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فعاليات اليوم 

فعاليات الغد 

“ورشة ذكريات الفضاء واجلسد 
“ – اليابان – تشيمي فوكوموري

11 ص -   2 ظ
مبدرسة الرقص - مركز االبداع

“ ورشة الدراماتورج “ – أستراليا 
– بيتر ايكرسول

11 ص -   2 ظ
قاعة األداب باملجلس األعلى 

للثقافة

• حفل االفتتاح
8 مساًء

املسرح الكبير ــ دار األوبرا 
املصرية

• العرض األمريكي 
The Fantasticks

“ جزء من الفانية” – 
الكويت
5 م  

مسرح البالون

“ بهية “ – مصر
7 م  

مسرح اجلمهورية

“ The Miser “ – كوسوفو
7 م  

مسرح مركز الهناجر للفنون

 – ”The Dream Hospice“
البرازيل

9 م  
مسرح السالم

رئيس التحرير:
خالد رسالن

مدير التحرير:
محمد مسعد

المتابعات:
أحمد زيدان

رئيس القسم اإلنجليزى
د. طارق عمار

سكرتير التحرير
حسام عبدالعظيم

مراجعة لغوية:
محمود رضوان

تنفيذ:
أحمد السيد

محمود عادل
تصوير:

هدير سيد - هيا فرج اهلل  - 
محمد رمضان  - ابراهيم عرابى 
-  محمد سعيد -  يوسف صقر  

- مصطفى المسيرى
الهوامش إعداد:
عمر توفيق
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جاءت مشاركات الواليات املتحدة األمريكية فى املهرجان من خالل 16 عرًضا، بداية من الدورة الثانية 
واستمرت  )مذكرات رجل مجنون(،  األولى عبر مسرحية  األمريكية  املشاركة  كانت  عام 1989؛ حيث 

املشاركات املسرحية األمريكية باملهرجان خالل حقبة التسعينيات؛ حيث جاءت الدورة الثالثة عام 1991 
بثالثة  أمريكا  للمهرجان عام 1995 شاركت  الدورة اخلامسة  وإليكترا(، وفى  الذاكرة  بعرض )سفينة 

عروض متنوعة، هى: )املدافعون عن كمبوديا(، وعرض )مؤامرة ياجو(، وعرض )األرنب الساذج(. 
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المسرحية  المهرجانات  ترتبط  ما  دومًا 
بالمجتمعات المستقرة، بروح المدينة التى 
يذوب فيها األنا مع اآلخر، مهما كان هذا 
اآلخر- لتحتفى بذاتها- من هذا المنطلق 
خصبة  تربة  لنفسه  “التجريبى”  وجد 
دورته  فى  اليوم  إلى  وصل  حتى  للميالد 
تحتفى  مدينة  القاهرة  من  ليجعل  26؛ 
بالجماهير  تحتفى  الراسخة،  بمسارحها 
تحتفى  حوار،  حالة  فى  العالم  تجعل  التى 
بمدنيتها التى واجهت القوى الرجعية بالفن 
المسرحى، الذى منذ نشأته فى مصر أواخر 
مسلمين  من  األطياف  كل  جمع   19 القرن 
وعرب  مصريين  من  ويهود،  ومسيحيين 
وأوروبيين، كل هؤالء كانوا يقدمون مسرحًا 
مصريًّا خالصًا رغم نسيجه الفريد المصنوع 
من أفكار ومرجعيات مختلفة، تلك هى التربة 
ويزدهر،  ينمو  التجريبى  من  جعلت  التى 
جميع  امتصت  التى  العريقة  المدينة  تربة 
فـ”التجريبى”  واالجتماعية،  الثقافية  التنوعات 
بدوراته  عمره  يُقاس  مهرجان  مجرد  ليس 
هذه  بتاريخ  يُقاس  وإنما  والعشرين،  الست 
عروضًا  التجريبى  فى  ستجد  لهذا  المدينة، 
القضايا  وطرح  الحرة  باألفكار  تتسم  مسرحيًّا 
بجرأة مهما اختلفنا معها؛ ألن المهرجان ينحاز 
إلى ما هو جمالى ومعاصر فقط، وهذه ليست 
شعارات، وإنما إيمانًا منا بالدور الذى نقوم به 
فى تعزيز الحوار الثقافي، وال نجد للتأكيد على 
ذلك أبلغ من رعاية الدولة المصرية للمهرجان 
التجريبى ممثلة فى وزارة الثقافة المصرية، فال 
تتعجب صديقى المسرحى إذا عرفت أن مهرجان 
التى  القليلة  الدولية  المهرجانات  من  القاهرة 
تلقى دعمًا حكوميًّا كبيرًا وأى دعم آخر يكون 
أقول  أن  وأخيرًا.. ال يسعنى  الحدود،  أضيق  فى 
مدينة  القاهرة..  فى  بكم  “أهالاً  سوى:  لكم 

المسرح طوال أيام المعاصر والتجريبي”. 

خالد رسالن

المهرجان وروح المدينة

كتب - أحمد زيدان

اعتذرت فرقة ندلوندلو – جنوب أفريقيا عن تقديم عرض WOZA ALBERT؛ وذلك بسبب االضطرابات التى 

تمر بها دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أيام؛ ما حال دون سفر الفرقة من مطار جوهانسبرج، واستتبع ذلك اعتذار 

الفريق إلدارة المهرجان.

وفى السياق نفسه انقطع التواصل بين فريق عرض The System من جنوب أفريقيا وبين إدارة المهرجان بعد 

عمل الترتيبات الالزمة الستقبال فريق العرض، حتى اللحظات األخيرة من بدء الفعاليات.

  WOZA ALBERTهما الدولية،  المشاهدة  لجنة  اختارتهما  بعرضين  ستشارك  كانت  أفريقيا  جنوب  أن  يذكر 

إخراج هاميلتون دالميني، وThe System لفرقة الشجرة األفريقية إخراج سيفيمو موتسويري.

الساعة  مسرح  لفرقة   WOZA ALBERT بعرض  عامًا   20 منذ  أكثر  منذ  شاركت  قد  أفريقيا  جنوب  وكانت 

بجوهانسبرج، وحاز إعجاب جمهور المهرجان التجريبى ونشر النص بمجلة المسرح وقتها.

استمرارًا لسياسة التعاون العربي والدولي التي تتبعها إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، 
العربية  الهيئة  بينها  من  ودولية،  عربية  وهيئات  مؤسسات  مع  تعاون  بروتوكالت  عدة  المهرجان  إدارة  وقعت 
للمسرح والتي ساهمت في الدورة الحالية بدعم الورش عبر تَحمل قيمة تذاكر المدربين وبدل سفرهم، والمعهد 
المشاركين في  أفريقيا وتحمله تذاكر  المهندس محمد األفخم عبر دعمه ندوة  )ITI(، برئاسة  الدولي للمسرح 

الندوة.
يجرى المهرجان بروتوكوالت تعاون مع مهرجانات دولية منها مهرجان عز الدين قنون بتونس، والذي يقيمه 
مسرح الحمراء، برئاسة المخرجة والممثلة سيرين قنون، كما ينتظر أن يوقع المهرجان عدة بروتوكوالت تعاون 
وتلك  المهرجان  إدارة  بين  مشترك  تعاون  لتحقيق  وذلك  ودولية،  عربية  أخرى  ومؤسسات  هيئات  مع  مثيلة 
المؤسسات؛ ما يمكن إدارة المهرجان من استقدام مدربين دوليين على درجة عالية من الكفاءة، وعروض لفرق 

كبيرة قد ال تتناسب تكلفة استضافتها وميزانية المهرجان. 

اعتذار مفاجئ بسبب اضطرابات جنوب أفريقيا

»المعاصر والتجريبى« يطلق أول تطبيق إلكترونى مسرحى فى الشرق األوسط 

بروتوكوالت تعاون عربية ودولية 

فى إطار فعاليات الدورة 26 يطلق مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى أول تطبيق إلكترونى 
للتليفون المحمول والتابلت، وهو يعتبر األول من نوعه بمهرجان مسرحى )دولى أو محلى( فى منطقة الشرق 
ا إلكترونيًّا لفعالياته؛ يستطيع المتابعون  األوسط؛ حيث لم يسبق أن أطلق مهرجان مسرحى بالمنطقة تطبيقاً
من خالله الحصول على كل ما يخص المهرجان من عروض وندوات وورش ومعرفة مواعيدها وأماكنها بكل دقة. 
تعد تلك الخطوة استكماالاً لخطوات أخرى من تطوير موقع المهرجان، والذى يعتبر أكبر موقع للمسرح فى الوطن 
العربى، والذى يضم أقسامًا متعددة بخالف أخبار المهرجان، مثل قسم أخبار المسرح المصرى وقسم آخر للمسرح 

فى الوطن العربى والثالث للمسرح العالمى، وهذه األقسام معنية بنشر أحدث أخبار المسرح فى كل مكان.
كما يحوى الموقع قسمًا للمهرجانات الصديقة بالوطن العربى وقسمًا للمقاالت تحت اسم )مساحة مفتوحة(. 
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الدكتورة  اهتمام  مدى  املسرحيني 
باملهرجانات  الثقافة،  وزيرة  عبدالدامي،  إيناس 

املسرحية بشكل عام، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبى 
املهرجان  من  الدورة  هذه  ألن  نظًرا  خاص،  بشكل  واملعاصر 

املتحدة  الواليات  حتل  حيث  املتغيرات؛  من  الكثير  تشهد 
األمريكية، كضيف شرف للمهرجان هذا العام، كما حتمل هذه 

الدورة العديد من الفعاليات املسرحية، من عروض، وندوات 
فكرية، وماستر كالس، ومائدة مستديرة، للمتخصصني فى 

ملجموعة  ا  مسرحّيً عرًضا   22 بها  يشارك  املسرحي،  الشأن 
من الدول األجنبية والعربية، كما تشهد هذه الدورة أيًضا 

»مصر-  بعام  مصر  احتفال  مبناسبة  أفريقية،  مشاركة 
أفريقيا« لهذا العام؛ حيث تشارك أوغندا فى هذه الدورة 
للمرة األولى فى عرض املسرح األفريقى املعاصر، والتعرف 
الندوات  جانب  إلى  األفريقية،  املسرحية  التجارب  على 
األفريقى  املسرح  على  الضوء  إلقاء  بهدف  والعروض، 
الدول  بني  املختلفة  الثقافات  وتبادل  وتطويره،  املعاصر 
وبعضها. التقينا وزيرة الثقافة لنستطلع رأيها فى الكثير 
نص  وجاء  الدورة،  هذه  خالل  املطروحة  القضايا  من 

احلوار كالتالي..
حوار: محمد لطفي

فى الدورة احلادية عشرة عام 1999 شاركت أمريكا بعرض )ساللة مدهشة(، ثم تبع ذلك املشاركة فى 
الدورة الرابعة عشرة عام 2002 بعرض )مونك وبد(، ثم فى الدورة السادسة عشرة عام 2004 بعرض 

)مدينة كرمية(، تبعها فى الدورة السابعة عشرة عام 2005 عرض )تغير البحر(، وكانت آخر املشاركات 
األمريكية قبل التوقف فى الدورة العشرين عام 2008 عبر عرضى )الذى أعرفه عن احلرب(، )خارق 

مضاد مقاوم(. 

وزارة  تدعمها  التى  الدولية  المهرجانات  دور  ما   -
الثقافة فى دعم سياسة الدولة؟

إلى  تحتاج  ال  الدولية،  الفنية  المهرجانات  أهمية 
الفرق  بين  االستفادة  يتجاوز  دورها  ألن  تأكيد؛ 
بين  المتبادل  الحضارى  التأثير  إلى  المشاركة،  الفنية 
المهتمين والمتخصصين، فالمهرجانات لها دور كبير 
القوى  اهمية  تكمن  وهنا  الدول،  بين  التواصل  فى 
الناعمة للدول فى االستفادة من الثقافات والحضارات 
المختلفة، لكن تأثير المهرجانات يختلف من مهرجان 
إلى آخر ومن دورة إلى أخرى، حسب الفرق المشاركة 
ومدى قدرتها على توصيل رسالتها ودعنا نعترف بأن 
أو  الدولية  شارة  تحمل  التى  تلك  قليلة  مهرجانات 
رخصة المهرجانات الدولية، فهناك مهرجانات كثيرة 
الفارق  لكن  دولية،  وعروض  دولية  مشاركات  بها 
للمهرجانات  يكون  األكبر  التأثير  ألن  كبير؛  بينهما 
التى تحمل شارة الدولية؛ حيث يتوافر لها شكل دعم 
وتعاون مختلف عن غيرها حتى ولو كانت تحتوى على 
عروض دولية، وهذا األمر ليس فى مصر فقط، وإنما 

فى دول كثيرة.
شهد هذا العام تقدم أكثر من 197 عرضًا للمشاركة 
فى المهرجان وهو أكبر عدد طلبات يتلقاها المهرجان 
وكيف  نظرك  وجهة  من  ذلك  داللة  فما  للمشاركة.. 

ترين الدورة السادسة والعشرين للمهرجان؟
الدورات  أقوى  من  ستكون  الدورة  هذه  أن  أعتقد 
هذا  على  جديدًا  ليس  وهذا  المهرجان،  تاريخ  فى 
أنشطة  الماضية  الدورة  شهدت  الذى  المهرجان 
باليوبيل  االحتفال  بمناسبة  مسبوقة  غير  وفعاليات 
امتدادًا  الدورة  هذه  ستكون  وبالتالى  له،  الفضى 
الجارية  االستعدادات  تابعت  فقد  الماضية،  للدورة 
واختالف،  قوة  بها  أن  والحظت  الماضية  األيام  خالل 
ومن أهم مميزات هذا المهرجان أن فعالياته وعروضه 

والندوات  الورش  فكم  المسرحي،  الوسط  تخدم 
سيحدث  الذى  والتفاعل  فعالياته،  ضمن  الموجودة 
عن  ستنجم  التى  واالستفادة  والحضور  الضيوف  مع 
على  بارزًا  أثرًا  وسيترك  كبيرًا،  سيكون  المشاركة 

الوسط المسرحى كله.
منذ  التجريبى  لمهرجان  تقييمك  ما  الفنانة..  بنظرة 

انطالقه قبل ربع قرن من اآلن؟
ربع  قبل  انطالقة  منذ  المهرجان  هذا  عاصرت  لقد 
المسرحية  للساحة  الكثير  أضاف  أنه  وأشهد  قرن، 
لغط  أثير  المهرجان  بداية  وفى  مصر،  فى  والفنية 
ذلك،  وغير  وفلسفته  ودوره  أهميته  حول  كثير 
نظرًا ألنه كان جديدًا وفريدًا من نوعه والفنانين 
األعوام  هذه  مرور  وبعد  لكننى  عليه،  معتادين  غير 
ذاته  حد  فى  المهرجان  واستمرار  إقامة  أن  أعتبر 
هذه  ألصحاب  والتقدير  التحية  وكل  كبير،  إنجاز 
المهرجان  دعم  فى  ساهموا  الذين  وكل  الفكرة 
أن  إلى  األولى  بداياته  النقد فى  وتحمل  ومساندته 
نال  الذى  الهجوم  ومفاهيمه؛ ألن  معاييره  ترسخت 
القائمين عليه فى بداياته كان قويًّا، إال أن الفكرة 

كانت صائبة، ويكفينا فخرًا أنه مستمر ويتعافى بعد 
المراحل األخيرة التى مر بها، ويمكن أن أعطيك مثاالاً 
حدث هذا العام عندما استعدنا إقامة بينالى القاهرة 
أعوام،   8 من  ألكثر  توقف  الذى  التشكيلية  للفنون 
أصبح  العالم  أن  اكتشفنا  كفنانين  نحن  منا  كثير 
عندها،  توقفنا  التى  عن  مختلفة  فنية  لغة  يتحدث 
ومن هنا تأتى أهمية المهرجانات الدولية التى تعمل 
على مواكبة ما يحدث فى العالم من تطور وتحديث 
من حولنا وليس من المعقول أن نظل منغلقين على 
تقبل  بد من  وال  أعتدناه،  ما  على  ومصرين  أنفسنا 
اآلخرين والتماهى مع أفكارهم، وأن نتعايش معهم، 
ونفهم وجهة نظرهم فيما يطرحونه من أفكار وما 
يستخدمون من تقنيات فنية تتطور يومًا بعد يوم، 
المهرجان  وهذا  المهرجانات  أهمية  تأتى  هنا  ومن 

تحديدًا. 
للمهرجان  الفنية  الورش  باستمرار  البعض  طالب 

طوال العام.. فما رأيك؟
ندرس اآلن هذه الفكرة ألنها فكرة صائبة. 

أوروبيين  وصحفيين  إعالميين  دعوة  تتم  ال  لماذا 
األمر  هذا  أن  خاصة  المهرجان..  فعاليات  لتغطية 
يمكن أن ينعكس باإليجاب على صورة االستقرار فى 

مصر لدى وسائل اإلعالم األجنبية؟
الدورات  دراستها  ويمكن  جدًا،  جيدة  فكرة  هذه 
خاصًا؛  استعدادًا  له  يلزم  تحقيقها  لكن  المقبلة، 
له  يلزم  األوروبيين  الصحفيين  كبار  استضافة  ألن 
بها؛  نستضيفهم  سوف  التى  الطريقة  فى  تفكيرًا 
فال  الدولية  المهرجانات  فى  خبرة  ولى  فنانة  ألننى 
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المهرجان إنجاز كبير والتحية ألصحاب الفكرة 

ندرس فكرة 
استمرار الورش 

طوال العام 
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بعد عودة املهرجان مرة أخرى فى الدورة الثالثة عشرة عام 2016، عاودت الواليات املتحدة األمريكية 
املشاركة وكانت البداية من خالل عرض )خواريز ميثولوجيا وثائقية(، وفى الدورة الرابعة والعشرون 

عام 2017 جاءت املشاركة األمريكية بثالثة عروض مسرحية، هى: )إلى األمام(، )بريفاتوبيا(، ورائعة 
الكاتب أرثر ميللر واملسرح األمريكى احلديث )وفاة بائع متجول(، وهى املشاركات الـ16 التى قدمت عبر 

 .THE FANTASTICKS 2019 املهرجان قبل عرض االفتتاح للدورة احلالية

أتدخل فى تفاصيل إقامة المهرجانات التابعة للوزارة 
حدود  فى  يكون  تدخلى  أن  أعى  ألننى  عام،  بشكل 
معينة، لكن من المهم مناقشة هذه التفاصيل خالل 

الدورات المقبلة. 

