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اعترافات زوجية.. 

الصراع من أجل البقاء

»انتحار معلن«
 مشروع مسرحى 

عربى الهوية 



فعاليات اليوم 

فعاليات الغد 

•  ورشة دان سافر »إخراج املسرح 
الراقص«  من  10ص1-ظ   بغرفة 

215 مركز التحرير الثقايف.
•  ندوة املسرح اإلفريقي »حول 

إشكالية التعريف والتصنيف 
والنقد«   من 10ص- 11:45  بقاعة 
املؤمترات باملجلس األعلي للثقافة.

• ورشة تشيمي فيوكوموري »الفضاء 
واجلسد« من 11ص - 2 ظ  مبدرسة 

الرقص مركز االبداع
• ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول من 

11ص - 2 ظ بقاعة اآلداب – املجلس 
األعلي للثقافة

• ندوة “مداخل لدراسة املسرح 
اإلفريقي”   من 12:15-2ظ   بقاعة 
املؤمترات – املجلس األعلي للثقافة

رئيس التحرير:
خالد رسالن

مدير التحرير:
محمد مسعد

المتابعات:
أحمد زيدان

رئيس القسم اإلنجليزى
د. طارق عمار

سكرتير التحرير
حسام عبدالعظيم

مراجعة لغوية:
محمود رضوان

تنفيذ:
أحمد السيد

محمود عادل
تصوير:

هدير سيد - هيا فرج اهلل
- تونسى  - يوسف صقر

محمد سعيد   
الهوامش إعداد:
عمر توفيق

طبعت بشركة األمل للطباعة والنشر 
وليد يسرى وشركاه
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المدير الفنى
وليد يوسف

www.cifcet.com 

facebook page: cifcetofficial 

Instagram: cifcet.festival

Follow us on

10 ص 

11 ص 

12 ظ 

5 م

7 م

 – ”land of the peaple“•
نيجيريا – مسرح البالون

• »viva la vie« – سويسرا – مسرح 
اجلمهورية

• »عالش« – املغرب – املسرح العائم 
الصغير

• »دون كيشوت« – تونس – مسرح 
السالم

• »السندباد« – العراق – مسرح ميامي
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• ورشة تشيمي فيوكوموري
»الفضاء واجلسد« مبدرسة الرقص 

مركز االبداع 
• ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول 

بقاعة اآلداب - املجلس األعلى 
للثقافة

• Master Class عن أعمال »جيسيكا 
كاهوا« ، العرض املسرحي ومسرحة 

»الزمان واملكان«  بالقاعة الرئيسية - 
املجلس األعلي للثقافة

• »اعترافات زوجية« – سوريا – املسرح 
الصغير بدار األوبرا

• »ديستوبيا« مصر – مركز الهناجر 
للفنون

• »viva la vie« – سويسرا – مسرح 
اجلمهورية

• »انتحار معلن« تونس – السعودية – 
مسرح الغد

11 ص - 2 ظ

11 ص - 3 ظ

 5 م

 7 م
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برولوج

األمريكى  المخرج  مع  أجريته  حوار  في 
تكريمه  أثناء  شيكنر  ريتشارد  الشهير 
 2010 عام  التجريبى  المهرجان  في 
األهمية،  في  غاية  مالحظة  له  كانت 
وهو أنه من الضرورى أن يهتم مهرجان 
خارج  تقدم  التي  بالعروض  القاهرة 
المعمار  ألن  نظرا  اإليطالية،  العلبة 
مهم  جزء  األدائية  المساحات  أو  البديل 
ثم  المسرح،  في  التجريب  عمليات  من 
ستكون  العروض  هذه  إن  قائال:  أردف 
بفكرة  يهتم  لمهرجان  قوية  إضافة 
شاهدها  التي  العروض  فأغلب  التجريب، 
التصورات  أسيرة  كانت  الدورة  تلك  في 
اإليطالية.  العلبة  داخل  التقليدية  الفنية 
والحقيقة هو رأي له وجاهته ودعوة تجعلنا 
ندفع بالمهرجان دفعة قوية لألمام، خاصة 
أن مصر بخالف مسارحها العديدة المجهزة 
بها العديد من الفضاءات التي من الممكن 
تجارب  عليها  قدم  أنه  خاصة  استغاللها، 
غاية في األهمية، ولعل أهمها تجارب حسن 
في  المفتوحة  األماكن  ومشروع  الجريتلي 
ال  المثال  سبيل  على  الجماهيرية  الثقافة 

الحصر.
نلتفت  أن  السابق يجب  ومن حديث شيكنر 
كونه  فكرة  تجاوز  المسرحي  المعمار  إن 
من  عبر  خطابا  أصبح  إنه  حيث  بناء،  مجرد 
للعالم،  تصوره  عن  المسرحي  الفنان  خالله 
روسو  تعبير  في  ذلك  نتلمس  أن  ونستطيع 
التقليدية في  رأيه في تلك األبنية  من خالل 
جاءت  لهذا  والتميز،  للقوة  تجسيدا  كونها 
ذلك  من  الخروج  في  المسرحيين  محاوالت 
تكبل  التي  القوة،  لتلك  مواجهة  هو  المعمار 
العالقة  لتغيير  اإلبداع وعمل محاوالت عديدة 
بين العرض والجمهور من ناحية، واالتجاه إلى 

تفاسير أكثر إنسانية من ناحية أخرى.

