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 Survevs The prairie of« •
Your Room« - أمريكا – مسرح 

الفلكي.

• ورشة سباستيان بروتيه ميشيل »التعبير 
الشعرى للجسد« من 11ص2-ظ  باجلامعة 

األمريكية.
• ورشة جينجو إسماعيل »مشروع كومب 

للفنون«  من 11ص2-ظ  مبدرسة الرقص – 
مركز اإلبداع.

• توقيع بروتوكول تعاون بني مهرجان 
القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى 
والهيئة العربية للمسرح - بقاعة املؤمترات - 

املجلس األعلى للثقافة.
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Your Room« – أمريكا – مسرح 

الفلكي

 A Wave from Distance « •
portugal«– البرتغال – مركز 

الهناجر للفنون.
• »أفيون«   سوريا-أملانيا   مسرح 

اجلمهورية.
 – »Romeo,Romeo,Romeo« •

سويسرا – قاعة مسرح الغد.

 A Wave from Distance« •
portugal«– البرتغال – مركز الهناجر 

للفنون
• »أفيون«– سوريا-أملانيا   مسرح اجلمهورية

 –»Romeo,Romeo,Romeo« •
سويسرا – قاعة مسرح الغد

• » الساعة الرابعة« – اإلمارات – املسرح 
العائم الكبير.

• »الساعة الرابعة«– اإلمارات – املسرح 
العائم الكبير
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برولوج

والتشابكات  االختالفات  كل  رغم 
النظرى،  البحث  مستوى  على 
مجموعة  أبدعوا  العرب  أن  على 
فى  المسرحية  شبه  الظواهر  من 
األماكن المفتوحة، والتى لم يتح لها 
العناصر،  االكتمال كمسرح مكتمل 
اعتراف  عدم  إلى  يعود  ذلك  ولعل 
النظام، أيا كان شكله الهيكلى على 
مر العصور، بتلك الظواهر وإكسابها 
صفة الرسمية، فغالبا ما كان هؤالء 
الظواهر  لتلك  المبدعون  الفنانون 
والقمع،  التهميش  من  يعانون 
وجودها  الظواهر-  أى   – ليرتبط 
نجده،  ما  وهذا  الشعبية،  بالطبقات 
بشكل موثق بالغ الوضوح، فى خيال 
الظل؛ أنضج الظواهر المسرحية عند 
فى  فعال  دور  من  لعبته  بما  العرب، 
وهذا  االجتماعية،  والتعرية  التوعية 
إجراء  يتخذ  بيبرس  الظاهر  جعل  ما 
بالبغى  المتاجرين  مطاردة  فى  عنيفا 
الظل، وهذا  خيال  والفجور من العبى 
العربية  الفرجة  ظواهر  أن  يؤكد  ما 
الشديد ولم  التعتيم  تعانى من  كانت 
الثقافية  ومنظومتها  السلطة  تشأ 
تطويرها وتجذيرها فى الوعى الشعبى، 
للسلطة  المستمرة  مناهضتها  بسبب 
فى األماكن العامة؛ أى خارج كل ما هو 
رسمى معترف به، وإقرانها بالممارسات 
الظل،  فى  تمارس  التى  الشعبية 
لفوضويتها  نظرا  الحياة  هامش  وعلى 
النقد  على  القائمة  الشعبية  وسخريتها 
الالذع، لهذا اقترنت بالحانات واألسواق 
وأماكن  والمقاهى  الشعبية  والحارات 

التجمعات الشعبية. 

خالد رسالن

مسرح 
على الهامش

شاركت تونس فى املهرجان خمسة وعشرين مرة، كانت بداية املشاركة التونسية مع الدورة األولى 
للمهرجان 1988 من خالل العرض املسرحى )مذكرات ديناصور( الذى قدمته فرقة مسرح التياترو، 

أشهر وأكثر الفرق التونسية مشاركة باملهرجان، واستمرت تونس باملهرجان عبر ستة وثالثني عرضا 
مسرحيا، آخرها هو عرض )دون كيشوت( الذى يشارك فى دورة هذا العام، والذى تقدمه فرقة 

بروفا لإلنتاج، والدورة الوحيدة التى لم تشارك فيها تونس كانت الدورة الرابعة عشرة 2004.

كتب - أحمد زيدان

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى 
الدورة “26”، تقديم العرض السويسرى “روميو.. روميو.. روميو” 
فى  وذلك  الواحد،  اليوم  فى  حفلتين  مونتن،  إخراج جوشوا  من 

يومى الثالثاء واألربعاء، على مسرح الغد فى السابعة مساء.
وأوضحت إدارة المهرجان أن القرار يعود إلى اإلقبال الجماهيرى 
على العروض، وحرصا من اإلدارة على عدم تكدس المشاهدين 
أمام بوابات المسرح؛ رغبة منهم فى مشاهدة العرض وتسهيال 
عليهم، خاصة مع تقديم العرض فى قاعة مسرح الغد، والتى لن 
تسع سوى عدد قليل من المشاهدين، الذين يريدون مشاهدة 

العرض السويسرى.
فى  العرض  تقديم  على  الفرقة  مع  المهرجان  إدارة  اتفقت  وقد 
وافقت  ما  وهو  واألربعاء،  الثالثاء  يومى  الواحد  باليوم  حفلتين 

عليه الفرقة بسعادة بالغة؛ ليستمتع جمهور المعاصر والتجريبى.
يتكرر  واحد  يوم  فى  لحفلتين  العروض  تقديم  أن  بالذكر  جدير 
التى تقدم  العروض  الجماهيرى خاصة مع  كثيرا؛ بسبب اإلقبال 
بالقاعات، حسب الفينش تكنيك للفرق المشاركة، وقد تكرر ذلك 
على  قدم  والذى  الفضى  اليوبيل  بدورة  المكسيكى  العرض  فى 

مسرح الغد أيضا.
يستكشف العرض السويسرى “روميو.. روميو.. روميو” عبر أربعة 
روميوهات -أحدهم امرأة- فكرة الرقص بوصفه شكال وثيقا من 
جولييت؛  دور  يتقمص  أن  متفرج  لكل  يمكن  المغازلة،  أشكال 
ولياقتهم  وسحرهم  بفنهم  للتأثير  الراقصين  صراع  ليشهد 
للجلوس  مساحات  على  الجمهور  يوزع  يأسهم،  وأحيانا  البدنية 
ضمن مساحة العرض، وبالتالى تبدو ردود أفعالهم وتفاعالتهم 
الذى  العرض  الجمهور دورا فى  يلعب  للجميع، ومن ثم  واضحة 

يشاهده. 

األستاذ  فيه  ينعى  اليوم  بيانا  المهرجان  إدارة  مجلس  أصدر 
الدكتور أحمد سخسوخ، الذى وافته المنية عن عمر يناهز الثانية 

والسبعين بعد صراع مع المرض، وجاء فى البيان:
المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان  إدارة  “مجلس 
أسى  بكل  ينعى  مهران،  سامح  الدكتور  برئاسة  والتجريبى، 
أحمد  الدكتور  األستاذ  األكاديمى  واألستاذ  والناقد  الكاتب 
المسرحية  للفنون  العالى  بالمعهد  الدراما  أستاذ  سخسوخ، 
المهرجان  فى  عديدة  لسنوات  شارك  والذى  السابق،  وعميده 
أهله  وألهم  الفقيد  اهلل  رحم  الندوات،  للجنة  وكرئيس  كناقد 

سخسوخ  أحمد  الدكتور  أن  يذكر  الصبر”.  وتالميذه  وأصدقاءه 
المسرحية  للفنون  العالى  المعهد  ولد عام 1947، وتخرج فى 
قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975، ثم سافر إلى النمسا 
والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية/جامعة فيينا. 
وعاد ليعمل أستاذا للدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية، 
عميدا-سابقا-  ثم  ووكيال،  والنقد  الدراما  لقسم  سابقا  ورئيسا 
للمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، 
والنقدية  األكاديمية  والدراسات  المؤلفات  من  العديد  وله 

المتخصصة فى المسرح.

إدارة المعاصر والتجريبى تنعى أحمد سخسوخ 

“روميو.. روميو.. روميو” يقدم حفلتين الثالثاء 
واألربعاء لإلقبال الجماهيرى بالتجريبى
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كانت تونس حاضرة بقوة فى جلان حتكيم املهرجان عبر دوراته املختلفة، كانت البداية فى الدورة الثالثة 
1991، من خالل املسرحى )محمد إدريس(، املشاركة الثانية كانت للمخرج )فاضل اجلعيبى( فى الدورة 

السابعة 1995، املشاركة الثالثة كانت للكاتب )عزالدين املدنى( فى إطار الدورة العاشرة 1998، املشاركة 
األخيرة  املشاركة  وكانت   ،2002 عشرة  الرابعة  الدورة  فى  السويسى(  )املنصف  املسرحى  عبر  الرابعة 

لتونس فى جلنة التحكيم للمسرحى )محمد املنجى بن ابراهيم( فى الدورة احلادية والعشرين 2009.

عماد علوانى 

 kumbe انطلقت اإلثنين فعاليات اليوم األول لورشة مشروع
الورشة  ضمن  إسماعيل،  جينجو  األوغندى  للمدرب  )كومبي( 
التجريبى  للمسرح  الدولى  المهرجان  بفعاليات  المقامة 

والمعاصر فى دورته السادسة والعشرين. 
 بدأ إسماعيل مسيرته الفنية كمدرس وراقص منذ 2٠15 من 
خالل مشروعات فرقة بالكيس، استوديوهات الرقص، مشروع 
جالكسى للرقص. وهو متخصص فى عدة أشكال للرقص مثل 
الرقصات األوغندية التقليدية، الرقص المعاصر، الهيب هوب، 
البريك دانس مع تحليه بقدرة فائقة على الدمج بين األشكال 
من  عدد  على  الفنية  موهبته  إسماعيل  قدم  وقد  المختلفة. 

مسارح العالم. 
بسيطة،  إحماء  تمارين  من  بمجموعة  ورشته  استهل  وقد 
ومنها إلى أداء بعض الجمل الحركية التى تنتمى إلى الرقص 
)اليدين  بأكمله  الجسد  على  تعتمد  حركات  وهى  األفريقي، 
والقدمين والخصر(. كمحاولة منه الكتشاف إمكانات وقدرات 

المتدربين.
ثم أوضح جينجو للمتدربين أن التدريبات اليومية ستتنوع بين 
الرقص األفريقى  الحركية من  الجمل  تمارين اإلحماء وبعض 

التقليدي. 
خلق  على  والتدريب  الجسد  شكل  على  بالتأكيد  اهتم  وقد 
التى  الحركية  الجمل  هذه  أداء  أثناء  بالجسد  موجية(  )حركة 
تعدّ بمثابة تكنيك سريع لإلحماء، الفتا إلى أن هذه الحركات 
األفريقية  القبائل  بعض  بها  تشتهر  خاصة  رقصات  من  هى 

ويمارسونها فى بعض المناسبات وخاصة حفالت )الختان(. 
تم  التى  الحركات  جميع  تأدية  المتدربين  من  يطلب  ثم 
وبشكل  الورشة  بداية  فى  ساعتين  أول  عليها خالل  التدريب 

متتابع، وبشكل جماعى وفردى وثنائى وهكذا.
سوف  الورشة  محتوى  أن  إلى  المتدربين  نظر  جنجو  ولفت 
ليضيف  يوميا؛  الجديدة  الحركات  بعض  إضافة  على  يعتمد 
لرصيد كل متدرب حركات جديدة متقنة كما لو كانوا بصدد 
تصميم تابلوه راقص سيكون معدا فى اليوم األخير للورشة. 

هذه  بناء  على  أساسى  بشكل  ترتكز  الورشة  أن  موضحا 
الحركات، التى تعتمد الدمج بين الرقص التقليدى والمعاصر. 
والبناء،  التذكر  تعنى   kumpe )كومبى(  كلمة  أن  ويضيف 
موضحا أن الرقص هو عملية بناء لمجموعة حركات متتابعة، 
وأنه يساعد على التواصل مع اآلخر بل مع األشياء، إضافة ألن 

الراقص يستطيع أن يشعر بجسده تماما. 

بين  الدمج  يعتمد  الورشة  هذه  فى  مشروعه  أن  يؤكد  ثم 
بشكل  أفريقيا  أو  أوغندا  أو  مصر  فى  سواء  التقليدى  الرقص 

عام، ويقوم بالدمج بين هذه الحركات وبين ما هو معاصر. 
ثم  أخرى  حركة  لها  تضاف  ثم  بسيطة  حركة  من  البناء  وأن 

حركة ثالثة، فتصبح حركة راقصة. 
تجربتهم  عن  المتدربون  تحدث  األول،  اليوم  ختام  وفى 
الورشة فى يومها األول، وأجمعوا على أنهم  وانطباعهم عن 
رغم متعتهم الكبيرة بالحركات التى تعلموها وأتقنوها إال أنها 

كانت كثيرة ومتتابعة ما أرهقهم كثيرا. 
ثم عبر إسماعيل عن إعجابه بمجموعة المتدربين مؤكدا أنه 

لمس فى أعينهم شغفا وتطلعات وآمال كبيرة. 

 شيماء سعيد 

بدأ المدرب الفرنسى سباستيان بروتيه ميشيل ورشة الجسد 
الساعة  الحادية عشرة ظهرا حتى  الساعة  فى  للشعر،  كمسار 
ترجمة  الجارى،  سبتمبر   16 اإلثنين  يوم  عصر   من  الثالثة 
نوال عبدالعزيز، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى 

للمسرح المعاصر والتجريبى.
للحضور،  نفسه  عن  بالتعريف  الورشة  سباستيان  استهل 

الحقيقة،  نظره  وجهة  من  باعتباره  الشعر  عن  والتحدث 
مستطردا أن الحقيقة على المسرح هى حين نعيش موقفا ما 
بكامل مشاعرنا بكل إخالص دون أن نأبه ألى قيود جسدية 
حالة  فى  المتفرج  يدخل  الحقيقة،  تتوافر  وحين  صوتية،  أو 
تركيز عميقة مع الممثل ويؤجج روحه، ثم قام سباستيان بعدة 
تدريبات وفرضيات للمتدربين لوضع الجسد فى مواقف خيالية 

يقوم بها المتدربون.
المتدربين؛  بعض  مع  بالمشاركة  تدريبات  سباستيان  وقدم   

لهم  يرسم  بحيث  المتدربين؛  لبقية  تطبيقيا،  نموذجا  ليصنع 
الممثل على تخيل  التى تساعد  الموسيقى  موقفا ما ويعرض 
التدريب  هذا  فى  سباستيان  ويشرك  تفاصيله،  بكل  الموقف 
خلق  فى  تسهم  والتى  للمتدرب،  المساعدة  الوسائل  بعض 

موقف خيالى.
المتدرب  سباستيان  يسأل  التخيلى  التدريب  ينتهى  أن  وبعد 
عن شعوره، وما الذى رآه، ومدى جمال الحياة التى عاشها فى 
خياله مع عدم التفكير فى الموقف، ووجه سباستيان مالحظة 
تفكير  دون  إليهم  تأتى  المواقف  يسترجعوا  بأن  للمتدربين 
تراه،  ما  تجاه  بحرية  للتحرك  مشاعرهم  يطلقوا  وأن  منهم، 
تصبح  بحيث  العقل؛  ال  الجسد  حركات  تقود  من  هى  وتكون 

أجساد المتدربين رخوة، طيعة ألوامر المشاعر.
وأشار سباستيان إلى أن هذا الخيال ال يذهب إليه الشخص بل 
هو من يقتحمه، ويصور له مخاوف أو حزنا أو سعادة أو غضبا 
غير مبرر، وعندما يحكى هذا الشخص عن الموقف الذى ساقه 
خياله إليه سوف نندهش تماما؛ ألننا ال نستطيع أن نعرف إلى 

أى مدى يذهبنا خيالنا.
وأنهى سباستيان تدريبات اليوم األول بأنه استمتع بأول أيام 
ورشة »الجسد كمسار للشعر«، مشيرا إلى اندهاشه من نتاج 
خيال المتدربين الذى أخرجه من أعضاء الورشة اليوم، وأوضح 
الكثير  إخراج  على  أكثر  يعمل  المقبلة سوف  بالمحاضرات  أنه 
من تعبيرات الجسد والخيال التى ستدهش أعضاء المجموعة، 
وسوف  يتخيلونها  يكونوا  لم  مواهب  امتالكهم  عن  وتعبر 

تدهش من يشاهدونهم. 