للمسرح  الثقافة  وزارة  من  محدود  غير  دعمًا  وجدنا 
منذ توليكم الوزارة.. فما سر اهتمامك بأبوالفنون؟

بكل  وإنما  فقط،  المسرح  على  منصبًا  ليسا  اهتمامى 
هذا  يكون  أن  يمكن  ولكن  المختلفة،  الوزارة  أنشطة 

االهتمام نابعا من كون حياتى كلها قد قضيتها على 
خشبة المسرح، فنانة أقدم أعمالى فى دار األوبرا وحتى 
ألننى  للمسرح  أميل  شخصيًّا  وأنا  لها،  رئاستى  قبل 
من الجيل الذى يرى أن المسرح هو أبوالفنون ويمثل 
لجيلى حالة خاصة، ودعنا نعترف بأن هناك الكثير من 
السليم  المنتج  تقديم  فى  صعوبة  نجد  التى  األوقات 
بعض  من  ونعانى  فن  عن  نتحدث  ألننا  والصحيح؛ 
القوانين واللوائح التى يمكن أن تعوق اإلبداع، ونحاول 
المشاكل؛ ألن اإلبداع ليس له  اآلن أن نحل كل هذه 
يبدع  أن  فنان  من  نطلب  أن  منطقيًّا  وليس  سقف، 
وأمامه معوقات كبيرة وأتمنى أن ننجح الفترة المقبلة.

هو  فما  األفريقية..  بالمشاركة  تحتفى  الدورة  هذه 
الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم هذا التوجه فى 

كل المجاالت الثقافية؟
سعيدة لتلك المشاركة الكبيرة من المسرح األفريقى 
طبيعة  له  األفريقى  المسرح  ألن  المهرجان؛  فى 
ما  الغربية؛  المسارح  من  غيره  عن  ومتفردة  خاصة 
العام  وهذا  كبيرًا،  وتنوعًا  تميزًا  المهرجان  يمنح 
بوزارة  األفريقية  العالقات  لنا دور كبير فى ملف  كان 
تمت سواء  التى  الثقافية  فعالياتنا  فى جميع  الثقافة، 
كانت مؤتمرات أو مهرجانات أو ندوات، وهو ما صنع 
وأخيرا  السمراء،  القارة  مع  العالقات  فى  رائعًا  بعدًا 
عدنا لحضن القارة األفريقية مطلعين على ثقافاتهم 
أفضل،  مجاال  يفتح  ما  وهو  والثرية،  الغنية  وفنونهم 
أى  فى  يتوقف  وأال  االهتمام  هذا  يستمر  أن  وأتمنى 

فترة من الفترات، بعدما كنا بعيدين كل البعد عنها.
هذه  على  ضيفا  األمريكية  المتحدة  الواليات  تحل 

الدورة.. كيف ترين األمر؟
يحرص المهرجان التجريبى على التنوع فى اختيار ضيوف 
دولة  بمشاركة  المهرجان  يحتفل  عام  كل  وفى  الشرف، 
معينة فى فعالياته بحضور خاص، وتركيز شديد، باعتبارها 
على  العام  هذا  االختيار  وقع  وقد  المهرجان،  شرف  ضيف 
الواليات المتحدة األمريكية، وأظن أن المشاركة األمريكية 
ألن  األهمية  شديدة  قيمة  ولها  ثرية  ستكون  العام  هذا 
المتوافرة  والمعلومات  باإلبهار،  يتميز  األمريكى  المسرح 

عن عرض االفتتاح تؤكد أنه عرض مهم. 
تشهد هذه الدورة عودة الكتب المطبوعة المترجمة 
والمؤلفة محليًّا.. فهل سوف تشهد السنوات المقبلة 

التوسع فى هذا المجال؟
نسعى  وأن  أعيننا  أمام  الهدف  هذا  نضع  أن  علينا 
المهرجان،  إلى تحقيقه؛ ألنه جانب مهم من جوانب 
فليس المهرجان مجرد عروض مسرحية فقط، خاصة 
لكل  مهمة  مراجع  تكون  أن  يمكن  الكتب  هذه  أن 

الباحثين والدارسين والمتخصصين.
ما طموحات وزيرة الثقافة لتطوير المهرجان؟

المقبلة،  والدورات  الدورة  لهذه  النجاح  كل  أتمنى 
حتى  بالمهرجان،  تطور  من  يحدث  بما  متفائلة  وأنا 
العالم  فى  يحدث  ما  كل  مواكبة  فى  دوره  يستكمل 
ما  متابعة  أهمية  فإن  قلنا  وكما  المعاصر،  بالمسرح 
غنى  وال  ضرورى  أمر  تقنيات،  من  العالم  فى  يحدث 
عنه لكل المهتمين والمتخصصين، وأتمنى أن يستمر 

المهرجان على قوته وأن نكبر به أكثر.
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سعيدة بجميع المشاركات األفريقية

متفائلة بما يحدث من تطور 

بالمهرجان حتى يستكمل دوره
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سمية أحمد 

الدولى  القاهرة  لمهرجان  الصحفى  المؤتمر  وقائع  شهدت 
من  عددًا  الـ26  دورته  فى  والمعاصر  التجريبى  للمسرح 
د.  ومنهم  المهرجان،  على  القائمون  أعلنها  والتى  المفاجآت، 
سامح مهران، رئيس المهرجان، والمخرج عصام السيد، المنسق 
العام، ود. دينا أمين، مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت، 

رئيس اللجنة اإلعالمية. 
وحظى المؤتمر بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح والنقاد 
بينهم الفنانة سميرة عبدالعزيز، والكاتب أبوالعال السالمونى، 
والكاتب عبدالرازق حسين.  بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور سامح 
بالمؤتمر  الحاضرين  طالب  حيث  المهرجان؛  رئيس  مهران، 
المصرى  المسرح  شهداء  على  حدادًا  دقيقة  الوقوف  الصحفى 
»شهداء حريق مسرح بنى سويف عام 2005«، وذلك بالتزامن 

مع ذكرى رحيلهم والتى توافق الخامس من شهر سبتمبر.
سامح مهران: 

الشكر لوزيرة الثقافة ولهيئات 
ومؤسسات الوزارة التى لوالها 

ما أقيمت الدورة “26” 
قدم د. سامح مهران، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى 
الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم لدعمها المهرجان، 
مؤكدًا أن الدورة الـ26 سوف تشهد عودة مطبوعات 
المهرجان والتى ستقدم بدعم من الهيئة المصرية 

العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وهى 
الخطوة التى تبعت خطوة العام الماضى بإصدار كتب 
شكل  فى  توزيعها  تم  والتى  إلكترونية،  صيغة  فى 

األقراص المدمجة.
المصاحبة  المسرحية  الورش  أن  إلى  مهران  وأشار 
العربية  الهيئة  بدعم  تقدم  المهرجان  لفعاليات 

األمريكية هى ضيف  المتحدة  الواليات  أن  أعلن  كما  للمسرح، 
شرف لدورة هذا العام من المهرجان كما قام المكتب الثقافى 
األمريكية  والفرق  للمدربين  الطيران  تذاكر  بدعم  األمريكى 
حول  يدور  الذى  الفكرى  المحور  إلى  باإلضافة  هذا  المشاركة، 
القارة السمراء ومسرحها ومسرحييها، والتى يأتى االحتفال بها 

فى إطار احتفاالت مصر برئاسة االتحاد األفريقى.
محاضرات  مرة  ألول  تدشن   ”26“ الدورة  أن  مهران  وأعلن 
عملية، وهى »المسرح الغنائي«، ويشارك فيها كل من والفنانة 
ليتل،  إريك  البيانو  وعازف  مارس،  سوزانا  المعروفة  والمطربة 
كما  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  جالكا  كاترينا  والفنانة 
بمحاضرة  تيرزوبولوس  ثيودوروس  اليونانى  المخرج  يشارك 
من  يشارك  كما  والواقع”،  األسطورة  بين  “العالقة  بعنوان 
شامبرى،  فين  الفنان  من  كل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
والفنانة جوزى سيد، والفنان جوناثان والترز بمحاضرة عن فن 
الواليات  بروير من  لى  األمريكى  المخرج  يشارك  التمثيل، كما 
المتحدة األمريكية بمحاضرة بعنوان »عالقة الممثل بالمخرج«، 
فى  ماريالند  بجامعة  المسرح  أستاذ  قهوة  جيسيكا  وتشارك 
بعنوان  بمحاضرة  األمريكية  المتحدة  بالواليات  بارك  كوليدج 

وبعنوان  والمكان«،  الزمان  ومسرحة  المسرحى..  »العرض 
»أزمات المسرح.. الحالة اليونانية« يشارك أستاذ تاريخ المسرح 

اليونانى سافاس باستاليديس فى محاضرات المهرجان.
عصام السيد: 

هذه أسس اختيار العروض 
أكد المخرج عصام السيد، منسق عام المهرجان، أن الموقع 
كل  إن  حيث  كبيرة؛  طفرة  شهد  قد  للمهرجان  اإللكترونى 
له  المصاحبة  والفعاليات  بالمهرجان،  الخاصة  المعلومات 
إلى  باإلضافة  هذا  اإللكترونى،  الموقع  على  توفيرها  تم 
عن  المعلومات  كل  للقارئ  تتيح  والتى  المهرجان  ذاكرة 
الدورات السابقة، كما أشاد بالدور الذى قام به محمد فاضل 
وتوفير  به  الخاص  الشكل  تحديث  حيث  من  الموقع  مدير 

المعلومات. 
إلكترونى  تطبيق  أول  إطالق  تم  أنه  على  »السيد«  ونوه 
خالله  من  المتابعون  يستطيع  والتابلت  المحمول  للتليفون 
وندوات  عروض  من  المهرجان  يخص  ما  كل  على  الحصول 
إلى  باإلضافة  دقة،  بكل  وأماكنها  مواعيدها  ومعرفة  وورش 
أماكن  إلى  الوصول  على  تساعدهم  التى  الخرائط 

العروض والمسارح. 
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد استكماالاً لخطوات 
أكبر  يعتبر  والذى  المهرجان  موقع  تطوير  من  أخرى 
موقع للمسرح فى الوطن العربى؛ حيث يضم أقسامًا 

متعددة بخالف األخبار. 
اختيار  فى  أسس  أربعة  هناك  أن  »السيد«  وأكد 
ميزانية  ومنها  بالمهرجان،  المشاركة  العروض 
مشاركة  دون  تحول  قد  والتى  نفسه،  المهرجان 
العروض  لتلك  الفنى  المعيار  وثانيًّا  العروض،  بعض 
وجودتها، والمعيار الثالث هو تنوع تلك العروض، هذا 
باإلضافة البنية االساسية الخاصة بالمسارح فى مصر 
طريق  فى  ا  عائقاً تكون  قد  األحيان  بعض  فى  والتى 

استضافة بعض التجارب المسرحية المهمة.

دقيقة حداد على شهداء سبتمبر 

طفرة كبيرة بموقع المهرجان وإقبال كبير على ورش التدريب

للجنة  أمريكا  رئاسة  وبدأت  للمهرجان،  الدولة  التحكيم  رئاسة جلنة  الدول مشاركة فى  أكثر  أمريكا  تعتبر   
التحكيم فى الدورة الثامنة عام 1996؛ حيث تولت )مارتا كوينجى(، تبعها الدكتور )جورج بارتينيف( فى الدورة 

العاشرة عام 1998، ومع بداية األلفية اجلديدة تولى )ويليام بارتالن( فى الدورة الثانية عشرة عام 2000، ثم 
)فيليب أرنولت( فى الدورة الثالثة عشرة عام 2001، وفى الدورة السادسة عشرة عام 2004 تولى )جيلبرت نيل 

الزير(، وكانت املرة األخيرة فى الدورة السابعة عشرة عام 2005؛ حيث تولى )مارك هول اميتني(.

المؤتمر الصحفى 
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محمد بهجت:

 المهرجان يمنح ميداليته لمجموعة 

من المسرحيين الذين أثروا الحركة 

المسرحية المصرية 
اللجنة  رئيس   - بهجت  محمد  الصحفى  الكتاب  أوضح  كما 
لمجموعة  ميداليته  يمنح  المهرجان  أن  للمهرجان-  اإلعالمية 
إلسهاماتهم  تقديرًا  المصرى  المسرح  وكتاب  الفنانين  من 
الفنية والنقدية فى إثراء الحركة المسرحية، وهم: الفنان سيد 
رجب والفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد المسرحى عبدالرازق 
الراحلين  المبدعين  ومن  كمال،  أحمد  المخرج  حسين، 
المخرج هناء عبدالفتاح، والناقد حازم شحاته، والمخرج محمد 

أبوالسعود.
مهرجان  من   26 بالدورة  المكرمين  ألسماء  بهجت  وأشار 
من  مجموعة  والتجريبى،  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة 
لى  والمخرج  الكاتب  وهم  واألجانب  العرب  من  المسرح  رموز 
تيرزوبولوس، من  ثيودوروس  والمخرج  »أمريكا«،  بروير، من 
بجامعة  المسرح  أستاذ  قهوة،  جيسيكا  والدكتورة  »اليونان«، 

من  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  بارك  كوليدج  فى  ماريالند 
من  السالمونى،  أبوالعال  محمد  المسرحى  والكاتب  »أوغندا«، 
»مصر«، والمخرج المسرحى زيانى شريف عياد، من »الجزائر«، 

والمخرج محسن العلى، من »العراق«.

دينا أمين: 

إقبال كبير على االلتحاق

بالورش المسرحية 
الورش  أن  أمين  دينا  الدكتورة  أكدت  جانبها  ومن 
بإقبال كبير من  العام حظيت  تقدم هذا  التى  المسرحية 
لتلك  نجاح  أكبر  يُعد  وهذا  المصريين،  المشاركين  قبل 
المهرجان  عروض  أن  إلى  مشيرًا  وللمهرجان،  الورش 
المسارح  معظم  وأن  الجمهور،  من  كبير  بإقبال  تحظى 

ترفع الفتة “كامل العدد”. 

أبوالعال السالموني:

 تكريمى بالمهرجان انتصار للنص 

المسرحى 
أن  السالمونى  أبوالعال  الكبير  الكاتب  أكد  كلمته  وخالل 
خاصة  المسرحى،  للنص  انتصارًا  يُعد  بالمهرجان  تكريمه 
تكريم  وأن  المسرحى،  بالنص  االهتمام  تراجع  تلك  ظل  فى 
كاتب مسرحى فى المهرجان التجريبى والذى يهتم بشكل أكبر 

بالعرض المسرحى وتقنياته يُعد تكريمًا للنص المسرحى. 

سميرة عبدالعزيز:

 أهدى تكريمى للفنان انتصار 

عبدالفتاح 
المهرجان  إلدارة  الشكر  العزيز  عبد  سمير  الفنانة  قدمت 
»أهدى  قائلة:  سعادتها،  عن  وعبرت  التكريم،  هذا  على 
سببًا  كان  والذى  عبدالفتاح  انتصار  للفنان  التكريم  هذا 
حيث  التجريبى؛  المسرح  فى  لى  عرض  أول  أخوض  أن  فى 
وجابت  كبيرًا،  نجاحًا  حققت  الكحل”  مخدة  “مسرحية  إن 
أنحاء العالم وحصلت على العديد من الجوائز بالمهرجانات 
الدولية والعالمية، كما أن العرض القى استحسانًا كبيرًا فى 

جميع تلك المهرجانات”. 

شارك باأللفية اجلديدة فى عضوية جلنة التحكيم كل من )روبرت ماكجراث( فى الدورة الرابعة عشرة 
عشرة  الثامنة  الدورة  وفى   ،2003 عام  عشرة  اخلامسة  الدورة  فى  رانديتش(  )جني  ثم   ،2002 عام 

عام 2006 شاركت )ليز إجنلمان(، ثم )سوزان كارلسون( فى الدورة التاسعة عشرة عام 2007، تبعها 
)جريجورى مارتن( فى الدورة العشرين عام 2008، وأخيًرا كانت )روزمارى كوين( فى الدورة احلادية 

والعشرين عام 2009. 