خالد رسالن

المعمار المسرحى 
والتجريب

املسرح  عمالق  مع  كانت  والبداية  السوريني،  املسرحيني  من  كبير  عدد  بتكرمي  املهرجان  قام 
السورى والعربى سعداهلل ونوس، الذى مت تكرميه فى الدورة الثانية عام 1989، وفى الدورة الثالثة 

عام 1991 مت تكرمي عمالق مسرحى آخر هو الكاتب محمد املاغوط، وفى الدورة الرابعة عام 1992 
الكاتب  الدورة اخلامسة عام 1993 مت تكرمي  وليد إخالصى، وفى  الكاتب  بتكرمي  املهرجان  قام 
رياض عصمت، لينال كتاب املسرح السورى أكبر عدد من التكرميات فى بداية دورات املهرجان.

مسرحيون: الخيال هو بطل العرض البرازيلى "دار األحالم"
كتب - محمد لطفي

قدمت فرقة Cia. Truks، البرازيلية عرض "دار األحالم" للمخرج 
السالم،  مسرح  على  متتاليين  يومين  لمدة  سيتشن،  هينريك 
ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح 

التجريبي والمعاصر.
وتفاعل معه  نجاحا الفتا،  العرض  وقد حقق 
الجمهور بشكل كبير، ألنه يحمل قدرا كبيرا 
على  بسيط  عرض  أنه  ورغم  الخيال،  من 
عميقة  رسائل  يقدم  فإنه  اإلنتاج  مستوى 
الجمهور  من  الكثير  وحرص  داللة،  وذات 
أبطال  مع  التذكارية  الصور  التقاط  على 

العمل.
جميع  سعيد  حامد  الدكتور  دعا  جانبه  من 
ألنه  العرض،  مشاهدة  إلى  المسرحيين 
الديكورات  وفي  اإلمكانيات  في  فقير  عرض 
للثقافة  المناسب  وهو  التكلفة  وفي 
في  المسارح  ألغلب  والمناسب  الجماهيرية 
وما  الخامات  تكلفة  تزايد  مع  الحالي  الوقت 
جدا  ثري  عرض  ذلك  مع  ولكنه  ذلك،  إلى 

وأداء الممثلين أداء رفيع ويمكن أن نتعلم من خالله كيف يمكن 
للحركة ان تغنى عن كالم كثير.

حريص  فإننى  السينما  في  متخصص  أننى  رغم  سعيد:  وقال 
تحمل  ألنها  التجريبى،  المسرح  عروض  كل  متابعة  على  دائما 
من  نتعلم  أن  ويمكن  للمبدعين،  جديدا  أفقا  وتفتح  جديد  كل 
المطبخ  فى  البسيطة  الموتيفات  من  الكثير  استخدام  العرض 

مثال لتقديم رسائل غاية في الدقة واإلبداع.

ووقد  متميزة  البرازيل  عروض  فقال:  شوشة  حمادة  الفنان  أما 
الذي  للجمهور  كبيرة  بهجة  حقق  العرض  هذا  أن  الحظت 
شاهده، وال توجد لغة عائقة لفهم العرض، ألن لغة الحركة لغة 

مفهومة من جميع الجنسيات.
صورة  في   - قدمها  رغم   - الحركة  لغة  جاءت  شوشة:  وأضاف 
بسيطة وسلسة مما ساهم في فهم العرض 
بشكل كبير، وفهم الرسالة من وراء العرض، 
حياتنا  في  نقوم  أننا  مفادها  رسالة  وهي 
والشرب  األكل  مثل  األنشطة  من  بكثير 
والسفر وغير ذلك، إال أن ما يحدث حقيقة هو 
غير ذلك، لذا فإنني أقول إن البطل الحقيقي 

هو الخيال.    
أنهم  يُزعم  رجال  ثالثة  حول  العرض  يدور 
وال  لتناول طعامهم،  دعوتهم  تمت  مجانين 
وألنهم  يشرب،  أو  يؤكل  ما  أمامهم  يوجد 
رحلة  يبدأون  سوف  فإنهم  وعطشى  جوعى 
وقاع  الصحراء،  فى  الطعام  عن  بحثا  خيالية 