مشروع كومب.. إعداد تابلوه لعرض ختام التدريب

سباستيان يدهش المتدربين فى أول أيام ورشة الجسد كمسار للشعر



الثالثاء 17 - 9 - 2019 الثالثاء  17 - 9 -  2019العدد الثامن العدد الثامن

نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

سمية أحمد 

مصمم  إشراف  تحت  المسرحية  الورش  سادس  اليوم  انطلقت 
إضاءة”،  “ورشة  بعنوان  رايان”  “جاى  الشهير  األمريكى  اإلضاءة 
الجارى  سبتمبر   18 وحتى   16 من  الفترة  خالل  تقام  والتى 
الورشة  »ريان«  بدأ  حيث  األمريكية.  بالجامعة  الفلكى  بمسرح 
بطلب من المتدربين بمحاولة اإلجابة على أربعة أسئلة وكانت 
على النحو التالى، أوال: أن يقوم المتدرب بكتابة موضوع يشغل 
ذهنه اآلن، أو يكتب عن أى شيء يدور فى مخيلته، ثانيا: أن يقوم 
بالكتابة عن أى شىء يريد أن يغيره المتدرب، وربما يكون هذا 
الشىء خاصا بالمتدرب نفسه، أو تغيير العالم، أو تغيير الحروب، 
أو ربما تغير زوجته، ثالثا: ما القصة التى يريد المتدرب رؤيتها 

على خشبة المسرح، رابعا: الكتابة عن أكثر األشياء جماال. 
 theالتصميم عملية  المبادئ  حول  علمية  محاضرة  فى  بدأ  ثم 
 7 أو  مهمة  مراحل   7 إلى  تنقسم  والتى   ،design process
خطوات على النحو التالى أوال االلتزام، ثانيا عملية التحليل، ثالثا 
عملية  سادسا:  االختيار،  خامسا  التوقيت،  رابعا  البحث،  عملية 
التصميم،  فى  استخدامها  سيتم  التى  المواد  واختيار  التنفيذ 
سابعا عملية التقييم، كما تناول “رايان كل هذه المبادئ بشرحها 
بالتفصيل من خالل شرح عملى إلحدى التجارب المسرحية التى 
نحو  االلتزام  عملية  أن  رايان  وأوضح  لها«.  تصميم  بعمل  قام 
العمل تتمثل فى الشغف الذى يكون لدى المصمم فإذا لم يكن 
لديه هذا الشغف لن يستطيع تقديم أى شيء، كما أن “المادة” 
تنفيذ  على  المصمم  تمكين  عوامل  من  عامل  “الفلوس”  أو 
أما  عرضه.  تنفيذ  المصمم  يستطيع  لن  تتوافر  لم  فإذا  رؤيته، 

عن عملية التحليل أوضح رايان أنه يجب على المصمم أن يقوم 
سيقوم  التى  الحكاية  معرفة  لمجرد  أولية  قراءة  النص  بقراءة 
بعمل تصميمات لها، وبعدها يبدأ فى جمع البيانات والمعلومات 
المالحظات  بتدوين  يقوم  أن  يجب  أنه  كما  بالنسبة،  الخاصة 
التدوينات  تلك  وتكون  للنص،  قراءته  خالل  بذهنه  تطرأ  التى 
خالل القراءة الثانية، أما القراءة الثالثة للنص فيتم من خاللها 
التركيز على التفاصيل المصاحبة للنص، وهناك قاعدة أساسية؛ 
حيث يجب على المصمم أن يكون دائم اإلطالع والبحث، حتى ال 

يقوم بتكرار نفسه. وانتهت الورشة بتقسيم المتدربين إلى أربع 
مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 أفراد، وطلب منهم مصمم 
الديكور “جاى رايان” بأن كل مجموعة تقوم بتكوين مشهد من 
خالل اإلجابة عن األربعة أسئلة التى طلب منهم اإلجابة عنها فى 
المشهد  بتنفيذ  تقوم  أن  وعلى كل مجموعة  المحاضرة،  بداية 
نص،  تكوين  خالل  من  الورشة  خالل  رصده  تم  ما  خالل  من 
المتدربون  بالمتدربين؛ حيث يقوم  الخاصة  من خالل اإلجابات 

باختيار أفضل اإلجابات التى يمكن عمل منها حكاية مسرحية.

كتبت - ياسمين عباس

لمصمم  الراقص«  المسرح  إخراج  »ورشة  أيام  ثانى  شهد 
لويتنس  الفنى  المدير  سيفر«  »دان  األمريكى  الرقصات 
ريلوكيشن، والتى تقام ضمن برنامج الورش الفنية المصاحبة 
لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر بالجامعة 
من  مجموعة  بعمل  للورشة  الثانى  اليوم  وبدأ  األمريكية. 

فى  للمشاركين  الجسدية  المرونة  على  تعتمد  التى  التمارين 
الورشة؛ حيث طلب »دان سيفر« عمل تمارين »اليوجا«، وهى 
الراقص فى حركته،  كثيرا  تساعد  والتى  والجسد  الروح  رياضة 
مؤكدًا أنها نظام رياضى مفيد للجسد والعقل والروح؛ لذلك ال 
تعدّ مجرد رياضة فقط، الفتًا إلى أنها تتميز بعدم حاجتها إلى 
أى معدات أو تجهيزات، ويمكن ممارستها فى أى وقت وفى أى 
مكان، كما أنّها مناسبة لجميع األعمار. كما طلب »سيفر« من 

المتدربين الوقوف بشكل مستقيم دون اعوجاج، مع المحافظة 
طولهما  على  الذراعين  مدّ  مع  القدمين،  بين  المسافة  على 
ناحية الجانبين للخارج، ومالمسة الذراع اليمنى للساق اليمنى، 
عن طريق إمالة الجانب األيمن من الجسم فوق هذه الساق، ثم 
مد الساق اليسرى ناحية السقف والمحافظة على هذه الوضعية 
لمدة 3٠ ثانية، ثم العودة إلى وضعية البداية. وأكد »سيفر« 
أن المسرح الراقص يختزل الدراما فى التعبير الجسدى الراقص 
الذى يعتمد على الجسد، مشيرا إلى أن التفكير فى المواقف التى 
نقوم بأدائها على خشبة المسرح تجعل المخ يربط بينها وبين 
تماما  مختلفة  تكون  المقدمة  الحالة  لذلك  أمامنا،  يحدث  ما 
الفيديو  مقاطع  من  عدد  بعرض  »سيفر«  وقام  به.  نشعر  عما 
الخاصة به، والتى تعتمد على حركات الرقص إضافة إلى عدد 
تكون  أن  الحركة يجب  أن  إلى  التمثيلية، مشيرا  المشاهد  من 

منضبطة مع اإلحساس.
تعتمد على  الراقص ال  المسرح  أن عروض  إلى  وأشار »سيفر« 
الكالم أو المونولوجات كأداة للتعبير، بل تعتمد فنون الرقص 
وتشكيالت الجسد بإيحاءاتها المختلفة، والتى تعتبر أداة رئيسية 
للسرد والحوار، إضافة إلى تكوين الفضاء الدرامى والتواصل مع 
والحركية،  كاإليمائية  الصامتة  العروض  أن  موضحا  الجمهور، 
تختلف عن العروض االستعراضية التى تقوم على مجموعة من 
اللوحات الراقصة، وبالتالى تختلف عن عروض المسرح الراقص.
تطمس  التى  التقنيات  استكشاف  محاولة  على  الورشة  وتقوم 
القائمة  المواد  وتوليد  والمسرح،  الرقص  بين  الفاصل  الخط 

على المادية واكتشاف المحتوى الدرامى المتأصل. 

05متابعات

مت تكرمي تونس ثمانى مرات عبر دورات املهرجان، وكان التكرمي لقامات مسرحية تونسية كبيرة، لها 
كانت مع  البداية  بوجه عام،  العربى  واملسرح  التونسى بشكل خاص،  املسرح  داخل  تأثير خاص ومهم 

الدورة الثالثة 1991، بتكرمي املمثل واملخرج القدير)املنصف السويسى(، وفى إطار الدورة الرابعة 1992، 
مت تكرمي املخرج الكبير )فاضل اجلعيبى(، وفى الدورة اخلامسة 1993، مت تكرمي الفنان القدير)عزالدين 

قنون(، وفى الدورة السادسة 1994، مت تكرمي الكاتب التونسى الكبير )عزالدين املدنى(.

األمريكى »جاى رايان«: 7 مبادئ عملية لتصميم ديكورات وإضاءة العرض المسرحى 

دان سيفر: عروض المسرح الراقص ال تعتمد على الكالم

فى اليوم األول لورشة اإلضاءة.. كيف تصنع مشهدك الخاص؟ 

اليوم الثانى لورشة إخراج المسرح الراقص 
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وفى الدورة السابعة عام 1995، مت تكرمي املخرج القدير )محمد املنجى بن إبراهيم(، وفى إطار الدورة 
التاسعة عام 1997، مت تكرمي املخرج واألكادميى التونسى )رضا دريرة(، أما فى الدورة الرابعة عشرة 

عام 2002، فقد مت تكرمي املمثل املسرحى التونسى )أحمد السنوسى(، التكرمي الثامن واألخير لدولة 
تونس داخل املهرجان كان فى إطار الدورة التاسعة عشرة عام 2007، عندما مت تكرمي املخرجة التونسية 

القديرة )رجاء بن عمار(، ليكتمل عقد التكرمي التونسى من املهرجان.

فى اليوم الثانى للمحور الفكــــــــــــــــــرى »المسرح األفريقى المعاصر«

سمية أحمد 

بعد  ما  أفريقيا  فى  المسرح  »خصوصية  جلسة  وقائع  شهدت 
بين  المداخالت  من  عددا  والقضايا،  التقنيات  االستعمار« 
تناولت  والتى  األفارقة،  واألكاديميين  الباحثين  من  مجموعة 
ما  فترة  فى  سيما  ال  األفريقية  المسرحية  األشكال  من  عددا 
بعد االستعمار؛ حيث أدار النقاش الدكتور أسماء يحيى الطاهر 
المحور  عام  ومنسق  للمهرجان  التنفيذى  المدير  عبداهلل، 
والتى  كاهوا،  األكاديمية جيسيكا  وبمشاركة كل من  الفكرى، 
أوغندا”،  فى  المعاصر  “المسرح  عنوان  البحثية  ورقتها  حملت 
عنوان  البحثية  ورقته  حملت  والذى  أوكومو  سيبى  وجون 
وبيتروس  العشرين”،  القرن  فى  األفريقى  المسرح  “خصوصية 

دو بريز.. 
أفريقيا  جنوب  من  بريز  دو  بيتروس  تحدث  الندوة  بداية  فى 
التفكير  الجنوب:  “خلخلة  بعنوان  بحثية  ورقة  قدم  والذى 
البيئات  لمعالجة  الغربى  للمسرح  التقليدية  الممارسات  فى 
االجتماعية فى المسرح األفريقى المعاصر” - ما بعد االستعمار؛ 
حيث أكد أن الورقة البحثية تتساءل عن السبب فى أن صانعى 
الغربية،  المسرحية  األشكال  يستخدمون  زالوا  ما  المسرح 
إنهاء  مثل  معاصرة  قضايا  عن  للتعبير  الحديث  الرقص  مثل 
أفريقى؟  لجمهور  وذلك  األفريقى،  الطابع  وإضفاء  االستعمار 
ولماذا تجد األشكال المسرحية الـ”ما بعد درامية” صعوبة فى 
أفريقيا،  جنوب  فى  المسرحى  المشهد  فى  موطأ  لها  تجد  أن 
فى حين أن لديها القدرة على التحدث ليس فقط عن القضايا 
اآلنية فى البالد، بل القدرة على خلخلة الوضع الراهن وتطوير 

جماليات أفريقية بحق فى عملية اإلبداع المسرحي؟ 
القارة  جنوب  فى  خاصة  المعاصر،  المسرح  أن  إلى  وأشار 
األفريقية، لديه مدى واسع من األساليب واألشكال، واألهداف، 
من  طويل  تاريخ  لها  المثال،  سبيل  على  أفريقيا،  جنوب  وأن 
األشكال  بها  المسرح  صانعو  زعزع  حيث  االحتجاج؛  مسرح 
خلخلة  طريق  عن  الغربى،  المسرح  ونوّع  التقليدية  الغربية 

البنى التقليدية المهيمنة فى صناعة العمل. 
مؤكدًا أنه ال يمكن التمييز بوضوح بين دور الكاتب المسرحى 
والمخرج، وتعد مسرحية “الجزيرة” لكل من أثول فوجارد، جون 
كانى، ووينستون نستونا خير مثال على خلخلة مفهوم المؤلف 
ورشة  النص من خالل  بتأليف  معا  قاموا  للنص؛ حيث  الواحد 
عمل جماعية لكتابته. وقد أصبح هذا الشكل من أشكال اإلبداع 
أفريقية  بلدان  فى  وحتى  أفريقيا،  جنوب  فى  سائدا  المسرحى 
أخرى، مثل ناميبيا وماالوى وزيمبابوى. وكان الهدف من هذه 
اإلنتاجات فى كثير من األحيان هو إيصال رسالة احتجاج حاربت 
ضد مظالم بلد ما. ففى جنوب أفريقيا، حارب صناع المسرح ضد 
السبعينيات والثمانينيات وحتى  العنصرى. وفى  الفصل  خطايا 
وسيلة  هى  المسرحية  العمل  ورش  كانت  التسعينيات،  أوائل 
البلد،  فى  الناس  محنة  على  الضوء  لتسليط  ما  عمل  إبداع 

محاولين التركيز على الجماعات المهمشة. 

بورقة  جلورشتاد  فيبيكى  الباحثة  فكانت  المدخالت  ثانى  أما 
حول  العالم-  وصناعة  الحديثة  “الديمقراطية  بعنوان  بحثية 
المجال العام للمسرح التنموى فى زيمبابوى؛ حيث قدمت نظرة 
عامة على بعض المسرحيات المختارة من المسرح الزيمبابوى 
اجتماع  علم  فى  يُسمى  ما  حول  تمحورت  حيث  2٠19؛  عام 
عن  تُروى  التى  القصص  ونوعية  التمثيل”  “سياسات  الثقافة 
الحياة فى زيمبابوى عام 2٠19 وكيفية تمثيل هذه القصص 
الظروف العالمية للمعاناة أى القصص التى تحكى عن ظروف 
عيش المواطنة وكيف يتم تمثيل االستبعاد من المشاركة، كما 
زيمبابوى  فى  المجتمعى  المسرح  فى  القوة  نقاط  إلى  أشارت 

باعتباره منبرًا للمطالبة بالمزيد من التحول الديمقراطى. 
من جانبها أكدت جيسيكا كاهوا ضرورة العودة المستمرة إلى 
األشكال التقليدية كنمط يمكن تتبعه فى معظم المجتمعات 
العرض  عملية صناعة  تسمية  جاءت  بسببها  والتى  األفريقية، 
-عن غير قصد- بأنها “سيناريو اجتماعي” والذى يُبقِى ممارس 
ليلة “تجربة شاملة  ليلة بعد  الناس, وينتج  المسرح قريبا من 
ومستجيب  مشارك  بجمهور  ترتبط  والروح  والجسم  للعقل 

صوتيا، وتتغذى منه”. 
يتم  الذى  األسلوب  عن  النظر  بغض  أنه  على  كاهوا  وتابعت 

توظيفه فى تلك العملية. بهذا الشكل يمكن القول إن ممارسة 
خالل  من  وتشابهاته  تفرده  يستمد  القارة  هذه  فى  المسرح 

تنوعه.
مشيرا إلى أن البحث يناقش األشكال والبُنى المتنوعة للمسرح 
فى أوغندا ما بعد االستعمار، مع مراعاة أن وظيفة المسرح خالل 
الفترة االستعمارية كانت سياسية واقتصادية وتعليمية للغاية. 
عن  المسرحيون  ارتكبها  التى  األخطاء  من  أمثلة  يرصد  كما 
أنها تسهم  غير قصد فى فترة ما بعد االستعمار، والتى يبدو 
بشكل مباشر أو غير مباشر فى أزمة الهوية المسرحية الحالية 
تبين  العروض  صناعة  فى  الحالية  االتجاهات  وأن  أوغندا،  فى 
أن فنانى المسرح األوغنديين المعاصرين، الذين يعملون فى 
ال  الفولكلورى،  المحتوى  إلى  يعودون  الفنية  األشكال  مختلف 
يتجلى  والذى  واألزياء،  والدراما  والرقص  الموسيقى  فى  سيما 
الشعبى  الفولكلورى  المحتوى  من  الغريب  المزيج  هذا  فى 

والعالمى. 
تُعد  ورقته  أن  أوكومو  سيبى  جون  الكينى  أكد  جانبه  ومن 
بمثابة شهادة من أهلها، والتى تجمع بين الموضوعية والذاتية 
عن ما كان عليه رحلة المسرح فى كينيا، عقب االستقالل وحتى 
البحثية على  الورقة  أنه يسعى من خالل تلك  يومنا هذا، كما 
تثقيف الجمهور حول االستجابات التى قدمها ممارسو المسرح 
الكينى منذ تعرضهم وتبنيهم لألسلوب الغربى “العرض داخل 
حدود البروسينيوم” جنبًا إلى جنب مع األشكال التقليدية من 
مناطق مختلفة داخل البلد، فيما يمكن أن نطلق عليه »مسرح 
القرن الـ2٠ وما بعده«، كما أكد أن المسرح الكينى بالرغم من 
الحرية فى اإلبداع التى حصل عليها مع مرور السنين وحتى مع 
استمرار شبح الرقابة الذى يلوح فى األفق، لديه مسئولية أكبر 
فى المساعدة على تحقيق مجتمع خاٍل من معاداة العرق ومؤيد 

لألقليات من خالل نظام الحكم الذى تبنته البالد. 

