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برولوج

للمهرجانات المسرحية المحلية بالتحديد 
في  حصرها  نستطيع  ال  متعددة،  فوائد 
كلمات هذا المقال الصغير، إال أن أبسطها 
مهمة  وسيلة  كونها  في  يظهر  وأهمها 
لقياس مؤشرات األداء للحركة المسرحية، 
أهدافها  تحقيق  في  الفاعلية  حيث  من 
المستويين  على  والمعلنة،  الصريحة 
تركيز  بسبب  وذلك  والفني،  اإلداري 
طويلة  لفترات  استمرت  التي  الممارسة 
عبر الموسم، في فترة زمنية قصيرة وداخل 
قدرة  يتيح  ما  وهو  محدد،  جغرافي  نطاق 
المشاهد على متابعة عينات مختلفة ألنماط 
طوال  مشاهدتها  نستطيع  ال  والتي  اإلنتاج 
تحتاج  التي  المسرح  طبيعة  بسبب  العام 
مشكالتها،  الكتشاف  الحي،  الحضور  إلى 
ووضع الحلول الالزمة لهذا اإلنتاج، وما سبق 
لهذه  هل  ضروريا،  أراه  سؤاال  علينا  يفرض 
من  أهمية  أو  دور  أي  المحلية  المهرجانات 
المعالم  واضحة  مسرحية  حركة  أو  تيار  دون 
تستطيع أن تعمل داخل موسم منتظم؟ أعتقد 
مهرجان  دون  من  فالموسم  واضحة،  اإلجابة 
يفقدنا القدرة على المعرفة الكلية، والمهرجان 
حدث  مجرد  إلى  يتحول  حقيقي  موسم  بال 
ترفيهي غير ذات جدوى، تلك هي آفة مسارحنا 
العربية التي باتت تعلي من شأن المهرجانات 
بالفرق  الفني،  بالمنتج  باألصل،  االهتمام  دون 
وكيفية  لها  المصاحبة  باإلدارة  المسرحية، 
لدى  للمسرح  الذهنية  بالصورة  تطويرها، 
المجتمعات العربية، وكيف نعمل على توجيهها، 
بشكل  وتنميتها  المسرحية  بالجماعات  العناية 
ال  عروض  إلى  عروضنا  معظم  لتتحول  دائم، 
تتسم باألصالة ومصنوعة ألغراض زائفة بعيدة 
كل البعد من أن يكون لها هم تريد أن تتشارك 
من  العروض  هذه  فمثل  مجتمعاتها،  مع  فيه 
شأنها أن تجرف األرض المسرحية وتوقف الحراك 

المسرحي.   

خالد رسالن

مواسم 
ومهرجانات

بالعرض  للمهرجان  الدورة األولى  البداية مع  املهرجان، كانت  العراق شاركت خمس عشرة مرة فى 
منها مرتني فى  املشاركات  واستمرت  العراقيني،  الفنانني  نقابة  لفرقة  ورحلة(  )ألف رحالة  املسرحى 

الفترة من 1988 حتى 1998، وعشر مرات فى الفترة من 1999 حتى 2010، وبعد عودة املهرجان من 
التوقف شاركت العراق مرتني فى الدورة الرابعة والعشرين 2017 بعرضى )عربانة – انفرادى(، ودورة 

اليوبيل الفضى 2018 بعرض )رائحة حرب(، باإلضافة إلى مشاركة هذا العام بعرض )سندباد(.

محمد لطفي

الدولى  القاهرة  مهرجان  رئيس  مهران،  سامح  الدكتور  وقع 
الكاتب  مع  تعاون  بروتوكول  والتجريبى،  المعاصر  للمسرح 
العربية للمسرح، وذلك  العام للهيئة  اسماعيل عبد اهلل األمين 

ظهر اليوم، بالمجلس األعلى للثقافة.
يدور البروتوكول حول إنشاء مشروع خزانة الذاكرة الذى تتبناه 
وتاريخ  الهامة  المهرجانات  توثيق  خالله  من  وتهدف  الهيئة، 

النشاط المسرحى بالوطن العربى.
ووجه د. سامح مهران، رئيس المهرجان، الشكر للهيئة العربية 
مؤكدا أنها لم تدخر جهدا فى دعم الحركة المسرحية والمهرجان 
التجريبى، مؤكدا أن الهيئة تكفلت بأجور كل المدربين االجانب 
التعاون  المهرجان، متمنيا أن يستمر  التى قام بها  الورش  فى 

فى اإلدارة الجديدة للمهرجان.
من  العشرات  عن  التوثيق  هذا  يسفر  أن  يمكن  مهران:  وقال 
نقد  على  تعمل  أن  يمكن  التى  والدكتوراه،  الماجستير  رسائل 
النقد، واكتشاف الكثير من الموضوعات األكاديمية الغائبة عن 
هو  البروتوكول  وأضاف:  الماضية.  الدورات  خالل  المهرجان 
منذ  الموقعة  والمهرجان  الهيئة  بين  التعاون  التفاقية  مكمل 
عدة  فى  تدريبية  ورش  عدة  عن  أسفرت  والتى  سنوات،  ثالث 
مجاالت مسرحية تمت خالل الدورة الحالية و الماضية من عمر 

المهرجان تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين. 
للمسرح:  العربية  للهيئة  العام  األمين  عبداهلل  اسماعيل  قال 
“إننا نعتز بهذه الفرصة وهذه الشراكة التى تأتى مع إحدى أهم 

التجريبى والمعاصر، بعد أن  النوافذ المسرحية وهو المهرجان 
قطعنا شوطا كبيرا من تطبيق استراتيجية الهيئة التى حاولت 

أن تبتعد عن التنظير واتجهت للواقع”.
بتوثيق  بدأنا  اليوم،  المشروع  هذا  إلى  نصل  “حتى  وأضاف: 
مهرجان األردن المسرحى ثم مهرجان دمشق، كما انتهينا من 
توثيق أيام قرطاج المسرحى، ونعمل اآلن على توثيق مهرجان 

الهواة الجزائرى عبر ٥٢ دورة سابقة.«
المسرح  تجربة  توثيق  الى  األوان  آن  مشروع  »هناك  وأكمل: 
المغربى منذ انطالقه وحتى اآلن ونعمل على هذا المشروع منذ 

٦ أشهر.«
ومن جانبه قال المخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان: 
 ،٢٠١٦ فى  بيننا  الموقع  للبروتوكول  تكملة  البرتوكول  يأتى 
وكان قائما على توصيات اجتماع وزراء الثقافة العرب فى ٢٠١٥، 
والذى ينص على التعاون من خالل عدة مجاالت مثل التسويق 

والتنمية المستدامة وغيرها.
تحت  الهيئة  تبنته  مشروع  من  جزء  البروتوكول  “هذا  وأضاف: 
مشروع خزانة الذاكرة، بدأ بتوثيق مهرجانات األردن ثم مهرجان 
قرطاج، كما تم توثيق جزء من المسرح المصرى، واليوم نتجه 
لتوثيق المهرجان التجريبى، والذى ترك اثرا عميقا على الحركة 
التوثيق لن يكون سريا بل سيطبع  المصرية، وهذا  المسرحية 

ورقيا وسينشر، وسوف يكون متاحا على الموقع اإللكترونى.
المنسق  السيد،  المخرج عصام  الجديدة،  االتفاقية  توقيع  حضر 
العام للمهرجان التجريبى، ومن جانب الهيئة العربية للمسرح، 
حضر إسماعيل عبداهلل األمين العام للهيئة، وغنام غنام، مسئول 

اإلعالم بها.

توقيع بروتوكول تعاون بين المعاصر والتجريبى والهيئة العربية للمسرح

هيئة الكتاب تطرح باألسواق قريبا  إصدارات الدورة 26 
في بادرة هي األولى من نوعها بدأت هيئة الكتاب برئاسة د. هيثم 
القاهرة  لمهرجان   ٢٦ الدورة  إصدارات  طباعة  في  علي،  الحاج 
الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وسوف تطرح اإلصدارات في 
األسواق بمنافذ بيع هيئة الكتاب بمصر وبالعالم العربي لتكون 
متاحة للجمهور العادي والمسرحيين، وتصدر بشكل يليق باسم 
المسرحية  المحافل  وسط  العريق  وتاريخه  المهرجان  مصر 

الدولية.
يذكر أن المهرجان قد استعاد اإلصدارات الورقية في الدورة 
تأليف  الجسد”  “شعرية  وهي  دام سنوات  توقف  بعد  الحالية 
مصاص  أو  “أرسطو  سيف،  محمد  د.  ترجمة  لوكوك،  جاك 
د.  ترجمة  دوبون،  فلورنس  تأليف  الغربى«  المسرح  دماء 
تأليف  المسرحي”  اإلخراج  في  “محاضرات  سيف،  محمد 
“المسرح  محمد،  قاسم  ترجمة  فاختانجوف،  يفجيني 
األفريقى المعاصر” تأليف د. أسماء يحيى الطاهر، “مسرح 
عام  بعد  األمريكية  المتحدة  الواليات  فى  المهمشين 

١9٦8« تأليف د. حاتم حافظ.
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املهرجان  للمهرجان من خالل مشاركتني فقط طوال دورات  الدولية  التحكيم  العراق فى جلنة  ساهمت 
احملكمة، املرة األولى كانت فى الدورة الثانية للمهرجان عام 1989 الدورة األولى للتسابق على اجلوائز 

باملهرجان، من خالل مشاركة الفنان العراقى الكبير )يوسف العانى(، املرة الثانية كانت فى الدورة السابعة 
عشرة عام 2005، وكانت املصادفة أنها مبشاركة الفنان )يوسف العانى( أيًضا، تلك كانت مشاركتا العراق 

فى عضوية جلنة التحكيم الدولية للمهرجان عبر دوراته احملكمة املختلفة.

شيماء سعيد

شهد متدربو ورشة المدرب الفرنسي سباستيان بروتيه بداية 
اليوم الثاني من أيام ورشة “الجسد كمسار للشعر” ترجمة نوال 
عبد العزيز والتي تستمر حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري، 
وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر 

والتجريبى »٢٦«.
وقد بدأ سباستيان بروتيه الورشة بتدريبات رياضية تساعد فى 
أرتخاء عضالت الجسد، لمدة نصف ساعة؛ أعقبها تمرين الخيال، 
حيث  التخيلية،  قدراتهم  وزيادة  المتدربين  خيال  لرفع  وذلك 
افترض موقف بأن يتخيل المتدربون بيتهم، والمطلوب منهم 
كل  وتموت  المنزل  هذا  يحترق  وفجأة  منازلهم،  إلى  الذهاب 
أحصنة  يركبون خاللها  ما سوف  معركة  تخيلهم  ثم  عائلتهم، 

وكل منهم ممسكا فى يده أسلحته المتخيلة .
قال سباستيان: ال بد لكل ممثل مسرح فى العالم أن يبحث عن 
نفسه  ويحث  العالم،  بلدان  كل  فى  المختلفة  المسرح  ثقافات 
على تعلمها، بحيث يخلق لنفسه طرازا مسرحيا خاصا به، وسأل 
المتدربين هل يعرف أحد شىء عن فريق مسرح الشمس الذي 
أيا منهم، وكيف يقومون  هو عضو به في فرنسا، وهل يعرفه 
من  طالبا  منه،  التعلم  في  ترغبون  الذين  المدرب  بإختيار 

المتدربين البحث عن تاريخه ومعرفة من يدربهم.
اختيار  يتم  حيث  الماريونت،  تدريب  بعمل  سباستيان  بدأ  ثم 
متدرب ويقوم المتدربون بالتحكم  في حركات جسمه ومالمح 
الدمية،  مثل  تحرك  دون  عينه  ثبات  بشرط  وابتسامته،  وجه 

وأشار سباستيان إلى أن على راقص الماريونت أن يكون رخوا 
مستسلما تمامًا إلرادة زميله الذي يتحكم به. 

دائرة  نصف  يشكلوا  أن  المتدربين  من  سباستيان  وطلب 
مكونة من المتدربين في دور الماروينت والمحركين، ثم يبتعد 
الشخص المتحكم عن الماريونت، ليستمر راقص الماريونت في 

التحرك بنفس الطريقة ولكن بدون متحكم.
وبعد انتهاء تدريب الماريونت طلب سباستيان من المتدربين 

أن يسيروا وكأنهم يقدمون أنفسهم للجمهور، ويستهدف ذلك 
ثم  ومن  المتدربين،  لدى  السير  حركة  عيوب  تكشف  التدريب 
فيما  الصحيحة  السير  أنفسهم على حركة  وحثهم على تدريب 
بعد . واختتم الفرنسي سباستيان اليوم الثاني من ورشته بتنبيه 
المتدربون  يقوم  وسوف  الورشة  أيام  آخر  غدا  بأن  المتدربين 
بتقديم عروض قصيرة تضمن كل التدريبات التى تدربوا عليها 

أثناء أيام الورشة مع إضافة بعض المونولوجات.

عماد علوانى

تستمر ورشة مشروع كومب للمدرب االوغندى جينجو اسماعيل 
أنه  اليوم  بداية  فى  المدرب  أوضح  حيث  ٢٦؛  الثانى  لليوم 
يتوجب على كل متدرب خلع حذائه – أى أن يكون المتدرب حافى 
بالحركة  يبدأ  ثم  الحركة،  حركة  ويكتسب  ليتخفف   - القدمين 
العشوائية فى المكان ومن ثم الثبات والحركة بالتبادل مع كل 

إشارة من المدرب.
بعد ذلك انتقل جينجو إلى تدريب المجموعة على القيام باألداء 
بالحركة البطيئة ليستطيع كل متدرب التحكم فى جسده، واستمر 

ذلك لمدة ٢٠ دقيقة تقريبا، ثم انتقل إلى تمارين اإلحماء بأن 
جماعية  حركة  عمل  فى  ويبدأون  دائرة  فى  المتدربون  يقف 
بالقدمين - لتحقيق إيقاع واحد متناغم - يبدأ بطيئا ثم يكتسب 
سرعته تدريجيا، ليعود بطيئا مرة أخرى، ثم أضاف بعد وقت قليل 
حركة جديدة مع حركة القدمين وهى حركة اليد اليمنى كجناح 
والدوران  الحركة  تنفيذ  فى  المتدربين  مجموعة  فبدأت  طائر 
حول مركز الدائرة أو التقدم نحو المركز والعودة إلى أماكنهم 
على محيط الدائرة مرة أخرى مع التبديل بين حركة اليد اليمنى 
ثم حركة اليد اليسرى. ثم اكتسبت التدربيات حيويتها أكتر إذ 

توسعت مجال الحركة لتشمل كل أطراف الجسد.
من  جديدة  حزمة  لممارسة  المجموعة  جينجو  قاد  ذلك  بعد 

تمرينات االحماء تعتمد على حركة الكتفين واليدين، مضيفا لها 
التأثير  لتعميم  وذلك  بالقدمين،  وسريعة  متتابعة  عنيفة  حركة 
جميع أجزاء الجسد وفى النهاية بمجموعة من تمارين التنفس. 

أداء مجموعة جديدة  فى  المجموعة  جينجو  قاد  اإلطار  ذات  فى 
تعتمد  الرقصات  أن هذه  النسائى موضحا  الرقص  تمارين  من 
واإلناث  الذكور  المتدربين  الخصر وطلب من جميع  على حركة 

أداء جميع الحركات معا بشكل جماعى.
الورشة تساءل المدرب: هل سمعتم عن  الثالث من  الجزء  وفى 
أدوات الكويوجراف؟ وكم أداة تعرفونها من أدوات الكويوجراف؟ 
التصميم  مفاتيح  بعض  الورشة  هذه  فى  سنتعلم  ويجيب: 
الحركى وهى تصلح لجميع أشكال الرقص كالشرقى واألفريقى 
والمودرن وغيرها موضحا أن األداة األولى من أدوات التصميم 
بالفراغ/ الراقص  لعالقة  مشيرا  الحركي،  االرتجال  هى  الحركى 
لتحقيق  والحركة  المكان  استخدام  عليه  الراقص  وأن  المكان، 
حركية،  جملة  وتكوين  المتتابعة،  الحركات  من  لمجموعة  بناء 

وهو ما أسماه بمستويات الحركة. 
ثم طلب من كل متدرب ارتجال الحركة على مجموعة متنوعة من 
الموسيقات واالغانى االفريقية متباينة األلحان واإليقاع. مؤكدا 

أن على كل راقص خلق قصة فى خياله أثناء ارتجاله الحركة. 
المتنوعة  الحركى  االرتجال  تمارين  أداء  فى  المتدربون  استمر 
بين االرتجال وقوفا، ثم ارتجال الحركة مع ثنى الركبتين توسطا 
إلخ  األرض..  على  الحركى  االرتجال  ثم  والوقوف.  الجلوس  بين 

من التنويعات التى يتسم بها الرقص المعاصر.
إرهاقهم  برغم  سعادتهم  عن  المتدربون  عبّر  الختام  وفى 
الشديد من جراء التمارين المتتابعة، ووضح أحدهم أن تكنيك 
الورش  فى  يعتده  لم  ما  هو  االحترافية  شديد  المدرب  عمل 
والممارسات السابقة له.  وقال آخر: إنه مارس الرقص األفريقى 

من قبل، لكن المثير فى هذه الورشة أن المدرب أفريقى. 

