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مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي 

2020
الدورة اخلامسة

دورة الفنانة سناء جميل 

رئيس التحرير 

إبراهيم احلسيني
 مديرا التحرير : 

وائل سعيــد 
داليـــا همـام 

رئيس قسم اللغات :

د. طارق عمار 
الترجمة اإلنجليزية :

فيروز طارق
الترجمة الفرنسية :

أحمد سعيد 
سكرتير التحرير :

سلــوي عثمان 

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

www.sitfyeg.com
www.facebook.com/SITFYeg
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العجاف هي سنوات اجلدب نسبة إلى حلم امللك املذكور يف سورة 

عجاف  سبع  يأكلنه  سمان  بقرات  سبع  امللك  رأى  عندما  يوسف 

ففسرها نبي اهلل يوسف عليه السالم بسبع سنني من القحط يأكلن 

جهد سبع سنني من الرخاء . وتقدم ليبيا ثاني عروض مسار مسرح 

 »200+ »عجاف  عنوان  حتت  التقليدية  غير  والفضاءات  الشارع 

يف إشارة ضمنية إلى أن األحداث رمبا تعرج إلى املستقبل 

بطريقة أو بأخرى وحتديداً بعد مئتي عام من اآلن . ويقدم 

العرض مجموعة من الشباب الذين متكنوا من صنع آلة 

زمن تنقلهم من عام 2200 إلى عام 2020 ليبحثوا يف تراثهم وتاريخ 

والعلمي  الثقايف  التراث  من  كبيراً  كماً  لهم  خلفوا  الذين  أجدادهم 

والذي يتضمن مالحم البطولة واألمجاد ميثل العرض محاولة لنقد 

احلاضر من خالل اإلزاحة الزمنية إلى املستقبل . العرض من تأليف 

الكاتب العراقي الكبير سعد هدابي ومن بطولة أحمد علي املطردي، 

أمهدي  محمود  قرقوم،  عمر  حامت  املغربي،  عبداهلل  أمين 

محمود، ومن إخراج وسيم بورويص. يقدم العرض بشارع 

اخلليج بخليج نعمة يف متام العاشرة مساء . 

 يف إطار مسابقة املونودراما، تشارك مصر بالعرض 
املسرحي »صورة ماريا« يعكس معاناة املرأة جراء احلروب 

والقالقل السياسية  وما تتعرض له النساء يف مثل تلك الظروف 
يحمل   . واغتصاب  جسدية  وانتهاكات  عنف  حوادث  من  املربكة 
يعالج  حيث  بامتياز  نسويًا  نسميه  أن  ميكننا  محتوى  العرض 
والقهر  العنف  من  املرأة  معاناة  وهو  املرأة  قضايا  أخطر  إحدى 
 . املسلحة  السياسية  الصراعات  فيها  تشتعل  التي  املناطق  يف 
وما  احلروب  إحدى  خالل  وابنتها  ماريا  معاناة  العرض  ويصور 
تعرضتا له من اغتصاب أدى إلى حمل كل واحدة منهن طفالً يف 
وأثناء تهجيرها من قريتها خالل احلرب تقع ماريا   . أحشائها 
الذي  الطفل  إجهاض  إلى  يؤدي  مما  املمنهج  للتعذيب  ضحية 
نفسها  جتد  تفيق  عندما  أنها  إال  االغتصاب  بسبب  به  حملت 
يف املستشفى بعد أن ماتت ابنتها أثناء والدتها لطفلتها لتبقى 
الطفلة الوليدة ، التي جاءت إلى الدنيا كنتيجة مباشرة للعنف 
اجلسدي واحلروب الدموية وانتهاك املرأة ، كصرخة احتجاج يف 
وجه كل ما ينتهك البراءة واإلنسانية .  العرض من تاليف ليديا 
 ، خالد  نادين  وبطولة  صليحة   سناء  ترجمة   ، هوداك  شيرمان 
املخرجة  إخراج  ومن  حلمي  عز  إضاءة   ، سمير  نورهان  ديكور 
على  مساء  السابعة  متام  يف  العرض  يقدم  زين«.  »منار  الشابة 

مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ . 
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كتب: وائل سعيد

بيومي فؤاد
»فلسفة الدور الصغير والفنان الكبير«

ضم برنامج اليوم الثاني للمهرجان مؤمترين صحفيني 
علي التوالي، األول للفنانة حنان مطاوع والتالي مؤمتر 
تكرمي الفنان بيومي فؤاد الذي استكمل ما بدأه باألمس 
الدورة، واحلديث حول بدايات مشوار  افتتاح  يف حفل 

كبير لرحلة فنية منذ مرحلة الشباب. 
أكادميية  رئيس  ذكي  اشرف  د.  املؤمتر  يف  حتدث 
أيوب،  العربي سميحة  الفنون مبصاحبة سيدة املسرح 
الناصر.  عبد  جمال  املتميز  أإلعالمي  احلوار  وأدار 
البدايات  احلضور  وجمهور  بيومي  مع  استدعي  الذي 
املسرحية وجيل دفعة الفنون اجلميلة املشاركني للرحلة 

الفنانان ماجد الكدواني ومحسن منصور.
باملعهد  للكدواني  املتتابعة  زياراته  عن  بيومي  حكي 
اجلامعة  مسرح  من  التنقالت  من  مجموعة  ثم  العالي 
مركز  ملحطة  الوصول  حتى  وغيرها  الهواة  ومسرح 
اإلبداع والفنون، مؤكدا علي أنه كان راض جدا وقنوع 

باألعداد القليلة من اجلمهور »املهم أني أمثل«. 
طوال  فؤاد  بيومي  يؤديها  التي  األعمال  كثرة  وحول 
الوقت، أشار إلي أن ذلك بدأ معه منذ البدايات، وكان 
يعوض عدم التحاقه باملعهد باالندماج يف العمل طوال 

الوقت وخوض العديد من املشاريع لطريق الشهرة.
عبد  بها« سأل جمال  الشهرة وحتلم  تنتظر  كنت  »هل 
موضوع  يف  فكرت  ما  »عمري  فؤاد  فأجاب  الناصر 
الشهرة نهائي«. مؤكدا علي أن طموحه لم يكن الشهرة 
وال النجومية، ولكن الطموح هو استقبال اجلمهور للدور 
مهما كان صغيرا، حتى ولو كان عدة اجلمهور قليل هو 

األخر.
يبرع بيومي يف قنص الفكاهة بشكل وعفوي ال ينقطع 
املستمر مع  والتفاعل  عن احلوار من خالل مداخالته 
شريف  املخرج  مع  جتربته  عن  فؤاد  حكي  احلضور. 
املوسيقار  دور  بأداء  قام  حيث  حليم  فيلم  يف  عرفة 
احمد فؤاد حسن قائد الفرقة املاسية، وكلما كان يسأل 
عن االسكريبت ملراجعة املشاهد كان يحدث أي عائق 
سوى  يقم  لم  نفسه  وجد  النهاية  ويف  ذلك،  حلدوث 
الفرقة  مع  تواجدها  أثناء  للشخصية  مبشاهد صامتة 
وال يحرك سوى يديه للعازفني فما كان من بيومي فؤاد 
أستاذ  »هو  يسأله  عرفه  شريف  للمخرج  ذهب  ان  اال 

فؤاد حسن وهو يف سنى كان أخرس«؟!
وتكدسها  فؤاد  لبيومي  املتتالية  األعمال  كثرة  حول 
املستمر أفاد بأن نسبة 80% من األعمال التي يقوم بها 
يوافق عليها من باب اخلجل من األخر الذي يطلبه يف 