خالل جلسة »تقنيات المسرح واألداء فى الدول األفريقية ما بعد االستعمار«

أكاديميون: هناك أخطاء ارتكبها المسرحيون عن غير قصد فى فترة ما بعد االستعمار

جون سيبى أوكومو: المسرح الكينى عليه مسئولية أكبر تجاه تحقيق مجتمع خاٍل من معاداة العرقية
جيسيكا كاهوا: ضرورة العودة لألشكال التقليدية كنمط يمكن تتبعه معظم المجتمعات األفريقية

بيتروس دو بريز: صانعو المسرح ما 

زالوا يستخدمون األشكال المسرحية 

الغربية للتعبير عن قضايا معاصرة
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07متابعات

حصلت تونس عبر مشاركتها فى املهرجان على كل اجلوائز املمنوحة فى دورات مختلفة، فجائزة أفضل 
عرض حصدتها تونس مرتني، املرة األولى كانت فى الدورة السابعة عام 1995، عندما حصل العرض 

التونسى )كالم الليل( الذى قدمته فرقة مسرح التياترو، على اجلائزة، املرة الثانية حلصول تونس على 
جائزة أفضل عرض باملهرجان كانت فى إطار الدورة الثانية والعشرين للمهرجان عام 2010، بحصول 

عرض )حقائب( الذى قدمته فرقة املسرح الوطنى التونسى على اجلائزة.

فى اليوم الثانى للمحور الفكــــــــــــــــــرى »المسرح األفريقى المعاصر«

سمية أحمد 

المقام ضمن  الفكرى  المحور  أربع جلسات فى  على مدى 
والمعاصر  التجريبى  للمسرح  القاهرة  مهرجان  فعاليات 
والتى  المعاصر”،  األفريقى  “المسرح  عنوان  حملت  والتى 
استمرت على مدى يومين بالمجلس األعلى للثقافة؛ حيث 
تتضمن أربعة موضوعات مهمة تخص إشكاليات وقضايا 
عنوان  األولى  الجلسة  تناولت  حيث  األفريقى؛  المسرح 
والتصنيف  للتعريف  إشكالية  »حول  األفريقى  المسرح 
المسرح  لدراسة  »مداخل  عنوان  تحت  والثانية  والنقد«، 
المسرح  “تقنيات  عنوان  تحت  جاءت  والثالثة  األفريقي”، 
وأخيرا  االستعمار”،  بعد  ما  األفريقية  الدول  فى  واألداء 

“تفاعالت المسرح األفريقى والمسرح الغربى«. 
الناقد محمد مسعد، وتحدث خاللها كل من  الندوة  أدار 
بورقة  السودان  من  أبوالقاسم  عصام  والناقد  الكاتب 
بحثية تحمل عنوان »وول شوينكا فى الخرطوم.. “المسرح 
زيهرون  والباحث  والصحراء”،  الغابة  ومدرسة  السودانى 
البحثية عنوان »تمثيل  إثيوبيا، وتحمل ورقته  بيرانو من 
إثيوبيا”،  فى  بالمسرح  الثقافية  العروض  دمج  األمة: 
حيث  المغرب؛  من  الضعيف  بوسلهام  والمخرج  والكاتب 
من  األفريقى  »المسرح  بعنوان  بحثية  بورقة  يشارك 
مفهوم الزنوجة إلى البحث فى تقاليد الممثل األفريقى«. 
عزائه  خالص  أبوالقاسم  عصام  الكاتب  قدم  البداية  فى 

الكاتب  رحيل  على  والعرب  المصريين  للمسرحيين 
واألكاديمى أحمد سخسوخ، والذى رحل عن عالمنا صباح 

اإلثنين عن عمر يناهز 72 عاما. 
تجربة  إلى  مداخلتى  فى  »سأتطرق  أبوالقاسم:  وتابع 
ترجمة وعرض ونقد مسرحية “األسد والجوهرة” للكاتب 
السودان،  فى  تقديمها  تم  والتى  شوينكا  وول  النجيرى 
فى  والثانية   ،1979 فى  األولى  مناسبتين،  فى  وذلك 
تحوالت  الفترتين  خالل  السودان،  شهد  حيث  2٠٠5«؛ 
قراءة  إن  القول  ويمكن  السياسية،  الساحة  على  عميقة 
لنا  تتيح  المناسبتين،  فى  المسرحية  هذه  تقديم  تجربة 
فى  السودانى،  المسرح  صنّاع  وأفكار  رؤى  على  التعرف 
حول  سيما  ال  الوطنية،  الدولة  تأسيس  بعد  ما  مرحلة 
العرقيات  من  العديد  يضم  لبلد  الثقافية  الهوية  سؤال 
واللغات واألديان. وهو سؤال ظل يشغل النخبة السودانية 
الماضى؛  القرن  من  والثالثينيات  العشرينيات  حقبة  منذ 
الستينيات  عقدى  فى  وتنوعا،  حرارة  حوله  الجدل  وازداد 

متباينة،  وتيارات  اتجاهات  برزت  حيث  والسبعينيات؛ 
)أفريقية(،  السودانية  الثقافة  اعتبار  إلى  مال  بعضها 
من  وهناك  »عربية«،  بوصفها  إليها  نظر  اآلخر  وبعضها 
أن  كما  »األفروعربية«،  الثقافتين  من  مزيجا  اعتبرها 
هنالك من نادى بترسيخها كثقافة “سودانوية« ال عربية 

وال أفريقية. 
فيما قدم الباحث اإلثيوبى زيهرون بيرانو، من خالل ورقته 
العروض  دمج  األمة:  “تمثيل  عنوان  حملت  والتى  البحثية 
الثقافية بالمسرح فى إثيوبيا”؛ حيث أشار إلى أنه منذ إدخال 
الشكل األوروبى للمسرح فى إثيوبيا فى عام 1913، لم تكن 
هناك سوى محاوالت قليلة إلدراج أشكال األداء المحلية فى 
األوروبى  الشكل  الرغم من هيمنة  المسرحي، وعلى  اإلنتاج 
حاولوا  قد  المسرح  مؤلفى  فإن  المسرحي،  اإلنتاج  على 
تمثل  التى  المحلية  األداء  أشكال  دمج  عديدة  فترات  فى 

المجموعة العرقية المعنية فى العرض المسرحى. 
أشكال  دمج  أن  كيف  الورقة  هذه  فى  »أناقش  قائال:  وتابع 
من  كل  عن  للترفيه  ناجحة  طريقة  هو  المحلية  األداء 
كيف  سأناقش  حيث  والعالمى؛  المحلى  المسرح  جمهور 
اإلثيوبى،  الوطنى  المسرح  فى  عرضهما  تم  مسرحيتين  أن 
وهما: »يى قاكى ووردوت« و«يى آشا ليج”، قد أدمجت أهم 

عناصر األداء المحلية فيهما. 
فى  الموجودة  العرقية  المجموعات  بعض  هناك  أن  وأكد 
الشمال تحاول التعبير عن هويتها من خالل تلك العروض، 
لكن هناك بعض القرى ما زالت تتحدث اللغة األمهرية، لكن 
على ضرورة  التنبيه  يجب  وهنا  الرسمية،  باللغة  ليست هى 
األفريقية  الدولة  بين  الثقافى  للتبادل  الترويج  على  العمل 
النص  استخدام  نعيد  وأن  بد  ال  أنه  كما  البعض،  ببعضها 
ثقافتنا  عن  معبرًا  يكون  لكى  ما؛  بطريقة  كتابته  وإعادة 

وهويتنا األفريقية. 
المغربى بوسلهام  المسرحى  والمخرج  الكاتب  فيما استهل 
الضعيف خالل مداخلته التى حملت عنوان “المسرح األفريقى 
من مفهوم الزنوجة إلى البحث فى تقاليد الممثل األفريقى« 

بتقديم العزاء فى رحيل الدكتور أحمد سخسوس. 
حيث قال: »نحن فى شمال أفريقيا دائما ما ننسى أننا أفارقة، 
ونتعامل أننا خارج أفريقيا، وهذا ما حدث لى عندما سافرت 
والتى  العطر،  مسرحية  وهى   ،2٠٠4 عام  مسرحى  بعرض 
استفزت أحد المسرحيين، والذى قال لي: »عُد إلى أفريقيا”، 
والنقطة الثانية أنه ليس هناك حوار أفريقى أفريقى، بمعنى 
آخر، إنه ال يوجد تحاور مع تجارب أخرى، وعندما نتحدث عن 
عامة  بصفة  األفريقية  الثقافة  أن  فنجد  األفريقى،  المسرح 
هناك  وكانت  االستعمارية،  الرؤية  خارج  مصدر  كانت  قد 
الفنون  الكتابات اإلنسانية فى  العديد من  فرصة الستلهام 
فى  تقع  الورقة  وأن  األدب،  وفى  الشعر  وفى  التشكيلية، 
المفاهيم،  يتناول بعض  الجزء األول هو جزء نظرى  جزأين؛ 

والجزء الثانى هو الجزء التطبيقى«. 

خالل جلسة »تفاعالت المسرح األفريقى والمسرح الغربى«

عصام أبوالقاسم: السودان شهد تحوالت عميقة على الساحة السياسية

بوسلهام الضعيف: نحن فى شمال أفريقيا دائًما ما ننسى أننا أفارقة
الباحث زيهرون بيرانو: يجب علينا العودة الستخدام النص وإعادة كتابته ليكون معبًرا عن الثقافة 

مسرحيون ينعون رحيل 

الكاتب واألكاديمى أحمد 

سخسوخ 
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جائزة أفضل ممثل حصلت عليها تونس مرتني فى املهرجان، املرة األولى كانت فى الدورة الثامنة عام 1996، 
عندما حصل املمثل التونسى )بشير الغريانى( على جائزة التمثيل عن دورة فى العرض املسرحى )رجل وامرأة( 

الذى قدمته فرقة املسرح القومى التونسى، املرة الثانية كانت فى الدورة الثالثة عشرة للمهرجان عام 2001، 
عندما حصل املمثل )املنصف الصامي( على جائزة التمثيل باملهرجان عن دوره فى العرض املسرحى )املنشار 

احلائر(، الذى قدمته فرقة مسرح فو.

روميو.. روميو.. روميو.. 
تأمل مسرحى فى رقصات وطقوس التزاوج

مسح برارى غرفتك.. بالمنظار
نورهان األومترى 

مسح برارى غرفتك.. وليدة إبداع فرقة ويتنس ريلوكاشين المسرحية. كما ولد العرض فى أحضان نادى ال ماما 
للمسرح التجريبى، ويعود تاريخ تأسيس الفرقة إلى عام 2٠٠٠، تحت قيادة دان سافر ومعظم إبداعات هذه 
الفرقة المسرحية تهتم بالنص والحركة معا؛ حيث يبذل دان سافر قصارى جهده ليخرج أعمال الفرقة فى أبهى 

صورة من اإلبداع والتجديد. 
العرض هو لتصور ما يمكن فعله فى األماكن المؤقتة حتى تملئ بالحيوية والحركة. ولمزيد من التوضيح, فهو 
عرض ثنائى عما يمكن أن يحدث فى األماكن المنسية. هذه األماكن تسبب الحيرة لمن فيها بشأن أى االتجاهات 
يذهب. وكذلك يشعر المشاهد بنفس الحيرة التى يمثلها الثنائى الراقص فى العرض. فهذا العمل يمثل غرف 

الفنادق والمصاعد التى تكون اإلقامة فيها مؤقتة فيقوم الثنائى باستغالل األماكن كلها. 
العرض:  معضلة  لحل  أسئلة  على  سافر  دان  رد   ,2٠19 مايو  فى  إنثوسياست  دانس  ذا  فى  نشر  حوار  فى   
»لقد اكتشفت أن أصعب ما يمكن التعامل معه فى المسرح - بعيدا عن الماديات والوقت - هو مدة العرض 
منهما،  واحد  أنا  والمؤديان،  ضعيفة  صوت  وتقنيات  بسيطة  وإضاءة  فقط  فردين  يضم  فالعرض  القصيرة. 
عليهم استخدام طاقة أجسادهما. فالعرض ليس بالضرورة أن يعرض على خشبة المسرح بل من الممكن 

تقديمه فى أى مساحة وفى أى مكان”، وهذا ما يؤكد أن العرض غير مرتبط بمكان معين.
 2٠19 موفز  ماما  ال  مهرجان  مثل:  ودولية  محلية  مهرجانات  عدة  فى  ريلوكاشين  وتنس  فرقو  وشاركت 
للتكنولوجيا 2٠19  بروكلين 2٠19 ومهرجان مؤسسة ماساتشوسيتس  انفيزيبل دوج فى  ذا  ومهرجان 
قلعة ديكسون  الصغير فى  المسرح  بروجيكت 2٠19 ومهرجان  وأوركارد  للفنون 2٠18  أبوظبى  ومركز 
بنيويورك 2٠17. وبعد كل هذا التفاعل فى المهرجانات الدولية, يسعى العرض إلى الحصول على التقدير 

فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر فى نسخته السادسة والعشرين.

المحطة.. 
اهرب إذا استطعت!

 عادة ما يختلط الرقص بالحب والسعادة والتفاؤل، ومن ضمن أكثر الرقصات تعبيرا عن تلك الحالة 
من السعادة هى تلك المرتبطة بحفالت وطقوس الزواج؛ حيث تتميز تلك الطقوس برقصات خاصة به، 
فهى رقصات ال تشبه أنواع الرقصات األخرى فعند القيام بها فإن الراقص يستهدف االستيالء على أعين 

اآلخرين كى يستعمر قلوبهم لكن األمر ال يخلو من مخاطرة فقد يقع الراقص ذاته أسيرا للحب
هذا هو ما يقدمه لنا العرض الراقص روميو روميو روميو الذى قام بتصميمه جوشوا مونتين كومبانى 
من سويسرا والذى تم تقديمه ألول مرة عام 2٠18 فى برن، سويسرا، وذلك بمشاركة كل من نوا فان 

تيتشيل، جاك وينال، كونستانتينوس كرانيديوتيس، ماكس ماكوفسكي
تدور أحداث العرض فى محاكاة ليومنا هذا فى عصر المواعدة عبر اإلنترنت؛ حيث يقوم الرقص بأدوار 

مركزية لدى الكثيرين منا. 
بين  التزاوج  تقنيات  على  الحركة  لغة  تعتمد  روميو«  روميو،  »روميو،  العرض  قصة  جاءت  هنا  ومن 
الشعبى  الرقص  وتقاليد  القرن(  ووحيد  والغوريال  )النعام  للحيوانات  المغازلة  ودراسات  الراقصين 
)الماورى واليوناني( وعروض الرقص مثل: )غوارا غوارا وويب/ناى ناي(؛ لتقديمها فى رقصة مبتكرة؛ 

حيث تضم الرقصات مجموعاتها لديها نظرة شخصية فى هذه األحداث القديمة الراقصة 
المعاصر  الرقص  بين  الجمع  أشكال مختلطة من خالل  إنشاء  إلى  دائم  فرقة بشكل  أن  بالذكر  جدير 
ومكونات مختلفة من األداء الحركى مثل أنماط سلوك الكلب والحيوان ولغة اإلشارة والكوميديا دى 

الرتى إذ إن لديهم لغتهم الكوريوغرافية الخاصة والتى هى ممتعة، معقدة ومبتكرة.