البحار، وحتى الفضاء الخارجى. 
المالعق  من  اإلبداعية  الشخوص  تتشكل 
والمقالي  والمناديل  والزجاجات  واألكواب 
وغيرها من أدوات المطبخ، التى تنضم إلى خياالتهم ومغامراتهم 
المذهلة. وفي النهاية بعد أن تمكنوا من تناول وجبتهم تتكشف 
قادرين  غير  المجانين  وهل  مجانين؟  فعال  كانوا  هل  المفاجأة: 
على اللعب؟ يمنح أصدقاؤنا الجمهور من أطفال وكبار ومسنين 
واحدًا من أفضل العالجات ألي شىء قد يحدث: إمكان العيش 
بطريقة أصح تعتمد على الصداقة الحقيقية والكثير من الدعابة 

وأطنان من األلعاب.

ورشة ذاكرة الفضاءات األصلية بحدائق دار األوبرا
كتبت - شيماء سعيد

المدربة  عليها  تشرف  التي  الورشة  طبيعة  على  بناء 
أيام  ثالث  تنفيذ  تم  مورى  فوكو  تشيمي  اليابانية 
الورشة في حدائق دار األوبرا المصرية، حيث عبرت 
المهرجان  إدارة  بتلبية  سعادتها  عن  المدربة 
من  بدال  مفتوح  بفضاء  ورشتها  بتقديم  لطلبها 
على  المتدربين  لمساعدة  وذلك  اإلبداع،  مركز 

أداء التمرينات بشكل أكثر راحة.
في ذات اإلطار تستعد فيكومورى لتقديم عرض 
تحدد  وسوف  المتدربين  مع  ورشتها  لنتاج 
بمركز  المشروع  لتقديم  األنسب  المكان 

االبداع أو بحديقة دار األوبرا.

العرض  سعيد:  حامد  د. 
فقير فى اإلمكانيات المادية 
لكنه غنى بالخيال ومناسب 

ألغلب مسارحنا

حمادة شوشة: لغة الحركة 
لجميع  ومفهومة  سلسة 

الجنسيات
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وفى الدورة السادسة عام 1994 قام املهرجان بتكرمي اسم املسرحى السورى الراحل فؤاد الساجر، ثم فى 
الدورة السابعة للمهرجان عام 1995 مت تكرمي املسرحى فرحان بلبل، وفى الدورة العاشرة للمهرجان عام 

1998 كان هناك تكرمي لعمالق جديد هو الكاتب ممدوح عدوان، ومع دخول األلفية اجلديدة، وإكمال عقد 
جديد للمهرجان، مت تكرمي رائدة املسرح السورى الدكتورة حنان قصاب فى الدورة األخيرة للمهرجان فبل 

التوقف، الدورة الثانية والعشرين عام 2010.

كتبت - رنا رأفت

المجلس  في  تقام  والتي  إيكرسول  بيتر  األسترالى  للمدرب  الدراماتورج  ورشة  أيام  ثالث  في 
اليومين  المتدربون على مدى  التى تلقاها  النقاط  المدرب بمراجعة أهم  للثقافة استهل  األعلى 
الثاني  اليوم  وفي  الشعر  فن  أرسطو  وكتاب  للدراماتورج  الكالسيكي  التعريف  ومنها  الماضيين، 
كانت عن كيفية مزج نوعين من الفنون على سبيل المثال الرقص والمسرح، كما أوضح بيتر في 
حديثه تعريفات الدراماتورجي الكالسيكية والموجود في المسرح المعاصر والتجريبي، ثم انتقل 
البصرية  الميديا  بين  والعالقة  للدراماتورجي  الحديثة  الميديا  مفهوم  وهي  مهمة،  نقطة  إلى 
المثال  الحديثة ومنها على سبيل  التكنولوجيا  للخروج بمسرح مختلف وتطبيق  والمسرح، وذلك 

الفيديو بروجكشن والهيلوجرام.
بين  والعالقة  تقنيات حديثة  على  المسرح  واعتماد  بالمسرح  الميديا  بيتر حول عالقة  واستطرد 
العامل البصري والممثل وكيفية توظيفه في المسرح، والتي تمثل أداة مهمة في المسرح المعاصر.
التأثير  بدأ  التي  التاريخية  الحقبة  )أو  األنثروبوسين  حقبة  إلى  مشيرا  الحديث  ايكرسول  وتابع 
اإلنسان  عالقة  على  وأثرها  بها(  اإليكولوجية  والنظم  األرض  جيولوجيا  على  الكبير  البشري 
بالطبيعة، فالطبيعة تمتلك القدرة بعيدا عن تدخل اإلنسان على إعادة إنتاج ذاتها دون الحاجة 
إليه، وانطلق من ذلك إلى تطبيق االنثروبورسين على الفن المسرحي الذى أصبح يتجه بشكل 
متزايد إلى االعتماد على العوامل البصرية أكثر من الممثل، وبالتالي فإن االنثروبوسين المسرحي 
هو التعامل مع الممثل على أنه جزء من العملية المسرحية وليس مركزها األساسي والمؤثر في 