فيلم او عمل درامي.
انحصر فؤاد يف األداء الكوميدي األمر الذي أبعدة عن 
التراجيديا خاصة علي خشبة املسرح،؟ حيث سيضحك 
اجلمهور مبجرد رؤيته حتى وان كان يتكلم جد كما قال. 
مبقولة  مداخلته  ذكي  اشرف  د.  الفنان  بدأ 
ستانسالفيسكي »ال يوجد دور كبير ودور صغير، ولكن 
يوجد فنان كبير وفنان صغير«.. »أظن أن تلك املقولة 

تنطبق علي بيومي فؤاد«. 
وكيف  فؤاد  لبيومي  اإلنساني  اجلانب  إلي  ذكي  أشار 
يتصل به أسبوعيا كي يسأله »مني.. عايز ايه« باحثا عن 

توجه  املحتاجني ألي دعم، فيما  الفنية  املهنة  أبناء  كل 
ذكي لبيومي بضرورة مراجعة نسبة ال 80% حياء والتي 
ينتج علي اثرها تكدس لألعمال، خاصة يف هذه املرحلة 
سابقتها  كبيرة جتاور  أعمال  إلي  التي حتتاج  العمرية 
من األعمال الفنية اخلالدة يف تاريخ السينما أو املسرح 
يف مصر، ضاربا مثال بأعمال الفنانة القديرة سميحة 
أيوب والتي أعربت عن سعادتها بتكرمي بيومي فؤاد من 

مهرجان شرم الشيخ. 
حيث لفت انتباها يف اكثر من عمل سابقا وحني التقت 
فنان  أمام  أنها  تفاجئت  املهرجان  فعاليات  ضمن  به 
اكده  ما  احلقيقي،  التمثيل  معني  ويفهم  وواع  مثقف 

الناقد املسرحي محمد الروبي يف شهادته عن فؤاد.
إيطاليا،  »السعودية،  دولة   15 الدورة  هذه  يف  يشارك 
أسبانيا، كوسوفو، ليبيا، السودان، صربيا، كينيا، كوت 
ديفوار، تونس، سلطنة عمان، األردن، البحرين، لبنان، 
العراق«. شاهدت جلنة اختيار العروض اكثر من 150 
عرضا مسرحيا لتستقر يف النهاية إلى العشرة عروض 
املشاركني. فيما تشكلت جلان التحكيم واملشاهدة وقراءة 
النصوص من مسرحيني عرب وأجانب، ويضم برنامج 
ثالث  خالل  من  للتنافس،  مسارات  خمس  املهرجان 
عروض  الكبرى،  العروض  »مسابقة  رئيسية  مسابقات 
املونودراما، ومسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات 
غير التقليدية، فضال عن مسابقتي التأليف املسرحي 
ومسابقة  سخسوخ«  أحمد  »د.  الراحل  الناقد  باسم 

عصام السيد للعمل األول املقدمة من املخرج نفسه.
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مهرجان املسرح الشبابي من شرم الشيخ يف دورته اخلامسة »سناء جميل 2020«

رسالة انتصار للحياة والفن

كتب: داليا همام

حنان مطاوع
تمتلك صدق وجراءة الهواة

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
النجمة املصرية حنان مطاوع وذلك، ألنها من النجوم 
الشباب املؤثرين يف احلركة الفنية املصرية، وقد القت 
والسينمائية  والتليفزيونية  املسرحية  الفنية  أعمالها 
واجلماهيري  النقدي  املستوي  علي  كبيرا،  جناحا 
النجوم  أيقونات  من  أيقونة  مطاوع  حنان  فأصبحت 
استحقت  لذلك  العربي،  والوطن  الشباب يف  مصر 
شرم  مهرجان  من  اخلامسة  الدورة  درع  جدارة  عن 

الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
مازن  املهرجان  رئيس  بكلمة  التكرمي  ندوة  بدأت 
الفنانة حنان مطاوع ملا قدمته  الغرباوي يشكر فيها 
من أعمال فنية هامة، وأكد الغرباوي أن النجمة حنان 
مطاوع من املمثالت  ذات  احلضور القوي بني أبناء 
وبنات جيلها وشكرها  مازن الغرباوي قائال أنها تقدم 

شعاع نور لكل األجيال.
املهرجان  بشكر  كلمتها  مطاوع  حنان  النجمة  بدأت 
قالت  أيوب  سميحة  وعن  للشباب،  مهرجان  وكونه 
جنمة  افضل  تعد  العربي  املسرح  سيدة  أن  مطاوع 

مسرحية وشكرتها لثنائها الدائم علي أعمالها. 
ولكنه  ممتع  املسرح  يف  العمل  أن  مطاوع  أكدت 
حالة  وهو  للفنان  حتدي  ويعد  جدا  كبيرة  مسئولية 
من  حالة  وهو  الستارة  نزول  مع  أال  تنتهي  ال  فنية 

الديفء مع اجلمهور.
وقالت مطاوع أن أول بداياتها كانت  مسرحية الطعام 
لكل فم ثم رجل لهذا الزمان و السلطان احلائر و انا 

الرئيس .
حنان  عن  شهادته  دوارة  عمرو  الدكتور  قدم  وقد 
مطاوع / حنة الصغيرة وعن أسرتها الفنية - الفنان 

كرم مطاوع والفنانة سهير املرشدي .
وخوفهم  الهواة  صدق  لديها  مطاوع  أن  دوارة  وأكد 
يف  معه  تعاملها  عن  وحتدث  أعمالهم،  جناح  علي 
مسرحية سعد اهلل ونوس رجل لهذا الزمان يف فترة 
مبكرة من حياتها وكان ذلك مبثابة حتدي وهي ممثلة 
لها بصمة، وقدم لها نصيحة أن املسرح أرضها التي 

يجب أن ال تتخلي عنها. 
 أكدت حنان أنها تتمني العمل يف  املسرح  دائما إال 

أن هذا مرتبط مبا يقدم إليها من أعمال .
 وعن ماذا ترك كرم مطاوع يف حنان؟

ولديها  تويف  كان  كرم مطاوع  األب  أن  حنان  أكدت   
تسعة عشرة عام وكانت تتمني أن تستفيد أكثر منه 
إليها  بالنسبة  وهو  واإلنساني،  الفني  املستوي  علي 
استفادت  إنها  حنان  أكدت  األم  وعن  متفرد،  منوذج 

من روحها الشابة وفنها املتجدد.
أما األستاذ محمد الروبي فقد بارك لها علي التكرمي، 
أمل  يعطي  فهو  الشباب  من  بوصفها  تكرميها  وان 
للشباب، وقد سماها »حنان النضج على نار هادئة« 
وقدم رسالة للشباب قائال: حب التمثيل بشكل عام 
وستصل ملا تريد، املسرح سيعطيك ما لم تكن تتخيل.

ويف سؤالها عن الكوميديا أجابت حنان بأنها ترفض 
التصنيفات وأنها يف النهاية تقدم شخصية إنسانية، 

أنا  يف  الكوميديا  قدمت  وقد  فقط  ُمركبة  أدوار  ال 
الرئيس إخراج إسالم إمام. 