 العزلة هى واحدة من أصعب التجارب التى قد يمر بها اإلنسان فى حياته، والتى 
ال تعنى فقط االنفصال الجسدى عن اآلخرين؛ وإنما قد تعنى االنفصال المعنوى 
الذين  وهم  الحياة،  فى  األمل  يعطوك  أن  يمكن  الذين  هم  فاآلخرون  أيضا، 

-أيضا- يمكن أن يكونوا “الجحيم نفسه”.
تماما  انعزال  قد  شخصين  أمام  نفسك  رأيت  إذا  القارئ  عزيزى  تتوقع  فماذا 
يُدعى  ما  مكان  فى  سنوات،   3 عمرهما  كان  أن  منذ  وذلك  طويل،  زمن  منذ 
مع  تواصلهم  لغة  أفعالهم؟  مشاعرهم؟  تتخيل  أن  تستطيع  فهل  “المحطة”؟ 

بعضهما البعض؟
هذا ما ستراه من خالل العرض المجرى »المحطة« للمخرج ومصمم الرقصات 
أحداثه فى قبو معُتم يحمل  Ferenc Fehér”، والذى تدور   - »فرينيك فيهر 
التعبيرى  الرقص  بين  مزيج  على  أساسه  فى  يعتمد  حيث  العرض؛  اسم  نفس 

والمعاصر، والتى تؤكد فكرة “العزلة”.
»فرينيك فيهر”.. هو مصمم رقصات ومؤدٍ مجرى، بتميز أسلوبه بكونه مزيجا 
فى  فيهر  فاز  واحد،  آن  فى  المعاصر  والرقص  الحر  الرقص  من  ومعبّرا  فريدا 
العديد من المحافل الدولية للرقص المعاصر والمسرح، كما فاز عرض “المحطة” 
بجائزة التميز فى مهرجان “جزر الكنارى Canary Islands” للرقص المعاصر.
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09حوار

جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها تونس ثالث مرات، األولى فى الدورة اخلامسة 1993، بحصول املمثالت 
فاطمة بن سعدان( على اجلائزة عن دورهن فى عرض )فاميليا( لفرقة  جليلة بكار –  )صباح بوزوتية – 

مسرح بن يغالن، املرة الثانية كانت فى الدورة احلادية عشرة 1999، بحصول املمثلتني )ليلى طوبال – صابرة 
الهميس( على اجلائزة، املرة الثالثة كانت فى الدورة الثانية والعشرين 2010، عندما حصلت املمثالت )سماح 

دشراوى – نبيلة قويدر – سماح توكابرى( على جائزة املهرجان عن دورهن فى عرض )حقائب(.

المســرح فى نيجيريا هو مزيج بيــن القطاع الخاص والقطاع 
الحكومى ويحصل المسرح القومى الذى تموله الحكومة على 
الجزء األكبــر من الدعم، على الرغم مــن أن القطاع الخاص 
هو صاحب النشاط األساســى؛ حيث يسهم فى إثراء الحركة 
الفنية والمسرحية وأكثر انتشارا وتفوقا فى ربط عالقة قوية 

بين المسرح والجمهور بمختلف مشاربه وفئته العمرية.

وماذا عن تجذر المســرح فى الثقافة النيجيرية ومدى وصوله 
للمواطن العادى؟

اهتمام المواطن النيجيرى ضئيل بالثقافة المسرحية، وارتياد 
المســرح ليــس من األشــياء المهمــة على أجندتــه وال من 
أولويات هواجســه الفنية، فالسينما هى الفن المهيمن على 
اهتمامه ومواكبة كل جديدها والحرص الشديد على متابعة 

كل إنتاج حديث تشهده الساحة الوطنية وكذا الدولية.

هل يوجد دعم للمشروعات المسرحية الجادة ولمجال الكتابة 
المسرحية وما العراقيل التى يوجهها المسرحى النيجيرى؟

من أهم العراقيل التى تواجه المســرح النيجيرى هى مسألة 
التمويــل وأعتقــد هذه معضلــة يواجهها الوطــن األفريقى 
خاصــة والعربى عامة، ثانيا عدم وجود مســارح كافية تتالءم 
ومطالب الحركة المســرحية بشــقيها الحكومــى والخاص، 
وتبقى الســينما هى المهيمنة بشكل كبير على نصيب باقى 
الفنــون بنيجيريا بما فيها المســرح طبعا ســواء من الناحية 

المادية والمعنوية.

أمــا عــن الكتابــة المســرحية فكتــاب المســرح التجــارى 
فيستطيعون إيجاد فرص جيدة وكثيرة للوجود وتحقيق عائد 
مادى جيد، أمــا الكتاب الذين يعتمدون فــى كتاباتهم على 
أفكار ورسائل هادفة ففرص ظهورهم واستمرارهم ودعمهم 

ضعيفــة وخطواتهم متعثرة، على الرغم مــن دعم الحكومة 
لتلــك الكتابات وأولئك الكتاب؛ ما يؤخر نجاحاتها فى تحقيق 

معادلة موفقة. 

أهم المهرجانات المســرحية فى نيجيريــا محلية ودولية وما 
مميزاتها وسلبياتها فى وجهة نظرهم؟

المهرجانــات المســرحية الدوليــة بنيجيريــا جــد محدودة، 
اللهــم تلك التى تتجلى فى احتفــاالت كرنفالية أحيانا يكون 
من ضمنها المســرح، إنما بشــكل عام المهرجانات الدولية 
هــى تلك التى يقيمهــا القطاع الخاص تبقــى أوفر حظا فى 
الديمومة واالهتمام واالنتشــار، ونفس الشــيء ينطبق على 

نظيرتها المحلية.

أهم العروض المســرحية التى عرضت فى بلدهم مؤخرا آخر 
سنتين ثالثة مثال ولماذا هى مهمة بالنسبة لهم؟

أبــرز العروض التى تميــزت خالل الســنتين األخيرتين »هو 
ذاك« الذى شارك الســنة الماضية ضمن فعاليات الدورة25 
لمهرجــان القاهــرة الدولى للمســرح المعاصــر والتجريبي، 
والــذى اشــتغل علــى تجربــة شكســبير باللغة المســرحية 
األوروبيــة، وهو من إخراج أحد المخرجين الشــبان بنيجيريا، 

باإلضافة إلى بعض العروض الشبابية.

ماذا عن الورش التدريبية للمســرحيين النيجيريين والتعليم 
األكاديمى؟ 

 لألســف الحركة المسرحية بنيجيريا تفتقد هذه الورش التى 
تمنح تكوينا وتأطيرا للفنان المســرحى بشــل شامل وأقصد 
هنا المســرح القومى، بينما نجد ذلك فى الجامعات والكليات 
التى تعنى بالفنون ومن بينها المسرح.. وهذا يبقى محصورا 
علــى فئة معينة فقــط، وهذا ما يدفع بالمســرحى النيجيرى 
للبحــث عن ورش خارج الوطن بغية صقل مواهبه وتنميتها، 

وهو أمر صعب لمحدودية اإلمكانيات المادية للمسرحيين.

أكثر أنواع المسرحيات انتشارا فى نيجيريا؟

هى المســرحيات السياســية، حيث ينفرد المســرح النيجيرى 
بميزة مهمــة وهى عدم وجــود رقابة على العــروض، فهى 
تطــرح مواضيعها بكل حرية وال يمكــن مصادرة أى فكرة أو 

حتى عبارة.

يذكــر أن المســرحى النيجيــرى كينيــه إيجوينو لــه أبحاثه 
وممارســاته حــول الممثــل والتدريــب علــى األداء، اإلخراج 
المسرحي، المســرح اإلنجليزى األفريقي، المسرح واألداء فى 
أفريقيا، وأيضا النظرية الثقافية ونظرية األداء، وله منشورات 
فــى الصحف وفصول الكتــب النظرية قــام بتحرير عدد من 
الكتــب، منهــا: »النزاعات فى المســرح األفريقــى فى القرن 
الحــادى والعشــرين”-2٠11، ومجموعة مكونــة من ثالثة 
مجلدات نشــرت تحت العنوان العام: “التفاعالت األدائية فى 
المسرح األفريقي”- 2٠13. يعمل إيجوينو حاليا على دراسة 
بعنوان “تدريــب ممثل ما بعد االســتعمار: التمثيل وتدريب 

المؤدى فى أفريقيا«.

الباحث والمسرحى النيجيرى كينيه إيجوينو:

المسرح النيجيرى ينفرد بأنه بال رقابة وال يمكن قمع فكرة أو حذف عبارة لمبدع
القطاع الخاص له الدور األبرز فى دعم الفنون لكن فرص الكتاب الجيدين تضعف أمام اإلنتاج التجارى

الدعم المسرحى الحكومى يهتم أكثر 

بالسينما فهى على رأس أولويات 

اهتمامات المواطن الفنية

النوع  قضايا  بعنوان  بحثا  إيجوينو  كينيه  النيجيرى  المسرحى  يقدم 
والهوية فى المسرح واألداء األفريقى المعاصر ضمن الجلسة األولى 
لندوة أفريقيا، وهو مدير التبادل المعرفى بكلية اآلداب واإلنسانيات 
فى  وعضو  المتحدة.  بالمملكة  لندن  فى  ميدلسكس  جامعة  فى 
جنوب  »مسرح  وجريدة  األفريقي«  »األداء  مجلة  تحرير  مجلس 
ومؤسس   AFTA األفريقى  المسرح  هيئة  رئيس  هو  أفريقيا«. 
جماعة العمل المعنية بالمسرح واألداء فى أفريقيا ومنطقة البحر 

.IFTR الكاريبى التابع للهيئة الدولية للبحوث المسرحية
نيجيريا  فى  المسرح  عن  أكثر  لتعرف  التجريبى  نشرة  حاورته 

والجهات المنتجة ومشاركة المجتمع المدنى 

حاورته: بشرى عمور
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مشهد 10

فى  واحدة  مرة  تونس  عليها  حصلت  فقد  املهرجان  جلوائز  األخير  الفرع  وهى  تقنية،  أفضل  جائزة 
املهرجان، عندما حصدها عرض )عطيل( خالل الدورة العاشرة عام 1998، هذه اجلوائز تؤكد مدى 

قوة املسرح التونسى فى مشاركاته املتعددة داخل املهرجان، وتؤكد اجلوائز متيز املسرح التونسى فى 
هذه  قوبلت  وقد  املسرح،  خشبة  على  التونسيات  الفنانات  تفوق  مدى  يؤكد  الذى  النسائى،  التمثيل 

اجلوائز باحتفاء جماهيرى ونقدى يؤكد استحقاق املسرح التونسى لهذه اجلوائز.

علــى الرغم من خلو الحضــارة العربية من فن المســرح وعدم معرفتها به حتــى منتصف القرن 
التاسع عشر فإن التاريخ قد حفظ لنا بعض مظاهر الفرجة األخرى التى كان فن خيال الظل واحدا 
منهــا.. ذلك الفن الذى اقترن ذكره بالمخايل, وكاتــب التمثيليات الظلية/البابات.. بالعراقى ابن 
مدينة الموصل “بن دانيال« الذى ترك لنا مجموعة من البابات/التمثيليات الظلية.. حققها وقدم 
لها بالشــرح والدراســة الدكتور »إبراهيم حمادة« الذى عرج أيضا فى كتابه المهم »خيال الظل 

وبابات بن دانيال« إلى عروسة خيال الظل وخاماتها وتقنية تحريكها.. إلخ.
وقد اهتم دراس المســرح العربى بفــن المخايلة الظلية كاهتماهــم بالمظاهر الفرجوية األخرى 
مثل )األراجوز, الحكواتى, السامر, وغيرها( من الفنون الزمكانية لتى سبقت المعرفة العربية لفن 
المســرح, ووجدنا من هؤالء الدراس من ـ ال ســيما بعد الهزيمة العربية فى الخامس من يونيو 

بالعام 1967 ومرحلة البحث فى الهوية العربية والفرار من االستالب الغربى ـ من 
دعــا إلى إحياء تلك الفنون, وغالى البعض اآلخر مطالبا باالســتغناء بتلك الفنون 
الفرجويــة العربية عن المســرح الغربى وعلبته اإليطالية, ونتــرك للتاريخ الحكم 

على مدى نجاح ذلك النزوع من عدمه.
ويشارك العراق فى الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
التجريبــى المعاصــر بالعــرض اإليمائى الظلــى الرقمى “ســنباد« تأليف وإخراج 
الدكتور “أحمد محمد عبداألمير« والعرض واحد من نتاجات ورشــته التى آل إلى 
نفســه بتدريب طالبه فى قسم المسرح من كلية الفنون بجامعة “بابل« العراقية 
ويســتخدم العرض فى تقنيتــه مجموعة لفنون عدة منفصلــة متصلة من بينها 
فــن األداء, التعبيــر الحركى, المايــم, البانتوميم, خيال الظــل, المونتاج, المادة 
الفيلميــة, لتتوافرعبر المشــاهد المصــورة والخيال الظلــى والمونتاج )مجموعة 
مــن الفضاءات الال محدودة( إلى غير ذلــك من الفنون, ليجمع بينها عبر قطعات 
مونتاجية محسوبة بدقة لتكون فى مجموعها هذا العرض )السندباد(، وهو ذلك 
الظــل الهارب من وطأة حكايــات »ألف ليلة وليلة« والمحكومــة تحركاته لخيال 
مؤلفها غير المعروف, ليحمل هذا “الســندباد« عبر رحلته التى يرســم خطوطها 
له المؤلف أحمد محمد عبد األمير، عبر العالم االفتراضى ليعكس للمتلقى صراع 

هذا “الســندباد« الظلى بين أحالمه, والواقع الجديد فى العالم االفتراضى الذى يجد نفســه فيه 
محاطــا بكل مفردات الحيــاة الحديثة ـ المختلفة عن عالمه القادم منــه ـ بكل ضجيجها وجنونها 
الــذى يقع تحت وطأته ليجد نفســه فى النهاية هاربا من وطــأة عالمه القديم إلى عالم افتراضى 
حديث أشــد وطأة عليه, وفى الحالتين ينتفى عنه االختيار, إذ هو لم يختر عالمه الهارب منه, وال 
العالــم االفتراضــى الذى هرب إليه, وحين يحــاولـ  باختيارهـ  العودة الــى عالمه الهارب منه فال 
يستطيع ذلك ليترسخ ـ بالتراكم ـ لدى المتلقى فقدان القدرة على االختيار وال يصبح أمامه سوى 
االستسالم لما هو مفروض عليه محاطا باالغتراب الذى يحاصره من كل جانب وفى كل الحاالت, 
وكأنه قد كتب على هذا السندباد الذى يرمز الى اإلنسان.. كل إنسان, تلك الحياة االغترابية, بعد 

أن ينتهى صراعه بين حلمه وواقعه ـ حتى وإن كان هذا الواقع عالما افتراضيا ـ وهى بالطبع رؤية 
سوداوية شديدة القتامة إال أن المؤلف/المخرج هنا له كل الحق فيما يرغب طرحه عبر عمله الفنى 

ودون مصادرة من أحد بغض البصر عن مدى االتفاق أو االختالف معه. 
ويظل معالجة المخرج/المؤلف لتلك الرؤية, وبتلك التقنية التى استخدمها أحمد محمد عبداألمير، 
هى األكثر إثارة للجدل, حول قدرة العمل على خلق تواصل مع المتلقى, ومدى قدرة المتلقى على 
فك الشــفرات اإليمائية للمخايل من عدمه, دون اســتخدام كلمة واحدة طوال العرض والعتماد 
فقط على لغة اإليماءة الظلية المضفرة مع الصورة الرقمية والمتمازجة معها فى معظم المشاهد.

إن لغة اإليماءة هى لغة غير قاموســية ال تمتلك مفردات إيمائية تعكس مفاهيم ومعانى محددة 
لدى كل البشــر؛ بحيث يترجم المتلقى إيماءة محددة الى معنــى محدد ومعلوم غير مختلف عليه 
لــدى الجميع وإنمــا تختلف المعانى لدى المتلقين باختالف البيئــة والثقافة والحالة التعليمية بل 
االجتماعية أيضا, وربما الحالة النفســية والمزاجية لحظة التلقى كذلك, وال يتوقف األمر عند هذا 
فقط بــل قد يصل األمر الى عدم القدرة على التواصل وتكــون اللغة اإليمائية حائال 
بيــن المتفرج وبيــن ما يراه فى حال عــدم قدرته على إحالة تلــك اإليماءات الظلية 
اإلشارية إلى لغة ذات معنى يتعامل معها العقل, وتتشابك مع معارفه وخبراته, وما 
يحيط به فى حياته العامة والخاصة.. حتى وإن كانت اللغة الجمالية التى يتمتع بها 
الغرض فى أعلى صور تجلياتها, ســيظل حينئذ متوقفا عند رسالته الجمالية تلك, 
وما تشــيعه من بهجة وتنســم للجمال فى مقابل ما يحيط بنا من قبح ال حدود 
لــه, وال يعيب ذلك مثل تلك العــروض بالطبع وتوقفها عند تلك الحدود, وليس 
من حق أحد أن يطالبها بأكثر من ذلك, أو بأدوار أخرى ال سيما حين ال تدعيها 
إذ إن إشــاعة الجمال هو فى حد ذاته أحد األدوار المهمة للفنون بشــكل عام.. 
إال أن المشــكلة مع عرض “الســندباد« على وجه التحديد تكمن فيما يحاول 
إشاعته مؤلف العرض ومخرجه الدكتور أحمد محمد عبداألمير عبر العديد من 
لقاءاته الصحفية حول ما يحمله العرض وحصره فى التعبير عن رسالة معينة 
ومحــددة من وجهة نظــره, وهذا ما ال يملكه الفنــان )أى فنان( الذى ينتهى 
دوره التفسيرى عند مرحلة االنتهاء من العمل اإلبداعى تاركا المساحة للتعدد 
التأويلى وفقا لتعدد مســتويات التلقى.. هذا من جهة, ومن جهة أخرى حتى ال تكون المحاســبة 
النقدية متضمنة قدرة العمل غلى إيصال تلك الرســالة المحددة التى يتحدث عنها صاحب العمل 

اإلبداعى من عدمه.
وفــى النهاية يظل عرض “الســندباد” من العروض المهمة جماليا، ويعكــس مهارة المخرج فى 
تدريبه للقائمين الالعبين بالظل واإليماءة والوصول بهم الى لياقة بدنية عالية, ومهارته كذلك 
فى التعامل مع خياالت البروريجيكتور, ومزجها مع الظل البشــرى والمشــاهد المتلفزة ليخلق بها 
جميعــا عرضــا جماليا مميزا للغاية فى هذا المجال, لعبت اإلضاءة والموســيقى دورا بارزا وال يقل 

جماليا روعة المؤدى ولياقته البدنية. 