تشكيلها.
وعبر ذلك تطرق إيكرسول عن الجمهور الذي اختلفت نوعيته وعالقته بالفن المسرحى عما كان 
العروض  استقبال  تغيرت في  الجمهور  إن نظرة  بقوله  والتسعينيات،  الثمانينيات  فترة  عليه في 
المسرحية، وأصبحت التكنولوجيا جزءا ال يتجزأ من عالقته مع المسرح. وقد قام إيكرسول بتوضيح 
حديثه عبر عرضه بث عدة مقاطع فيديو لعرض مسرحى قدم منذ 25 عاما واستخدم عدة تقنيات 

حديثة، وكان هذا العرض بداية الستخدام التقنيات الحديثة والفيديو بروجكتور.
هذا وقد تخلل الورشة تطبيق عملي عبر تقسيم المتدربين إلى مجموعات للتعبير عن انطباعاتهم 
والتأثيرات التي حدثت لهم عند مشاهدتهم عروضا مسرحية تعتمد على التكنولوجيات البصرية 

وقد أوضح المتدربون انطباعاتهم عن النصوص المقدمة خالل العروض وتناغم العروض.
اويزاوا«  »هيداتا  الياباني  للكاتب  »سايونارا‹   فيلم  الورشة  خالل  إيكرسول  اإلطارعرض  وذات 
والذي يتناول عالقة البشر بالذكاء االصطناعي من خالل عالقة سيدة مسنة باإلنسان اآللي الذي 
يعد أقرب األصدقاء إليها وقد أبدى المتدربون انطباعتهم عن أحداث الفيلم الذي شاهدوه ثم 
اإلنسان  عالقة  حول  قصيرة  مسرحية  نصوص  كتابة  في  يتمثل  تدريب  بتنفيذ  المتدربون  قام 
اآللي باإلنسان العادي ونوع اللغة التي يستخدمها اإلنسان اآللي وأهميته واألدوار المهمة له في 

العديد من المجاالت.

كتبت - شيماء سعيد

استقبلت حدائق دار األوبرا المصرية ثالث أيام ورشة اليابانية تشيمي فيوكوموري فى 
التدريبية  الورشة  الثانية ظهرا، وذلك ضمن  الجمعة حتى  اليوم  العاشرة من  الساعة 
السادسة  دورته  في  والتجريبي  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  لمهرجان  الدولية 

والعشرين 
تحتوى  أجسامنا  أن  إلى  مشيرة  القدم،  تدليك  بتدريب  ورشتها  فيكوموري  استهلت 
على 202 عظمة، حيث تحتوى القدم على ست وعشرين عظمة، وهذا معدل كبير من 
العظم فى القدم فقط، موضحة انها الدليك يستهدف هذا الكم الهائل من العظام، مع 

التحذير من أن اي حركة خاطئة في التدريب تؤدى إلى عواقب كثيرة.
وأضافت تشيمي أن هذه التدريبات تسعى الكتشاف القدم والبحث عن العظام عبر لي 
أصابع القدم إلى أسفل وإلى أعلى مع تحريك الجسد مع هذا االلتواء، وقد استمر هذا 

التدريب لمدة خمس عشرة دقيقة.
وانتقلت فيوكو مورى إلى التمرين الثانى وهو الجلوس على المؤخرة ونحاول اكتشاف 
القدم، مشيرة  فخذ  باستخدام  دائرية  بحركات  المتدربون  يقوم  ثم  الجلوس  عظمتي 
إلى أن أمها دائما تقولها إنها ال يمكنها إيجاد هاتين العظمتين، ثم يتحرك المتدرب 
إلى األمام مع عدم استخدام اليدين، بواسط الدفع بعظمة المؤخرة ورفع األيدى ألعلى 
لمدة خمس عشرة دقيقة؛ ثم نكون مجموعات خلف بعضها على شكل القطار، ونتحرك 

إلى االمام ثم نرجع إلى الخلف مرة األخرى. 
ثم قام المتدربون بتنفيذ تدريب القطار بالتقدم لألمام وللخلف، أعقبه تدريب التنفس 
بحيث يقوم زميالن بالتبادل عبر أخذ النفس وإخراجه من األنف والربت على القفص 
أثناء التدريب بينما يقوم الزميل الذي يجري التدريب بمحاولة اخراج النفس  الصدري 