محاضرات عملية ألول مرة
 بالمعاصر والتجريبى

10 محاضرين من الواليات المتحدة 
واليونان وأوغندا

كتب - حسن مختار

تأتى المحاضرات العملية هذا العام للدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، محملة بالتجارب المسرحية الجديدة التى تقدم 
والغناء،  الموسيقي،  المسرحى فقط فى  بالشأن  للمتخصصين  الموجهة  ألول مرة 
المسرح،  لفن  المختلفة  األنماط  على  التعرف  المعاصر، بهدف  المسرحى  والرقص 
على أن تحصد أمريكا النصيب األكبر من الورش والعروض والندوات لكونها دولة 

ضيف الشرف، كما أنها قادرة غنية بفن المسرح وأنماطه المتعددة.
كما تشهد هذه الدورة مشاركة افريقية بمناسبة احتفال مصر بعام “مصر - أفريقيا”؛ 
حيث تشارك أوغندا فى هذه الدورة ألول مرة والتحدث عن المسرح األفريقى المعاصر 

والتعرف على التجارب المسرحية األفريقية.
قالت الدكتورة دينا أمين، مدير المهرجان، إن المحاضرات العملية للدورة السادسة 
المسرحى  بالشأن  للمهتمين  مفاجآت  يشهد  التجريبى  المهرجان  من  والعشرين 
لهذا العام؛ حيث تعقد المحاضرة األولى ألول مرة تحت عنوان “المسرح الغنائي” فى 
قاعة إيوارت فى العاشرة صباح األربعاء 11 سبتمبر الجاري، يقدمها كل من سوزانا 
للمتخصصين  موجه  الماستر  وهذا  أمريكا،  من  جالكا،  كاترينا  ليتل،  إريك  مارس، 
فقط فى الموسيقي، والغناء، والرقص المسرحي، كما طالبنا الدكتورة ياسمين فراج 
بالمساعدة المستفيدين من الماستر، مضيفة أن هؤالء المدربين متخصصين من 
الذى   The Fantasticks األمريكى  العرض  فى  أيضًا  المشاركين  برودواى ومن 

يفتتح الدورة الـ26.
العاشرة  فى  “التمثيل”  بعنوان  ألمريكا  أيضا  الثانية  المحاضرة  أن  أمين،  وأضافت 
صباح الخميس 12 سبتمبر بقاعة إيوارت، يشارك بها كل من فين شامبري، جوزى 
التجريبى  المسرح  عناصر  أهم  أحد  المحاضرة  هذه  تشكل  والترز،  جوناثان  سيد، 
المسرحية  أعمالهم  عن  وافى  عرض  العمل  فريق  ويقدم  أمريكا،  فى  والمعاصر 
وصلت  التى  والتكنيكات  التقنيات  إلى  باإلضافة  الخاصة،  فرقتهم  تكوين  وكيفية 

إليها الفرقة.
للكاتب  والواقع(  االسطورة  بين  العالقة  )عن  الثالثة  المحاضرة  أن  أمين،  وتابعت 
الخميس  صباح  عشرة  الحادية  فى  تيرزوبولس،  ثيودوروس  اليونانى  المسرحى 
12 سبتمبر بالمجلس األعلى للثقافة، وذلك من خالل تقديم فكرة جديدة بخالف 
المشاكل  عن  تفصيليًّا  عرضًا  يقدم  حيث  اإلغريقي؛  المسرح  من  عليه  المتعارف 
والتطورات التى واجهت المسرح اليونانى المعاصر، إلى جانب ورشة بهدف التعرف 
على هذا المسرح و يتحدث سافاس باستاليديس مدير مهرجان اليونان عن أزمات 

المسرح بعنوان »الحالة اليونانية«.
بالمخرج”،  الممثل  تأتى تحت عنوان “عالقة  الرابعة  المحاضرة  أن  أمين،  وأوضحت 
وتعقد بالمجلس األعلى للثقافة فى الحادية عشرة صباح الجمعة 13 سبتمبر الجاري، 
ويقدمها الكاتب والمخرج األمريكى لى بروير، وهو من المتخصصين فى المسرح 
الموسيقي؛ حيث يقدم تجربة عملية من واقع الورشة يتم خاللها تدريب المتقدمين 

على التمثيل الموسيقى من ناحية محدودة جدًا.
من  كاهوا”  “جيسيكا  ومخرجة  كاتبة  عن  الخامسة  المحاضرة  أن  أمين،  وأضافت 
أوغندا، وتقام فى الحادية عشرة صباح السبت 14 سبتمبر الجاري، بالمجلس األعلى 
للثقافة، تتحدث خاللها عن تجربتها ورحلتها عن المسرح فى أوغندا، وكيف تطور 

هذا المسرح، تأتى هذه المحاضرة تزامنًا برئاسة مصر لالتحاد األفريقى 2019.
لهذه  األكبر  األسد  نصيب  أمريكا  تستحوذ  العام  هذا  أن  المهرجان  مدير  وأكدت 
الدورة من المحاضرات، والندوات، والعروض؛ ألنها دولة ضيف الشرف، إضافة أنها 
قارة غنية تمتلك أنماط متعددة ومختلفة فى فنون المسرح والحركة الموسيقية؛ 
الثقافة  على  واالطالع  المختلفة  المسرحية  والتجارب  األنماط  هذه  على  للتعرف 
المسرحية بين الدول وبعضها والتعرف على التجارب األخرى، كما تضم هذه الدورة 
دوالاً جديدة تشارك ألول مرة من بينها أوغندا، وذلك بمناسبة احتفال مصر بعام 
وتجاربها  الدورة  هذه  مثل  على  الضوء  إلقاء  بهدف  العام؛  لهذا  أفريقيا”   - “مصر 
المسرحية، إلى جانب الورش والندوات الخاصة بها، بجانب العروض المشاركة لدول 

أخرى من نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، والسودان، وغيرها.
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تأتى الندوات الفكرية هذا العام من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
للعديد  مثيرة  والعشرين،  السادسة  فى نسخته  والتجريبي،  المعاصر 
من  االستفادة  يمكن  وكيف  المعاصر،  األفريقى  المسرح  قضايا  من 
وذلك  وبعضها،  الدول  بين  والثقافى  الفنى  والتبادل  التجارب  هذه 
للقارة  مصر  ودعم   ،2019 األفريقى  لالتحاد  مصر  رئاسة  إطار  فى 

األفريقية فى تحقيق تطلعاتها التنموية والثقافية والفنية.
والدراما  النقد  أستاذ  يحيى،  أسماء  الدكتورة  صرحت  اإلطار  هذا  فى 
بكلية اآلداب جامعة حلوان، إن الندوات الفكرية للمهرجان التجريبى 
حيث  واألجانب؛  العرب  المسرحيين  بين  دائم  نقاش  إلثارة  تسعى 
اآلراء  تستوعب  أن  السابقة  الدورات  خالل  الندوات  تلك  استطاعت 
والدراسات  العلمى  البحث  طبيعة  ألن  المحتدم؛  والنقاش  المختلفة 
على  العقل  وانفتاح  الصدر  سعة  تتطلب  والثقافة  بالفنون  المتعلقة 
أفكار متنوعة حتى لو اختلفنا معها، وعليه فإنه مهما اختلف الجالسون 
الثقافى  بالشأن  المهتمين  من  الحاضرين  جمهور  أو  المنصة  على 
بشكل عام وبالشأن المسرحى على األخص، فهم جميعًا يدركون أن 
االختالف ال يفسد للود قضية فحسب بل هو يثرى الحركة المسرحية 

والثقافية والبحثية.
وأضافت يحيى أن أبرز القضايا التى يقدمها المهرجان هذا العام فى 
“المسرح  هو  العام  هذا  األساسى  المحور  تتضمن  الفكرية،  ندواته 
األفريقى المعاصر”، ونتطرق فيه لمناقشة تعريف المسرح األفريقي؟ 
وإذا ما كان هناك ما يطلق عليه مسرح أفريقى يشمل القارة كلها أم 
مسارح أفريقية متنوعة تخلق حركات مسرحية متعددة ال يمكن جمعها 
تحت عنوان واحد؟ وكذلك المحور المخصص لدراسة النقد األفريقى 
المخصص  األكبر  المحور  إلى  باإلضافة  القارة،  أكاديمى  خالل  من 
يعرض  الذى  االستعمار  بعد  ما  األفريقى  المسرح  لدراسة خصوصية 
لنماذج متنوعة من القارة سعت إلى خلق شكل مسرحى جديد يتعامل 
مع التقاليد المسرحية واألدائية األفريقية األصيلة ويستفيد فى الوقت 
ذاته من المسرح العالمى »الغربى باألكثر” رجوعا إلى التأثير العكسى 

للمسرح األفريقى فى المسرح العالمي.
لهذا  األكبر  النصيب  لها  األفريقى  المسرح  قضايا  أن  يحيى  وأكدت 
العشرين  القرن  أواخر  منذ  عالميًّا  به  االهتمام  ازداد  حيث  العام؛ 
بعد زمن طويل من التعامل النقدى معه باعتباره أشكاالاً بدائية من 
األداء؛ حيث انطلق ذلك االهتمام فى دراسته من زاوية الخصوصية 
وتوسيع  إثراء  شأنها  من  أدائية  أشكاالاً  يضم  باعتباره  أى  الثقافية؛ 
 Performance واألداء  المسرح  ليشمل  التقليدى؛  المسرح  مفهوم 
معا، ومن زاوية أخرى فأن تلك الدراسات جادلت بأن المسرح األفريقى 
أثرى المسرح الحديث بتقنيات وألعاب درامية عرفها هو بشكل تلقائى 
منذ نشأته مثل “الملحمية والمساحة الفارغة وتفكيك خشبة المسرح 
الجسدى  والحضور  الجمهور،  مع  والنشط  الحى  والتفاعل  التقليدية 
من  حديثة  بحثية  حركة  تطورت  لذلك  ونتيجة  آخره”،  إلى  للمؤدي، 
بعيونهم  األفريقى  المسرح  لدراسة  األفارقة  واألكاديميين  الباحثين 
وبوعيهم الخاص بثقافاتهم المتعددة ومن خالل فهمهم لفلسفات 
العروض الثقافية واألدائية التى تزخر بها القارة إضافة إلى فهمهم 

لطبيعة التلقى فى أفريقيا. 
بالقارة  خاصًا  اهتمامًا  العام  هذا  تشهد  مصر  أن  يحيى،  وأوضحت 
األفريقية فى كل المجاالت تزامنًا مع رئاسة مصر لالتحاد األفريقي، 
ورجوعًا لجذورنا االستراتيجية فى القارة األم. وإيمانًا من مجلس إدارة 
والقارى  المحلى  المستوى  على  األفريقى  المسرح  بأهمية  المهرجان 

عاتقه فى  أخذ على  المسرحية،  الحركة  والعالمي، وألهمية دوره فى 
فى  القارة  وفنانى  باحثى  مع  التواصل  جذور  مد  مهمة  الدورة  هذه 
المستويين األكاديمى  المختلفة وكرسها لالحتفاء بها على  أطرافها 
»من خالل هذا المحور الفكري«، والفنى »من خالل استقبال عروض 

متميزة للمشاركة بالمهرجان«.
األفريقى  المسرح  تعريف  حول  النقاش  حلقة  الفكرى  المؤتمر  يفتتح 
بعقول  المسرح  لهذا  الكبرى  القضايا  وخصوصيته، فى طموح إلثارة 
هذه  يثرى  حيث  وأكاديميين؛  فنانين  من  األفريقية  القارة  أبناء 
بالمهرجان  األفريقية  المسرحية  للعروض  محور  وجود  المناقشات 

لهذا العام.
بقاعة  الجاري،  سبتمبر   15 األحد  تُقام  التى  األولى  الندوة  تتضمن 
الندوات بالمجلس األعلى للثقافة، تحت عنوان المسرح األفريقي.. حول 
إشكالية التعريف والتصنيف والنقد”؛ حيث يلقى السفير على مهدي، 
سفير اليونسكو للسالم واألمين العام للهيئة الدولية للمسرح، كلمة 
إيجوينو،  كينيه  واألكاديمى  المسرحى  الكاتب  يتحدث  بينما  الهيئة، 
“قضايا النوع والهوية فى المسرح واألداء األفريقى المعاصر”، وتتناول 
“االتجاهات  عن  والنقد،  الدراما  فى  مساعد  أستاذ  الدين،  عز  إيمان 
النقدية المعاصرة فى المسرح األفريقى جنوب الصحراء”، فيما تتناول 
يديرها  الذى  األفريقي”  المسرح  لدراسة  “مداخل  الثانية  الجلسة 
الدكتور محمد أمين عبدالصمد، الباحث فى المسرح واألنثروبولوجيا. 
تتحدث الكاتبة المسرحية الغينية آوى مانا أسيدو، عن “تكوين اللغة 
تناقش  بينما  االستعمار”،  بعد  ما  األفريقى  المسرح  فى  والسياسات 
ومركزية  التراث  نحو  المكان  “مسرح  زينب،  لوت  الجزائرية  الناقدة 
المنهج فى المسرح األفريقي”، ويتحدث المخرج جاستين جون بيلي، 
عميد كلية الفنون والموسيقى والدراما جامعة جوبا جنوب السودان، 

عن “الجسد الطقسى وديناميكية األسطورة فى المسرح األفريقي”. 
وتختتم الكاتبة المسرحية والمخرجة األوغندية آسيموى ديبورا كاوي، 
االستعمار..  بعد  ما  والعرض  الحكى  “تقنيات  بعنوان  بحثية  بورقة 

أساليب وموضوعات رئيسية”.
عنوان  تحت  الجاري،  سبتمبر   16 فى  تقام  التى  الثانية،  الندوة  أما 
“خصوصية المسرح فى أفريقيا ما بعد االستعمار.. التقنيات والقضايا”، 
أسماء  األكاديمية  وتديرها  للثقافة،  األعلى  بالمجلس  الندوات  بقاعة 
يحيى الطاهر، وتحمل الجلسة األولى عنوان “تقنيات المسرح واألداء 
فى الدول األفريقية ما بعد االستعمار”؛ حيث تتحدث جيسيكا قهوة، 
فى  المعاصر  “المسرح  عن  بأوغندا،  ماكريرى  بجامعة  مساعد  أستاذ 
المسرح  الكيني، »خصوصية  والمخرج  المؤلف  يناقش  بينما  أوغندا”، 
من  جلورشتاد  فيبيكى  الكاتبة  أما  العشرين”،  القرن  فى  األفريقى 
زيمبابوي، تتحدث عن “الديموقراطية الحديثة وصناعة العالم.. حول 
الفنان  يناقش  بينما  زيمبابوي”،  فى  التنموى  للمسرح  العام  المجال 
الجنوب..  أفريقيا، عن “خلخلة  والمخرج بيتروس دو بريز، من جنوب 
البيئات  لمعالجة  الغربى  للمسرح  التقليدية  الممارسات  فى  التفكير 

االجتماعية فى المسرح األفريقى المعاصر ما بعد االستعمار”.
األفريقى  المسرح  “تفاعالت  عن  الحديث  فتتناول  الثانية  الجلسة  أما 
الناقد  فيها  يتحدث  محمد مسعد،  الناقد  ويديرها  الغربي”  والمسرح 
الخرطوم..  فى  شوينكا  “وول  عن  السودان  من  أبوالقاسم  عصام 
الباحث  يناقش  بينما  والصحراء”،  الغابة  ومدرسة  السودانى  المسرح 
العروض  دمج  األمة..  “تمثيل  إثيوبيا  من  بيرانو  زريهون  المسرحى 
المغربى  والممثل  المؤلف  ويختتم  إثيوبيا”،  فى  بالمسرح  الثقافية 
من  األفريقى  “المسرح  عن  بالحديث  الجلسة  الضعيف،  بوسلهام 

مفهوم الزنوجة إلى البحث فى تقاليد الممثل األفريقي”.

أفريقيا على مائدة الحوار
أسماء يحيى: المسرح األفريقى ومد جذور التواصل مع باحثى وفنانى القارة
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 مت تكرمي ثمانية عشر مسرحّيًا أمريكّيًا عبر دورات املهرجان املختلفة، وبدأ التكرمي من الدورة السابعة 
عام 1995 وحتى الدورة الثانية والعشرين عام 2010، والبداية كانت مع الدورة السابعة عام 1995؛ حيث 

مت تكرمي )ألني ستيوارت(، ثم )جوان أكاليستيس( فى الدورة الثامنة عام 1996، ثم )روبرت بروستني( 
العاشرة عام 1998 )لويد ريتشاردز(، ثم جاء تكرمي  التاسعة عام 1997، تبعه فى الدورة  فى الدورة 

)جورج وايت( فى الدورة احلادية عشرة عام 1999. 
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كتبت - دينا دياب 

من  األكبر  بالنصيب  األمريكية  المتحدة  الواليات  حظيت 
دورته  فى  التجريبى  المسرح  مهرجان  يقدمها  التى  الورش 
الـ26، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الجارى 

على جميع مسارح القاهرة.
مختلف  فى  مسرحية،  ورش   3 بتقديم  أمريكا  تشارك  حيث 
فروع العمل المسرحي، من بينها ورشة اإلخراج والتى يقدمها 
المخرج األمريكى دان سيفر لمدة 5 أيام، وتشمل ورشة عمل 
متكاملة حول آليات وفنون وتقنيات اإلخراج السينمائي، ومن 
المقرر أن تقام من 15 حتى 17 من 10 ص حتى 1م على 
والثانية ورشة اإلضاءة ويقدمها  الفلكى غرفة 215،  مسرح 
المسرحية  اإلضاءة  فيها  ويستعرض  رايان،  جاى  األمريكى 
علمية  نواحى  على  الذى يشتمل  الضوئى  التصميم  وعملية 
العلمية  والتجارب  البحوث  على  أساسى  بشكل  تعتمد 
ونواٍح  بالعمل،  المرجوة  النتائج  إلى  للوصول  المتخصصة 
فنية تعتمد على الخبرة والدراسة. وتُقام أيام 16، و17 و18 

من 10 ص حتى 1م على مسرح الفلكى.
بورشة  روسيا  مع  باالشتراك  الثالثة  األمريكية  والمشاركة 
بيتر  األداء  وفنون  المسرح  أستاذ  يقدمها  »الدراماتورج«، 
لوظيفة  األوروبى  المفهوم  الورشة  هذه  وتوضح  إيكرسول، 
بالمسرح  الوظيفة  هذه  ربط  يمكن  وكيف  الدراماتورجي، 
المعاصر وصناعة األداء فى عالم اليوم وإلى أى مدى يمكن 
وتقدم  الدراماتورجي،  لعمل  خاضع  المعاصر  المسرح  اعتبار 

على مدى 5 أيام من 11 وحتى 15 سبتمبر فى المجلس 
األعلى للثقافة قاعة األداب، من 11ص - 3م.

