد  بالتحية  كلمته  بداية  يف  ذكي  توجه 
والضيوف متعددي اجلنسيات، وللفنانة القديرة سميحة 
أيوب، ورئيس املهرجان قائال »أتشرف باحلضور إلي 
هنا اليوم حامال رسالة من معالي الوزيرة«، ُتهنيء فيها 
متمنية  بالدورة اجلديدة،  املهرجان  فريق  الدامي  عبد 
التوفيق لكل الشباب احلاملني علي أكتافهم استمرار 

جناح املهرجان من دورة الخرى. 
املهرجان  من  العام  هذا  دورة  اقامة  ان  علي  مؤكدا 
وأن  بخير،  مصر  بأن  العالم  إلي  رسالة  مبثابة  يعد 
صعوبة الظرف الراهن لم تقف حائال بني اطالق دورة 
يف  الشباب  من  متعددة  كتائب  هناك  وان  املهرجان، 
علي  احللم  حتقيق  علي  قادرة  الفنية  املجاالت  شتى 
ارض الواقع. إنها »الكتيبة الرائعة« كما وصفها الفنان 
مازن الغرباوي يف كلمته التي ألقاها باللغتني العربية 

واالجنليزية. 
مازن الغرباوي: رحلة طويلة وشاقة أبطالها 

الكتيبة الرائعة
إيناس  د.  ودعم  اهلل  عناية  لوال  بأنه  الغرباوي  أفاد 
عبد الدامي وزيرة الثقافة املشترك مع اللواء أ.ح خالد 
الدورة  هذه  خرجت  ملا  سيناء؛  جنوب  محافظ  فودة 
للنور. متوجها بعظيم الشكر واالمتنان لهما نيابة عن 
املقدم  الدعم  كل  علي  املهرجان،  فريق  وكامل  نفسه 

والتسهيالت الكثيرة يف ظل الظروف احلالية. 

خاضها  التي  والشاقة  الطويلة  الرحلة  إلي  مشيرا 
املهرجان  كتيبة  كانت  وقد  ميالده،  منذ  املهرجان 
الرائعة قادرة علي تخطي هذه الصعاب، كُل يف مجاله 
وتخصصه وفيما يستطيعه أيضا. حيث اضطرت إدارة 
هذا  أقل  أو  االمكانيات  بنصف  العمل  إلي  املهرجان 

العام، وبنصف الفريق أيضا.
وأكد الغرباوي علي ان هذا الدعم يأتي من احلرص 
والفنية،  الثقافية  فعالياتها  ومدى  مصر  مكانة  علي 
وأهالي  املهرجان  كتائب  جميع  إلي  بالشكر  متوجها 
شرم الشيخ وشبابها، والي كل حبه عرق سالت أو عني 
سهرت« أو أي دعم –كبر أو صغر- كان سببا يف إجناح 

ميالد الدورة اجلديدة. 
لواء أ.ح خالد فودة: رحالت سياحية مجانية 

ودعوة للمرشدي 
سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  سيادة  بدأ 
كلمته بالعرفان بالوقوف جنبا إلي جنب بجوار سيدة 
القاعة  امتألت  والتي  أيوب،  سميحة  العربي  املسرح 
املسرح  خشبة  صعودها  فور  لها  املستمر  بالتصفيق 

لتكرمي املكرمني.
انه  مؤكدا  احلالية  الظروف  صعوبة  إلي  فودة  أشار 
الدورة  إقامة  املحافظة عن  أمام  بديل  يكن هناك  لم 
املحافظة  ينتظره شباب  الذي  املهرجان  من  اجلديدة 

عاما بعد عام، »وال ميكن أن متر 2020 دون املهرجان«.
والضيوف  املشاركني  جميع  املحافظ  دعي  فيما 
للمشاركة يف برنامج سياحي يستهدف معالم املدينة، 
من رحالت بحرية وزيارة للمتحف اجلديد، مشيرا إلي 
افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد 
والتي  اجلديدة،  اإلدارية  بالعاصمة  املشروعات  من 
تتبعه  الذي  األمر  األوبرا،  ودار  للفنون  ضمت متحف 
الدولة يف االهتمام بالشأن الثقايف والفني. حيث تتيح 
كافة  وتقدمي  مجاني  بشكل  البرنامج  هذا  املحافظة 

التسهيالت إلخراجه مبا يليق باملهرجان وضيوفه. 
وبيومي  مطاوع  حنان  الفنانان  تكرمي  علي  فودة  أثنى 
فؤاد متذكرا اسم الفنان املسرحي الكبير كرم مطاوع، 
السيد  تكفل  التي  املرشدي؛  سهير  القديرة  والفنانة 
املحافظ بدعوتها معلنا عن اقتراب االنتهاء من أعمال 
التاريخي،  الطور  ثقافة  قصر  مسرح  وجتهيز  ترميم 
مناشدا د. احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور 

الثقافة التعاون يف إنهاء ذلك بداية العام اجلديد.
بيومي فؤاد: جائزة جديدة باملهرجان حتمل 

أسم بيومي فؤاد
استجاب الفنان بيومي فؤاد للعديد من املعجبني الذين 
بدأ  ولذلك  الصور،  اللتقاط  خطوة  كل  يف  استوقفوه 
كلمته بحسه الفكاهي، مشيرا إلي عدم إتقانه للكالم 
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يف مثل هذه املواقف فهل »ينفع أتكرم من غير أتكلم.. 
وال هو باكدج علي بعضه«!

اعترف فؤاد بعدم معرفته باملهرجان، وارجع ذلك إلي 
تقصير منه، حيث جاء وهو يتخيل انه مهرجان للهواه 
أكمل  أنه  املحترف، حتى  التنظيم  لكنه فوجيء مبدى 
الكوميديا املعهودة مندهشا بأن الشاب املرافق له من 

املطار إلي الفندق خريج صيدلة!
الدورات  القادم حلضور فعاليات  مؤكدا علي حرصه 
اجلديدة للمهرجان بداية من العام القادم، ومعلنا عن 
تعهده باستحداث جائزة جديدة باملهرجان حتمل اسم 

بيومي فؤاد.
اختتم فؤاد كلمته بأن قيمة هذه اجلائزة تكمن يف أنها 
وان ذلك  أيوب،  العربي سميحة  املسرح  باسم عميدة 

يكفيه.. »مش عايز حاجه م الدنيا تاني..«!
قدم الفنان محسن منصور فقرة تكرمي الفنان بيومي 
القدمي،  ودفعته  وزميله  صديقه  إلي  مشيرا  فؤاد، 
ومعربا عن سعادته بهذا التكرمي الذي تسلمه فؤاد من 

سيدة املسرح العربي.
حنان مطاوع: عن املُعلم األول واحلب األول

تكرميها  أن  علي  مطاوع  حنان  املتميزة  الفنانة  أكدت 
حياتها  يف  جدا  هامة  قيمة  لها  ميثل  املهرجان  بدرع 
به وهي تقف  التي تشعر  إلي الشرف  الفنية، مشيرة 

بجوار قامة كسميحة أيوب. 
الرئيسي  الداعم  والعربي  املصري  اجلمهور  »أشكر 
إلي  كلمتها  يف  مطاوع  بالشكر  توجهت  هكذا  لي«، 
جمهورها، مؤكدة علي انه لوال هذا الدعم املستمر ملا 

وقفت تتكرم هنا اليوم.
تذكرت مطاوع الدورة الثانية من املهرجان والتي حملت 
اسم أبيها الفنان الكبير كرم مطاوع »معلمها األول« كما 
قالت باإلضافة إلي حبها األول الفنانة القديرة سهير 
املرشدي، متوجه بالشكر لزوجها ومعربة عن سعادتها 