وتوزيعه بشكل صحيح لكي يرتخى ويحاول تنشيط كل عضالت القفص الصدرى.
وأوضحت تشيمى للمتدربين أن التدريب المقبل سوف ينصب على الذاكرة، مشيرة إلى 
أن في حالة بقاء الفرد جالسًا فى نفس المكان مدة طويلة فإنه سوف يشعر بأن طاقته 
قد انتهت ولكن تحرك بين فضاءات مختلفة فسوف يشعر أن طاقته تتجدد، موضحة 
أن ذاكرة اإلنسان تمثل نفس الشيء، فعندما أحضر شيئا ماديا )علبة عصير أو قميص 
قديم( له ذاكرة مع الطفولة أو مع شخص عزيز، فإن الذاكرة تستعيد كل المواقف التى 

ترتبط بهذا الشىء.
واختتمت فيكوموري اليوم الثالث من أيام ورشة »ذاكرة الفضاءات األصلية” فى الساعة 
وكذلك  الورشة  موعد  فى  الطالب  حضور  ضرورة  على  تشيمى  نبهت  حيث  الواحدة، 
طريقة العرض عن طريقة العرض القصير الذي سوف تقدمه الورشة فى آخر أيامها، 

وهل يفضل المتدربون ساحة األوبرا أم قاعة التدريب كمكان للعرض؟

تأثيرات التكنولوجيا فى النص 
والعرض المسرحى

فضاء الجسد 
وفضاء الذاكرة

في اليوم الثالث لورشة “الدراماتورج”   ثالث أيام ورشة ذاكرة الفضاءات األصلية 
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كانت مشاركة املسرحيني السوريني فى املهرجان مشاركة فعالة، فقد مت إشراك سوريا فى عضوية 
جلنة التحكيم الدولية للمهرجان ثالث مرات، كانت املرة األولى فى الدورة الثالثة للمهرجان عام 

1991، عندما شارك املسرحى نبيل حفار فى عضوية اللجنة، واملرة الثانية كانت فى الدورة الرابعة 
جاءت  الثالثة  واملرة  التحكيم،  فى عضوية جلنة  أسعد فضة  القدير  الفنان  للمهرجان، مبشاركة 
فى الدورة احلادية عشرة عام 1999، عندما شارك املسرحى رياض عصمت فى عضوية اللجنة.

نورهان األومترى 

لعام  إنترفاس  فرقة  تأسيس  مرحلة  عودة  من  الرغم  على 
المهرجانات  من  العديد  في  الفعالة  ومشاركتها   1990
مشاركتها  أولى  للجمهور  اليوم  تقدم  فإنها  الدولية 
فلتحيا  عرض  وهو  التجريبي،  للمسرح  القاهرة  بمهرجان 
فنون  عدة  دمج  على  العرض  تشكيل  في  معتمدة  الحياة، 
والذى  إلخ  السيرك..  وفنون  والرقص  الغناء  من  مختلفة 
تحاول عبره تحقيق هدفها األساسي الذي تسعى له، وهو 
التواصل مع المتلقي في كل مكان في العالم وتخطي عوائق 

اللغة والثقافة بهدف تحقيق التقاء للحضارات ببعضها.
و  الضخمة  التحوالت  حول  عرض  الحياة«.. هو  »فلتحيا 
الكبيرة في حياة األسرة منذ بداية  القرن الماضي وحتى 
لحظتنا الراهنة. حيث يبدأ باستعراض نمط حياة المجتمع 
الريفي التقليدي، بقواعده وطرز مالبسه. ثم، شيًئا فشيًئا، 
يتناول العرض الدور الذي قامت به التكنولوجيا في تغيير 
- خاصة  العلمية  االكتشافات  وأثر  والعادات  الحياة  أنماط 
مع  جديدة  عالقة  تخليق  في   – للمنازل  الكهرباء  وصول 
التي  الجديدة  التفكير  طرق  العرض  يناقش  حيث  العالم 
أسهل  الحياة  ستجعل  التكنولوجيا  بأن  يقين  من  تنطلق 
بالعيش معا بشكل أفضل وكيف أن  لنا  بكثير مما يسمح 
الهدف  ذات  إلى  بنا  تصل  لم  التكنولوجيا  في  الثقة  هذه 

المنشود.
وأخرجها  لوباشيه  توما  كتبها   التي  العرض  دراما  تبدأ 
العالقات  وصف  يتم  يحيث   .1900 عام  في  بيجنا  أندريه 
والموسيقى  واألمهات  اآلباء  وكذلك  والمرأة  الرجل  بين 