المدرب  للشعر«  كمسار  »الجسد  ورشة  ويقدم 
الدراما  أستاذ  ميشيل  بروتيه  سباستيان  الفرنسى 
المسرحية، وتحمل هذه الورشة مبادئ العالقة بين 
الشعر والجسد، على سينما مركز اإلبداع أيام 16 

و17 و18 من الساعة 11 ص حتى 3م.
: بفضل عملى  وعلق سباستيان على الورشة، قائالاً
تكنيك  أطور  أن  استطعت  الشمس  مسرح  فى 
خالله  ومن  الجسد،  عبر  للحقيقة  الوصول 
نتخلص من قلق التحرك على المسرح، بحيث 

ال يوجد سوى التركيز فى الرؤية والسمع وبالتالى اإلحساس، 
بكل  مشاعرنا  بكامل  ما  ا  موقفاً نعيش  حين  المسرح  فعلى 
من  أو  صوتية  أو  جسدية  قيود  ألى  نأبه  أن  دون  إخالص 
الممثل  مع  عميقة  تركيز  حالة  فى  المتفرج  يدخل  نوع،  أى 
الممثل ويؤجج  انفعاالته ومشاعره ما يحمس  ويستقبل كل 

روحه.
مع  الحقيقى  الحوار  “استكشاف  بورشة  اليابان  تشارك  كما 
تشيمى  الرقصات  فيها مصممة  ويحاضر  الفضاءات”،  ذاكرة 
ممارسة  تقديم  خاللها  تستهدف  أيام   5 لمدة  فيوكومورى 
فعلية ألفكار التحكم فى الجسد والعقل، فضالاً عن استكشاف 
المكاني؛ إليجاد وخلق سيناريوهات للفضاء والجسد،  الوعى 
حتى   11 من  الفترة  فى  اإلبداع  بمركز  الرقص  مدرسة  فى 

15 من 11ص - 3م.
“مشروع  ورشة  إسماعيل  جينجو  األوغندى  الفنان  ويقدم 
المنصهر مع  األفريقى  للرقص  للفنون”، وهى ورشة  كومب 
رقصات أخرى. تستهدف هذه الورشة مختلف فئات المجتمع 
شغف  لديهم  ممن  الراقصين  غير  من  أو  راقصين  سواء 
مناحى  مع  انصهرت  التى  التقليدية  األفريقية  بالرقصات 
المسرحى  التجريبى  الرقص  وشكلت  المعاصرة  المدنية 
الذى يحكى قصص للمتفرج، وتؤكد الورشة معانى االعتداد 
بالنفس، وتنمى المهارات والمعارف حول فن الرقص كأداة 

للحوار  جلسة  وتتضمن  المجتمع  فى  إيجابى  تغيير  إلحداث 
الذى يجمع أفراد بمستويات وعى مختلفة لمشاركة خبراتهم 
وأيضًا  بينهم  فيما  قوية  روابط  لخلق  كوسيلة  الحياتية 
الرقص،  مدرسة  فى  وتقام  واالستمتاع.  للتسلية  كوسيلة 
الفترة من 16 حتى 19، من 11  وتُقام فى  اإلبداع،  مركز 

ص حتى 3م.
إقامة الورش  وقالت د. دينا أمين، مدير عام المهرجان، إن 
ضمن فعاليات المهرجان، لها أهمية كبيرة؛ ألنها تركز على 
تعليم  تعطى  ال  فهى  للمتخصصين”،  مهم  “تكنيك  تقديم 
كامل لكنها تعتمد على التعليم المتخصص، وهذا ما يجعلها 
تفاصيل  يتعلم  أن  ويريد  بالمسرح  يهتم  من  لكل  مفيدة 

جديدة.
وأضافت هذا العام نقدم ورشًا فى كل التخصصات، إلتاحة 
ضالته،  يجد  أن  المسرح  مجال  فى  يعمل  من  لكل  الفرصة 
وأتحنا الفرصة لعرض العديد من األفكار إلمكانية التواصل 
مع المسرحيين، وأضفنا ورشًا جديدة، من بينها ورشة عن 
المسرح الموسيقى يشارك فيها شباب مدربين على التمثيل 
النهاية  وفى  الورشة،  لحضور  والرقص  الحركى  واألداء 
يقدمون عرضًا مع المدرب األمريكى المسئول عن الورشة، 

ا مصريًّا أمريكيًّا. وبذلك نقدم عرضًا مختلطاً
الكتابة  ورشة  عن  مختلفة  “درماتورج”  ورشة  نقدم  وأيضًا 
خالل  من  وذلك  الماضي،  العام  قدمناها  التى  المسرحية 
مدرب أمريكى من نيويورك متخصص فيها؛ لتعريف الشباب 

والكتاب ما هو الدراماتورج فى أسبوع مكثف.
من  بمدربين  باستعانة  أيضًا  الورش  تتسم  وأضافت 
جديدة؛  نظر  وجهه  إلعطائنا  وأوروبا  وأمريكا  اليابان 

لعمل مناقشات موسعة ودولية.
بالفعل  قالت:  الورش،  فى  األمريكية  المشاركة  وعن 
بثالثة  االستعانة  تتم  حيث  أمريكى؛  اهتمام  هناك 
فى  الدول  أكبر  من  باعتبارها  أمريكا،  من  متدربين 
نرى  الخمسين  والياتها  خالل  ومن  المسرح  مجال 
فيها العديد من التجارب المسرحية، وهناك تعاون 
خاص مع المكتب الثقافى األمريكي، يتيح فرصة 
ذلك  كل  العام،  هذا  األمريكى  للتعاون  جيدة 

بهدف التعرف على ثقافة فنية مسرحية بعمق.

6ورش لثقافات فنية مسرحية مختلفة 
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فى مطلع األلفية استمر تكرمي املسرحيني األمريكيني، فنجد فى الدورة الثانية عشرة عام 2000 مت 
الدورة  وفى  الثالثة عشرة عام 2001،  الدورة  ويلمان( فى  )ماك  تكرمي  ثم مت  وديارد(،  تكرمي )جورج 

الدورة  فى  ليفيتوف(  )روبرتا  تكرمي  ذلك  تبع  كوانييه(،  )مارثا  تكرمي  مت   2002 عام  عشرة  الرابعة 
الدورة  وفى   ،2004 عام  عشرة  السادسة  الدورة  فى  شيزل(  )جوان  ثم   ،2003 عام  عشرة  اخلامسة 

السابعة عشرة عام 2005 مت تكرمي )جاك وولر(. 
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لى بروير.. المبتكر
جاء اختيار األمريكى »لى بروير«، مكرمًا فى الدورة الحالية، اختيارًا ذكيًّا، نظرًا لما 
للكثير من  ثرية مكنته من نقل تجربته  الرجل من خبرة واسعة وتجربة  به  يتمتع 
األجيال األمريكية، خاصة أنه يحاضر فى الكثير من الجامعات العريقة مثل: جامعة 

هارفارد، وجامعة ييل، وجامعة والية أريزونا، وجامعة ستانفورد.
المؤسس  الفنى  المدير  وهو  أمريكى  ومنتج،  شاعر،  مخرج،  كاتب،  بروير«،  »لى 
لشركة )مابو ماينز( للمسرح، ولد فى 6 فبراير 1937 فى فيالدلفيا فى الواليات 

المتحدة.
المسرح  طليعة  فى  كان   ،1970 عام  نيويورك  فى  بروير  ظهور  بداية  ومنذ 
األمريكي. من خالل مزج التخصصات والتقنيات من ثقافات مختلفة على نطاق 
واسع؛ حيث ابتكر نوعًا فريدًا من األداء تمتزج فيه عناصر الفنون البصرية، 
والمكونات الصوتية والموسيقية، والرقص فى شكل متناسق وجديد. من 
أهم أعماله: عربة اسمها الرغبة لـ)تنيسى ويليامز( التى أخرجها للكوميدى 

فرانسيز La Comédie-Française، ومسرحية )بيت الدمية( إلبسن.
 The Theatreألفضل مسرحية وإخراج متميز، وجائزة أدنبرة هيرالد لإلنجاز المستدام وجائزة OBIE حصل على جائزة أوبى

Communications Group إلنجازاته على مدى حياته، وتم ترشيحه لجوائز بوليتزر وتونى وإيمى وجرامي. 
وهو أيضًا كاتب غزير اإلنتاج؛ حيث يعيد فى انتاجه ككاتب فى إطار مفهوم الشخصية واستخدام السيرة الذاتية بصوت أمريكى 

متميز.

زيانى شريف عياد.. المغامر
تتعدد مواهب المخرج المسرحى الجزائرى زيانى شريف عياد، الذى يتم تكريمه خالل الدورة الـ26 للمهرجان، فلم تقتصر موهبته على اإلخراج أو التمثيل، 
وإنما حلق خياله عاليًّا فى سماء »أبوالفنون« البتكار لون جديد فى المسرح الجزائرى وهو المسرح الشعبى األقرب إلى المقهى المسرحي؛ بحيث يسعى 

إلى خلق تواصل مع الجمهور، مع ترك النص المسرحى نصًا مفتوحًا وغير نهائي، على حد قوله فى عام 2011.
 ولم يكن لـ«عياد« أن يمتلك هذه القدرة على المغامرة والخروج عن السائد، لوال أنه يمتلك من التاريخ الفنى ما يؤهله ويمكنه من امتالك ناصية 
الدراماتورج؛ حيث درس على يد قامات مثل سعد  أربعة عقود )1980-2019( بجودة اإلنتاج المسرحي،  الفعل المسرحي. فقد تميز »عياد« خالل 
أردش، كرم مطوع وألفريد فرج، . على جانب آخر نجده متعدد ومتنوع مصادر اإللهام، ومن بين هذه المنابع نجد بيرتولت بريخت، جروتوسكي، 
وبيتر بروك، كما تنتمى مصادره إلى مجاله الثقافي، مثل طيب صديقي، فرانسوا أبوسالم، وعبدالرحمن كاكي، ولذا يعتبره ميشيل كورفان فى كتابه 
»المعجم الموسوعى للمسرح« واحدًا من أوثق مواهب الثمانينيات.   أخرج عدة مسرحيات تمثل العصر الذهبى للمسرح الجزائرى على غرار )حافلة 
تسير( عن قصة للكاتب المصرى إحسان عبدالقدوس، وفاز بالعديد من الجوائز، خاصة فى أيام مسرح قرطاج، كجائزة أحسن إخراج مع »قالوا العرب 
قالوا« )1983( المقتبسة من رواية »المهرج« للكاتب السورى محمد الماغوط، والجائزة الكبرى مع »الشهداء يعودون هذا األسبوع« للروائى 
الجزائرى الطاهر وطار)1987(، و‹العيطة« )1989( من إنتاج الفرقة الخاصة »القلعة« التى أنشأها مع فريق من الممثلين، والتى أخرجت العديد 
من المسرحيات كانت موضوع جوالت كثيرة قادتها إلى العديد من البلدان فى أوروبا وأفريقيا.  أما مسرحية »عياد« األخيرة )2019( فهى إنتاج 
مشترك بين المسرح الوطنى الجزائرى والمسرح الجهوى وهران، هى »أرلوكان، خادم السيدين« للكاتب المسرحى اإليطالى كارلو جولدونى عن 

ترجمة واقتباس للدراماتورج الجزائرى عبدالقادر علولة )1993( وإعداد محمد بورحلة. 
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»التجريبى« يحتفى بنجـــــــــوم المسرح المعاصر
كتب - محمد لطفى

لعل أحد أهم المؤشرات على قوة المهرجانات الفنية من عدمها، تكمن فى االختيار الموفق 
للمكرمين، خاصة إذا توافقت االختيارات مع هوية وفلسفة المهرجان، وجاءت من الصف األول 
ودفع  الفنية،  مسيرتهم  وتتويج  لهم،  طيبة  لفتة  لتقديم  والمتخصصين،  المبدعين  لكبار 

الشباب إلى االحتذاء بهم وبذل أقصى جهد لتقديم نموذج أفضل.
التجريبى  للمسرح  القاهرة  لمهرجان  والعشرين  السادسة  الدورة  إدارة  حرصت  هنا  ومن 
والمعاصر، على أن تأتى اختيارات المكرمين فى إطار من التنوع بحيث تحقق أهداف الدورة 
ا على فعالياتها، فتم اختيار المخرج  الحالية التى تحل عليها الواليات المتحدة األمريكية ضيفاً
األمريكى الشهير لى بروير، ليستعرض تجربته الثرية فى المسرح، والتى تخطت مدتها 

جيسيكا كاهوا.. 
المسرح األوغندى فى عقل امرأة

يحتفظ  زال  ما  الثراء،  شديد  خصوصية  له  األفريقى  المسرح   
الغربي،  المسرح  امام  هويته  يفقد  ولم  المتميزة،  بشخصيته 
الغالبية  منها  عانت  التى  االحتالل  مراحل  من  الرغم  على 
التى  أوغندا  دولة  رأسها  وعلى  األفريقية،  الدول  من  العظمى 
الدورة  فى  للتكريم  منها،  كاهوا،  جيسيكا  الدكتورة  اختيار  تم 

الحالية من المهرجان.
جيسيكا تعمل حاليًّا محاضرًا أول فى أقسام الفنون المسرحية 
على  حصلت  حيث  بكمباال؛  ماكيريرى  جامعة  فى  واألفالم 
الدكتوراه  درجة  على  ثم حصلت  اآلداب،  فى  الماجستير  درجة 
تاريخ  دراسة  قهوة  تابعت  نيجيريا.   فى  بنين  جامعة  من 
المسرح والنظرية والنقد فى جامعة ماريالند فى كوليدج بارك 
بالواليات المتحدة األمريكية؛ حيث حصلت على الدكتوراه فى 
عام 2001، وعملت منسقة لعدد من المبادرات الوطنية التى 
ظروف  فى  بناءة  كقوة  واإلعالم  المسرح  استخدام  إلى  سعت 
مناطق  فى  األشخاص  وتمكين  الصحة.  وتحسين  الصراع 
من  لكل  التدريب  بتيسير  األخيرة  السنوات  فى  وقامت  النزاع، 
العالى؛ حيث  التعليم  والوطنية ومؤسسات  الدولية  المنظمات 
تؤمن بـ )التدريس عن طريق العمل(.  وفى عام 2011، دُعيت 
»كاهوا« إلى كتابة وقراءة )خطاب يوم المسرح العالمي(، وفى 
تكريمًا  المتحدة  الواليات  عام 2014 حصلت على جائزة من 
لدورها فى التطوير المجتمعى فى أوغندا، وفى العام الماضي، 
تم تكريم الدكتورة كاهوا بالميدالية الدولية للمعهد الدولى 
تحتل  ولذا  إنشائه،  على  عامًا  سبعين  مرور  بمناسبة  للمسرح 

الدكتورة جيسيكا مكانًا بارزًا فى خريطة المسرح األوغندي.

 مت تكرمي )روث مالتشيك(، وفى الدورة التاسعة عشرة عام 2007، كما مت تكرمي )جون أونيل(، وفى 
الدورة احلادية والعشرون عام 2009 مت تكرمي )ريتشارد شيكنر(، وفى الدورة األخير للمهرجان قبل 

التوقف عام 2010 مت تكرمي )مايكل فيلدز(. 
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محسن العلي..
متعدد المواهب

وتعدد  التجربة  بثراء  الشقيقة  العراق  دولة  مبدعو  يتميز 
للمعاناة  نظرا  استشرافية،  رؤية  يحملون  ألنهم  المواهب؛ 
التى مرت بالعراق فصقلت تجاربهم اإلبداعية بشكل لم يتح 
لكثير من الدول المجاورة، فمن قلب المعاناة يتفجر اإلبداع، 
وهذا ما ينطبق على المخرج الكبير محسن العلي، الذى قدم 
الثورات  باندالع  وتنبأت  بل  شعبه  طموح  تبنت  فنية  أعماالاً 

العربية، مثل مسرحية »السقوط«.
مدينة  مواليد  من  مسرحي،  ومخرج  ممثل  العلى  محسن 
مسرح  فى  ممثالاً  الفنية  حياته  بدأ   ،1953 عام  الموصل 
نال   ،1967 عام  الموصل  فى  الرواد،  مسرح  فرقة  الشباب، 
فى  وعمل   ،1976 عام  مسرحية  الفنون  فى  دبلوم  شهادة 
 - الشباب  مسرح  )فرقة  منها:  عديدة  عراقية  مسرحية  فرق 
فرقة   - المعاصر  الشباب  مسرح  فرقة   - الرواد  مسرح  فرقة 

المسرح العسكري(.
عام  منذ  برئاستها  ومستمر  النجاح  مسرح  فرقة  أسس   
1988، عمل مخرجًا فى الفرقة القومية العراقية، نال درجة 
سياسة  فى  وتأثيره  الدولى  )اإلعالم  رسالته  عن  الدكتوراه 
الدول(. ومن المناصب التى شغلها: رئيس قسم الدراما فى 
نقيب  نائب  العراقية،  اإلذاعات  إنتاج  مدير  العراقية،  إذاعة 
الجائزة   : منها  جوائز،  عدة  على  حصل  العراقيين.  الفنانين 
الكبرى لمهرجان قرطاج المسرحى عن أفضل عرض مسرحى 
متكامل لمسرحية )الجنة تفتح أبوابها متأخرة(، جائزة أفضل 
مخرج مسرحى عام 1985 لمهرجان المسرح العراقي، جائزة 
أفضل مخرج مسرحى عام 1996 لمهرجان المسرح العراقي، 
العراقية،  الثقافة  لوزارة   1999 عام  الكبرى  اإلبداع  جائزة 
جائزة اإلبداع المسرحية عام 2000 لوزارة الثقافة العراقية.