مبشاركة طفلتها اليوم ألول تكرمي لها.
إلي  بالعودة  الثقافة  وزارة  مطاوع  حنان  ناشدت 
حيث  اجلامعي،  واملسرح  املدرسي  باملسرح  االهتمام 
السلوك  أو  املتطرف  الفكر  األولي ملحاربة  النواة  يعد 
العدواني، وال شك يف قدرة املسرح املصري علي العودة 

للريادة العربية. 
مطاوع  حنان  تكرمي  فقرة  تيسير  بدر  الفنانة  قدمت 
والتي وصفتها بأنها »فنانة من صلب الفن ذاته«، وقدم 

لها درع املهرجان الفنان مازن الغرباوي. 
سينما ومسرح من مصر ولبنان

علي جانب أخر، مت تكرمي املخرجان قاسم إسطنبولي 
شخصية  كأفضل  مصر،  من  إمام  وإسالم  لبنان  من 
مسرحية مصرية وعربية شابة لعام 2019، ويف لفتة 

احتفالية من املهرجان، قدم فقرة التكرمي الفنان الشاب 
»سيف حميدة« بطل فيلم »16« الفيلم املصري احلائز 
مؤخرا علي السعفة الذهبية مبهرجان كان السينمائي 

العاملي، مسابقة الفيلم القصير.
أعرب حميدة عن سعادته بأنه يقف علي خشبة مسرح 
تقف عليها سيدة املسرح العربي، وأشار إلي أن بدايته 
إلي  ووصوال  املدرسي  باملسرح  مرورا  مسرحية  كانت 
التحاقه احلالي طالب باملعهد العالي، مستدعيا جملة 
احلقيقي  الفنان  أن  فيها  أبلغه  ذكي،  أشرف  للدكتور 
صاحب املوهبة سوف يتحدى العالم أجمع مبوهبته وال 

يوجد من يستطيع إيقافها. 
الفنان  روح  والي  أبويه  إلي  تكرميه  إسطنبولي  أهدى 
يف  املناضلني  كل  إلي  باإلضافة  زكي،  احمد  الراحل 
املجتمعات العربية، مشيرا إلي انه حيث تكون الشمس 

يكون املسرح. 
أما املخرج إسالم إمام، فاعرب عن تقديره للمحافظ 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  يرعي  الذي  جنوب سيناء 
السياحة،  حركة  صالح  يف  النهاية  يف  تصب  والتي 
مشيرا إلي أن عددا من املهرجانات العاملية بدأ كذلك، 
وداعيا باقي املحافظات الستغالل تلك القوى الناعمة 

يف مصر لتنشيط السياحة.
الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  يقدم 
جميع  يف  املسرحيني  شباب  جلميع  التسابق  فرصة 

أنحاء العالم عبر خمسة مسارات تسابقية هي: 
مسابقة العروض الكبرى: ويشارك فيها خالل الدورة 
اخلامسة أربعة عروض هي: إيزيس )مصر( – أرض 
 – )العراق(   1983 هاملت   – )إيطاليا(  أحالم  بال 

الوحوش الزجاجية )مصر( 
مسابقة عروض املونودراما: ويشارك فيها لدورة هذا 
صورة   – )لبنان(  يابا  قوم  هي:  عروض  ثالثة  العام 

ماريا )مصر( – حلم هاملت )كوسوفو( 
غير  والفضاءات  الشارع  مسرح  عروض  مسابقة 
ثالثة  العام  هذا  دورة  يف  فيها  ويشارك  التقليدية: 
عروض هي: أغنية على املمر )مصر( – عجاف )ليبيا( 

– أبي رجالً )إسبانيا( 
»أحمد  املسرحي  التأليف  مسابقتي  إلي  باإلضافة 

سخسوخ« و مسابقة عصام السيد للعمل األول.
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كتبت: سلوى عثمان   

شرم  لـ»مهرجان  اخلامسة  الدورة  فاعليات  انطلقت 
الدولي للمسرح الشبابي« بنجاح كبير، واملهرجان  الشيخ 
يستمر حتى 20 من نوفمبر اجلاري، وقبل عدة أيام من 
انطالق هذه الدورة أقيم باملجلس األعلي للثقافة بالقاهرة 
املؤمتر الصحفي والذي أعلن فيه عن كافة تفاصيل هذه 
الدورة، وذلك بحضور سيدة املسرح العربي سميحة أيوب، 
الرئيس الشريف للمهرجان، واملخرج مازن الغرباوي، رئيس 
املهرجان،  مدير  البستاوي،  إجني  والدكتورة  املهرجان، 
للمهرجان،  العليا  اللجنة  عضو  منصور،  محسن  والفنان 
الدولية  التحكيم  جلنة  عضو  الشافعي،  نضال  والفنان 
ملسابقة العروض الكبري، و د. أمين الشيوي، رئيس جلنة 
التحكيم الدولية ملسابقة عروض محور الشارع والفضاءات 
املسرحية غير التقليدية، د. مصطفي سليم، مقرر جلنة 
اإلصدارات والندوات، و د. عبير فوزي، أمني سر جائزة 
رئيس  قوقة،  عالء  ود.  شابة،  مسرحية  أفضل شخصية 
املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد  واإلخراج  التمثيل  قسم 
املهرجان  ينظمها  التي  املمثل  حرفية  بورشة  واملدرب 
جلنة  مقرر  الناصر،  عبد  وجمال  الدورة،  هذه  للشباب 
وأيضا  املتخصصني،  املسرحيني  من  والعديد  اإلعالم، 
العام،  لهذا  واإلخراج  التأليف  جوائز  على  احلاصلني 

وقامت بتقدمي املؤمتر الصحفي الفنانة لقاء سويدان. 
لقاء سويدان : املهرجان يقوم بدور ثقايف هام ويحقق عامل 

التنمية املستدامة ..
بدأت الفنانة لقاء سويدان حديثها قائلة أن مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هو أول مهرجان تسابقي 
الثقايف احلقيقي،  بدوره  يقوم  الفيروز،  عاملي على أرض 

ويزيد من الشق السياحي، كما يحقق التنمية املستدامة، 
ولذا كان علينا جميعا االلتفاف حوله ومساندته كي يحقق 

هذا الدور الهام. 
سميحة أيوب : يتوج املهرجان اسم النجمة الغائبة 

احلاضرة سناء جميل 
كما أوضحت سيدة املسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، 
باسم  تتوج  الدورة  هذه  أن  للمهرجان،  الشريف  الرئيس 
الغائبة احلاضرة النجمة الكبيرة سناء جميل، وأكدت على 
أن اإلجماع على اختيارها جاء يف محله، وأشارت إلى أن 
املهرجان استطاع أن ينمو ويطور دوره املحوري، وتنظيمه 
هذه الدورة يؤكد على أن حتدي الشباب ال ميكن أن يقهر؛ 

فاملهرجان ولد شابا وسيستمر يف شبابه وتقدمه. 
مازن الغرباوي: لوال مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزير الثقافة 

ومحافظ جنوب سيناء لم يكن املهرجان ليخرج إلى النور 
ويف كلمته أكد رئيس املهرجان، املخرج مازن الغرباوي أنه 
يف إطار االستعداد النهائي للدورة اخلامسة والتي تتزين 
باسم الراحلة سناء جميل اجلميع يعلم الظروف الصعبة 
التي مير بها العالم، وبالتالي التحديات التي واجهت إدارة 
نهاية  املهرجان بسبب جائحة كورونا حتى وفقنا اهلل يف 
للوصول  الوطن  هذا  أبناء  من  املخلصني  بفضل  األمر 

للحظة إطالق هذه الدورة اجلديدة . 
رأسها  وعلى  الدولة  مؤسسات  لوال  أنه  الغرباوي  وأعلن 
د. إيناس عبد الدامي، وزير الثقافة، و اللواء خالد فودة، 
محافظ جنوب سيناء، ما كانت لهذه الدورة أن تعقد،فقد 
من  العالم  نال  الذي  اخلراب  حتويل  بفضلهما  استطعنا 
أن  وأضاف  عاملي.  وشبابي  ثقايف  ملنجز  اجلائحة  جراء 

هذه الدورة تكمل النجاحات التي قامت بها إدارة املهرجان 
يف دوراته السابقة. 

