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احلوار احلقيقى مع ذاكرة الفضاءات” 
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• “اعترافات زوجية” – سوريا – 
املسرح الصغير بدار األوبرا

• “ديستوبيا” مصر – مركز 
الهناجر

 – »traditional meet urban« •
الكونغو – املسرح العائم الصغير

• “ انتحار معلن” تونس – 
السعودية – مسرح الغد
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• Master Class عن التمثيل لـ “ 
فني شامبرى - جوزى سيد - جوناثان 

والترز” بقاعة ايوارت اجلامعة 
األمريكية

• ورشة تشيمى فيوكومورى “ 
استكشاف احلوار احلقيقى مع ذاكرة 

الفضاءات”  من  مبدرسة الرقص مركز 
االبداع

• “ جزء من الفانية” – الكويت – 
مسرح البالون

• “The Dream Hospice” – البرازيل 
– مسرح السالم

• “ بهية “ – مصر – مسرح اجلمهورية
• “ The Miser “ – كوسوفو – مسرح 

مركز الهناجر للفنون
 – traditional meet urban “ “ •

الكونغو – املسرح العائم الصغير
• حفل توقيع اصدارات املهرجان من 

املجلس األعلى
• ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول من 

باملجلس األعلى قاعة اآلداب
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برولوج

فى  المعاصر  الرقص  مسرح  يعتمد  ما  غالبا 
مدارس  على  أساسى  بشكل  العربى  عالمنا 
والتى  العشرين،  القرن  من  الثانى  النصف 
تكوين  الحداثة فى  بعد  ما  أساليب  تتخذ من 
العرض  صناعة  فى  ومساراتها  الحركة 
حقيقية  جذور  بال  نجدها  لهذا  منهجا،  ككل، 
رواد  حققه  ما  ضوء  فى  إال  التطور  على  قادرة 
أن  ينفى  ال  بالطبع  وهذا  الغربية،  المدارس 
المسرح الراقص العربى والمصرى خاصة، قدم 
أعماال جيدة على المستوى الفنى، ونؤكد أيضا 
محلى،  مضمون  حمل  فى  الجادة  محاوالتها 
الجسد  أن  أيضا  ننكر  ال  الوقت  ذات  فى  لكن 
الراقص -كحامل للثقافة- هنا يقف مغتربا على 
الخشبة وتائها داخل عالم المعنى، فى تابلوهات 
أصبح  الذى  ذاته،  الجسد  بنفى  تنتهى  منفصلة، 
وانجذابه  الداللية،  جمله  تكسير  تم  هزيال، 
باستمرار لألسفل، إلى جانب موسيقاه التى تهدم 
األشياء،  وأصوات  اإليقاع  بروز  لصالح  الميلودى 
فحسب،  مؤدٍ  إلى  ليس  الممثل  حجم  ليتضاءل 
بل إلى مجرد قطع منظرية لتكوين الصورة، ورغم 
نقدى تلك الصيغة من مسرح الرقص الحديث أو 
المعاصر والتى فى النهاية تظل وجهة نظر تحتاج 
إلى مساحات أكبر للتحليل واالستشهادات للتدليل 
أن  تحاول  فنانة  آخر،  رأى  لها  فنانة  نجد  عليها.. 
تغرد خارج السرب، تسمى كريمة بدير- وأتمنى أن 
الكبيرة  قدرتها  بخالف  جيدا-  االسم  هذا  تتذكروا 
على التصميم، امتالكها الحس الدرامى، واستيعابها 
مرجعياتها الثقافية فى صناعة حركة الجسد، والتى 
تجعل من المؤدى ممثال راقصا يمتلك طاقة أدائية 
أمام  وكأننا  المحلى،  الجمهور  مع  التأثير  شديدة 
الكورس القديم، لكن على الطريقة المصرية، ليس 
على هذا المستوى فحسب وإنما محاوالتها الجادة فى 
عصرنة الجمل الحركية الراقصة من التراث المصرى 
داخل عمل درامى له حساسية تجاه الواقع المعيش، 
التكوين،  طور  فى  يزال  ال  كريمة  مشروع  بالطبع 
مشروع  لها  كمخرجة  رهاناتها  لتثبت  الكثير  ولديها 

فنى وثقافى، وليست مجرد مصمم لألداء الراقص.

خالد رسالن

كريمة بدير.. رهانات وأسئلة

الرابعة  الدورة  حتى   1989 عام  الثانية  الدورة  منذ  املهرجان  دورات  فى  األفريقية  الدول  شاركت 
والعشرين عام 2017 من خالل أربعني عرضا مسرحيا، كانت أعلى املشاركات من نصيب دولة الكاميرون 

التى شاركت بعشرة عروض، تبعتها دولة غينيا بخمسة عروض مسرحية، ثم كل من جنوب أفريقيا وغانا 
بأربعة عروض مسرحية، وشاركت دول كوت ديفوار، كينيا، رواندا، نيجيريا، السنغال، بعرضني لكل دولة 
منهما، وبعرض مسرحى واحد فقط شاركت دول ماالوى، زامبيا، مالى، إثيوبيا، بوركينا فاسو، تنزانيا.

حسين مالتوس: افتتاح بسيط ودور مختلف
كتبت – ياسمين عباس 

قال الفنان العراقى حسين مالتوس، إن افتتاح مهرجان 
امتاز  والتجريبى  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة 
كل  من  والتحضير  الترتيب  فى  والروعة  بالجمال 
الجوانب، إضافة إلى العفوية والبساطة فى التقديم من 
وممتعة  رائعة  كوميديا  نكهة  أضاف  الذى  العريف  قبل 

افتتاحا  “كان  التقليدية، متابعًا:  االفتتاحات  وبعيدة عن 
الدورة وستكون مختلفة  لهذه  وأتوقع خيرا  موفقا جدا، 

عن بقية الدورات”.
السندباد  بشخصية  مالتوس  حسين  الفنان  يشارك 
عن  معبرا  العراق،  دولة  يمثل  الذى  “السندباد”  بعرض 
سعادته بالمشاركة بمهرجان كبير كالمعاصر والتجريبى 

والذى يضم عروضا من دول مختلفة .

عصام أبوالقاسم: دعم المهرجان ضرورة ال فضل 
كتبت - منة الله األبيض

 قال الناقد المسرحى السودانى عصام أبوالقاسم، إنه يشارك 
فى الدورة 26 لمهرجان المسرح المعاصر والتجريبى ضمن 
المحور الفكرى بورقة بحثية عن المسرح السودانى، وهى ورقة 
األفريقى  “المسرح  للمهرجان  األشمل  المحور  إطار  تأتى فى 
المسرح  قراءة  على  تنبنى  ورقته  أن  موضحًا  المعاصر”، 
األفريقى فى التجربة السودانية بدءا من السبعينيات وصوال 
اإلفريقى  المسرح  حضور  عالقة  ويدرس  الراهن،  الوقت  إلى 

فى السودان فى المجتمع والصحافة والحركة المسرحية.
المهرجان،  فى  المشاركة  على  حريص  أنه  أبوالقاسم  وأكد 
من  فرقة  مع  جاء  سابقة  دورة  وفى  كضيف  سابقا  شارك  إذ 
السودان كناقد، وقال: “مهرجان المسرح المعاصر والتجريبى 
مهرجان مهم وكبير، كثير من المخرجين والمسرحين العرب 
واألجانب مروا وعبروا من خالله فتعلموا وشاهدوا العروض 
األجنبية والعربية والندوات الفكرية، وتجربة المهرجان مهمة 
بما تضمنه من عروض وتقاليد وأعالم وأسماء مسرحية لها 
وابتداء  الماضية  العقود  مدار  على  المسرحى  العمل  فى  باع 
من أربع سنوات تقريبا عاد المهرجان بعد توقف بثوب جديد”.
الدعم  المهرجان تستحق  أن تجربة  السودانى  الناقد  واعتبر 
المادى والمعنوى خصوصا من المؤسسات التى ترعى العمل 
المصريين  من  الدعم  يستحق  وكذلك  المصرى،  الثقافى 
بالضرورة  ليس  الوقوف  وهذا  خلفه،  من  يقفوا  بأن  والعرب 
وإبداء  والتقييم  بالتقويم  حتى  لكن  فقط  انحيازا  يكون  أن 
أى  أن  باعتبار  المأمول،  المستوى  إلى  وصوال  المالحظات 
ممارسة فنية مفتوحة على كل االحتماالت، وبهذا المعنى فإن 
مهرجان المسرح المعاصر والتجريبى يتجدد ويكتسب فى كل 
والتقييم،  المالحظات  من  باالستفادة  جديدة  حيوية  سنة 
لذلك فهو مكسب كبير بشكل عام للمصريين والمسرحيين 

العرب واألفارقة كونه منبرًا للتواصل الفكرى واإلنسانى.

أولى  فإن  الكثير،  له  أضاف  المهرجان  أن  أبوالقاسم  ورأى 
المعارف التى تلقاها كانت بفضل المؤلفات التى كان يصدرها 
من  نشاهدها  لم  التى  األجنبية  العروض  كذلك  المهرجان، 
قبل ولم تكن لدينا فرصة لمشاهدتها، شاهدناه فى مهرجان 
الفرصة  لنا  سنح  المهرجان  هذا  فإن  التجريبى،  المسرح 
كل  من  المسرحيين  بأشقائنا  وعالقتنا  أفكارنا  لتعميق 
البلدان. وقال: “علينا دعم تجربة المسرح المعاصر والتجريبى 
أو تهتز، هذه تجربة  أو تتوقف  بكل ما لدينا حتى ال تتراجع 
ثرية لنا جميعا كمسرحيين”. وتحدث عن المسرح السودانى، 
ابتداء  المصرية،  التجربة  مع  البداية  منذ  إنه متواصل  وقال 
من مطلع القرن الماضى، عرف السودانيون المسرح وقدموا 
العديد من األعمال المسرحية، وخالل الثالثين سنة الماضية 
تتعلق  إشكاليات  من  السودانى  المسرح  عانى  الثورة  قبل 
بعدم اهتمام الدولة وتقديم الدعم المأمول له، لكن برغم 
الظروف،  المسرحيين نجحوا فى مقاومة  ذلك فإن كثير من 
وإنتاج الكثير من العروض بمقاومات ضئيلة جدا ومحدودة؛ 

ألن الشباب السودانيين كانوا مؤمنين بالفعل المسرحى.

“دون كيشوت” األحد واإلثنين بدال من السبت واألحد

تأجيل  على  المهرجان  إدارة  وافقت 
موعد عرض “دون كيشوت” للجمهورية 
التونسية؛ ليعرض يومى األحد واإلثنين 
الساعة  تمام  فى  سبتمبر  و15   14
التاسعة مساء على مسرح السالم بقصر 
واألحد  السبت  يومى  من  بدال  العينى 
13 و14 سبتمبر، وذلك لظروف خاصة 

بالفرقة.
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العرض الكاميرونى ]اخلطيب العاشر ملرمي[ والذى قدم فى الدورة الثانية للمهرجان عام 1989 يعتبر 
هو العرض األفريقى األول مشاركة باملهرجان، والعرض قدمته فرقة املسرح الوطنى بالكاميرون، ويدور 

العرض حول مرمي التى يتقدم خلطبتها تسعة خاطبني، لم جتد بينهم من تبحث عنه طوال حياتها، فالكل 
يريدها زوجة تقليدية بينما هى تبحث عن األمان واحلب، حتى جتد ضالتها فى اخلطيب العاشر املتقدم 

لها، والعرض يقدم طقوس اخلطبة والزواج فى املجتمع الكاميرونى.

سمية أحمد 

المسرحى  األداء  أشكال  من  شكل  هو  الموسيقى«  »المسرح  يُعد 
الذى يجمع بين الغناء والحوار والتمثيل والرقص؛ حيث تكون القصة 
والموسيقى  المغناة  الكلمات  خالل  من  ينتجان  والمحتوى  الرئيسية 
معها  يتفاعل  الجمهور  تجعل  والتى  التقنية،  والجوانب  والحركات 
القاهرة  افتتاح مهرجان  بشكل كبير، وهو الشكل الذى شاهدناه فى 
األمريكى  المسرحى  العرض  خالل  من  والمعاصر  التجريبى  للمسرح 
حيث  برودواي؛  نجوم مسرح  قدمه مجموعة من  والذى  “الخياليون”، 
شهدنا وجبة من الموسيقى والغناء األوبرالى والريستاتيف، بمصاحبة 
الرقص، والتعبير الدرامى عن األحداث، والذى اعجب به جميع الحضور 

مشيدين بهذا النوع من المسرح. 
حيث إن المسرح الموسيقى يتداخل مع األشكال المسرحية األخرى مثل 
الموسيقى  إلى  نظرا  األهمية  القدر من  نفس  ولها  والرقص،  األوبرا 
المسرحية، وظهر  العناصر  من  وغيرها  والحركة  الحوار  مع  بالمقارنة 

المسرح الموسيقى فى أوائل القرن الـ20.
الخياليون  األمريكى  المسرحى  العرض  ابطال  من  ثالثة  حل  حيث   
كأول ضيوف للمحاضرات المصاحبة لفعاليات المهرجان، وهم الممثلة 
والمغنية سوزانا مارس، وعازف البيانو إيريك ليتل، والممثلة والمغنية 
كاترينا جالكا وذلك المسرح الغنائى بقاعة إيوارت الجامعة األمريكية. 
الدارسين  من  ومعظمهم  متدربا،   23 من  أكثر  الورشة  فى  يشارك 
الذين لديهم خبرة سواء فى مجال الغناء أو الموسيقى؛ حيث انقسم 
المتدربون إلى قسمين الجزء يجيد استخدام النوتة الموسيقية والغناء 
الغربى وجزء آخر يجيد الغناء باللغة العربية، كما نظام االشتراك فى 
هذه المحاضرة خضع لعدة شروط، أهمها أن يكون بعض المتدربين 
المتدرب  على  أنه  كما  والغناء،  الموسيقية  النوتة  استخدام  يجيدون 
إحضار النوتة الموسيقية الخاصة باللحن الذى سيقدمه؛ حيث قامت 
لجنة متخصصة من الموسيقيين باختيار المتدربين وفق تلك المعايير. 
الصوتى  باإلحماء  الخاصة  التدريبات  من  بمجموعة  للتدريب  وبدء 
بمشاركة  وذلك  الصوت،  تدريبات  بعض  طريق  عن  للمتدربين 

بالمحاضرة  المشاركين  للفنانين  تقديم  أعقبها  الثالثة  المحاضرين 
ليتل، كاترينا جالكا، مؤكدين أهميه هذا  إيريك  وهم سوزانا مارس، 

التدريب الصوتية للمشاركين. 
وأوضحت كاترينا جالكا أن التدربب سيقوم بالتركيز حول كيفية حكاية 
التركيز  مغنى من خالل  تمثيليا  منها مشهدا  تجعل  بطريقة  األغنية 
على األسلوب والتقنية وجودة األداء وتفسير األغنية، وأنه يجب على 
المتدرب أن يسئل نفسه ثالثة أسئلة مهمة قبل تحويل األغنية إلى 
يوجه  لمن  وهم  للمسرح  خشبة  على  تقديمه  يصلح  غنائى  مشهد 
أن  ضرورة  مع  هذا  األغنية؟  عنه  تعبر  الذى  والحدث  األغنية؟  كلمات 

يراعى المؤدى شكل الجسد وكيفية استخدامه أثناء األداء. 
ويشارك فى الورشة أكثر من 23 متدربا ومعظمهم من الدارسين أو 
إلى  المتدربون  فينقسم  والموسيقى،  الغناء  فى  خبرة  لديهم  الذين 
قمسين جزء يجيد استخدام النوتة الموسيقية والغناء الغربى وجزء آخر 

يجيد الغناء باللغة العربية.
وبدأت الورشة بصعود احد المتدربين على خشبة المسرح ألداء األغنية، 
مع تنبيه المتدرب على كيفية أداء األغنية وعمل لها حدث، وصعد إلى 
والتى  الطفلة صوفيا حسام  ومنهم  متدربين،   10 أكثر من  المسرح 
تعد من أصغر المشاركين بالمحاضرات والورش بالمهرجان التجريبى 
المحاضرون  قام  ثم  الحضور،  أبهرت  أجنبية  أغنية  بأداء  قامت  والتى 
األغنية  درامى من خالل نفس  بتوجيه صوفيا فى كيفية عمل حدث 

التى قامت بأدائها، وذلك بمساعدة أحد المتدربين. 
تبعها مجموعة أخرى من المتدربين الذين قاموا بأداء أغانى مرتين 
للمهارة  استعراض  فيه  أداء  مجرد  عن  عبارة  تكون  األولى  المرة 
الصوتية لكل متدرب، وفى المرة الثانية بعد أن يتم توجيه المتدرب 
فى كيفية صناعة حدث درامى بداخل األغنية، وكيف يوظف كلماتها 
تخليق  طريق  وعن  الموسيقى،  المسرحى  الشكل  مع  لتتناسب 
الشخصيات واألحداث، مع توجيه بعض المالحظات حول الوضع األمثل 
للجسد أثناء أداء النوتات الموسيقية العالية، ومتى يتم توظيف األداء 
استعمال  يتم  ومتى  باألغنية،  الخاصة  المناطق  بعض  فى  غناء  دون 

الغناء وفقا للحدث الدرامى. 
بغناء  المتدربات  إحدى  قيام  هى  الورشة  فى  الملفت  من  وكان 

مونولوج »عايز أروح« إلسماعيل ياسين من فيلم المليونير، وهو الذى 
شد انجذاب المحاضرين كونها أول من يقوم باألداء باللغة العربية، 
التى تم توجيهها للمتدربة هو كيفية  وكانت من األهم المالحظات 
من  أن  للمستمع  يتضح  حتى  مقطع  كل  وفق  الصوت  طبقات  تنويع 

يقوم باألداء أو الغناء هما شخصيتان. 
أكثر  فى  ظهرت  معروفة  ومغنية  ممثلة  هى  مارس  سوزانا  أن  يذكر 
من مائة عمل وحفلة موسيقية عروض تليفزيونية ومؤخرًا فى أوبرا 
الشهيرة  الموسيقية  المسرحية  فى  البطولة  بدور  وقامت  بورتالند، 
دراساته  بدأ  وممثل  ومغنى  بيانو  عازف  هو  ليتل  وإريك  »إيفيتا«، 
الموسيقية على البيانو فى سن الخامسة، قام بأداء أدوار على المسرح 
فى سن مبكرة، درس الموسيقى فى كلية »سانت أوالف« وحاليا هو 

قائد فرقة »أوبرا بورتالند«، و«برودواى روز«.
من  الموسيقى  فى  الماجستير  درجة  على  حاصلة  جالكا«  »كاترينا 
الموسيقى  فى  البكالوريوس  درجة  على  وحصلت  بوسطن،  جامعة 
نالت  بامتياز،  فيها  تخرجت  والتى  ميثوديست،  ساذرن  جامعة  من 
ومسابقة  الوطنية،  األوبرا  مسابقة  جائزة  منها:  عديدة  جوائز  على 
»مارسيلو جيورداني« الدولية الصوتية، ومسابقة »، »هيدا هيرمانز« 
المسرح  فى  آرتس«  »يونج  األول  المستوى  وجائزة  الصوتية  الدولية 

الموسيقي.
خمسة  والعشرين  السادسة  دورته  فى  التجريبى  المهرجان  وينظم 
محاضرات لعدد من نجوم المسرح فى العالم، وذلك على النحو التالى 
الغنائى ويحاضر فيها ثالثة من أبطال العرض  محاضرة فى المسرح 
ليتل،  وإريك  مارس،  سوزانا  وهم  الحالمون،  األمريكى  المسرحى 
األسطورة  بين  العالقة  بعنوان  الثانية  والمحاضرة  جالكا،  وكاترينا 
والواقع للمخرج اليونانى المكرم ثيودوروس تيرزوبولوس، والمحاضرة 
الثالثة »التمثيل«، ويحاضر فيها كل من فين شامبري، وجوزى سيد، 
الممثل  »عالقة  عنوان  فتحمل  الرابعة  المحاضرة  أما  والتز،  جوناثان 
المحاضرات  وآخر  بروير،  لى  المكرم  األمريكى  المخرج  مع  بالمخرج« 
الفكرية تحمل عنوان »العرض المسرحى ومسرحة الزمان والمكان« 

للمخرجة األوغندية جيسيكا كاهوة.