سعادتها  أكدت  حياتي  أمل  مسلسل  دورها يف  وعن 
باملسلسل خصوصا أنه قدم العديد من الوجوه الشابة  
النحاس ألجل  النحت على  أي  التكفيت  تعلمت  وقد 

تأدية املسلسل .
وعن فيلم  قابل للكسر قالت أنها رشحت عنه جلائزة 
الفيلم  ويعرض  فيه،  أجرها  عن  تنازلت  وقد  هامة 
قبطية يف مصر  بنت مصرية  أيام حلياة  ثالثة  أخر 
ستهاجر إلى بلد أخري  والفيلم ال يوجد فيه استفزاز 
كثيرة  صراعات  فيها  الشخصية  وتلك  للمشاعر، 
لكنها  صعبة، وأكدت أنها تتمني أن تقدم شخصية 
نسائية فرعونية وليس شرطا أن تكون أحد امللكات 
املصريات  من  واحدة  تكون  أن  تتمني  بل  املصريات 
عن  متاما  معبرة  ستكون  ألنها  الشعب،  عامة  ومن 
الشعب املصري أنذاك وأشارت إلي مسرحية إيزيس 

لسهير املرشدي وإخراج كرم مطاوع.
  وأشار أحد احلضور إلي البطولة املطلقة  يف مسلسل 
أمل حياتي وبت القبايل وعن ملاذا لم تقدم البطولة 
املطلقة يف السابق ، أكدت مطاوع  أنه ال يوجد ممثل 
يتحكم فيما يعرض عليه وإنها حتاول أن تختار مما 
يقدم ما هو افضل، مع ملحوظة أن صاحب رأس املال 
جميع  مطاوع  شكرت  وأخير  يقرر،  الذي  هو  دائما 
احلضور ومتنت للمهرجان التقدم والتوفيق يف دوراته 

الالحقة.
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ندوة تكرميية 

في حب سناء جميل 
»البصمة المتفردة في فن التمثيل« 

الكبيرة  الفنانة  وفاة  على  مرت  عاماً  عشر  ثمانية 
سناء جميل .. ولكن هذه السنوات لم تكن قادرة على 
بأدوار ال ميكن  الذي حفرته عن جدارة  تاريخها  محو 
أداءها  أخري  تستطع ممثلة  ال  و شخصيات  نسيانها، 

بنفس اإلتقان واإلقناع 
للمسرح  الدولي  الشيخ  »شرم  مهرجان  إدارة  قامت 
الشبابي«  يف دورته اخلامسة بإطالق اسم الراحلة سناء 
حضر  لها  تكرميية  ندوة  ونظمت  الدورة،  على  جميل 
فيها سيدة املسرح العربي سميحة أيوب وحتدثت فيها 
والصديقة  الدراسة  زميلة  باعتبارها  جميل  سناء  عن 
الكبير  اإلعالمي  وحاورها  الزميلة،  واملمثلة  القريبة 

مفيد فوزي . 
واحلاضرين بالندوة كان على رأسهم املخرج املسرحي 
إجني  والدكتورة  املهرجان،  رئيس  الغرباوي،  مازن 
سليم  مصطفي  والدكتور  املهرجان،  مدير  البستاوي، 
أستاذ   باملهرجان،  واإلصدارات  الندوات  جلنة  مقرر 
الدراما والنقد باملعهد العالي للفنون املسرحية ومؤلف 

كتاب »سناء جميل .. البصمة املتفردة يف فن التمثيل« 
األمني  الدكتور هشام عزمى  و  املهرجان،  عن  الصادر 
مدحت  والدكتور  للثقافة،  األعلي  للمجلس  العام 
الكاشف، عميد املعهد العالي للفنون املسرحية، والدكتور 
عالء قوقة، رئيس قسم التمثيل واإلخراج باملعهد العالي 

للفنون املسرحية، والدكتور عمرو دوارة. 
محسن  فؤاد،  وبيومي  سويدان،  لقاء  الفنانني  ومن 
دوارة،  عمرو  الدكتور  و  أنور،  ملياء  والدكتورة  منصور، 
والدكتور سيد علي إسماعيل، ومن الكتاب والصحفيني 
اللجنة  ومقرر  الصحفي  الكاتب  الناصر  عبد  جمال 
اإلعالمية باملهرجان، والكاتب الصحفي يسري حسان، 
.. وغيرهم من احلضور املتابعني للمهرجان والضيوف 

له. 
د. مصطفي سليم : سناء جميل تستحق هذا 
التكرمي لبصمتها الواضحة على فن التمثيل 

أوضح الدكتور مصطفي سليم يف بداية الندوة أن إدارة 
الراهنة  الشباب رغم الظروف  بإرادة  املهرجان حتدت 

ونظمت هذه الدورة، وقدم حتية كبيرة على هذا املجهود 
وخاصة لرئيس املهرجان مازن الغرباوي. 

وعن سناء جميل قال سليم » اليوم نتحدث عن أيقونة 
من أيقونات فن التمثيل بالعالم العربي، وإطالق اسمها 
على هذه الدورة جاء ألنها تستحقه عن جدارة ملا تركته 

من آثار فنية ال ميكن أن متحي » .
وأضاف د. سليم أن هذه الندوة مبثابة رحلة داخل عاملها 
ورؤيتها للعالم و الظروف التي مرت بها، وتوضيح مدي 
آثرها الفني، وسيتحدث يف الندوة واحد من اإلعالميني 
منه  استفاد  معها  حوارا  بعمل  قاموا  والذين  املهمني 
املسرح  أيضا صديقتها سيدة  و  كتابه،  كثيرا يف  سليم 

العربي سميحة أيوب . 
مازن الغرباوي : الندوة األولى للمهرجان تتحدث 

عن أيقونة ملهمة يف حضرة الكبار 
من  األولي  الندوة  أن هذه هي  الغرباوي،  مازن  أوضح 
الدورة  فاعليات  ضمن  تنظيمها  سيتم  ندوات  عدة 
اخلامسة للمهرجان، وأضاف أن االحتفاء بسناء جميل 

كتبت: سلوى عثمان   
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ومفيد  أيوب  سميحة  واإلعالم،  الفن  قامات  بوجود 
فوزي، هو حديث عن أيقونة ملهمة يف حضرة الكبار . 
وأشار الغرباوي إلي أن ندوات هذه الدورة و إصداراتها 
إدارة  تتشرف  والذي  سليم  مصطفي  للدكتور  موكلة 

املهرجان باختياره لهذه املهمة . 
فوزي  مفيد  اإلعالمي  أسئلة  على  الندوة  واعتمدت 
للفنانة الكبيرة سميحة أيوب وإجابتها عليها التي كانت 
إجابات توضح جوانب عدة من شخصية سناء  مبثابة 

جميل .
سميحة أيوب : سناء جميل نقيضتي يف احلياة 

وتوأمي يف الروح والتمثيل 
أيوب  سميحة  على  أسأله  أولى  فوزي  مفيد  طرح 
حول سبب هذه الصداقة، فهل سببها توأمه الرؤي أم 
صداقة بسبب االختالف ..؟، وردت أيوب على السؤال 
فكانتا  لها؛  املكمل  توأمها  كانت  بأن جميل  باالعتراف 
املسرحية،  للفنون  العالي  باملعهد  الدراسة  زميلتني فى 
الطباع  فى  مختلفتان  كانتا  ولكنهما  سريعا،  وتعارفتا 
فكانت جميل متسرعة دائما وأيوب عقالنية جدا، ومع 

ذلك صارتا صديقتني مقربتني . 
كما أكدت أيوب على أن أساتذتهما كانوا يرون الكثير 
االستيعاب  و  للعمل  النهم  منها  بينهن  التشابهات  من 
السريع و احليوية، .. وقالت » فهي كانت نقيضتي يف 