ورشة »الجسد كمسار للشعر«.. تدريب راقص الماريونت

االرتجال الحركى كأداة من أدوات التصميم 
فى اليوم الثانى من ورشة مشروع كومب: 
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حصلت العراق على تكرمي املهرجان ست مرات، التكرمي األول للعراق كان من خالل الفنان )إبراهيم 
جالل( فى الدورة الثانية للمهرجان 1989، املرة الثانية كانت بتكرمي الفنان )يوسف العانى( عبر دورة 

املهرجان الثانية عشرة 2000، التكرمي الرابع للعراق كان فى الدورة السادسة عشرة 2004، بتكرمي الفنان 
الثامنة عشرة  الدورة  فى  القصب(  الفنان )صالح  بتكرمي  كانت  اخلامسة  املرة  عبداحلميد(،  )سامى 

2006، التكرمي األخير للعراق كان من نصيب الفنان )عزيز خيون( فى الدورة احلادية والعشرين 2009.

كتبت - ياسمين عباس

في ثالث أيام الورشة العلمية إلخراج المسرح الراقص، للمخرج 
قال  الونج  التحرير  بمركز  تقام  والتي  سيفر  دان  األمريكي 
»سيفر«، إن العروض المسرحية الراقصة التي يحضرها تستغرق 
عليها بطريقة متقطعة  يعمل  أنها  كاملين، خاصة  عامين  معه 
أن  يجب  التكنيك  أن  مؤكدًا  يقدمه،  فيما  االختالف  يرى  حتى 
على  نعتمد  ال  أننا  خاصة  درامية،  حبكة  كل  في  مختلف  يكون 
التي يصل من خاللها  الجسد  الكالم، فكل ما يهمنا هو حركة 

االحساس بما يحدث للمتلقي.
وقام »سيفر« بعمل عدد من تمارين اإلحماء، والتي تعتمد على 
البطن،  على  اليدين  وضع  مع  قلياًل،  متباعدين  القدمين  جعل 
أن هذه  إلى  الفتًا  الجزع،  ثني  ببطء دون  والنزول  الركب  وثني 
وتمد  بالتمارين،  للبدء  الجسم  تهيئة  على  تساعد  التمارين 
الجسم بالحيوية والنشاط، كما أنها تعمل على تدفق الدم إلى 

جميع أعضاء الجسم، وتحافظ على اللياقة البدنية.
وأشار »سيفر« إلى أنه ال يوجد شخص ال يتقن عمل كل شيء 
يستطيع  حتى  دائمًا  والخطأ  المحاولة  من  فالبد  كامل،  بشكل 
وجه،  أكمل  على  لديه  ما  أفضل  تقديم  الراقص”   / »الشخص 
الفتًا إلى أن المسرح الراقص يحتاج إلى التمرين المستمر على 

الرقصات، إضافة إلى تغيير التكنيك بين وقت وآخر.
عنصريين  على  يقوم  الراقص  المسرح  أن  »سيفر«،  وأكد 
أساسيين هما الممثل والجمهور، حيث يقوم الممثل المسرحي 
الموجود على الخشبة بمجموعة أفعال صوتية وحركية وايمائية، 

أفعال  بجموعة  يقوم  أيضا  فهو  الجمهور  أي  الثاني  والعنصر 
حركية وصوتية تبدأ من لحظة مغادرته البيت حتى وصوله الى 
المسرح، ويستمر الفعل أما بالتصفيق والهتاف في حال إعجابه 

بالعرض، أو االستنكار واالستهجان في حال حدوث العكس.
وأوضح »سيفر«، أن المسرح الراقص يعتمد على قيام ممثلين 
محترفين باستخدام كل المهارات من تمثيل ورقص وأكروبات 
يكون  حيث  بهلوانية،  وحركات  مسرحية  وحيل  وبانتومايم 

التمثيل ارتجاال أي ال وجود لنص مسبق، فقط يتم االتفاق على 
الفكرة الرئيسية ويقوم بعدها الممثلون بارتجال أدوارهم أمام 

الجمهور من خالل شخصيات نمطية ثابتة.
ولفت »سيفر« إلى أن المسرح الراقص يجب أن يدمج كل من 
الصورة  والصوت معا، فلم يعد هو العنصر المسيطر على خشبة 
استطاعت  األخرى  المسرحية  العناصر  كل  بأن  منوها  المسرح، 

احتالل أهمية موازية على خشبة المسرح.

سمية أحمد

للمصمم  اإلضاءة  ورشة  من  الثاني  اليوم  فعاليات  اختتمت 
األمريكي جاي رايان والتي تقام ضمن مهرجان القاهرة للمسرح 
الفلكي  على مسرح  وذلك  الدورة ٢٦،  في  والمعاصر  التجريبي 

بالجامعة األمريكية .
بدأت الورشة بتدريب عملى مع المجموعات التي تم تقسيمها 
الصور  من  مجموعة  بعض  عرض  تم  حيث  األول  اليوم  في 

في  فرد  كل  من  رايان  وطلب  باختيارها  المتدربون  قام  التي 
الذي شعر به  أو ما  رأيه في هذه الصورة  المجموعة أن يكتب 
تجاهها عندما نظر إليها. وبعد االنتهاء من التدريب األول أخذ 
رايان المتدربين الى خشبة المسرح للتعرف على أجهزة اإلضاءة 
اإلمكانيات  وما  جهاز  لكل  تفصيلي  شرح  تقديم  مع  المختلفة 
تطرق  حيث  المسرحي،  العرض  في  تقدمها  أن  يمكن  التي 
لعدة أنواع منها البريجكتور ووحدات اإلضاءة المختلفة وكيفية 
يتم  وكيف  بداخلها  القطع  وتغيير  فتحها  وطرق  استخدامها 

وظيفتها  إضاءة  جهاز  بكل  الموجودة  اللمبات  وأنواع  تعليقها 
التي يجب  المختلفة، مع تقديم شرح وسائل األمان  وتأثيراتها 

اتباعها عند تركيب وحدات اإلضاءة بداخل المسرح. 
عملى  شرح  بتقديم  رايان  جاي  األمريكي  اإلضاءة  مصمم  قام 
للمتدربين والمقامة اآلن على مسرح الفلكي بالجامعة األمريكية 
عن كيفية تركيب وتثبيت وحدات اإلضاءة مثل البريجكتور على 

»الهرسة« الموجودة على خشبة المسرح. 
وتشغيلها  تركيبها  كيفية  عن  تفصيلي  شرح  تقديم  وبعد 
عن  المطلوبة  بالنسبة  اإلضاءة  درجة  تظبيط  اتقان  وكيفية 
األلوان  اختيار  في  تساعد  التي  الجيالتين  استخدام  طريق 

المناسبة للمشهد، مستعينا بأحد التماثيل. 
وتثبيتها،  الوحدات  بتركيب  القيام  المجموعات  من  طلب  كما 
االضاءة  فتحات  واختيار  الجيالتين  استخدام  إلى  باإلضافة 

بالشكل المناسب. 
وإضاءة  ديكور  مصمم  هو  رايان«   »جاي  االمريكي  أن  يذكر 
مستقل يعيش في مدينة نيويورك. أحدث أعماله هي: تصميم 
البرية،  حكايات  كارول،  ميالد  عيد  الثلج،  ملكة  وإضاءة  ديكور 
مع   Obie أوبي  جائزة  على  وحصل  الوجود،  تشريح  والجسد: 
في  للتميز   Eva Adamson وجائزة  الكبير  الرقص  مسرح 
تصميم اإلضاءة وكذلك ثالث جوائز Phoebes لإلضاءة جائزة 
المقيم في  اإلضاءة  Richmond VA Critics.  كان مصمم 
ورشة مسرح الرقص )DTW ( لمدة ١١ عامًا، حيث قام بتصميم 
كأستاذ  بالتدريس  وقام  كمدرس  عمل  عمل.  لمائة  اإلضاءة  
وأستاذ  بروكلين،  وكلية  ميشيجان  والية  جامعة  في  مساعد 

مساعد زائر في كلية ديكنسون، وأستاذ مساعد للتصميم.

دان سيفر: المسرح الراقص يحتاج إلى التدريب المستمر وتغيير التكنيك بين وقت وآخر

جاي رايان يقدم تدريبا عمليا على فك وتركيب وحدات اإلضاءة وتعريفها

في ثالث أيام ورشة إخراج المسرح الراقص

في ختام ورشة اإلضاءة المسرحية 
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حصلت العراق على جوائز املهرجان ست مرات خالل خمس دورات مختلفة، وكانت اجلائزة األولى هى 
جائزة أفضل ممثل التى حصدتها العراق مرتان، األولى فى الدورة الثانية للمهرجان 1989، عندما حصل 

الفنان )جواد الشكرجى( على جائزة املهرجان عن دوره فى عرض )لو( للفرقة القومية للتمثيل، املرة 
الثانية كانت فى الدورة العشرين 2008، عندما حصل الفنانان )عبدالستار البصرى – يحيى إبراهيم( 

على جائزة املهرجان عن دورهما فى العرض املسرحى )حتت الصفر( للفرقة القومية للتمثيل.

كتبت - دينا دياب 

الدولى  القاهرة  لمهرجان  الـ٢٦  الدورة  فعاليات  ضمن 
للمسرح المعاصر والتجريبى أقيمت مائدة مستديرة بعنوان 
“غياب الهوية فى المسرح العربى« قدمها السفير على شبو 

وأدراها رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران.
فيه  ألقى  بحثا  باليونسكو،  السفير  شبو  على  الباحث  وقدم 
الهوية  تعريف  حول  المظلمه  الزوايا  بعض  على  الضوء 

ومفاهيمها.
وغير  وسريعة  محايدة  نظرة  أقدم  كلمته:  خالل  شبو  وقال 
التى  العربية  المنطقه  فى  التناقضات  عمق  توضح  عميقة 
تتجذر فى الجغرافيا والتاريخ، فما اعتدنا على تسميته نحن 
عن جغرافيتنا باسم “المنطقة العربية« يعيد تسميتها البنك 
الدولى والعديد من توابعه باسم »منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا«، وهو بذلك أزال منها صفة العربى أى أزال 
التراث، وهى تسمى  التاريخ قبل الجغرافيا واللغة قبل  منها 

بالشرق األدنى أحيانا.
إن كل هذه المتناقضات تصرخ فينا بأسئلة من نحن، وماذا 
وعلى  العالم،  لتقدم  به  نسهم  الذى  وما  بالدنا،  فى  نريد 
الرغم من كون هذه الصرخه تجيب عن جوانب السؤال “إننا 
ينشأ  أن  يجب  يتحقق  حتى  الوجود  هذا  لكن  موجودون«، 

هوية خاصة بنا، لكن مامعنى الهوية.
وقدمت الورقة تعريفات فلسفية واجتماعية ومن علم النفس 
لمعنى الهوية المفقودة لمسرح عربى يتسع لجميع الهويات 
شيو  قدم  العربى  المسرح  هوية  صعوبة  ولفهم  الوطنية، 

مثاال بالمسرح المغربى والخليجى.
من  تتكون  ما  لمجتمع  الجامعة  الهوية  أن  أؤكد  وقال: 
خارج  المسرح  هوية  حسب  تنسج  العناصر  من  مجموعة 
األيديولوجيات، تنسج من هويات وطنية مختلفة تمثل كل 

البلدان العربية فى غالبها متكاملة.
وأوضح أن العروض المسرحية تفتقد إلى الهوية المشتركة 
مما يجعلها فاقدة للمعنى الوجدانى العربى، إضافة إلى ذلك 
المسرحيات وبسبب االستنساخ  النمط من  فإن مجمل هذا 
فى  تتمثل  أخالقية  بكارثة  محمال  يكون  والجمالى  الفكرى 
شروط  يلغى  ما  تقديرى  فى  وهو  الجمهور،  على  االستعالء 

التشابك السرى بين الجمهور وخشبة المسرح.
إلى  يدعو  فهذا  المسرحية  المهرجانات  تعدد  عن  أما 
السعادة، لكنها تفتقد إلى الخصائص، والدليل على ذلك أن 
والحل  واحدة،  المهرجانات  كل  فى  تقدم  التى  المسرحيات 
هو استخدام نفس األدوات التى استخدمها الغرب فى رسم 

الهوية.
رابطة  رئيس  علوان  للدكتورعبدالحسين  مداخلة  وفى 
عن  الهوية  غياب  فكرة  مع  أختلف  قال:  كندا  فى  الفنانين 
نفتقد  بأننا  الحكم  يمكن  ال  وقال:  المسرحية  المهرجانات 
الهوية فى المهرجانات؛ ألن هوية المسرح العربى موجودة 
المسرح  هوية  ذلك  على  ومثال  حدة  على  مهرجان  كل  فى 

التجريبى الذى يحافظ عليها على مدار دوراته.
فى حين قال د. جبارخماط: أزمة الهوية سببها تأخر المسرح 
العربى فى بحث الكثير من الكتُاب عن المسرح العربى، رغم 

أنه مأخوذ من المسرح الغربى.