كيف تصنع قصة موسيقية 
أكثر من 23 متدربا فى محاضرة »الموسيقى والغناء« بالجامعة األمريكية 

ثالثة أسئلة يجب أن يسألها المغنى لنفسه: لمن أغنى.. وما قصة األغنية.. وكيف أحكيها؟ 



اخلميس  12 - 9 -  2019 العدد الثالث

نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

05متابعات

قضايا املسرح األفريقى هو الكتاب األول عن أفريقيا الذى صدر عن املهرجان، ومت إصداره ضمن 
مطبوعات الدورة السابعة للمهرجان عام 1995، وهو مجموعة أبحاث قدمها عدد من الباحثني، قامت 

بترجمته دكتور فيفى يوسف، ومتت مراجعته بواسطة أ.د/ مارسيل رمزى، والكتاب يتحدث عن أهم 
القضايا التى يدور حولها املسرح فى أفريقيا، واملشاكل التى تواجهه، واحللول املطروحة االرتقاء بهذا 
املسرح الذى بدأ مع وجود اإلنسان األفريقى على ظهر األرض من خالل الطقوس األفريقية املميزة.

كتبت -شيماء سعيد

بدأت ورشة ذاكرة ذاكرة الفضاءات والجسد للمدربة اليابانية تشيمى فيوكوموري، ضمن 
بمركز  والتجريبي،  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  لمهرجان   »26« الدورة  فعاليات 

اإلبداع الفنى بدار األوبرا.
الذى  ما  ومعرفة  بالتدريب  اهتمامهم  على  الحضور  بشكر  الورشة  فيوكومورى  واستهلت 
ونبهت  أيام،   5 مدة  تستمر  سوف  الورشة  أن  إلى  مشيرة  لهم،  الورشة  تقدمه  سوف 
وتعرقل  منها،  يعانون  قد  أو جسدية  بأية مشكالت صحية  يخبروها  بأن  المتدربين  على 
بناء  للمتدرب  الضرر  يسبب  وال  مناسبا  تدريبيا  برنامجا  تضع  حتى  وذلك  تدريباتهم، 
بأنفسهم، ثم بدأت  التعريف  للمتدربين وبدأوا فى  الصحى، ثم قدمت نفسها  على ملفه 
المتدربون  ينخفض  ثم  األطفال،  كحركة  وسريعة  بسيطة  بحركات  التدريبات  فيكومورى 
المتدربين  ببطء؛ بحيث يشعر كل متدرب بكل حركة يقوم بها ويتنفس ببطء، وطالبت 

بتذكر كل حركة قاموا بها مع زمالئهم. 
واستطردت فيكومورى فى الحديث عن طبيعة عملها، مشيرة إلى أنها توقفت عن العمل 
ف طوكيو؛ ألنها - من وجهة نظرها - مدنية من الممكن يحدث فيها زلزال وعندها سوف 

توقف الحكومة العمل فى المدينة. 
وعرضت فيكومورى للمتدربين فيديوهات حركية ليتدرب من خاللها الممثلون على كيفية 
التحدث عن  إلى مجموعات، وطلبت منهم  المتدربين  التحكيم فى أجسادهم، ثم قسمت 
المجموعة،  عن  أو  شخص  عن  جسده  داخل  انطباعات  شخص  كل  يكون  حتى  أنفسهم 
يمتلكه حقيقة،  متدرب لشيء  احضار كل  عبر  أصولهم  البحث عن  المتدرين  وطلبت من 
وتركت العنان للمتدربين مدة 15 دقيقة للحديث عن أصولهم وذكرياتهم مع تلك األشياء 
التى تخصهم. أن يتحدثوا صراحة عن انطباعاتهم تجاه زمالئهم بالورشة، مدة 15 دقيقة

“بالنكا”  الحركات  بإحدى  يقوموا  أن  المتدربين  من  تشيمى  بطلب  األول  اليوم  واختتم 
زمالئهم  وقدرات  وقدراتهم  أجسامهم  اكتشاف  المتدربون  ليعيد  مختلفة؛  بأوضاع 
والتى تستمر  اليابانية شيمى فيكومورى،  المدربة  اليوم األول بورشة  ليختتم  واختالفها. 

حتى 15 سبتمبر الحالى.
يذكر أن تشيمى فيوكومورى مراقبة للفنون المعاصرة ومعلمة بمجلس مدينة أوكازاكي، 
مصممة رقصات، وراقصة ومؤدية، مديرة برامج مناهج الرقص، الرقص المعاصر، األلعاب 

الرياضية اإليقاعية، اليوجا االحترافية، كما أنها مدربة بيالتس )تمارين لياقة بدنية(.
التوازن بين العضوى وغير العضوى فإنه من المهم  إلى إيجاد حالة من  وتهدف الورشة 
جدًا للمؤدى أن يتحكم فى جسده وعقله قدر اإلمكان، وذلك لتحقيق حالة من التكيف مع 

األداء.

المدربة اليابانية شيمى فيوكومورى 
تبدأ ورشة ذاكرة الفضاءات والجسد 

كتبت - رنا رأفت

الدراماتورج  بورشة  األربعاء،  التدريبية،  ورشه  والتجريبى  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان  استهل 
والتى يدرب بها المدرب األسترالى بيتر إيكرسول فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجارى، وذلك بقاعة اآلداب 

بالمجلس األعلى للثقافة.
 وقد بدأت الورشة بترحيب المدرب بيتر إيكرسول بحضور الورشة موضحا اهتمامه بمعرفة المتدربين داخل 
الورشة ولماذا اهتموا بالتدرب فيها، ثم عرف إيكرسول نفسه بأنه يعمل بفن المسرح منذ أربعين عاما، ويقيم 
فى نيويورك منذ سبع سنوات ولديه معرفة كبيرة بالمسرح المعاصر واإلقليمى والدراماتورج وقد أنشأ مسرحًا 

فى أستراليا، وهو اآلن يقوم بتحضير كتاب عن الدراماتورجي.
وتابع إيكرسول بالحديث عن خطة عمل الورشة خالل 5 أيام، موضحا أن اليوم األول سوف يخصص لتعريف 
الدراما تورج وفى اليوم الثانى يتعرف المتدربون على أهم ما يقوم به الدراماتورج، وفى اليوم الثالث تخص 

الورشة لموضوع »إلى أى مدى يمكن اعتبار المسرح المعاصر خاضعا لعمل الدارما تورجى«.
أوضح بيتر إيكرسول، أثناء حديثه، أن مفهوم أو نظرية الدراماتورجى تختلف من مجتمع الى آخر وضرب إيكرسول 
فكانت  الدراماتورجى  معنى  عن  أمريكا  من  واآلخر  أوروبا  من  أحدهما  شخصين،  بين  مقال  خالل  من  مثاالاً 
اإلجابات مختلفة، فالبعض ذكر أن الدراماتورجى يقوم بمهمة اختيار العروض واآلخر قال إن الدراماتورج فى 
مسرح شكسبير هو من يقوم بشرح وعمل األبحاث الخاصة بأعماله، إضافة إلى أن أحد التعريفات للدراماتورجى 

أنه يقوم بعمل تصميم المسرح، 
واستطرد: للدراماتورج وظائف مختلفة تحت مسمى الدراماتورجى فعلى سبيل المثال للدراماتورجى فى المسرح 
المسرحية  وسياق  تقدم  التى  المسرحية  تاريخ  عن  البحث  وظائفه  وإحدى  كبيرة  سلطة  واأللمانى  الفرنسى 
والشكل المسرحى، كما أن وطائفة توضيح معنى العرض المسرحى، ولماذا يقدم العمل فى هذا التوقيت على 

سبيل المثال عند تقديم عمل لشكسبير يوضح الدراماتورجى لماذا يقدم هذا العمل لشكسبير؟
الشرقية  الثقافة  عن  الغربية  الثقافة  فى  قديم  مفهوم  هو  الدراماتورج  مفهوم  أن  ايكرسول  بيتر  وأكد 
والدراماتورجى، فهو موجود فى كتابات أرسطو وكلمة دراماتورج تنقسم إلى شقين دراما تعنى الفعل والشق 
ليس  لكن  ناقدًا،  أو  ا  مالحظاً يكون  أن  هو  الدراماتورجى  وظائف  وأحد  المسرحي،  التأليف  من  يأتى  الثانى 

بمفهوم الناقد المتعارف عليه، فالناقد المسرحى خارج اإلنتاج لكن الدراماتورجى جزء من عملية لإلنتاج.
وقال بيتر إيكرسول أن للدراماتورجى ثالث مراحل أولى هذه المراحل ما يعرف بالدراماتورجى المتحرك، وهى 
مرحلة أساسية لها عالقة بالتأليف وتطور الحكبة الدرامية ونسميها دراماتورجى اإلنتاج قبل تقديم العرض 
المسرحى، أما المستوى الثانى فهو يتعلق بأسباب تقديم العرض فى فترة ما، أما المستوى الثالث هو شعور 

وانطباعات المشاهدين والدراماتورج يالحظ ويرى هل سيحدث العرض المسرحى تأثير لدى الجمهور. 
المسرحى  من  كل  عند  الدراماتورج  مفهوم  إن  بقوله  للورشة  األول  اليوم  نهاية  فى  ايكرسول  بيتر  واختتم 
انتقل  ثم  للدراماتورج  منهما  كل  وتعريف  باربا  أوجينيو  الفرنسى  المسرحى  وعند  بافيس  باتريس  الفرنسى 
إلى مفاهيم أخرى للدراماتورج ال عالقة لها بالمسرح مثل الدراماتورج االجتماعى الذى يقوم بتنظيم الفعاليات 

االجتماعية أو المناسبات االجتماعية مثل الزواج والحفالت.

فى اليوم األول لورشة الدراماتورج 

بيتر إيكرسول: للدراماتورجى
 ثالث مراحل 
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الدورة الثامنة عام 1996 شهدت مشاركة أكبر عدد من العروض املسرحية األفريقية باملهرجان، حيث 
شاركت ستة عروض مثلت ثالثة بلدان أفريقية هى جنوب أفريقيا التى شاركت بثالثة عروض هى قطار 

موسيقى البلوز، دورة احلياة، مباع، وشاركت الكاميرون أيضا بعرضى عربة األلهة، أهال، كما وجدت 
غانا التى شاركت بالعرض املسرحى جتمع العشيرة، وهى دورة املهرجان التى شهدت اجلائزة األولى 

التى يفوز بها املسرح األفريقى داخل املهرجان.

»بهية« من التراث 
الشعبى للرقص المعاصر

 »جزء من الفانية« 
النقاد: حاصد جوائز مهرجان الكويت 
ويالمس الضمير بأداء تمثيلى متقن 

كتبت -  شيماء منصور 

اعتادت فرقة الشرق للتراث أن تقدم لنا عروضا متميزة ومتنوعة منذ أن أسست عام 2009 
على يد الفنان وليد عونى، وكان الهدف األساسى من تأسيسها استلهام التراث المصرى 
والعربى، وإعادة صياغته فنيا من خالل تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة، وتقدم الفرقة 
التجريبى  للمسرح  الدولى  القاهرة  بمهرجان  ليشارك  المميزة  عروضها  أهم  من  واحد 
والمعاصر، وهو عرض “بهية« الذى شارك فى مهرجانات عربية ومحلية، أهمها المهرجان 
القومى للمسرح فى دورته السابقة وحصلت فيه مخرجة العرض على أفضل تصميم حركى 
واستعراضى، وكذلك مهرجان المسرح الحر باألردن وقد حصل العرض فيه على أفضل عرض 

متكامل.
وفى تصريح خاص للتجريبى قالت كريمة بدير مخرجة العرض، العرض مأخوذ من الموال 
الشعبى “بهية« وبهية فى العرض لها رموز كثيرة، فهى الوطن، وهى األنثى، وهى القوة، 
وهى الضعف، وهى الدعم، والمتلقى عليه أن يختار كيف يرى بهية، وفكرة العرض تدور حول 
سؤال مطروح وهو “من قتل ياسين” وقد أظهرت رواية نجيب سرور “ياسين وبهية« أن الذى 
قتل ياسين هو الباشا اإلقطاعى المسيطر؛ ألن ياسين قد قام بتحريك أهل القرية وقادهم 
لحرق قصر الباشا، لكن فى عرض بهية لم يتم تحديد من قتل ياسين وقد تركت للجمهور.
ويعتبر دور ياسين فى عرض بهية من األدوار الصعبة التى ال تحتاج إلى راقص وحسب بل 

تحتاج إلى ممثل راقص فى آن واحد، 
الفنان هانى حسن يؤدى دور ياسين: ياسين هو شاب دمه حامى، ويعانى من الظلم والقهر 
على يد الباشا الذى أراد أن يستولى على بهية حبيبة ياسين، ويحدث صراع كبير بين الباشا 
وياسين ينتهى بمقتل ياسين، وأضاف حسن نحن نقدم الموال الشعبى  بهية، لكن بشكل 

حديث ومعاصر.
الناقد  وصفه  فقد  المصرية،  األوبرا  بدار  عرضه  إبان  كبير  احتفاء  بهية  عرض  القى  وقد 
بيشوى عدلى بأنه حالة فنية متميزة بصحبة مجموعة من أمهر الراقصين، الذين يمتازون 

بالدقة والرشاقة، فالعرض هو وجبة فنية دسمة بقيادة كريمة بدير.
جدير بالذكر أن العرض إعداد درامى عن موال يا بهية لمحمد فؤاد، تصميم مالبس وديكور 
رضا  محمد،  إسالم  بدوى،  سمير  ياسمين  حسن،  هانى  من  كل  وبطولة  إسماعيل،  أنيس 
رنجو، نوران محمد، نادر جمال، أشرف كوداك، زينب حسن، عبدالرحمن مجدى، أحمد عاطف، 

إبراهيم خالد، أمجد إبراهيم، فاطمة محسن.

كتبت – ياسمين عباس

العيش،  لقمة  أجل  من  معدومًا  أصبح  الذى  اإلنسانى  الضمير  يالمس  الفانية«..  من  »جزء 
اإلضاءة  إلى  إضافة  متقن،  تمثيلى  أداء  على  اعتمد  أنه  خاصة  اآلخرين،  جثث  على  والعيش 
التى لعبت دورا أساسيا فى العرض، وساهمت بشكل كبير فى نجاحه، هكذا جاءت آراء النقاد 
الـ26 من مهرجان  الدورة  الذى يشارك ضمن فعاليات  المسرحى  العرض  المسرحيين حول 
التمثيل  فى  على 7 جوائز  إلى حصوله  إضافة  والتجريبي،  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة 
عرض  أفضل  وجائزة  العمل،  لمخرج  “اإلبداع”  الخاصة  اللجنة  وجائزة  والموسيقى،  واإلضاءة 

مسرحى متناغم، وأيضا جائزة أفضل ممثل دور أول فى مهرجان الكويت المسرحى.
إنه  العرض،  مخرج  النصار،  عبدالعزيز  المخرج  قال  المهرجان،  لنشرة  خاصة  تصريحات  وفى 
اعتمد فى رؤيته اإلخراجية على سينوغرافيا المشهد المسرحى من خالل تناغم الديكور وحركة 
الممثلين واإلضاءة والموسيقى والمالبس، إضافة إلى االعتماد على مسرح الصورة بتوصيل 
على  واالعتماد  التكلف  عن  البعيد  التمثيلى  واألداء  المشهد  من خالل صورة  مسرحية  حالة 

إحساس الممثل.
المهرجانات  أهم  فى  الثانى  عرضه  فى  المسرحى سيشارك  العرض  أن  إلى  “النصار”،  وأشار 
المشاركة من أهم مشاركاتى، متمنيا  التجريبي، وتعتبر هذه  المسرح  العربية وهو مهرجان 
أن ينال العرض إعجاب الحضور والمهتمين بالمسرح، وتمثيل المسرح الكويتى خير تمثيل، 
الكويت المسرحى فى دورته  الجوائز بمهرجان  المسرحية لجميع  أنه تم ترشيح  إلى  مشيرًا 
الـ12. فيما قال الفنان الكويتى عبداهلل بهمن، بطل العرض، إن يجسد خالل أحداث مسرحية 
“جزء من الفانية” شخصية الديكتاتور الذى يطفئ جميع شموع األمل لكل الفقراء، ويمارس 
أول بمهرجان  أنه حصل على جائزة أفضل ممثل دور  إلى  بيته، الفتًا  الظلم حتى على أهل 
الكويت المسرحى. وأضاف “بهمن” أن هذه المشاركة الثانية له فى مهرجان المسرح المعاصر 
والتجريبى بعد غياب يقارب لـ16 عامًا، بسبب انشغالى بالدراما والسينما، مؤكدًا أن مهرجان 
المسرح التجريبى بالقاهرة منارة للمسرح، متابعًا: “وجودنا فى أم الفن مصر بحد ذاته شرف، 

وتجربة جميلة سوف نستمتع بها كثيرًا”.
عبدالعزيز  الرحيب،  كفاح  النبهان،  حصة  بهمن،  عبداهلل  بطولة  الفانية”  من  “جزء  مسرحية 
بهبهاني، عبداهلل البلوشي، إضاءة عبداهلل النصار، موسيقى حسن الرئيسي، منفذ موسيقى 
هانى عبدالصمد، المؤلف الموسيقى آالء الهندي، ديكور حسن الحسن، مسؤول الفرقة مهدى 
السلمان، تأليف مريم نصير، إخراج وسينوغرافيا عبدالعزيز النصار، إنتاج فرقة المسرح الكويتى. 
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حصل املسرح األفريقى على عدد من اجلوائز خالل دورات املهرجان، وهى جوائز تدل على مدى تطور 
املسرح األفريقى وقوة عناصره التى حصلت على تلك اجلوائز فى دورات متعددة من بني عدد كبير 

من دول العالم املسرحى، وكانت البداية مع مسرحية قطار موسيقى البلوز التى قدمتها فرقة منظمة 
بإحدى جوائز  تفوز  التى  األولى  األفريقية  املسرحية  أفريقيا، وهى  بدولة جنوب  املسرحية  ماميلودى 

املهرجان، حيث فازت بجائزة أفضل عرض مسرحى، وذلك خالل الدورة الثامنة للمهرجان عام 1996.