احلياة وتوأمي يف الروح والتمثيل . 
تقلل  أن  كثيرا  جميل  من  طلبت  أنها  أيوب  وأضافت 
تثير  كانت  ألنها  عقالنية  أكثر  تكون  وأن  انفعالها 
توافق  كانت  جميل  أن  ورغم  بها،  املحيطني  بانفعالها 

أيوب فى حديثها وتعدنا بتنفيذ النصيحة، إال أنها تعود 
وتتصرف بنفس االنفعال، وأشارت إلي أنها رغم هذه 
الصفة إال أنها على اجلانب اآلخر ذكية جدا و رائعة 
يف هدوئها، وقالت » رغم أننا كنا متنافستني إال أننا كنا 

نحب بعضنا جدا » 
أيوب : سناء جميل عندما كانت تقدم دور 

تغوص يف أغواره 
طرح فوزي سؤاال أليوب حول مدي قدرة سناء جميل 
أن  عن  حتدث  و  تؤديها،  التي  األدوار  تقمص  على 
الدكتور لويس عوض قال عنها أنها كقطعة الصلصال 
أيوب  رأي  وتوافق  الشخصية،  تكون  كما  تتشكل  التي 
مع ما قاله عوض، مؤكدة على أن كل دور كانت تقوم 
به سناء جميل تغوص يف أغواره، وال ميكن للمتفرج أن 
احلقيقية  ملحات شخصيتها  من  ملحة  أية  على  يتعرف 
بل كانت تتلبس الدور دون غلطة واحدة . وأشارت إلى 
أن جميل كانت قادرة على متثيل كافة األدوار صعيدية 
املمثل  هو  وهذا   ... وأرستقراطية  ومتسلطة  وفالحة 

احلقيقي 
أيوب : صعود  جميل على املسرح يضئ  اخلشبة 

لو كانت اإلضاءة خافتة 
أكدت سميحة أيوب على أن سناء جميل من املمثالت 
الالتي لو صعدن على املسرح واإلضاءة خافتة تسطع 
إضاءة اخلشبة دون أنوار، فكانت ساحرة وأدائها رائع 

وعظيم . 
لم  بينهم جميل  ومن  بالكامل  جيلهم  أن  على  وشددت 
يكونوا يخرجون أبدا عن النص، فلو أراد ممثل تعديل 

أي جملة يطرح فكرته فى البروفة وليس على اجلمهور 
يف  أمانة  لديها  كان  جميل  أن  إلى  وأشارت  مباشرة، 

الكلمة وكانت تعي أنه أمر هام جدا 
توازن  أن  استطاعت  جميل  أن  على  أيوب  أكدت  كما 
بني السينما واملسرح وقدمت أدوارا يف السينما كانت 
عالمات مهمة كأفالم الزوجة الثانية، وأضحك الصورة 
األفالم  من  وغيرها   ... الهامن،  وسواق  حلوة،  تطلع 

الهامة يف تاريخها الفني . 
د. مدحت الكاشف : توقفت كثيرا عند الكتابة 

عن سناء جميل ألنها حتتاج أالف الصفحات 
مدحت  للدكتور  واحدة  احلضور  مداخالت  من  كانت 
الكاشف، عميد املعهد العالي للفنون املسرحية، والتي 
قال فيها أن فن التمثيل تعتريه هذه األيام عوار شديد 
جعلته يبتعد عن أساسه الواضح، وأشار إلى أنه كتب 
األداء  عالمات  من  مجموعة  عن  املقاالت  من  العديد 
الرواد  هؤالء  عن  كتاب  عمل  قرر  انه  حتى  املسرحي، 

والرائدات ألنهم كثر . 
هؤالء  من  الكثيرين  عن  كتب  أنه  على  الكاشف  وأكد 
الرواد إال أنه توقف كثيرا عند سناء جميل فهي حتتاج 
كواحدة  حقها  إعطاؤها  ميكن  حتى  الصفحات  آلالف 

من املتقنني للتمثيل عن جدارة . 
يكمن  طاغ  حضور  لها  جميل  سناء  أن  الكاشف  وقال 
بداخله حيوات كثيرة وعوالم عدة  تنصهر كما ينصهر 

الرصاص . 
د. عمرو دوارة : سناء جميل قدمت مسرحيات 

كوميدية، و ميكن تقسيم تاريخها املسرحي 
ألربعة مراحل 

أوضح الدكتور عمرو دوارة أن هذه الندوة تقدم مناذج 
من  العديد  بها  طرح  كما  الستينات،  جليل  ناجحة 
بني  والتكامل  الشريف  التنافس  ومنها  الهامة  القضايا 

الفنانني والفنانات .  
ألربعة  املسرحي  جميل  تاريخ  بتقسيم  دوارة  د.  قام 
 52 احلافل  التاريخ  هذا  طوال  قدمت  حيث  مراحل، 
ياسني،  إسماعيل  بفرقة  كممثلة  وعملت  مسرحية، 
البلد« ملؤسسها محمود  »ابن  بعملها مع فرقة  والثانية 
السعدني، و كما قدمت أكثر من مسرحية كوميدية مع 

فرقة » الفنانني املتحدين« .
وأشار دوارة إلى أن جميل قدمت 52 مسرحية ــ بجانب 
من  العديد  منها  وكان  ــ  اخلاص  القطاع  مسرحيات 
املسرحيات الهامة منها » رقصة املوت » و زهرة الصبار 
ـ قدمت لثالثة أيام  »، و » احلصان » و » الزيارة أنتهت »ـ 

فقط على دار األوبرا املصرية 
د. هشام عزمي : ال ميكن أن أتخيل أي ممثلة 

أخري تقوم بدور لسناء جميل 
األعلي  املجلس  عام  أمني  عزمي،  هشام  الدكتور  أكد 
للثقافة، على أن سناء جميل كانت تتمتع بتفرد و متيز 
كبيران، كما كانت تتمتع بالعبقرية فى األداء، وقال أنه ال 
يتخيل أي ممثلة ميكن أن تقوم بدور قامت هي بتمثيله 
سناء  منه  خرجت  الذي  اجليل  أن  عزمي  د.  وأوضح 
كامل  عصر  عن  معبر  جيل  هو  أيوب  وسميحة  جميل 
والذين  اجليل،  هذا  ألبناء  التحية  وجه  و  اإلبداع،  من 
املسرح  سجل  يف  بيضاء  صفحات   « عزمي  اعتبرهم 

املصري« .
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سليمان ناطور، والتي اختار حكاياتها من بني دفاتر 
بها  التي مير  الفلسطينية وهي احلكايات  القضية 
الشعب الفلسطيني يوميا منذ قيام حرب 48 وحتى 

يومنا هذا . 
 الديكور عبارة عن إطار سيارة يف وسط املسرح 

وأوراق مبعثرة على اخلشبة ويف عمق املسرح 
على اليمني عروسة تشبه الطفل النائم، 

يحمل  وهو  إسطنبولي  ليدخل 
سريعا  لتكتشف  أخري،  أشياء 

التي  املوتيفات  باقي  إنها 
ملساعدته  يستخدمها 
العرض،  استكمال  على 

باعتباره  العرض  بدأ  و 
بضاعته  يحمل  متجول  بائع 

املختلفة التي تشتهر بها الضواحي 
واملدن بفلسطني، فكانت أولي كلماته 

» موز من أريحة، زيتون من جنني، صابون 
من نابلس، برتقال من يافا ..«، وكأنه ينادي 

على كل ما كان مييز هذه الضواحي بال إجابة من 
مشتري يقدرها . 