أبوالعال السالموني.. المخلص للمسرح
يتسم الكاتب المسرحى محمد أبوالعال السالموني، باإلخالص ألبوالفنون، فرغم شهرته 
اإلذاعة  مثل  األخرى  الفنية  الوسائط  تجرفه  لم  والفنية،  األدبية  األوساط  فى  الذائعة 
والتليفزيون والسينما، حتى لو قدم لها بعض أعماله، كما لم تستهوه كتابة المقاالت 
نصوصا  فقدم  المصري،  للمسرح  ونفسه  موهبته  نذر  أن  بعد  ندر،  فيما  إال  الصحفية 
تمثل عالمات فنية مميزة على مدار المسرح الحديث فى مصر والعالم العربي.  وعلى 
مدى أربعة عقود مضت، نجح »السالموني« أن يحفر السمه مكانًا فى ذاكرة مشاهد 
المسرح المصري، استطاع خاللها أن يلمس قضايا وطنه وهموم الجمهور بشكل لم 
القلعة،  أبرز أعماله »الثأر ورحلة العذاب، ورجل فى  يستطع غيره أن يقدمها، ومن 
ومآذن المحروسة، ورواية النديم عن هوجة الزعيم، والمزرعة« وغيرها. كتب أكثر 
التهديد، فرسان اهلل واألرض،  ليلة حرب، تحت  من ثالثين مسرحية، منها: حلم 
محكمة  المزرعة،  القلعة،  فى  رجل  بلدنا،  فى  زيد  أبو  حرب،  ليلة  الحريق،حلم 
مالعيب  بلد،  يا  مولد  أبونضارة،  مجرم(،  يا  )بحبك  الحب  فى  دكتوراه  الحكماء، 
عنتر، ست الحسن )تغريبة مصرية(، أمير الحشاشين، المصرى وأميرة الفرنجة، 

اللى جرت فى سبتمبر.. وغيرها من  الحادثة  البقر،  الزعيم، مآذن المحروسة، ديوان  النديم فى هوجة  المحروسة والمحروس، رواية 
األولى  الطبقة  من  والفنون  العلوم  فى  الدولة  وسام  التشجيعية 1984،  جائزة  منها:  الجوائز،  من  العديد  على  المسرحيات. حصل 
1986، جائزة الدولة فى التفوق فى الفنون 2012، جائزة الدولة التقديرية 2019، جائزة أفضل عرض مسرحى فى معرض القاهرة 
الذهبية  الميدالية  بتونس 1995،  الدولى  قرطاج  فى مهرجان  األليسكو  منظمة  أفضل نص مسرحى من  للكتاب 1992،  الدولى 
الجوائز  والتليفزيون 1997، وغيرها من  الدولى لإلذاعة  القاهرة  االجتماعية من مهرجان  التليفزيونية  الدراما  ألحسن سيناريو فى 

ا مع فلسفة المهرجان. والتكريمات يأتى تكريمه متوافقاً

ثيودوروس تيرزوبولوس.. عودة التاريخ 
يحمل المخرج اليونانى ثيودوروس تيرزوبولوس، والذى سيتم تكريمه خالل الدورة الحالية، تاريخًا مجيدًا يعود إلى 220 قبل الميالد، عندما انطلق المسرح 
اليونانى القديم، باعتباره المسرح التقليدى الذى ازدهر فى اليونان القديمة؛ حيث كانت القوة السياسة والجيش فى اليونان خالل تلك الفترة هى المحور 
الرئيسى لفن المسرح فى اليونان القديمة، وكان للمسرح اليونانى القديم تأثير كبير على الثقافة والدراما الغربية، فأصل المسرح الغربى يرجع للمسرح 
اليونانى القديم، وقد نما من خالل االحتفاالت التى كانت تقام فى أثينا، تقديسا لإللهة ديونوسوس. وقد خرجت تلك االحتفاالت للدول المجاورة ونميت 
وكونت ثقافة إقليمية مشتركة. تيرزوبولوس، يسير على خطى أجداده، فقد وُلد فى قرية )ماكريجيالوس(، فى منطقة )بيريا( فى شمال اليونان التحق 
بمدرسة كوستس ميتشايليديس للدراما فى أثينا فى الفترة ما بين عامى )1965 و1967(.  قام ثيودورس بإنشاء فرقة مسرح أتيس فى عام 1985 
فى دلفي. وقام بإخراج العديد من المسرحيات، واألوبرا، والمسرحيات المعاصرة ألبرز الكتاب اليونانيين األوروبيين والمعاصرين. كذلك قام باإلخراج 
القديمة فى  اليونانية  التراجيديا  الدولية. يتم تدريس أسلوبه ونهجه فى  المهرجانات  العديد من  الدولية، كما شارك فى  المسارح  العديد من  فى 
أكاديميات الدراما ومعاهد وأقسام الدراسات الكالسيكية فى جميع أنحاء العالم، ويقود ورشة العمل الصيفية الدولية السنوية )طريقة تيودوروس 
تيرزوبولوس( للممثلين والمخرجين الشباب منذ عام 2013. حصل على الكثير من الجوائز المسرحية فى اليونان وخارجها. هناك عدة كتب عن 
منهجه، تمت ترجمتها للغات اليونانية واإلنجليزية واأللمانية والصينية والتركية والروسية والكورية والتايوانية واإليطالية والبولندية، ونُشر كتابه 

)عودة ديونيسوس( فى عام 2015 وتم ترجمته إلى الكثير من اللغات.
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»التجريبى« يحتفى بنجـــــــــوم المسرح المعاصر
أربعة عقود.

بينما تم اختيار المخرجة األوغندية جيسيكا كاهوا لتضىء مساحة غنية فى الفن المسرحي، 
لمنظمة  رئيسا  مصر  باعتبار  الحالى  الوقت  فى  الدولة  بها  تحتفى  التى  السمراء،  بالقارة 
القدير ثيودوروس  اليونانى  المخرج  اختيار  المنطق تم  العام، وبنفس  األفريقى هذا  االتحاد 
تيرزوبولوس، باعتباره حفيد رواد أثينا القديمة، ومن أرضه استمد مبدعو العالم فن المسرح، 
إبداعه  مواطن  تتعدد  الذى  العلى  محسن  العراقى  المخرج  اختيار  تم  العربى  الجانب  وعلى 
ويحمل تجربة ثرية فى كثير من حقول اإلبداع، وهو ما ينطبق تماما على المخرج الجزائرى 
مسيرة  تجربته  وأثرت  الجزائرى  اإلبداع  من  جديدة  أشكاالاً  أبدع  الذى  عواد،  شريف  زيانى 

السالمونى  أبوالعال  المصرى محمد  المسرحى  الكاتب  اختيار  تم  فيما  الجزائري،  المسرح 
آخر حبات فى عقد الكتابة المسرحية لجيل الستينات، خاصة أن أعماله ما زالت متدفقة 

معاصرة للفترة اآلنية.

فى  فنجد  األمريكية،  املسرحية  الشخصيات  من  تكرمي عدد  التوقف مت  من  املهرجان  عودة  بعد 
الدورة الرابعة والعشرون عام 2017 مت تكرمي البروفيسور )مارفن كارلسون(، وفى الدورة اخلامسة 

والعشرين عام 2018 مت تكرمي املخرج األمريكى )ديفيد هنرى ووجن(، ويستمر التكرمي األمريكى من 
املهرجان خالل الدورة اجلديدة للمهرجان هذا العام؛ حيث يتم تكرمي املخرج املسرحى األمريكى 

)لى بروير(. 
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: لجان التحكيم  أوالاً

شارك عدد كبير من األكاديميين والمسرحيين األمريكيين 
فى لجان تحكيم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي؛ حيث 
أكبر  من  التحكيم  لجان  فى  األمريكية  المشاركة  تُعد 
من  الثالثة  الدورة  تحكيم  لجنة  ضمت  فقد  المشاركات، 

المهرجان عام 1991 “لورا فارابو«.
كينيث  األمريكى  كان   1993 عام  الخامسة  الدورة  وفى 
سمول”،  »جراهام   94 عام  السادسة  الدورة  وفى  روبنز، 
وفى عام 1996 بالدورة السادسة للمهرجان ترأس لجنة 
التاسعة  الدورة  وفى  كوبنجي،  مارتا.ر.  األمريكية  التحكيم 
عضوًا  هيل  هولى  د.  البروفيسير  حل   1997 عام  فى 
ترأس   1998 عام  العاشرة  الدورة  وفى  التحكيم،  بلجنة 
بارتينف،  جورج  د.  األميريكى  البروفيسور  التحكيم  لجنة 
البروفيسير  حل   ،1999 عام  عشرة  الحادية  الدورة  وفى 
وفى  المهرجان،  تحكيم  بلجنة  عضوا  كارلسون  مارفيين 
الثانية عشرة فى عام 2000، تقلد ويليام بارتالت  الدورة 
رئاسة لجنة التحكيم، وفى الدورة الثالثة عشرة عام 2001 
األمريكى  كان  كما  أرنولت،  فيليب  التحكيم  لجنة  ترأس 
روبرت ماكجرات عضوًا بلجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة 
كعضو  راندينيش  جين  األمريكية  وشاركت   ،2002 عام 
بلجنة تحكيم الدورة الخامسة عشرة فى عام 2003، وتقلد 
المسرحى األمريكى جليبرت نيل الزير رئاسة لجنة تحكيم 
عام 2005  وفى  عام 2004،  فى  عشرة  السادسة  الدورة 
الدورة السابعة عشرة تقلد مارك هول آميتيين رئاسة لجنة 
الثامنة عشرة فى عام 2006 كانت  الدورة  التحكيم، وفى 
ليز إنجلمان، عضو لجنة تحكيم، وفى الدورة التاسعة عشرة 

عام 2007 تقلدت سوزان كارلسون عضوية لجنة تحكيم.
فعلى مدار دورات المهرجات والتى أجريت بها المسابقات 
كان ألمريكا حضور متميز كأعضاء لجان التحكيم أو كرؤساء 

للجنة التحكيم. 

ثانيًّا: المكرمون 

كان المسرحيون األمريكان على قائمة المكرمين بمهرجان 
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى منذ بداية الدورة السابعة 
من  المكرمين  قائمة  تخُل  لم  حيث  الـ24؛  الدورة  حتى 
المسرحيين األمريكيين على مدار تلك الدورات؛ حيث كرم 
أ. ألين ستيورات  المهرجان 17 مسرحيًّا أمريكيًّا، ومنهم 
جوان  تكريم  تم  الثامنة  الدورة  وفى  السابعة،  الدورة  فى 
أكاليتس، وفى الدورة التاسعة تم تكريم روبرت بروستين، 

وفى الدورة العاشرة تم تكريم لويج ريتشاردز، وفى الدورة 
الحادية عشرة تم تكريم جورج وايتو عام 2000 فى الدورة 
الثانية عشرة تم تكريم جورج برينجير، وتكريم ماك ويلمان 
فى الدورة الثالثة عشرة، كما تم تكريم مارثا كوانييه فى 
الدورة  فى  ليفيتوف  روبرتا  وتكريم  عشرة،  الرابعة  الدورة 
تكريم  تم  عشرة  السادسة  الدورة  وفى  عشرة،  الخامسة 
فى  رولر  جاك  تكريم  تم   2005 عام  وفى  شيرل،  جوان 
الدورة السابعة عشرة، وفى الدورة الثامنة عشرة تم تكريم 
روث مالتشيك، وفى عام 2007 تم تكريم جون أونيل خالل 
الدورة التاسعة عشرة، وفى الدورة الحادية والعشرين عام 
الثانية  الدورة  وفى  شيكنر(،  )ريتشارد  تكريم  تم   2009
والعشرين تم تكريم مايكل فليدز، وفى الثالثة والعشرين 
الدورة  فى  التكريم  واختتم  زريان،  يحيا  تورانج  تكريم  تم 
البروفيسور  المهرجان بتكريم  الرابعة والعشرين من عمر 
المسرحى  الكاتب  إلى  باإلضافة  هذا  كارلسون.  مارفن 
المهرجان  افتتاح  فى  كلمة  ألقى  الذى  ميللر  أرثر  الكبير 
)وذلك عبر البث المباشر( قبل رحيله بوقت قصير فى دورة 

عام 2004.

ا: العروض المسرحية  ثالثاً

التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان  دورات  مدار  على 
للعروض  كثيرة  مشاركات  هناك  تكن  لم  والمعاصر 
الدورات  من  عددًا  هناك  أن  فنجد  األمريكية  المسرحية 

أن  كما  أمريكي،  عرض  أى  فيها  يشارك  لم 
بأى  تحَظ  لم   1988 عام  فى  للمهرجان  األولى  الدورة 
شارك   1989 عام  الثانية  الدورة  وفى  أمريكية،  مشاركة 
قناطر،  لفرقة  مجنون”  رجل  »مذكرات  األمريكى  العرض 
وفى عام 1991 شارك العرض األمريكى »سفينة الذاكرة 
 1995 عام  وفى  الجديد،  العالم  ريبوتوار  لفرقة  والكترا 
شارك  حيث  بالمهرجان؛  مسرحية  عروض  ثالثة  شاركت 
لمسرح  كامبوديا«  عن  »المدافعون  المسرحى  العرض 
الرصين الفنى اآلسيوي، والعرض المسرحى »مؤامرة باجو 
لفرقة مسرح جامعة تاوسون، والعرض المسرحى »األرنب 
العرض  شارك   1997 عام  وفى  سون،  لمسرح  الساذج« 
المسرحى »الجبل المقفز« لمسرح التي، أما الدورة الحادية 
المسرحى  بالعرض  جوجودى  فرقة  شاركت  فقد  عشرة 
»ساللة مدهشة«، أما الدورة الرابعة عشرة فى عام 2002 
بالعرض  للمسرح  الجوالة  المحترفة  الفرقة  شاركت  فقد 
لم  عشرة  الخامسة  الدورة  وفى  ويد«،  »مونك  المسرحى 
تشارك الفرق األمريكية بالمهرجان، وفى الدورة السادسة 
بالعرض  الذهبى  الخيط  فرقة  شاركت   2004 عام  عشرة 
المسرحى »مدينة كريمة«، وفى عام 2007 شاركت فرقة 
طاقم خليج الرعد بالعرض المسرحى » تغيير البحر«، وفى 
من  أمريكيان  عرضان  شارك  المهرجان  من  الـ20  الدورة 
فرقتين مختلفتين؛ حيث شاركت فرقة مارجو لى شيرمان 
فرقة  شاركت  فيما  الحرب”،  عن  أعرفه  “الذى  بمسرحية 
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تحل الواليات المتحدة األمريكية »أمريكا« كضيف شرف للدورة الـ26 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والمعاصر؛ حيث تُعد من األكثر الدول 
المشاركة بالمهرجان االتجريبى منذ انطالقه وحتى الدورات األخيرة، وكانت أكبر تمثيل ألمريكا فى لجان التحكيم والمكرمين، أما بالنسبة للعروض 
األمريكية  المشاركات  أهم  نرصد  التالية  السطور  وفى  األخرى،  األجنبية  الدول  لبعض  لمشاركات  نسبة  قليلة  المساهمات  تعتبر  فكانت  األمريكية 

بدورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الـ25، منذ نشأته فى عام 1988 حتى آخر دورات المهرجان فى 2018. 

أمريكا فى ضيافة »المعاصر والتجريبى«
ا خالل دورات المهرجان من 7 حتى 24  ا أمريكيًّ تكريم 17 مسرحيًّ

مشاركات قوية بالملتقى الفكرى والموائد المستديرة

 كان ألمريكا مشاركة فعالة فى ندوات املهرجان عبر دوراته املختلفة؛ بداية من الدورة الثالثة عام 1991 
من خالل )الورا فراوبو( وندوة التجريب والدور االجتماعى، واستمرت املشاركة عبر عشرين دورة شهدت 

فى بعضها مشاركات ثنائية مثل )شارون جينسني( و)كارين مالبيد( فى الدورة العاشرة عام 1998من خالل 
ملفات التجريب بني التمايز والتفاعل الثقافى والتجريب بني املوروث واالستالب والتجدد، كما شاركت 

)تيسا تشاجن( فى الدورة السابعة عام 1995 مبلف عن مفهوم اجلسد فى املسرح الشرقى والغربى. 
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“ماجوميين« بالعرض المسرحى »خارق.. مضاد.. مقاوم«، 
األمريكى  العرض  شارك  والعشرين  الثالثة  الدورة  وفى 
الرابعة  الدورة  وشهدت  وثائقية«،  ميثولوجيا   : »خواريز 
من  عروض  ثالثة  مشاركة   2017 عام  فى  والعشرون 
لفرقة  العجائب«  »زمن  المسرحى  العرض  منها  أمريكا، 
مركز  لفرقة  متجول  بائع  “وفاة  ومسرحية  فانيفا،  فانيا 
“الجارديا للفنون، والعرض المسرحى »رحلة فوق المدينة« 

لفرقة مسرح ميتو.

محاضرات وورش فنية وتقنية 

دورات  خالل  رائعة  مشاركة  األمريكى  للمسرح  كانت 
المهرجان؛ حيث بدأت من الدورة السابعة عشرة فى عام 
أول  كانت  حيث  والعشرين؛  الرابعة  الدورة  حتى   2005
المسرح  رجل  مع  المهرجان  فعاليات  خالل  تتم  محاضرة 
األمريكى »مارك هول« والتى حملت عنوان “رؤى لمسرح 
انقطاع  فترة  التجريبى  المهرجان  شهد  أن  وبعد  متغير”، 
الدورة  فعاليات  شهدت   2016 عام  فى  أخرى  مرة  وعاد 
المسرحية  الورش  من  عدد  تدشين  والعشرين  الثالثة 
المصاحبة لفعاليات المهرجان؛ حيث قام تورانج بيجازاديان 
على  التركيز  “مسرح  بعنوان  مسرحية  ورشة  بتقديم 
الممثلين  ورشة  على  عملى  تدريب   “ المسرحية  الكائنات 
لـ”كارين مالبيد«،  القلب  الكتابة من  والمخرجين، وورشة 
القلب، فيما شاركت األمريكية  الكتابة من  وقدمت ورشة 

“كاثرين كوراي” ورشة ارتجال حركى »وجهات نظر«. 