اجلهات  من  العديد  هناك  أن  أيضا  الغرباوي  وأوضح 
األخري التي ساعدت املهرجان ليقام حتت رعايتهم ومنهم 
سيف  محمد  املهندس  برئاسة  للمسرح  الدولية  الهيئة 
الفنانة  برئاسة  املصري  املسرح  نادي  وجمعية  األفخم، 
الثقافة برئاسة د.  سميحة أيوب، والهيئة العامة لقصور 
أحمد عواض، والهيئة املصرية العامة للكتاب برئاسة د. 
هيئم احلاج على، وأكادميية الفنون برئاسة د. أشرف زكي، 
عزمي،  هشام  د.  العام  وأمينه  للثقافة  األعلى  واملجلس 
وقطاع اإلنتاج الثقافى برئاسة املخرج خالد جالل، والبيت 

الفني للمسرح برئاسة املخرج إسماعيل مختار . 
وأشار الغرباوي إلي أن الرعاة منهم جهات أخري ومنها 
يونس،  وبيت  واجتاهات،  العراقيني،  الفنانني  نقابة 

ومنتجعات هيلتون، و .. وغيرها 
الغرباوي: تعاقدنا مع شريك طبي للحفاظ على سالمة احلضور 

أكد الغرباوي على أن إدارة املهرجان تعاقدت مع شريك 
مجموعة  وهو  أال  كورونا  جائحة  ظل  يف  ألهميته  طبي 
عيادات »سونو كلينيك »والتي ستكون متواجدة من بداية 

الفاعليات وحتى نهايتها . 
إقامة  أثناء  الكامل  االلتزام  ضرورة  الغرباوي  وأعلن   
وليس  إجباري  أصبح  األمر  أن  إلى  وأشار  الفاعليات، 

اختياري وسيتم تطبيق معايير السالمة بحزم ودقة .
الغرباوي : أحتنا فرصة جديدة للفائزين بجوائز 

التأليف واإلخراج ليكونوا شريكا بإبداعهم فى املهرجان
مت  أنه  أيضا  املفرحة  األخبار  من  أنه  الغرباوي  أضاف 

وقائع املؤمتر الصحفي لإلعالن عن الدورة اخلامسة :

10 عروض مسرحية وجوائز للتأليف واألخراج 
ومائدة مستديرة ومناظرة حول 150 سنة مسرح
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التأليف  بجوائز  للفائزين  فرصة  يتاح  أن  على  االتفاق 
واإلخراج ليكونوا شريكا بإبداعهم يف املهرجان، من خالل 
حفلي  اسكريبت  بتقدمي  التأليف  لفائزي  الفرصة  إتاحة 
املكرمني،  أفالم  سيناريوهات  وأيضا  واخلتام  االفتتاح 
والفائزين أيضا بجوائز اإلخراج سيقومون بإخراج حفلي 

االفتتاح واخلتام وذلك يف السنة التالية لفوزهم.
كما أشار الغرباوي أنهم قرروا تقليص عدد جلان التحكيم، 
وقرروا اإلبقاء على كافة املسابقات كما هي وذلك بسبب 
ستظل  للمهرجان  املصاحبة  والفاعليات  كورونا،  ظروف 

قائمة . 
مسابقة  حتكيم  جلنة  قائال  أردف  التحكيم  جلان  وعن 
العروض الكبري برئاسة الفنانة أمل الدباس من األردن، 
الفنان  ومن مصر  البحرين،  من  الرويعي  خالد  وعضوية 
املونودراما تضم  الشافعي، وجلنة حتكيم مسابقة  نضال 
الفنانة  مصر  من  و  عمان،  من  الزدجاوي  خالد  الدكتور 
أما مسابقة  كينيا كيفني كميني،  املنعم، و من  مروة عبد 
مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية برئاسة الدكتور 
من  مهدي  على  السفير  سعادة  وعضوية  الشيوي  أمين 

السودان، والدكتورة مارتينا دمييتريجيفيك من صربيا . 
د. أجني البستاوي : بيومي فؤاد وحنان مطاوع 

سيتم تكرميهما .. 
يف البداية قدمت الدكتورة أجني البستاوي، مدير مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الشكر لكل من وقف 
بداية جائحة  أنه مع  وإدارته، وأضافت  املهرجان  بجانب 
كورونا التي تزامنت مع املوعد السنوي لتنظيم املهرجان 
بالفعل،  حدث  ما  وهو  للتأجيل،  ضرورة  هناك  جعلت 
ولكن دعم وزارة الثقافة و الفنانني الكبار محمد صبحي 
املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  وأساتذة  أيوب،  وسميحة 
ال  الكبار  فبدون  جدا،  جائزا  املستحيل  حتقيق  جعل 
يستطيع الشباب حتقيق أحالمهم على األرض، وأشارت 
إال أنه ألكثر من عام لم تنظم فاعلية مسرحية وهذا جعل 
شغف  لديه  واجلميع  املهرجان  لتنظيم  متشوق  اجلميع 

ملتابعة الفاعليات . 
وعن املكرمني أعنلت البستاوي انه لدينا إثنني من املكرمني 
يف حفل االفتتاح وهما النجمني بيومي فؤاد وحنان مطاوع، 
األولى،  الدرجة  من  مسرحي  فنان  األول  أن  وأوضحت 
البستاوي  ودعت  جيلها.  لكل  ملهمة  شابة  فنانة  والثانية 
شخصية  أفضل  جائزة  سر  أمني  فوزى،  عبير  الدكتورة 
الذين  الشباب  أسماء  للعام لإلعالن عن  مسرحية شابة 

سيتم تكرميهم يف حفل اخلتام
التكرمي له  ويف حديثها أوضحت د. عبير فوزي أن هذا 
شكل خاص وهو يعتمد على اختيار العديد من الشخصيات 
على  أخري  ومجموعة  املصري،  املستوي  على  املسرحية 
أسماء  مجموعة  ترشيح  منهم  ويطلب  العربي،  املستوي 
التوافق  ومت  العام،  خالل  تأثيرا  الشباب  املبدعني  ألكثر 
على أن إسالم إمام من مصر وقاسم إسطنبولي من لبنان 

الشخصيات الشبابية لعام 2019 
جمال عبد الناصر : ثالثة جوائز للتأليف يف 

أقسام املونودراما واملسرحية الطويلة والقصيرة 
أعلن جمال عبد الناصر، مقرر اللجنة اإلعالمية باملهرجان 
أسماء جلان حتكيم جوائز التأليف واإلخراج لهذه الدورة.  
وأوضح عبد الناصر أن جائزة التأليف حملت هذا العام 
مكونة  بها  التحكيم  وجلنة  أحمد سخسوخ  الدكتور  اسم 
من الدكتور سامي اجلمعان من السعودية والدكتور مفلح 
العدوان من األردن، ومن مصر املؤلف أمين سالمة، وداليا 
همام منسق اللجنة، وفاز يف تلك املسابقة يف املونودراما 
النايات«  »ثاقب  مسرحية  عن  صادق  جمال  أحمد 

واملسرحية الطويلة كانت »ترجمان األشواق »تأليف عبدة 
»أبناء  عنوان  فحملت  القصيرة  املسرحية  أما  احلسيني، 