فعل  فى  الثقافى  بالنقد  يعرف  فيما  نعانى  أننا  وأضاف: 
باألداء  هويته  يحقق  قومى  تراكم  وجود  فى  وحضارى  فنى 
مهمه  مسرحية  مهرجانات   3 هناك  أن  إلى  الخاص،مشيرا 
العربى«  و«المسرح  و«قرطاج«،  التجريبى«  “القاهرة  وهى 
محطات  لكن  وانسجاما،  نجاحا  حققت  التظاهرات  وهذه 
التشويش فى المهرجانات المحلية هى التى أثرت على شكل 
هذه المهرجانات، مقترحا أن تستهدف المهرجانات المحلية 
مع  التعامل  على  قادرا  العربى  العقل  ليكون  الثقافة،  تنمية 

العولمة الثقافية.
الجزائرية تواجه  الثقافة  الفنان زيانى شريف عياد: إن  وقال 
أزمه أيضا فى قضية الهوية خاصة بعد االستقالل الفرنسى 
ولم نجد لها حال حتى اآلن، وهناك من طالب بإثبات الهوية 
على  قتل  لكنه  الجزائرية  الثقافه  فى  وتمثيلها  األمازيغية 
باب المسرح، وهذا يؤكد صعوبة توضيح الهوية المسرحية 

العربية.
اإلبداع  إن  قال  الحمدان:  البحرينى يوسف  المسرحى  الناقد 
فى  دخلنا  لو  حتى  األساسى،  المرتكز  وليس  الهويه  هو 
مناطق  عن  نتساءل  أن  بد  وال  القديمة،  التقليدية  األشكال 

مختلفة تتجاوز السؤال التقليدى حول الهوية.
الناقدة المسرحية نادية رفعت: أستشعر فى السؤال  وقالت 
عن الهوية أننا نبحث عن مالذ، وتراجعنا فى مجاالت الثقافة 
وجود،  عن  والبحث  وخوف  هروب  حالة  فى  يجعلنا  والفنون 
وأضافت أن العولمة جسر وليس بئرا بدليل هوليوود، ألنها 

استفادت من العولمة وروجت لنفسها.
الهوية  قضية  أن  العلى:  محسن  العراقى  الفنان  وعلق 

فى  العربية  الهويه  نناقش  أن  وأتمنى  كثيرًا،  نوقشت 
كى  العرب  المبدعون  هم  ومن  تجاربنا،  خالل  من  المسرح 

نناقش تجاربهم.
هوية  تحديد  يمكن  ال  قال:  الخالدى  ميمون  د.  العراقى 
ليست  فالهوية  العربية،  األشكال  ببعض  العربى  المسرح 
نعتقد  التى  الصيغ  من  كثير  وليست  اللغة  وليست  التراث 
أنها ذات بعد عربى، لكن كيف يمكن أن نخلق روحا ونكهة 
فقضيتنا  المخلتفة،  األساليب  كل  عن  تختلف  أن  تستطيع 

األساسية هى قضية ذاكرة جسد عربى. 
كعالم  نحن  فقالت  اليسرجى  د.عزيزة  التونسية  الناقدة  أما 
مسرحا  ننتج  أن  بد  ال  واقتصاديا  سياسيا  متخلفون  عربى 
الديكتاتورية  تنتهى  عندما  وإمكانياتنا،  قدراتنا  من  قريبا 

سيصبح حالنا أفضل وتظهر الهوية.
نستوعب  نعد  لم  قالت:  عمران  نادرة  األردنية  الفنانه  أما 
بعضا وهذه أزمتنا الحقيقية فى الهوية، أم كلثوم األسطورة 
العربية، كان من الممكن أن تغنى على طريقة أديث بياف، 
على  مثال  خير  وهى  محترمة،  هوية  لنفسها  صنعت  لكنها 
على  السفير  قائال:  مهران  سامح  الدكتور  وعلق  الهوية. 
شبو فيه من التواضع الكثير؛ ألنه تحدث عن نظرة محايدة 

وغيرعميقة وهذا يؤكد تواضعه كباحث مخضرم.
العربية،  البلدان  فى  االقتصادى  التفاوت  إلى  مهران  وأشار 
كل  سؤاال  يسألون  األمريكان  نريد:  وماذا  نحن  من  وقال 
اإلجرائى  البعد  وهو  الكينونة،  فى  وهو سؤال  سنوات  عشر 
الذى يحقق كينونة غير مستقرة بكم التطور التكنولوجى عن 
الهوية فهى بالمعنى االستاتيكى فى بالدنا العربية استقرار 
هوية  إلى  ننتقل  التغير  به  يلحق  عندما  ما  لشىء  التعريف 

أخرى.
وأضاف: هناك ما يسمى استعدادات الفرد من ناحية التدين 
والتأمل والتى تختلف من شخص آلخر فى نفس البوتقه التى 
تسمى الوطن وتعكس هويات متشابهة فى تطلعاتها، لذا 
من الخطأ أن نقول إن العولمة مضرة، لكننا فى مرحلة غربلة 
العقل  أن  وبالتالى  ذاته،  على  ينقلب  كيف  العربى،  العقل 
النقدى العربى هو مطلوب اآلن سواء بالنسبة للوافد الغربى 

أو الثقافة العربية.

غياب الهوية فى المسرح العربى
فى المائدة المستديرة للدورة 6 2

سفير على شبو: يجب استخدام نفس األدوات التى استخدمها الغرب فى رسم الهوية
د. سامح مهران: العقل النقدى العربى هو مطلوب اآلن سواء بالنسبة للوافد الغربى أوالثقافة العربية 

د. جبار خماط: محطات التشويش 

فى المهرجانات المحلية هى التى 

أثرت على شكل مهرجاناتنا الدولية
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جائزة أفضل ممثلة حصدتها العراق مرة واحدة كانت فى الدورة احلادية والعشرين 2008، وفازت بها 
الفنانة )بشرى سالمة( عن دورها فى عرض )صدى(، أما جائزة أفضل عمل جماعى فقد حصلت عليها 

العراق مرة واحدة فى الدورة السادسة عشرة 2004، وحصل عليها عرض )أعتذر أستاذى لم أقصد 
ذلك(، أما جائزة أفضل تقنية فكانت من نصيب العراق مرتني، األولى فى الدورة السابعة عشرة 2005 

لعرض )حريق البنفسج(، والثانية كانت فى الدورة العشرين 2008 لعرض )حتت الصفر(.

»أفيون« 
إدمان البحث عن الوجود على 

مسرح الجمهورية الثالثاء واألربعاء

الساعة الرابعة.. 
تعالج الوسواس وتقبل اآلخر

شيماء سعيد

يأتي العرض السوري – األلماني “أفيون”، لفرقة حركة للرقص، حامال 
البشر  بين  الصراعات  في  تتأمل  التي  الفنية  الحفيري  أسامة  رؤية 
من خالل تساؤالت الوجود وعالقات التحاور والتصادم بين الثقافات 
إلى  اإلنسان  للجوء  رمزيا  معنى  “اإلدمان”  ويحمل  والحضارات، 
ع األواصر بينه وبين اآلخرين، في إطار من  العزلة والوحدة حال تقطُّ
السخرية ومزج الجد بالهزل والحقيقة بالمجاز والتعّقل بالجنون، هكذا 
وصف الناقد شريف الشغفعي عرض أفيون المشارك ضمن فعاليات 
المهرجان ويقدم يومي الثالثاء واألربعاء على مسرح الجمهورية في 

السابعة مساء.
العرض يقوم على مجموعة من اللوحات الراقصة المتعددة المصادر 
والتي تحيل ألزمان وأماكن وبنيات حكائية متنوعة في أنتقاالت تتنوع 
والثقافة  والمعاصرة  التقليدية  العربية  للثقافة  محيل  هو  ما  بين 
متعدد  فضاء  تخليق  على  يعتمد  ذلك  تحقيق  سبيل  وفي  الغربية 

المستويات ومصادر متنوعة للرقصات.
مسرحية “أفيون: كيروغراف محمد ديبان  رؤية فنية ألسامة الحفيري، 
على  إدماننا  هو  »األفيون«  ومسماه  العرض  وصف  في  يقول  الذي 
اّلذين  واألشخاص  الّذكريات  مسرحياتنا،  في  نعيشها  اّلتي  الحاالت 
نُحبّ أال نمضي حياتنا دونهم كيال يقتلنا ّذئب الوحدة المسعوراّلذي 
يظّل يعضّ على قلوبنا وهوالبحث المستمرّعن سبب الوجود، إذ إنّه 
متغير دائم داخلنا، يؤرّق سكون أفكارنا إذا ماسكنَتْ، ألنّه ليس هنا 
نشأتناعلى  أوّل  المستمرمُذ  السّؤال  وهو  ذلك،  كإجابًة شافية عن 
وبسببه  أجوبته،  تختلف  اّلذي  اآلن،  حتّى  البشر  نحن  األرض  هذه 

يتصارع البشر.
وهذه شركة حركة للرقص بالرقص كلغة للتعبيرعما يدور في أرواحنا 
عرب  فنانين  بين  مزيج  وهي  برلين-ألمانيا،  في  تأسست  ودواخلنا 
وأجانب، من أهم األعمال التي قدمتها: سلسال، حضرة حرة، أفيون، 

نحن، شتاء ريتا الطويل.

 كتب – ياسمين عباس 

النوم،  قبل  لهم  نرويها  التى  األطفال  أسطورية تشبه حكايات  كلمة  الخالص  »متى يصبح 
بقوة  تتفاعل  يجعلك  المسرحى  فالعرض  الخيالية،  الدهشة  من  عالم  فى  بعيدا  يحلقوا  كى 
مع تفاصيله السردية، ومفارقاته المشهدية، التى طغت عليها كوميديا الموقف، والسخرية 
العرض،  تضمنها  فلسفية  إشراقات  عن  أيضا  التخلى  دون  ومن  المتكّلفة،  غير  التلقائية 

وانتصرلها«.
الذى  البيرق،  إبراهيم سالم  للمخرج  الرابعة«  اإلماراتى »الساعة  بالعرض  النقاد  أشاد  هكذا 
يشارك فى فعاليات الدورة الـ٢٦ من، كما حاز خمس جوائز بفعاليات الدورة التاسعة والعشرين 
أليام الشارقة المسرحية، وهى: جائزة أفضل إخراج، وأفضل ممثل دور أول، وأفضل ممثل دور 
ثانٍ، وأفضل ممثل واعد، وجائزة المتميز العربى، ومن المقرر أن يشارك العرض المسرحى 

فى مهرجان األردن عقب االنتهاء من فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.
مسرحية  إن  البيرق:  إبراهيم  العرض  مخرج  قال  المهرجان،  لنشرة  خاصة  تصريحات  وفى 
المسرحى  العرض  أن  تك”، موضحا  “تك..  بعنوان  الرابعة” مستوحاة عن مسرحية  “الساعة 

يأخذ الطابع الكوميدى من خالل خمس شخصيات تعانى من مرض الوسواس القهري.
السلوك  ناحية  من  سواء  اآلخر  تقبلنا  مدى  عن  تتحدث  المسرحية  أن  إلى  “البيرق”  وأشار 
المستوى  أو االنطوائية، مجرد تقبل اآلخر يجعلنا بعيدًا عن كل ما يضر بحياتنا سواء على 
العملى أو االجتماعى، معربًا عن سعادته بمشاركته فى المهرجان التجريبى بالقاهرة، مؤكدا 
أن المهرجان بمثابة أكاديمية حضارية لألشخاص الذين يحاولون وضع أقدمهم فى مجال 

المسرح، لما يحمله المهرجان من محبة بين الشعب المصرى واإلماراتي.
والمسرحية  الممثل،  المسرحى هو  العرض  لديه فى  العناصر  أهم  أنه من  “البيرق”  وأضاف 
بسيط  بشكل  أقدمها  أن  أريد  نفسية،  مركبة  تكون  تكاد  شخصيات  دواخلها  فى  تحمل 

للمشاهد، معتمدًا على قدرات الممثلين فى إبراز تلك الحاالت المتفاوتة.
فيما قال الفنان اإلماراتى فيصل على، بطل العرض، إنه يجسد شخصية “فؤاد” الرجل األربعينى، 
ويعانى من اضطراب نفسى بإلقاءالشتائم أثناءالحديث، وأيضًا شخصية الدكتورنادر، ويكشف 
بمواجهتم  األخرى  الشخصيات  بمحاورة  يقوم  المسرحية،حيث  نهاية  فى  الشخصية  عن 

لوساوسهم وتقبلهم لآلخر، وذلك بمساعدة الممرضة التى تساعده فى العيادة.
التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان  فى  له  الثالثة  المشاركة  هذه  أن  إلى  “على«  وأشار 
والمعاصر. بمسرحية »الساعة الرابعة”، حيث كانت المشاركة األولى له عام ٢٠٠7 ممثال فى 
مسرحية »مندلى«، والمشاركة الثانية عام ٢٠١8 ممثال فى مسرحية »ليلك ضحى” لفرقة 

المسرح الحديث، إخراج األستاذ غنام غنام.
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العروض العراقية باملهرجان بلغت اثنني وعشرين عرضا مسرحيا بدءا من الدورة األولى للمهرجانحتى دورة 
هذا العام، مبشاركة تسع فرق عراقية، كانت للفرقة القومية للتمثيل منها ثمانية عروض، وجاءت مشاركة 

الفرقة الوطنية للتمثيل بخمسة عروض، وشاركت ورشة فضاء التمرين املستمر بعرضني، وبعرض واحد فقط 
جاءت مشاركة كل من، فرقة نقابة الفنانني، كلية الفنون اجلميلة، فرقة جلنة املسرح العراقى، احتاد املسرحني 

العراقيني، مردوخ للرقص الدرامى واحلديث، ورشة بغداد املسرحية، مسرح بغداد للتمثيل.

جينجو إسماعيل:

نتمنى أن يكون فى بالدنا مهرجانات مسرحية مثل المهرجان التجريبى
ال نعانى من الرقابة ألننا نقدم الموضوعات الشائكة بدون مباشرة

قدم الفنان األوغندى جينجو إسماعيل ورشة فى فنون الرقص األفريقى ضمن فعاليات الدورة ٢٦ من مهرجان 
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر برئاسة د. سامح مهران. جينجو إسماعيل هو ممثل ومنتج ومصمم 
ومدرب رقص، بدأت مسيرته الفنية عام ٢٠١٥ من خالل مشروعات فرقة بالكيس، وهو متخصص فى عدة 
أشكال من الرقص األفريقى والرقص الحديث، مع تميزه بقدرته الفائقة على الدمج بين األشكال المختلفة، 
وقدم عروضه الفنية على عدد من المسارح فى بلدان مختلفة. وفى هذا الحوار نتعرف معا على اسلوبه المتبع 

فى التدريب، وعلى شكل المسرح فى اوغندا، ويتطرق إلى رأيه فى المهرجان التجريبى.. 

حاوره:  كمال سلطان

ما أبرز السمات والمالمح التى تميز المسرح فى أوغندا؟

- فــى اوغنــدا نســتخدم الرقــص والتعبيــر الحركــى، والغناء 
والتمثيل بكل مدارســه المختلفة، ويحتل الشعر مكانة مهمة 
فى المسرح، ومن أهم ما يميز المسرح االوغندى هو المحافظة 

على التقاليد والتراث، لكى نخلق مسرحا.

وما أهم الموضوعات التى يتم طرحها فى العروض المسرحية 
لديكم؟

- فى بعض األحيان نقدم موضوعات تتناول حياتنا االجتماعية 
وظروفنا االقتصادية، أو السياسية، كما نتناول األحداث المهمة 
التــى تحدث فى العالم من حولنا، كمــا نتناول موضوعات عن 
الهجرة والســفر من أجل لقمة العيش، فعدد كبير من الشباب 
االوغنــدى يســافر إلى مدينة دبــى بدولة اإلمــارات، من أجل 

العمل هناك.

هــل لديكم موانع رقابية تمنعكم مــن التعرض لقضايا معينة 
فى عروضكم؟

- ال توجــد لدينــا أى موانع أو اعتراضات رقابية على أى شــيئ 
نقدمه على المســرح، فنحن نحرص على عدم التعرض لألمور 
السياســية، أو المسئولين بشــكل مباشــر، وإنما نلجأ للتعبير 

الحركة أو المسرح الراقص أو ما شابه.

هل يلقى المسرح األوغندى إقباال ودعما من الجمهور؟

- كل أشــكال المســرح فى أوغندا تلقى إقباال جماهيريا فلكل 
لون مــن األلوان جمهوره الــذى يفضله، لكــن اإلقبال األكبر 
يكــون على عروض الرقص، وهناك مــن يتابع جميع العروض 

حتى يستقر على لونه المفضل الذى سيتابعه باستمرار.

منعــت العادات األفريقية المرأة من الظهور على المســرح فى 
بدايتــه، فهل اختلف األمر حاليا، وأصبح للمرأة أدوارا رئيســية 

فى العروض؟

- المــرأة حاليــا فــى أوغندا مثلها مثــل الرجل تمامــا، وأصبح 
لديهــن الخبرة والقــدرة على منافســة الرجال على المســرح 

وتقديم بطوالت بمفردهن.

ما نقاط التالقى بين المسرح االوغندى والمسرح المصرى؟

 -

- تجمعنا نفس فكرة الورش المســرحية، كما نتفق فى شــكل 
العروض وتنوعهــا، ولكن ال توجد لدينا مهرجانات مســرحية 

كثيرة مثلكم فى مصر.

هل نجحت المهرجانات فى إثراء الحركة المسرحية فى أفريقيا؟

- نعــم بالتأكيــد، لعبــت المهرجانات دورا فــى االحتكاك بين 
الثقافات المختلفة؛ ما عاد بالفائدة على شــكل المسرح فى كل 
بلد على حدة، وبالنسبة لى أفادتنى المهرجاناتفى االطالع على 

أساليب ومناهج مختلفة اعتمدت عليها فى ورشى التدريبية.

ما منهجك الذى تعتمد عليه فى التدريس للطلبة؟

- اعتمــد علــى طــرق ووســائل مختلفــة، باختــالف الطلبــة 
والدارســين، فإذا كانت الورشة تضم شــبابا جددا ومبتدئين 
فســيختلف األسلوب لو كان مستواهم متوسطا، ويختلف األمر 

تماما عندما يكون الدارسون من المحترفين.