اعتمد النص على حكاية شخصية للحكاء وحكايات 
آخري للمحيطني به، فبدأ احلكاء حكايته بأنه ولد 
أثناء  ، وأجنب مرتان  يوم حرب  وتزوج  يوم حرب، 
اندالع حربان، حتى أن والده هو األخر تويف أثناء 
جميع  أصبحت  حتى  حرب  وراء  وحرب   .. حرب 
ذكرياته اجليدة واملؤملة متزامنة مع اخلراب والدمار 

الذي يلحقه اإلسرائيليني بالفلسطينيني  
ثم ودون أن تدري جتد نفسك تسمع حكاية لشخص 
فتستمع   ... ورابع  وثالث  وثاني  آخر  فلسطيني 
وأبو صالح،  الضرير،  كامل  حكاية  منها  حلكايات 
من  وغيرهم   ،.. عباس  والشيخ  احلسن،  وعبد 
الفلسطينيني الذين تختلف تفاصيل حكاياتهم ولكن 

مأساتهم واحدة . 
العديد من اجلمل املوجعة على  كتب مؤلف النص 
لسان احلكاء منها تزامن مولده مع حرب 48 فقال 
»احتفل باحلرب .. خلقت بحرب ماال نهاية، فيها 
املنتصر وفيها املهزوم .. جنسيتي غير مرغوب فيها 
قوات  صادرت  عندما  احلكايات  أحدي  ويف   ،»..
االحتالل الزعتر من بطل احلكاية قال  استعبدوا 
عايزين  وهما  الذاكرة  يقوي  الزعتر   .. بالدنا 
قال  آخري  حكاية  من  آخر  جزء  ويف  ميحوها«، 

»قوم يابا« أولي املسرحيات التي تنافس على جوائز 
مسابقة املونودراما، ضمن فاعليات الدورة اخلامسة 
ملهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي 
املسرحي  واملخرج  املمثل  يقدمها  التي  املسرحية 
اللبناني قاسم إسطنبولي عن القضية الفلسطينية 

وينافس بها مبهرجان يقام على أرض مصر . 
الراحل  الفلسطيني  املؤلف  كتبها  املسرحية  هذه 

»إذا ظلينا بال ذاكرة راح تاكلنا الضباع« .. وغيرها 
من اجلمل الواقعية والصادمة واملؤثرة فى مشاعر 

املتفرجني . 
حضور  له  ممثل  أنه  أثبت  إسطنبولي  قاسم 
مع  التفاعل  عن  يتواني  ال  فكان  وكاريزما، 
معه  وإشراكهم  معهم  واحلديث  اجلمهور 
صوت  على  يعلق  فمرة  حكاياته،  يف 
الصالة،  فى  يرن  محمول  تليفون 
ليرقص  ينزل  أخري  ومرة 
ومرة  املتفرجني،  وسط 
سيجارة  يطلب  ثالثة 
حكاياته،  يكمل  وهو  ليشربها 
واجلمل  األفعال   من  وغيرها   ..
التي اجبرت احلاضرين على التعاطي  
ــ،  يرقص  كان  عندما  ــ  معه  والتصفيق 
؛ فخلق حالة  وراءه  الكلمات  ترديد بعض  أو 
أبطال  مع  التعاطف  لزيادة  املباشر  التواصل  من 
داخل  الطريقة  بهذه  الدخول  من خالل  احلكايات 

احلكايات واعتبارنا جزءا منها . 
ومتيز  ألفاريز  سيندريرو  أنا  تصميم:  الديكور   
استخدام  من  بأكثر  الواحدة  املوتيفة  باستخدام 
وكانت املوتيفة األكثر استخداما هى احلقيبة حيث 
ــ  الصغير  وحمل جنله  مرة،  كمركب  داخلها  جلس 
فيها  ووضعه  ــ  املسرح  بعمق  املوضوعة  العروسة 
وجنله  احلقيبة  حمل  ثم  يهدهده،  وأخذ  كسرير 
داخلها كالنعش وحترك بها، ورغم أنه عند مشاهدة 
على  ينادي  العرض  طوال  أنه  تتيقن  اللقطة  هذه 
جنله املتويف ليحثه على الذهاب إلى املدرسة لكن 
قيد  على  مازال  أنه  بأمل  متمسك  تظل  ذلك  مع 
ويف  قوم«  يابا  »قوم  بجملة  يناديه  ووالده  احلياة 
النهاية يقدم جملة صادمة »راحت األرض وراحت 

املرة و راح الزعتر وراح الولد« ..
أن  اخلشبة، ميكن  منتصف  فى  السيارة  إطار  أما 
الفلسطينيني  يستخدمها  التي  باإلطارات  يذكرك 
بإحراقها للتقليل من حدة القنابل املسيلة للدموع، 
ضيق  مدي  عن  للتعبير  أيضا  استخدامها  ومت 
احلدود للعابرين، ففي أحدي احلكايات التي تسرد 
الفلسطينية،  محاولة رجل وزوجته اجتياز احلدود 
داخل  ورأسه  احلكاية  من  جزء  يف  احلكاء  حتدث 
فأعطي  جسده  باقي  إدخال  يستطع  ولم  اإلطار 
إيحاءا مبدى ضيق فتحة اإلطار، وهو ما جعل األمر 
هذا  حق  علي  التضييق  مدى  على  إسقاطا  يبدو 

الشعب فى التجول على أرضه بحرية .
انتهى العرض بأغنية كلماتها »صحي قلوب الناس 
.. صحي بها النخوة .. أصرخ بكل إحساس .. أن 
كل  حكاياته  يف  احلكاء   رفض   ..  « أخوة  العرب 
القرارات واالتفاقيات الدولية التي ال تعطي الشعب 
أن جميع هذه  وإعالن  أرضه  الفلسطيني حقه يف 
القرارات ليس لها قيمة، وكانت هذه األغنية مبثابة 
مصيرها  العربية  الدول  جميع  أن  تذكرة  محاولة 

واحد و احتادها واجب .

حكايات من دفاتر القضية الفلسطينية قوم يابا

يجسدها لبنانى على أرض مصر

سلوى عثمان 

نقد 
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ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشبابي يف دورته اخلامسة قدم املعهد العالي للفنون 
املسرحية، عرض أغنية علي املمر، تأليف علي سالم 
وأحمد  عمر  احمد  أشعار  األحمدي،  بدر  إخراج 
الشارع  مسرح  مسابقة  ضمن  يقدم  العرض  عيسي، 
والفضاءات غير التقليدية، يبدأ العرض مبجموعة من 
اجلنود يبدو عليهم قدر من التوتر يف انتظار محاوالت 
إلصالح جهاز الالسلكي املتوفر لديهم، وهو وسيلتهم 
الوحيدة يف التواصل مع القيادة العسكرية وألن اجلنود 
أن  ميكنهم  وسالحهم  ارضهم  يتركون  ال  املصريني 

يضحوا بحياتهم مقابل ذلك املمر .
هل  احلرب؟  أجواء  تصور  هل ميكنك  وإذا 

كيف  تعرف  هل  النصر؟  معني  تعرف 
تبدو الهزمية؟

اإلجابة  ميكن  األسئلة  تلك   
العرض،  خالل  من  عليها 
العسكرية  املواقع  احد  يف 

 1967 حرب  إبان  سيناء  يف 
أمر  يتلقوا  لم  اجلنود،  بعض  يوجد 

باالنسحاب نظرا لعطل يف وسيلة اتصالهم 
بالقاعدة  فقرروا التضحية بحياتهم يف سبيل 

الدفاع عن موقعهم، قد يبدو األمر هزمية لكنها ال 
تخلوا  من بطوالت ال ميكن غض البصر عنها، فكيف 
ميكن أن يضحي شخص بحياته يف مقابل دفاعه عن 
ارض الوطن فهي إذا هزمية أقرب إلي النصر، ذلك 
أنها تثبت مدي شجاعة اجلندي املصري وعدم خوفه 