رامز عماد 

قرون  عن  ناتجا  فنا  المعاصر  األفريقى  الرقص  يُعد 
األفريقية  الثقافة  بين  والتواصل  االتصال  من  عدة 
الطقسية-التقليدية وبين العديد من الثقافات الغربية 
الثقافة  تلك  على  فاحصة  نظرة  القت  والتى  األخرى، 
التقليدية، وذلك سواء من خالل الحمالت االستعمارية 
األعوام،  مئات  مدار  على  السمراء  القارة  غزت  التى 
تلك  إلى  األفريقى  الجنس  انتقال  خالل  من  حتى  أو 
وهذا  أمريكية،  أو  أوروبية  سواء  الجديدة،  مجتمعات 
ما نتج عنه العديد من الرقصات الغربية ذات األصول 
 Poppingوالـ  Hip-Hop Danceالـ مثل  األفريقية 
 ،Funk Danceالـ حتى  Breakingأو  الـ  Danceأو 
فعرضنا الكونجولى »التقليدى يواجه الحضرى« يعرض 
البدائية  أشكاله  بكل  “التقليدي”  بين  االمتزاج  ذلك 
وبيّن  البصرية،  أو  السمعية  سواء  البسيطة،  وأدواته 
“الحضرى« بكل ما يميزه من معاصرة حداثة سواء فى 

األداء أو حتى فى األدوات السمعية والبصرية.
راقص  أدائى  عرض  هو  الحضرى«..  يواجه  »التقليدى 
الرقص  تدور أحداثه حول فكرة صعوبة تقبل أساليب 
التقليدية للعديد من الشباب األفارقة، حيث إن معظم 
يمارسون  ال  أفريقيا  فى  الراقصين  من  الجديد  الجيل 
وإمكانات  أهمية  ويتجاهلون  القدماء،  األفارقة  تقاليد 
الرقص  أكثر على  التقليدية ويركزون  الرقص  أساليب 
المعاصر فقط، ففى هذا العرض؛ أراد أعضاء فرقة رينها 

إيضاح األهمية الشديدة للرقص التقليدى الذى يُمكن 
مزجه وتقديمه بشكل معاصر ومتطور؛ حيث إننا سنجد 
مراحل  ثالث  إلى  الدرامى  حدثه  يُقسم  العرض  أن 
استعراض  مرحلة  األولى:  )المرحلة  وهى  أساسية؛ 
القوى والصراع على السيطرة، والمرحلة الثانية: وهى 
عن  أما  وسط،  أرض  وخلق  التصالح  محاولة  مرحلة 

المرحلة الثالثة فسنجد أنها مرحلة االمتزاج والتعايش 
وخلق ما هو جديد بين التقليدى والحضرى(.

العرض من إخراج “فاراجا باتومي«، وهو مخرج وراقص 
هيب هوب يعيش فى جمهورية الكونجو الديمقراطية، 
العروض  من  لعديد  وله   1994 عام  مواليد  من 
مثل  المعاصرة  الرقصات  بين  تمزج  التى  الراقصة 
األفريقية  والرقصات  دانس(  البريك   – هوب  )الهيب 
األول  فريقه  إلى  فاراجا  أنضم   2007 عام  التقليدية، 
فى   YOUNG STRONGSثم  The B2K Family
الثالثة  وأصدقاؤه  هو  قام   2010 وفى   ،2009 عام 

.RINHA Crew بتكوين
من  متنوعة  طبقات  إلى  ينتمون  كرو  رينها  راقصوا 
سويا  للعمل  يجمعهم  ما  لكن  الكونجولى،  المجتمع 
كل  إلى  أصواتهم  وإيصال  التواصل  فى  الرغبة  هو 
أنحاء العالم، وذلك إيمانا منهم بأن الفن هو الوسيلة 
بشكل  والمشاعر  األفكار  إيصال  على  القادرة  الوحيدة 
المهرجانات  من  العديد  فى  كرو  رينها  شارك  سليم. 
فى   –  AMANI مهرجان  مثل:  والمحلية،  الدولية 
 NYEGE مدينة Goma )2014-2019(، ومهرجان 
 BATALO ومهرجان   ،)2017( الدولى   NYEGE
EAST – فى مدينة كامباال “أوغندا” )2019-2014(، 
 SKIFF )salaam kivu مهرجان  فى  شاركوا  كما 
 Goma فى مدينة – )international film festival

 .)2014-2010(

التقليدى يواجه الحضرى
..  من الفائز؟!
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بروتوكوالت التعاون بين المهرجانات نافــــــــــــــــــــــذة للمشاهدة وتبادل الخبرات  

فى الدورة التاسعة عشرة عام 2007 حصل املسرح األفريقى على جائزة جديدة من املهرجان، حيث 
حصلت املمثلة )روكبيتو كامارا( من دولة غينيا على جائزة أفضل ممثلة باملهرجان، وذلك عن دورها فى 

مسرحية )التراجع( الذى قدمته فرقة مسرح باليكا التابعة للمسرح القومى بغينيا، العرض من اخراج 
التحكيم كاملة ودون أن يشاركها فى  املمثلة على هذه اجلائزة بإجماع جلنة  عبداهلل ديالو، وحصلت 

الترشيحات أى ممثلة أخرى.

المخرج عبدالله عبدالرسول: أصبح من المهم وجود هذه 
االتفاقيات لتوحد الجهود وآلية العمل 

العام  األمين  عبدالرسول  عبداهلل  المخرج  قال 
بدولة  للشباب  واالعالم  الفنون  ألكاديمية 
الكويت ورئيس مهرجان أيام المسرح : إن تفعيل 
المهرجانات  بين  والبروتكوالت  االتفاقيات 
هام  شىء  هو  بالتأكيد  العربية  المسرحية 
والتنظيمى  اإلدارى  الجانب  فى  جهود  لتوحيد 
وأيضا الجانب الفنى بين المهرجانات المسرحية 
فى العالم العربى، موضحا أن إدارة المهرجانات 
هناك  كان  كلما  لذلك  بذاته  قائم  علم  هى 
اإلدارية  التفاصيل  تبادل  فى  بالخبرات  تنوع 
ستكسب  العربية  المهرجانات  بين  والتنفيذية 
اإلدارة  فى  كبيرة  خبرة  المهرجانات  هذه 
قرب  عن  المسرحية  الوجوه  ومعرفة  والتنظيم 
تعود  والتى  المهرجانات  هذه  فى  واستقطابها 
بالمنفعة الفنية والعلمية على هذه المهرجانات 
وعن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 
للمسرح  القاهرة  “مهرجان  قال:  والمعاصر 
الجانب  فى  كبيرة  مدرسة  والمعاصر  التجريبى 
عرب  كمسرحيين  ننظر  ألننا  والفنى  التنظيمى 
التجريبى  للمسرح  الدولى  القاهرة  لمهرجان 
أمام  اآلفاق  فتح  الذى  المهرجان  أنه  والمعاصر 
المختلفة  العالم  قارات  العرب على  المسرحيين 
المهرجان  إنطالقة  ومنذ  وأمريكا  وآسيا  أوروبا 
كان  الماضى  القرن  الثمانينات  أواخر  منذ 
الكبيرة  المسرحية  الحاضنة  بمثابة  المهرجان 

لهم التى فتحت لهم النوافذ أمام العالم .
الكويت  بدولة  المسرح  أيام  مهرجان  وعن 
للمهرجان  األولى  الدورة  انطلقت   “ قائال  ذكر 
عام 2003،وحاليا مستمرة بشكل سنوى يقام 
بدولة الكويت بدعم من الهيئة العامة للشباب 
بدولة الكويت ليصبح المهرجان  من العالمات 
عالمنا  فى  الشبابى  المسرح  مجال  فى  الهامة 
قاعدة  لخلق  الكويت  لدولة  باإلضافة  العربى 
شبابية مسرحية تبرز العناصر المسرحية الشابة 
وفق  الشباب  لفئة  تخصصى  مهرجان  فهو 
المعايير التى وضعت للمشاركة والمسموح لهم 
الشبابى  السن  هم  المهرجان  فى  المشاركة 

المصنف من قبل المنظمات الدولية 
الفنية  اللجان  المهرجان  شروط  أهم  ومن 
المتخصصة لمراجعة النص المسرحى ومراجعة 
العرض المسرحى ومن ثم يتم قبول العرض فى 

لجميع  مفتوح  والمهرجان  الرسمية،  المسابقة 
والمهرجان  فيه  للمشاركة  العربية  الجنسيات 
وهى  عليها  العمل  يتم  سنوية  هوية  يحمل 
تتعلق بكل مفردات وعناصر العرض المسرحى، 
استضافة  عبر  الفاعليات  من  الكثير  إلى  إضافة 
نخبة من المسرحيين فى العالم العربى والدولى 
التطبيقية  والندوات  النقاشية  الحلقات  وتقام 

والمنتديات 
الكويت  بدولة  المسرح  أيام  مهرجان  عن  أما 
وأهم شروطه وأهدافه فهى كاألتى “ المسابقة 
الرسمية محددة لإلعمار من 21 حتى 35 سنة 
بالنسبة للمخرجين فقط، وال يحق له التسابق 
من تجاوز عمره 35 بالنسبة للمشاركين بكافة 
وديكور  تمثيل  المختلفة  المسرحية  عناصر 
تقنيات “ والمسابقة مفتوحة لكل الجنسيات، كما 
يحق لهم الفوز بجميع الجوائز، ويستثنى عنصر 
تمنح  أنه  العمر كما  التأليف من تحديد مرحلة 
يتجاوز  والذى ال  المحلى  للعنصر  التأليف  جائزة 
جنسية  أو  كويتيا  كان  سواء  عاما  الـ40  عمره 
أخرى، يمكن للمشاركة بأى نص مسرحى سواء 
كان محليا أو عربيا أو عالميا حتى وإن كان سبق 
المسرحية  العروض  أن تقدم  تقديمه، يشترط 
بالمسابقة الرسمية  بين 30 دقيقة و80 دقيقة 
توفير  المهرجان  إدارة  تتولى  كحد أقصى، كما 
دور العرض المتاحة بما يسمح للفرق المشاركة 
حسب  وذلك  عليه  المسرحية  عروضها  تقديم 
البرنامج الزمنى للمهرجان والذى تحدده إدارة 

المهرجان مع أخد تعهد على الفرقة

سيما  مؤسسة  رئيس  عبدالعزيز،  نوال  الدكتورة  قالت 
األول  العربى  للمنتدى  التنفيذى  والمدير  والفن  للثقافة 
األوروبى للسينما والمسرح إن مؤسسة  سيما ارت للثقافة 
نشر  على  ومتطوعين  كإدارة وموظفين  تعتمد  والفنون 
كل ما يتعلق بثقافة وفن اإلنسان عمومًا، إيمانًا منا بأن 
إصالح البشرية يكمن فى اإلنسان كفرد، فكلما كان أكثر 
ثقافة وفنًا كان أكثر وعيًا وهمة مما يمكنه من التغلب 
على كل المعوقات التى تواجهه، مشيرة إلى أن انخراط 
ومشاركة المجتمع المدني، وخاصة أولئك البعيدين عن 
فى  لدينا  األكبر  الهاجس  هو  والفنى  الثقافى  المجال 

المؤسسة.
وأضافت »عبدالعزيز«، أن أكثر ما تصبو إليه المؤسسات 
المحلية فى أى بلد كان هو مد جسور التواصل والتعاون 
بلد  أى  فى  والمهرجانات  المؤسسات  من  نظيراتها  مع 
ألوسع  وطموحاتها  أهدافها  نشر  بهدف  وذلك  آخر، 
تكون  الدولية  المهرجانات  أن  موضحة  ممكنة،  بقعة 
الفنية،  المجاالت  فى  والمثقفين  للرواد  حاضنة  غالبًا 
هذه  ونشر  لزراعة  خصبة  تربة  تكون  بذلك  فإنها 
صياغة  من  البد  ولذلك  واألفكار،  والطموحات  األهداف 
التعاون  بروتوكوالت ومواثيق من شأنها أن تجعل هذا 
وأعمق  وجدية  رسمية  أكثر  والمهرجان  المؤسسة  بين 

فى الطرح وأسهل فى التواصل والتنفيذ.
وثيقة  بصفته  البرتوكول  أن  إلى  »عبدالعزيز«،  وأشارت 
المهرجانات،  فى  والتعاون  التواجد  األطراف  تمنح جميع 
التى  العروض  باكتشاف  للمؤسسة  المجال  يفتح  فهذا 
من شأنها أن تثير اهتمام جمهور البلد الذى تنتمى له 
المؤسسة، وبذلك تختصر المؤسسة على نفسها الوقت 
أن  كما  لها،  المناسبة  العروض  عن  البحث  فى  والجهد 
يكن  لم  جديد  بلد  خارطة  على  نفسه  يضع  المهرجان 
والمنفعة  العالقة  أن هذه  قبل، مؤكدة  فيه من  معروفا 
التبادلية بين إدارة المهرجان وإدارة المؤسسة تصب فى 

نهاية األمر فى مصلحة الجمهور عند كال الطرفين.

نوال عبدالعزيز: المنفعة التبادلية 
بين إدارة المهرجان والمؤسسات 

تصب فى مصلحة الجمهور

المسرحي،  واقعنا  فى  تعددت  المهرجانات  بين  التعاون  بروتوكوالت 
بتنوع  متنوعة  لخبرات  وتبادل  المسرحيين،  بين  التواصل  جسور  لمد 
الفكرية،  وندواته  المشاركة  والفرق  النوعية،  وطبيعته  مهرجان  كل 
يمثلون مهرجانات  وفودا  راسخ  والتجريبى يحتضن كملتقى  والمعاصر 

متلفة التقينا بهم، مع بعض مسئولى يعض تلك المهرجانات من حضور 
الدورة »26« ليتحدثوا ونتعرف منهم على طبيعة كل مهرجان، وكيفية 
تفعيل تلك البروتوكوالت لصالح تطوير الحركة المسرحية عربيا ودوليا

رنا رأفت - شيماء منصور - ياسمين عباس - شيماء سعيد

ممثلو المهرجانات العربية فى رحاب المعاصر والتجريبى
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أنشأت  لقد  بيروت،  ربيع  مهرجان  مدير  أسمر،  راندا  الفنانة  قالت 
مؤسسة سمير قصير مهرجان ربيع بيروت فى عام 2009، بعد أربع 
يناضل  المؤسسة، فقد كان سمير قصير صحفيااً  سنوات من ميالد 
من أجل حرية التعبير والصحافة طيلة حياته المهنية، وبعد إغتيال 
الكاتب سمير قصير سعت زوجته ) جيزيل خورى ( إلى إعادة المهرجان 
مرة آخرى وتطويره، حيث يشمل الكثير من الفنون ليست فقط فنون 
المسرح، فكان يضم عروض فنية دولية،مختلفة ) عروض مسرحية 
المسرحيات  تلك  فتعرض   ،) موسيقية  وعروض  راقصة  عروض  ـ 
والعروض الفنية فى المجتمعات التى تواجه الظلم والنزاعات، حيث 
عرض مهرجان ربيع بيروت ماال يقل عن 35 حفلة مسرحية فنية . 
وجدير بالذكر أن نبدأ بفتح باب الترشح فى مهرجان ربيع بيروت فى 
األسبوع األول من شهر يونيو ويستمر حتى خمسة عشر يومااً من 
يونيو ؛ تابعت أسمر : فكان من أهم األهداف مهرجان ربيع بيروت، 
السماح للجمهور اللبنانى بشكل رئيسى بحضور مثل هذه العروض 
للجمهور  المجانى  الدخول  بيروت  ربيع  مهرجان  يتيح  مجانااً،حيث 
غير  أصلية  فنية  عروض  إلى  وصوالاً  اللبنانى  المجتمع  فئات  لجميع 
تجارية وتوسيع نطاقه الثقافى،وهذا جانب مهم يحتفظ به مهرجان 
الفترة  فى  مالية  بأزمات  يمر  المهرجان  أن  الرغم  بيروت،على  ربيع 
الحالية فإنه مستمر على أهدافه ومساهم فى توسيع النطاق الثقافى 
راندا أسمر بأن هناك معايير فنية  اللبنانى وأشادت  المجتمع  داخل 
البد أن تتفق العروض المقدمة عليها، يجب أن يكون ثمن العرض 
متوسطااً، ألن مهرجان ربيع بيروت مجانااً للجمهور ونعتمد فقط على 

الحكومة،وهذا  قبل  من  مادى  دعم  أى  نمتلك  وال  المهرجان  رعاة 
أيضااً سببااً فى عدم تحمل دعوة ضيوف الشرف إال إذا كانوا أعضاء 
وأداؤه  لبنان  فى  األول  العرض  يكون  أن  يجب  المهرجان،  أداء  فى 
المقدمة مناسبة  الجودة، ويجب أن تكون الموضوعات  الفنى عالى 
برنامجنا  انتقائية  تشكل  وربط،  دولى  موضوع  اللبنانى،  للجمهور 

وهوية عيد الربيع فى بيروت .
أما عن البروتوكوالت التعاونية بين المهرجانات، فهناك العديد من 
الدول تدعونى بصفتى مدير مهرجان ربيع بيروت لحضور ومشاهدة 
عروضها الفنية المختلفة،ونختار منها ما يتفق مع شروط مهرجاننا 

العربى .