الندوات والمحاور الفكرية 

أمريكيًّا  حضورًا  للمهرجان  الفكرية  المحاور  شهدت 
خالل   1991 عام  منذ  بدأت  والتى  الدورات  مختلف  فى 
يحمل  الفكرى  المحور  كان  حيث  الثالثة؛  الدورة  فعاليات 
المتغيرات  ضوء  فى  االجتماعى  والتغيير  “التجريب  عنوان 
الثالث  المحور  خالل  فراوبو  الورا  شاركت  حيث  العالمية؛ 
التجريب فى  بعنوان “قضايا  أقيم  والذى  الفكرى  للملتقى 
المسرح، وفى الدورة الخامسة شارك دورثى دورج كينيث 
بالمحور الثالث “قضية التشكيليين فى التجريب على مادة 
كالسكية« للملتقى الفكرى، والذى حمل عنوان “التجريب 
“كاثلين  عام 1994 شاركت  وفى   ،“ مادة كالسكية  على 
توسكو« خالل المحور األول والذى حمل عنوان “ التجريب 
على تحديث المأثور الشعبي” وذلك ضمن المحور الفكرى 
 95 عام  وفى  المسرحي”،  والتجريب  الشعبى  »المأثور 
والتغيير  »التجريب  الفكرى  بالمحور  تشانج  تيسا  شارك 
المحور  المسرحي”، وذلك من خالل  العرض  الجسدى فى 
الشرقى  المسرح  فى  الجسد  »مفهوم  الثانى 
شارك   96 عام  وفى  والغربي”، 
ميثيورو  البيرتو 
فى 

الملتقى الفكرى »مسرح أمريكا الالتينية، من خالل المحور 
الثانى والذى حمل عنوان “مبدعى ونقاد أوروبا والواليات 
المحور  كان   97 عام  وفى  العربي”،  والعالم  المتحدة 
الفكرى يحمل عنوان “اتجاهات التجريب فى مسرح المرأة”، 
عنوان  تحت  األول،  المحور  فى  مالبيد  كارين  وشاركت 
 – النسوية  الكتابة  فى  الدرامية  األشكال  على  “التجريب 
كتابة المرأة”، وفى عام 98 حمل الملتقى الفكرى عنوان 
جينيس  شارون  شارك  حيث  الثقافات”؛  وتمايز  “التجريب 
فى المحور األول الذى حمل عنوان “التجريب بين التمايرز 
بين  »التجريب  الثانى  المحور  وفى  الثقافي”  والتفاعل 
الموروث واالستالب والتجديد شاركت كارين مالبيد، وفى 
الدورة الحادية عشرة حمل المحور الفكرى عنوان “المسرح 
شهدت  حيث  التجريب«؛  ومغامرات  عام  مائة  فى  العربى 
البروفيسور  مشاركة  العام  ذلك  فى  المستديرة  المائدة 
مسرح  فى  “التجريب  حول  بمناقشة  فيندلي«  “روبرت 
عام  وفى  العالمي”،  المسرح  على  وأثره  جروتوفسكى 
2000 كانت الندوة الرئيسية تحمل عنوان “أبرز اتجاهات 
وشارك  والعشرين”،  الحادى  القرن  مسرح  فى  التجريب 
بالمائدة  راسل  ومارك  فليرويشين  جادوسالف  من  كل 
والعشرين  الحادى  القرن  مسرح  عنوان  تحت  المستديرة 
عشرة  الثالثة  الدورة  وفى  المتغيرات”،  ضوء  فى  قراءة 
فى  بلومنتال  “ايلين  شاركت   2001 عام  المهرجان  من 
التى  التجريبى والتحديات  المشهد  المحور األول “مالمح 
تحت  للندوات  الرئيسى  المحور  وكانت  المسرح”،  تواجه 
والتحديات”، وفى  الواقع  اآلن  والتجريب  “المسرح  عنوان 
العالم صراع  فى  المسرح  »ظاهرة  الرابعة عشرة  الدورة 
الثالث  بالمحور  يانج  جانيس  شارك  حيث  تواصل”؛  أم 
“أثر النموذج المسرحى الغربى على المسرح فى الثقافات 
المغايرة، وفى عام 2003 “التجريب المسرحى فى زمن 
المحور  فى  إيجى  دنا  أ.  من  كل  شارك  حيث  األزمات، 
انتشار  “المسرح والتجريب فى زمن األزمات قبل  األول، 
الميديا”، وشارك فى المحور الثانى »التجريب والمسرح 
وميديا الترويج فى زمن األمات األمريكى »ماك ويلمان«، 
الثانى  وفى عام 2004 شارك جون دياس فى المحور 
»صورة التراث الشعبى والتاريخى فى المسرح العالمى 
فى زمن الحداثة وما بعد الحداثة”، وفى الدورة السابعة 
عشرة، شارك ماكسين كيرين بالمحور الفكرى التجريب 
شاركت   2006 عام  وفى  المسرحية،  الكتابة  وتقاليد 
التجريب  وثائق  الثالث  الفكرى  بالمحور  كوانييه  مارثا 
فى األداء التمثيلى وأدبياته، وفى الدورة الـ19 شاركت 
عنوان  حمل  الذى  الفكرى  الملتقى  فى  هيدج  مارينا 
المحور  خالل  من  التكنولوجيا”  ومسرح  “التجريب 
المسرحى  التأليف  فى  التجريبية  »االتجاهات  الثانى 
الدورة   2010 عام  وفى  التكنولوجيا”،  باستخدام 
الثانية والعشرين شاركت هيلين ثيو من خالل المحور 
الثانى »تجارب مسرح الرؤى من خالل كتاب المسرح 
والعشرين  الرابعة  الدورة  وفى  البلدان،  مختلف  فى 
الفكرى  بالمحور  كارلسون  مارفن  البروفيسور  شارك 
فى  للعرض  التحويلية  “القوة  بعنوان  بحثية  بورقة 
ا الريكا فيشر- ليشته«.  العالم األنجلوساكسونى وفقاً
ومن هنا نرى أن الجانب األمريكى كانت له إسهامات 
الفكرية  والنقاشات  المحاور  خالل  من  وكبيرة  قوية 
والموائد المستديرة أو حتى الورش الفنية المصاحبة 

لفعاليات المهرجان. 
المشاركة  تلك  من  الرغم  على  الغريب  ومن 
الفعالة لم يحَظ أى عرض أمريكى بأى من جوائز 
فيها  يجرى  كانت  التى  الفترة  خالل  المهرجان 

التسابق.

 من املشاركات املميزة فى ندوات املهرجان، كانت مشاركة )دانا إيفى( فى الدورة 15 عام 2003 مبلف عن املسرح 
والتجريب فى زمن األزمات قبل انتشار امليديا، كذلك مشاركة )كارل مارتن( فى الدورة احلادية والعشرين عام 

2009 مبلف عن املسرح الوثائقى األصول والتجاوزات، كما شارك )مارك هول اميتني( مبحاضرة عن رؤى 
ملسرح متغير فى الدورة السابعة عشرة عام 2005، وأيًضا مشاركة )جوزفني أنستى( بورقة بحثية عبر املائدة 

املستديرة للمهرجان عن املسرح والواقع االفتراضى فى الدورة التاسعة عشرة عام 2007. 

ودعم  تأسيس  بأهمية  “الفجيرة”  فى  آمنا  لطالما 
التجارب المسرحية التى تمتاز بصفة التجديد والتفرد 
فى  أطلقنا  حين  به،  إيماننا  ترجمنا  ما  وهو  واإلبداع، 
الدولى  الفجيرة  لمهرجان  األولى  الدورة   2003 عام 
نوعه  من  دولى  مهرجان  أول  ليكون  للمونودراما 
ويوجّه  الواحد،  الممثل  بمسرح  يرتقى  المنطقة  فى 
إلى  فيه،  واإلبداع  لخوضه  الشابة  العربية  المواهب 
التى  التجارب  كل  دعم  إلى  المتواصل  سعينا  جانب 
شأنه  من  ما  كل  على  واإلبداع  االبتكار  سمة  تضفى 
االرتقاء بالحركة المسرحية العربية وتعزيز وجودها على 

خارطة المسرح العالمية.
الدولى  القاهرة  مهرجان  بأهمية  إيماننا  كان  هنا  ومن 
بتوجيهات  له  ودعمنا  والمعاصر،  التجريبى  للمسرح 
سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقى، رئيس هيئة 
الفجيرة للثقافة واإلعالم، كجزء من اهتمام دولة اإلمارات 
وتطوير  المسرحية  الحركة  دعم  فى  الحثيث  ودورها 
إلى جانب المساهمة فى  العالم،  مقوماتها على مستوى 
والتعاون  الشراكات  وتعزيز  عامة  الثقافى  المشهد  إثراء 
التبادل  أسس  وترسيخ  خاصة،  المسرحى  المجال  فى 
الثقافى بين دول الوطن العربى والعالم واالحتفاء بالجهود 
على  تعمل  التى  والمهتمة  العاملة  والفردية  المؤسسية 
إنجاز الغاية المُثلى لفن المسرح فى المجتمعات اإلنسانية 
وطرح إشكاالت الهوية والذات وتناقضات النفس البشرية 
على  األفراد  واقع  تعكس  التى  االجتماعية،  والموضوعات 

خشبة المسرح.
الدولى  القاهرة  مهرجان  فى  متجسدًا  نجده  ما  وهذا 
باعتباره  األولى  دورته  انطالق  منذ  التجريبى  للمسرح 
التى  العالمية  المسرحية  الثقافية  المهرجانات  أهم  من 
الدول  مختلف  من  مسرحية  عروض  مشاهدة  للعالم  تتيح 
العديد  خبرات  على  والتعرف  الفنية  والمدارس  والثقافات 
من أصحاب االختصاص فيه من النقاد والُكتاب المسرحيين 
والفنانين، باإلضافة إلى محاوالته الجادة فى تقريب وجهات 
النظر بين التجارب المسرحية التى تعكس مالمح المجتمعات 
ما يسهم فى ترسيخ  والغرب؛  الشرق  وتعرض قضاياها فى 
خالدًا  إنسانيًّا  فنًا  باعتباره  الكبيرة  وقيمته  المسرح  مكانة 

تتشارك فى قِيَمِهِ كل بقاع األرض. 
وبتخصيصه الدورة الحالية للمسرح األفريقي؛ يؤكد مهرجان 
القاهرة للمسرح التجريبى والمعاصر على الهدف الذى يسعى 
المهرجان لتحقيقه، وهو تعزيز التواصل الفكرى بين الشعوب 
والدينية،  الثقافية  وأنماطها  الجغرافية  بيئاتها  بمختلف 
وذلك من خالل فرادة األداء المسرحى بكل تجّلياته وتقنياته 
التى تميّزه عن غيره بجذوره وموروثه  التقليدية والمعاصرة 

وعراقته.
التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان  على  للقائمين  تحية 
إلى  يسعون  ما  وعمق  تنظيمهم  بحسن  ونثق  والمعاصر، 

تقديمه.. وكلنا أمل بدورة ممتعة بالشكل والمعنى.

»التجريبى« يعزز التواصل بين الشعوب

محمد سيف األفخم
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Schmidt، كما التزمت بنفس األغانى التى شــكلت 
وجدان األمريكان فى العقود األخيرة منذ خمسينيات 
القــرن الماضــى وتســللت للعديــد مــن األعمــال 
الفنية، لتأثيرها وســطوتها على الذائقــة الجمالية، 
وقدرتها الفريــدة على مخاطبة الجوانــب المختلفة 
من الكائن اإلنســانى من حنين وشــوق، وشــطط 
وجموح، وتخطيط ومكائد، وســقوط، وحماقة، وبوح 
وكتمــان، ومعظم أغانيها رددها وحفظها األمريكان 
حتى تغلغلت بل وشــكلت مخيلتهم ووجدانهم، مثل 
 ”Much More ”و ”Try to Remember”أغنيتــي

وغيرهما الكثير.
 The Fantasticks وغالبًــا ما يشــار الــى عــرض
بـ”العــرض الصغيــر الذى لــن يموت”، بعــد تحديه 
القائم من عشــرات الســنوات، وحفاظه على طازجته 
بتكرار عرضه فــى المدارس الثانوية والكليات وعلى 
المســارح الكبــرى بــل فــى أى تجمع جماهيــري، ما 
جعــل أغانيه متداولة وتأبى النســيان، ويتم تذكرها 
وتداولهــا بيــن العشــاق، والفكهيــن، والمتابعين 
لقضايا الشــأن الجاري، كم “من الجيد أن تتذكر فى 
ديســمبر/حريق ســبتمبر”، كذلك يتم اســتخدامها 
بوصفها إرثاًا شــفاهيًّا منغومًا باســتطاعته التعبير 
عن العاطفة البشــرية بغض النظر عن محن العصر 

وتقلباته.
ينهــض اإلطار الدرامى على مؤامرة بســيطة: صبى 
يــرى جارتــه، يقعان فى الحــب، والعقبــات التى يتم 
إلقاؤهــا فــى طريقيهمــا تفرقهما، ولكــن يتعلمان 
كيفيــة التغلب عليهــا وينتهى بهمــا المطاف معًا. 
تندفع الدراما بدهشــة براءة الحب األول المستدعى 
من روميو وجولييت؛ حيث يخطط اآلباء المتناحرين 
ظاهريا لجمع الشــابين معًا، من خالل مفارقة وضع 
العراقيل أمامهما، فتتفجر الكوميديا وتنسال األغاني، 
ا للمأســاة الشكســبيرية  لــذا ينتهى العــرض خالفاً

بنهاية سعيدة. 
احتفظــت بمكانــة   The Fantasticks أن  أظــن 
متميــزة فى وجدان األمريكان طوال هذه الســنوات 
ألنها تطرح السؤال الملح: كيف نكون سعداء.. وماذا 
يحدث بعد الحصول على الســعادة.. ومن يضمن لنا 

دوامها؟
هذا الشاغل اإلنســانى المدمر يتم تقديمه ببساطة 
ورشاقة وحيوية يندر أن تجدها فى عمل فنى يتناول 
هذا األمر، عبــر قصة عن الصبى والفتــاة وأبواهما، 
وجدار تــم تشــييده كحائــل إلبقائهما بعيــدًا عن 
بعضهمــا. إنها حكاية عــن الرومانســية المتوارية 
رويــدا رويدا والبراءة اآلفلة، عن نمو المشــاعر البكر 
ونضجها تحت ســطوة المحن، ليكتسب المرء قدرته 

 The األمريكيــة  الموســيقية  المســرحية 
جمهــور  تمنــح  »الخياليــون«   Fantasticks
المهرجــان بدًءا من افتتاحه، وجبة خفيفة، بســيطة 
الطرح الفكرى والتقني، فمن خالل مفردات ديكورية 
قليلة وأداء تمثيلى ميسور وموسيقى ناعمة، يتسلل 
العــرض إلى الوجــدان دون جهد أو عنــت. ال يحول 
دون هذا العرض المكان، حيث يمكن عرضه فى أى 
مســاحة دون شرط من تجهيزات ال يمكن تدبيرها، 
كمــا أن طرحــه يخاطب وجــدان كل إنســان بأغانٍ 
تمس شــغاف القلب. لذا اســتمر هذا العرض الذى 
تجــاوز ظروف وجوده وال يــزال يعرض فى برودواى، 
مســتمدًا بقــاءه مــن بســاطته فــى كل العناصر، 
ومرونته وحسه المرح، ومســتفيدًا من كل مستجد 
اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياســيًّا ما جعله يجدد نفســه 
باستمرار، بما يضمن له الحضور الدائم مهما طالت 

به السنوات.
مرت علــى The Fantasticks ســنوات تربو على 
الخمسين، شغل خاللها مسارح ال حصر لها، وتعاطته 
فــرق كثيرة، وأخرجه معظم مــن أخرج لفرق خارج 
بــرودواي، ومثــل فيه ممثلــون وممثالت بعدد 
 Glenn Close شعر الرأس، منهم جلين كلوز
المرشحة لـ5 أوسكار آخرها عن دورها المربك 

.The Wife فى فيلم
ويســتمد هذا العرض حبكته األساســية من 
 The Romancers”الحبيبــان“ مســرحية 
“إدمونــد  الفرنســى  والمســرحى  للشــاعر 
روستان” )1868 - 1918( الذى تزاوج حبكاته 
الرومانســية بيــن الرصــد الدقيــق للواقــع 
بوصفه منبعًا لشــتى جماليــات الحياة، 
ومخاطبة كل مــن الوجدان والتأمل، 
المفارقــة،  إلــى  يميــل  بحــس 
والســخرية، وبرغبــة ملحة فى 

إظهار التناقضات.
نســخة العــرض الراهنــة 
بهــا  افتتــح  التــى 
إخراج من  المهرجان 
 Allen Nause
 Jonathan و 
W a l t e r s
ت  عتمــد ا
العــرض  بنيــة 
مــن  األساســية 
تــوم جونز  كتابــة 
Tom Jonesوألحــان 
 Harvey شــميت  هارفــى 

 
الخياليون 

كوميديا موسيقية تتحـــــــــــــــــــــــــــدى  الزمن 

بمواكبته وبتشكيل وجـــــــــــــــــــــــــدان األمريكان 

محمود حامد

 »ريتشارد شيكنر« هو أحد املكرمني فى الدورة العشرين عام 2008، هو رئيس جلنة انضباط املسرح 
والدراما  نيويورك، عضو هيئة اخلطاب  بجامعة  والدراما  املسرحية  العروض  أستاذ  فولبرايت،  بهيئة 

بلندن، حصل على جائزة املعهد الدولى لدراسات العروض املسرحية عن مجمل أعماله، حصل على 
جائزة أوتو للمسرح السياسى من مركز كاستيلو الثقافى بنيويورك، حصل على وسام دعم الثقافات من 

احلكومة البولندية، هو العضو الشرفى ملجلس إدارة املركز الدولى لدراسات العروض باملغرب. 

The Fantasticks
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على مواجهة الواقع وابتالءاته. 
إن عــرض The Fantasticks أثبــت بصمــوده 
واســتمراره طوال هذه الحقب على أنه عمل ممتع 
يكتنــز الكثير من الكوميديا الســاحرة والكثير من 
الرومانســية، حتى بات األكثر عرضًا ومشاهدة فى 

تاريخ المسرح األمريكي.
هــذه الكوميديــا الموســيقية صارت كالســيكية 
 Try To“ خاصة بعــد أن ترســخت أغنية الحنيــن
Remember” المؤرقة، وصارت أغنية السبعينات، 
فجديــر بالذكر أنه فى عام 1975، حققت شــركة 
Gladys Knight & the Pips نجاحًــا عالميًــا 
ضخمًا من خالل إصدارها “Try to Remember”؛ 
ما جعل الشــركة تعتبرها تميمــة حظها، فحولتها 
 The We We“ الــى موســيقى تصويريــة لفيلــم
Were”. كما جعلت بطلة الفيلم باربارا سترايسند 
تقرأ بضع سطور منها بأسلوب منغم قبل البدء فى 

.The We We Wereغناء
 كما يحتشــد العرض بمجموعة أخرى متنوعة من 
أغانى الحب وأنغــام الفودفيل المرحة التى تتحاور 
مــع كلمات أغانى “تــوم جونز” لتؤســس لفانتازيا 
رومانتيكيــة إنســانية معاصــرة تمتلــك مؤهالت 

الخلود ورهانات الزمن. 
وراء ســر نجاح أغانى هذا العــرض الخالب وتفوقه 
الدرامــى الخفــي، تلمــح الوصفــة األمريكية التى 
تعتمــد على الحيوية والنقاء والبســاطة ما يضمن 
لهــا أن تتجــاوز الحواجــز الحضاريــة، وتنفــذ إلى 
قلــوب الثقافات المختلفة ألنها تخاطب المشــترك 
اإلنســانى بموســيقى وكلمات لديهــا القدرة على 

التأثير والتفاعل. 
تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتجعل هذا العرض 
الصغير والبســيط للغاية ناجحًــا، كما أهلته درجة 
من العمق يتمتع بها إلى جعله لديه القابلية لوفرة 

من التأويالت. 
 اكتســب هــذا العــرض البســيط حيويتــه بمرور 
الســنوات الطــوال مــن خــالل األداءات المتمايزة 
لمن شــاركوا فيه تمثيالاً وغناء، ليســتمر ويتواصل 
انتصار المحبــة وهيمنة الحنين وضرورة التعايش، 
كمــا تمت إضافات عديدة للحــوارات المتبادلة فى 
اإلطــار الفضفاض الــذى يتيح هذا كلمــا اقتضت 
ضــرورة الراهنيــات المتنوعة، حتى تظــل لماحية 
النكات والعبارات على طازجتها، بينما ظلت األغانى 
بكلمات تــوم جونز واأللحان كمــا وضعها هيرفى 
شميت هى الثابت الثانى بعد الحكاية اإلطار؛ حيث 
همــا ما يعطى العرض خصوصيته واســتمراره فى 

العطاء مهما طال به الزمن.