الغد« تأليف محمد عبد الرحمن . 
د. رانيا فتح اهلل : جائزة عصام السيد تقدم لثالثة 

مخرجني من القاهرة واألسكندرية واجليزة 
املسرحي  املخرج  أسم  حتمل  التي  اإلخراج  جائزة  أما 
عنها  فقالت  الثانية  نسختها  يف  السيد  عصام  الكبير 
تقدم  أنه  التحكيم  جلنة  عضو  اهلل،  فتح  رانيا  الدكتورة 
مسرحي  عرض   25 بـ  شاب  مخرج   25 فيها  للتسابق 
عن  هشام  محمد  القاهرة  من  األول  باملركز  فيها  وفاز 
عرض »أصحاب السعادة »و فاز أشرف محمد على من 
املركز  »أما  »ماراصاد  بعرض  الثاني  باملركز  اإلسكندرية 
الثالث فناله من اجليزة مايكل مجدي عن عرض »الدخان 
الدكتورة  من  مكونة  كانت  اجلائزة  »، وجلنة حتكيم هذه 
رانيا فتح اهلل و الكاتبة رشا عبد املنعم و الدكتور محمد 

عبد الرحمن الشافعي .
د. عالء قوقة: أقدم الورشة الوحيدة باملهرجان 

وأمتني أن حتدث استفادة للشباب 
التي  الوحيدة  الورشة  عن  قوقة،  عالء  الدكتور  حتدث 
وحتمل  للمهرجان  املصاحبة  الفاعليات  ضمن  ستقدم 
عنوان »حرفية املمثل وإعداده »، وقال انه سعيد مبشاركته 
الشيخ، ومتنى أن  للشباب بشرم  الورشة  فى تقدمي هذه 
يقدم مايفيد هؤالء الشباب يف تنمية مهاراتهم كممثلني، 

وأن يقدم لهم خبراته لتنمية قدراتهم الفنية .
مازن الغرباوي : تخلى وزارة الشباب والرياضة هى 

السبب يف تقليص عدد الورش هذه الدورة 
أعلن مازن الغرباوي أثناء فاعليات املؤمتر أن السبب وراء 
تقليص عدد الورش لواحدة فقط كان سببه تخلي وزارة 
للمهرجان  السنوي  الدعم  تقدمي  عن  والرياضة  الشباب 
أن  استطاعوا  ذلك  مع  ولكنهم  عام،  كل  يحدث  كان  كما 

مصر  محافظات  من  الشباب  من  مجموعة  يستضيفوا 
املختلفة وأيضا من الشباب املقيمني يف مدينة شرم الشيخ 

لالستفادة من هذه الورشة . 
محسن منصور: كان حلمنا هذه الدورة أن يطوف 
املهرجان ربوع سيناء ولكن الظروف أجلت احللم 

للمهرجان  العليا  اللجنة  عضو  منصور،  محسن  أوضح 
مختلفة  اخلامسة  الدورة  تكون  أن  يخططون  كانوا  أنهم 
كثيرا، وكان هناك أمل فى أن تطوف العروض ربوع سيناء 
ولكن مع ظهور جائحة كورونا وتقليص اإلنفاق جعل هناك 
بتنظيم  حلهم  عن  يتخلوا  لم  لكنهم  الفكرة،  لهذه  تأجيل 

املهرجان نفسه رغم كل الظروف املحيطة . 
كما أعلن منصور عن العروض املشاركة هذه الدورة وهي 
أربعة مسرحيات  الكبري سيتنافس  العروض  يف مسابقة 
وهي »هاملت 1982« من العراق إخراج فكرت سالم، ومن 
مصر »إيزيس« إخراج كرمية بدير، »الوحوش الزجاجية« 
باولو  إخراج  من  إيطاليا  ومن  األسدي،  يوسف  إخراج 

أليسندري سيقدم عرض »أرض بال أحالم«
مسرحيات  ثالثة  فيها  فيتنافس  املونودرما  مسابقة  أما 
وهي »حلم هاملت« من كوسوفو إخراج منتور زمبراج، ومن 
مصر »صورة ماريا« إخراج منار زين، و من لبنان للمخرج 

قاسم إسطنبولي ستقدم مسرحية »قوم يابا«. 
واملسابقة الثالثة وهي مسابقة محور الشارع والفضاءات 
من  وهي  أيضا  مسرحيات  ثالثة  تنافس  التقليدية  غير 
بورويص، ومن مصر  »إخراج وسيم  ليبيا »عجاف +200 
»أغنية علي املمر»إخراج بدر األحمدي، و»أبي رجال »من 

أسبانيا إخراج ألبرتو سابينك .
الفنان محمود احلديني : مناظرة 150 سنة مسرح 

سيقدم وجهتني النظر بكثير من املوضوعية 
للمركز  األسبق  الرئيس  احلديني،  محمود  الفنان  أوضح 
التي ستقام  املناظرة  بإدارة  أنه سيقوم  للمسرح،  القومي 
للمهرجان  املصاحبة  الفاعليات  من  كواحدة  فاعلياتها 
قطبي  وسيكون  مسرح،  سنة   150 عنوان  حتمل  والتي 
املناظرة الدكتور عمرو دوارة والدكتور سيد علي إسماعيل، 
وأكد احلديني على أن هذه املناظرة مهمة جدا فى العديد 
من اجلوانب، وأهمها إيضاح وجهات النظر املختلفة حول 

التاريخ احلقيقي لبداية املسرح احلديث فى مصر . 
د.مصطفي سليم : اإلصدارات والندوات هذا العام متنوعة 
اإلصدارات  جلنة  مقرر  سليم،  مصطفي  الدكتور  أما 
والندوات فأعلن عن باقي الفاعليات املصاحبة للمهرجان 
باإلصدارات  مليئة  الدورة  هذه  أن  على  وأكد  بالكامل، 

والندوات املتنوعة. 
يحمل  كتاب  هناك  سيكون  أنه  وأعلن  باإلصدارات  وبدأ 
النصوص  أخر عن  وكتاب  تأليفه،  اسم سناء جميل، من 
املسماة  املسرحي  التأليف  مبسابقة  الفائزة  املسرحية 
داليا  له  بالتنسيق  قامت  سخسوخ  أحمد  الدكتور  باسم 
همام، كما سيكون هناك حفلي توقيع لكتابني آخرين وهما 
»جسد املمثل بني احلركة املعتادة و احلركة املعبرة »تأليف 
الدكتور مدحت الكاشف، و كتاب »دراما الطفل يف عمان 

»تأليف د. خالد الزدجاوى . 
أما الندوات فسيكون هناك ندوة عن شخصية املهرجان 
و  فوزى،  مفيد  الكبير  أإلعالمي  وسيقدمها  جميل  سناء 
الشبابي صناعة  »املسرح  الفكري سيحمل عنوان  امللتقي 
جلسات  أربعة  على  وسيقام  مستدامة،  لتنمية  ثقافية 
األولى مشارك فيها الدكتور أشرف زكي والدكتورة اجني 
إمام،  وإسالم  جالل  خالد  مبشاركة  والثانية  البستاوي، 
عزمي  هشام  الدكتور  فيها  املتحدثني  سيكون  والثالثة 
واملخرج هشام عطوة، أما الرابعة فسيكون املتحدثني بها 

د. سامح مهران ومعه أحد شباب املسرحيني . 
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مديرة املهرجان، مدرس باملعهد العالي للفنون املسرحية ـ قسم التمثيل ، وميكن اعتبارها دينامو املهرجان ، منوذج 
للعمل اجلاد واملتفاني، ال تعرف غير النجاح ، تواصل سهرها طوال العام كي تخرج الدورة اجلديدة يف أفضل حال 
ويف ظل ظروف استثنائية ومزعجة بسبب الكورونا، لذا كانت لنا معها هذه الوقفة لنتعرف منها أكثر علي جوانب 

أخري من املهرجان .
حوار : داليا همام

مدير عام »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي«:

 د.إنجي البستاوي: المهرجان بمثابة 
ابني ويكبر أمام عيني عام بعد عام
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جميل  سناء  الفنانة  اسم  اختيار  مت  كيف   -
حلمل اسم دورة هذا العام من املهرجان؟