ابن دانيال يستعيد ظالل سندباد

أحمد هاشم
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)حراس املدينة( العرض التونسى الذى شارك فى الدورة العشرين للمهرجان 2008، العرض قدمته فرقة 
املسرح اليوميى التونسى، من تأليف املسكينى الصغير، ومن إخراج املنجى بن إبراهيم، تدور أحداث العرض 

حول شخصيتى قرمط وجمجمة، اللذان يأتيان إلى إحدى البلدات ومعهما خيال مآتة ضخم يضعانه خارج 
أسوار املدينة بغرض احلراسة والتبرك واحلماية، وهو رمز للنفوذ والسلطة، فمنذ حلظة الوصول تنطلق 
فى مخيلتى الشخصيتني تداعيات حتملنا لتاريخ الشعوب العربية فى فحص للتاريخ وصراعه وأحداثه.

»عالش«..
 الماضى والحاضر بين الطهارة والدنس

إن كل ما يبثه العرض المســرحى للمتلقى هو عالمة لها داللتها، والتى من خاللها يمكننا 
قراءة العالم الدرامى والوقوف على فهمه. 

وإذا تأملنا مالبس الممثلين الثالثة فى العرض المغربى »عالش« باإلضافة إلى الممثلتين؛ 
وجدناهــا ال تحيلنــا إلى مجتمع محدد: مدنــى، قروى.. إلخ. لكن توحــى المعاطف الطويلة 
الشــبيهة بزى رجال التفتيش فى القرن العشرين بأننا فى عملية تحقيق فى جريمة حدثت 
فــى وقت ما. لكن أى نوع من الجرائم نحن بصدده فى هذا العرض؟  هل ينمحى الماضى 
بتراكم الزمن.. وهل يمكن للعار أن يتالشــى إذا طوته الســنون واأليام؟ يقترح »إيكو« أن 
للماضــى زمنا موازيا لزمننا الحاضر، ينمو معه، ويســعى للقائــه فى نقطة ما، حين يتالقى 
الماضى والحاضر تســقط كل األسباب وتتكشف الحقيقة عارية.. هل يمكن أن نتطهر مما 
ارتكبنــاه فى الماضي.. وهل تمحو طهــارة الحاضر دنس الماضى؟ لم ينجح أى دال بصرى 
فى فض شــفرة المكان، وربمــا حمل الحوار العبء األكبر من ذلك، لكن اإلخراج بواســطة 
»عبدالفتاح عشــيق« حرص على شــحذ أدواته كى ال يفلت المُشــاهِد من الموضوع بقدر 
اإلمكان، وال تخلف السينوغراف سوى رسمة لحيوان منوى تفشل كل محاوالت محوها حتى 
آخر العرض، لكن انفعاالت األداء أثناء قيام الممثلة بالرســم على الجدار، توحى باالستنكار، 
واآلهــات المكتومة، توحى بالســخط، وطأطأة الرأس إلى األرض تؤكــد أن عارا قد حدث.  
إننا أمام جريمة شــرف، أو مسألة نسب، وهذا ما نتبينه من مونولوج البداية، والذى يسرد 
وقائــع طرد »عائشــة« بعد أن افتضح عارهــا، ويتناول العرض اختــالف األبناء الثالثة حول 
طهارة أمهم من دنســها، فى لعبة أشــبه بالمحاكمة للذكريات وتعرية الماضى من غالفه 
الجميــل. وعندمــا يخلع أحد األبناء معطفــه فإننا فى صراع مع الماضــى ليس أقل صعوبة 
مــن االغتصاب. تعد قضية البنية الدرامية من العتبات الالفتة فى هذا العرض؛ حيث تمثل 
تجربة »عالش« محاولة جادة إلعادة صياغة دراما الشــرف التقليدية بأســلوب عصرى على 
مســتوى السينوغراف، فابتعدت عناصر الديكور والمالبس عن الواقعية، والتمست الصورة 
حالة من الهذيانية. أما على مستوى البنية الدرامية واألداء هل ابتعدا عن التناول التقليدى 
لبنية كالسيكية بائدة؟  إن التعرف على شخصية عائشة يبدأ بمونولوج تقديمى على لسان 
شخصية أخرى، ومن ثم تبدأ عائشة فى سرد حكايتها مع االغتصاب عبر التداعى الحر، ولكن 
باالعتماد علــى التعبير الحركى وحده، ثم يمر الزمن ويظهر األوالد الذين يحاكمون تاريخ 
األم، هذه البنية الســردية، لم تختلف عما هو معتاد وشــائع حتى فى سياقها التأثيرى الذى 

يخضع تحت ضغط الدين والمجتمع، دون لفت االنتباه إلى الفرد باعتباره 
الذات التى تدين نفســها وإرادتها من منطلق إدراكها المتالكها حرية 

االختيار واإلرادة. 
تعمــل األغانى طوال العــرض حالة من ضبط الســياق الداللى للتدفق 
السردى لعالمات العرض، وهو ما يجعل تيمة »من رحم أبى أتيت.. أعلم 
هــذا.. وأعلم خطأ العبارة« مفتاحا إلدانة عائشــة تــارة والتعاطف معها 

تارة أخرى.
إن الطبيعة اإلشارية التى تتسم بها التبادالت؛ أنا وأنت بين الشخصيات 
الثالث تتضح على الفور عندما يشــتبك األشــقاء الثالثة معا؛ ألن هناك 
ســياقا هو يحكمهم هو: »هنــا واآلن« الخاص بالمــكان، وهو ما يؤلف 
موضوع الحوار الرئيســى بينهم؛ حيــث يلمح عدة مرات عن وضعنا اآلن 
عبر اإلشــارة طوال الوقت إلى الماضــي.  وإذا واصلنا تأمل الحوار فيما 
يتعلق بمقولة الكالم كفعل، يصبح تصدير عائشــة كفعل واضحا. فهى 
تمــر كطيف، عملت المؤثرات الضوئية على إحكامها فى ســياق الكبت 
والحرية؛ حيث ال تتوانى اإلشــارة إلــى دوائر اإلدانة والتى طوال الوقت 
تحكم بظاهر األمور، وعندما يحيط المســجد والجبال التى تأخذ شــكل 

الذئاب بالحيوان المنوى تتجه أصابع الدراما إلى الدين والمجتمع، وهو ما يتسق مع مشهد 
االغتسال فى آخر العرض؛ حيث يقف كل منهما -الدين والمجتمع- حائال دون رؤية عائشة 
كحقيقة لم ترتكبها، كون الشــروع فى الطهارة عملية غير فاعلة إال بتمزيق القيود، وعلى 
هــذا يأتى مؤثر صوتى خارجي: »كفرت بدين اهلل«، ال لإلشــارة الظاهرة بالكفر العقائدى، 

إنما إشارة لسقوط كل المدخالت التى تعيق النظر إلى اإلنسان على حقيقته العارية.  

محمد عالم
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)الصابرات( العرض التونسى الذى قدم فى املهرجان بالدورة الثالثة والعشرين 2016، العرض قدمته 
تدور  الوهايبى،  حمادة  وإخراج  تأليف  بالقيروان،  والركحية  الدرامية  للفنون  الوطنى  املركز  فرقة 

أحداث العرض بعد 14 يناير 2011، من خالل مجموعة من بائعات الهوى يجدن أنفسهن فى الشارع 
بعد أن اقتحمت مجموعة من املتشددين محلهن وأغلقوه بالقوة، جتتمعن فى مكان مهجور وحتاولن 

الرجوع مرة أخرى ملكانهن القدمي وسط اشتعال األحداث العامة، فنكتشف حقائق أخرى عنهن. 

Land Of The People
أرض البشر.. مواجهة التاريخ األسود لنيجيريا بالرقص

تعتمد عروض الدول األفريقية بشــكل خــاص على الفنون 
األدائية والسردية الشفاهية كبنية أساسية فى بنية عروضها، 
وفيها تكون الفنون األدائية مرتبطة برقصات قبلية متوارثة 
أو أداء حركى يؤكد الحس الخاص بالبيئة األفريقية، وأما عن 
الفنون السردية الشفاهية فيتم االعتماد فيها على الحكايات 
الشــعبية لألبطال الخرافية والشــهداء، وبالفعل لجأ المخرج 
 Land of The مخرج عرض Ouunda Ihunwo والمؤلــف
People إليهم فى عرضه بأكمله الذى عرض فوق خشــبة 
مســرح البالون ضمــن فعاليــات مهرجان القاهــرة الدولى 

للمســرح المعاصر والتجريبــى فى دورته 
الـــ26. كان للــراوى دور أساســى ومهم 
فى العرض المقدم؛ حيث كان يعمل على 
تمهيد األحداث وشــرحها للمتفرج البعيد 
عن ثقافــة نيجيريا؛ ما يمكن المتفرج من 
فهم األداء الحركى للراقصين عقب حديث 
الــراوى وكذلــك إدراك أهمية المشــاهد 
والرقصــات التى يتم عرضها فوق خشــبة 
المســرح، وبالفعل كان حلقة وصل ناجحة 
ومنهما تمكن الحضور مــن إدراك البنية 
األساســية للعرض وهى الرغبة فى نشــر 
الحقيقــة الكامنــة وراء اآلالم التــى حلت 
بنيجيريا التى كانت بلدا يحيا شــعبها فى 
سعادة ورخاء وســط الطبيعة التى كانت 
غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة والنفط حتى 
جاء المستعمر األبيض، وبدأ استعبادهم 

وســرقة أراضيهــم ومواردهم، لكن المســتعمر األبيض لم 
يســرقهم تحت سلطة السياســة والحروب فقط وإنما تحت 

عباءة نشر الدين كذلك.
يمكن القول إن هذه المســرحية تشــبه األفالم التســجيلية 
التــى تقدمها قنــاة ناشــيونال جوجرافيك؛ حيــث االهتمام 
بالطبيعــة وتاريخها وكذلك المشــاهد السياســية المهمة 
التــى مرة بها البالد، فنجد مشــهدا يتم تجســيده عن قتل 
رجل من قبل ســلطة عليا أمام باقــى الممثلين والراقصين 
فوق خشبة المســرح وعقب ذكر اسمه يتم إدراك سبب هذا 
المشــهد الذى يكتشــف الجمهور أنه إعادة تمثيل لمأســاة 
حقيقيــة حدثت فــى تاريخ نيجيريــا، وهى قتل “كين ســرو 
ويوا« الشاعر والناشــط النيجيرى شنقا أمام الجميع؛ بسبب 

اتهامــات يدرك أهل نيجيريا جيدا أنهــا مصطنعة ومزيفة 
حتى تتمكن الحكومة العســكرية من تصفيته لكونه زعيم 
المتظاهرين والمناضلين ضد الدمار الهائل الشامل الذى 
ارتكبته شــركة “شــل” النفطيــة األلمانية بمســاعدة من 

السلطة العسكرية فى أرض “أوجوني”.
فى الفيلم الوثائقى المتوفر على اإلنترنت يذكر أن »ســرو 
ويوا« قــد كتب بيانا فــى المحاكمة التى أمــرت بإعدامه، 
قائال: “إن شــركة شل والدكتاتورية العســكرية النيجيرية 
مؤسســتان عنيفتــان، وكالهما تعتمد اعتمــادا كبيرا على 
العنــف للســيطرة على تلــك المناطــق من نيجيريــا التى 
يتــم فيها اكتشــاف النفط، وأن الجيــش ال يعمل وحده. 
إنهــم مدعومون من قبل زمرة من السياســيين 
ورجــال  واألكاديمييــن  والقضــاة  والمحاميــن 
األعمال، وجميعهم يختبئــون تحت ادعاء أنهم 
يقومــون فقــط بواجبهــم، والرجال والنســاء 
خائفون جدا لغســل ســراويلهم من البول«، 
ولهــذا كان من الضرورى تجســيد مشــهد 
قتلــه فى العرض المســرحى خاصة إن كان 
العرض يهدف إلى كشف كل وسائل الجشع 
والفساد والسوء التى لحقت بالبالد. ولكن 
حتى وإن كانت تلك هى التيمة األساسية 
التــى يريد المخرج توضيحهــا إال أنها ال 
تقدم ســوى عرض بســيط يهــدف إلى 
معرفة دول العالــم بنيجيريا وليس طرح 
قصــة محــددة عــن قبيلــة أو شــعب ما 
بعينــه، ولهذا حدثت حالــة من الخلل أثنــاء تلقى العرض 
لتداخــل األمور الســلبية التــى يرغب المخــرج فى طرحها 
لشعوب غير قادرة على التواصل مع العرض المقدم إال فى 
بعض المشــاهد، وهنا يكون دور األداء الجســدى الراقص 
فــى الكشــف عما وراء الــكالم، فقد كانت أغلــب الرقصات 
آتية مــن قبيلة إكور التــى تعرف بتراثهــا الحضارى الثرى 
فــى نيجيريــا والتى تعرف عــن طريق الحركات الجســدية 
والمالبس واإلكسسوارات المضافة لها، ففى هذه القبيلة 
تعتمد الرجال على عرى الجســد العلوى من جســدها أثناء 
الرقــص من أجل إبــراز عضالت الجســد وتحريكها ويتم 

أثناء هــذه الرقصة صراعات باليد بيــن الذكور، أما اإلناث 
فكانت تعتمد على تحريك مؤخراتهن بعنف وقســوة تؤكد 
طبيعتهن الخشنة فضال. إن كانت بنية العرض غير مثقلة 
فنيــا، إال أن المالبــس جاءت على العكــس تماما فقد كان 
لها دور رئيسى ماثل لدور الراوى فى هذا العرض، بدأ أول 
أداء حركــى بمالبس ســوداء تماما، وهو ما يشــير للتاريخ 
األســود الذى لحق بنيجيريا والذى يبــدأ الراوى فى طرحه 
فى كل مشهد، وأثناء المرور بكل مشهد تبدأ المالبس فى 
التفتح فى األلوان من األسود إلى البنى واألحمر واألبيض 
ثــم حالة مــن األلــوان الفاتحــة والمبهرجة أثنــاء نهاية 
العرض المسرحى عن طريق طرح شخصية الملك والملكة 
واالحتفال بهم، وكأن التاريخ األسود الذى مرت به نيجيريا 

ليس سوى بقعة أمل من أجل غد أفضل لها.
لم يعتمد العرض ســوى على كرســيين فقــط وذلك أثناء 
جلــوس الملــك والملكة وهو الــذى جعل العــرض فقيرا 
فــى اإلمكانيات إلى حــد كبير، ال تُقــاس جمالية العرض 
بكثرة اإلكسســوارات أو ندرتها فوق خشــبة المسرح لكن 
تُقاس بما تمكن من خلق صورة مســرحية تحقق الكامل 
مــع العرض المقــدم وهنا بدال مــن خلفية بيضــاء تماما 
كان مــن الضرورى وجود عامل مســاعد يطــرح الفضاءات 
المختلفــة التى كان الــراوى يتحدث عنها ممــا تخلق بعد 
بصــرى مــع المتلقى رغم محاولــة إثراء هذا األمــر بالغناء 
والرقص األفريقى المميز ولكنه لم يكن كافيا إلشباع حالة 
التلقى، أرض البشر هو اسم مثير للتأمل فهذا هو الوصف 
الضرورى لكل البالد التى يتم اســتعمارها أو الهجرة إليها 
فمنهــا تتحول هــذه البالد من بلد 
خــاص لشــعبها فقط إلــى بلد 
عام لكل شــخص يتمكن من 
الدخــول إليهــا ومنهــا يدرك 
المتلقى ســبب اختيــار الملف 
فنيجيريا هى  االســم  لهذا 

بلد البشر.