كوميديا موسيقية تتحـــــــــــــــــــــــــــدى  الزمن 

بمواكبته وبتشكيل وجـــــــــــــــــــــــــدان األمريكان 

العشرين  الدورة  فى  املشاركة  العروض  مقاوم« SUPER.ANTI.RELUCTANTأحد  مضاد  »خارق 
عام 2008 والذى قدمته فرقة ماجومني إخراج جماعى، يتحدث العرض عن النماذج األصلية للبطل 

األمريكى بداية من راعى البقر والرجل اخلارق إلى األبطال الرياضيني ومحققى األفالم القدمية؛ حيث 
يقوم العرض بفحص مالمح هؤالء األبطال الضمنية وارتباطها بالشخصية األمريكية، وتتداخل عناصر 

العرض لتكشف عن الرغبة فى اإلنقاذ، أن نقوم باإلنقاذ أو أن يتم إنقاذنا.

الخياليون المذهلون
 .. من قلب القاهرة إلى اإلنسانية كلها  

والذى   - اترجمها  أن  أفضل  كما  المذهلون  أو   - “الرائعون”  المسرحى  العرض  يعد   
وقع عليه اختيار مهرجان القثاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر ليكون عرض 
االفتتاح بدورته السادسة والعشرين واحدااً من أعرق العروض المسرحية 
يتجاوز  بتاريخ  األمريكية  المسارح  وأكثرها تقديمااً على خشبات 

الخمسين عامااً . 
جوناثان   ، المذهلين  من  بثالثة  جمعتنى  خاطفة  جلسة   
دورااً صامتااً  يلعب  الوقت  ذات  وفى  المشارك  المخرج  والترز 
على المسرح ، فين شامبرى فى دور الفتى ألجالو ، وجوسى 
سيد فى دور هوكابى األم . جلسة تحدث فيها الثالثة عن 
العروض  وبين  بينه  االختالف  وومدى  العرض  كواليس 
السابقة لنفس العمل ومدى التجريب الذى أجراه مخرجا 

العرض علي العمل . 
جمهورهم  أن  على  “المذهلون”  أجمع  البداية  فى   
والترز  ويقول جوناثان   . كلها  اإلنسانية  المستهدف هو 
أن  غير  وفتاة  فتى  بين  على قصة حب  يقوم  العمل  أن 
ذويهما ال يوافقان على هذا الحب لتمر سنوات من اللم 
قبل أن يدرك كالهما أن األلم والحب يقترنان معااً فلكى 
تعرف معنى الحب عليك أن تمتلك ما يكفى من الحكمة 
يكفى  بما  تعانى  وأن  أوالاً  ناظريك  عن  الغشاوة  لتزيل 

لتحافظ على هذا الحب وهو موضوع . 
ورائعة  “المذهلون”  بين  االختالف  حول  تساؤل  على  وردااً 
نهاية  أن  وولترز  يقول  وجوليت”  “روميو  الخالدة  شكسبير 
العمل مختلفة فالشاب والفتاة يتزوجان فى النهاية كما أن 
شكوك  كل  أزالت  التى  الحكمة  أكسبهما  ألم  من  عانياه  ما 

داخلتهما حول قابلية هذا الحب للبقاء . 
كما أشار فين شامبرى الذى يجسد دور الفتى فى هذا العمل إلى 
وجود فروق كبيرة بين هذه النسخة من العمل والنسخ السابقة 
بينما  أسودااً  الشاب  جعل  إلى  العرض  عمد صناع  حيث 
إشارة  فى  باقترانهما  المسرحية  لتنتهى  بيضاء  الفتاة 
يجب  الذى  والتعايش  والتناغم  التجانس  إلى  واضحة 
من  أساس  على  تمييز  دون  المعاصر  العالم  يسود  أن 

األسس . 
بالفعل  مختلفة  النسخة  هذه  أن  سيد  جوسى  وتؤكد 
فبدالاً من أبوين فى النسخ السابقة تحولت الشخصيتان 
أطفالهن  على  الحرص  بالغات  األمهات  من  اثنين  إلى 
إلى الدرجة التى تدفع كليهما إلى التفريق بين الحبيبين 
حيث ترى أن هذا التحويل للشخصيات قد أدى إلى إضفاء 
عندما  فاألم  العمل  على  اإلنسانى  الطابع  من  المزيد 
تقسو على صغيرها إنما تكون قسوتها نابعة من شدة 
يحمل  العرض  فإن  تعبيرها  وعلى حد   . لصغيرها  حبها 
العالم  جوهر  إدراك  أن  األهمية  بالغة  إنسانية  رسالة 
الحقيقى يكمن فى إدراك الحب ذاته والقدرة على حمايته 
الحب .. األلم .. الحكمة .. العايش و اإلنسانية كلها رسائل يحملها عرض المذهلون إلى جمهوره 
المحب  العالم  قلب  المذهلون  يراها  التى  بالقاهرة   .. األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج  األول 

وروحه الحكيمة .
د. طارق عمار

جوناثان والترز

جوسى سيد

فين شامبرى



We have to be proud that this festival 
is still continuing and recovering after all 
what it went through. I can give you an 
example of this year, when we decided to 
restore Cairo Biennale of Fine Arts that 
stopped for more 8 years. Most of us as 
artists realized that the world speaks a 
different artistic language than what we 
stopped at. Hence the importance of the 
international festivals that works on coping 
up with what is going on of development 
and modernization of the world around us. 
And it is not reasonable to remain closed to 
ourselves and insist on what we accustomed 
to. We must accept others and identify their 
ideas and understand their point of view and 
live with it. We also have to go with what 
they use of up to date technical techniques. 
Here comes the real significance of the 
international festivals. 

Some asked for the continuation of the 
workshops to be throughout the whole 
year, so what do you think? 

We are thinking about it, as it is a good 
idea. 

Why we do not invite European 
journalists to cover the activities of the 
festival? Especially as this can reflect 
positively on the image of stability in Egypt 
to the foreign media.

It is a good idea and we can prepare for 
it for the next editions of the festival but to 
achieve it, it requires special preparations 
because hosting European journalists is 
not an easy task and we have to search 

for a way to host them. And because I am 
an artist with experience in international 
events, I do not interfere in the details of the 
establishment of a festival of the Ministry in 
general. I understand that my intervention 
is within certain limits, but it is important 
to discuss such details during next editions.

We noticed an ultimate support from 
the Ministry of Culture to the theatre 
since you took the Ministry, so what is the 
secret behind this support of the father of 
arts?

I am not only interested in theatre, but 
also in all the different activities of the 
Ministry. But it could be because I spent 
most of my life on stage; an artist who 
introduces his works at Opera house even 
before my presidency of it. Personally, I am 
attracted to the theatre because I am one of 
the generation who sees theatre as the father 
of other arts. And for my generation it is a 
special case. Let us admit that sometime to 
find it hard to introduce the right content 
as we discuss art, but we suffer from 
some laws and regulations that can hinder 
creativity. We are doing our best now to 
solve these problems because creativity has 
no ceiling. And it is not logical to ask an 

artist to perform when he is suffering from 
obstacles, but we will work on such things 
next time. 

This edition celebrates African 
participation, so what is the role of the 
Ministry in supporting this trend on all 
cultural fields?

I am happy for the African participation, 
because the African theatre is unique from 
all western theatres, that gives the festival 
great distinction and diversity.  This year, we 
had a great role in the African relations file 
at the Ministry of Culture, in all our cultural 
events, whether conferences, festivals, or 
seminars which made a good dimension in 
our relation with the black continent. And 
finally we get back to the lap of the African 
continent, knowing their reach cultures and 
arts and that opens better fields. I hope this 
interest to last and never to stop again. 

How do you see the United States as a 
guest of honor for this year?

The festival is keen on the diversity in 
selecting guests of honor, and every year 
the festival celebrates the participation of a 
specific country in its activity with a special 
presence and strong focus as a guest of honor. 
This year we selected the United States, and 
I think that the American participation will 
be rich and highly significant. And all the 
information about the opening performance 
insures that it will be a great one.

This edition will witness the return of 
locally translated books, so will we see 
an expansion in this field for the next 
coming years?

We have to set a goal and strive to 
achieve it, because it is an important aspect 
of the festival. As festival is not about 
performances only, as these books can be 
excellent references to the researchers, 
scholars, and specialists. 

  What are the ambitions of the 
Minister of Culture to develop this 
festival?

I wish all the success for this edition 
and next ones, and I am optimistic about 
the development of the festival, so that it 
continues its role in coping up with what is 
going in the contemporary theatre around 
the world. As I mentioned, it is important to 
learn about updated techniques for the sake 
of those interested and specialists. I hope 
this festival to grow bigger and expand 
more. 
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We think about extending 
the workshops to be all 
Year Long. 

During the 18th edition in 2006, “Ruth Malchik” was honored, followed by John 
O’Nill in 2007. In 2009 during the 21st edition, “Richard Schekner” was the honoree 

of that year’s edition.



A group of 22 performances 
will participate from different 
foreign and Arab countries, 

in addition to an African participation on 
the occasion of Egypt’s celebration of the 
year “Egypt- Africa” this year. Uganda 
will participate in African performance 
of contemporary theatre for the first time 
this year, it is in addition to performances 
and seminars to learn more about African 
theatre experience. In order to shed light 
on African contemporary theatre and its 
development, and exchanging cultures; we 
met the Minister of Culture to explore her 
opinion on many of the raised issues during 
this edition.

What is the main role of the international 
festivals supported by the Ministry of 
Culture in supporting state’s policy? 

The importance of the international 
festivals is an undeniable fact, as its role 
is beyond just benefiting the different 
participated teams, to the mutual cultural 
influence between those interested and 
other specialists. As festivals have a minor 
role in communication between countries, 
here comes the importance of the soft 
power in taking advantage of different 
cultures and civilizations. But the impact 
of festivals varies from one festival to 
another and from one edition to another; it 
is based on the participated teams and their 
ability to communicate their message. Let 
us admit that only few festivals are licensed 
as international festivals. As there are many 
festivals international participation and 

international 
performances. But the 
difference between them is significant as 
the major impact is for the festivals with the 
badge of internationalism. As international 
festivals have a different form of support 
and cooperation, even if it contains 
international performances; it is not only in 
Egypt, but around the whole world. 

This year the festival received around 
197 offers to participate in the festival, 
it is considered as the largest number of 
applications received by the festival. 

In your opinion, what is the 
significant of this? And what are your 
expectations for the 26th edition of Cairo 
International Festival for Contemporary 
and Experimental Theatre?

I think it will be one of the strongest 
editions in the history of the festival. And it 
is not a new thing to this festival, as the last 
edition witnessed several unprecedented 
events on the occasion of the celebration 
of the Silver Jubilee. Thus this edition will 
be an extension of the last one. I followed 
up on the preparations throughout the last 
few days and I noticed they are strong and 
different. One of the most significance 
features of this festival is that its events and 
performances serve the theatre environment. 

One 
more remarkable 
feature of this festival is the numbers 
of workshops and seminars within its 
activities. The interaction that will take 
place between the guests and the audience 
and the resulted benefit of the participation 
will be important and will have a significant 
impact on the theatrical community.  

As an artist, what is your assessment 
of the experimental festival since its 
launch a quarter of century ago?

I have experienced this festival since its 
launch a quarter of century ago, and I admit 
that it added a lot to the for the theatre and 
art scene in Egypt. At the beginning of the 
festival, a lot of debates were raised about 
its importance, role, and philosophy. Since 
it was new and unique and artists were not 
accustomed to it.

The festival itself is a great achievement, 
and all the appreciation to the owners of this 
idea and all who contributed in supporting 
the festival and accepting criticism in 
the early beginnings of it until it became 
established in its standards and concepts. 
Because at the beginning the criticism was 
so tough, but the idea itself was totally right. 
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 I have high expectations about the development of the festival 
until it completes its role for the contemporary theatre.

Dr. Inas Abd Al-Dayem: 

The theatrical 
community recognizes how the 

minister of culture, Dr. Inas Abdel 
Dayem is interested in theatrical festivals 

in general and Cairo International Festival 
for Contemporary and Experimental 
Theatre in particular. Due to witnessing 
several changes, this edition will be 
a special one; for having the United 
States as a guest of honor for this year. 
This edition includes different types of 
theatrical events, such as performances, 
intellectual seminars, master classes, 
and round tables for theatrical 
specialists.

The Festival Is A Great Achievement

Interviewer: Mohamed Lotfy Translated by: Mary Awad 

After the return of the festival after its shutoff, a number of American theatre 
celebrities were honored, as during the 24th edition in 2017; the professor “Marvin 

Carlson” was honored. In 2018 during the 25th edition, the American director “David 
Henry Wong” was honored. During the next edition of the festival this year, the 

theatre director “Le Bruyer” will be honored. 



career as a teacher and dancer since 2015 at 
blac-kice dance company projects, Galaxy 
dance project Uganda. He is specialized 
in various dance styles like Ugandan 
Traditional Dances, Contemporary dance, 
House, Hip-hop and Breakdance but with 
high versatile to incorporate all the styles. 
Ismail collaborates with both local and 
international artists of different disciplines, 
world organizations and companies, as one 
of the greatest significant advancement 
in his career. The project was established 
and led by collective individuals involving 
Jingo Ismail. The word “Kumbe” means 
awareness in one of the Ugandan native 
language. This project is also based 
on collaborating with visiting artists 
in residency and local artists under the 
supervision of Black-ice Dance Company.

This workshop is an afro fusion dance 
workshop that invented for all categories 
of people either dancer or not who are 
interested in African traditional dances fused 
with urban contemporary aspects and also 
passionate in experimental dance theatre to 
tell stories. The workshop emphasizes self-
esteem; widen your skills and knowledge 
about art of dance as a tool for positive 
social change in the community. The 
workshop consists dialogue session 
that converges people of different 
consciousness capacity to share 
their life experience as a way of 
creating strong connection and 
also having fun. It will be held 
from 16th of September, 2019 
to 19th of September, 2019 at 
Dancing School at Creativity 
Center.  

Dramaturgy Workshop:

A workshop by Peter Eckersall; he is a 
Professor of Theatre and Performance and 
Executive Officer of the PhD Program in 
Theatre and Performance at the Graduate 
Centre, City University of New

York. He is an Honorary Professorial 
Fellow in the department of Culture and 
Communication, University of Melbourne.

The workshop is about this workshop 
will introduce the European understanding 
of dramaturgy and consider if and how it 
might relate to contemporary theatre and 
performance making in the world today. 
It will consider three primary questions: 
What is dramaturgy? How does it relate 
to what I do as a performing artist? In 
what way is contemporary theatre always 
dramaturgical?. The workshop will be held 
at Arts hall at Supreme Council of Culture 
from 11th of September, 2019 to 15th of 
September, 2019.

Lighting Workshop: 
A workshop by the trainer Jay Ryan 

from the United States, he is a freelance 
scenic and lighting designer, living in 

New York. His recent design works are; 
“The Snow Queen”, “The Loon”, “A 
Christmas Carol”. He has been awarded 
an Obie with Big Dance Theater and the 
Eva Adamson award for excellence in 
lighting design as well as three Phoebes 
Awards for lighting (Richmond VA 
Critics’ award). Also he was Resident 
Lighting Designer at Dance Theater 
Workshop (DTW) for 11 years, designing 
lights for 100’s of works. He works as an 
Adjunct Professor at MSU and Brooklyn 
College, a Visiting Assistant Professor at 
Dickinson College and Visiting Assistant 
Professor of Design at Illinois Wesleyan 
University. 

   The aim of this workshop will to 
explore a variety of topics: introduction 
to lighting – using hands on approach, 
Spending time working with the different 
lighting units to understand which light is 
best used in a given situation. It will also 
tackle basic lighting concepts, and we 
will explore the language of lighting, the 
function of lighting design, the different 
types of lighting instruments and the 
goals of a good design, the design process 
and covers the entire cycle of creating 
a design, the psychology of color with 
exploring the use of color as a story 
telling language. The workshop will be 
held at liberation center from 16th of 
September, 2019 to 18th of September, 
2019. 

   The main aim of introducing these 
six workshops is to help the theatre 
community in Egypt to enhance and 
add more new methods to express 
reality as theatre is considered as a 
mirror of the society.
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18 American theatre persons were honored throughout the different editions of the 
festival. The honoring started during the 7th edition in 1995 to the 22nd edition 

in 2010. In 1995 was the beginning with honoring “Alan Stuart” and then “Joan 
Acalistis” in 1996 during the 8th edition. Then “Robert Brostin” in 1997 during the 

9th edition, followed by “Lloyd Richards”, followed by honoring “George White” in 
1999 during the 11th edition.



On its 26th Edition, CIFCET Introduces 
Six Workshops for Theatrical Community

Report by: Hemmat Mostafa 
Translated by: Mary Awad 

It is proved that Arts will always 
grow and bloom by exchanging 
practical and theoretical 

experiences. In addition to this, 
the combination of ideologies and 
communication with new cultures; is 
always a way to create a productive 
atmosphere of artistic creativity. 
Throughout the different editions 
of Cairo International Festival for 
Contemporary and Experimental 
T h e a t r e , t h e F e s t i v a l ’ s 
administration aims to organize workshops 
for all spectrums of theatrical people to help 
them improving their experience. On the 
26th edition that will be held during 10th 
of September, 2019 to 21st of September, 
2019 headed by Dr. Sameh Mahran, and 
the general coordinator of the festival, the 
director Essam El Sayed, in addition to the 
secretary general of the festival, Dr. Dina 
Amin. Six workshops and series of lectures 
will be held to discuss the terms of theatrical 
performances in order to help the theatrical 
community in Egypt to enhance their future 
experience. Many organizations contributed 
in supporting the festival’s workshops, 
such as Arab Organization of Theatre, 
The American Cultural office in Cairo, 
Japan Organization in Cairo’s office. The 
workshops are as the following:

1- THE BODY AS A PATH TO 
POETRY 

It is a workshop by Sébastien Brottet-
Michel from France; he studied theatre at 
the drama school of Anne Sicco for 2 years. 
During those 2 years, he studied the basics 
of biomechanics. He also attended a lot of 
workshops, such as mime workshop with 
Marsil Marso, and Kyogen Japanese art with 
Mr. Chem Chegi Yamma.  Sébastien started 
his professional career as an actor in 2000 
by participating in Shakespeare’s plays; 
“Hamlet” and “Romeo and Juliet” and 
“Bremen Freedom” by Fassbinder. He 
also participated in acting in some 
short movies, and then he became an 
actor in sun’s theatre that is operated 
by Arian Mnoshkin. He participated 
in the last four plays that produced 
by the theatre and it was performed 
around the world. 