»سناء جميل«  القديرة  الفنانة  اسم  اختيار  مت 
الشيخ  شرم  مهرجان  من  اخلامسة  للدورة 
لتاريخها  نظرا   - الشبابي  للمسرح  الدولي 
املسرح  أيقونات  من  أيقونة  وألنها  الطويل 
املصري،الي جوار أنها ممثلة فريدة من نوعها- 
للمهرجان فضلنا  كإدارة  أننا  ذلك  إلي  إضافة 
أن نهدي هذه الدورة لسيدة من الالتي ساهمن 
يف النهوض باملسرح املصري فدور السيدات يف 
وبعد  الرجال،  دور  عن  أهمية  يقل  ال  املسرح 
التشاور مع اللجنة العليا للمهرجان مت االتفاق 
علي اسم السيدة العظيمة سناء جميل ليتشرف 
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

حلمل اسمها يف دورة هذا العام .
- جائزة التأليف املسرحي مبهرجان شرم الشيخ 
سخسوخ–  أحمد  الدكتور  اسم  حتمل  الدولي 

ملاذا؟
اجلائزة حتمل اسم د.أحمد سخسوخ ألنه من 
الهامني جدا واملؤثرين سواء  والنقاد  األساتذة 
داخل األكادميية أو يف الساحة املصرية بشكل 
عام، وإبان التحضير لهذه الدورة قبل التوقف 
د.سخسوخ،  تويف  الكورونا،  حظر  فترة  خالل 
نضع  وأن  نكرمه،  أن  علينا  وجب  أنه  فوجدنا 
اسمه علي جائزة التأليف املسرحي التي تقدم 

للشباب.
دورة التحديات

هذا  املهرجان  واجهت  التي  التحديات   ما   -  
العام؟

لقد كنا قد جهزنا الدورة اخلامسة علي مدار 
العام منذ انتهاء الدورة الرابعة واعددنا جميع 
توقف  مارس  ويف  الدورة،   إلقامة  التجهيزات 
فتوقف  العاملية  الكورونا  كل شيء نظرا ألزمة 
وقد  االنتظار  واضطررنا  كامل،  عام  مجهود 
تأثرنا كما تأثر العالم اجمع، وانتظرنا إلي أن 

نعرف ما سيحدث يف ترقب.
هذه  إقامة  تقرر  أن  بعد  التحديات  عن  أما 
وقلة  كورونا  وجود  ظل  يف  نوفمبر  يف  الدورة 
كثرت  االحترازية  واإلجراءات  األعداد، 
التحديات فاخلطوة التي كان ميكن أن حتدث 
يف يوم أصبحت تأخذ وقت أطول، وعلي ذلك 
تعتبر دورة هذا العام من أصعب الدورات التي 

أفمناها.
ـ ما األهمية التي متثلها دورة هذا العام؟

إثبات أن الشباب لديه قدرة التغلب علي جميع 
املسرح  و،ن   ، تواجهه  أن  التي ميكن  الظروف 
ذلك  ظننا  أو  احلياة  توقفت  مهما  موجود 
فاحلياة تأكيدا لن تقف ما دمنا نحياها، ويوجد 
تفاعل كبير من اجلميع لكن التحدي هو كيفية 
أن  وكيفية  استثنائية،  نحيا يف ظل ظروف  أن 

يحيا املسرح يف ظل هذه الظروف االستثنائية 
فإن  ذكرتها  التي  التحديات  هذه  لكل  نظرا   -
التغلب علي  تكمن يف   العام  دورة هذا  أهمية 
دورة  بالضرورة  وهي   ذاتها،  التحديات  هذه 

استثنائية.
- ما االستعدادات علي املستوي الفني واإلداري 

لدورة هذا العام؟
علي  والعمل  جدا  كبيرة  استعدادات  توجد 
يف  األخذ  مع  متواصل،  وبشكل  وساق،  قدم 
االعتبار اإلجراءات االحترازية الصارمة، وهذا 
املهرجان  يف  طبي  شريك  معنا  يوجد  العام 
علي  ويشرف  للجميع،  السالمة  ضمان  ألجل 
منا  حرصا  وتطبيقها  االحترازية  اإلجراءات 
املهرجان   يف  املشاركني  جميع  سالمة  علي 

ضيوف وفنانني ومنظمني.
 َكُثرة املهام

- ما الذي اختلف يف إدارة البستاوي للمهرجان 
هل  املهرجان-  عام  ملدير  تنفيذي  مدير  -من 

تختلف املهام؟
زادت املهام  التي أُكلف بها، هذا إلي جوار أن 
مهمة  املدير التنفيذي كانت تقتصر علي تنفيذ 
يتطلب  العام  املدير  منصب  بينما  يطلب،  ما 
وكيفية  واألفكار  القرار،  صنع  يف  املشاركة 
منصب  أن  إذ  واألصلح  األفضل  القرار  اتخاذ 
والتنفيذي  الذهني  ينقسم لشقني  العام  املدير 

وهي مهمة ليست بالبسيطة.
- هل قلقت البستاوي حينما مت تأجيل املهرجان 

من أبريل إلي نوفمبر؟
توقف  حينما  ألنه  اجلميع  قلق  لقد  بالتأكيد 
أن  قرار  لدينا  أو  نعرف  نكن   لم  املهرجان 
املهرجان سيعقد يف نوفمبر،  بل توقف دون أن 
يعرف احد متي سيعود، كان القلق هو املسيطر 
أم  سترحل  مثال  الكورونا  بأن  الحد  علم  فال 

تعود  متي  منها  األسئلة  من  والعديد  ستبقي، 

احلياة إلى طبيعتها لم نكن نعرف، وهكذا يزيد 

القلق، فمجهود سنة كاملة وشباب كثيرة تعمل 

والتنسيق وجميع  والوفود  العامة  العالقات  يف 

فجأة  ذلك  كل  احلجوزات  جوار  إلي  اللجان 

توقف فكان القلق هو املسيطر.

ما  الكتب  من  عدد  دورة  كل  املهرجان  يصدر   -
رأيك يف ذلك؟

األثر  وهي  املهرجان  إجنازات  أهم  من  الكتب 

يتركه أي مهرجان، فنحن كباحثني علي  الذي 

املهرجان  كتب  اثر  علي  نحيا  املثال  سبيل 

التجريبي أيام د.فوذي فهمي، واكمل من بعده 

فإذا   ، السيد  وأستاذ عصام  مهران  د. سامح 

مهرجان  يف  ونحن  كبيرة  أهمية  لها  الكتب 

يف  األولي  خطوتنا  نخطوا  بدأنا  الشيخ  شرم 

إصدار الكتب، ونسعى ألن نحقق األفضل دائما 

سواء  اإلضافة  نحاول  عام  كل  ففي  وسنكمل، 

يف عدد الكتب أو تنوعها وهذا له اثر جيد علي 

الكُتاب واملشاركني يف املهرجان.

     شكرا للجميع
رسائل  أي  توجيه  يف  البستاوي  ترغب  هل   -

للجان املهرجان؟
أرغب يف أن أشكر جميع من عمل يف املهرجان، 

محلها  يف  فيكم  ثقتنا  جميعا:  لهم  وأقول 

املسئولية  قدر  علي  أنكم  وتثبتون  أثبتوا  وأنتم 

والتحدي وتستطيعون الدفاع عن حلمكم، وعن 

مهرجانكم شكرا من القلب.

- ما شعورك جتاه مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي؟

أشعر أن املهرجان مبثابة ابني الذي ولد علي 

يدي، ويكبر أمام عيني عام بعد عام.