ضحى الورداني
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 ،2017 والعشرين  الرابعة  بالدورة  املهرجان  فى  املشارك  التونسى  العرض  واملقاومة(  فى احلب  )نساء 
أحداث  تدور  العكارى،  فتحى  وإخراج  العكارى،  مرمي  تأليف  من  البديل،  فرقة مسرح  قدمته  العرض 

ودورها  التونسية  املراة  دور  وتثمني  الفكر واخليال،  الراهنة ومساءلة  التأمل فى احلياة  العرض حول 
فى النضال التاريخى لتحرير ذاتها من قيود السلطة الذكورية التى حتيط بها فى كل مكان، وانعتاقها 

كمواطنة من املعوقات واملكبالت املدنية واالخالقية، فمن يحكمنا وما هى مرجعياته. 

تحيا الحياة.. صراع اإلنسانية مع التطور الصناعى

قدمت سويسرا على مسرح الجمهورية عرضا مبهرا بعنوان “تحيا الحياة” من نوعية الميوزيكال 
شو الذى يجمع بين التمثيل والموسيقى والرقص والغناء وألعاب لسيرك، مخرج العرض ومؤلف 

الموسيقى هو أندريه بيجنا وشاركه فى وضع الموسيقى يوحنا ريتنيه. 
يدور العرض حول عالقة أب بابنه ومن خالل حوارهما يكشــف العرض عن التطورات الصناعية 
والتكنولوجية التى أحدثت خلال فى حياة اإلنسان واإلنسانية، فبقدر ما أعطى التطور الصناعى 
لإلنسان بقدر ما سلب منه أشياء إنسانية كثيرة، مثل: الترابط األسرى، فبفعل التطور الصناعى 
واإلغــراق فــى العمل الذى لم يعــد بالضرورة متوفرا للفــرد فى نفس البلد الذى تســتقر فيه 
أسرته تفككت األسر. وقوع اإلنسان فى فخ االستهالك نتيجة لسيطرة مفاهيم الرأسمالية على 
كل عناصر الحياة. خلل العالقات الطبيعية؛ حيث أدت ســاعات العمل الطويل وفقدان الترابط 

األســرى إلى ظهور عالقات غير طبيعية بين مثليى الجنس. فقدان الشريك فى 
الحياة وطغيان مشاعر األنانية على الفرد.

يبدأ العرض بحوار بين األب وولده فى أســرة تنتمى إلى القرن التاســع عشر، 
يطالب االبن والده ببناء سد لتوليد الطاقة بقوة دفع المياه وفى نفس الوقت 
لتوفيــر المياه دائمة االنقطاع، فهى أســرة تحــاول اللحاق بإنجــازات الثورة 

الصناعية واللحاق بالمدنية المتحضرة.
ينتهى العرض بنفس موســيقى وغنــاء واألداء الراقص للرقصــة الثانية فى 
العرض التى جاءت بعد مشــهد العــب األكروبات بعرض البلورات الشــفافة 
التى تشــير إلى قطرات الماء، لكن كانت هناك اختالفات كيفية غيرت دالالت 
الرقصتين، وهى: مالبس الشخصيات فى الرقصة الثانية تنتمى للقرن التاسع 
عشر محتشمة للمرأة وبسيطة غير منمقة للرجل، فى نهاية العرض بعد رحلة 
التطورات التى طرأت على اإلنســانية أصبحت المرأة أكثر سفورا فى مالبسها 
والرجــل أكثــر تأنقا.  الحوار الذى دار بيــن األب وابنه فى بداية العرض كان 
وجها لوجه؛ ألنهما يعيشــان فى منزل واحد تجمعهم أســرة واحدة، أما فى 
نهاية العرض قبل دخول الرقصة فالحوار يأتى بين األب واالبن عبر الهاتف؛ 
حيث كل منهما فى بلد مختلف ولم يهاتف بعضهما البعض منًذ فترة زمنية 
طويلة دليل على التفكك األســرى الذى طال جميع األســر فى العالم بنسب 

مختلفة. 
تمرد االبــن على األب فى بداية العرض كان من أجل االلتحاق بركب التطور الصناعى والحياة 
المدينيــة، بينمــا تمرد االبن علــى األب فى نهاية العــرض كانت بهدف الهــروب من الواقع 

المدينى الصاخب وإيقاعاته المتسارعة الالهثة الذى تُنهك اإلنسان. 
فــى الرقصــة الثانية من العــرض كانت نســاء المنزل يالحقن قطــرة المياه وتأتــى الرجال 
لتجذبهــن خوفا عليهن من الغرق فــى حلم دخول المياه والكهرباء إلــى منازلهن، أما نفس 
الرقصــة فــى نهاية العرض فكانت النســاء تحاول الهــرب من الجموع العابســة؛ للبحث عن 
الســعادة التى أشــارت إليها ضحكاتهن أثناء الفرار، لكن هذه الجمــوع تجذبهن؛ ليعدن إلى 

صفوف الجموع العابسة. 
كان لالعــب األكروبات فى العرض دور ســينمائي مهم، فقد ظهر العــب األكروبات فى ثالثة 
مشــاهد من العرض، أولها مشــهد الحلم بدخول المياه لألسرة الريفية فى القرن التاسع عشر 
يؤدى فيه عرضا رائعا للعب بالكرات البلورية الشــفافة التى تشــير إلى قطرات الماء. المشهد 
الثانــى مع تغيــر زى المرأة إلى زى حداثى يُظهــر أنوثتها؛ حيث قدم العــب األكروبات عرضا 
بزوجين من العصى المعدنية تشــكل ضلعين من مثلث متحــرك، ومرة أخرى يتعامد أحدهما 
على اآلخر إلعطاء عالمة الصناعة واإلنتاج المتعارف عليها عالميا. المرة الثالثة التى ظهر فيها 
العب األكروبات كانت فى مشــهد الختام؛ حيث أخذ نفس وضعه الســابق، وهو منتصف عمق 
الخشــبة على مستوى مرتفع يقدم عرضا بأشكال معدنية على شكل أنصاف أقواس لتعطى لنا 
شكل عالمة ما النهاية )∞Infinity ( كعالمة تدل على عدم انتهاء معاناة اإلنسان من التطور 

الصناعى والتكنولوجى وساعات العمل الطويلة التى أجهدته وأثرت سلبا على اإلنسانية.
موســيقى العرض كانــت أكثر من رائعة ومبتكرة، على صعيــد الميلودى لم تخرج 
عن الســاللم الصغيرة، وقد وظف مخرج العرض والمؤلف الموســيقى فى نفس 
الوقت بعض اآلالت الموسيقية واألصوات الصناعية توظيفا موفقا للغاية، فعلى 
ســبيل المثال اســتخدم آلة الباندونيــون )األوكرديون األوروبــى الصغير( فى 
موســيقى المشــهد االفتتاحى للعرض للداللة على األجواء الريفية البسيطة. 
فى موســيقى الرقصــة الثانية التى هى نفســها األخيرة فــى العرض يظهر 
صــوت آلة نقر معدنية للداللة على أصــوات الماكينات فى المصانع. ظهرت 
مجموعــة الفيوليــن للمرة األولى فى موســيقى الرقصة التــى ترتدى فيها 
النســاء مالبــس حديثة تفصــح عن أنوثتها فــى الفتة ذكية مــن المؤلف 
الموســيقى لكون الصندوق المصوت لمجموعة اآلالت الوترية مأخوذ من 
شكل جسد المرأة. وهناك أغنيات أخرى لم يستخدم فيها سوى آلة البيانو 
مثــل األغنية المصاحبــة ألداء العب األكروبات بالبلورات الشــفافة. على 
المســتوى اإليقاعى اســتخدم أندريه الميزان الثالثى فى لحن أول أغنية 
التى صاحبت رقصة من امرأة واحدة، وُظفت موسيقى الجسد من الرجال 
والنساء بشــكل بديع حيث يقرع الرجال المنضدة والنساء خشبة المسرح 
بأقدامهــن فى الضلع األخير من الميزان يتبعها أصوات الرجال بالمقطع )هاي(. اســتخدم فى 
بقية األلحان الميزان الثنائى والرباعى البسيط. فى الرقصة الجماعية الثانية والتى هى نفسها 

األخيرة فى العرض تظهر نقرات إيقاع شرق أوسطى فى ميزان رباعى نقرته آلة الدف.
على مســتوى األداء الغنائى فقد تبادل ثالث نســاء الغناء مع بعضهن البعض كان الدور األكبر 
لواحدة منهن ذات الصوت المتزوسوبرانو التى ترتدى الفستان األسود، إلى جانب ظهور تعدد 

التصويت فى الكثير من أغنيات العرض.
وجديــر بالذكر أن الغناء من أول العرض إلى آخره كان من خالل مقاطع صوتية توزع عليها أى 

حروف ال تنتج كلمات لها معنى وإنما هى أصوات فقط.

د. ياسمين فراج
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 )العنف( العرض التونسى الذى شارك فى دورة اليوبيل الفضى للمهرجان 2018، العرض لفرقة املسرح 
الوطنى التونسى، من تأليف جليلة بكار، ومن إخراج فاضل اجلعايبى، تدور أحداث العرض حول العنف 

التونسيني أنفسهم، فهناك إحباط وقلق ومخاوف غير  التونسية بني  الثورة  الذى صاحب واستمر مع 
مسبوقة، ما الذى تسبب فى كل ذلك، وما جذور ذلك العنف، من أى عمق مظلم فى األساطير العريقة 

والسلوكيات البدائية يصلنا هذا العنف اليومى فى كل مكان. 

فينال

يبــدو للوهلة األولى قد يتفاجأ الباحث ويســأل نفســه: كيف 
يمكــن اإللمام بمكونات القــارة األفريقية الســوداء العرقية 

واألجناســية والدينية والقبائلية، أفريقيا هذه 
التــى تغطى 23 بالمائة من مســاحة الكرة 
األرضية وتشــغل حيزا يفوق الـ)3٠( مليون 
كم مربع، ومــا تتوافر عليها مــن إمكانيات 
وكنوز وذخائــر تاريخية وتراثيــة حية، هذه 
القــارة التــى واجهــت الكثير مــن األزمات 
مثــل الفقــر والفســاد والحــروب والجفــاف 
والتميــز العنصرى واألمــراض الفتاكة مثل 
)الســل والمالريا واإليدز( التى فتكت بحياة 
المالييــن، فضال على ذلك إنهــا تضم أكثر 
مــن )ثمانمائة قبيلــة(، تتكلــم بأكثر من 
)ألفيــن( من اللغات واللهجــات؟ فضال عن 
تمســكها بالرمز والقناع أثناء تأدية بعض 
من شعيراتها الطقوســية المتضمنة أيضا 

الرقــص والغنــاء والحلقــات الدائريــة التى تشــكل فرجتها 
االحتفاليــة.. وعبــر رقعــة جغرافيــة ليســت صغيــرة، والتى 
تضم دوال عــدة مثــل: )إرتيريا/جامبيا/غانا/كينيا/ليســوتو/

ماالوى/موريشــيوس/ ناميبيا/نيجيريا/جنوب أفريقيا/أوغندا/
زيمبابوى/جنوب السودان.. وغيرها(، لكن العودة إلى مناهل 
الدراسات والبحوث األولى عن األدب والفن األفريقى قد تخفف 
من عناء هذه الرحلة الموجزة، أمثال: )جورج سيلنيكس( أستاذ 
األدب األفريقى بجامعة كارنجى ميلون- بنســلفانيا 
فى الواليــات المتحدة األمريكيــة، و)عبده بدوي( 
كتابــه )مع حركة االســالم فى أفريقيــا( 197٠، 
وأيضــا )على شــلش( كتابــه )األدب األفريقي(، 
والذى يشير إلى كتاب الباحث السنغالى )بكرى 
طراوريه( الموسوم )المسرح الزنجى األفريقى 
ووظائفــه االجتماعية( باللغة الفرنســية عام 

.1958
إن دور اإلذاعــة عامــة فى نشــر المســرح 
والترويــج لــه عبــر العديــد مــن البرامــج 
اإلذاعيــة المعروفــة عالميا وعربيــا، ألنها 
شــكلت وســيطا ثقافيــا مهمــا لتنشــيط 
المســرح وترصين بعض المسميات أو المصطلحات الجديدة 
مثل )الدراما اإلذاعية أو المســرح اإلذاعــى( أو صناعة أعمال 
يتــم إعدادها لإلذاعة حصرا، ويمكن أيضــا أن نذكر فى هذا 

السياق، ظهور أســماء إذاعية عربية شكلت دورا رياديا مميزا 
فى هذا الجانب، أمثال: )عبداهلل شــقرون(، مؤســس المسرح 
اإلذاعــى فــى المغــرب، و)مخلــوف بو كــروح( مــن الجزائر، 
و)حســين الهنداوى( مؤســس المســرح اإلذاعى فى العراق، 
إلــى جانب الجهــود العمالقــة الرائدة لـ)عبده بــدوي( محرر 
مجلــة )نهضــة أفريقيــة( والذى عــرض الفلكلــور األفريقى 
برمته فى مقطوعات درامية إذاعية خالبة، وال بد من اإلشارة 
هنــا أيضا إلى نمــاذج مختارة من رجاالت المســرح األفريقى، 
أمثال: )وول ســوينكا( و)جون ببر كالرك( و)فرديناند أويونو( 
و)هارولد كمل( و)توماس مونولو( و)برنارد دارييه( و)لويسى 
نكومي( و)اثول فيوجارد( و)كويس كاي( و)كوزمو بييترسي(، 
الذين عمدوا إلى ترســيخ الدراما األفريقيــة وإعطائها نكهة 
خاصة بها ذات مضامين وأشــكال متعددة ومرتبطة بجذرها 

التاريخى والطقوسى والشعبى.
إذن، نحــن هنــا أمام ثالثــة نصوص مســرحية قصيرة تمت 
كتابتها لإلذاعة أصال، ينتمــى مؤلفوها إلى القارة األفريقية، 
وهم: ريتشارد رايف مؤلف مسرحية )الممر(، وجاجشيت سينج 
مؤلف مسرحية )الطحالب( وكين تسارو- ويوا مؤلف مسرحية 
)الراديــو(.. والواضح مــن تقنيات الكتابــة ومقتضياتها أنها 

المسرح اإلذاعى األفريقى
ثالث مسرحيات قصيرة

تعد المحاوالت التأسيســية األولى للمســرح األفريقى، والتى مهدت لجذوره األســاس وبلورت هذا المســرح وجعلته عالمة مميزة عبر المراحل 
التاريخية المتنوعة والمختلفة فى المســرح العالمى، هى تلك البدايات التى تكاد ال تختلف كثيرا عن بدايات المســرح عامة، فاألســطورة والدين 
والســحر قد أسهمت بشكل فاعل ومؤثر فى التمهيد للمسرح األفريقى، إلى جانب الطقوسية الشعائرية المحتكمة إلى واقع القبلية المجتمعية، 
إضافة إلى الفلكلور الشعبى والتراث بعد ذلك ومرورا بالثقافة الشفاهية - قبل الكتابية- والتى تناقلت عبر أجيال متالحقة حفظت بطريقة مباشرة 
أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى، حفظت من هذا اإلرث الروحى والحضارى والثقافى ليمد أثره عبر تشكل الكيانات الممهدة للمسرح وصوال إلى 

شكله ومضمونه المعاصرين عبر أسماء وأعالم من مؤلفين ومخرجين أفارقة تبوؤا الصدارة اإلبداعية فى المشهد المسرحى العالمى.

د. محمد حسين حبيب



الثالثاء 17 - 9 - 2019 العدد الثامن

نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

15

)جليلة بكار( ممثلة كاتبة مسرحية تونسية، ولدت مبدينة تونس عام 1952، شاركت فى تأسيس املسرح 
عام  اجلعايبى  فاضل  مع  لإلنتاج  فاميليا  شركة  تأسيس  فى  شاركت  كما   ،1976 عام  بتونس  اجلديد 

1993، قدمت العديد من املسرحيات ككاتبة وممثلة منها، كوميديا، فاميليا، عشاق املقهى املهجور، سهرة 
خاصة، البحث عن عائدة، جنون، عرب برلني، خمسون، يحيى يعيش، شاركت كشخصية وطنية مستقلة 

فى عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسى واالنتقال الدميقراطى عام 2011. 