وكيف يمكن أن يســتفيد الدارسون من تلك الورشة مع قصّر 
مدتها الزمنية؟

- أعتمد فى ورشــتى على تعليــم الطلبة فكرة بناء الحركة، وال 
يقتصــر عملى على تعليمهم بعض الرقصات، فقد حرصت فى 

تلك الورشة ومنذ اليوم األول على التركيز على فكرة البناء.

وأخيــرا.. مــا انطباعك عــن مصر.. ومــا رأيك فــى المهرجان 
التجريبى؟

- مصــر بلــد رائعــة، وجميلة، وقــد أحببتهــا كثيــرا، أما عن 
المهرجــان فقد كان ممتازا من الناحية التنظيمية، وأتمنى أن 
يفكر القائمون عليه فى فكرة للتعاون بيننا وبينهم لكى يكون 

مثل هذا المهرجان موجودا بالدنا والبالد األفريقية جميعا.

الموضوعات والورش التدريبية 

من أهم العوامل المشتركة بين 

المسرح األوغندى والمسرح المصرى
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)حتت الصفر( العرض العراقى املشارك فى الدورة العشرين للمهرجان 2008، وهو العرض الفائز بجائزتى 
أفضل ممثل، وأفضل تقنية فى دورة املهرجان، العرض تقدمه الفرقة القومية للتمثيل، ومن تأليف ثابت 

الليثى، ومن إخراج عماد محمد، تدور أحداث العرض حول العراق مابعد االحتالل، من خالل لقاء بني شاب 
ورجل مسن يلتقيان فى ملعب لكرة القدم، يتصديان لبعض االنتهاكات التى ترتكبها قوات االحتالل؛ما يؤدى 

إلى تخلص الرجلني من شعورهما باليأس واإلحباط، وشعورهما بروح التحدى.

على خشــبة مســرح الجمهورية وضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمســرح المعاصر 
والتجريبي في نسخته السادسة والعشرين ومن تمازج سوريا/ألمانيا كحضارتين عربية أوروبية 
قدم مبدعوها العرض المســرحي )أفيــون( الذي تخلى عن اللغة المنطوقة لفظا واســتخدم 
اللغة العالمية الصياغة واإلرســال واالستقبال )الحركة الراقصة( في محاولة إلحداث التواصل 
المبتغــى مع العرض المســرحي دون الحاجة إلى اإللمام باللغة العربيــة أو غير العربية لفك 
شــفرات العرض السمولوجية واالســتمتاع بالخطاب المسرحي المغاير والمعتمد على الجسد 
كلغة عالمية اإلرســال واالســتقبال سواء بســواء ومن المعرف أنه منذ السطر األول في تاريخ 
الحضارة اإلنســانية احتل الجسد مكانة عظيمة كانت واســتمرت مع تعاقب العصور والعهود 
والحضارات وظل الجسد البشري هو العالمة األهم في السيمولوجيا اإلنسانية والدرامية سواء 

بســواء، فمع بدايات اإلنســان على وجه البســيطة حاول التكيف مع مقتضى 
الحال ونجح باستخدام جسده وعقله في ترويض البيئة المحيطة واستئناسها 
وكانت إثارته العظيمة التي ســطرها على جــدران كهوفه هي الدليل الباقي 
على قدســية الجسد اإلنساني ودوره األسمى في الحفاظ على الحياة والتغلب 
علــى مخاطر الطبيعة فاســتخدم اإلنســان البدائي الســحر فــي محاولة منه 
الســتخالص روح المخلوق الكامنة وراء تكوينه الجسماني، وحاول أن يحاكي 
وعاء جسد ذاك الحيوان المفترس فقلد حركات الجسد واستخدم األقنعة على 
روح المفترس تحل فيه وقد كان ثم بعد انتصاره أقام الحفالت فغرس بدايات 
فن المســرح ونزع جلد الحيوان وارتداه لإلحساس بالتفوق والتميز من جهة 
وبــث الثقة من جهة أخرى، وأقام الشــعائر الدينية ابتغــاء ترويض الطبيعة، 
فكانت تلك أولى الدالالت الســيمولوجية للغة الجسد حتى وإن كانت فطرية 
جدا وبدائية بطبيعة الحال، وفي )أفيون( جســد صناع العرض المسرحي دور 
اإلدمان فــي تغييب العقل والوقوع في براثن وغيابــات التهيؤات والخياالت 
ومــا لها من تأثير علــى اختالل الوعــي بالهوية في أقســى المراحل فيفقد 
اإلنسان بالضرورة الوعي بالذات. ويرتبك في التعبير عنها، ومن البديهي أن 

الثقافة تتحكم بدرجة كبيرة في أنماط التعبير عن المشاعر من خالل العرف والعادة وأن هذه 
األنمــاط تختلف مــن ثقافة إلى أخرى وأن النجاح في توصيل مشــاعرنا إلى اآلخرين ال يعتمد 
فقط على مدى صدقها وعمقها أو عمق إحساسنا بها أو لها وإنما يعتمد أيضا وبنفس الدرجة 
على اختيارنا ألنماط وتقاليد التعبير المناســبة فإدراك )لغة الجســد( ووعيها هي محاولة إلى 
اكتشاف العالقة بين قدرة الممثل عن التعبير وبين درجة تحكمه في النظام اإليمائي المصغر 
للتعابير اإلنســانية والحياتية ومهارات توظيفها، وهي اللغة المثلى للتعبير خاصة ال في ظل 
حالــة اإلنهاك واالرتباك التي نعانيها من جراء الضغوط الحياتية المتراكمة في المعنى العام 

والتي يعانيها بطل العرض المسرحي )أفيون( في المعني الخاص للصياغة.
قسم المخرج مسرحه إلى مستويين ثالثهما صالة النظارة، أما المستوى األول فهو في أقصى 

عمق المســرح، حيث جلس الشــاب وحيدا في مكان منعزل يعلو عن خشبة المسرح بما يقرب 
مــن متر ارتفاعا هذه الوحدة التي عاشــها هذا الشــاب ازدادت قســوة أمــام الجمهور بقرين 
الشــاب الذي مأل خشبة المسرح في األســفل من منطقة االفانسيه وحتى العمق حيث الشاب 
ليبدو وكأنه هو ذاته نفس الشــاب لكن بعد أن بلغ من العمر ما بلغ حيث بدا أكبر ســنا عن 
الشــاب المنعزل في أقصــى العمق وما أن بدأت أحداث المســرحية حتى اتســمت بفعل من 
الشــاب المنعزل إذ يتناول بشــكل صامت/تعبيري مخدر ما ليبدو اإلنهــاك على الرجل األكبر 
ســنا وتتجلى الخياالت أمامه التي اخترقت في غالب األحوال صالة النظارة بإضاءة مركزة حتى 
تصعد لخشــبة المسرح وتبدأ في التفاعل مع الشــخصية األكبر سنا دون الشخصية المنعزلة 

وكأنها شخصيات مرت بحياة الشاب بعدما انتهك عقله من ادمان المخدرات.
تفاعلت الخياالت/األوهام مع الشــخصية األكبر ســنا بشــكل اســتعراضي راقص مع مالحظة 
ارتدائها مالبس تشــبه المالبس العربية وان شــوهت بأوان غير متعارف عليها عربيا 
مــع نفس القطع واألنمــاط والنماذج فبــدت )الغترة(، وكأنها ليســت عربية وبدا 
)البنطــال( وكأنه أجنبى في الشــكل واللون وإن كان عربيا فــي التصميم وجرت 
وقائع تلك الرقصات على الحان بتوزيع مزج بين األلحان العربية وآالتها المعروفة 
واأللحــان األجنبية فبدت عوانا بين هذا وذلك وما أن يقوم الشــاب المنعزل في 
أقصــى العمــق بفعل تنــاول المخدرات حتى يظهــر تأثيره عليــه وعلى الرجل 
األكبر سنا وتظهر الشــخصية المتفاعلة سواء أكانت فردا كالراقصة بمالبس 
الرقص الشــرقية المثيرة والمتعارف عليها في الكثير من المجتمعات العربية 
بحركاتها الشبه واحدة لراقصات الرقص الشرقي أو الراقصة التي رقصة وراء 
)الســلويت( بخطوط حركية أقرب ل)االســتربتيس( لتتداخل هذه مع تلك 
لبيــان حالة االغتراب والتوتر والال وجود للشــاب في أقصــى العمق صغيرا 
أو الرجل في أســفل المســرح كبيرا فبيان الحال أن الشاب في أقصى العمق 
والرجل في أســفل المسرح ليسا إال شــخصا واحدا جار عليه الزمان واختلت 

في عقله الهوية فبدا مرتبكا.
استخدم المخرج الفراغ األسود ليؤكد حالة االغتراب عند الشخصية المستباحة وأن غير المنظر 
المســرحي بالجرافيك لبيان انعزال الشــاب فــي حجرته فبدت حجرته بــاردة في أغلب األحوال 
ومشــوهة هي األخرى تشوه عقله وهويته حتى إن شاشــة العرض التي عرضت عليها حوائط 

الحجرة أظهرت في بعض اللحظات عمقا للشارع الذي استباح غرفة الشاب وعزلته وغربته.
انضم الشــاب المعــزول طواعية في غرفته فــي نهاية العرض إلى الرجــل المحبوس طواعية 
في أســفل المســرح ليتحدا ســواء فى مواجهة التغييب الذاتي اإلرادي وينطلق صوت خارجي 
بمقتطفات من )ســفر التكوين( ألمل دنقل يرددها الشاب في تداخل في محاولة إلثبات سعي 
الشاب / الرجل إلنهاء حالة االدمان / االغتراب / التشوه المتعمد إراديا بحثا عن هوية إنسانية 

حقيقية. 

أفيون .. تشوهات الجسد والهوية

محمد النجار
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)صدى( العرض العراقى الذى شارك فى الدورة احلادية والعشرين للمهرجان عام 2009، العرض قدمته 
الفرقة القومية للتمثيل، من تأليف دكتورمجيد حميد، ومن إخراج حامت عودة، تدور أحداث العرض 

حول العراق ما بعد االحتالل األمريكى 2003، من خالل قصة عائلية جترى أحداثها بني أم وأبنائها 
الثمانية، وما يدور بينهم من صراع حول الوطن، هذا العرض حصلت بطلته بشرى سالمة على جائزة 

املهرجان لتلك الدورة كأفضل ممثلة باملهرجان.

يفتح المس��رح الراقص مس��احة للجدل حول قيمته الفنية والفكرية فى مجتمعات الثقافة العربية، المعنية باللغة 
المنطوقة كوسيلة - غالبة ومهيمنة - للتعبير عن الذات والعالم، وفى اشتباك هذه الثقافة العربية مع مثيالتها 

من ثقافات العالم، يمكننا اكتشاف تلك الفجوة التى تفصلنا عن عوالم مغايرة بيئيا وثقافيا وفكريا.
ف��ى الغ��رب مر المجتمع بأوض��اع وصراعات فكرية وسياس��ية مختلفة عما نواجهه فى عالمن��ا العربى، ومن ثم 
كانت حركة الفنون المرتبطة بهذه الصراعات واإلشكاليات، ذات نتاج مغاير ومختلف عن نتائج وأشكال حركات 
الفن��ون وأفكارها فى المجتمعات العربية. وبالنس��بة للمس��رح الراق��ص الغربى - تحديدا- وق��د بدأت تجاربه 
األول��ى، كاحتج��اج فنى على األنماط التقليدية، الت��ى أفرزتها أوضاع المجتمعات األوروبي��ة، فى أعقاب األزمات 
الكبرى )الحربين العالمية األولى والثانية بش��كل رئيس��ى(، مع ظهور عجز واضح ع��ن القدرة على صياغة آالم 
وطموح��ات فنانى تلك الفت��رات المتالحقة بالكلم��ات، كما اعتادت المجتمعات البش��رية ف��ى أطوار تحضرها 
األخي��رة- إضافة إلى وجود مش��كلة اختالف اللغات واللهج��ات بين ابناء الثقافة األوروبية، وتباين مس��تويات 
الوعى الشخصى، واستيعابه لمعايير الثقافة المكتوبة “صحافة، أنواع أدبية.. إلخ«، وبقية الفنون الحبيسة فى 
صياغات تمثلها الحروف والكلمات.  ظهرت تجارب المسرح الراقص إذن كتعبير عن محاوالت للخالص، والتحرر 
من أس��ر األش��كال التقليدية المألوفة للتعبير واإلب��داع. وتطورت خالل عقدى الس��بعينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين، لتحتل بعروضها ومؤسسيها واحدا من أبرز وأكثر روافد فنون العرض الحديثة أهمية وقدرة 
على التوصيل ألفكار مجردة عن أحاس��يس ومشاعر بش��كل حسى ملموس، من خالل تجارب مثل تجربة “بينا 

باوش”Pina Bausch“ )1940-2009م(.
2المحطة.. حيرة الوجود فى فضاء حر:

Ferenc Fehér »تدور أحداث العرض الراقص »المحطة« من تصميم »فيرنس فيهر
فى مساحة عارية وفارغة من أى قطع ديكورية، ويعتمد العمل كليا على عناصره الرئيسية مثل: ]جسدى 
 ،Dávid Kovácsovics “الراقصين أبطال العمل،ومؤثرات اإلضاءة )صممها: „ديفيد كوفكسوفيكس
والصوت )الموسيقى-غير الموسيقى(، وهو من تصميم:“فيرنس فيهر“ أيضا[، لخلق خطابات التواصل 
البصرية بينهم وبين الجمهور. فى ملخص العرض يكتب صناعه »أن القصة ليس��ت عن أس��رة طيبة 
تنتظر فى محطة. لقد كنا بس��ن 3 س��نوات عندما اختفينا، وعش��نا هنا فى هذا الم��كان المغلق لمدة 
123 عام��ا، والذى صار يعرف بين الناس باس��م”المحطة”. فيما بعد عرفن��ا أين نحن بالظبط.. اهرب 
إن اس��تطعت.. العب معى إذا رغبت فى ذلك! هل نعرف-بالضبط - أين كنا بعد ذلك، وما الذى صرنا 
إليه؟«.  إن ما نراه من لحظة البداية وحتى نهاية العرض هو تسلسل بصرى لرحلة جسدين تظللهما 
مس��احات اإلضاءة الفنية، ومس��احات اإلظالم المحس��وبة بدقة لخلق تعبيرات جسدية، بعضها عنيف 
خشن يشوبه القلق والتوتر، واآلخر ناعم هادئ، بطىء مدروس المعنى، للتعبير عن لحظة وجود 
االثني��ن من العدم، وص��وال إلى لحظة إدراكهم لذواتهم فى خ��الل زمن العرض. فنجد فى 
تشابك عناصر الش��كل والمضمون)الرقص بالجسد المفرد الحر والشعور بالوحدة والغربة 
عن األشياء( ترابطا يحدث فى أثناء مشاهدة اإليماءات والحركات التعبيرية المستيقظة من 
الثبات التام، والمتدرجة فى التعبير عن لحظات الميالد، واكتشاف الروح والحياة، الحيوانية 
والبش��رية فى مس��احات إض��اءة تغلفها األص��وات المنتق��اة بعنياة لتحقيق أث��ر الغرابة 
والغموض، لحركات ذات طابع تكرارى مرس��ومة بش��كل حاد نس��بيا، ربما للتأكيد على 
فكرة الوجود وإثبات الحضور. كل هذا يطرح أمامنا تلك الرؤية التهويمية لصانع العمل 
حول فكرة”الوجود/ العدم” التى أرى أنها تحكم تسلسل اإليقاعات الراقصة الموسيقية 
والبصرية فى العرض، وهو ما ينهيها بمش��هد راقص ألداء حركات مش��ابهة لعملية 

التحنيط وتكفين الجسد لمواراته قبل الموت.
العرض يمثل محاولة اكتش��اف مساحة من الال وعى الغرائزي، بشكل غير لفظي، ويحاول 
أن يركز على جذور تش��كل الروح اإلنسانية منذ لحظة إدراكها لكيانها، وصوال إلى لحظة 