- أخيرا ماهي أمنياتك للمهرجان؟
أراه بعد عشرة سنوات من أكبر  أرغب يف أن 

مستوي  علي  السياحية  املسرحية  املهرجانات 

العالم،  كمهرجان أفينيون مثال، وأن نحقق كل 

ما نحلم به، وان يكون لدينا جميع األدوات التي 

متكننا أن نفعل ذلك وأن يسمع العالم كله عن 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، 

وأمتني أن أري إقبال أكبر علي املهرجان، وهو 

ما حتقق علي مدار األربع دورات املاضية فكل 

دورة يزداد اإلقبال عن األخرى، وأخيرا أمتني 

السالمة للجميع يف ظل هذه الظروف املعقدة 

بسبب الكورورنا.
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تشارك إسبانيا يف ثاني أيام مسابقة العروض الكبرى ملهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يف دورته اخلامسة بعرض »أبي رجالً« 
. يركز العرض على قضيتني أساسيتني وهما صراع األجيال املتمثل يف 
العالقة املضطرة بني ألب وأبنائه بينما القضية الثانية هي تضحيات 
األب املحب . فعندما يفهم ألبناء حجم تضحيات األب من أجل حتقيق 
 . مبهج  بشكل  االنتصار  بهذا  يحتفلون  فإنهم  إسعادهم  وهو  هدفه 
يطرح العرض القضيتني يف شكل فنتازي يعتمد على فكرة مباريات 
العرض   . لهدفه  بإحرازه  الفائز  نهايتها  يحتفل يف  والتي  القدم  كرة 
من تأليف سيا تراسباسارتي ، ديكور سيليا ناسيمينتو ، مالبس أنا 

تومي والكوريوجرافيا من تصميم ماريا مورينو  ووضع له املوسيقى 
ريف سيلفر ، وأخرجه ألبيرتو سابينا. يقدم العرض يف متام 
اخلامسة والنصف مساء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ 

العرض  وهو  املونودراما  مسابقة  عروض  أولى  لبنان  وتقدم 
املسرحي »قوم يابا« . يتعرض العرض إلى املعاناة اإلنسانية التي 
خاضها الشعب اللبناني على مدار عدد من احلروب التي أثرت 
اللبناني من  للمجتمع  واملجتمعية  االقتصادية  البنية  على  سلبياً 
خالل بطل العرض الذي يسرد معاناته للفقد واحلرمان والضياع 
ـاليف األديب  بسبب ما خاضته لبنان من حروب . العرض من 
أنا  الديكور  له  صمم   ، الناطور  سليمان  الراحل  الفلسطيني 
سيندريرو ألفاريز وأخرجه ويلعب بطولته النجم اللبناني قاسم 
إسطانبولي ، الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية شابة 
لهذا العام من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي – 
دورة سناء جميل . يقدم العرض يف متام اخلامسة والنصف 

مساء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ

يفتتح  طالب املعهد العالي للفنون املسرحية 
مبسرحية »أغنية على املمر«  فعاليات مسابقة 
التقليدية  غير  والفضاءات  الشارع  مسرح 
شرم  مهرجان  من  اخلامسة  الدورة  خالل 
عندما   . الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ 
ضربت صاعقة »نكسة 1967« وجدان املثقفني 
هوة  إلى  ببعضهم  أودت  املصريني  والفنانني 
الهزمية  رفض  إلى  اآلخر  وبالبعض  اليأس 
نحو  دومًا  املدفوعة  املصرية  بالروح  والتمسم 
النصر . ويعتبر نص »أغنية على املمر« واحدًا 
من أهم النصوص املسرحية التي أرخت لهذا 
املصري  التاريخ  يف  اجللل  التاريخي  احلدث 
الكاتب الكبير الراحل  املعاصر فعندما كتبها 
»على سالم« كانت مبثابة أول رد فعل مسرحي 
بضرورة  ويتمسك  الهزمية  يرفض  مصري 
أحداث  وتدور    . غاصبيها  من  األرض  حترير 
اجليش  من  صغيرة  فصيلة  حول  املسرحية 
سبل  بها  انقطعت   1967 نكسة  إبان  املصري 
االتصال بالقيادة وهي يف مهمتها املكلفة بها 
وهي الدفاع عن أحد املمرات اجلبلية حتى ال 
تخترقه قوات العدو لتظل الفصيلة الصغيرة 

طلقة  وآخر  رجل  آخر  حتى  املمر  عن  تدافع 
نتعرف  العرض  أحداث  خالل  ومن   . رصاص 
من  ملجموعة  الشخصية  احلكايات  على 
الشباب املصري يف ذلك الوقت لنرى يف ثنايا 
اكتسابًا  تكتسب  البطولة  أن  كيف  احلكايات 
وال توزع باملجان على البشر فالبطولة مرهونة 
مبكانته  وليس  للفرد  الشخصية  بالسمات 
لنا  يعرض  حيث  االقتصادية  أو  االجتماعية 
العرض صورًا من حياة مجموعة من املصريني 
)النجار(  احلريف  منهم  مختلفة  مشارب  من 
والتائه  اجلامعية  الشهادة  وصاحب  والفالح 
يف خضم احلياة والفنان املؤمن بقضية وطنه 
العادلة ، والذين تعاهدوا جميعًا على الدفاع 
توصيل  ومحاولة  رمق  آخر  حتى  املمر  عن 
أغنية زميلهم الشاعر إلى اإلذاعة املصرية يف 
حالة متكن أحدهم من العودة حيًا . العرض 
من بطولة كرمي عبد الكرمي ، محمد يوسف ، 
نور الدين صالح ، صابر موسى ، عمر صالح . 
بدر  إبراهيم وأخرجه  وليد  له اإلضاءة  صمم 
العاشرة  متام  يف  العرض  يعرض   . األحمدي 

على املسرح املكشوف بالسوق القدمي .
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بدأت فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
العروض،  أولى  بتقدمي  اخلامسة  دورته  الشبابي يف 
الكبري  للعروض  الرسمية  باملسابقة  تشارك  والتي 
إيزيس » تصميم وإخراج كرمية بدير   « وهو عرض 
وأداء فرقة فرسان الشرق، وتقدم املسرحية أسطورة 
اإللقاء  مع  الشهيرة  الفرعونية  وأوزوريس  إيزيس 
من  أخريات  لسيدات  مناذج  على  األسطورة  بظالل 

ربوع  وعصور مصر املختلفة.
االخ  خيانة  عن  حتكي  وأوزوريس  إيزيس  أسطورة 
ألخيه وقتله بخدعة وتقطيع جسده ألجزاء ونثر كل 
الزوجة يف سبيل  و تضحية   ، قطعة مبكان مختلف 
االشالء  هذه  وجتميع  زوجها  أشالء  عن  البحث 

إلحياءه من جديد بفضل عني حورس . 
ماليني  يتكررا  أن  ميكن  الدراميان  اخلطان  هذان 
 ، واألزمنة  العصور  مر  وعلى   ، العالم  حول  املرات 
واختارت بدير أن تعلن عن أن » ايزيس » هي املرأة 
لوحات  إدخال  خالل  من  الربوع  كافة  يف  املصرية 
زوجها،  أشالء  عن  ايزيس  بحث  رحلة  أثناء  راقصة 
عن  زوجته  وبحث  ألخيه  األخ  خيانة  لقصة  ورؤيتها 
عن  عبرت  وقد   ، املصرية  البلدان  يف  الضائع  حقه 
ذلك من خالل استبدال املالبس وليس الديكور والذي 
ظل ثابتا علي مدار العرض.  ظهر التابوت يف عمق 
املسرح وقد وضع فيه ست أخوه أوزوريس قبل تقطيع 
جثته ، الي جوار ُسلَمني على ميني ويسار املسرح ، و 

يف املقدمة  قطعتني من الديكور على اجلانبني.
الشديد  احلياد  عن  يعلن  األبيض  اللون  استخدام   
وتعبيرا عن كل مكان وزمان ، وكانت املوتيفات بسيطة 
منها رأسني إيزيس وأوزوريس والتي تتدليا من اعلي 

اخلشبة. 
مت اختيار املوسيقي بدقة فى هذا العرض الراقص 
بني  تتراوح  ثم  البداية  يف  احلب  حالة  عن  وتعبر   ،
أوزوريس  إحياء  منها  مواضع  يف  والتصاعد  الهدوء 
بعد املوت وكانت قريبة من موسيقي » الزار » فكل 

لوحة راقصة تغلفها موسيقاها اخلاصة املعبرة عن 
حالة راقصيها من حب وشهوة وحزن وقهر .. وغير 

ذلك من املشاعر . 
العروض  أساس  كونها  يف  احلركة  أهمية  تكمن 

الراقصة، بينما أهمية الكلمات تكمن يف إيصال 
كانت  لذلك   ، تأويل  وبال  واضحة  املعاني 

الكلمات فى العرض قليلة وكتبها شعرا 
على  فيها  واعتمد   ، زناتي  محمد 

املباشرة  القصيرة  اجلمل 
عن احلب والشهوة وارتباط 
املصريني  عند  ــ  العالقات 

ـ مبفهوم اخلصوبة و  القدماءـ 
النماء والرخاء ، و اخليانة ، وأيضا 

التضحية التي قامت بها إيزيس إلعادة 
زوجها للحياة . 