فينال

مسرحيات إذاعية قصيرة تعج بالكثير من مالحظات مؤلفيها 
الخاصــة بالتمثيل اإلذاعى مثــل االبتعاد عــن المايكروفون 
أو صــوت االوراق والمالبــس وبقيــة المؤثــرات الصوتيــة 
والموســيقية المصاحبة للحدث المتخيل والمسموع من قبل 
مستمعى الراديو. تتحدث المسرحية االولى )الممر( لمؤلفها 
ريتشــارد رايف عن شــخصيتين هما )هو/ليونارد ديكســون( 
و)هى/ايســتيل كوهلر( لنكتشــف أن هو خبير مســرح زنجى، 
وهــى مخرجــة مبتدئة بيضاء، جــاءت طالبة النصــح منه فى 
اشــكالية تعاملهــا مع فرقة مســرحية مكونة مــن مجموعة 
ممثليــن هواة من الزنوج باســم )نيانجا(، طالبة منه المجىء 
معها بسيارتها الخاصة إلى قاعة التدريبات، فيجرى الحدث أو 
األغلب منه داخل الســيارة تتخلله حوارية بين االثنين تكشف 
عن جهل الســيدة بعملها الذى يجب، واستهجان الخبير منها 
وانزعاجه من ســلوكياتها وتوجهاتها الفكرية والثقافية لكن 
دون الكشــف الصريح عن موقفه، وحديــث مطول عن فكرة 
العبودية وعن شــعور المرء بلونه األســود، فينصحها الخبير 
بجملة:”إن افضل المســرحيات هى التى تمثل خارج الخشبة.. 
أفضــل المســرحيات توجد فــى الحياة الحقيقيــة«، ولقد قال 
عنه )مارتن أســلين(:”هذا النص كونه تعرض لمشكلة تقنية 
نص  في  محوريتين  شخصيتين  امتالك  وهي  جدا،  صعبة 
التشويق  بعنصرى  االحتفاظ  امتد ألكثر من نصف ساعة مع 
واإلثــارة وحركة المسرحية نفسها كانت مفتوحة على الدوام، 
وثانيًا رغم أن الموضوع قد عولج مرارًا فــإن المسرحية عالجته 

بطريقة دقيقة وأظهرت ما يكمن خلف النص المكتوب«.
أما المسرحية الثانية )الطحالب( لمؤلفها )جاجشيت ســينج(، 
فمكونة من ســبع شــخصيات منوعة من أفارقة وآســيويين، 
ســعت للبوح عــن المسكــوت عنه فــى عالقات اآلســيويين 
مــع األفارقة، وموقــف الحكومة األفريقية مــن كال الطرفين، 
فضال عن كشف المسرحية عــن تلك العالقات المرتبكة بين 
الطرفيــن إضافة إلى اإلعالن دراميــا عن موقف الحكومة من 
الذين فى الداخل ومن الترحيــل والهجرة واالغتراب، واألهم 
مــن ذلك كله أن النص وضع شــخصية العاهرة بؤرة الحدث 
معبــرا عن جــرأة وكشــف معاناة هــذا المخلــوق المسحوق 
اجتماعيــا وحكوميا، ولقد عبر لويس نكوســى عن المسرحية 
بقوله:”موضوع المسرحية واألسلوب الذى عولجت به أمر لم 
يتطرق إليه ســوى القليل من كتاب األفارقة، وأن يضع المرء 
شخصية غريبة شأن العاهرة فى مركز المسرحية شىء جديد 

تماما، للنص طالوة وطراوة الموضوع ومقاربته«.
وجــاء النص الثالــث )الراديو( لكين تسارو- ويوا، قاســيا فى 
طروحاتــه مستندا على الكوميديا الســوداء الساخرة بزعمنا، 
ليكشــف عــن حجــم وكبــر معانــاة الشخصيــات المسحوقة 
والمضطهــدة والمعوزة، تلك الشخصيــات التى ال يتبقى لها 
شــىء فى الحياة ســوى حلمها بادخال شىء ما لمعدتها، وإال 
تنتحــر وينتهى األمر، لكن بطريقــة حوارية ممتعة ومشوقة، 
فشخصية )باسى( و)اآللى( يحلمان ويفكران بالبحث عن حياة 
معقولة وآدمية، وما بعض مــن جملهما الحوارية إال التأكيد 
علــى ذلك، مثــل: ”كيف يمكــن لإلنسان أن يعيــش بمعدة 
فارغة«، أو”لماذا يرســلوننا إلى المــدارس إذا لم تكن هناك 
وظائف«، أو”تبا للعمل الشاق، ســوف أقتل نفسى يوما ما«، أو 
جملة”السجن افضل حاال من هذه الغرفة على األقل ستضمن 
ثــالث وجبــات يوميــا«.. وأيضا جملــة حوارية أخــرى تقول: 
”المحتالــون هم الوحيدون الذيــن يستطيعون تدبر أمورهم 
فى هذه المدينة”.. وغيرها من جمل أخرى تكشف عن أهمية 
هــذا الكاتب وانغماره فى عصارة مجتمعه ومعاناة ناســه فى 
نيجيريــا، وتحديدا فــى الجوس و”كم هى الحياة قاســية فى 
الجوس”، ويقول باســى فى النص: ”عندما تكون فى الجوس 
عليك أن تكون عفريتا.. الكثير من المحتالين هنا”.. ال تعليق.
# من المسرح األفريقى ثالث مسرحيات قصيرة، ترجمة صخر 
الحاج حسين، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة 

الثقافة دمشق 2٠1٠. 
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Best Actress Award went to Tunisia three times. The first was in 1993 when 

«Sabah Bu Zwita, Galila Bakkar and Fatma Ben Sadan» won the prize for 
their roles in «Familia» of Ben Ghilan Theater band. The second time was in 

1999 when «Lila Tubal and Sabra Al-Hamis» won the prize for their roles. 
The third time was in 2010 when «Samah Dashrawi, Nabila Quider and 

Samah Tukabari» won the prize for their roles in «Bags». 

Dr. Nessma Salim

And it grew both day and night
Till it bore an apple bright….
In the morning glad I see,
My foe outstretched beneath the tree..
(A poison Tree by William Blake)
      In his poem A Poison Tree, William 

Blake makes a direct allusion to the Biblical 
story of Adam›s fall from Paradise to earth, as a 
punishment for eating from the forbidden tree. 
Dr. Ahmed Mohamed Abdel Amir has directed 
the shadow show Sindbad, as a tactile live 
narration of Blake›s story. The show is presented 
by the national troupe of Iraq, Baghdad. It is 
mainly about the global issue of existentialism, 
vitalism, and mortality, embodied by Sindbad, 
the symbol of a common human being who 
fights  and struggles to change his fate and 
purify his soul of the original sin and release 
the suffering soul from the imprisonment of sin. 

   The journey of the show is virtual, 
starting from the first creation of human beings, 
passing through sin and repentance. This 
journey is a journey of knowledge , perfection, 
and disappointment at the same time. As a 
consequence of original sin, human beings 
are punished by being sinners who never stop 

committing mistakes. Their repentance is a 
recurrent religious action due to their former 
sins. The universality of the show gives 
audience another chance to contemplate and 
reflect on their current status. The universality 
of the show emerges from the fact that these 
themes of sin and repentance, damnation and 
salvation, and  torture and redemption are 
recurrent concepts in all religions. 

     The first scene of the show reflects the 
circle of life in which a human being is involved. 
The changing colour of these circles is a symbol 
of the changing circumstances of all human 
beings. The appearance of Satan is the symbol 
of the inevitable presence of evil in the life of 
human beings. The giant hand that manipulates 
the poor creature is actually the hand of fate, 
which draws the future of all human beings. It 
is like a divine hand that draws the destiny and 
future of human beings. 

       For the first time Paradise appears. 
It is like a reward for audience. Full of fruits, 
flowers and colors, the human being keeps 
moving, enjoying the beauty of his current new 
world.  Again the scene of the children playing 
with the drums may be a reference to human 
beings who were little kids just a few minutes 
ago; it is about the quick passage of time and 

its consequences. The scene of the man who 
has more than 4 hands may be a reference to 
the completely free will of a human being to 
do whatever he aspires to away from its being 
legal or not, good or  not, accepted or not. 
Followed by the scene of the sea, another world 
is explored and uncovered, a vague one. The 
sea world is something uncommon to human 
beings, that is a symbol of the contradiction 
between what a human being wants and what 
he actually achieves. 

     The shadow man starts holding his 
dream as if a ball of light in a dark context; 
alluding to God›s opened door for repentance, 
redemption, and restoration. Sindbad of the 
show runs away from his fate to find himself 
in the hand of fate. The show is actually a 
didactic one. An audience is directly warned 
against disobedience, transgression, and sin. 
The music itself is expressive and telling. It 
seems the music cries or moans. The heavy tone 
of the instruments is a symbol of the heavy soul 
of Sindbad. The moral lesson conveyed in this 
show is that a human being may be the source 
of his own destruction and torture. The final 
scene of the souls, coming out of the body is a 
reminder of the absolute end of human beings; 
that is death.

of Paradise LostSindbad
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In 2008, Tunisia participated in the festival with «City Guards» for «The Tunisian 

Daily Theater» band, written by Al-Meskini Al-Sagheer and directed by Al-Mungy 
Ebrahim. The performance showed the two characters of «Karmat and Gumguma» 

who came from a small village to the city with a scarecrow. They put their scarecrow 
on the walls of city for protection, authority and power. The performance took us to 

the deep history of Arab nations with all its events and conflicts.

Dr. Hagar Eltarabishy 

The Tunisian playwright and director, 
Moez El›ashoury, presents a vigorous 
play loaded with theatrical and narrative 
techniques to pose important questions on 
violence, censorship, love and freedom of 
speech. It carries the spirit of the glorious 
Tunisian Revolution of 2011 in how it 
escapes the pre-revolution stage and its 
suffocating fear, and now daringly asks the 
tough questions. «Don Quixote Tunisia» or 
«Love under Surveillance» is a documentary 
drama that recounts a true yet tragic story of 
a  love story between a director, Aziz and 
Azza, the actress, who got forcibly separated, 
and Aziz was thrown into prison for false 
accusation under the name of terrorism. 

In order to deliver his questions, 
El›ashoury is using all his theatrical 
weapons; it ranges from intertextuality and 
borrowing Cervantes› Don Quixote who 
fights the windmills of life, to true facts 
literally narrated on the stage to recount 
the past and the present, circus-like and 
acrobatic movements involved as well as 
contemporary choreography, and not to 
mention the play-within-a play technique 

as well. All of these are infused to move 
between the original play the true story 
that Aziz was working on back then and 
its rehearsals, to the factual incidents in 
the story of Aziz and Azza and how they 
were hunted down to their own sad end, 
back to reality in  the aftermath of Aziz›s 
imprisonment, and the theater company re-
gathering to do the original play once again 
amidst all restrictions they are facing in the 
new Tunisia.

These theatrical tools are used to manifest 
the upper hand of the regime and its security 
forces along with their power, as well as 
the religious restrictions that handcuff the 
theater group as well and how it throws 
accusations onto them. Hence, one can see 
that the theater company and those group of 
artists, actors and actresses and their play are 
nothing but a microcosm of Tunisia at that 
time and the question of liberty in its true 
essence. As a result, they are all nothing but 
Don Quixote who is fighting the windmills 
of the suffocating state and its sanctions. As 
a result, the play does not give us a unified 
resolution to this dilemma, but rather leave 
us in a mayhem of definitions of what liberty 
and freedom are, to drive us to madness and 

reconsider our own personal definitions of 
these values.

But it is undeniable that the play in itself 
is a manifesto of defying silencing and 
censorship. El›ashoury and his theater group  
have effectively used all their talents and 
tools, messing with spatial and chronological 
order in order to show they have won their 
own voice, their own freedom of speech. 
Their postmodern Don Quixote is full of 
anger and has shed his own simple nature 
to a more crazy and aggressive one because 
of the surrounding circumstances. They 
are exposing political, social and religious 
limitations and restrictions imposed on 
artists and people in general. Moreover, 
they have opened a wound that need to be 
cleansed in the story of Azza and Aziz and 
bringing it forward to the public, unveiling 
the tyranny of the police power at some 
point. This courageous move in the play 
«Don Quixote Tunisia» or «Love under 
Surveillance» is a heroic gesture from Moez 
Al›ashoury and the group of artists involved 
in presenting their dilemma, the important 
questions in the future of arts not only in 
Tunisia but also the Arab world, all comes 
in an epic play by all means.

Voicing the Silenced Words
«Don Quixote Tunisia»
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An African Burst
Nourhan Elometry 

Eli Ohna or Land of the People is the production 
of Emage Dot Com Global Theatre from Nigeria. 
The performance is a mere African presentation. In 
fact, most of the African shows and performances 
refer to a social or a political issue. Whether social 
or political, both issues are mutually connected 
and manifold. In the CIFCET 26th edition, Egypt 
is blessed with 4 African performances, however, 
some of them were not allowed to show their 
aesthetical innovation. Therefore, Eli Ohna is 
one of the booming performances that need to be 
investigated thoroughly.

The playwright and the director, O vunda 
Ihunwo, who is well acknowledged, presents his 
aesthetics in Eli Ohna. The story of the performance 
revolves around the idea of the alternation of the 
African society from a happy one to a miserable 
one after the invasion of the whites. At first, the 
invasion of the whites came concealed under the 
cloak of religion, later the genuine deeds and ends 
appeared clearly to the blacks. To accentuate, the 
white colonization controlled all aspects of life, 
it even changed the blacks from owners of the 
land into the slaves of the colonizers. Here, the 
theatre harnessed the idea of racism in relation to 
politics. All the ramifications and repercussions of 
the white invasion are manifested explicitly and 
implicitly in the play.

African people are always known to be happy 
and energetic. Vitality and vividness is things that 
are instinctive or in their blood. So, the performance 
opens with the performers wearing black, and 
producing specific moves which are utterly 
original. To accentuate, they depend on a type 
of choreography that no other can perform. The 
African physical appearance with its glimmering 
dark complexion is totally orchestrated with the 
design of the movements. In addition, the idea of 
the performance is employed in other ones, but the 
different thing here is the number of performers. 
When choosing a large number of performers, 
this means that the performance gets the booming 
halo. It also becomes fully energized and catchy 

enough for the audience. When the theatre is 
full of people, the stage becomes an arena for 
theatrical innovation.

One notices the element of experimentation 
not only in the moves, but also in the use of the 
projector. When another type of art is involved 
in theatre, this proves that the holistic work is an 
experimental one. The attention of the audience 
here is grabbed forcibly, and it takes him/her to 
live the experiment itself on stage among the 
performers. In addition, there is a color festival 
on stage. The work here depends on the visual 
sensation of the audience that is highly effective. 
No doubt, the props used are in a mission to 
achieve a certain goal which is to make the 
audience fully understand the text through 
the messages on the stage. 

At a certain scene, the performers 
divide into two classes: the totalitarian class 
and the ruling class. This division happens 
between the black people. This is the dark side 
of the white invasion. Rule number 1 always 
embodied in the concept of segregation. They 
have to divide the people into two classes: 
upper and lower. Whether both classes are 
cooperative or not, still the gap constitutes 
a suppressed hatred. All of these ideas are 
manifested thoroughly through the designs 
of movements and music. Furthermore, 
the projector shows the continent of Africa 
green and autonomous. This gives a 
reference to the belief of the Africans that 
Africa is the cradle of civilization. It was 
autonomous, and will always remain as such, 
regardless the unstoppable trials of division 
and devastation. 

At the end, racism and colony is such a 
universal issue that is part and parcel of the 
human suffer since dawn of time. The African 
theatre is a very successful and achieving 
one in this domain, and also in the domain 
of choreography and theatrical designs. 
Thus, theatrical aesthetics springs from the 
dire need to reinforce and foster the pillars of 
experimental and contemporary theatre. 

Scene 07

Tunisia won the Grand Jury Award for Best Performance twice for «Night›s 
Talks» by Teatro Band in 1995 and «Bags» for The Tunisian National Theatre 

in 2010. 
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Best Actor Award went to Tunisia Twice. The first was in 1996 for «Basheer 
Al-Ghariany» for his role in «Man and Woman» for The Tunisian National 

Theatre and the second was in 2001 for « Al-Munsef Al-Saim» for his role in 
«The Confused Saw» for Fu Theater Band. 
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Female Suffering Leading to Suicide
By: Hemmat Mostafa 

Translation: Nourhan Elometry 
Virginia Woolf is one of the most 

prominent figures who were once known 
to be one of the famous writers that wrote 
about the human conscious. She was famous 
for her novels and critical analysis which are 
written to allude to literary symbols. Virginia 
Woolf is also known to be the outcome of a 
miserable life, and this was explicitly shown 
in her book "A Room for One Person"; one 
of the most well-known autobiographies. 