ومدير  للمسرح  الدولية  الهيئة  رئيس  األفخم،  سيف  محمد  صرح 
مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، بأن بروتوكوالت التعاون تساعد على 
تعزيز  على  وتعمل  المختلفة  الثقافية  المنظمات  بين  التعاون  تفعيل 
مفهوم التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجاالت واالنفتاح على تجارب 
اآلخرين بما يثرى الحراك الثقافى والمسرحى،  وأضاف »قمنا نحن فى 
مع  التعاون  بروتوكوالت  من  العديد  بتوقيع  للمسرح  الدولية  الهيئة 
وإعطاء  والمحلية  الدولية  الثقافية  والهيئات  المنظمات  من  العديد 
الدولية  العربية  والفعاليات  المهرجانات  من  للعديد  الدولى  االعتراف 
على  الضوء  وتسليط  العالمى  الثقافى  للمجتمع  وإبرازها  لتشجيعيها 
التعاون  المبدعين العرب ومن ضمن هذه االتفاقيات وأبرزها اتفاقية 
للمهرجان  الدعم  بتقديم  تفعيلها  تم  والتى  التجريبى  المهرجان  مع 

األفريقية  الندوة  برعاية  قمنا  كما  األوروبية،  العروض  بعض  وترشيح 
لهذه الدورة وعملنا على دعم حضور نخبة من المبدعين والنقاد من 
الحقيقة  فى  قائال:  أشار  الفجيرة  مهرجان  وعن  إفريقيا،  قارة  مختلف 
هناك العديد من المهرجانات التى تندرج تحت مظلة الهيئة الدوليه 
الفجيرة  امارة  فى  وبالتحديد  االمارات  دولة  فى  نحن  ولكن  للمسرح 
وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد من محمد الشرقى عضو 
راشد  الدكتور  الشيخ  سمو  من  وبتوجيهات  لالتحاد  االعلى  المجلس 
بن حمد الشرقى رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم ننظم مهرجان 
الفجيرة الدولى للفنون والذى يقام كل عامين لالحتفاء بمختلف ألوان 
غنائية  وحفالت  رقص  وفنون  ونحت  وموسيقى  مسرح  من  الفنون 

وفنون شعبية من مختلف بلدان العالم. 

09بروفة

بروتوكوالت التعاون بين المهرجانات نافــــــــــــــــــــــذة للمشاهدة وتبادل الخبرات  

فى الدورة الثانية والعشرون للمهرجان عام 2010، حصل املسرح األفريقى على جائزته الثالثة واألخيرة 
حتى األن، وذلك بفوز املمثل اإليفوارى )جيبسى أدجى( بجائزة أفضل ممثل باملهرجان عن دوره فى 

مسرحية )السيد والطائشون( التى قدمتها فرقة مسرح لوتوى بأبيدجان بدولة كوت ديفوار، والعرض 
واملهمشني  الفقراء  أوضاع  املسرح اجلسدى، وحتكى عن  تقنيات  بإستخدام  املمثل  يقدمها  مونودراما 

عالقة السلطة بهم، من خالل ذلك الشاب الفقير الذى يقدم عدد من الشخصيات داخل العرض.

؛  قنون  الدين  عز  : مهرجان  قنون  الفنانة سيرين  أضافت 
الدين  عز  الراحل  الكبير  الفنان  يد  عام  1985على  نشئ 
قنون، وقد حرض فضاء مسرح الحمرا على تطوير حلقتين 
من الحلقات األساسية لهذا المهرجان وتحديدا حلقة اإلنتاج 
من  التكوين  حلقة  المسرحية،وأيضااً  األعمال  مختلف  عبر 
خالل المركز العربى األفريقى للتكوين والبحوث المسرحية 
أن  على  اتفق  وقد  ؛  قنون  الدين  عز  الراحل  أسسها  الذى 
لإلبداعات  ترويجية  منصة  هو  قنون  الدين  عز  مهرجان 
من  المزيد  خلق  على  الشبابية،ومساعدتهم  المسرحية 
التألق، وخلق أفق أكبر للتعرف على إبداعهم وتسويقه داخل 
وخارج تونس بحيث يفتح مجاالاً للتحاور واللقاء حول التجارب 
المسرحية وكذلك حول العملية اإلبداعية وظروف إنتاج كل 
المهرجان على تسليط الضوء على  ؛ وتقتصر أهداف  هذا 

المخرجين الشباب التونسيين، خلق فضاء للتعبير والتبادل 
جديدة،  بتعبيرات  مسرحية  أعمال  اكتشاف  والتوزيع، 
األعمال  للتسويق  وطرق  آليات  إيجاد 

التقاء  فرصة  المشاركين  الجيدة،إهداء  الشابة  المسرحية 
موزعين للعروض المسرحية ؛ تابع قنون : وتتمحور شروط 
مهرجان » عز الدين قنون » فى أن ال يتجاوز سن المخرج 
45 عام أو لم يقم بإخراج أكثر من خمسة أعمال مسرحية، 
حد  على   2016 عام  إنتاج  من  المترشح  العمل  يكون  أن 
أقصى،أن يكون الهيكل المنتج هيكالاً احترافيااً،وأن يتضمن 
فريق العمل ثمانِ أفراد فقط .  تضيف سيرين : ونتقسم 
المرحوم  وجائزة  الكبرى،  الجائزة  بين  المهرجان  جوائز 
الخاصة من إهداء  التحكيم  المختار حشيشة، وجائزة لجنة 
الدورة  بدء  عن  نعلن  التونسى،وسوف  الفرنسى  المعهد 
القادمة للمهرجان فى الفترة  22 مارس حتى 29 مارس 
وفتح باب الترشح لمهرجان »عز الدين قنون » فى االسبوع 

األول من شهر ديسمبر .

سيرين قنون : المهرجانات منصة ترويجية لإلبداع وفرصة للتحاور

يقول مدير مهرجان المسرح الحر الدولى  األردن، على 
المهرجانات  بين  البروتوكولية  االتفاقيات  أن  عليان 
أهداف  هناك  كانت  فإذا  ورق،  على  حبر  مجرد  ليست 
يكون  أن  أجل  من  منظميها  بين  المعالم  واضحة 
أبرز  من  وإن  للتطبيق،  وقابل  وعمليا  فاعال  محتواها 
إدارات  بين  المعلومات  تبادل  هو  العملية  التقاط 
استقطاب  حول  بينها  فيما  والتنسيق  المهرجان 
هذه  أصحاب  مع  والتنسيق  وتبادلها  العروض  
مهرجاناتها  توقع  التى  البلدان  فى  لتعرض  العروض 
من  المشاهد  ليستفيد  البروتوكوالت  هذه  مثل 
مخرجات هذه اآلليات بشكل عملى، من هنا تأتى هذه 
األهمية أما إن تم توقيع اتفاقيات لمهرجانات لمجرد 
النجاحات  الصدى اإلعالمى فهذا ال يؤسس وال يقوم 
المتداولة  المسرحية  العروض  مسألة  فى  والتجديد 
الدولى باألردن قال أن  الحر  المسرح  . وعن مهرجان 
الفرقة  تكون  أن  هى  المهرجان  فى  التقديم  شروط 
احترافى،  بشكل  عملها  تمارس  للمشاركة  المتقدمة 
يقبل   وال  الكبار  لمسرح  عروضا  يقدم  المهرجان  وأن 
المونودراما، وأال يزيد فريق كل مسرحية مشاركة على 
ستة أشخاص وااللتزام بالعدد المقرر، وتتحمل الفرقة 
ونفقات  بلدها  وإلى  من  قدومها  نفقات  المشاركة 
شحن الديكور، وأن أخر موعد لقبول طلبات المشاركة 
لهذا العام هو العاشر من ديسمبر وسيكون الرد خالل 
رفض  المهرجان  إلدارة  ويحق  تاريخه،  من  شهرين 
المهرجان  طبيعة  مع  يتناسب  ال  عرض  أى  مشاركة 
تقدمت  التى  للفرق  ويحق  األسباب،  إبداء  دون 
للمشاركة  تتقدم  أن  الماضية  الدورات  للمشاركة فى 
ولكن ليس بنفس العروض، وتلتزم الفرق المشاركة 
بتقديم ترجمة فورية إلكترونية للعرض المسرحى من 

اللغة العربية إلى اإلنجليزية والعكس.

على عليان: توقيع اتفاقيات 
المهرجانات لمجرد صدى إعالمى ال 

يؤدى إلى أى نجاحات

البروتوكوالت تسمح لنا بالمشاهدة واالنتقاء ما يناسب نوعية مهرجاناتنا

محمد سيف األفخم: بروتوكوالت التعاون تساعد على تفعيل التعاون بين المنظمات الثقافيه المختلفة
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 فى البداية.. كيف استقبلت خبر تكريمك بالدورة الـ26 من 
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والمعاصر؟

على  للقائمين  والتحية  الشكر  أوجه  أن  أحب  بداية   -
القاهرة  مهرجان  أن  شك  وال  له،  والتحضير  المهرجان 

المهرجانات  أهم  من  والمعاصر  التجريبى  للمسرح 
المُشارك  يزال  وال  فكان  للمسرح،  والدولية  العربية 

فى هذا المهرجان بمثابة منح هوية حقيقية له فى 
له كمسرحى  واعتراف ضمنى  المسرحى  النشاط 

بداية  منذ  أننى  الحقيقة  وفى  وعالمى،  عربى 
للمسرح  القاهرة  للمهرجان  التأسيس  من 

التجريبى، كأحد المشاركين وصوال إلى آخر 
مشاركة لى بمسرحية “الجنة تفتح أبوابها 

متأخرا«، والتى رشحت لثالث جوائز، كما 
المصرى،  بالتليفزيون  عرضها  تم  أنه 
أحمد  الدكتور  وقدمها  عنها  وكتب 

سخسوخ. 
التجريبى  المسرح  بمهرجان  تكريمى 

العمل  فى  لى  تتويجا  ويعتبر  جدًا،  كبير  هو شيء 
المسرحى والذى استمر طيلة أربعين عاما، وأنا أعتقد عندما 
يتم تكريم الفنان فى هذا المهرجان، يكون من المسرحيين 
وثيقة  على  حصلوا  الذين  المسرحيين  من  أو  الخالدين، 

اعتراف له كأحد المساهمين فى الحركة المسرحية. 
وعندما وصلنى خبر التكريم سعدت جدًا، ال سيما فى وسط 
حُلم  بالمهرجان  فالتكريم  والعالمين،  العرب  المسرحيين 
الفنون  رائدة  من مصر  ال سيما  مكرما  يكون  بأن  للجميع 
وهوليوود الشرق فى مجال المسرح والسينما، فما بالك أن 

تكرم وسط أساتذة من المسرحيين. 

فى  مشوارك  بداية  منذ  الجوائز  من  عدد  على  حصلت   
أبوالفنون.. كيف كان وقع تلك الجوائز على مشوارك الفنى؟
فى الحقيقة أن هذا التكريم يتعتبر التقيم الكبير لى وتتويج 
مدار  على  نلتها  التى  الجوائز  أكبر  وهى  الفنى،  لمشوارى 
والتقدير  بالشكر  أدين  وأنا  المسرحى،  العمل  فى  حياتى 

اقترحتنى  التى  للجنة 
وأعطتنى هذا التكريم الذى 

لن أنساه بداية من الدكتور سامح مهران، ووصوال لجميع 
الفنانين المصريين الذين عملت معهم على مدار 19 عاما، 
فكان خبر التكريم هو بالنسبة لى أسعد خبر فى السنوات 
األخيرة وأهم خبر فى حياتى، وأن هذا التكريم أهم تكريم 
أكون  بأن  استطعت  أننى  وأعتبر  العربى،  المسرحى  يناله 
فى  بالتكريم  أعمالهم  توجت  الذين  المسرحيين  أهم  من 
يُعد  والذى  والمعاصر  التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان 
مصر  فى  تظاهرة  وأكبر  أهم  فى  للمسرحيين  محك  أهم 
لم  التى  الفنى،  العالم  رائدة  لمصر  فشكرا  العربى،  والعال 
تنسَ مسرحيها العرب والتى تضعهم دائما فى المقدمة، 
فقد عرفت معنى المسرح ومعنى الفن من مصر، التى كانت 

وجهتنا دائما. 

 كيف ترى المشهد المسرحى العربي.. 
الفترات  فى  سيما  ال  العراقى  للمسرح  الحالى  الواقع  وما 

األخيرة؟
وهم  التشظى  هم  يحمل  العربى  المسرح  إن  الحقيقة  فى 
تشظت  فكما  العربية،  أقطارنا  فى  الحال  هو  كما  النسيان 
لم  فإن  الخلف،  إلى  المسرح  تراجع  أيضا  العربية  أقطارنا 
أقل أن المسرح بشكل عام فى العالم هو فى واقع التراجع 
الكبير نظرا لدخول عصر التكنولوجيا، والميديا الكبيرة فى 
عالمنا والتى أثرت كثيرا على المسرح، إضافة إلى ذلك لقد 
ومميزين  مهمين  مسرح  كتاب  العربى  العالم  فى  افتقدنا 

حوار 10

شارك أيضا املسرحيون األفارقة فى جلنة التحكيم الدولية املهرجان ثالث مرات، كانت األولى من خالل 
الكاميرونى )امبرواز مبيا(، وذلك خالل الدورة السابعة عام 1995، أما املرة الثانية فكانت من خالل 

األوغندى )جاكسون نداوال( فى الدورة الثامنة عام 1996، وثالث املشاركات فكانت عن طريق )مارى 
الثانية  الدورة  وفى   ،2007 عام  التاسعة عشرة  الدورة  فى  وذلك  أفريقيا  جنوب  من  كروجر(  سوزان 

والعشرون للمهرجان عام 2010 شارك الغينى )عبداهلل ديالو( فى جلنة حتكيم املهرجان.

 محسن العلى.. العاشق فى محراب أبوالفنون

التكريم فى المهرجان التجــــــــــــريبى ُيعد بمثابة تخليد 
بدأ حياته فى محراب أبوالفنون كممثل، ودارس، وعاشق، هو الفنان الدكتور محسن العلى، 
النجاح«، كما عمل فى  العراقية »فرقة مسرح  المسرحية  الفرق  أهم  واحدة من  الذى أسس 

المسرح  وفرقة  الرواد،  وفرقة  الشباب،  فرقة مسرح  ومنها  الفرق  العديد من 
مخرج  أحسن  جائزة  وحصد  مسرحيا  عرضا   40 من  أكثر  أخرج  العسكرى، 
العديد من المهرجانات الدولية والمحلية؛ ما جعل أمامه الفرصة سانحة 
ظل  لكن  العراقية،  لإلذاعة  مدير  منصب  تقلد  إنه  بل  اإلذاعى  لإلخراج 
الزمن  به  طال  مهما  إليه  يلوذ  الذى  الخاص،  محرابه  هو  أبوالفنون 
ومهما تقلد من مناصب.  وكان لتلك اإلسهامات التى قدمها الفنان 
محسن العلى رصيد كبير، ليقع اختيار لجنة مهرجان القاهرة الدولى 
للمسرح التجريبى والمعاصر فى دورته الـ26؛ لتكريمه على مشواره 
الكبير فى المسرح، وكان لنشرة المهرجان حور مع المخرج والممثل 

والمنتج المسرحى »محسن العلي«، إلى نص الحوار..

حوار - سمية أحمد

المسرح العربى تأثر كثيرا 
باألوضاع السياسية 
واالقتصادية

هناك مسرحيون عراقيون يقدمون 

تجارب مهمة.. لكنهم يقفون 

وحدهم دون تقديم دعم حقيقى 
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حوار

جوائز العلى

11

قام املهرجان بتكرمي عدد من املسرحيني األفارقة خالل دوراته املتتالية، وكانت البداية بتكرمي )برانسيس 
رابياتو( من الكاميرون فى الدورة الثامنة للمهرجان عام 1996، ثم جاء تكرمي كل من )فيمى أوشوفيسان( 

تكرمي  كما مت   ،2016 عام  والعشرين  الثالثة  الدورة  أوغندا خالل  من  كاجوا(  و)مومبى  نيجيريا،  من 
اليوبيل  دورة   ،2018 عام  للمهرجان  والعشرين  اخلامسة  الدورة  فى  السنغال  من  أكوجنى(  )جيرمني 

الفضى.

التكريم فى المهرجان التجــــــــــــريبى ُيعد بمثابة تخليد 

 الجائزة الكبرى لمهرجان قرطاج المسرحى عن 
أفضل عرض مسرحى متكامل لمسرحية )الجنة تفتح 

أبوابها متأخرة(. 
 1985 عام  مسرحى  مخرج  أفضل  جائزة   

لمهرجان المسرح العراقى. 
 1996 عام  مسرحى  مخرج  أفضل  جائزة   

لمهرجان المسرح العراقى. 
 جائزة اإلبداع الكبرى عام 1999 لوزارة الثقافة 

العراقية. 
لوزارة   2000 عام  المسرحية  اإلبداع  جائزة   

الثقافة العراقية.