أبناء  من  يكون حورس  أن  بدير  كرمية  اختارت 
النيل  بوجود  املرتبط  النماء  لفكرة  املخلصني  النوبة 
فى حياتهم ، فكانت محطة ايزيس األخيرة هى النوبة 
والتي قدمت فيها فرحا مفعم بالفولكلور ، ثم ميالد 
أوزوريس،  إحياء  إعادة  كان سببا يف  والذي  حورس 
وليكون لهذا األبن أيضا حياته األسطورية املرتبطة 
بعينه ــ عني حورس ــ السبب يف عودة أبوه إلي احلياة 

 .
العرض  ديكور  مهندس   ، إسماعيل  أنيس  ركز   
بسيطا  للمالبس  اختياره  يكون  أن  على   ، واملالبس 
ومعبرا عن املكان والزمان بطريقة بسيطة و مجردة ، 
فظهر الفراعنة بأزياء ترتكز على املوتيفات الفرعونية 
القدمية ، و الصعايدة مبالبسهم التقليدية ــ امللس 

ــ للنساء واجلالبية الصعيدية للرجال، كما 
هو احلال بالنسبة للزي النوبي التقليدي 
الذي تعرف من خالله أين يقطن السكان 

املرتدين لهذه املالبس . 
ومن العناصر التي ال تنفصل على الصورة 

 ، إبراهيم  رضا  بتصميمها  قام  والتي  اإلضاءة  هي 
وكانت كل لوحة لونية مكملة للصورة املرئية. 

تنتهى املسرحية بالتأكيد على فكرة أن إيزيس 
فبعد   ، الوجود  و  احلياة  أساس  هي 
فى  تقف  زوجها  إعادة  فى  جناحها 
أن  منتظر  املسرح  منتصف 
 « أنوبيس   « اإلله  يقوم 
بوضع قلب زوجها على 
ميزان احلساب يف كفة 
األخري  الكفة  يف  والريشة 
السيدة  هذه  إنتصار  ليعلن   ،
من  املصريات  كافة  عن  تعبر  التى  ــ 
الكون  لنساء  رمز  تكون  أن  وميكن   ، جهه 
املسرحية  نهاية  ووقوفها يف  ــ  اخري  جهة  من 
ثابتة على أرجوحة فى وسط املسرح لتكون أعلى من 
باقي الراقصني جميعا ،  ولنكتشف أن جميع النساء 
ميكن أن يكن ايزيس يف حلظة فارقة من احلياة، و 
أن التضحية ميكن أن جتدي لو أمنا بها الشخص . 

أمتأل العرض بتفاصيل األسطورة الفرعونية القدمية 
 ،  « أنوبيس   « املوت  إله  لتجسيد   ، من عني حورس 
للتابوت الشاهد على كافة أحداث العرض حتى عودة 
التي  العناصر  وهي   ، آخري  مرة  للحياة  أوزوريس 
أعطت جوا من استراجع املاضي على املسرح ، مع 
تضفير هذه املوتيفات مع احلكايات االخري ؛ ليؤكد 
صناع العمل على أن التاريخ يعيد نفسه أمامنا دائما 

واننا جميعا ميكن أن جند أيزيس داخلنا . 
سمير  ياسمني  إيزيس  الراقصة«  اللواحات  مؤديني 
باسم  جب   ، هالل  محمد   ، أوزوريس   ، بدوي 
الرحمن  عبد  ست   ، محمد  دنيا  نوت   ، مجدي 
نادر  أنوبيس   ، إبراهيم  حبيبة  نفتيس   ، دسوقي 

جمال«  

املرأة الفرعونية إيزيس 

التي تصلح لكل زمان ومكان

سلوى عثمان
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Isis …
 Résurrection inévitable et poursuite éternelle

Depuis sa création, le groupe «Forsan 
Al-Shark» de l›Opéra du Caire 
se concentre sur l›inspiration du 
patrimoine égyptien sous toutes ses 
formes et l›introduit à travers des 
danses et chorégraphies dramatiques 
qui correspondent à l›esprit de l›Egypte 
moderne. Par cela, les performances 
du groupe atteignent une équivalence 
entre authenticité et contemporalité.
Dans sa cinquième édition cette année, 
le Festival international de théâtre 
de Sharm El-Sheikh pour la jeunesse 
accueille la performance égyptienne 
«Isis», dirigée par «Karima Beder» 
dans le Grand Jury Competition 
en tant que représentante officielle 
de l›Egypte. Il s›agit de la première 
participation internationale de cette 
performance à un festival international.
La performance est basée sur un 
héritage mythique égyptien ancien 
inspirant représenté dans plusieurs 
mythes liés à la déesse Isis, dont le 
premier est le mythe de la création 
lorsque «Geb», le dieu de la terre a 
épousé «Nut» la déesse du ciel donnant 
naissance à Osiris , Isis, Seth et 
Nephthys. La performance présente 

l›histoire d›amour entre Osiris et Isis, 
leur mariage puis le mariage de Seth 
et Nephthys. Quand Nephthys sait que 
Seth est stérile et ne peut pas amener 
d›enfants, elle recourt à Osiris pour 
tomber enceinte à Anubis qu›elle a 
jeté parmi les chiens par peur de la 
colère de Seth au cas où il le saurait 
mais Isis, la mère attentionnée, s›est 
occupée de la l›enfant et l›a élevé sous 
sa protection et son amour. L›histoire 
atteint son paroxysme lorsque Seth 
décide de tuer son frère Osiris en le 
mettant dans un sarcophage pour voler 
le jeté de l›Égypte. Lorsque cela se 
produit, l›Égypte subit une éclipse et 
nous voyons les fées danser pour que 
la lune brille à nouveau dans le ciel. 
Seth ne soppera pas ici mais il va plus 
loin et jette le sarcophage dans le Nil et 
encore plus en brisant le corps de son 
frère et le disperse dans toute l›Égypte. 
C›est alors que le voyage épique d›Isis 
commence, avec l›aide d›Anubis, 
pour restaurer le corps d›Osiris, le 
ressusciter puis donne naissance à 
Horus le sauveur qui vengera son père. 
Au cours de ce voyage, le metteur en 
scène explore l›héritage folklorique 

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

Dr. Tarek Ammar 



Sharm Al-Shaikh International Festival -Fifth Edition - Sana Jamil›s RoundTheater Youth
issue 2 17-11-2020

4

 During the second day of the ensemble production 
competition of SITFY 5, spain participates with the 
performance titled «My Father is a Man». The performance 
reflects two critical issues the first of them is «Conflict 
of Generations» as manifested in disturbed relationship 
between a father and his sons and daughters while the 
second issue is the sacrifices of a loving father to achieve 
his goal that is happiness of his children and this leads to 
them to cheerfully celebrate their victory. The performance 
turns these two critical issues as a football fantasy where 
the winner who scores a goal celebrates.  The performance 

is written by Cia Traspasarte, décor by Celia Nacinieto, 
Costume Designer, Rev Silver and directed by 
Alberto Sabina. The performance begins on 5:30 pm 
on Sharm El-Sheikh Cultural Palace Theatre. 