Sébastien’s philosophy in this 

workshop is about the essence of poetry 
and its impact on the theatrical condition. 
It is when we talk about poetry; we talk 
about reality, as reality on stage is when 
we experience a situation and go through 
it deeply without paying any attention to 
any kind of restrictions. When the truth is 
revealed; the audience will receive deeply 
what the actor is doing, which motivates 
the actor and it creates a mutual harmony 
between the actor and the audience. This 
harmony is called passion. It is a condition 
of the internal vital drama and totally away 
from fakeness. 

Thanks to Sébastien’s effort in Sun’s 
theatre, he managed to improve the 
technique of reaching the truth trough 
body. And through getting rid of anxiety 
of movement on stage; one can reach a 
serious point of concentration in watching, 
listening, and feeling. This workshop will be 
held from 16th of September, 2019 to 18th 
of September, 2019 at Creativity cinema 
(Cinema El Ebdaa).

Making Dance Theatre Workshop:
This workshop is introduced by Dan 

Safer from the United States, he is the 
artistic director of Witness Relocation and 

Relocation and has directed and 
choreographed all of their shows, 

ranging from fully scripted plays to 
original dance, theater pieces to many 
things in between places. In 2011, he 
choreographed Stravinsky’s “RITE 
OF SPRING” for Philadelphia 
Orchestra with Obie-winners Ridge 
Theater. His work has been seen 
internationally in France and many 
other countries. Currently, Dan is 
a teacher at MIT. 

In this workshop we 
will explore techniques that blur 
the line between dance and theater, 

generating material based in the physical and 
discovering the inherent dramatic content. Our 
work will focus on what is happening in the 
room in front of us and with us, allowing our 
process to be one of discovery, letting the 
work tell us what it wants us to be, instead 
of us imposing a predetermined plan on what 
we make. Participants should come prepared 
to move and dive right in. This workshop will 
be held from 15th of September, 2019 to 17th 
of September, 2019 at room No. 215 at AUC.

Finding the Authentic Conversation 
with Memory of Spaces:

This workshop is introduced by the 
Japanese trainer, Chiemi Fukumori. 
She is a contemporary arts mentor and 
educator at Okazaki city council, freelance 
choreographer, dancer, and performer, 
program director Disciplines: choreography 
methods, contemporary dance, rhythmic 
gymnastics, professional yoga, Pilates 
instructor (some kind of fitness exercises).  

This workshop is based on practicing the 
ideas of controlling your body and mind as 
well as exploring special awareness. It is the 
creative process that Chiemi has been using 
lately to find and create the scenarios of the 
space and body. This workshop also aims to 
find the balance of organic and inorganic; 

personal emotions and static existence. 
This Workshop will be held at Dancing 
School in Creativity Centre from 
11th of September, 2019 to 15th of 
September, 2019. 

Kumbe Arts Project Workshop
   A workshop by Jingo Ismail from 

Uganda, he is an performing artist, 
music producer, dance teacher 
based in Kampala -Uganda; 
He is a founding member at 
Blac-kice Dance Company.  
Ismail started his professional 
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By the beginning of the new millennium, the honoring of the American playwrights 
continued by honoring “George Wedyard” in 2000 during the 12th edition, followed 

by honoring “Mac Willman” in 2001 during the 13th edition. In 2002, during the 14th 
edition “Martha Konig” was honored, followed by “Roberta Livitov” in 2003. In 2004, 

“Joan Cheisel” was also one of the honrees. In the 17th edition in 2005 “Jack Wooler” 
was honored.



choreography movements. Not only this, 
but also Jonathan Walters serves in the 
show as an actor playing mute. The rest 
of the respected members are:  Susannah 
Mars as actress playing Bellomy , Josie 
Seidas actress playing Huckabee, Katrina 
Galka as actress playing Luisa, Tyler 
Jones as actor playing Matt, Vin Shambry 
as actor playing El Gallo, Tobia Andersen 
as actor playing Henry, Bill Wadlhams as 
actor playing Mortimer, and finally Eric 
Little as a music director.

The Fantasticks is the longest-running 
musical in the world. The special about 
this performance is that at the heart of its 
breathtaking poetry and subtle theatrical 
sophistication there is a purity and 
simplicity that transcends cultural barriers. 
The result is a timeless fable of love that 
manages to be nostalgic and universal at 
the same time. In addition, the Fantasticks 
has a funny and romantic musical halo 
about a boy, a girl, and their two fathers 
who try to build walls between them in 
order to separate them. So, the narrator, 
El Gallo, starts asking the audience to use 
their imagination and follow him into a 
world of moonlight and magic. The boy 
and the girl fall in love, grow apart and 
finally find their way back to each other 
after realizing the truth in El Gallo’s words 
that, “without a hurt, the heart is hollow.” 
Thus, there is a definite moral lesson at the 
end of the show.

The Fantasticks uses unique and simple 
props like: minimal costumes, small 
band and virtually nonexistent set. So, it 
is merely an intimate show that may be 
performed in virtually any space, engaging 
the audience’s imagination and showcasing 
a strong ensemble cast. It introduces a 
moving tale of young lovers who become 
disillusioned, only to discover an elevated 
level of maturity and meaningful love. All 
of this is delivered while being punctuated 
by a bountiful series of catchy, memorable 
songs that many of which have become 
classics for the audience. Briefly, the show 
is a booming one that was well-selected as 
the kick off of CIFCET 26th. 

About The Fantasticks, one can find the 
message from Allen Nause very effective 
and catchy. Allen says: “I am so excited 
that I got to be a part of the planning of 
this beautiful project, The Fantasticks 
in Egypt! I have been very fortunate in 
my career to have been a part of several 
theater tours that were funded by the U.S. 
Dept. of State. I had previously done 
some touring in the off season for the 
Oregon Shakespeare Festival in Ashland 

in the mid ‘80s. Touring small shows to 
places that had never experienced live 
theater proved to be very rewarding and 
powerful!  Bringing live performances 
and workshops to communities opened 
doors and promoted cooperation and 
communication.  I was so energized by 
the power of theater to connect and bring 
people together that I decided to start my 
own theater company which was booked 
all over the west coast and around the 
country. I was very soon introduced to 
someone from a U.S. State Dept. of 
Cultural Affairs who was looking for 
small troupes to tour internationally. This 
led to my first international theater tour 
to East and West Africa and Bangladesh. 
That tour proved very successful and in 
the early ‘90s I was again contacted to do 
another touring program to India, Nepal, 
Sri Lanka, Bangladesh, Egypt, Syria, and 
Jordan. I had just recently become artistic 
director of a tiny theater on the third floor 
of the YWCA and Artists Repertory 
Theater booked its first international 
tour! It was followed by a second tour 
in the mid ‘90s to many of the same 
countries. The connections I made on 
these tours led to offers to direct plays 
and lead workshops in India, Pakistan, 
Vietnam, Russia, and Israel as well as 
lead symposiums and workshops in 
Macedonia and Hungary.  What I have 
loved most about these projects is that 
they are about sharing. I have never 
been asked to proselytize. The U.S. 
Dept. of State has never given me an 
agenda or talking points. They wanted 
me to be myself and they wanted the 
artists I was working with to have 
the experience of working with an 
American. I loved that concept and 
those tours led to many lifetime 
artistic friendships! A few have found 
their way to Artists Rep’s stage or 
other Portland and U.S projects. The 
most important part for me, though, 
is the sharing; exchanging of ideas 
and artistic concepts; and breaking 
down the walls that can separate 
cultures and countries. I know that 
these Portland artists taking The 
Fantasticks to Egypt are the perfect 
Arts Envoys to continue to share and 
connect through the power of theater 
on our ever shrinking planet.” The 
tremendous potion of enthusiasm 
and passion in such message is 
really shockingly unbelievable. So, 
no denials this show is such a tower 
above. 
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After the return of the festival in its 13th edition in 2016, US came back to participate 
with the performance “Juarez Documentary Mythology”. In the 24th edition in 

2017, US participated through 3 Performances; “Forward”, “Privatopia”, and the 
masterpiece of the Arthur Miller “Death of Street Vendor”. These are 16 performances 

presented throughout the festival before the opening performance of this edition 
“FANTASTICKS”.

It was always known that the purpose of 
establishing the theatrical experiments and 
supporting them is nub of uniqueness and 
innovation. Since 2003, which was the 1st 
edition of Al-Fujairah International Festival 
for Monodrama, which is the first of its type 
in the region, this type of theatre is working 
on elevating the value of monodrama, in 
addition to directing the youths to devote 
their innovation for it. Furthermore, it aims 
at supporting all experimental instances that 
adds innovation; intending to innervate the 
Arabic theatrical movement, and to centralize 
it in the international theatrical arena.  
Taking Cairo International Festival for 
Experimental and Contemporary Theatre 
into profound consideration springs from the 
directions of Sheikh Rashid Ben Hammad 
Elsharqy, Chief of Al-Fujairah Council for 
Culture and Mass Media; which are concerned 
with the international support of the role of 
theatre. In addition, the concept of richening 
the cultural scene and consolidating the 
participation of the solo artist. When following 
these directions, the mere end of theatre 
is attained tremendously in humanitarian 
societies; regarding the issues that is concerned 
with the human psyche, contractions, social 
problems that mirrors the reality, in which the 
individual is involved, on theatre. 
All of this is conspicuously embodied in Cairo 
International Festival for Experimental and 
Contemporary Theatre; as it is considered 
one of the most important international 
cultural and theatrical festivals. The presence 
of such festivals paves the way for watching 
international performances, and studying the 
theatrical schools, in addition to knowing 
enough experiences from specialized figures 
like critiques, playwrights and artists. This 
helps, definitely, in engulfing the gap between 
different theatrical views which constitutes the 
intersection of eastern and western issues. In 
fact, such gatherings help in consolidating the 
value of theatre and its posture around the world.
Cairo International Festival of Experimental 
and Contemporary Theatre assures that its aim 
is to innervate the intellectual communication 
between peoples geographically, religiously and 
culturally. In addition, consolidating the varieties 
of techniques, the old and the new, which alludes 
to heritage and innovation.  
All respect to all who exerted a tremendous 
share of drudgery in Cairo International Festival 
for Experimental and Contemporary Theatre. 
We hope to find all sorts of amusements in this 
edition.

Eng. Mohamed Saif Al-Afkham

 CIFCET Fosters Communication
Among peoples



The Fantasticks Piercing the Sensations

By: Nourhan Elometry

Did you try eating in this 
restaurant? Would you please 
try this for me? What if you try 

a bigger size, or even another color? The 
word “try” is redundant in people’s daily 
life, for the theatre is the mirror of people’s 
conditions and life’s events. “Try” is 
present on stage. “Trials” are the mean and 
the end on stage. From here, the notion 
of the contemporary and experimental 
theatre bursts. The idea did not start from 
scratch or even was applied haphazardly. 
It is rather a systematic approach to try, 
mingle and fuse the technicalities and the 
styles all together to present a certain idea, 
or to work on an essential moral. Briefly, 
it is the unstoppable trials to tower above 
what is being presented on the spot.

As Egypt is the cradle of civilization and 
the exporter of enlightenment in the whole 
world, the contemporary and experimental 
theatre is having a broad and a solid base 
on its land. The CICET was the tool by 

which the underground theatres, and all 
those who called for the experimentation 
of every new, penetrated the international 
theatrical sphere. Egypt as a beacon 
among the Arab countries founded the 
idea of Cairo International Festival for 
Contemporary and Experimental Theatre 
to take all innovations inside its bosoms. 

In this edition of the CIFCET’s, the flow 
of international participation continues to 
stand with the Egyptian innovation for a 
collaborative union under the notion of 
contemporary and experimental theatre. 
It is the direct will to innervate and 
consolidate this type of theatrical aesthetics 
to become the fundamental brick of all the 
coming theatrical innovations. 

Artist Repertory Theatre Company 
was chosen to perform in the opening 
ceremony of the CIFCET’s 26th edition. 
It’s not the first show for the AR in Egypt. 
The theatre company once participated 
in Theatre Festival in Cairo 1991 and 
1994. Therefore, there must be a peculiar 
mesmerizing aura for the Fantasticks to be 

chosen as the point of departure for this 
year edition of the CIFCET.

This show is the outcome of a theatre 
company that the history of which should 
be cordoned with respect and appreciation. 
To accentuate, Artists Repertory Theatre is 
a professional non-profit theatre located 
in Portland, Oregon, United States. The 
longest-running professional theatre 
company has focused on presenting the 
works of contemporary playwrights 
since 1982. By the time, and after a great 
stretched time of success and proliferate 
production, The Fantasticks comes to be 
part of the AR series of innovation. 

Tom Jones has succeeded in putting the 
show of the Fantasticks in a fine exquisite 
mould, only to fascinate the audience by a 
halo of romance. This is beside the great 
roles of the rest of the company members. 
For further inspection, the directing of 
the show is under the duet: Allen Nause 
and Jonathan Walters. Harvey Schmidt is 
the composer, and Jonathan Walters puts 
another touch in the lighting designs and 
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US is considered as the most co-chair of the festival’s state jury. The beginning of 
US to be the jury president was in 1996 during the 8th edition by “Martha Koenigi”, 

followed by Dr. George Partiniv in 1998 during the 10th edition, “William Partlan” in 
2000 during the 12th edition, and “Philip Arnold” in 2001 during the 13th edition. In 

2004 during the 16th edition, “Gilbert Nil Layz” was the president of jury, and the last 
time was in 2005 with the presidency of “Martin Haul Amitin”.



The United States participated in the festival through 16 performances, starting from 
the second edition in 1989. As the first American participation was through the 

performance “A Diary of a Crazy Young Man”. The American theatre participation 
continued during the 1990s; as the the performance “Memory Ship and Electra” 

was introduced in the third edition in 1991. In 1995, during the 5th edition of the 
festival; US participated through 3 performances; “Defenders of Cambodia”, “Yago’s 

Conspiracy”, “Naive Rabbit”.
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In stable societies, theatre 
festivals are always attached 
to the urban soul of the city, 
where the “I” dissolves in 
the “other”, whoever he or 
she is just to celebrate the 
self. Accordingly, CIFCET 
found itself a rich soil where 
it flourished till its 26th round. 
The festival turned Cairo 
into a city that celebrates 
its glorious theatres.  Cairo 
celebrates its audiences that go 
on dialogue, its cosmopolitan 
soul that faced fusty powers 
with theatrical art since its 
appearance at the late 19th 
century, with all Muslims 
Christians, Jews, Arabs and 
Europeans who introduced a 
true Egyptian theatre in spit 
of its cosmopolitan texture. 
This soil enabled CIFCET to 
flourish, a soil that dissolved all 
ethnic, religious, demographic 
and cultural diversities into 
one soul. It is not just a festival 
that held 26 rounds. Instead 
it is a festival that reflects the 
soul of Cairo. You will see 
performances with free ideas and 
bold views, regardless of our 
agreement with it as the festival 
is only with what is aesthetic 
and contemporary. These are not 
empty mottos but a true faith 
that our role is to foster cultural 
dialectics. The true evidence 
of that is the state’s support 
represented in the ministry of 
culture. Don’t be astonished if I 
say that CIFCET is one of a few 
international festivals that receive 
major governmental support 
while any other support is actually 
limited. At last, welcome to Cairo, 
the city of theatre, along the nights 
of CIFCET. 
Khaled Raslan

 Festivals and
the Soul of City

South African Shows Apologize for 
Unexpected Disturbances

CEFCET Launches its 
Improved Website and App

Several Protocols Between CEFCET 
and Arab and International Bodies

Hatem Al-Gaiar 
Two Souther African Ahows; “Woza Albert”, 
directed by Hamilton Dhlamini, and “The System”, 
directed by Seiphemo Motswiri, apologized for 
not participating at the CEFCET 26th round due to 
sudden disturbances in South Africa. Disturbances 

prevented the first show from departure at 
Johannesburg International Airport while contacts 
with the other show was cut due to disturbances. 
Woza Albert participated in CEFCET 20 years 
ago and show was appreciated by the festival’s 
audiences then. 

Hemmat Mostafa 
Mohamed Bahgat, head of CEFCET media 
committee, indicated that the 26th round 
of CEFCET will see major improvements 
including the festival improved website that 
will be the biggest Arab website serving 
not only the festival’s events but also will 
include news of Egyptian theatre, Arab 
theatre, International theatre and friend 
festivals. 
And for the first time, CEFCET will launch 
a new app for tablets and smartphones that 
will cover all events of the festival. This will 
be the first app to be launched for a theatre 
festival in the world. 

Hemmat Mostafa 
  As a major policy of CEFCET, the festival assumes 
to sign several protocols during its 26th round with 
several Arab and International bodies including Arab 
Association for Theatre that supported the current round 
through paying for workshop trainers’ travelling fees 
and International Theater Institute (ITI), Headed by Eng. 
Mohamed Al-Afkham that supported the seminar of 
Africa through paying travelling fees of participants. 
  CEFCET will also sign cooperation protocols with 
several international festivals including “Ezz El-Din 
Ganoun Festival” held by Al-Hamra Theater – Tunisia 
and headed by Sirin Ganoun.
Such protocols may help CEFCET bring highly-qualified 
international trainers and other major performances. 



Today's events

Tomorrow's events

• Opening Ceremony  

The Fantasticks

8:00 PM
    Grand Theatre

 – Cairo Opera
House

Finding the Authentic 
Conversation with 
Memory of Spaces 
– Japan - Chiemi 

Fukumori – Dance 
School – Center for 

Creativity

Dramaturgy 
Workshop – 
Australia - Peter 
Eckersall -  Arts hall 
at Supreme Council of 
Culture

11:00am- 2 PM

A Part of the Ending 
– Kuwait – Balloon 

Theatre

 5 PM

Bahyyia – Egypt – Al-
Gomhouria Theatre

 7 PM

The Miser – Kosovo – 
Hanager Arts Center

 7 PM

The Dream Hospice 
– Brazil – El-Salam 

Theatre

 9 PM
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The 
Fantasticks 

In Cairo

Dr. Inas Abd Al-Dayem:

The Festival Is A Great Achievement