الدين  كسعد  كاتب  لنا  يظهر  ولم  المسرحى،  عالمنا  فى 
وهبة، أو الفريد فرج، وال على عقل عسد، كما أنه لم يظهر 
قاسم  تجربة  أو  الصديقى  الطيب  كتجربة  مسرحيين  لنا 
ولهذا  المسرحيين،  من  والكثير  الخولى،  فهمى  أو  محمد، 
مستوى  على  وحتى  تراجع،  قد  العربى  فالمسرح  األسباب 
الكتابة أصبحت عملية الكتابة صعبة على اعتبار أن البطل 
العربى هو حى موجود اآلن فى الشارع هو أقوى من كل ما 
يكتب، وألنه موجود أمامنا، فال يستطيع أحد أن يحاكى هذا 
البطل المهموم والذى يحمل الهم العربى، نتيجة االنهيار 
االقتصادى والسياسى، وحتى انهيار الثقافة العربية، والتى 
تأثرت وأعطت وجهة نظر سيئة جدًا لما يكتب عن المسرح. 
فالواقع الحالى مثلما انعكس على الوطن العربى، انعكس 
أيضا بشكل أوسع وأشمل وأكبر على الواقع العراقى، على 
اعتبار أن العراق دخل عليه االحتالل عام 2003 وُأدخل عليه 
الحروب، وُأغرق فى الطائفية والعنصرية، والتقاتل الحقيقى 
على  عام  بشكل  المنحرفة  والسياقات  الدينى،  والوهم 
 2003 عام  منذ  العراق  دمرت  التى  السياسية  القطاعات 

وحتى اآلن. 
وللحقيقة أن هناك مسرحيين عراقيين من الشباب والخبراء 
المسرحية،  بالتجربة  النهوض  إلى  اإلمكان  يحاولون جهد 
ومحاولة الالحق فى الركاب بالنشاط المسرحى، وأصبحت 
لألسف  ولكن  اإلمكان  قدر  ويحاولون  غنية  تجارب  لديهم 
جهود  فى  المسرحى  النشاط  وبقى  لوحدهم،  يقفون 
الذين  المسرحيين  من  مجموعة  أيدى  وفى  شخصية 
يعملون بشكل منفرد، هذا باإلضافة إلى وجود عديد من 
يواجهون  أنهم  كما  مخزى،  وضع  فى  المسرحية  الصروح 
كل تلك التحديدات بمفردهم واستحداث أشكال مسرحية 
جديدة تتواكب مع عملية عدم وجود دعم حقيقى من قبل 

الدولة.
المسرحى  النشاط  إن  نقول  أن  الحال نستطيع  واقع   ففى 
والوحدة  الجمالى  الشكل  فقد  أنه  كما  كالنملة،  يسير 
العربية،  الوحدة  فقدت  كما  العربى،  عالمنا  فى  المسرحية 

وهو أحد األشكال التى تأثرت بشكل كبير جدًا. 

ما  والفنون..  للتراث  المتحدة  األمم  تقلدت منصب سفير   
اإلشكاليات التى تعرضت لها من خالل هذا المنصب خاصة 

ما يتعلق بحفظ وصون التراث؟
والتراث  الفنون  حماية  فى  اتجاهين  هناك  الحقيقة  فى 
الثقافى، وفى الحقيقة أن التراث العربى مهموً بشكل كبير، 
التشكيلية،  الفنون  صعيد  على  سواء  الفنانين،  قبل  من 
أن  نجد  سوف  قليال  للخلف  رجعنا  فلو  السينمائية،  أو 
المسرحيين كانوا مشغولين بتقديم أنواع الفنون الشعبية 
والتراثية من خالل أعمالهم، فنجد تجربة الطيب الصديقى 
فى المغرب نجده قدم عددًا من األعمال التراثية مثل بديع 
الهمزانى، ورسالة الغفران للمعرى، كما نجد الفنان قاسم 
وفى  مسرحية،  عروض  فى  التراث،  عن  أعمال  قدم  محمد 
سوريا نجد الكاتب سعد اهلل ونوس، وفى الحقيقة أننا نواجه 
عملية طمس لتراثنا الثقافى، واإلقصاء والتشويه فى فنوننا 
وتراثنا، من قبل منظمات عجيبة وغريبة، واصبحنا نبتعد مع 
مرور األيام يكون تراثنا فى طى النسيان، ونحاول جاهدين 
فى إقامة بعض المهرجانات للتراث بشكل عام سواء على 
مستوى الفنون التشكيلية، كما أن هناك تشويهًا متعمدًا 

فى كتبنا التراثية كألف ليلة وليله، والتى يتم تقديمها فى 
أعمال أجنبية تتعمد تشويهنا كمجتمع عربى، وكأنما هناك 
التراث  بين  المزج  تم  كما  التشويه  هذا  تتعمد  لصوص 
تصلنا  حكايات  تقديم  فى  آسيا،  وشرق  والهندى  العربى 
ومن المفترض أن تكون بشكل عربى، ونسعى إلى تقديم 
الدول  من  دعم  إلى  يحتاج  وهذا  والتراث  للفنون  مؤتمر 
لتقديم عروض مهمة لتراثنا العربى، لكننا نريد أن نقدم 
والمسرح  السينما  صعيد  على  فنانيننا  قبل  من  حقيقا  فنا 
أن يقدموا التراث مع استشراق المستقبل، وهذا ال يتم إال 
بتضافر الجهود والمختصين من قبل العلماء والخبراء فى 
مجال الثقافة والفن، وعلينا أن نعمل ملحمة حقيقية ليفهم 

العالم أن تراثنا الخالد قد استقى منه العالم كله.

للمسرح  القاهرة  مهرجان  من  دورة   25 مدار  على   
الحركة  على  المهرجان  أثر  ما  والمعاصر..  التجريبى 

المسرحية العربية؟
منذ  والمعاصر  التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان  إن 
دوراته األولى يعتبر محكا كبيرا، فعندما كنت فى العراق، 
ويتم اإلعالن عن الدورة كان يضع جميع المسرحيين فى 
العراق كانوا يضعون نصب أعينهم أن يشاركوا فى هذا 
المهرجان، فينشط الحركة المسرحية، ليس فى العراق 
فقط وإنما فى الوطن العربى، حيث يتسارع المخرجون 
فى تقديم تجارب مسرحية، وأشكال مسرحية تجريبية 

العراق  ففى  المهرجان،  يكونوا مشاركين فى هذا  كى 
أحد  اختيار  ليتم  مسرحيا؛  عرضا   25 من  أكثر  يقدم  كان 
شاركنا   89 عام  فى  أننا  وأذكر  المسابقة،  فى  عروضها 
فى  الحال  هو  وكما  بالمهرجان،  مسرحية  عروض  بخمسة 
وهو  كبيرا،  نشاطا  المسرح  ونشط  العربية،  الدول  باقى 

الذى كان يسعى له المهرجان. 
وأكبر دليل على ذلك عندما توقف المهرجان لفترة معينة، 
عندما  وأنه  ضيقه،  أصبحت  المسرحية  الساحة  أن  سنجد 
او  العراق  ففى  أخرى،  مرة  الحراك  عادة  المهرجان  أعيد 
فيه،  والمشاركة  المهرجان  عن  الحديث  يكون  اإلمارات 
فى  المسرحى  للنشاط  ومحركا  فاعال  المهرجان  فكان 
مهرجان  وأن  التسابق،  انتهاء  بعد  حتى  العربى،  الوطن 
المسرح التجريبى على مدار دوراته الـ25 قدم العديد من 
التجارب المسرحية العالمية من أفريقيا وآسيا أوروبا.. إلخ، 
والتى يستقى منها المسرحيون العرب تجاربهم المسرحية 
على  سواء  التجريب  لماهية  وفقا  تطويرها  على  والعمل 

الشكل  أو  النص 
المسرحى، فالمهرجان 
المياه  حرك  التجريبى 
لنا  وأظهر  الراكدة، 
المدارس  من  العديد 
له  وكان  المسرحية، 
على  جدًا  كبير  تأثير 
نرى  أننا  من  الرغم 
مسرحيا  عرضا   22

أكثر  نتاج  العروض  الحال تلك  فى كل دورة فإنه فى واقع 
بزوغ  على  المهرجان  من 100 عرض مسرحى، كما عمل 
خالل  العرب  والمسرحيين  المخرجين  من  العديد  موهبة 

تلك الفترة. 

التكنولوجيا كان لها تأثير كبير على 
المسرح.. وافتقدنا تجارب مسرحية مهمة
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األفارقة  املسرحيني  مشاركة  جاءت  حيث  املختلفة،  املهرجان  ندوات  فى  كبير  بدور  أفريقيا  شاركت 
بإسهامات متميزة داخل جنبات ندوات املهرجان، فنجد )مرمي مايو مبيال( من دولة تشاد تشارك فى 

الدورة التاسعة عام 1997 مبلف بحثى عن نظام العمل املسرحى فى الفرق النسوية / فرق املرأة، وذلك 
ضمن ندوة التجريب فى فنون األداء، كما شارك فى الدورة الرابعة عشر عام 2002 السيد )عبدوالى( 

من غينيا فى ندوة ظاهر املسرح فى العالم صراع أم تواصل.

بخيل موليير السيزيفى وتجريد الكالسيكية
بينما ينعم الجميع بالمطر قد تجده يحرث ما تلقاه النهر 
من خير جديد، كما حكم سيزيفى يطبقه امرؤ بائس على 
كل  تشيخ  فعندما  شفقة،  ال  ضحكا  فيثير  باختياره،  نفسه 
األيرلندى  الكاتب  يقول  كما  شابا،  البخل  يبقى  العيوب 
وهو  الشخصية،  الطباع  من  النمط  هذا  ييتس،  ويليام 
منذ  الفرنسى  المسرحى  الكاتب  موليير  له  فطن  البخل، 
“البخيل”  مسرحيته  كتب  حين  قبله،  وغيره  طويل  وقت 
المرائى  كالمحتال  أخرى  ألنماط  تعرضه  مع   ،1668 عام 
لنوع من  فى مسرحيته »تارتوف«، يتعرض فى »البخيل« 
يقول  حيث  الكوميديا؛  عادة  إليه  تذهب  االجتماعى  النقد 
هنرى برجسون أن “الكوميديا هى النمط الوحيد بين كل 
الفنون الذى يهدف إلى العام”، يلتقط موليير هذه الصفة 
تختص  للبطل،  نقيصة  أو  كمسلبة  للنمط،  كوميديا  فى 
ليتحرك  المجهر  تحت  الكوميديا، يضع صاحبها  عادة  بها 
كما  األقرب  الضيق،  محيطه  فى  يحصره  بتلقائية،  أمامنا 
يفترض؛ حيث يُتوقع أفضل ما فيه أن يحضر، فإذا النقيض 
بوضوح  ليعلن  البراح  ولدائه  الحبل  له  يترك  يحدث،  ما 
خلصته  تتألق  كى  حوله  ممن  إذعان  وسط  نفسه،  عن 
الكوميديا  المجهر، فى هذه  تحت  وتكبر  وتأخذ مساحتها 
عباءتها  الخروج من  وقته حاول  وإن كان فى  الكالسيكية 
نثرا ال شعرا، كما كان سائدها  الصارمة، فقدم مسرحيته 
ضمن  كوسوفو،  من  هذه  تقدم  قواعدها،  بعض  وحطم 
Profesional Theatre »Adrianaالمسرحية  عروض 

اآلن بنفس االسم؛ فرقة المهرجان، من إخراج إلماز نورا.
هناك  حيث  موليير،  بنص  كبير  حد  إلى  العرض  يلتزم 
كهل ثرى يدعى »أرباجون«، يتصف بالبخل الشديد، لديه 
ابنان شابان؛ ابنه »كليانت« وابنته »إليز«، كالهما يعانى 
أبنائه  استغالل  فى  أخيرا  يفكر  الذى  والديهما،  بخل  من 
للحصول على مزيد من الثروة، بتزويج كليانت لفتاة ثرية؛ 
الثرى  من  إليز  وتزويج  بفقيرة،  يتزوج  أن  يرفض  حيث 

لديه  منهما  كل  بينما  “أنسلم”،  العجوز 
النابولى  حبيب؛ فإليز تحب “فالير”الشاب 
غير الثرى الذى سبق وأنقذها من الغرق، 
ويحب كليانت »ماريان”ويريد مساعدتها 
لكن  وأمها،  هى  المادية  ضائقتها  فى 
المفاجأة أن أرباجون الذى يصر على زواج 
ابنيه، يختار لنفسه الزواج من فتاة جميلة 
يتضح أنها »ماريان« حبيبة ابنه، رشحتها 
فى  تبدو  التى  الخاطبة  “فروزين«  له 
العالقة بين األب  لتتأزم  العرض كغانية، 
وابنه باكتشاف أمر عالقته بماريان، ليبدأ 
تكشف الحقائق، فنعرف أن كال من فالير 
مفقودين  كانا  وابنان  شقيقان  وماريان 

للسيد »آنسلم«.
لسيكولوجية  تشريحًا  العرض  فى  نجد 
باالعتماد  سلس،  ساخر  بشكل  البخيل 

األدوار  تبادل  من  المتنوعة،  الكوميديا  أساليب  على 
والمواقف، والمفارقات، والحيل أو الخدع المضحكة، والهزل 
اللفظى والمعانى المزدوجة، واالنقالبات المفاجئة، واضعًا 
هذه الشخصية ضمن شبكة عالقات قريبة، يكون أرباجون 
عنصرها المشترك، ليدور كل شىء حوله، تجمعه عادة مع 
اآلخرين مواقف متأزمة، فهو دائم الريبة والشك حتى فى 
ابنيه، جزع خائف غير راٍض، وهو السبب المشترك ألزمات 
يتبع  موقعه،  فى  منعزال  عادة  يبدو  األخرى،  الشخصيات 

مكانه،  بحسب  موقعه  يتحدد  الذى  المخبأ  ماله  صندوق 
غير منتم ألحد أو لعاطفة، ال يفرح وال يحزن إال لما يخص 
ثروته، يقابله فى نهايات العرض السيد »آنسلم« كنموذج 
حين  فمنح  ابنيه  من  طويالاً  حرم  قد  فهو  لألبوة،  مضاد 
ابنيه فمنع، من  ماال وحاز  امتلك  أرباجون  بينما  وجدهما، 
ويبطلها  الفارغة  األنساب  من  العرض  يسخر  أخرى  جهة 
األمس صارا  فقيرا  وماريان  ففالير  ببساطة،  بها  ويتالعب 
ثريّا اليوم، لينتهى األمر بنهاية سعيدة كالسيكية، لكنها 
حبيبين  كل  يجتمع  حيث  أرباجون؛  من  السخرية  شديدة 
بينما يأتنس هو بصندوق ثروته، ويكتمل بما يراه 

الجميع ساخرين نقصا.
كتلى  لتجمع  افتتاحى  بمشهد  العرض  يبدأ 
المسرح،  يمين  على  األشخاص  من  لمجموعة 
الخشبية  القطع  إحدى  درجات  على  يتراصون 
سلم  شكل  على  رأسيا،  القائمة  المتحركة 
عريض، من جانبين يلتقيان فى زاوية حادة، 
يتراص على درجاته الرفيعة المختلفة أبطال 
العرض، خمسة رجال وثالث نساء، يمثلون 
يبدون  للعرض،  الرئيسية  الشخصيات 
فى  ليبدأوا  كالصورة،  متجمدين  لثوانٍ 
متأخرا  لهم  لينضم  هادئ  بسيط  غناء 
التكوين،  يتوسط  الذى  أرباجون  ثقيال 
عاد  العرض  نهاية  كانت  ما  إذا  حتى 
الكنز فى يد  إليه صندوق  التكوين مضاف  لنفس  الجميع 
فى  سعيدة،  لنهاية  مرحة  أغنية  مع  به  السعيد  أرباجون 
حبكة دائرية حداثية ساخرة، فالعرض رغم التزامه بالنص 
فإنه كسر كثيرا من الحالة الكالسيكية، لكن أكثرها على 
المستوى البصرى، فى المالبس الموحية بالزمن، الخفيفة 
كبير،  حد  إلى  التجريدى  والديكور  التفاصيل،  مختصرة 
مع  العرض  طوال  ثابتا  ظل  الذى  االستخدامات،  متعدد 
االستغناء عن أى مشهد خارجى، ليأتى أول المشاهد مرتكز 
تمثل  اإلضاءة  وحدها  عليها  تسلط  ديكور  قطعة  على 
ويطمئن  يفتحها  خلفها  من  نراه  التى  أرباجون،  خزانة 
تلصص  كطاقة  مفرغة  دائرة  خالل  من  ثروته،  لصندوق 
للمشاهد تثير السخرية منه موفقة جدا، مع استخدام آخر 
جيد لصندوق أفقى تجريدى متحرك يمثل سرير أرباجون، 
والذى يقع بجوار خزانة كنزه، حتى إذا ما رقد عليه وكثيرا 
موفقة  إشارة  فى  تابوت،  على  راقد  كأنه  بدا  يفعل،  ما 
لموت معنوى، هذا السرير مقسم ألقسام مفصلية، توحى 
بشكل مقابضها بأقفال خزائن األموال، فخزانته وصندوق 
استخداماتها  تتعدد  التى  وأقسامه  نومه  ثروته وصندوق 
االكتناز  بحالة  توحى  كلها  وغيرها،  والمخابئ  كالمقاعد 
والحالة التشككية، كل شىء مغلق مراقب، لتأتى اإلضاءة 
البؤرية فى مواقف معينة شحيحة موحية بحالة تلصصية 
للممثلين  استبقاء  مع  موفقا،  كان  ذلك  كل  منعزلة، 
خاصة  الجوقة،  يشبه  فيما  المسرح  خلفية  فى  الثانويين 
عند المشاركة فى إحدى األغنيات الحركية، إال أن وجودها 
فى  تغريبية،  حالة  من  يقترب  بصفات شخصياتها  الدائم 
مزج غير متسق أسلوبيا، أما األداء فبرغم شكليته الواقعية 
العرض، مع  اإليقاع، وغير دافع لكوميديا  فاتر  جاء مفتعال 
حوار مسترسل دائم، أما األفضل أداء، فكان من قام بدور 
»أرباجون« فصوته قوى معبر مع حضور جيد وأداء مناسب 
لطبيعة الدور، وكذلك من أدى دور”فالير« حبيب إليز، كان 

حيويا طبيعيا، وأيضا الخاطبة »فروزين«.