كل  يتسارع  أيضا. ثم  المستخدمة  واألدوات  والمالبس 
الحرب  نهاية  سياق  وفي  عامًا   20 بعد  ونصل  شىء، 
الرجل  أصبح  فيه  جديد  واقع  خلقت  التي  األولى  العالمية 
والمرأة  للدولة  ميراثا  األطفال  فيه  وأصبح  بندقية،  مجرد 
إلى  أطفالها  تحضر  أن  يجب  التي  النموذجية  لألم  رمزًا 

مرحلة النضج وتدعم زوجها.
عبر العرض نري التحوالت الكبرى في طرق التفكير من جيل 
إلى جيل، وكذلك المالبس والموسيقى واألدوات المنزلية، 
مع رصد لتسارع التكنولوجيا مع ظهور الراديو والتليفزيون 
واختفاء خصوصية األسرة، لنصل في النهاية للتواصل على 
الشاقة  المهام  من  الجميع  تحرر  حيث  الكمبيوتر،  أجهزة 
التي كانت تثقل كاهل اإلنسان في السابق، لكن في الوقت 
للتواصل  الجديد  الوقت  هذا  استخدام  من  بداًل  نفسه، 

الحي، يعزل المرء نفسه أكثر وأكثر.
الكمبيوتر(  جهاز  )أو  الجديد  اإلنسان  يظهر  النهاية  في 
ليأخذ مكان اإلنسان بهدوء. فبعد أن كان اإلنسان تجربته 
ومعرفته في التفاعل والتواصل فإن الكمبيوتر يتخلى عن 

إرادته الحرة.. وأخيرا يحتل العلم مكان اإلنسان.
نص  تشكيل  في  لوباشيه  توما  المسرحى  الكاتب  نجح 
يغطي مساحة زمنية واسعة في إطار غنائى راقص بمشاركة 
ريتينيه  جوانا  المخرجة  تعاونت  كما  بيجنا  أندريه  المخرج 
سيرميه في اإلخراج أيضا. أما عن باقي أعضاء الفرقة فهم: 
لونفا  الحركات والممثلين جرالدين  لونفا مدرب  جرالدين 
نفسه وجوانا ريتينيه سيرميه وتوما لوباشيه وبول باتين 
وانيه جريبالدي وسارة دوتا ودافني ريه بليزيه، ليقدموا لنا 

عرض فلتحيا الحياة في 55 دقيقة.  

فلتحيا الحياة
.. رحلة القرن الماضى
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نالت سوريا جوائز املهرجان عشر مرات، وبدأت هذه اجلوائز فى الدورة الرابعة عام 1992، عندما حصل 
عرض )النو( ملعهد الفنون املسرحية على جائزة أفضل عرض باملهرجان، اجلائزة الثانية كانت فى الدورة 

اخلامسة عام 1993، عندما حصل املخرج  جواد األسدى على جائزة أفضل إخراج عن عرض )تقاسيم 
على العنبر( ملعهد الفنون املسرحية، اجلائزة الثالثة لسوريا كانت فى الدورة السادسة عام 1994، عندما 

حصل عرض )األلية( على جائزة أفضل تقنية باملهرجان، والعرض أيضا ملعهد الفنون املسرحية.

كتبت - ياسمين عباس 

صحفيا  مؤتمرا   »26« والتجريبي  المعاصر  جمهور  شهد 
»انتحار  المسرحي  العرض  بداية  قبيل  الغد  مسرح  على 
معلن«، لرابطة اإلنتاج المسرحي العربي المشترك بعنوان 

»من أجل شراكة مسرحية عربية مستدامة«.
وقال المخرج مازن الغرباوي، إن الفكرة انطلقت من رأس 
الدكتور سامي الجمعان، بالتعاون مع فضاء الحمرا وفضاء 
العرض،  احتضنا  اللذين  التونسية،  الجمهورية  في   77
التونسي،  وتم تقديمه للمرة األولى على خشبة المسرح 
متمنيًا أن يكون هذا النموذج دربة لنماذج مسرحية قوية 

مقبلة.
المسرحية  الرابطة  الجمعان،  سامي  الدكتور  أطلق  فيما 
المستدامة  المسرحية  الشراكة  على  تقوم  التي  العربية 
بالتعاون مع عددًا من الدول العربية، وتبدأ انطالقها من 
أرض الكنانة مصر وهي أرض العروبة والمسرح واإلبداع 
بفعاليات  العالم  تجمع  عريقة  مسرحية  تظاهرة  خالل 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.
التي  الكبيرة  للجهود  تعضيدا  أنه  »الجمعان«،  وأضاف 
العربي  وطننا  امتداد  على  المسرحية  الكيانات  تبذلها 
الكبير، وتوثيقا للتواصل العميق والفعلي بين المسرحيين 
العرب،  المسرحيين  وتثاقف  تشارك  على  القائم  العربي 