In the twentieth century, Virginia Woolf 
suffered from the loss of her brother and 
her father which affected her tremendously. 
In addition, at her early life she got rapped 
and harassed, so definitely this affected her 
a lot. After suffering for all this long time, 
she, hypothetically, predicted her suicide 
earlier in her drama "Announced Suicide". 
This play started with a speech that included 
part of her suicide note. Virginia Woolf 
suffered for a long time from brutality and 
harshness throughout her life. Likewise, the 
performance presents and analogy; about 
a girl who is revolting against 
life by committing suicide. 
Mai is the heroine who 
embodies the human 
suffer that many 
women are subjected to 
during their lifetime.  

The performance presents visual 
semiotics and physical movements which is 
veiled by a black color. In addition, there is 
a sort of farce in the play; as later the color 
black is mixed with the white when Mai got 
married. Mai lives happily for a very short 
period, before reverting to the miserable 
noxious life again. Furthermore, there is a 

motif which is the image of the girl standing 
in the middle between the river and the 
woods. This image is viewed by a projector. 
The use of the projector is a recent tool to 
renovate the theatrical image and support the 
sensational pillar of the play. 

In a scene that is based on realization, 
Mai succeeds to reveal her relation with 
the other sex using her body language and 
her monologue. She recounted her story 
in which she alluded to the male brutality. 
He husband is not of that type, however, 
he is cooperative, passionate and loving. 
After getting two children, he supported 
her to the maximum, unlike the ugly world 
that slaughtered her psychologically. 
Furthermore, when she remembers getting 
rapes and harassed, she gets more depressed. 
Therefore, for here there was no way to feel 
relieved but to commit suicide. 

The events of Announced Suicide is 

merely narrative. It exposes the biography 
of Virginia Woolf, that was once got 
prohibited from entering the library. Mai 
embodies such incident in details on stage. 
In addition, the play reveals the miseries 
of Virginia who was always subjected to 
traumatic events throughout her lifetime. 
Unfortunately, she was tremendously 
depressed, and by default she surrendered 
to the calamities to takeover her. She was 
overwhelmed by screams and abrupt voices 
that led her eventually to commit suicide.

At the end of Announced Suicide, the 
suicidal scene is the last scene. Mai is 
controlled by the deep voices that always 
occupied her. The marvelous presentation 
here takes place when Mai mimics the voice 
of death behind the mask. Mai was blaming 
death for taking her beloved ones. So at the 
end, she wears her coat and heads to the 
river where she throws herself to get rid of 
the voices. 

Announced Suicide is presented in the 
CIFCET in its 26th edition. The performance 
refers to the Arabic collaboration that is 
concerned with instilling the theatrical 
aesthetics. The work is the outcome 
of a collaboration among Egypt, the 
Kingdom of Saudi Arabia and Tunisia. 
The experimentation here is based on the 
concept of partnership. The launch of this 

partnership takes place in Egypt. Sami 
Elgoma'an is the playwright, Mona 

Telmoudi is the actress in the role 
of Mai, and Mazen Elgharabawy 

is the director. 

Announced Suicide
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Tunisian participation in jury membership was very strong starting with 

«Mohamed Edris» in 1991, «Fadel Al-Guaibi» in 1995, «Ezz El-Din 
Medany» in 1998, «Al-Munsef Al-Swisy» in 2002 and «Mohamed Al-Mungy 

Ben Ebrahim» as a final participation in 2009. 

Ahmed Samir

Once you sail your tiny body without a boat, it is sure to lead you to drown. 
As soon as your feet hit the water you discover the falsity of drowning When 
you carry waves and dance with your tiny body, you realize that your entire life 
is a dance played by the waves.

That philosophy is hidden behind the dance show A Wave from a Distance 
That will be presented to us by BODY BUILDERS | Rafael Alvarez From 
Portugal, Director and Choreographer : Rafael Alvarez, Lighting Designer : 
Nuno Patinho, Nuno Patinho / Technical Director and Light Designer, Dancers 
: Rafael Alvarez , Yuta Ishikawa

Rafael alvarez is a Choreographer and dancer, set and costume designer, 
Researcher and teacher , His choreographic work has been presented since 1997 
in Europe, South America and North America, Middle East, Asia and Africa . 
Over the last 20 years, he has been developing a highly visual choreographic 
work revealing a strong personal imagery that stands out for an enigmatic, 
symbolic, poetic and minimalist use of the body, movement and space, He has 
been teaching since 1998, Improvisation/Composition and Inclusive dance, 
involving students and professional dancers, people with disabilities, seniors, 
people with Parkinson›s, children and artists in general. Artistic director of 
BODYBUILDERS – Contemporary Dance & Performance (Lisbon, Portugal), 
Rafael Alvarez gives continuity to his creation project inspired by Hokusai›s 
iconic image of The Big Wave of Kanagawa directing a new piece between 
Portugal, France and Japan in collaboration with Yuta Ishikawa.

Dramatic dance has its own independence and seeks to present a planning 
system that highlights what is related to human activity, behavior and feelings.

It is the body language as the new playwrights began to discover the 
impact of the image and the body of great scenes, especially after the 
modernization began to expand in the magazines of art, literature and theater, 
which was usually associated with rebellion and liberation driven by the 
desire to challenge, the ability of the elements of the work to unite in an 
integrated artistic model gives a theater Experimentation and Contemporary 
, The show we are clashing with that vision strongly, as the dance takes place 
through two bodies sailing in silence for a fragile dance, a wave of tide and 
disagreements. Soon and away, divers discover that they are in an invisible 
dialogue

Among the fascinating memories and stories that invade our imagination, the 
dance is designed from paper derived from an open dance of the senses that dive into 

other far and near readings, and closer to the extreme, between East and 
West, Calm and stormy, ugliness and beauty, the word 

and the novelty of the body

Mary Khalaf 

  As a part of the 26th edition of Cairo international Festival for 
Contemporary and Experimental Theatre, the performance “Four 
O’clock” will participate for this year’s edition. It is a step to create 
a global channel for introducing and exchanging different visions 
of the current situation of the theatre in Egypt and around the world. 

 The performance is from the United Arab Emirates, it is 
introduced by the band of the modern theatre of Sharjah organization 
for Folklore and theatre. It was produced in 2019. The performance 
name is “Four O’clock”, it is written by Talal Mahmoud Akram, 
and directed by Ibrahim Salem Gomaa Al-Bairaq. The music of 
the performance is by Mousa Al Baloushy, and scenography by 
Ibrahim Salem Gomaa Al-Bairaq. The lightening is by Mohammed 
Gamal Wazir. The duration of the performance is from 53 minutes 
up to one hour, and the language of it is the Arabic language. The 
number of participants is 11 persons.

 The performance is about 5 persons with Obsessive Compulsive 
Disorder (OCD), they went in a visit to their psychiatrist who was 
late for his appointment, so they started to make a group sharing 
till the psychiatrist arrival. They started to talk about their problems 
and sufferings which caused them OCD. 

 The performance discussed many important social values 
such as accepting others and the diversity of people. It created 
a connection between different backgrounds, such as Lara the 
Christian woman and Galil; the conservative Muslim. It also 
discussed how the absence of such values will negatively affect the 
society causing it a moral and social crisis. 

 The performance was a harmony between the functional 
and visual content. The lighting succeeded in reflecting the right 
dimensions of each character, and moving from dark to light 
smoothly. The performance sheds light on the mental issues in 
the society to set the fact of those mental issues could be a way 
to discover more about the self and create new methods to invest 
in it. 

Group Therapy for 
Anti-Social Problems

A Wave from a Distance

Four O’clock
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Mary Khalaf 

Cairo International Festival for Contemporary and Experimental 
Theatre on its 26th edition will host “Afioun” performance. It is 
an attempt to create connections between theatre community in 
Egypt and other countries around the world in order to enhance the 
theatrical scene. 

“Afioun” is collaboration between Germany and Syria. 
The performance is performed by Movement band for dancing 
“Haraka Band”, it was produced in 2018.The performance is 
written by Osama Al Hafiry and Mohammed Deban, cerography 
is by Mohammed Deban. The dancers are Mohammed Amin, Rosa 
Nirhamo, Sevitlana Kovaliva, Maher Abdel Moaty, Ghaith Noury, 
Assiel Qoubty, Mohammed Al Mogawer, Ramadan Hamod, Juliana 
Korsi Koling, Mereleh Geibawr, Abdullah Hatem, Fani Kolisch, and 
the actor Ramadan Hamod. The duration of the performance is 45 
minutes. 

“Afioun” is the name of the Opium; a drug that used to control 
severe pain, and in this performance it means people’s addiction 
to memories and whom they love as an answer for their existence. 
Afioun is the way that we calm down our pain of loneliness. It is 
how people are always searching for a purpose to life; and these 
memories are one of the main answers that people use to solve this 
issue. The question of what is your purpose in life? It is a lifetime 
question that everyone tries to answer which causes conflicts and 
battles around the world. 

Haraka band uses dancing as a tool for expressing what is going 
on inside us, it was established in Berlin, Germany; and it is a mixture 
of Arab and foreign artists. The band introduced many works, such 
as “Chain”,” Free Presence”,”Afioun”, “We”, “Rita’s Long Winter”.

The performance attended many of international festivals, such 
as Iranian Art Festival in Germany, Damascus Voices Festival in 
Spain, Arab Theatre Festival in Tunisia, Sawari Festival in Bahrain, 

and Cairo International Festival of Contemporary 
and Experimental Theatre. 

Ramez Emad 

Isolation is the experience of being separated from others. It may result 
from being physically separated from others, such as when a person lives in a 
remote area. Isolation can also result from being emotionally removed from 
a community. (The separation could be real or perceived), and the isolated 
person may experience loneliness or low self-esteem. Over time, a person 
may develop social anxiety, depression, or other mental health concerns.

So, Dear reader, What do you expect, if you see two persons who had 
been isolated since they were three years old for 123 years in a place called 
«The station»? Do you imagine their feelings, actions and language of 
communications are? This is what we will see in “The station” by “Ferenc 
Fehér” and performed by “Ferenc Fehér, Dávid Mikó”.

Orsolya Balint says: ““Ferenc Fehér’s choreography, in which the 
dancers act as though animated by some mysterious force, is astonishingly 
organic and yet mechanical at the same time, simultaneously conjuring up 
mathematical formulae and natural patterns, the intelligent human particle 
floating in an abstract plane, and the collective (quantum?) Consciousness.

The Station is a super-concentrated ‘interim’ microcosmos both inside 
and outside real space and time, depicting the incessantly restless state of 
an urban zombie and the cacophony of an outside world woven from a rich 
fabric of sounds (also created by Fehér); and in the center of it all stands its 
quintessence that is the complex relationship between two people with their 
own internal rules, which they are all too ready to break at the drop of a hat”.

Ferenc Fehér is an experienced and successful dancer-choreographer, his 
style is a unique and expressive combination of freestyle dance, physical 
dance and animal movements. Ferenc›s dance is the result of constantly 
improving and perfecting his repertoire of unique moves, and he has been 
making and performing his own choreographies all over the world since 
2007.

 “The Station” has been awarded “the Mash prize (Special prize) at 
Jerusalem/The sixth International Choreography Competition” in 2018 and 
“Special Prize of the Jury at Masdanza International Contemporary Dance 
Festival of The Canary Islands” in 2018.

The Pain Killer for 
Existential Questions

Escape if you can!

Afioun

The Station...
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Prolog

 Theatre of the
Margins

Along the history of the festival, Tunisia had twenty-five participations 
starting with (Diaries of A Dinosaur) in 1988, for the famous «Teatro» Band 

that widely participated in the festival, till this year›s performance (Don 
Quixote) for «Prova» Band. The only round that Tunisia didn›t participate 

was in 2004. 

CIFCET Mourns Professor Ahmed Sakhsoukh

Romeo to be Shown Twice Tomorrow

Kumbe Arts Project Launched in the Creativity Center

 Organization Committee of CIFCET agreed to host
 two shows for the Swiss Performance “Romeo,
 Romeo” o Al-Ghad hall tomorrow. Official
 spokesman of the festival indicated that this is
 due to the small size of Al-Ghad Hall and massive
 number of audiences who expressed their wish

 to attend the performance. It is noteworthy that
 “Rome, Rome” is the second swiss participation
 during the 26th round of CIFCET as Switzerland
 participated with another performance titled “Viva
 La Vi”, shown on The Gumhoria theater earlier in
 this round.

 The Ugandan trainer, Jingo Ismail, started his first
 day of his workshop of “Kumbe Arts Project”
 at Dance School of Creativity Center. Ismail
 indicated that the workshop aims to introduce
 African Dance infused with other forms of dance
 to the trainees as a form of experimental dance. He
 also indicated that the workshop targets anybody
 either dancing or not only if the trainee has the
 passion for Traditional African Dance infused with
contemporary urban life

 CIFCET board of Directors issued a mourning
 statement for the Egyptian academic and Theatre
Figure Professor Ahmed Sakhsoukh as follows:
 With deep grief, Board of Directors of Cairo
 International Festival for Contemporary and
 Experimental Theatre mourns the Egyptian brilliant
 writer, critic and academic «Professor Ahmed
 Sakhsoukh», professor of Drama and former dean of
 the Higher Institute for Theatrical Arts. For several
 years, the late participated as an active critic and
 chairman of panels committee in the festival and
 several other festivals. May God Bless his soul and
 Provides his family, friends and students with patience
 for this severe lose.
 Professor Sakhsoukh was born in 1947. After
 graduation from the department of Drama and
 Criticism in the Higher Institute for Theatrical Arts
 in 1975, he went to Austria to complete his theatrical

 studies in the University of Vienna. He worked as
 professor of drama and criticism, former head of
 drama and criticism department, vice dean and then
 dean of the Higher Institute for Theatrical Arts – the
 Egyptian Academy of Arts. He wrote many books,
 research papers and articles concerning theater
 sciences.

In spite of all theoretical 
differences and complexes, 
the Arabs created several 
semi-theatrical phenomena 
open spaces that didn’t 
meet the chance to be 
complete as a fully complete 
theatre. This is due to the 
fact that regimens, regard-
less of their structures over 
ages, didn’t recognize these 
phenomena nor consider-
ing them as official. Usu-
ally, those creative artists 
of these phenomena suffer 
from oppression and mar-
ginalization so that these 
phenomena are related to 
the public classes. This is 
well-documented in “Shadow 
Puppets”, the most mature 
Arab theatrical phenom-
enon with its effective role in 
raising awareness and social 
exposure. This led a king like 
‘Al-Daher Baibars” to pur-
sue shadow puppeteers who 
were accused of misconduct. 
This also indicates that Arab 
phenomena of theatrical per-
formances suffer from severe 
oppression as all systems of 
the authority didn’t wish to 
improve them or even im-
plant them deep in the public 
awareness as these phenomena 
are always against the author-
ity in public spaces outside all 
officially recognized spaces. 
This can be compared with 
popular practices that remain 
in the shadow due to its chaotic 
nature and its public mockery. 
This is why they are closely 
related to bars, markets, cafes 
and popular lanes. 

 Khaled Raslan 
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• Lighting Workshop 
– Jay Ryan - Falaki 
Theatre

• 10:00 am – 1:00 pm 
Making Dance Theater (Directing) 
– Dan Safer – USA – Room 201 – 
Falaki Theatre.
• 10:00 am – 1:00 pm 
Lighting Workshop – Jay Ryan - 
Falaki Theatre.

• Kumbe Arts Prpoject – 
Jingo Ismail – Dance School 
of Creativity Center.

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

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

• The Body as a Path of Poetry 
– Sebastian Brottet-Michel – 
Ibdaa Cinema.

• The station – Hungary – Small 
Theatre – Cairo Opera House
• ThSurveys the Prairies of Your 
Room – USA – Flaki Theater

• Signing Cooperation Protocol 
Between CIFCET And The Arab 
Theatre Institute - Main Hall - 
Supreme Council Of Culture.

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

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

• A A wave from a 
distance – Portugal 
– Al-Hanager Arts 
Center.

• Afioun – Syria/Ger-
many – Al-Gomhouria 
Theatre.

• Romeo, Romeo, 
Romeo – Switzerland 
– Al-Ghad Hall.

• A wave from a distance – Por-
tugal – Al-Hanager Arts Center
• Afioun – Syria/Germany – Al-
Gomhouria Theatre
• Romeo, Romeo, Romeo – Swit-
zerland – Al-Ghad Hall

10:00 am – 1:00 pm

10:00am

 5:00 pm

11:00 am – 2:00 pm

11:00 am – 2:00 pm

11:00 am – 2:00 pm

11:00 am – 1:00 pm

 5 PM

 1:00 pm

 9 PM

 9 PM

 7 PM

 7 PM

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

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

• a round table about «status of 
Arab Theatre» - Main Hall – Su-
preme Council of Culture
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