أمل ممدوح
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)قانون تيبى( أحد عروض الدورة احلادية والعشرين عام 2009، قدمته فرقة املسرح القومى أبييجروما 
من غانا، من تأليف جون فيردون، واخراج دزيفا جليبكو، يناقش العرض موضوعات متعددة مثل احلرب 

والفقر ويسخر من النظام العاملى والعوملة، فنجد »تيبى« الذى يقوم مبراسم اجلنازات التى يحضرها 
السائحون الذين أتوا ملشاهدة أفريقيا، وفى أحد األيام يلتقى تيبى مع محبوبته التى أفترق عنها بسبب 

احلرب، ويحاول الوقوف معها مرة أخرى، ويعد العرض صرخة فى وجه ماتسببه العوملة بأفريقيا.

استطاع موليير )1622 - 1673( أن يؤسس للمسرح الكوميدى ليس فى فرنسا وحدها بل فى 
النفس  خبايا  نفسه  الوقت  فى  واكتشافه  عصره،  عادات  تصوير  على  الفذة  بقدرته  كلها،  أوروبا 
البشرية، نصوصه إذن عالمية بقدر ما هى محلية، فقد تصدى للعيوب والرذائل التى تصيب البشر 
فى جميع البلدان واألزمان، وثأر لإلنسان العادى من سادته وإسرافهم المبالغ فى المظاهر. يتميز 
نصه بنزعة هزلية جامحة، وتعد “البخيل” أفضل وأشهر ما كتب، والعرض القادم من “كوسوفو” 
الذى شاهده الجمهور على مسرح الهناجر فى فعاليات اليوم الثانى من المهرجان، من المفترض 
أن يكون عرضا مرحا، كما هو حال العمل المولييرى الذى كتبه وهو فى نحو الخامسة واألربعين 
الذى  كوسوفو  عرض  أن  إال  سنوات،  بخمس  وفاته  قبل  أى   1668 عام  فى  وعرضه  عمره،  من 
أخرجته Elmaze Nura الماظ نورا، عمدت مخرجته، ونجحت باقتدار على المزاوجة بين كوميدية 

بالمرارة  الشعور  وبين  الخشبة،  على  الممثلين  حركة  وخفة  التمثيلية،  المواقف 
والحزن المسيطران على الحالة العامة للعرض ككل، ال سيما فى كل مرة يتهافت 
فيها هارباجون، بخيل المسرحية على أمواله، مصرااً على أال يعيش أى قسط من 

السعادة، على رغم ثرائه الفاحش.
ونظرا النعدام التواصل مع لغة العرض األلبانية، فقد عمد الممثلون الى التلفظ 
بكلمة عربية من وقت آلخر مثل مبروك، والسالم عليكم، واستاذ، وغيرها لخلق حالة 
من التواصل مع الجمهور، كما أن أداء الممثل )مفيان سركي( الذى قام بدور البخيل 
بين ماله  يتأرجح على حبل مشدود كـ وليٍّ ممزق  أن  هارباجون استطاع بمهارة 
وحبه. واستطاع كذلك أن يبرز الجانب المأساوى فى شخصيته، خاصة عندما يحاول 
الحصول على حب “ماريان”، فى الوقت نفسه الذى يعجز فيه عن التخفيف من حدة 
بخله، وذلك ألن شخصية هارباجون ال تتطور سيكولوجيا، على رغم كل ما يحدث 
خالل العرض. وفى هذا اإلطار يبدو مشهد اكتشافه سرقة صندوق النقود مأساوى 
بقدر ما هو كوميدي، فبعد أن تنكشف كل األالعيب المحاكة حول هارباجون، وبعدما 
يفشل فى غرامه مستسلمااً إلى واقع أن »ماريان« إنما هى حبيبة ابنه ال حبيبته هو، 
ال يبدو البخيل وقد أصابه أى تطهير، أو أدنى تغيير فى شخصيته أو سلوكه ولو فى 

ظاهر األمور، إنه منكبّ من جديد على أمواله، يرضى بالنهاية السعيدة شرط أال يدفع هو النفقات، 
لقد خسر حبه الوهمي، لكنه تمكن من الحفاظ على غرامه األساسي، ماله. من هنا، سيكون واضحااً 
إلى أى مدى مؤسية هى حال هذه الشخصية التى تكاد تكون الشخصية الوحيدة التى ينهزم لديها 

الحب والسعادة أمام جبروت المال.
الالفت للنظر خارج هذا التحليل السيكولوجى االجتماعي، أن المخرجة الكوسوفية عرفت أن تجعل 
هذا المناخ الوجدانى مهيمنا على خشبة المسرح، بإفساحها المجال لألداء التمثيلى لفرقتها، فسوى 
سلم عريض مزدوج يتم الصعود على درجات منه فى لحظات التحليق الرومانسية بين العاشقين، أو 
كحاجز لالختباء من األب البخيل، وكذلك فى مواقف التمرد سواء من االبن أو االبنة على هارباجون.  

وأريكة صغيرة عبارة عن أربع خزائن يخفى فيها هارباجون ممتلكاته، وال يرتاح أو ينام إال عليها. 
سوى ذلك ال نجد سوى المناخ الوجدانى المسيطر، والمتأرجح بين التوتر والمرح المتعلق بأحوال 
العاشقين.  استطاعت المخرجة )الماظ نورا( الوفاء للنص المولييرى الطويل، ضمن مشروع لها 
يعمل على احياء النصوص الكالسيكية المنسية، واكتشاف مدى حضورها فى زمننا هذا. فلم تحذف 
فشاهدنا  الحوارية،  للجمل  خفيف  باختصار  واكتفت  الدرامية،  خطوطه  أو  النص  شخصيات  من 
هارباجون، هذا الثرى البخيل وهو يعيش مع ابنه كليانت وابنته إليزا، بين آخرين. ويعيش هنا فالير 
الشاب الذى التقى إليزا وأغرم بها، فادعى أنه خادم وجاء الى البيت قريبااً منها على أمل التمكن 
من الزواج بها. وهو إذ صار وصيف هارباجون يحاول أن يكتسب ثقته. أما كليانت فإنه أيضااً مغرم 
الذى يضن عليه  أبيه  أنه على خالف دائم مع  المصير غير مضمون  طالما  لكنه يجد  بماريان... 
أمها فى  لتعيش مع  أتت اآلن  الفقر، وها هى ذى  بالمال، وماريان صبية من أسرة طيبة أصابها 
منزل مجاور لمنزل هارباجون. وإذ يراها هذا األخير يولع بها ويقرر أن يتزوجها. وذلك فى 
الوقت الذى يريد البنته أن تتزوج بالكهل إنسيلم، ألنه ثرى ويمكن أن يقبل بها من 
يتزوج  أن  البنه  يريد  أنه  كما  بالطبع.  هارباجون  أحالم  )مهر(،وهذا حلم من  دون 
الشبان  يعلم  وإذ  ذلك.  سبيل  فى  الخطط  بتدبير  ويبدأ  له.  اختارها  ثرية  بأرملة 
خطط األب، يزعم فالير أن الحق دائمااً مع هارباجون، أمالاً فى الحصول على المزيد 
من ثقته. أما كليانت االبن فإنه يسعى الى مراٍب يقرضه ماالاً. وتكون المفاجأة 
أن هذا المرابى إنما هو هارباجون نفسه. وهنا تتزايد مخاوف األب من أن الكل 
يريد أن يسرق أمواله، ويبدأ بالقلق على خزائنها. ونتيجة لهذا الهلع المسيطر 
تحقيقها.  إلى  يسعى  التى  الثالث  الزيجات  لتحقيق  حيله  تسريع  يحاول  عليه، 
وفى تلك اآلونة تبدأ خيبات أمله بالتتابع، فهو أوالاً يكتشف عالقة ابنه كليانت 
ويستدعى  هارباجون  ثائرة  وتثور  سرق.  قد  ماله  أن  إلى  يتنبه  ثم  بماريان. 
القضاء ويبدأ بتوزيع اتهاماته على الجميع مهددااً. وتزداد األمور تعقيدااً حتى 
بها  القبول  هارباجون  على  السهل  من  وصار  ثرية،  وريثة  ماريان  أن  يتضح 
زوجة البنه. وكذلك الحال بالنسبة إلى فالير وإليز. ويزداد هدوء البخيل حين 

يرجع إليه المال. لقد استعاد ماله ولم يعد هناك أمر يحزنه طالما أن إنيسلم وعد بدفع النفقات. 
ممثلو عرض البخيل يملكون قدرا من المهارة والحضور، خاصة )مفيان سركي(، وكذلك الممثلة 
التى قامت بدور الخاطبة، والممثل الذى قام بدور )جاك( الذى يعمل فى خدمة هارباجون ويجمع 

بين وظيفتى سائق عربة حنطور وطاهي.
ربما يضحك المشاهد وهو يرى تألق الممثلين المرح على خشبة مسرح الهناجر، لكن عندما ينتهى 
العرض ويغادر القاعة، يجد مرارة ما تسربت إليه وتمكنت منه، وبقليل من التأمل ربما يكتشف أن 
العروض التى تعمل على اكتشاف وتعرية الطبيعة اإلنسانية الملتبسة، لن يقف حاجز اللغة أمام 

تلقيها .

محمود حامد

البخيل.. عرض هزلى جسور من كوسوفو

يتفحص سيكولوجيا عواقب التهافت على المال
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)مسرحية إذاعية( هو العرض األفريقى املشارك فى الدورة الثالثة والعشرون عام 2016، قدمته فرقة 
أميزيرو من دولة رواندا، تأليف اليزابيث سينجا سباكمان، واخراج ويزلى روزيبيزا، تدور األحداث فى 

محطة إذاعية صغيرة فى إحدى بلدان وسط أفريقيا الميكن أن تعرض مايعبر عن احلرية من أغنيات 
أو أعمال درامية، وفى أحد البرامج الليلية يبدأ اجلميع فى سرد كل ما هو خفى وحقيقى، ولكن فى 

الصباح يتحول كل ذلك إلى أخبار قهرية عن السعادة فى ذلك البلد املجهول بوسط أفريقيا. 

مشهداخلميس 12 - 9 - 2019 العدد الثالث

أحالم الكبار واللعب بالماضى
عندما ال نجد شيئاًا نفعله، فهذا يعنى أننا لم نفعل أى شيء، وإذا فعلنا كل شيء ممكن، فهذا يعنى أننا 
طوال الوقت نجد ما نفعله. فالممثلون الثالثة لديهم طوال الوقت ما يقدمونه لنا، عبر اللعب باألكواب 
واألطباق والمناديل، واستخدام المالعق الخشبية والبالستيكية واألوانى المعدنية.. ولكن بأية صفة 

يروون لنا المشاهد والحكايات؟ 
ال يحمل الممثلون الثالثة سوى معاطف بيضاء، مرة تمثل لهم جناحا طائر، ومرة ستارة مصارع ثيران، 
عدة  المتلقى  مع  تصنع  التى  المشاهد  لبعض  سريع  تجسيد  فى  يستمرون  وهكذا  للقفز،  حبال  ومرة 
المعطف األبيض كفستان فتاة، وعندما يغطى  العرض. ونالحظ كيف استخدم  إلى  عالمات وهو يلج 
الوجه يصبح -الشخص- شبحًا كما تصوره أفالم الكارتون، وهكذا نصبح فى قلب استعراض هذيانى 

لطفولتنا أو للماضي، ولكن ماضى من؟ 
ال يغيب تأثير الموسيقى التى تتماس مع أفالم شارلى شابلن ولوريل وهاردى وتايتانك وأوديسا الفضاء 
التنقل  العرب، إذ نحن أمام محاولة للبحث عن هوية مُرضية للتواصل مع الجمهور.. لكن  ولورانس 
بسرعة وخفة يوضح لنا محاولة البحث عن المرح فى كل هذه األنماط، بداية من السلوكيات اليومية 
كتناول الطعام ومشاهدة األفالم حتى المرح واللعب بالخيال، وال يسعنا سوى أن نرقب: ترى أية هوية 

سيستقر الممثلون عليها كى يخاطبونا من خاللها؟ 
عندما يحاول ممثالن ارتداء معطف واحد فهذا يعنى أنهما شخص واحد، ويخلط الجميع بين األكمام 
المعاطف  ارتدينا  لو  ماذا  الذهن:  فى  فكرة  األوسط  الممثل  لدى  تلمع  حينها  به،  الخاصة  والياقات 
بالعكس كالمجانين؟ وعندما يقوم كل منهم بربط معطف زميله من الخلف، يبدؤون فى أخذ أماكنهم 

وراء البار الخشبى الصغير الذى سيطلون منه علينا معظم العرض.
من المهم محاولة االقتراب من حل الشفرات المكانية، ال ألنها تقوم بتحديد معنى الفضاء الذى تتم 
ومدى  والمتلقى  الممثل  بين  العالقة  طبيعة  تحدد  الشفرات  وإنما ألن هذه  فقط،  اللعب  عملية  فيه 
التفاعل بينهما. وألن العرض كله يعتمد على التعبير الحركي، بالتالى فإن مسؤولية كبيرة ملقاة على 
العبارة الفقيرة التى تصف المنظر حتى يتواصل معها المتلقي، وتؤدى وظيفتها التعريفية بمكان 

الحدث، فنحن فى كافتيريا المشفى حيث يؤدى كل شيء بأدوات متوفرة فى أى منزل. 
صعوبة  رغم  التى  اإلشارية  واإليماءات  التعابير  من  مجموعة  أمام  نكون  اإلطار  هذا  فى 
اإلمساك بها، إال أنها تحمل عبء تحديد عالقة الممثلين بالفضاء المسرحي، وبمجرد النطق، 
باللغة  تقديمها  على  العرض  التى حرص  القليلة  األلفاظ  تأكيد  على  الوجه  تعابير  تعمل 
العربية حتى يتناسب مع جمهور الحاضرين، فى إشارة ذكية كى ال يفقد العرض متلقيه، 
خاصة وأننا نشترك مع العرض فى كل مشهد يروى لنا، وأن كل ما يحدث هو مجرد لعبة 
ال أكثر، فالحياة مجرد لعبة ال يؤخذ شيء فيها على محمل الجد، واتساقاًا مع ذلك نشعر فى 
أغلب زمن العرض بالسعادة التى تدخل قلوبنا ونحن نشترك مع الممثلين فى الضحك 

بال عناء. 
ورسائل  إشارات  لبث  منصة  كونه  أى  عالمات،  كنظام  يعمل  المسرح  أن  سلمنا  وإذا 
مصممة بشكل فنى إلنتاج معانٍ ودالالت، فإن مستوى هذه المعانى حتما ستتفاوت 
بين كل متلٍق وآخر حسب محدداته الثقافية الخاصة وطريقة استقباله لهذه العالمات 
جسدها  التى  الفقرات  بعض  أن  نرى  ولذلك  المعنى.  وإنتاج  تشكيلها  على  وقدرته 
-المتلقين-  منّا  الكثير  نشأة  عالمية ساهمت فى  وموروثات  أفالم  مع  تتماس  العرض  فى  الممثلون 
مثل: سندريال، وتايتانيك، وبطة السيد أندرسن. فإننا فى هذه الحالة أمام مغامرة الرهان على مدى 
إحكام السياق الذى تُنتج فيه هذه العالمات بما يضمن للمتلقى شراكة إيجابية فى التفاعل مع العمل. 
واإليماءات  الضحك  والمبالغة فى  الوجه  تعبيرات  مع  العرض  دورًا مزدوجا فى هذا  الموسيقى  تلعب 
التى تخرج منها األدوات والمواد  الحلم  المرح، فهى تحمل مسؤولية اإليهام بحالة  التى توضح حالة 
المستخدمة فى تجسيد المشاهد والتى يغلب عليها الغرض التربوي. وينبغى أن نالحظ كيف تدخّل 
بالمالعق  ويبدلها  يديهما،  من  السكاكين  لينزع  زميليه،  بين  الدائرة  المعركة  فى  الممثلين  أحد 
وبالتالى هو مؤذٍ ونتائجه  األولى صار حقيقيا  الحالة  الفعل فى  أن  إلى  إشارة ذكية  البالستيكية، فى 

حتمًا دامية، لكن الفعل فى الثانية غير داٍم، ألنه فى إطار اللعب والذى ال ينبغى أن يؤذى أحدًا. 
من بين العديد من األلعاب التى تتماس مع ذاكرتنا البعيدة، هناك ما يُثير أمورًا يومية معتادة، ومنها 
ا كنوع من التنبيه بعدم االنجراف فى اللعب  ما يمكن أن يسبب حادثاًا منزليًا، فيتخذ اآلداء منحى مختلفاً
حتى هذه الدرجة. فكلنا حتما بللنا مالبسنا بالماء ونحن صغار، فعندما يتبادل الممثلون إلقاء الماء على 
بعضهم حتى يدخل الجمهور معهم فى اللعبة، فيصيبه بعض من البلل كأحد النتائج. ولم يُفتْ المخرج 
ا ومصمم عروض أطفال- أن يتالفى السقوط فى  البرازيلى Henrique Sitchin«« -رغم كونه مؤلفاً
شرك المبالغة والتورط فى أداء تعليمى مباشر. بل ينزل الممثلون إلى الصالة لالعتذار للجمهور عن 
األذى الذى لحق بهم من أثر لعبهم بالماء. وهكذا نجد أنفسنا أمام أسلوب تربوى فى بعض األحيان، 
ولكن تحت ضغط “نموذج تأثيري” خاص بالرؤية الكلية للعرض، وهو أنه ال ينبغى علينا أن نتجاوز فى 
اللعب إلى حد اإليذاء واإلضرار بأنفسنا أو بغيرنا. وهو ما يتناسب مع مشهد النهاية عندما ينتزعهم 
الصوت الخارجى من انهماكهم فى اللعب، بالدعوة إلى العمل، فيصبح رداء المرضى، معطف طبيب، 

والذى يقدم الدواء بعد فحص أحد المشاهدين، فى عبارة صريحة يشهرها للجميع: »اللعب«.