 Lebanon opens the Monodrama Competition with 
«Rise Up Man». The performance depicts the human 
suffering of Lebanese people along several decades 
of fierce war that negatively affected the economic 
and social infrastructure of Lebanon. During the 
performance, the hero is narrating his suffering, 
lose and being lost inside the blood bath caused by 
war. The performance was written by the the late 
Palestinian playwright , Soliman Al-Natour, decor 
Ana Cendrero Alvarez, featuring and directed by 
Kassem Estanbouly, award winner of Best Arab 
Emerging Theatrical Character during SITFY 5. 
The performance begins on 8:00 pm on Sharm 
El-Sheikh Cultural Palace Theatre. 

Students of the Higher Institute of 
Theatrical Arts – Academy of Arts, 
opens the Street Performances and 
Non-Traditional Spaces Competition 
of this edition of SITFY with the 
performance titles «A Son on 
the Passage». When all Egyptian 
intellects and artists were shocked 
by the military defeat of 1967. This 
led some of them to despair and 
frustration whil;e others refused the 
defeat and embraced the Egyptian 
spirit of fighters who seek victory. 
The text is considered as one of 
the most important plays that 
approached 1967 defeat historically 
as it was the first theatrical reaction 
to this defeat when the late great 
playwright «Ali Salem» issued it. 
The play is about a small Egyptian 
military battalion who were assigned 
to defense a strategic passage so that 
the enemy cannot penetrate through 
it. They lost communication with 
their commandership but stuck to 

their mission till they all martyred. 
The events show fine details of the 
lives of a group of soldiers. These 
details indicate that heroism is not 
for free but it emerges as a distinct 
feature of certain characters and 
has nothing to do with economic 
nor social status. The performance 
depicts the lives of a carpenter who 
always smiles, a farmer, a university 
graduate and a person who is lost in 
his daily life conditions and an artist 
who believes is his nation›s cause. 
They all took an auth to defense the 
passage and deliver a song by their 
fellow soldier to the Egyptian Radio 
in case one of them nanages to return 
alive. The performance features 
Karim Abd Al-Karim, Mohamed 
Yousef, Nour El-Din Saleh, Saber 
Mousa, Omar Salah. Lightes 
designed by Waleed Ibrahim and 
directed by Badr Al-Ahmady. The 
performance begins on 10:00 pm on 
the Open Theatre of the Old Market.

M
y Fa

th
er Is A

 M
a

n

R
ise U

p M
a

n
A

 So
n

g
 O

n
 th

e P
a

ssa
g

e 

Tonight 



Sharm Al-Shaikh International Festival -Fifth Edition - Sana Jamil›s Round Theater Youth
issue 2 17-11-2020

3

 The fifth edition of Sharm El-Sheikh 
International Theatre Festival for Youth 
suffered many obstacles that could 
cancel this year›s edition, according 
to Mazen Al-Gharabawy, founder and 
president of SITFY. 
 Young volunteers of Sharm El-Skeikh 
determined the result of this fight, 
especially under COVID-19 Pandemic 
that canceled major international 
theatrical and movie festivals. 
 Theatrical figures from all over 
the world responded to the call of 
SITFY and didn›t surrender to travel 
limitations. The opening ceremony 
was held in Sharm El-Sheikh Cultural 
Palace and this edition is dedicated 
to the late Star Actress «Sana Jamil». 
This edition hosts 11 performance in 
three competitions with one honorary 
performance. 
 Red Carpet ceremonies were held at the 
open stage in front of Sharm El-Sheikh 
Cultural Palace, under strict security 
and health precautions as all attendants 
wore their face masks and their body 
temperature was measured according to 
standard anti-COVID-19 measures. 
 Several stars showed up during the 
opening ceremony including Samiha 
Ayoub, lady of the Arab Theatre and 
honorary president of SITFY, Hanan 
Motawea, the Egyptian Star Actress, 
and Baioumy Foad, the Egyptian star 
comedian. 
 The ceremony was introduced by Liqua 
Swidan along with a documentary about 

jury committees of this edition. 
 Professor Ashraf Zaki, president of the 
Academy of Arts gave a short speech on 
behalf of her excellency Dr. Inas Abd Al-
Dayem, minister of culture. He asserted 
that this edition of SITFY is a message 
to the world that Egypt is well and no 
conditions could prevent this festival 
from continuing. 
His excellency General Khaled Fouda, 
governor of South Sinai, expressed 
his deep gratitude to the lady of Arab 
Theatre, Samiha Ayoub who stimulated 
the crowd›s applaud once she appeared 
on stage. 
 General Fouda asserted the difficult 
conditions under which this edition of 
SITFY is held. But the South Sinai had 
no other alternative than permitting 
this edition as youth awaits the festival 
every year and «2020 can never pass 
without SITFY». He also invited all 
attendants to a touristic program for 
visiting Sharm El-Sheikh, including 
maritime trips and visits to the new 
museum asserting that President Al-Sisi 
asserted the significance of cultural and 
artistic facilities when he opened several 
projects including an art museum and 
and opera house. The governorate will 
hold this tour for free in addition to 
facilitating this edition of SITFY. 
 General Fouda also welcomed the 
honoring of Hanan Motawea and 
Baioumy Foad, remembering the 
name of the late great director, Karam 
Motawea and the star actress Sohair 

Al-Murshedy whom she was invited by 
his excellency. He also indicated that 
the the project of renovating Al-Tour 
historical cultural palace is about to 
end, appealing to Dr. Ahmed Awad, 
chairman of the Egyptian Organization 
of Cultural Places to cooperate to end 
this project soon. 
 Mazen Al-Gharabawy, founder and 
president of SITFY, thanked what he 
called «The Marvelous Battalion» of 
youth who were able to achieve their 
dream. He indicated that without God›s 
will and joint support of her excellency 
Dr. Inas Abd Al-Dayem, minister of 
culture and General Khaled Fouda, 
governor of South Sinai, this edition 
could never be held. He deeply thanked 
them and thanked all those who 
supported, facilitated and worked for 
the festival under current conditions. 
 Al-Gharabawy indicated that since 
its birth, the festival underwent a long 
journey and the festival›s «marvelous 
Battalion» managed to sail under rough 
sea waves, adding that this edition is 
held under 50% budget cut and massive 
health care precautions in the face of 
COVID-19. 
 Concluding his speech, Al-Gharabawy 
said «All my thanks go to every drop 
of sweat, every sleepless eye and every 
hand that provided us even with little 
help to hold this edition that we all hope 
to be a remarkable one along the marsh 
of this festival that was born big, thanks 
to its supporters». 

SITFY … A Fight for Survival!!
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Tonight: 
• Colloquy of of Round Nominee «Sana 
Jamil», titled by: «A Beginning and An End»

 (12:00) – Conference Hall – Helton Hotel

 • Press Conference of Hanan Motawea 
(Honorary Shield of SITFY) 

(13:30) - Conference Hall – Helton Hotel 

• Press Conference of Baioumy Foad 
(Honorary Shield of Samiha Ayoub)

 (14:30) - Conference Hall – Helton Hotel 

• My Father is a Man (Spain) 
(17:30) – Cultural Palace 

• Rise up Man (Lebanon)
 (19:00) - Cultural Palace 

• A Song on the Passage (Egypt)
 (22:00) – Open Theatre of the Old Market 
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Inas Abd El-Daiem:
 Our Youth Can …

Zaki:
 This edition is a 
message to the 
world 

Fouda: 
2020 can never 
pass without SITFY 

Al-Gharabawy:
 Without God›s will and 
joint support this edition 
could never be held