من املوت .
تعد املسرحية من األعمال القليلة القادرة علي التعبير 
عن احلالة اإلنسانية التي كان عليها اجلنود املصريني 
إبان تلك الفترة، تلك  املجموعة من اجلنود يف عزلة 
و  االنسحاب  فكرة  بني  ما  أمرهم،  من  وحيرة  تامة 
انتظار األوامر أو االستمرار، تلك تفصيله هامة تعبر 
عن روح العسكرية املصرية التي ال ميكنها التخلي عن 
األرض بل البد من الدفاع عنها ألخر نفس »هنموت 
علي  ماتوا  وإن  أنهم  يعني  ما  هناك«  هنعيش  هنا 
يعرض  اجلنة،  روحهم ستحيا يف  فإن  األرض جسدا 
كل جندي بعض مما مر به من مشاكل قبل التجنيد 
مؤكدين  ذلك  إبان  احلياة  كانت  وكيف  اجليش،  يف 
أن أهم البطوالت التي قدمت يف حياتهم هي بطولة 

االستبسال يف الدفاع عن املمر الذي يحموه اآلن.
قبل  من  املاضي  استرجاع  حالة  استرسال  يقطع 
اجلنود يف حياتهم الشخصية صوت من خارج الفضاء 
املسرحي، وهو صوت العدو اإلسرائيلي مهددا إياهم 
وطالبا منهم االنسحاب تاركني هذا املمر، ويف كل مرة 
اجلنود  استسالم  وهي عدم  النتيجة  نفس  إلي  نصل 

ورفضهم التخلي عن أرضهم.
ويف خضم هذا التوتر نكتشف موهبة الغناء يف أحد 

اجلنود، وكأن تلك األغاني واألحلان تعبيرا عن فجر 
املمر  علي  أغنية  عرض  يعاش،  أن  وجب  جديد  يوم 
منوذج للعروض املحفزة علي الوطنية علي الرغم من 
انه  إال  غدرا  جاءت  التي  الهزمية  ألجواء  مناقشته 
يصنع حالة من التفاعل مع املتلقي متكنه من إدراك 
وإخالص  وطنية،  من  املصري  اجلندي  ميتلكه  ما 
ألرض الوطن وان كلفه األمر التخلي عن حياته، وعلي 
الرغم من تلك املشاعر اإلنسانية الرهيفة التي 
يقدمها اجلنود إال أن العرض ال يخلوا من 
الكوميديا فأحد اجلنود لم تفارقه روح 
حتي  العرض،  مدار  علي  الدعابة 
األخيرة،  أنفاسه  يلفظ  وهو 
أن  للنظر  الالفت  ومن 
املمر  جنود  ميوت 
دون  األخر  تلو  واحدا 
منهم  أيا  استسالم  محاولة 
الدفاع  كيفية  هو  طرح  ما  فكل 

عن املمر إلي النهاية.
الديكور يف العرض يتجاوب مع فكرة أنها 
التفصيالت  جميع  لذلك  عسكرية،  منطقة 
كانت  فقد  اإلضاءة  أما  العام،  باجلو  توحي 
متوافقة مع طبيعة الدراما وهو ما يتوافق أيضا مع 
وائل  تصميم  من  وهي  فيه،  املعروضة  املكان  طبيعة 

عبد الفتاح، وتنفيذ وليد درويش.
املالبس منة اهلل ممدوح وهي مالبس عسكرية أشبه 
باملالبس العسكرية إبان تلك الفترة التاريخية حلرب 

.1967
كرمي  محمد،  عم  دور  قدم  املنصور  يوسف  املمثلون 
دور  قدم  صالح  نور  شوقي،  دور  قدم  الكرمي  عبد 
مسعد، بورا صابر يف دور حمدي عمر صالح يف دور 
أدوار  هي  املمثلني  إلي  املوكلة  األدوار  وطبيعة  منير، 
ُمركبة علي املستوي اإلنساني لذلك تطلبت الكثير من 
اجلهد، والفهم وهو ما كان متوفرا يف األداء التمثيلي 

من ِقبل ممثلني العرض.
يف هذا العرض تفاعل اجلمهور بشكل واضح خصوصا 

األطفال، وكانت األجواء تدعو إلي التفاؤل.
للعروض  جتسيدا  يعد  املمر  علي  أغنية  عرض 
املسرحية التي حتاول إلقاء الضوء علي فترة من حياة 
مصر كانت فيها حالة االنهزام هي السائدة بني الكثير 
ورغم  اجلبهة  علي  بينما  املصري،  الشعب  أبناء  من 
اخلرايف  الكائن  ذلك  اخلوف  جوار  إلي  املوت  شبح 
إال  واملعنوي  املادي  املستوي  الهزمية علي  إلي  املؤدي 
أن شجاعة اجلندي املصري واجهت كل ذلك، العرض 
وهي  اجلبهة  علي  اجلنود  بني  التفاصيل  أدق  يقدم 
تفاصيل تلقي الضوء علي مدي صدق اجلندي املصري 

وبسالته وتضحياته التي ال ميكن أن تقدر بثمن.

نقد 

هزمية أقرب أغنية علي الممر

إلي النصر

داليا همام
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بالغ  تنافسي  إلى سباق  تتحول احلياة   عندما 
نشاط  ألي  املحرك  الدافع  يتحول   ، احلدة 
يصبح  وعندها   ، بالسباق  الفوز  إلى  بشري 
فيصبح  اإلخفاق  بينما  للفرح  مصدراً  الفوز 
تلك   . باإلحباط  للشعور  واضح  جذب  عنصر 
هي الركيزة األساس التي ينبني عليها العرض 
اإلسباني »أبي رجالً« واملشارك ضمن مسابقة 
ملهرجان  اخلامسة  بالدورة  الكبرى  العروض 

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي . 
من  يجعل  السلطة  إلى  النزوع  فإن  كذلك   
يف  لها  ممارساً  بسلطته  متمسكاً  إما  اإلنسان 
إطار من القمع والديكتاتورية أو خاضعاً لسلطة 
العرض  أن  إال   . اخلنوع  من  حالة  يف  اآلخر 
السلطوي  القهر  يستعرض واحدة من عالقات 
املستتر  القاهر  وهي عالقة  نوعاً  املألوفة  غير 
العالقة  هذه  إطار  ويف   ، الظاهر  باملقهور 
يف  »األبوية«  سلطته  املستتر  القاهر  يستخدم 
إمالء إرادته على األتباع »األبناء« لتحقيق الفوز 
أو االنتصار يف صراع أو سباق يخصه هو . فهو 
بهذه الطريقة يؤكد على أن األتباع املقهورين ال 
يعلمون إلى حد بعيد بنوايا القاهر بل أنهم قد 
يفرحون إلحراز الهدف وكأنه هدفهم هم دون 
أدنى معرفة بأنه مجرد أداة لتحقيق أهداف قوة 

قاهرة أخرى . 
 يصور العرض أربعة من العبي الكرة أو محبيها 
مدرب  قيادة  حتت   – وفتاتان  شابان  بينهما 
يطالبهم ببذل اجلهد إلحراز الهدف إلى احلد 
الذي قد يدفعك إلى االعتقاد بأنه هو املتسلط 
القاهر إال أن دوره ال يتدعى دور الوسيط الذي 
صورة  من  القهر  من  قسماً  اآلخر  هو  يتلقى 
األب املتسلط أو الديكتاتور املستنير التي تظهر 
فيديو  تسجيل  يف  خلفية  عرض  شاشة  على 
تفاعلي أثناء العرض . وهو بهذه الصورة يؤكد 

وجوده االفتراضي يف حياة األبناء / املقهورين 
وتسخيره لهم إلحراز هدفه والفوز بالدوري . 