محمد عالم
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)صرخة الشيب( أحد العروض التى قدمت فى الدورة العشرين عام 2008، قدمته فرقة كاتوتو مفالينجى 
من دولة ماالوى، تأليف واخراج ستيف كاجنو، تدور أحداث العرض حول املعتقدات واخلرافات التى 

تدور حول كبار السن، والذين يتم اتهامهم دائما بشكل باطل مبمارسة أعمال السحر والشعوذة وتعليما 
لألطفال الصغار، ما يؤدى إلى إصابة الصغار باألمراض القوية واملوت احلتمى، كل ذلك من خالل قصة 

إمرأة تدعى نوالزيونا التى توجه لها عدة اتهامات باطلة مبمارسة السحر حتى يتم تبرئتها فى النهاية.

اخلميس 12 - 9 - 2019 العدد الثالثمشهد

قد  وخبرات  تجارب  عن  وذكريات  انفعاالت  بطبيبه  الطفل  وعى  يحمل  ما  عادةاً 
الحال، ترسم تلك  تكون سيئة، تظل راسخة لسنوات عديدة فيما بعد؛ وبطبيعة 
وهى  عموما.  الطب  ومهنة  الطبيب  شخصية  حول  ما  ذهنية  صورة  االنفعاالت 
االنفعاالت والمشاعر التى يحاول هذا العرض معالجتها عبر تقديم الطبيب بشكل 
مغاير لصورته الجادة المألوفة، والعرض على هذا النحو يجرى تقديمه فى سياق 
تعديل  وبغرض  العالجي،  المنحى  إلى  تميل  قد  ألهداف  محدد،  ولجمهور  معين 

صورة العالقة النمطية بين المرضى األطفال وأطبائهم. 
األحالم   بيت  البرازيلى  المسرحى  العرض  مشاهدة  يمكن  هنا  ومن 
هنريسك  للمخرج   ،Cia.Truks لفرقة   TH EDREAM HOSPICE
للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان  عروض  المشارك ضمن  سيتشين، 

المعاصر والتجريبى فى دورته 26. 
تناول  من  وبدال  الطعام،  تناول  غرفة  فى  أطباء  ثالثة  العرض  يقدم 
الطعام يأخذون المتفرج فى رحلة ال تخلو من المرح والخيال، فبداية 
من المعطف الطبى المعروف الذى يرتدونه على طريقة قمصان نزالء 
التى  اللعبة  طبيعة  يكشفون  وكأنهم  والنفسية،  العقلية  المصحات 
يجرى تقديمها؛ حيث يتم ازاحة الصفات الوظيفية. وفى الوقف نفسه 
يضعون منطق اللعبة المسرحية التى تقوم على الخيال وقلب األدوار. 
إذ نرى أدوات المطبخ وقد تحولت إلى عوالم وأمكنة متنوعة ومتدفقة؛ 
حيث يذهب المتفرج معها فى رحلة خيالية تمر بالصحارى وقاع البحر 
والفضاء، وخوض حروب وصراعات باستعمال أدوات المطبخ البسيطة، 
وكذلك توجد فى كافيتريا المستشفى؛ حيث المنظر المسرحى الثابت 

الذى ال يخرج منه شخصيات العرض فعليا بينما يتمدد الخيال المسرحى خارجه. ال 
يهتم العرض بتمايز المؤدين، فليس الغرض صياغة شخصيات درامية لها سمات 
من  جو  إضفاء  بغرض  التهريجية  المبالغة  على  تعتمد  أنماط  وإنما  بها،  خاصة 
البهجة.. بما يالئم هدف العرض، ولذلك تتشابه أنماط األداء عند الثالثة مؤدين 
الجسدي،  والتكوين  المالبس  من  الخارجى  المظهر  حيث  ومن  وانفعاليا،  حركيا 

فيما عدا أحدهم الذى يبدو أكبر سنا.

ينتمى العرض إلى أسلوب مسرح األشياء، وهو تعبير حديث نسبيا يشبه مسرح الدمى، 
إلى معانٍ  التى تحيل  الممثل واألشياء،  التداخل بين  باتريس بافيس؛ حيث  بحسب 
من  مصنوعة  حيوانية،  أو  بشرية  سواء  شخصيات،  العرض  داخل  نرى  لذا  متخيلة. 
المالعق واألكواب والزجاجات الحرارية والبالستيك والمناديل، فتتحول الملعقة إلى ما 
يوحى بامرأة مثيرة طاغية األنوثة، وتشحن حرب السكاكين دفاعا عن أفعال بسيطة؛ 

لكنها تتحول إلى أفعال بطولية؛ لتأخذ شكل الحدث المسرحى الهزلي.
يستند العرض على جمل موسيقية عالمية معروفة مسبقا؛ لتسهيل عملية التواصل 
بمقطوعات  فاستعان  التلقى،  أفق  الموسيقية  الجمل  تلك  بحيث تشكل  والتلقى؛ 

.A Space Odyssey - 2001و Jaws1975و Titanic1997 من
ليس  فالغرض  اإلشارة،  بلغة  أشبه  أصبح  فقد  الجسدى  األداء  وأما 
بأبسط  معه  والتواصل  للمتلقى  اإليحاء  وإنما  تقنية  مهارة  إظهار 

لغة. 
فى  البرىء؛ سواء  المسرحى  بالعرض  يمكن وصفه  األحالم”  “بيت 
سرده لألحداث، أو دعوته إلطالق الخيال كوسيلة لعب وفى الوقت 
نفسه وسيلة عالجية، فالخيال يستطيع أن يحول أى شيء إلى شيء 
آخر. إنه عرض يدعو إلى بهجة اللعب مع الموجودات من حولنا. 

بالطبع عرض »بيت األحالم« ليس المشاركة األولى للبرازيل 
فى المهرجان التجريبى حيث شاركت نفس الفرقة فى الدورة 
الماضية بتجربة »بعثة المحيط الهادي« الذى تناول قضايا 
األشياء وهو  اسلوب مسرح  إلى  أيضااً  وتنتمى  البيئة،  تخص 
رائد  البرازيلى  بوال  اجيستو  لمسرح  امتداد  يعتبر  أسلوب 
معبرااً  نفسه،  السؤال  طرح  يجرى  التجربتين  خالل  ومن  المقهورين،  مسرح 
العامة  والقضايا  العالجية  باالغراض  يهتم  البرازيلى  المسرح  فى  اتجاه  عن 
الملحة، وهو اتجاه نفتقده لدينا فى المسرح المصري، فهل يلتفت مسرحنا إلى 
األهداف األخرى التى يمكن أن يتناولها ويعمل عليها، بحيث يكون أكثر ارتباطااً 
باالحتياجات الخاصة للفئات المختلفة، بدالاً من الدوران فى حلقة مفرغة من 

القضايا المستهلكة.

سمر هادى 

مداواة هواجس الطفولة
فى »بيت األحالم«
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In the new millennium, Hungary participated in the festival with ten performance 
starting with «Romeo and Juliet» in the thirteenth round, «Double Bed» and «You Are 

Always Fool My Love» in the fourteenth round, «Two Blind Rats» in the fifteenth 
round, «Return of Osiris» in the sixteenth round, «Electronic Feelings», «Then Deep 

Silence Explodes» and «Medusa Sharp Look» in the seventeenth round, «night 
Ghost» in the eighteenth round and finally «The Ring» in the nineteenth round.

محمود حامد

The Fantasticks
Had We But A World Enough and Time?

Dr. Nessma Salim 

The Fantasticks is a show of human 
nature. From the very beginning 
of the show, audience are taken 

to a world of fantasy and imagination that 
visualizes and invokes past memories of 
every audience. The genius aspect of this 
show is that it is addressed to every audience 
individually. It is tailored to fit everyone›s 
experience and thoughts. On the surface level, 
the show appears to tackle a dead theme; that is 
love. However, on a deeper level, it discusses 
a broader theme of human experience and 
nature. The show can be simply summed up 
in two words «a love story». The Fantasticks 
is felt and experienced by all living beings. 
The theme is not only universal, but the 
feelings and emotions which permeate the 
show, are applicable and encountered by all 
creatures with hearts.

The show is a love story between the 
white Louisa and the dark  Mat. This love 
relation faces many obstacles, symbolized in 
the wall built by the mothers of the couple, 
to separate them. The first scene of the show 
is extremely symbolic: the two lovers are 
represented as simple people with humble 
dreams. The girl Louisa dreams of being a 
princess, loved by a good man, and the man 

Mat dreams of reaching Louisa and marrying 
her, achieving a «happy ending». The phrase 
« a happy ending» is a recurrent one in the 
show. It works as a theme carrier refrain. Its 
repetition is a confirmation of the presence 
of hope, peace, love and containment. The 
necklace that Louisa puts on at the beginning 
of events is the symbol of life, love, and 
beauty. The necklace is found in the box of 
dreams: the box of happiness and joy.

«Had we but world enough and time/ 
This coyness, lady, were no crime» (12-). 
The opening lines of Andrew Marvell›s To 
His Coy Mistress, sums up The Fantasticks 
show. The show and the poem start with an 
invitation to live a love story since love is not 
a crime. The wall, symbolizing the obstacle 
of human life, echoes Marvell›s «deserts of 
vast eternity»(24). The poem and the show 
follow the same sequence of events. It is a 
love story with obstacles, and finally love 
triumphs. Louisa and Mat struggle for the 
survival of their love. They succeed to save 
their love at the end.

The association of September, the branch 
of green leaves, and rain is a symbol of love, 
hope, and regeneration, while the storm that 
threatens this calm atmosphere, is the symbol 
of a Divine obstacle. In the scene of the storm 
where Mat gives Louisa his jacket as a symbol 

of protection, peace, and containment, her 
suggestion that the jacket may cover them 
both is a reference to her eagerness to protect 
their love. 

One of the most striking things of the 
show is the skin colour of the actors. The 
director chooses to start the play by a white 
family; the family of Louisa, and the dark 
skinned family, that of Mat, as a connotation 
of the equality and harmony between both 
colors. On a broader level, it is a message to 
the dark skinned people ; specially Africans, 
that they are no longer looked down upon. 
They are equal if not superior. It is an 
invitation to the Africans and all people all 
over the word to identify themselves with 
the actors and the events. The decoration is 
in itself a challenge. The simple decoration 
invites audience to focus more on the 
performance itself , not the outer decoration. 
The show is considered a didactic one since 
it preaches people the importance of hope in 
human life, fighting for love, importance of 
fantasy and imagination in human life, and 
the importance of fun and laughter. It seems 
that Shakespeare›s concluding couplet «so 
long as men can breathe, or eyes can see, so 
long lives this, and this gives life to thee», is 
the short description of The Fantasticks.
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Hungary participated in the festival›s workshops starting with « Wernick Feher» who 
delivered «The Dramatic Dance» workshop in 2018 during the twenty-fifth round. 

The workshop depended on mixing imagination and body to generate new ideas for 
movement. The workshop concentrated on teamwork and individual creations of 

trainees. The workshop was targeting professional dancers with advanced levels

محمود حامد

«Dream Hospice»
A World of Imagination

Dr. Hagar Eltarabishy 

Cia Truks of Brazil return back to 
Egypt after last year›s heartfelt and 
creative performance «Expedition 

Pacific» with yet another imaginative world 
with their show «Dream Hospice»  and a 
strong message that exceeds the barrier of 
language. Their performances usually carry 
a universal message delivered through funny 
performance and body language as well as 
minimal language that does not need any 
translation. Their messages are profound and 
clear, but not in a preaching way, rather a 
touching one. Moreover, their strength point 
is that they love being playful with simple 
props onstage to create an imaginary world of 
fun and wild imagination, and this takes place 
in «Dream Hospice» as well, just as in their 
previous performances.

Through three performers who act as 
madmen and are thirsty and hungry, they 
start playing with simple kitchen utensils to 
carry the audience from one different world 
to another. Kettles turn into loving penguins, 
bowls turn into space ships and whales, plastic 
bags transform into floating jelly fish. It is a 
world of fun and endless creativity of how 

to spend some desperate time of hunger and 
thirst into a world of laughter and colourful 
imagination. The three performers act like 
funny magicians who bring creativity and 
magic onstage and leave you in awe. They 
brush away sad times through their funny 
body movements and playful hands that work 
the utensils as puppets of joy. You cannot help 
but laugh when a parody of Titanic takes place 
with kettles instead of Leo and Kate! But 
smarter as they are, they change the sad ending 
into a happy one. There is no room for tears 
in «Dream Hospice;» this is the hospital for 
healing grief and melancholy, using dreams, 
imagination and innocent laughter. Thus, it is 
a children-friendly show, but also targeted to 
the adult audience who have to resurrect the 
child within them and remember the hidden 
innocence despite the mad, rushing world. 
Throughout the 50 minute show, one has to 
forget pain and the burdens of the outside 
world, and get in touch with their inner child 
and embrace it. It is therefore a performance 
that truly heals and cures worldly ailments 
in its short duration. It is a wake-up call for 
everyone to remember to dream, to see the 
magic in the little details, to find fun in the 
company of people. This is directly clarified 

through the performance›s ending, and the 
remedy box where imagination is encapsulated 
as a gift to every adult to use to heal and fly 
away.

To conclude, famous movies soundtracks, 
caricature like body movements, flying bubbles 
all create endless laughter from beginning 
to end of the performance. The creators of 
the show use intertextuality and subvert sad 
endings into happy ones because on their 
stage there is no room for tears nor grief. It is 
already a mad world outside, and in here they 
are changing this for once and for all. They 
distribute packages of dreams and laughter as 
their message to the whole world that this is the 
remedy and the cure. Their crazy message to 
their audience -specifically adults- is to laugh 
in spite of mundance problems and trouble. 
They are mad since they remind us that we too 
can imagine and enjoy innocence just like our 
children. Their world is a world of pure fun, 
and they ask you after the show -indirectly 
of course- to be the same, to carry the same 
cheerful vibe and spread joy all around you. 
Though you might take your kid to watch the 
show, you are actually the targeted audience of 
this performance, for Laughter is contagious, 
after all.
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For four consecutive rounds, Portugal participated with performances starting with the 
tenth round of 1998 with «Split» (Projector Band). In 1999, during the eleventh round 

«The Table» Projector Band) participate. In 2000, during the twelfth round, Projector 
Band performed «Notes on the Desert» and finally, «The dispersed man» of (Teatro 

Independente de Laure) participated. 

happened in the dark under the moonlight 
preferably should stay in the dark under the 
moonlight. For deep analysis, the sun shines 
to make things clear and conspicuous. 
Abruptly, Luisa and Mitt started to count the 
differences and the paradoxes, in addition to 
their mother who are the sort of inevitable 
spoilsports. The audience at that moment 
of realization noticed the crossroad being 
hypothetically drawn on stage, and he/she 
became sure of the ruin of romance. Mitt 
left for the sake of knowing the world, 
but seasons changed and there is no word 
to pacify agog hearts. Likewise, Luisa is 
muted, intentionally, trying to understand 
why she is «normal» to have her romance 
spoiled. El Gallo leads her as well to see 
the world through the mask. Here, the 
stage turned into an apparent masquerade 
amusing the audience with the colorful 
props and moves. Conspicuously, there is a 
real masquerade in the performance, but it 
lies in the subtext. All in all, after the split 
comes a storm of recognition of the cloaked. 
Nevertheless, there is always a blessing in 
disguise to prove that «without a hurt the 
heart is a hollow» indeed. 

In the performance, there is a direct 

allusion to William Shakespeare›s works. 
El Gallo presents his two assistants who are 
more like improvising their actions on stage. 
So, the audience is fascinated by the gullible 
assistant who dies in all dramas, who even 
dies intentionally and willingly in a sarcastic 
way. However, it is evident in these parts 
the unstoppable references to Shakesperian 
works. In fact, no drama for Shakespeare 
is vacant from the element of romance 
and love. For instances, the energized love 
of Romeo and Juliet is employed in The 
Fantasticks. The pitied loved of Hamlet is 
also portrayed. This is genius to compare the 
mothers to Polonius who was to blame for 
spoiling the love affair between Hamlet and 
Ophelia. In addition, there was a reference 
to Othello and Desdemona; which epitomize 
the noxious love that can be mixed with 
death scents. Therefore, the allusions to 
Shakesperian works is somehow intended 
by the playwright to address the high tech 
reader and play on his sensitive strings linked 
with the realm of William Shakespeare.

There is a mute performer who acts like 
Charlie Chaplin throughout the phases of the 
performance. This character can never be 
ignored and never mentioned. To elucidate, 

this character acts like the moderator of the 
play. He summons the rest of characters to 
the stage showing them the way to dress 
and get in mood. Later, he starts directing 
the play and the performers physically! For 
instance, he gets chairs, he carries props, 
and sometimes he goads the performers to 
specific places. For further analysis, one can 
say that this Chaplin-like performer is a kind 
of an embodied director. As if the director 
is no more hidden behind the curtains 
watching the mould he has created being put 
in shape. Aesthetically and experimentally, 
the director can appear, muted, to complete 
his work body and soul, and to extend his 
role even further with the audience. Hence, 
every new tactic is well harnessed in the 
performance.

In conclusion, The Fantasticks is not 
just a title for a performance. It is rather a 
theatrical piece performed by fantasticks 
to appear like tremendous fantasticks. The 
audience is hypnotized by the high vocals 
and the sweet voices that went playing on 
the sensations by all means. No doubt this 
performance is a time machine to another 
world that is even better in its worst cases 
and scenarios. 
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In 1996 Portugal participated with «Mourning Suites Electra» (Cinco de Preto band), 
«Detention of Chop Theater Actors» (Lisbon University Theater Band) and «3000 

Verikonia « (SeaTac Band). In 1997, two performances participated in the seventeenth 
round. These are «Our Village» (Dagarajim Theatre) and «Richard III» (Cinco de 

Preto band). 

The Fantasticks …

Nourhan El-Ometry 

In the opening Ceremony of 
the CIFCET 26th edition, the 
magnificent performance of The 

Fantasticks amused the audience. The 
curtains open to reveal the colorful world 
on the stage which made the audience 
hypnotized by the realm portrayed vividly.  
After the introductory show that is concerned 
mainly with mirroring the Egyptian society 
and its cultural components, comes The 
Fantasticks to be the final potion given to 
the audience; allowing him/her to leave the 
place contained with amusing and passion 
which definitely yielded in a peaceful night 
and a cozy sleep. 