موتها الطقسية التى تحققها، رقصة التحنيط والكفن تلك.
وهنا تبقى اإلش��ارة إلى أن طبيعة عروض المس��رح الراقص الحديثة، ال يمكن أن تجعل 
منه مس��رحا س��هل التلقي، فهى تقترب بشكل كبير من السيمفونيات الموس��يقية المركبة والمعقدة، 
الت��ى تحت��اج إلى كثير من التدريب والم��ران، على المفردات والجمل المس��تخدمة، فى صياغة العرض 
الراقص، وهو ما يسوقنا إلى إشكالية تتصدر المشهد الثقافى العربى والمصرى الراهن، وهى إشكالية 
“الجسد ونطاق ممارسات الحرية”، و- رأيى هنا كناقد متخصص- أننا أسرى قيود متوارثة فى مجتمعاتنا 
العربي��ة، إجتماعية ودينية وسياس��ية، تمنع أدمغتنا من التفاعل الس��لس مع ما يق��دم رقصا حرا، بال 
كلمات، فالجس��د الذى يعانى من قهر صباح مساء، يعجز عن التواصل مع أجساد حرة بال قيود مكانية، 
تحاول إيجاد إجابات عن أس��ئلة، ليس��ت مطروحة فى أفق التلقى العرب��ى والمصرى الراهن، ومن هنا 
تظهر تلك العروض-الغربية- الراقصة المحتفية بطاقة التس��اؤل والبحث اإلنس��اني، غريبة وغامضة 
على العين الحبيسة فى أطر وقوالب فنية تقليدية، والتى على الرغم من اتساع العالم الحديث، ووجود 
ث��ورة تكنولوجية أس��همت فى فض الحواجز والقيود المكانية والزماني��ة، فإنها ما زالت - تلك العين 
الحبيس��ة- تعانى من ضيق الرؤى واآلفاق، وتفتقد إلى المساحات الممكنة للتعبير عن رؤاها وأزماتها 

المتكدسة على األجساد واألبدان.
والسؤال الذى يدور فى ذهنى اآلن، بعد مشاهدتى عرض “المحطة”: 

ه��ل الرقص البش��رى كمكون وعنصر تعبي��ري) له جذور ثقافي��ة وفنية مصرية، تثبته��ا الجداريات 
والرسوم على حوائط مقابر مصر القديمة(، يمكن اعتباره فعال جماليا وفنيا إبداعيا؟ أم أنه يمثل ردة 
فعل على ما أنتجته مجتمعات الحاضر من قيود؟ هل يمكن للرقص- فعال- أن يحرر اإلنسان المعاصر 

من التكلسات والتيبسات التى تفرضها أنماط االستهالك وسعار التملك فى حياتنا المعاصرة؟

المحطة.. جسدان بشريان 
فى مساحة ضوء

محسن الميرغنى
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)انفرادى( العرض العراقى الذى شارك فى الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان عام 2017، العرض قدمته 
فرقة احتاد املسرحيني العراقيني، من تأليف حيدر جمعة عاصى، ومن إخراج بديع نادر خلف، تدور أحداث 

أرض غير  فوق  متاهة  تدخلها احلروب فى  العراقى،  املجتمع  العرض حول ثالث شخصيات مختلفة من 
ثابتة من املفاهيم الفئوية واأليدولوجية، السبيل للخروج منها موحدين إذا استمر فى صراعه حول الهوية 

الضيقة، متغافال هويته الوطنية واإلنسانية األهم واألبقى له كإنسان.

الجس��د وح��ده ه��و من يفعل كل ش��ىء فى نظ��ر األرواح فبدونه لم تجد مس��كنها وظلت هائم��ة فى الظالم 
دون أى وج��ود فعلى ملموس لها، أما هنا فى عرض The Station فيحدث العكس حيث إننا س��نجد أجس��ادا 
لكن بال أرواح، أجس��اد ملعونة فى الظالم ال يوجد حولها س��وى العذاب واأللم والقس��وة، أجس��اد تهيم على 
وجهه��ا ف��ى أعماق الظالم تنتظ��ر فقط أن ينظر لها ويرث��ى لحالها، لكنها هى األخرى ليس��ت برحيمة؛ حيث 
تعمدها بأن يذقن العذاب لبعضهم البعض، فكيف جس��دت هذه المعاناة وش��كلت من قبل أجساد الراقصان 
ومصمم��ا الرقص��ات“FerenceFeher, David Miko”  واإلض��اءة David Kavacsovics ومديرة الفرقة 
Judit Simon وكيروجراف وموس��يقى FerenceFeher فوق خشبة مسرح الهناجر وضمن فعاليات عروض 

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته ال�26.
لحظات من الصمت ثم يس��تمع الجميع إلى أصوات خرافية غير مفهومة تش��به إلقاء التعاويذ تثير أجواء من 
الترقب والحيرة لدى المتفرج وتبدأ الكش��ف عن مشاعر دفينة للراقصين يخشيان مواجهتها عن طريق األداء 
الجس��دى لهما، ومن هنا يدرك الجميع إنه أمام عالم خيالى غير واقعى وهو ما أكده مصمم الرقصات نفس��ه 
فى نبذة مبسطة عن العرض بقوله: »عوضا عن قصة أسرة لطيفة تنتظر فى محطة، هنا يوجد شىء مختلف، 
كن��ا فى عم��ر الثالثة عندما أعلنوا إختفاءنا، نحن حيث نعيش هنا منذ 123«، وصف يتناس��ب مع الهمهمات 
المس��موعة ما يس��هم فى نفى أمرين، وهما )الواقع والمكان(.  فهنا عالم متخيل بأشخاص غير طبيعية فى 
مكان غير مدرك رغم تس��مية العرض باس��م “المحطة” فإننا ال نرى ما يدل على صورة المحطة المعلقة فى 
األذه��ان، وذل��ك ألن المحطة ليس حكرا عليها أن تكون مجرد اس��م مكانى، فالمحط��ة المحصور بداخلها 
الراقصان هنا هى محطة نفسية مختذلة من وحشية العالم أجمع ومن أعمارهم كذلك، فنجد أن عقودا من 
حياتهم��ا قد تم فقدها فى مكان غير معلوم ولم يقدرا عل��ى الفرار منه واالنتقال إلى محطة جديدة تحتوى 
على حزن أقل ووحش��ية محتملة بدال من استمرارية سلسلة القهر والوحشية التى تتم ممارستها لبعضهم 
البع��ض أمال ف��ى النجاة. يمكن فى هذا العرض بوضوح أن نجعل من اإلضاءة المس��رحية راقص ثالث فى 
العرض، فمثال نجد أن بؤرة ضوء واحدة كانت كافية حتى تكش��ف العالقة ما بين الراقصين االثنين؛ حيث 
نجده��م فى حالة فتور وابتعاد عن بعضهم البعض لك��ن كل منهما يقلد اآلخر ويحاول أن يظهر أن األداء 
الجسدى القريب الشبه من تحرك الذئاب والزومبى - كما عهدت السينما العالمية فى تصويرهم بحركات 
جس��دية معينة- فندرك التنافسية وترقب اشتعال الصراع بينهم، وبالفعل تتراقص البؤرة حتى تكبر وتنير 
جميع أجزاء خشبة المسرح وحينهما فقط يحدث أول احتكاك جسدى، هذا االحتكاك الذى ولد قسوة وعنف 

و كأن كل منه��م ف��ى مبارزة إثبات وجود وعلى الخاس��ر أن يتحمل س��ادية اآلخ��ر تجاهه، دقائق 
مطول��ة من أنف��اس منقطعة تكون نتاج تعذي��ب راقص لآلخر حتى تأتى اللحظ��ة، وهنا تتبدل 

األدوار وتستمر دائرة التعذيب.
يقول عالم النفس البولندى »زيجمونت بومان« فى دراسة سلوكية حول اإلنصياع إلى السلطة 
: »إن القس��وة ف��ى أصلها حالة اجتماعية أكثر من كونها س��مات الش��خصية ولهذا يتصرف 
بعض األفراد بقس��وة ووحش��ية إذا ما وعوا فى محيط ينزع سلطة الضغوط األخالقية” األمر 
المماث��ل هنا أمام الراقصان فى عالم يحكمة صوت اآللم والخوف وتكس��ير العظام واألنين 
لن يكون أمام أحدهم مفر من اللجوء إلى العنف كوس��يلة أمان له، حتى يعد فعل التعذيب 
الذى يتم تبادله بينهما هو أمر يومى إعتيادى بال أدنى مشاعر ذنب، من الحماقة المطالبة 

بلمسة إنسانية أثناء محاربتك لعدوك أمال فى أن تحيى بضع ساعات أكثر.
القارئ والمش��اهد لمس��رح بيتر بروك لن يس��تطيع أن يخرجه من ذهنه أثناء مش��اهدة 
العرض خاصة فيما يتعلق بمصطلحه “المساحة الفارغة” والذى ال يتعلق بالفراغ المرتبط 
بخش��بة المس��رح فقط - وإن كان هذا ما حدث فى هذا العرض- لكن البعد األعمق وهو 

البعد النفس��ى للش��خصيات والفراغ الموجود داخل أنفاسهم البش��رية وعليه فلم يكن هناك مانع من 
اللجوء إلى القس��وة طالما انها تكش��ف آالم اإلنسان ومعاناته بكل صدق، هذا الفراغ الناتج من إنعدام 
وجود عالقات إنس��انية س��وية فكل من الراقصي��ن ال يمكنهم إال التأكيد على فش��ل التواصل بينهم 
فرغم وجودهم المتواصل بجانب بعضهم البعض فإن الموس��يقى تحمل إنذار بخطر دائم والمس��احة 
المكاني��ة بين بعضه��م البعض تؤكد ذلك حيث محاولتهم المكررة بأن يقف كل منهم فوق ركن من 
أركان الخش��بة. الجس��د وحده من يقدر على كش��ف كل جميل، ولهذا ال يعد غريبا القول بأن العرض 
لوح��ة جمالي��ة من اآللم وتصوير مس��تويات الع��ذاب والرغبة فى الخالص، فعلى الرغم من وحش��ية 
الصراع بينهم فإن أجس��ادهم الخاوية أصبحت معذب��ة ال يوجد بها طاقة تكفى إال للمناجاة الصامتة 
وهذا ما لجأ إليه أحدهم بسقوط بؤرة ضوء عليه وهو ينظر إليها فى حزن وتساؤل من إنعدام الرغبة 
وما مصير المهمش��ين مثله إال الم��وت، ولكن اآللم لم ينته.. أصوات الضرب فى جس��ده لم تتوقف 
رغم توقفه هو عن الحياة كلها بموته. أجس��اد ملعونة ال تنبض إال باأللم؛ حيث يس��تطيع الجمهور 
تخي��ل حجم اآللم عن طريق ثقل حركتهم أثناء التعذيب والفرار، إضاءة مس��رحية ال تنير بكل قوتها 
إال فى أشد لحظاتهم قسوة ووحشية، همسات وألحان موسيقية ال تعطى ذرة أمل بل تؤكد أن تدمر 
كل م��ا فيه��م من طاقة ورغبة، فوق فض��اء فارغ تماما من أى ديكور مس��رحى ولكنه ممتلئ بصريا 
بأجس��ادهم المحفزة لأللم؛ حيث حياة ليس��ت س��وى ضرب من التوجس، وكأنن��ا داخل عالم كافكا 

المأساوى المرتبط بالقلق والتوجس اليومى.

المحطة.. تصوير األلم 
بأجساد ملعونة

ضحى الورداني
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)رائحة حرب( العرض العراقى املشارك فى دورة اليوبيل الفضى للمهرجان عام 2018، العرض قدمته 
الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة للمسرح الوطنى ببغداد، العرض من تأليف يوسف البحرى ومنال غازى، 

ومن إخراج عماد محمد، تدور أحداث العرض حول مجموعة من املشاهد تربطها حكاية واحدة عن 
رجل حرب سابق يتحول إلى متطرف ويقوم بسجن ما تبقى من عائلته فى غرفة ببيت بجوار مقبرة، 

وميارس عليهم أساليب الترهيب الدينى واالجتماعى، محاوال إخضاعهم ألفكاره املريضة واملتطرفة.

فى نهاية عرض )الســاعة الرابعة( الذى قدمته فرقة المسرح الحديث بالشارقة ضمن عروض 
مهرجان القاهرة الدولى للمســرح المعاصر والتجريبى فى دورته 26 اكتشفنا أن الحكاية كلها 
كانت عبارة عن لعبة من العاب الطب النفســى اســتخدمها الطبيب المعالج كى يضع مرضاه 
فى مقابل بعضهم البعض إيمانا منه بأن تلك الطريقة كفيلة بتجاوز األمراض النفســية التى 
يعانى منها هؤالء الذين عزلوا أنفســهم عن المجتمع إذ كان كل منهم يعيش أزمته النفسية 
الخاصة ويظن أنة ال فكاك منها, ورغم التكوين البسيط الذى اتبعه كل من المؤلف والمخرج 
فى طرح قضايا الحدث الدرامى فإنهما نجحا معا فى صناعة عرض مسرحى من نوع )المسرحية 

محكمــة الصنع( تقوم على مجموعة شــخصيات ثابتة التكوين تطرح كل منها 
معاناتها الشخصية فى البداية وتخرج فى النهاية وقد انتهت أزمتها.

هذه الطريقة فى بناء العرض المســرحى يتبعها كثير من المســرحيين العرب 
إذ يقدمــون موضوعات آمنة تلتزم بحبكة بســيطة وحكايات يمكن أن تنتهى 
نهايات توفيقية مرضية للجمهور الذى يوافق طواعية على الســهرة السعيدة 
ذات اإلطار البنائى غير المركب والذى يمكن أن تنتهى دنياه بمجرد الخروج من 
المســرح إذ ال أزمة هناك وال حبكة مركبة يمكن أن ترافق أى من المشاهدين 
وإنما هى حكاية معدة خصيصا بالطريقة المعتادة شــبه الواقعية والتى تصنع 

لنفسها دنيا مفهومة وذات محددات وقوانين جمالية سهلة التكوين
ولما كانت معظم الشخصيات ذات تكوين أحادى ومعظم األحداث تسير وفق 
منطــق البدايات المنطقيــة والنهايات المتوقعة فلن يكــون مطلوبا هنا أن 
يجهد المتلق ذهنه فى تفسير بعض األحداث أو إعادة تقييم بعض المواقف 
والمتغيرات وفق الدوافع النفســية أو الحكايات شــديدة االلتباس والتعقيد، 
فقــد تقابل مجموعة من المرضى فى الســاعة الرابعة حســب الموعد الذى 

حــدده بالخطأ جهــاز تحديد المواعيد عند الدكتــور “نادر” والذى تأخر وجــوده لظروف طارئة 
فأرتطمــت حيوايتهــم عفويا ببعضها البعض مــا أحدث نتيجة طيبة غيــرت مصير كل منهم 
لألفضل، وقد ســعى المخــرج جاهدا لتكوين حركة مســرحية ذات إيقاع ســريع تعتمد بداهة 
على تفصيل حركات تناســب الشــخصيات الطائشة أو المتوترة طيلة الوقت؛ بحيث يكون لكل 
منها مفتاح يمكن تكراره مع المشــاهد المطورة للحــدث الدرامى، وحتى فى صناعته للديكور 
المناســب لطبيعة دراما العرض ارتكن للتكوين المنطقى الذى سيسمح بحركة مرنة ويعطى 
إحســاس التناول الواقعى للعيادة التى تدور فيها األحداث مع المحافظة على بروز الشخصيات 
فى البانوراما الخلفية؛ بحيث يراهم المتلق بســهولة ويســتمتع بتداخل حركاتهم الكوميدية 
بســيطة التكوين، وكذا جاءت اإلضاءة بالمنطق النفعى الــذى يمكن أن يتم فيه التركيز على 
شــخصية ما فى لحظاتها المختلفةوالتى تؤكد بنية وجودها عند المتلق، أو ليشير من خاللها 
لإلطار الجمالى الذى غلف به دنيا العرض المسرحى وهو األمر الذى يؤكد خبرة المخرج ووعيه 