املقهورين فهناك صراع من  أما على مستوى   
نوع آخر على من ميكنه أن يلقب نفسه بلقب 

الرجل ولقب األب صاحب السلطة ، حتى 
مبعاونة  تتمكن  الفتاتني  إحدي  أن 

الشاب والقتاة اآلخرين من انتزاع 
من  )الكابنت(  القيادة  شارة 

الذي  الشاب  ذراع  فوق 
بداية  منذ  يرتديها 

يطالب  والذي  العرض 
الثالثة  الشباب  أن  إال  بها 

الفتاتني  إحدى  فتقوم  يراوغونه 
يف  الثالثة  يشرع  ثم  الشارة  بارتداء 

تداولها إلى أن يتدخل املدرب / الوسيط 
من  مارسه  ما  رغم  القائد  إلى  الشارة  ليعيد 

قهر على القائد فيما بعد . 
 ومع استخدام فكرة فريق الكرة الساعي إلى 
الفوز بالدوري يحاول املخرج التماس مع فكرة 
الفساد من خالل ما يتم احتسابه من أهداف 
»كاذبة« يتعجب من احتسابها محرزها وخصمه 
يف آن واحد . ليصل العرض إلى نهايته عندما 
يتحقق الهدف والفوز بالدوري ومع حلظة تسلم 
كانوا مجرد  أنهم  األربعة  يدرك  البطولة  كأس 
أداة يف يد قوة أخرى ترغب يف فرض إرادتها 

البطولة  كأس  فيستقبلون  أهدافها  وإنفاذ 
مبشاعر اإلحباط مما يفقدهم فرحة الفوز .

العرض  بها  قدم  التي  اللغة  مثلت   
عائقاً أساسياً يف التلقي حيث قدم 
دون  اإلسبانية  باللغة  العرض 
أو  اإلجنليزية  إلى  ترجمة 
اختار  كما   ، العربية 
مخرج العرض بعض 
اجلمل غير ذات الداللة 
الواضحة لتنطق باإلجنليزية 
ذهن  تشتيت  من  زاد  ما  وهو 
عن  للبحث  محاولة  يف  اجلمهور 
عالقة بني اجلمل اإلجنليزية املفهومة له 

وما يدور على خشبة املسرح . 
من  قدر  حتقيق  املمثلون  حاول  ذلك  رغم   
التواصل مع جمهور العرض من خالل استخدام 
اجلمهور  يفهمها  التي  العربية  الكلمات  بعض 
ومنها »محمد صالح« ، »ميسي« ، »بطيخ« . إال 
أن تلك املحاوالت اقتصرت على تلك الكلمات 

ولم تتجاوزها . 
 بالفعل كانت اللغة هي العائق األساسي الذي 
واجه فريق عمل العرض اإلسباني »أبي رجال« 
يف حتقيق هدف الفوز ، وهي بكل تأكيد السبب 
الذي يدعوني أن أقول أن كل ما سبق عرضه يف 
الفقرات السابقة ما هو إال بعض من الظن غير 
املؤكد أن ما قيل هو املقصود إيصاله للجمهور .

.. لعنة التنافسيةأبي رجال

 وعالقات القهر 

مار 
طارق ع

د. 
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Trois performances …
lors de la deuxième journée de SITFY

Mon père est un 
homme Au cours 
de la deuxième journée du 
concours de production d›ensemble 
de SITFY 5, l›Espagne participe 
avec la performance intitulée 
«Mon père est un homme». Le 
spectacle reflète deux problèmes 
critiques, le premier d›entre eux 
est «Conflit des générations», 
qui se manifeste par une relation 
perturbée entre un père et ses fils 
et filles, tandis que le deuxième 
problème concerne les sacrifices 
d›un père aimant pour atteindre 
son objectif qui est le bonheur de 
ses enfants. et cela les amène à 
célébrer joyeusement leur victoire. 
La performance transforme ces 
deux questions critiques en un 
fantasme de football où le gagnant 
qui marque un but célèbre. La 
performance est écrite par Cia 
Traspasarte, décor par Celia 
Nacinieto, costumière, Rev Silver et 
mise en scène par Alberto Sabina.

Rise Up Man 
Le Liban ouvre le Concours 
Monodrame avec «Rise Up 
Man». Le spectacle dépeint la 
souffrance humaine du peuple 
libanais au cours de plusieurs 
décennies de guerre féroce 
qui a affecté négativement 
l›infrastructure économique 
et sociale du Liban. Pendant 
la représentation, le héros 
raconte sa souffrance, sa 
perte et sa perte dans le bain 
de sang causé par la guerre. 
La performance a été écrite 
par le regretté dramaturge 
palestinien Soliman Al-
Natour, décor Ana Cendrero 
Alvarez, avec et réalisé 
par Kassem Estanbouly, 
lauréat du prix du meilleur 
personnage de théâtre arabe 
émergent lors de SITFY 5.

Une chanson sur le passage 
Les étudiants de l›Institut Supérieur des 
Arts Théâtraux - Académie des Arts, ouvre 
le Concours Performances de Rue et Espaces 
Non Traditionnels de cette édition de SITFY 
avec le titre de performance «A Son on the 
Passage». Lorsque tous les intellectuels et 
artistes égyptiens ont été choqués par la 
défaite militaire de 1967. Cela a conduit 
certains d›entre eux au désespoir et à la 
frustration tandis que d›autres ont refusé la 
défaite et ont embrassé l›esprit égyptien des 
combattants qui cherchent la victoire. Le 
texte est considéré comme l›une des pièces 
les plus importantes qui ont approché la 
défaite de 1967 dans l›histoire, car c›était la 
première réaction théâtrale à cette défaite 
lorsque le grand dramaturge «Ali Salem» 
l›a publié. La pièce raconte l›histoire d›un 
petit bataillon militaire égyptien affecté à 
la défense d›un passage stratégique afin 
que l›ennemi ne puisse pas y pénétrer. Ils 
ont perdu la communication avec leur 
commandement mais sont restés fidèles à 
leur mission jusqu›à ce qu›ils soient tous 
martyrisés. Les événements montrent de 
petits détails sur la vie d›un groupe de 
soldats. Ces détails indiquent que l›héroïsme 
n›est pas gratuit, mais il apparaît comme 
une caractéristique distincte de certains 
personnages et n›a rien à voir avec le statut 
économique ou social. La performance 
dépeint la vie d›un charpentier qui sourit 
toujours, d›un agriculteur, d›un diplômé 
universitaire et d›une personne perdue dans 
ses conditions de vie quotidiennes et d›un 
artiste qui croit est la cause de sa nation. Ils 
ont tous pris une autorisation pour défendre 
le passage et livrer une chanson de leur 
camarade soldat à la radio égyptienne au 
cas où l›un d›entre eux reviendrait vivant. 
La performance met en vedette Karim Abd 
Al-Karim, Mohamed Yousef, Nour El-Din 
Saleh, Saber Mousa, Omar Salah. Lumières 
conçues par Waleed Ibrahim et dirigées par 
Badr Al-Ahmady.
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 Ejaf is an Arabic word mentioned in the Holy Quran in 
«Sourat Yousef» as a reference to the hard years as the 
king saw in his dreams seven fat cows eaten by seven thin 
ones and prophet Yousef interpreted them as seven hard 
years that could eat the efforts of seven prosper ones. The 
Libyan performance «Ejaf + 200» (Hard Years) is the 
second performance of street theater and non-traditional 
spaces competition during the 5th edition of SITFY. The 
play title is an implicit reference to the fact that 
events could till about the future in one way 
or another, specifically 200 years from now. 
The play tills about a group of young men who 

made a time machine that transfers them from the year 
2200 to 2020 as they were trying investigate their legacy 
and ancient history of the ancestors who left a great 
cultural and scientific heritage that includes heroic epics. 
The performance criticizes the current reality through 
time displacement to the future. The play is written by 
the Iraqi writer «Saad Haddaby», featuring Ahmed 

Al-Mutredy, Ayman Abdullah Al-Maghraby, 
Hatem Omar Karkoum, Mahmoud Amhady 
Mahmoud and directed by Waseem Borwis. The 
performance starts at 10:00 pm. At Al-Khaleej 
Street – Neama Bay. 