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

To accentuate, the performance opens 
with a mere experimental tool which is the 
collapse of the fourth wall. When then wall 
collapse, there is no barrier between the 
audience and the stage. That›s to say what 
takes place on stage is by default taking 
place in the audience›s psyche and mind. 

Therefore, the performance opens with El 
Gallo describing bits of what is going to 
happen, in addition to the performers who 
put their props directly before the audience. 
In fact, at this moment the audience prepared 
himself psychologically to be fully, body 
and soul, attended to the performance. 
«Remember what happened in September», 
is point of orientation. September is said to 
be the perfect time for love, thus Luis and 
Mitt fell in love in September. However, 
unfortunately, there was another repeated 
message, or better to call it a motif, which is 
«Follow!» The word in its imperative form, 
linguistically, and by the way it is uttered 
uproariously, gives a direct demonstration 
for the way lovers should go and «follow». 
So, the very first part of the performance 
bears a lot of messages.

The split in any theatrical performances 
is said to be an instance of experimentation 
and contemporizing. The spilt is found 
in The Fantasticks as a part and parcel. 
It is not an ordinary split as the parts are 
manifold and complementary. Although 
they are complementary, each of the parts 
is an independent whole that can stand 
alone, and moving to the successive part is 
like adding aesthetical spices to the former. 
To emblematize, the first part recounts the 
manipulation of the mothers to let their 
children fall in love only because they said 
«No!» The prohibition of anything leads 
to an intended trial. Hence, Luisa and Mitt 
fell in love, whereas it is profoundly a 
sort of a puppet show led by the maternal 
puppeteers. Then comes El Gallo, whose 
role is kind of wishy washy, to put the plot 
of the mothers in act. By the trickery of 
abduction, love increased and skyrocketed 
under the moonlight of September. But 
who knows if the moonlight itself was 
intentionally employed. 

The other part is the point of crossroads. It 
embodies the moment of realization. And as 
what happens in Vegas stays in Vegas, what 

La Crème de la Crème
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Hungary won several awards along several rounds of the festival starting with its first 

participation in 1991 when «the Proud Soldier» won best performance, best director 
for « JJ Taup» and best actor for « Brish Carew» awards during the third round of the 

festival. 

Marital Confessions
.. Secrets of Family Life

Ramez Emad 

The urban African dance is an art resulting from centuries 
of communication between African traditional culture and 
many other Western cultures, which have taken a closer 

look at that traditional culture, both through colonial campaigns that 
have invaded the continent for hundreds of years, Or even through 
Africans traveling to these new communities -whether European or 
American- and this has resulted in many Western African dances such 
as Hip-Hop Dance, Popping Dance, Breaking or even Funk Dance, 
Our Congolese performance «traditional meet urban» presents the mix 
between «traditional» in all its primitive forms and its simple tools - 
audio or visual- and “urban” With all its advanced properties.

The Performance is talking about the story of difficult of accepting 
the traditional dance styles for many Young Africans, mostly in the 
D.R.Congo where the Crew live. 

Most of the new generation of dancers in Africa are not more 
practicing by the Africans traditions and they ignore the importance 
and potential of traditional dance styles and focus more on urban dance 
only, But in this piece “RINHA CREW” wanted to show that it can 
be important for The Young African Dancers to learn the traditional 
dance styles and fuse them together with urban dances styles, and 
Also promote them to the world, because urban dance is not the only 
dance style they can do when they have a lot of dance styles which 
still unknown, so the Crew see that their duty is developing this dances 
and create something new. The performance is dramatically divided 
into three main stages: rejection and conflict then the stage of trying to 
communicate, and finally, the third stage is the fusion phase. 

The director of this performance is Faraja Batumike, he is a Hip 
Hop Congolese dancer & director and He Lives in Goma / R.D.Congo, 
his expertise includes Break-dance, Hip-Hop, Popping, House-dance, 
contemporary dance in fusion with some urban dances. 

Faraja Was born in GOMA, a city located in eastern DR Congo, 
in 1 May 1994, when Rwandan refugees arrive in DR Congo, thus 
marking the beginning of a series of armed conflicts in the DRC, 
These sad events have shaped his character and taught him to swim in 
troubled waters very early, In 2007, Faraja joined his first dance group, 
The B2K Family, then The YOUNG STRONGS in 2009 and in 2010 
he and his three friends formed RINHA Crew, the band he played with.

The dancers of RINHA crew arise from various urban layers of the 
city of Goma, They dance personally to call back that it is possible to 
live together, they dance to honor the life, they dance to assert the unity 
in the diversity, and they dance because they have to make their voices 
heard, finally they dance because they believe in the dialogue. 

The Crew participated in several international and local festivals 
such as the festival AMANI at Goma, NYEGE NYEGE international 
festival, salaam kivu international film festival and EANT (East, 

African, night of tolérance) Festival at Kigali/Rwanda.

Mary Khalaf 

As a part of Cairo International Festival for Contemporary and 
Experimental Theatre on its 26th edition, the Syrian performance 
“Marital Confessions” will be one of the hosted shows for this 

year. This performance is a typical presentation of Socrates’s quote “Speak, so 
I can see you”. It discusses different social and human issues inside marriage, 
and the relationship between the husband and the wife throughout the real 
daily life.

“Marital Confessions” started originally as a play by the French author 
Eric Emmanuel Schmitt. It was introduced by the Syrian director Maamon 
Al Khatib in collaboration with the Syrian dramaturge Anna Akash. It was 
produced on 1st of December, 2018 on stage by the band of the Syrian national 
theatre; as a representative of the Syrian ministry of culture.  The performance 
duration is 55 minutes, and the band includes 12 members. This performance 
is starring by Rana Gamol, Malek Mohammed. Music is by Eyad Gennawy, 
scenography by Nazar Al-belal and Reem Shamali.  It is introduced in Arabic. 

This Syrian performance is a reflection of what is going on inside the 
Syrian family nowadays; as it is introduced in a way to be as a detailed 
explanation of the cores of the marriage. It discusses deeply the issues of 
marriage and its impact on family members. The performance is an oral 
debate that reveals rights and duties of each partner and how they imagine 
the ideal life that they always dreamed about. The story is about the 
husband; Gamal Al Sahly who had an accident that causes him amnesia, 
and his wife; Lina who is trying to help him to restore his memory.  The 
revealing starts when Lina started to convince Gamal of what he was not 
doing, as she was introducing him to false facts about himself just because 
that is how she wanted him to be.

 For example, she was telling him how kind, faithful, and tolerant he 
was. But on the other side that was not the truth, as she tried to recreate 
a new version of her husband as how she always wanted him to be. That 
was the reason for Gamal’s questions to himself about if he was really that 
nice person? But on a way or another he did not feel that the mentioned 
person was matching with how he feels about himself. That led to a series 
of confessions and accusations for each other, which reflects the hidden 
desire of each one of them towards what they really need, and how they 
imagine each other. It sheds light on the fact that how partners always 
trying to set their criteria for each other. 

The scenario was adapted to cope up with the current situation 
in Syrian and to reflect a real image of what is going on inside Syrian 
families nowadays. The dramaturge, Anna Akash meant to use the daily 
expressions of the Syrian daily life to put the audience through familiar 
experience like what they have daily. It is portraying the daily conflicts of 
married people inside the society.

Traditional Meets Urban… Who will Prevail?!
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Portuguese theater is very unique in Europe but it didn›t receive sufficient interest 

in the middle east due to the lack of translations for Portuguese texts. Since 1995 
Portugal started participation in the festival with «Our Village» and «Richard III». 

Only nine Portuguese shows were presented in the festival the last of which was 
during the thirteenth round in 2001. This year, Portugal returns with «A Wave from 

Distance».

Part of the End:
Tyranny Incarnates

Norhan El-Omertry
 

In the CIFCET 26th edition, there are more than 
six Arabic performances to be presented. The 
experimentation in theatre in the Arab countries, and 

in Egypt specifically, is to address the social problems and the 
calamities that hit the society virtually. Bahia is an Egyptian 
performance that takes the same route in experimentation, 
and also it is an exquisite presentation for the Mawal of 
Bahia itself.

The Knights of the East Theatre Company for Heritage is 
presenting Bahia to revive the old story which is a sort of folk 
as well. Bahia is brought back to life in hopes to answer a 
certain question. The performance revolves around the story 
of Bahia whose beloved, Yassin, was killed at the hand of an 
anonymous person, only throughout the performance bar the 
end of it. In fact, Bahia›s beloved was killed at the hands of a 
man of wealth, and at that time men of wealth was like kings 
of monopoly. Bahia›s beloved was killed because of the issue 
of honor. Yassin tried to save Bahia from being turned into 
a mistress at the Pasha›s palace. Therefore, the performance 
recounts the issue of honor subsided by a folk tale.

Bahia, which is a 60 minutes performance, is the outcome 
of Mohamed Fouad›s drudgery. He wrote this theatrical 
piece as an adaptation for the well-known Mawal that 
says: «O Bahia tell me who killed Yassin?» The rest of the 
company members are: Karima Bedeir, the director and the 
choreographer, Anis Ismael, designer, and Reda Ibrahim, 
Lighting designer. In addition, Hani Hassan is Yassin, 
Yasmine Samir is Bahia, Nouran Mohamed is the gypsy, Dina 
Mohamed is the mother, Nader Gamal and Abdelrahman 
Desoky are Pashas, Reda is Bahia›s father, and finally Ashraf 
Kodak is Yassin›s father. Furthermore, there is a group of 
choreographers who contribute to the booming innovation of 
the performance.  

In fact, this is not the first international theatre for The 
Knights of the East Theatre Company for Heritage to participate 
in. In 2019, the company participated in the Festival of Free 
Theatre in Jordan. As the performance is the company›s 
production in 2018, participating in two international 
theatrical festivals is such a success that no one can deny. 
Thus, Bahia is the proof that treading the path of creativity and 

innovation leads to international appreciation 
and acknowledgement.  

Nourhan El-Ometry 

It is universally known that no country or a society is utterly safe and 
sound. And since suppression begets explosion, the theatre comes to 
provide a sort of anger release. This year in the CIFCET 26th edition, 

Kuwait is participating with a performance called Part of the End. In this 
performance there is a representation of tyranny and oppression; which is an 
issue that is internationally rampant in theatre topics, whether in the east or 
the west. 

The Theatre Company of the Kuwaiti Theatre is performing Part of the 
End which shows the dictatorship that oppresses people and affects the psych 
of the oppressed as well. Since it is known that a dictatorship is a regime of 
injustice and unfairness, the citizen is always badly affected in all aspects of 
life abstractly and concretely. Therefore, the story of the performance is well-
known universally, but this time it is performed with a Kuwaiti aura which 
makes this performance different and unique. 

For deep inspection, the story of the performance revolves around the 
psychological disorders of a dictator who dimmed the sparkle of his life on his 
own. The dictator was once a shoe cleaner before being altered into a man of 
position. The dictator›s wife started to feel manipulated and monopolized by 
her dictator husband; who is so close to the extreme of tyranny. The ironical 
tone in the performance is that the wife remembers her peaceful childhood 
and her puppets. Later, she realizes that she herself became a puppet at the 
hand of her tyrant puppeteer. In a moment where tyranny controlled all of the 
dictator›s very self, he killed his wife incited by his megalomaniac deeds; 
to wake up on a the sad reality that he dimmed the sparkle of his life. At the 
end, that dictator is assassinated for being accused with many murder and 
oppression cases. 

The performance is the product of the playwright Mariam Nosseir, 
the director Abdelaziz Elnassar, the lighting designer Abdallah Elnassar, 
the music composer Hassan Elraesi, the co-director Mussa Kadim, in 
addition to the actors: Abdallah Bahman, Abdelaziz Bahbahany, Abdallah 
Elbloushi, and the actresses: Hessa Elnabhan and Kefah Elrogeib. The 
company members contributed to portray their views and innovation in 
a mesmerizing way to attract the audience. The Theatre Company of the 
Kuwaiti Theatre participated in a national theatre festival in Kuwait before. 
However, the CIFCET is the first international theatre for the company to 
participate in. Also, since 2018 was the year of production, 2019 is an 
international leap for the company to pacify their ignited soul that longs 
for international acknowledgement and appreciation. So, comes CIFCET 
opening its bosoms for Arabic innovation. 

Will Bahia Answer the Question?
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Modern contemporary dance 
theatre usually depends on the 
trends of the second half of 
the twentieth century that used 
post-modernism in forming 
movements as a basic approach 
for the whole performance. 
Therefore, they have really deep 
roots capable of evolving in the 
light of what was achieved by 
western pioneers. This doesn’t 
negate the existence of some good 
Egyptian and Arab contemporary 
dance performances that tried to 
convey a domestic content. We 
can’t also deny that the dancing 
body – as a carrier of culture – 
stands some how alien on stage 
and lost in the world of meanings, 
through separate tableaus. This 
ends with negating the body itself 
that became meager when its 
significant statements are broken 
while it sinks down. In addition, 
its music demolishes melody for 
the interest of tempo and voices of 
other things. This minimizes the 
actor not only to a performer but 
also to merely decorative pieces 
forming the scene. Although I used 
to criticize this type of modern or 
contemporary dance theater, that still 
needs more space for analysis and 
references as a perspective, we find 
an artist with a different opinion, one 
that tweets away from the squadron. 
This is Karima Bedir, and you should 
remember that name well. In addition 
to her massive creative ability for 
design, she is well-equipped with 
the dramatic sense and the cultural 
knowledge base for creating body 
movements that turn the performer 
into a dancing actor who can impress 
the local audience with his/her 
performing power. Here, we are 
faced by the ancient chorus but on 
the Egyptian way. In addition, we 
are faced by serious tries to create a 
contemporary dancing pattern from 
the Egyptian folklore inside a dramatic 
work that is highly sensitive towards 
actual reality. Of course, Karima’s 
project is still evolving but I think she 
has a lot to prove herself as a director 
with a real intellectual project, not just 
dance designer  

Khaled Raslan

 Karima Bedir ... Bets
 And Questions

Maltous: CIFCET Opening Ceremony was Simple 
and Spontaneous and I Expect a Different Round
Hussain Maltous, an Iraqi artist, indicated that 
the opening ceremony of this round of CIFCET 
was amazing in organization in addition of being 
simple and spontaneous with this comic touch that 
amused all audience. Maltous also said: “It was a 
successful opening and I expect a different round 

this year”. 
Maltous, who expressed his joy for participating 
in this round of CIFCET that includes different 
performances from different countries, is playing 
the role of Sindbad in the Iraqi performance 
holding the same title. 

Abu Al-Qasem: Supporting CIFCET is 
a Must not Gratitude.
Essam Abu Al-Qasem, the Sudanese prominent 
critic who is currently participating in the 26th 
round of CIFCET with a research paper about 
Sudanese Theater, as part of the main axis of 
this round of CIFCET concerning “African 
Contemporary Theater”, indicated that his research 
paper is a reading of the African Theater in the 
light of Sudanese experience starting from the 
seventies till now. According to him, the research 
studies the relationship between African Theater 
in Sudan on one hand and society, media and 
theatrical movement there on the other. 
Abu Al-Qasem asserted that he is always keen 
to participate in CIFCET as he participated as 
a guest critic in one pervious round. He also 
asserted the importance of supporting CIFCET as 
an intellectual achievement that has major effects 
on the theatrical movement in Egypt and the Arab 
World as well indicating that his early knowledge 
of theatre came from CIFCET publications and 
foreign performances hosted by the festival. He 
added: “We should support CIFCET so that this 
rich intellectual experience should continue as it 

benefits all of us as theatrical artists”. 
Abu Al-Qasem also indicated that Sudanese theater 
is well-connected to the Egyptian experience from 
the very beginning of the twentieth century. He 
added that Sudanese theater suffered a lot during 
the past thirty years before revolution but many 
theatrical artists managed to overcome these poor 
conditions and to produce limited performances as 
Sudanese youth actually believe in theatre. 

Hungary starts participation in the festival since its third round in 1991 with «The 
Proud Soldier». Participations continued till 2007 and the last performance to 

participate was «The Ring» with total of 18 performances. This year, Hungary returns 
to CIFCEF with «The Station». Hungarian shows were always distinct and stimulated 

public and critical interaction

The administrative 
committee of CIFCET 
agreed on the 
postponement of Don 
Quixote – Tunisia to 
Sunday and Monday, 
September 14th 
and 15th instead of 
Saturday and Sunday, 
September 13th and 
14th due to urgent 
conditions of the band. 

Don Quixote to Start on Sunday instead 
of Saturday



Today's events

Tomorrow's events

• Master Class 
about Acting with 
Vin Shambry, Josie 
Seid and Jonathan 
Walters – Ewart Hall 
- AUC

• Signing the Fes-
tivals Issues – Su-
preme Council of 
Culture
• Dramaturgy Workshop 
– Australia - Peter Ecker-
sall -  Arts hall at Supreme 
Council of Culture

• Finding the 
Authentic Conversa-
tion with Memory 
of Spaces – Japan 
- Chiemi Fukumori – 
Dance School – Cen-
ter for Creativity

• Dramaturgy 
Workshop – Austra-
lia - Peter Eckersall -  
Arts hall at Supreme 
Council of Culture

• Master Class Of 
Actor/director rela-
tionship 
Lee Breuer
Supreme Council Of  
Culture Main Hall

• Marital Confes-
sions – Syria – Small 
Theater – Cairo 
Opera House

• Dystopia – Egypt 
– Al-Hanager Arts 
Center 

•  Traditional Meets 
Urban – Kongo – 
Small Hall – The 
Floating Theatre

• Announced Suicide 
– Tunisia –Saudi 
Arabia – Al-Ghad 
Theatre

• Finding the Authentic 
Conversation with Memory 
of Spaces – Japan - Chiemi 
Fukumori – Dance School – 
Center for Creativity

• A Part of the Ending – Ku-
wait – Balloon Theatre

• The Miser – Kosovo – Han-
ager Arts Center 

• Bahyyia – Egypt – Al-Gom-
houria Theatre

• Traditional Meets Urban 
– Kongo – Small Hall – The 
Floating Theatre

• The Dream Hospice – Brazil 
– El-Salam Theatre 
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