الكبير بطبيعة التيمة األساسية وكيفيات تمريرها جماليا للمتلق
والتكويــن الدرامى الذى ضمنه المؤلف )طــالل محمود( لم يكن يميل بأى حال من األحوال إلى 
طرح مشــاكل وأمراض حقيقية تعانى منها شخصيات ما فى مجتمع من المجتمعات العربية وإال 
أخذ مســار األحداث طريقا غير ذلك الذى قدم لنا, وإنما فقط وقف المؤلف عند بعض المشــاكل 
النفســية وطــرح أولياتهــا وذلك بغية الميــل لصناعة مواقــف كوميدية الطابــع لمجموعة من 
المرضى النفســيين فــى أزماتهم المتجاورة، فمن يراجع تطور الحــدث الدرامى لن يجد تكويننا 
عميقا كذلك الذى نقابله فى نصوص الدراما النفســية أو تلميحا ما إلحدى المشــاكل الحقيقية 
التى تمس المجتمع ويعانى منها بعض شــخصياته »رغم وجودها المادى وقبولها لالنفجار فى 
أى لحظة” وإنما التركيز الشــديد جاء من جانب الكاتــب بمفهوم صناعة مواقف وأحداث أمنة 
ترمــى للترويح الكوميدى ليس إال وهو األمر الذى فطن له المخرج منذ البداية وصنع 
من خالله عرض بسيط يعتمد بداهة على كوميديا الموقف وينتهى نهاية توفيقية؛ 
حيث وجد الشــاب الذى بدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بمواقع التواصل االجتماعى ضالته 
فى االرتبــاط العاطفى بالفتاة التــى كانت تكرر بعض الجمل باســتمرار وال تعرف 
كيــف تعبر عــن ذاتها إال من خــالل الغناء, كما وجدت الســيدة المســيحية التى 
كانت تعانى من وســواس النظافة اعتقادا منها بتفشى البكتيريا إلى جانب عدم 
قدرتها على مالمســة الناس من حولها لتخوفها الشديد أو حساسيتها المفرطة 
إذ اقتربت من العنوســة ضالتها فى الرجل المســلم المتدين الذى يعانى وهم 
الخوف والتوتر الدائم من ضياع مفاتيحه الخاصة، كما ارتاح الطبيب النفســى 
لنتائــج الفعل الذى قام بــه ووضع عنوانا للنتيجة التى توصــل لها عبر الخبرة 
العملية التى استقاها من التجربة الحية فـ«المرضى عشاق لعالتهم” ومن ثم 

لن يخرجوا منها إال بالمواجهة والتسامح وقبول اآلخر.
يبقى فقط مشــهد غير مبرر جاء فى بداية الحدث الدرامــى بين الممرضة والطبيب الذى قام 
بدور )محاٍم( يعانى من عدم تحكمه فى لسانه المتسلط؛ حيث يطلق الفاظ بذيئة فى مواجهة 
من حولــه ويعود فيعتذرعنها، فكيف يدور حوار بين الشــخصيتين )الطبيب والممرضة( وهما 
الوحيديــن الموجودين على خشــبة المســرح دون أن يتطرق الحديث )للعبــة المحكمة( التى 
صنعهــا الطبيب، قد يقبل الحوار بهذا التكوين حال وجود إحدى الشــخصيات المريضة، لكنه 
بالطبع ســيكون عالمة استفهام حال وجود الشــخصيتين وحدهما على خشبة المسرح، وذلك 

وفق المنطق الواقعى الذى اتبعته بنية الحكاية.
وتبعــا لطريقة اللعــب الدرامى الذى يغــازل البنية الدائريــة وضع المخرج )إبراهيم ســالم( 
مســرحيته فى إطار يبدأ وينتهى بالماســاكات الشــفافة التى تغلف؛ حيــث تعرض كل منها 
مأساتها أوعلتها الخاصة فى بداية الحدث ونهايته وهى طريقة تؤسس إلى تكرار الحكايات 

واألزمات النفسية.

الساعة الرابعة.. حكايات آمنة.. ونهاية سعيدة

أحمد خميس
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)جواد الشكرجى( ممثل عراقى ولد عام 1951، وتخرج فى معهد الفنون اجلميلة عام 1978، هو صاحب 
العديد  )لو(، قدم  الثانية عام 1989، عن دوره فى مسرحية  الدورة  املهرجان فى  جائزة أفضل ممثل فى 

من املسرحيات العراقية الشهيرة مثل )ألف رحلة ورحلة( وكذلك حكايات العطش واألرض واإلنسان(، كما 
املمثلني  من  واحدا  الشكرجى  ويعتبر جواد  التليفزيونية،  واملسلسالت  السينمائية  األفالم  من  العديد  قدم 

العراقيني، الذين أسهموا فى تطوير وتثبيت أقدام املمثل العراقى فى عالم الفن فى الوطن العربى.

رامز عماد

تُعــد مطبوعة »الموجة الكبيرة في كاناجــاوا - The Great Wave of Kanawaga” والتي 
تعُرف أيضًا بإسم “الموجة – The Wave” واحدة من أشهر لوحات الفنان التشكيلي الياباني 
“كاتسوشيكا هوكوساي - Katsushika Hokusai” بشكل خاص وواحدة من أشهر الوحات 
العالمية على مدار التاريخ بشــكل عام، حيث رُسمت/ُطبعت بين عامي “1829 - 1833” كجزء 
من سلســلة مطبوعات -عددها 36 لوحة- رســمها هوكوســاي لوصف جبــل “Fuji - فوجي” 
الشــهير في مدينة كاناجوا. اللوحة مطبوعة علي طريقة الطباعة الخشبية اليابانية التقليدية  

“Ukiyo-e – أوكييو-إه” والتي كانت األشهر حينها.
اشــتهرت لوحة “الموجة” لهوكوســاي بأنها واحدة من أكثر اللوحات “اســتلهامًا” في العالم؛ 
حيث تأثر بها “فينسينت فان جوخ - Vincent van Gogh” والهمته في العديد من لوحاته، 
 La - فــي منحوتتها الشــهيرة “الموجة ”Camille Claudel - وحاكتهــا “كاميــل كلوديــل
 La - في لوحته “البحر ”Claude Debussy - عام 1897، وتأثر بها “كلود ديبوسي ”Vague

mer” عام 1905، وذلك باإلضافة العديد إلي من األعمال التشــكيلية األخرى 
التي تأثرت بها، نظرًا أللوانها الملهمة ومعانيها المتداخلة؛ حيث صالبة جبل 

فوجي وتداخله مع األمواج العاتية التي تحتضن القوارب في آن واحد.  
ولكن أن يســتلهم “عرض آدائي” مدتــه حوالي 50 دقيقة كاملة كافة أحداثه 
-التي ليس لها دراما محددة- من رائعة “هوكوســاي” تلك هو التحدي األكبر 
واألصعب؛ وهذا ما حاول مصمم الرقصــات والمدرب البرتغالي “رافيل الفاريز 
 A- تقديمــه من خــالل عرضه األدائي “موجة من بعيد ”Rafael Alvarez -
Wave From a Distance “ وذلــك بالتعــاون مــع الراقــص الياباني “يوتا 
إيشــيكاوا - Yuta Ishikawa”، للمشــاركة فــي فعاليات “مهرجــان القاهرة 

الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي” في دورته الـ26.
عرض “موجة من بعيد” هو عرض آدائي جسدي تدور فكرته األساسية حول: 
خلق لغة حوار -غير منطوقة- بين جســدين مختلفين ثقافيًا -أحدهم غربي/

برتغالى واآلخر شرقي/ياباني- حيث جمعتهم مياة المحيط صدفة؛ ليكتشفوا 
ذواتهــم تارة وبعضهم البعض تــارة أخرى، وذلك من خالل فضاء مســرحي 
فــارغ وخــال تمامًا من أي أدوات أو تعقيدات مســرحية؛ حيث أنه ال يحتوى إال 

على “ورقة بيضاء” كبيرة مُمثلة ألمواج المحيط التي تتالطم بأجســادهم لتجمعهم في حين 
وتفرقهم في حين، وذلك باإلضافة إلي استخدام بعض المؤثرات الصوتية والموسيقية -التي 
تمتزج بين ماهو غربي وشــرقي- والتي تُدخــل المتلقى في حالة من حاالت التماهى مع حالة 

العرض الذي تدور أحداثه في قلب المحيط .
يعتمد األداء الجســدى الخاص بأبطــال العرض –العديد من األوقات- علي واحدة من أشــهر 
التقنيات الجســدية في “أنثروبولجيا المسرح” وهي “تقنية الجسد الخارجة عن المُعتاد”؛ حيث 
يرى األب الروحي ألنثروبوجيا المسرح “يوجينيو باربا - Eugenio Barba” بأن المؤد/الممثل 
يســتخدم جســده في الحياة اليومية المعتــادة بنوع من التقنية المشــروطة بثقافته ووضعه 
االجتماعي وطبيعة مهنته، في حين يســتخدمه في العرض المســرحي/ اآلدائى بطريقة أخرى 

وتقنية مختلفة كليا؛ وهي التقنية الخارجة عن المعتاد، حيث يرى باربا أن المسافة التي تفصل 
بيــن التقنيتيــن في الغرب غالبا مــا تكون غير واضحــة وغير مدركة، في حيــن يوجد اختالف 
واضح بينهما في دول شــرق آســيا “مثل الهند والصين واليابان” والمقرّ به وله اصطالحاته: 

“لوكادهارمي” و”تاتيادهامي”.
يكمن االختالف في أن التقنية اليومية تتبع عادة مبدأ بذل الجهد الضئيل، أي بمعنى الحصول 
علــى النتيجة القصوى من خــالل توظيف أدنى حدّ من الطاقة، لكن فــي التقنية الخارجة عن 
المعتــاد يحــدث العكس، إذ تعتمد علــى البذخ في الطاقة، لذلك يعبّر المتلقون في المســرح 
الياباني عن شــكرهم للممثلين فــي نهاية العرض بعبارة “أنت متعب”؛ إشــارة منهم إلى أن 
الممثل الذي أثار اهتمامهم وأمتعهم وترك تأثيره فيهم متعب ألنه لم يوفر شــيئا من طاقته، 

بل فاض في استخدامها.
وذلك ما شاهدناه من خالل عرضنا “موجة من بعيد”؛ حيث نجد أن المؤديين قد اعتمدوا على 
تقديــم بعض األفعــال من خالل مجموعة من التعارضات الجســدية التي تؤكد فكرة “الصراع 
الجســدي/ والنفســي” الكتشــاف الذات وذلك من خالل االلتحام مــع الطبيعة/البحر 
المتمثلة في “الورقــة البيضاء” أو من خالل االلتحام مع اآلخر والمتمثلة في تالطم 
أجســاد المؤديين مع بعضهم البعض، وذلك مــا يجعل العرض يتقارب في بعض 
األحيان مع عروض مســرح “النو” ومســرح “الكابوكــي” الياباني، ولكن من خالل 

نكهة معاصرة/غربية .
لــذا يمكننــا أن نقول إن عرض “موجة مــن بعيد” هو عــرض آدائى يمتزج في 
تقنياته الجسدية وأفكاره المطروحة بين مدرستين ثقافيتين مختلفتين وهم: 
مدرسة الرقص المعاصر التي ال تعتمد على حركات محددة ومفردات مفهومة 
بشــكل واضح وتعتمد بشــكل أساســي على التحرك بشــكل حر، وبين اآلداء 
الجسدى األنثروبولوجي المُعتمد على تقنيات جسدية “خارجة عن المُعتاد”.
فعلــى الرغم من كل التأويــالت التى يُمكن ان يصنعها المتلقى -من خالل 
مرجعياتــه الثقافية- لتحليل معانــي ودالالت العرض، فإن العرض هو واحد 

من العروض التي يمكن ان تتسع رقعة تأويالته ألقصى الحدود.
جديــر بالذكر أن عــرض “موجة من بعيــد” هو جزء من مشــروع “موجة – 
Wave” وهــو مشــروع )برتغالي – فرنســي – ياباني( تحت قيادة المــدرب ومصمم الرقصات 
البرتغالي؛ حيث بدأ في اليابان من خالل المرحلة األولى والتي تتمثل في عرض “حدود الموجة 
– In the Range of Wave” عــام 2017، والمرحلــة الثانيــة هي عــرض “موجة من بعيد” 
عام 2019. يعمل المشــروع على دمج األنشــطة األدائية األنثروبولجية “بين الشرق والغرب” 
لخلق لغة تقارب بين األفعال األدائية/الجســدية المختلفة؛ ويتكون المشروع من مجموعة من 

)الورش التدريبية ومختبرات األداء وبعض العروض األدائية(.
رافيل الفاريز هو راقص ومصمم رقصات ومدرب رقص برتغالي بدأ مشــروعه منذ عام 1997 
وأســس مجموعة من المختبارات في أوروبا وآســيا وأمريكا والشرق األوسط، والتي تهدف إلى 

اكتشاف الراقص ألدواته الجسدية، وذلك من خالل فك شفرات أفكاره مشاعره وعقله.

موجة من بعيد.. صمت صاخب 
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)عزيز خيون( ممثل ومخرج مسرحى عراقى قدير، له تاريخ كبير فى عالم املسرح العراقى، بدأ حياته 
الفنية مبسرحية مركب بال صياد عام 1973، التى نال عنها جائزة أفضل ممثل، قدم خيون ثمانى وستني 

مسرحية طوال مسيرته الفنية الكبيرة كممثل، منها: سيدرا، امللحمة الشعبية، دائرة العشق البغدادية، 
كما قام خيون بإخراج تسعوعشرين مسرحية طوال رحلته مع فن املسرح، كذلك قدم خيون عددا من 

األفالم السينمائية، واألعمال التليفزيونيةواإلذاعية. 

فينال

التجريب الستكشاف الموروث فى المسرح األفريقى

د. ميسون على - سوريا

من المعروف أن التجريب كان حركة مجددة بالنس��بة 
للس��ائد والمع��روف، قد تص��ل إلى ح��د القطيعة مع 
الماضى، بقدر ما س��عى التجريب فى مجال المس��رح 
إلى اس��تلهام جديده من قديم��ه، ذلك أن جزءا كبيرا 
من اهتمام التجريبيين بشكل عام ترّكز على الموروث 
والم��ادة التراثي��ة، إما من خ��ال إعادة اس��تخدامها 
ألغ��راض جمالي��ة، أو م��ن خ��ال إع��ادة قراءتها بما 
يتناس��ب والتطوّر الحديث للمعرفة وللمجتمع، وهذه 

الخصوصية انفرد بها المسرح خافا للفنون األخرى.
ولو نظرنا إلى المسرح العالمى لوجدنا 
أن الموروث والتراث كان فى كثير من 
األحي��ان المادة األولية التى نهل منها 
المسرح، وأن استخدام التراث موضوع 
قديم قدم المس��رح نفسه، من ناحية 
أخرى عندما نتكّلم اليوم عن التجريب 
الستكش��اف الموروث فإننا نتكّلم عن 
توجّه متنوّع وواس��ع عرفته الحركات 
المس��رحية ف��ى العال��م، وم��ن بينها 
المس��رح األفريق��ى، فى إط��ار الرغبة 
بالتجديد فى فت��رات تمتد من نهاية 

القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.
إن التجري��ب على م��ادة تراثية يصبح 

عديم الجدوى، إذا لم يقترن بس��ؤال أجده جوهريا فى 
هذا الخصوص، ويمكن صياغته على الشكل التالى: ما 
الدافع إلى إعادة استخدام مادة من الماضى كأساس 
للتجريب المسرحى؟ والسؤال اآلخر الذى يطرح نفسه 
هو كيف تم فهم هذا التراث واس��تخدامه؟ ناهيك عن 

مس��ألة اللغة، إذ كتب المؤلفون بلغة هى غير لغتهم 
األصلية.