.»ATPA« معلنا إطالق مشروع
مسرحي  مشروع   »ATPA« أن  »الجمعان«،  وأوضح 
المسرحية  الشراكة  على  رؤيته  تنهض  الهوية  عربي 
المستدامة بين المسرحيين العرب، وتتوجه رسالته صوب 
مشاركة  الرئيسي  شرطها  عربية  مسرحية  عروض  إنتاج 
الواحد،  العمل  في  العربية  الدول  مختلف  من  مسرحيين 
يتمثل في  المنتج، ولغرض أسمى  العمل  يتطلبه  حسبما 
وأشار  المسرح.  فن  عبر  العربي  الوحدوي  الجانب  تفعيل 
العربية  المملكة  انطلقت من  الفكرة  أن  إلى  »الجمعان« 
على  النهائية  وتبلورت وتشكلت في صورتها  السعودية، 

أرض تونس الخضراء.
أهداف  يتضمن  تسجيليا  فيلما  الصحفي  المؤتمر  وقدم 
الوحدة  منطلقات  تكريس  على  تنص  والتي  الرابطة، 
العربية واقعا، ترجمة لما نص عليه ميثاق »جامعة الدول 
العربية« من أن الغرض من الجامعة توثيق الصالت بين 
ومن  بينهما،  التعاون  وتحقيق  فيها،  المشتركة  الدول 
مجاالت هذا التعاون الشؤون الثقافية التي يعتبر المسرح 

على رأس قائمتها.
بامتداد  أثره  يمتد  عربي  مسرحي  كيان  تكوين  وأيضًا 
وطننا العربي العظيم من الخليج إلى المحيط يسهم في 
إلى  إضافة  العربية وتسويقها،  المسرحية  العروض  إنتاج 
الفاعلة  العربية  المسرحية  الكيانات  مع  الجهود  تعضيد 
كالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العربية للمسرح وغيرها 

من الكيانات المسرحية العربية القائمة والفاعلة.
في  العربي  التثاقف  من  حالة  خلق  األهداف  وتتضمن 
المسرحي  الحراك  وتعزيز  المختلفة،  المسرحية  الخبرات 
العربي المشترك من خالل إنتاج تلك العروض المسرحية 
صوته  بإيصال  العربي  المسرحي  وخدمة  المشتركة، 

وجهوده لنطاقات عالمية أوسع.

مؤتمر صحفى لرابطة 
اإلنتاج العربى قبل بداية 

»انتحار معلن« 

رنا رأفت

يقدم منتجو مونودراما “انتحار معلن” مشروعهم الفنى بأنه 
ليس مجرد عرض مسرحى يشارك بالمعاصر والتجريبي وإنما 
بوصفه تدشينا لمشروع مسرحي عربي الهوية، وهو ما  جعل 
معلن”  “انتحار  عرض  ويستضيف  للمشروع  ينحاز  المهرجان 
ليقدم على هامشه، احتفاء ودعما للتجارب الجديدة والكيانات 
المسرحية العربية خاصة مع مشروع يحمل في طياته تجمعا 
اليوم  العرض  يقدم  الواحد،  المسرحي  العرض  في  عربيا 
وغدا ضمن الفعاليات األساسية للمهرجان على خشبة الغد، 
الجمعان،  د. سامى  السعودى  والكاتب  الناقد  تأليف  العرض 
وهو من إخراج الفنان المصري مازن الغرباوى وبطولة الفنانة 
ديكور  حلمى،  عز  إضاءة  تصميم  التلمودي،  منى  التونسية 
رضا صالح، تأليف موسيقى د. طارق مهران، تصميم مالبس 
عبد  على  دعاية  الخيام،  محمد  لغوى  تدقيق  عودة،  مروة  د. 

الرحمن.
المخرج  يقول  الفني  لمشروعه  عرضه  تقديمه  إطار  في 
العرض بشكل أساسي على  “العرض يعتمد  الغرباوى:  مازن 
فرجينيا  الشهيرة  اإلنجليزية  والروائية  الكاتبة  حياة  سيرة 
وولف بكل ما عاشته في حياتها من مآس، تلك الحياة التي 
العربية  األديبة  حياة  سيرة  مع  تفاصيلها  بعض  في  تتالقى 
مى زيادة ومجتمع النساء- بشكل عام-  اللواتي واجهن فى 
حياتهن الكثير من الصعاب والعذابات والمآسى من المجتمع 
الذكورى، وبالتالي فإن النص د. سامى الجمعان يتحرك بين 
سير حياة مى زيادة وفرجينيا وولف كمرجعية أساسية في بناء 
الشخصيات  إحدى  حياة  مع  تتماس  األحداث  فبعض  الدراما 
نموذجا  يقدم  فالعرض  وبالمجمل  غيرها،  مع  أخرى  وأحداث 
للمرأة التى تعرضت للعذابات خالل مسيرتها الفنية واألدبية 
يكون  أن  تحاول  أي سيدة  تواجه  التى  والمصاعب  والنقدية 