5

 Maria›s Portrait represents 
Egypt in the Monodrama 
Competition during the fifth 
edition of Sharm El-Sheik 
International Theatre Festival 
for Youth. The performance 
reflects the suffering of women 
due to wars and political 
conflicts. Under such confusing 
circumstances, women suffer 
violence, physical abuse and 
rape. The performance carries 
what we can call a «Feminist» 
content as it deals with one 
of the most concerning and 
serious issues of women: that is 
women suffering of oppression 
and violence at armed conflicts 
areas. The performance tells the 
story of Maria and her daughter 
during a war who were rapped 
and got pregnant. While she was 
exiled from her village, she was 

a victim of 
systemic 

torture that led to apportion of 
her child. When she regained 
her consciousness, she found 
herself in a hospital while her 
daughter died during labor of 
her baby girl. This girl, who 
came to our world as a result of 
physical about, bloody wars and 
violation of women, becomes a 
scream objecting on all kinds 
of violation of innocence and 
humanity. The text was written 
by «Lydia Shareman Hudak 
– translated by Sana Seliha. 
Decor designer: Nourhan Samir, 
Lights Designer: Ezz Helmy. 
The performance features Nadin 
Khaled and directed by Manar 
Zain. The performance starts 
at 7:00 pm on the Theatre of 
Cultural Palace. 

H
a

rd
 Yea

rs (
Eja

f) (
Lib

ya
)

M
a

ria
›s P

o
rtra

it (
Eg

ypt)

Tonight 



Sharm Al-Shaikh International Festival -Fifth Edition - Sana Jamil›s RoundTheater Youth
issue 3 18-11-2020

4

My Father is a Man …
The Curse of Competitiveness and Oppressive Relations

 When life becomes a fierce race, the 
motive behind and huma activity 
becomes winning that race. At that 
point, winning becomes a source of 
joy while defeat becomes a source 
of frustration. This is the corner 
stone of the Spanish performance 
«My Father is a Man» participating 
at the grand ensemble production 
competition during the fifth edition 
of Shar El-Sheikh International 
Theatre Festival for Youth. 
 The tendency to acquire power turns 
the human being to either holds to 
power and practices it an oppressive 
dictatory manner or a slave for the 
other›s power in state of subjugation. 
The performance shows a somehow 
unfamiliar type of relationships 
between the implicit oppressor and 
explicit oppressed. In this relation 
the oppressor uses his parental 
power to impose his will over his 
followers / children to achieve victory 
in a conflict or a race of his own. 
Therefore, the oppressed followers, 
to a great extent, are ignorant of 
the oppressor› intentions. They may 
even feel the joy of scoring a goal as 
if it is their own goal without even 
knowing that they are mere a tool 
for achieving the goals of another 
oppressive power. 
 The performance shows four young 
men and women under leadership of 
their coach who asks them to exert 
more effort to score a goal to extent 
that you might think that he is their 
oppressor. But his role is more than 
an intermediary who gets his share 
of oppression from the image of an 
oppressing father projected on a 
background screen as an interactive 
video. This image asserts the father›s 
virtual existence in his children / 
oppressed life as he uses them as a 
tool for scoring his goal and winning 

the league. 
 Among the oppressed, there is 
another type of conflict about who 
can be called the man and the 
father who owns power. One of 
the girls, with help of a young man 
and another girl, managed to the 
«Captain» badge off his arm. When 
he asks for it again, the girl wears 
it and they all share it for specific 
periods of time. The coach interferes 
ordering them to return the badge. 
 Based on a football game, and the 
idea of pursuit by one team who try 
to win the league, the performance 
deal with corruption in the form 
of scoring «|false» goals that both 
winner and loser that both parties 
are astonished because of the 
performance. The performance 
ends when winning is achieved and 
the they win the league. when team 

members receive their golden cup, 
the four young persons realized that 
they are mere a tool in the hands of 
another power very eager to impose 
its will. They receive the cup in a 
frustrating condition. 
 Language was a real obstacle in 
perceiving the play. Spanish was 
the language of the whole play but 
the director chose some irrelevant 
sentences to be said in English. This 
increased he audience› investigating 
the relationship between English 
sentences and what is on stage. 
 The actors tried to communicate 
with audience through using some 
Arabic wirds like «Mohamed Salah», 
Missi and «Batikh» (watermelon) 
but this was limited to the words 
without any further investigation. 

Dr. Tarek Ammar 
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The fifth round of SITFY honors 
prominent Egyptian and Arab 
figures in theatre as an annual 
tradition of the festival to celebrate 
distinguished artists and their 
deeds. A colloquy about «Sana 
Jamil» was held during this 
edition with Mofeed Fawzy as the 
interviewer and Samiha Ayoub as a 
speaker. 
 This round is dedicated to the 
Egyptian late star actress «Sana 
Jamil» – or Thuraia Yousef Atia 
– who was born in April 27th 
1930 in Al-Minia, south to Cairo, 
in a Christian Coptic family. She 
graduated from the higher institute 

of theatrical arts in 1953 and 
worked at the national theatre. She 
was distinguished by her fine acting 
in Arabic and French. Zaki Tolimat 
chose the name of «Sana Jamil» to 
her instead of her original name. 
her work was limited to theatre 
and some minor role in cinema 
till «Faten Hamama» refused the 
role of «Nafisa» at the famous 
Egyptian film «A Beginning and 
An End» (Bedaia Wa Nehaia), 
based on one of Naguib Mahfouz›s 
Famous novels in 1960. At middle 
1960s, she married Louis Grees, 
a famous Egyptian journalist. 
She participated in four films 

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

Sana Jamil 
A Beginning and an End 
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Tonight: 
• Seminars of the Intellectual Axis «Youth 
Theatre as an intellectual industry for 
sustainable development» Session (1)

 10:30 am. – Conference Hall – Helton Hotel 
• Seminars of the Intellectual Axis «Youth 
Theatre as an intellectual industry for 
sustainable development» Session (2)

 12:30 pm. – Conference Hall – Helton Hotel 
• Debate of «150 Years of Egyptian Theatre»

14:30 pm. - Conference Hall – Helton Hotel
• «Maria›s Portrait» (Egypt) – Monodrama 
Competition 

 Theater of Cultural Palace – 19:00 pm. 
• Hard Years (Ejaf) (Libya – Street 
Performances and Non-Traditional Spaces 
Competition 

 Al-Khaleej Street – Neama Bay  – 22:00 pm. 
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