كيفية اس��تخدام التجريب الستكشاف التراث والعاقة 
بين المجالين فى المس��رح األفريقى، إن هذه العاقة 
كما أراها ليس��ت بس��يطة، وال هى باتجاه واحد، وإنما 
هى عاقة جدلية ومرّكبة، فكما أن المسرح يفتح آفاقا 
أم��ام إعادة ق��راءة التراث من خال التجريب، يش��ّكل 
الت��راث أيضا م��ن جانبه م��ادة إغناء ودفع للمس��رح، 
وأنا اس��تخدم كلم��ة تراث هنا يمعناها الواس��ع، وفى 
ما يتعّلق باس��تخدامها فى المسرح تحديدا، أى التراث 
المسرحى والتراث الثقافى الشعبى والتقاليد 
الش��عبية المندثرة والحية، والتراث الفكرى 

والعقائدى.. إلخ. 
وإذا حاولن��ا التوقف عن��د بدايات التجريب 
المس��رحى الحديث الذى أعاد اس��تخدام 
الم��ادة التراثي��ة فى المس��رح األفريقى، 
فإنن��ا نج��د اتجاهي��ن رئيس��يين تبقى 

الحدود بينهما نظرية صرفة:
األول: اتجاه انطلق من التجريب ووجد 
ف��ى التراث نبع��ا بنهل من��ه ومصدر 
إلهام، فاستخدم التجريب على المادة 
التراثية لتجديد المس��رح خاصة على 
مس��توى الش��كل، وذلك للخروج من بوتق��ة القوالب 
السائدة، وقد مسّ هذا االتجاه بداية وبشكل أساسى 
الع��رض المس��رحى والممثل، فأحدث ش��به ثورة فى 
ش��كل العرض، وفى أس��لوب أداء الممث��ل. وقد كان 
له��ذا النوع من التجريب الفضل ف��ى إعادة النظر فى 

مكوّنات المس��رح من مكان ون��ص وممثل ومتفرّج، 
كما فى أعمال »موريس س��ونار سنجور« فى السنغال، 
و»عب��داهلل مايج��ا« فى مال��ى، و»داني��ال اليون« فى 

الكونغو.
أم��ا االتجاه الثان��ى فقد انطلق من التراث واس��تخدم 
التجري��ب فى محاول��ة إلحياء دور الم��ادة التراثية فى 
المجتمع، على اعتبار أنها تش��ّكل نموذجا يمكن إعادة 
صياغته من جدي��د، وفى هذه الحال ان��درج التجريب 
والبحث المس��رحى ضمن إطار أوس��ع، يتج��اوز اإلطار 
المس��رحى نفس��ه، فالمادة التراثية ف��ى نظر أصحاب 
هذا االتجاه هى فى األساس جزء من صيغة اجتماعية 
متكاملة من الماضى يه��دف إحياؤها فى الحاضر إلى 
اس��ترجاع وإحياء عاقة تلٍق أو مشاركة كانت موجودة 
فى ظروف مختلف��ة فى الماضى، بإع��ادة إحياء جوهر 
المس��رح من خال إعادة ال��روح الجماعية واالحتفالية 
الطقس��ية له، كما فى أعمال الكات��ب النيجيرى »وول 

سوينكا« والكينى »نجوجى واثيونجو«.
لقد س��عى المس��رح األفريقى إلى البح��ث عن صيغة 
مس��رحية خاصة، وترافق هذا البحث من��ذ البداية مع 
الرغبة فى تجذير المس��رح فى المجتمع، وابتكار صيّغ 
لمس��رح ش��عبى وقد طرح��ت عبر مراحل تط��وّر هذا 
المسرح مع صيغ عديدة على مستوى الكتابة، أى على 
مستوى النص المسرحى، سعت إلى استلهام مواضيع 
وش��خصيات من التاريخ المكتوب والشفوى، كما على 

مستوى القالب. 
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)صالح القصب( مخرج مسرحى وأكادميى عراقى، ولد فى بغداد عام 1945، قدم العديد من املسرحيات 
العرب  الكتاب  وكبار  وتشيكوف  شكسبير  أعمال  من  العديد  بإخراج  قام  والعربى،  العراقى  للمسرح 

والعراقيني، وهو أستاذ فى كلية الفنون اجلميلة قسم املسرح بجامعة بغداد، قدم العديد من البحوث 
والكتب فى عالم الفنون املسرحية، مت تكرميه فى دورة املهرجان الثامنة عشرة عام 2008، كما مت تكرميه 

فى عدد من املهرجانات املسرحية فى العالم العربى.

فينال

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر 
والتجريبى مسيرة وتألق

د. عبد الحسين علوان

تمــر علينــا الكثير مــن المهرجانات المســرحية 
العربية التى انتشــرت على الســاحة المســرحية 
العربية. قســم منهــا ال يتجــاوز دورات معدودة 

ويندثر، وكل حسب  ظروفه.
فــى حين هنــاك مهرجانــات مســتمرة بعطائها 
الفنى وتعتبرهــا بعض الدول التى تقع فيها رمزا 

لحركتها الثقافية والفنية.
مهرجــان القاهرة الدولى للمســرح 
المعاصــر والتجريبــي. نموذج من 
تدعمها  التــى  المهرجانــات  تلــك 
وزارة الثقافــة المصريــة. ويتولــى 
قيادتــه البروفســور الفنان ســامح 
مهــران الرجــل المســرحى العربى 
المتميــز بعطائه المســرحى الثرى 

وإمكانياته اإلدارية العالية.
هذا المهرجان الذى انطلقت دورته 
األولــى عام ١988 تعثر لفترة أربع 
ســنوات للظــروف التى مــرت بها 
مصر. ومــن ثم نهض عام ٢٠١4 

أيام تولــى جابر عصفــور وزارة الثقافة المصرية 
ليرتقــى ويتميــز، وطــرأ عليه تغير فى التســمية 
ليصبــح باســمه الحالــى بعــد ان كان مهرجان 

القاهرة التجريبى ويرتقى ويتجدد من دورة لدورة 
بحلة جديدة بجهود من يشرف عليه.

المهرجان انطلقت دورته ٢٦ لتســتمر من ١٠-
٢٠١9/9/١9، والتى ستحاكى المسرح األفريقى 
وهمومه؛ حيث تعقد ندوة لمدة يومين ليشــارك 
بهــا كبــار المســرحيين والنقــاد والباحثين من 
أفريقيا وتخصيص خمسة عروض من أفريقيا بعد 

أن تقدم إليها ١3 دولة أفريقية غير عربية. 
دورة هــذا العــام تميــزت بإقبــال كبير 

للمشاركة بها 
وتســجيل رقم قياســى فى عدد الدول 
التــى ســبق وأن تقدمــت ٦8 دولــة 

بـ١79 عرضا مسرحيا.
منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ97 
عرضا، وكانت أكثرها مشــاركة هى 
دولة الهند التى شــاركت بثمانية 
عــروض، تليها اليونــان والبرازيل 
وقد شــاركتا بســبعة عروض لكل 

منهما.
فــى حيــن تشــير معلوماتنا الــى أن المشــاركات 
العربية بلغت سبعة وثمانين عرضا تمثل ١٦ دولة 
عربية، وتصدرت دولة تونس المشــاركات العربية 
بخمســة عشر عرضا مســرحيا إضافة إلى عرضين 

إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.
وانطالقــا مــن حــرص إدارة المهرجــان لتنظيم 
عملية الفرز فقد شكلت فى حينه لجنتى مشاهدة 
إحداهــا للعــروض األجنبيــة والثانيــة للعروض 

العربية.
 كما تشكلت لجنة ثالثة الختيار العروض المصرية، 
وذلك الختيار عرضين مصريين للمشــاركة كحد 

أدنى.
إننــا أمام مهرجــان عربى تفتخر به كمســرحيين 
عرب من ناحيــة اإلدارة والتنظيم والدقة باختيار 
العروض بعيــدا عن التأثيــرات الجانبية، وتهيئة 
قاعات العروض والندوات وتغطية إعالمية متميزة 

يسهم بها إعالميون متخصصون.
إن الجهود التى تبذل حاليا تبشر بدورة مميزة.

كمســرحى  الشــخصية  متابعتــى  خــالل  ومــن 
للمهرجان على مر ســنواته خصوصــا بعد تولى 
الدكتــور ســامح مهــران إدارتــه شــعرت بأننــا 
كمســرحيين عرب لدينــا إمكانات عاليــة وقدرة 
متميزة بتنظيم المهرجانــات ننافس بها الغرب، 
الذين ســبقونا كثيــرا بفضل ما توافــر لهم من 

تكنولوجيا وخبرة عالية.
نبارك لكل جهد يبذل من أجل االرتقاء بمهرجان 

القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى.
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«Below Zero» of National Acting Band in 2008 won best actor and best 

technique. The performance was written by Thabet Al-Laithi and directed 
by Emad Mohamed. The performance showed an encounter between a 

young man and old man in a football court. Both of them faced violations 
of the occupation troops and this made them relieved from depression and 

frustration. 

So, according to this definition is the 
dramaturg is some kind of elaborator?

Yes, but the other side of the idea is they 
work in production process, so it not just takes 
for example a critic, an academic, or a scholar; 
they talk about the work maybe in a very abstract 
term. A dramaturg, the knowledge is very 
applied because it has to be practical, because 
the knowledge is applied in the production 
process. So, dramaturg is not just thinking 
about working abstract, but also thinking about 
the work in a way that helps in production 
process, so we are practical knowledge.

Holding such type of workshops, during 
theatre Festivals. How significant is this?

I think it›s very significant for theatre 
Festivals, it›s not just places to see plays, but 
also places where we see the knowledge of 
theatre produced. So, I think workshops and 
trainings and conversations with critics and 
audience as well as the play is a very healthy 
outcome; very good.

Whom This workshop targets?

This particular workshop targeting I think 
makers of theatre and everybody who is 
connected to making theatre whether an actor, 

playwright, director, dramaturg, or a critic, it is 
all about how theatre gets made. 

You are here in Cairo International Festival 
for Contemporary and Experimental Theatre; 
how do you see theatre in the Arab world 
festivals compared to those in Europe or 
America or Australia?

It›s a difficult question for me as I had 2 
or 3 only experiences of theatre in the Arab 
world; this Cairo festival, and last year I visited 
the American University in Bairut and talked 

with the theatre makers there, and also in the 
United States we produced Arab dramaturg›s 
workshops there; we had playwrights and 
directors from the Arab world coming and 
talking about their work, how do I see it in 
comparison to other theatres festivals, in some 
ways it is quite similar, but often few of artists 
are global community. But of course, theatre 
is very local inside the culture and the culture 
specifics are also very important. So here we 
have seen some Arab plays and about stories 
they hear, but in Europe we might see plays 
about the European experiences, and in the 
US or Australia we see plays about the local 
experience, so it›s about the conversation 
between the global and the local. So, the 
festival itself is a kind of festival of the ideas 
and the content is always changing according 
to the place and time, and that›s very important. 

Did you see any of the Arab shows? 

Yes, today I will see my first Arab show as 
last night I wasn›t ready to see any.

It›s a pleasure to see you professor and I 
hope you enjoying your stay in Cairo and I hope 
I can be one of your students in the upcoming 
dramaturgy workshop if there is any in Egypt. 
Thank you

A dramaturg is looking at the kind of overall idea of 
what is happening on the stage

Good 
experimental 
theatre can test 
the ideas of 
society and give 
an answer
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Iraq participated in the festival with 22 performances representing nine band. National acting 

band showed nine performances. National theatre band presented five performances. Fada 
Workshop for Continuous Exercise participated with two performances while Syndicate 

of artists, Faculty of Fine Arts, the Iraqi Commission for Theatre, Iraqi Union for Theatre 
Artists, Murdock for Dramatic and Modern Dance, Baghdad Theatre Workshop and 

Baghdad Theatre participated with one performance each.  

Professor, Let’s start with three different 
expressions that somehow perplexing; a 
dramaturg, a playwright, and a director what is 
the difference among them?

That›s a very good question, the way I think 
about it is the playwright and director are more 
inside the process, but the dramaturg stands 
a little bit out side the process. As dramaturg 
has his perspective, he looks at the work from 
the perspective of the first audience, so we can 
read the work from a little bit of distance. The 
primary creator, he helps with the creation 
by giving kind of perspective that is slightly 
outside the work. For the playwright, he is 
very much involved in creating the idea and 
the language. And the director is very much 
involved in organizing the stage and working 
with the actors.

The dramaturg is looking at the kind of 
overall idea of what is happening on the stage, 
and also second job they also perform in a role 
to communicate between the artists and the 
audience, so sometimes you write a text, kind of 
explain the text for the audience to help inviting 

the audience to experiencing the project.

Your participation in this round of Cairo 
International Festival for Contemporary and 
Experimental Theatre, « Experimental» what 
does it mean to you? 

I guess the history of experimental theatre 
is very much connected to the kind of European 
tradition of Avant-garde; the theatre that pushes 
forward beyond the normal theatre. So, the first 
thing about experimental theatre is that it has 
some kind of moving forward, some kind of 
predicting the future. The second thing is the  
word « experimental» is also used to as a kind 
of testing knowledge, so when the scientist 
does an experiment; it is a way of testing a 
question to say okay this drug will cures this 
disease, so they do experiments to test that 
proposition and they find the results. And I 
think good experimental theatre can test the 
ideas of society and give an answer, give some 
kind of answer in a certain kind of way. 

Where can we locate the dramaturg›s role 
inside the experimental theatre?

Very much in a way that brings these kinds 
of questions about the experimental work into 
the production process, so for example if the 
artists are doing an experiment about a new kind 
of forming theatre maybe mixing dancing with 
the theatre, the dramaturg can bring information 
about how that happen. If these experiments 
were about thinking about some key questions 
like the water or the climate; the dramaturg can 
bring scientific information about that into the 
rehearsal room for helping actors, directors and 
playwrights to develop their ideas, so they are 
the source of these information.

Form and Content Which of them is closer 
to the dramaturg›s work?

Both are close to the dramaturg›s work in 
different ways, so the dramaturg is primarily 
not I think the person who makes the form; 
that is the playwright, director, or the actor. 
The dramaturg looks at the form and say is it 
working, is it actually a form, and what can 
be brought to this to make it better but I think 
content is much closer to dramaturg›s kind of 
work.

 Interview by: Dr. Tarek Ammar

Peter Eckersall: 
My workshop is all about how 
theatre gets made

Peter Eckersall is 
professor of Theater and 
performance and executive 

officer of the PhD Program in 
Theatre and Performance at the 
Graduate Center, City University 
of New York. He is also an 
honorary professional fellow in 
the department of culture and 
communication, University of 
Melbourne. In this round of 
CIFCET, professor Eckersall 
is providing a workshop about 
dramaturgy during which we had 
this interview with him. 
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Scene 07

Best Actress award went to Iraq once as Bushra Slama won the prize in 2008 
for her role in «Echo». Best teamwork Award went to Iraq once in 2004 for 

«Sorry Sir I didn›t Mean it». Best technique award went to Iraq Twice as 
«Lili Burns» in 2005 and «Below Zero» in 2008 won the prize.
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Performing Masculinity
Dr. Hagar Eltarabishy 

Reminiscent of William Shakespeare’s 
Romeo and Juliet, the director of the 
Swiss performance “Romeo, Romeo, 

Romeo” Joshua Monten introduces the soft 
and tender Shakespearean hero, into 4 different 
contemporary models: 3 males and a female in 
drag. The new Romeos are here to perform the 
courtship dance in every possible way throughout 
50 minutes to lure and impress an awaiting Juliet 
- the audience. The whole show could be seen as 
a ritual of courtship, where each Romeo enact 
their masculinity in front of an audience. Each 
have their style, directly addressing the audience 
in sensual manner in the initiation ritual of dating. 
They dance out their strength, ego, physical 
attractiveness, masculinity on hopes to find their 
mate before the night would end. 

As the performance/ritual proceeds, the 
Romeos’ despair increase, and this too they dance 
it out onto Greek music as a Tarantella who lets 
go of all the negativity and despair it carries 
within. Throughout their ways of impressing and 
addressing their audience, minimally with words 
but mostly through dance, the four Romeos borrow 

from traditional folk tribal dances of such occasions 
as the Maori and the Greek, also contemporary 
hip dances and the famous Whip/Nae Nae, not to 
mention their imitation of mating movements of 
animals. All of such movements and dances only 
contribute to the marital and courtship ritual they 
are performing innovatively onstage. They spice 
their performance with modeling their athletic 
physique, use cliché pick-up lines, and showcase 
their different styles in order to win their mate of the 
night. Whenever the Romeos hit rock bottom, they 
dance their hopelessness out in despair and sweat 
it out, only to resume again as if winning the mate 
of the night will secure their masculinity. Their 
anger and despair are shown through their rough 
movements and heavy breaths that heat up the 
stage. They try to hide their despair within strong 
choreography, yet it is still evident. Thus, their 
dance performance is one of desire, hope and loss 
of hope as well. It speaks of their inner animalistic 
desire to mate (thus the bragging of their bodily 
features and obvious physical strength), their hope 
in finding a companion, and despair in failing to 
impress with this overwhelming masculinity. This 
poses a more dangerous question: Are they failing 
as male? Do they need to show off their masculinity 

to secure their place in the world of men? Do they 
feel endangered that they have to exert all of that 
effort in vain to win a possible mate? 

When the most renowned American post-
structuralist philosopher and theorist, Judith Butler 
(1956- ) introduced gender performativity and 
elaborated on that theory in many of her books and 
her studies, she demonstrated that identities are 
performative in a way that not only words but also 
repeating actions will create the identity. Therefore, 
in enacting and repeating the masculine dances, 
the Romeos are securing their space in the world 
of male identities. The desire to mate also ensures 
their lead as the male figure. This specifically 
applies to the woman in drag who performs as any 
other male Romeo; she too, with enacting those 
repeated pick up lines and movements, creates 
her masculine identity and initiates it. Reiteration 
here is the keyword to this performance: reiteration 
of masculine pick-up lines, lines of courtship, 
athleticism, masculine strength, etc.

But the performance also magnificently 
displayed the masculine fragility as well that hides 
under the mask of anger. Their fragility that their 
masculinity is threatened and thus trying too hard 
was much needed to be exposed.

«Romeo, Romeo, Romeo»:
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Scene06

Best actor award went to Iraq twice as Gawad Al-Shakraji won it in 1989 for 
his role in «If» and Abd A;Sattar Al-Basri and Yahia Ibrahim won it in 2008 

for their roles in «Below Zero». 
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Animal Farm
Dr. Nessma Salim

Don Quichotte is a social and 
political documentary show. 
The events take place before the 

revolution of Tunis, 2005. The show starts 
with the characters defining love according to 
social media like Facebook. This emotional 
love is an indication of the necessity of love 
in human life. Love is the first concept in 
the defined items› list. In the second scene 
there is a mention of a revolution with some 
political stories which grants the show a 
political dimension. The fight between the 
two men may symbolize the inner struggle 
and fight inside a human soul. Evil and 
good do fight each other and survival is for 
the fittest. Don Quichotte is a collection of 
aspects and topics.

 The sound of bombs on the stage is 
a direct reference to war, destruction, 
barrenness and mortality. It reflects the actual 
situation of the society. The play tackles 
the idea of terrorism. Terrorism is  not only 

social, political, mental , but also moral. 
The scene of the fur jackets sheds light on 
the dehumanization of all human beings who 
deteriorate to the rank of animals; tied-handed. 
These imprisoned people are those who are 
imprisoned for crimes that an audience does 
not know anything about. They are punished 
for nothing clear. The sexual hint in the show 
about the adulteress woman gives the show 
a familial, social and religious dimension. 
Adultery is a serious religious sin that almost 
no community is free of. Tackling such a 
theme, that is considered taboo, reflects the 
importance of the show.

 Azza, the female figure is about to lose 
her happiness and her family. The devil is 
represented in a human figure who insists 
on destroying Azza›s life. The human beings 
who are playing with the skull are the symbol 
of the inevitability of death, and mortality. 
The politician loves Azza and decides to 
take her from her lover Aziz. The politician 
plans to destroy her life; social corruption. 
As a politician, the new lover decides to 

imprison Aziz and accuses him falsely of a 
crime he has not committed.  This episode is 
extremely authentic as it gives an authentic 
picture of the society. The show gives a 
complete picture of human life that is full of 
betrayal, injustice, interests, and sins. 

The celebration of the performers entitled 
“je suis Don  Quichotte” works as a comic 
relief inside the play. It is an indication of the 
chaning mood of a human being. The show is 
a reminder of George Orwell’s Animal Farm. 
Both are universal plays, representing human 
beings in the form of animals. Pigs are the 
symbol of social order and political rank. 

Hierarchal system is embodied as human 
beings are deteriorated to the status of 
animals. The revolution in Don Quichotte 
is not only a political one, it is however, a 
social , moral , social and moral revolution. 
Both plays end with no progress, no change. 
Everything stays as it is. Life goes on, even in 
bad circumstances. The play uncovers social 
and political problems that face any society 
and all levels. 

Don Quichotte:
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Iraq was honored in the festival six time as Ibrahim Galal was honore in 

1989, Youssef Al-Ani was honored in 2000, Samy Abd Al-Hamkeed was 
honored in 2004, Slaha Al-Gasab was honored in 2006 and Aziz Khaioun was 

honored in 2009.

Exploring the Predicament of OCD Patients in Four O’clock
 Dr. Heidi Bayoumy

For the first time, Obsessive 
Compulsive Disorder patients are 
given voice in an Arab play: Four 

O’clock. The play shows five patients who 
suffer from different types of OCD (fear of 
contamination, repeating words, excessive 
double-checking of things, obsession with 
order and symmetry, and lack of self-
control). The patients emerge on stage one 
after the other declaring that they have 
an appointment with Dr. Nader at exactly 
four o’clock. Because of their constant 
arguments and fighting, the clinic becomes 
a microcosm of the society in which people 
seem to be intolerant and to exhibit lack of 
compassion and understanding. Gradually, 

the first and main patient implores the 
others to be patient and sympathetic. Thus, 
they begin to share their sad stories and 
the audience learns that the cause of their 
illness is stress and pressure put on them 
by their families, friends, and the society. 
In this respect, the play reveals how this 
marginalized segment of the society needs 
to be paid attention, understood and given 
moral support; this becomes evident when 
they gradually open up to each other and 
all the negative and hostile feelings that 
they harbored for each other melt. To their 
surprise, the first patient shows them how 
their illnesses can be cured once they don’t 
give it much attention: the key to their 
remedy is thus provided. They all believe 
him especially that they all feel their 

improvement. The strong moral message 
that the show offers comes at the end 
when the nurse announces that Dr. Nader 
will not come today, but will sure meet 
them later; a line which echoes Samuel 
Beckett’s Waiting for Godot. However, 
unlike Beckett’s two helpless characters, 
the patients announce that they don’t 
wish to have another appointment with 
the Doctor and that they no longer need 
him. Immediately after their departure, 
the first patient turns out to be nothing 
but Dr. Nader in disguise announcing 
upon hearing them argue and fight again 
offstage that “the clinic has to be closed 
because the patients love their illnesses.” 
The final line seems pessimistic since the 
play has offered the cure to the disease that 
these patients have. However, seen from a 
different perspective, the line could be an 
incentive for the audience to rethink about 
their psychological issues and illnesses, 
and to understand that they are nothing, but 
what they make of them. The message then 
is a powerful one for people to think and 
understand that they are, paradoxically, the 
illness and the cure at the same time. 

Apart from the social message, the 
play is indeed entertaining even though 
it becomes at times didactic. Comedy 
arises from the characters’ arguments, 
fights, and comments on one another. 
Significantly, the play also has few 
important props that are very symbolic. 
Apart from the sofas in the clinic, used 
by the young man to jump on them to 
avoid walking on the ground, the clock 
is the most important prop. Centralized 
on stage, its ticking is a reminder of 
how time is a means of torture to these 
patients. Strangely enough, time does 
not progress and the clock never passes 
four o’clock to show how these patients 
are trapped in time. It is symbolic of how 
the patients are reminded of time, but at 
the same time, they do not know its value 
because they waste their time thinking of 
their illness and believing that their cases 
are hopeless.

Waiting for the Doctor:



 The English Daily of the 26th CIFCET 

xperimentalEthe

Scene04

 The English Daily of the 26th CIFCET 

xperimentalEthe
Iraq participated in Grand Jury only twice through Youssef Al-Ani in 1989 

and again in 2005. This means that Iraq was represented in the grand jury 
during the first competitive round of the festival (round two) and then again 

in round seven. 
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An Ebb and Tide of Emotions
Dr. Hagar Eltarabishy 

Rafael Alvarez, a Portuguese dancer, 
teacher, and choreographer as 
well as the artistic director of 

Body Builders company, whose work toured 
Europe, Asia, the Americas and Africa, 
presents a silent paper show in «A Wave from 
a Distance» that focuses on body language, 
and a single prop: a huge scrunching paper. 
The performance comes as an outcome of 
previous collaboration and research between 
Portugal, France and Japan: The Wave 
Project.

In fact, the show is inspired by the famous 
woodblock print «The Great Wave off 
Kanagawa» by the Japanese artist Hokusai, 
published around the 1830s and is currently 

displayed in the Metropolitan Museum of 
Art in the U.S. The beautiful image depicts 
an angry wave, a forthcoming storm, Mount 
Fuji in Japan is in the background, and boats 
in distress, all yet in dreamy, soft palette 
of colours. Though the performance, «A 
Wave from a Distance» lacks the element 
of colour, and depends on black and white, 
it has borrowed the angry wave in the star 
of the show-the floating paper. The stage is 
also occupied by Alvarez and the Japanese 
contemporary dancer Yuta Ishikawa, and 
a wave-like sound that comes from their 
playful movement with that single huge 
paper on the stage. The two dancers are 
nothing but two divers who sail in silence, 
never coming too close nor touching, but 
are conversing through dancing in a dreamy, 

fragile mode. It is as if both dancers are each 
swimming in their own sea of grief, memories 
and illusions. Actually, their dance is a self-
exploration journey of their feelings, and 
only a wave that holds them together, brings 
them closer to one another, then throws them 
far and pulls them back closer just like the 
natural ebb and tide of life. Therefore, the 
movement on stage reflects and symbolizes 
as well their cultural differences , but also 
their trials towards a cultural dialogue. In 
fact, the human experience of remembering, 
grieving, and dreaming is far more universal 
that brings the East and the West closer to 
each other that would bring people -despite 
their differences- together rather than apart. 
«The Distance» suggested in the title indeed 
foreshadows the distance and differences 
between both male performers that stand for 
their respective cultures. Thus, their dancing 
will always be personal, different in moves, 
but it is always sharing a feeling as a common 
ground- and that what brings them together. 

The use of the paper that is carried, 
and thrown as a huge ball, and danced 
upon creates a the sound effect needed for 
this performance that the audience will be 
immediately carried to the wave/ocean-
mood suggested. It also adds to the pun in 
the performance›s title, where the wave 
plays both roles of a greeting from afar, but 
also the flow of the ocean that is not always 
so calm and quiet, which is very creative 
from the director.

In conclusion, the performance depends 
on the visual rather than anything else. It 
makes use of space in experimental manners 
through playful props and contemporary 
dancing. The free choreography of both 
performers shows the flow of different 
emotions, and brings the near far, and the 
far near. The paper is their world now that 
wraps them and keeps them within, to go 
with the ebb and tide of feelings, memories, 
and pain at times. Body movement is the true 
hero of the show, in a symbolic and poetic 
way. In fact, it is a minimalist performance 
that allows many sentiments to grow and 
overflow as the show progresses.

"A Wave from a Distance"
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Prolog

 Seasons and
Festivals

Iraq participated in the festival fifteen times. The first participation came with 
«A thousand and one travels» for the Iraqi Artists Syndicate. Iraq participated 

only two time between 1988 and 1998. From 1999 to 2010, Iraq participated 
for ten times. And after return of the festival Iraq participated with «Arbana» 

and «Individual» in 2017, «Smell of War» in 2018 and finally «Sindbad» in 
2019. 

 Cooperation Protocol Between CIFCET
 and Arab Institute of Theatre

 Professor Sameh Mahran, President
 of Cariro International Festival for
 Contemporary and Experimental Theatre,
 and Mr. Ismail Abdullah, Secretary
 General of the Arab Institute for Theatre,
 signed a cooperation protocol on Tuesday
 September 17th 2019 at the Supreme
 Council of Culture – Cairo – Egypt.
 The protocol concerns establishing the
 “Memory Storage” Project adopted by AIT
 for documenting major theatre festivals
 and theatrical activities in the Arab World.
 Professor Mahran appreciated the efforts
 of AIT indicating that the institute did its
 best in supporting theatrical movement
 and CIFCET through paying for foreign
 trainers of the festival’s workshops. He
 hoped that this cooperation may continue
 with the new board of the festival.
 Mahram said: “This documentation
 may result in tens of master and PhD
 dissertations that work on discourse
 criticism in addition to exploring many
 academic topics that might be absent in
 the festival during its previous rounds.
 This protocol is complementary to the
 agreement signed between CIFCET and
 AIT three years ago that resulted in several
 workshops in several theatrical fields
 during this round and the previous one
 when AIT paid for travelling tickets and
 salaries of trainers.
 Secretary General Ismail Abdullah said:
 We appreciate this opportunity and this
 partnership with one of the major theatrical

 windows, that is CIFCET as we took long
 steps in applying the new strategy of AIT
 in staying away from theorization and
 getting involved with reality. We started
 with documenting Jordan Theater Festival
 then Damascus Theater Festival. We also
 completed documenting Carthage Days
 Festival and now we are working on
 documenting the Amateurs Festival in
 Alegria during its previous 52 rounds. It is
 now time for documenting the Moroccan
 Festivals and we are working on that for
 six months now.
 Esam El-Sayed, general coordinator of
 CIFCET indicated that this protocol is
 complementary to a previous one signed
 in 2016 based on the recommendations of
 the meeting of Arab Ministers of Culture
 in 2015 indicating the importance of
 cooperation in several fields including
 marketing and sustainable development.
 Project “Memory Storage” adopted by
 AIT started to document other festivals
 including Jordan and Carthage. In
 addition, part of the Egyptian theatre was
 documented. And today, we are going on
 to document CIFCET that affected the
 Egyptian theatrical movement deeply.
 This documentation will be printed and
 published in addition to being available in
 an electronic copy.
 Esam Al-Sayed, general coordinator of
 CIFCET and Ghannam Ghannam, head
 of media department at AIT, attended the
 protocol signing.

Domestic theatrical festivals 
have numerous advantages 
that can’t be included in this 
small article, the simplest 
of which is being an indica-
tor for the the efficiency of 
the theatrical movement in 
achieving its clearly declared 
objectives, both on the ad-
ministrative and the techni-
cal levels. This is because of 
concentrated practices for a 
long period of a season during 
a short timeframe in a spe-
cific geographic location. This 
enables the observer to follow 
different types of production 
that can never be seen along 
the year due to the nature of 
theatre that necessitates live 
attendance to discover its prob-
lems and solve them according 
to the type of production. 

This imposes a serious ques-
tion: Do these domestic festivals 
play any role or even have any 
significance without a clear 
theatrical movement that is able 
to work inside a regular season? 
I think the answer is clear. A 
season without festivals loses the 
ability for wholistic knowledge. 
And, a festival without a season 
will be mere useless entertain-
ing event. This is the disease of 
our Arab theater festivals that 
considered major importance 
for festivals even without look-
ing at the original art products, 
theatrical bands, administrative 
aspects and how to develop them, 
mental image of theater in Arab 
communities and how to steer 
them and the theatrical group 
and how to sustainably develop it. 
This turned most of our perfor-
mances into non-authentic and 
artificial shows that are very far 
from having common concerns to 
shared with its communities. Such 
performances scrap the theatri-
cal ground and halt the theatrical 
movement. 

 Khaled Raslan 
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• Lighting Workshop 
– Jay Ryan - Falaki 
Theatre

• The station – Hun-
gary – Small Theatre – 
Cairo Opera House.

• Surveys the Prairies 
of Your Room – USA – 
Flaki Theater.

• Four O'clock – UAE 
– the Grand Hall – 
Floating Theatre.

• A A wave from a 
distance – Portugal 
– Al-Hanager Arts 
Center.
• Afioun – Syria/Ger-
many – Al-Gomhouria 
Theatre.
• Romeo, Romeo, 
Romeo – Switzerland 
– Al-Ghad Hall.

10:00 am – 1:00 pm
 5:00 pm

11:00 am – 2:00 pm

11:00 am – 2:00 pm 8:00 pm

 9 PM

 7 PM

• The Body as a Path 
of Poetry – Sebastian 
Brottet-Michel – AUC

• Kumbe Arts Project 
– Jingo Ismail – Dance 
School of Creativity 
Center

• Kumbe Arts Proj-
ect – Jingo Ismail 
– Dance School of 
Creativity Center

• Closing Ceremo-
ny – “Hadid Tears” 
– Egypt – Cairo 
Opera House
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Peter 
Eckersall: 
My workshop 
is all about 
how theatre 
gets made