لها تأثير فى المجتمع.
خالل  من  تتم  العرض  دراما  “أحداث  قائال:  الغرباوي  يتابع 
التعرض  الثانية في مجال  التجربة  العرض يمثل  5 مشاهد، 
والموت”،  الحياة  “طقوس  عرض  بعد  المرأة  لمشاكل 
إعداده  خالل  االهتمام  محاولته  إلى  أشار  أخرى  ناحية  من 
مستوى  على  وذلك  المسرحية،  الصورة  بتطوير  للعرض 
مشروع  أول  يعد  العرض  مضيفا  والعربي،  المصرى  المنتج 
للمونودراما أقوم بإخراجه وقد قدمت عرضا خاصا فى تونس 

والذي أعتبره عرضا ما قبل العرض األول للمونودراما.

»انتحار معلن«
مشروع مسرحى عربى الهوية 
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اجلائزة الرابعة كانت فى الدورة الثانية عشرة عام 2000، بحصول عرض )بعد كل ها الوقت( لفرقة ليش 
للمسرح احلركى على جائزة أفضل تقنية، اجلائزة اخلامسة كانت من نصيب عرض )فوضى( لفرقة املسرح 

القومى بحصوله على جائزة أفضل عرض فى الدورة السابعة عشر عام 2005، وفى نفس الدورة حصد 
العمايرى( اجلائزة السادسة لسوريا بحصوله على جائزة أفضل مخرج باملهرجان عن  املخرج )عبداملنعم 

عرض فوضى.

كتبت - بشرى عمور

تميزت تجاربه المسرحية باالختالف، والتمرد على كل التصورات 
المسبقة والراسخة التي تكبل حرية اإلبداع، فهو ليس مجرد 
مشروع  كبير،  ومشروع  رؤية  صاحب  مثقف  وإنما  مسرحي، 
يحمل هما مجتمعيا من خالل فن المسرح، مشروع يعتمد على 
مساءلة كل ما هو سائد، لتعكس مسيرته اإلبداعية رحلة من 
االكتشاف، رحلة جعلت منه قامة كبيرة في عالمنا العربي، هو 
الفنان الجزائري زياني شريف عياد الذي يكرمه المهرجان في 

دورته السادسة والعشرين. 
بتلمسان،   1948 عام  يناير  من  عشر  الخامس  في  ولد  عياد 
عام  كيفان  ببرج  الدرامية  للفنون  الوطني  بالمعهد  والتحق 
تسع  الجزائري  الوطني  المسرح  خشبة  واحتضنته   ،1966
المسرحي،  اإلخراج  غمار  خوض  بعدها  ليقرر  ممثال،  سنوات 
ويقدم للجمهور  “سي بونوار وجماعته” )1979(، “قالـوا لعرب 
تسيــر”  “حافلة   ،)1984( الجوهــر”  “عقـد   ،)1983( قالـوا” 

)1985(، “الشهداء يعودون هذا األسبوع” )1987(.
الجزائري  الوطني  للمسرح  الفني  المدير  منصب  عياد  شغل 
عام 1985 ولم يستطع أن يتحمل روتينها غير سنوات ثالث، 
مسرحيات  ويقدم  القلعة،  »مسرح  الخاص  مسرحه  ليصنع 
مشترك  إنتاج  في   ″2 تسير  و”حافلة   و”فاطمة”  “العيطة” 
الحب”  بعد  و”ما  “باية”   ،)1991( الجهوي  عنابة  مسرح  مع 
)1993(، “منعرج الفنانين” )1994(، “وسط الدار” )1995(، 

“محطة ثابتة” )1996(.
ليقدم  الوطني  للمسرح  عاما  مديرا   2001 في  عياد  ويعود 
مسرحية “صيف الرماد”، ثمّ أعاد إخراج “الشهداء يعودون هذا 

األسبوع” )2003(. 
مشروع  وأطلق   )2005( الخاص  “القوسطو”  مسرح  أنشأ 
“الدراماتورجيون العرب المعاصرون”، قبل أن يشرف على ورش 

شملت أعمال “عبد القادر علولة”.
برسم  “اآللة”  مسرحية  أخرج  و2007،   2006 عامي  في 
تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، و”صعودًا إلى النيجر” 
 2008 في  ياسين”  “كاتب  مسرح  على  اشتغل  مارسيليا.  في 

و2009 من خالل عرض “نجمة”.
في  األسطورة”  “إرث  ثمّ  في 2010،  السعادة”  “مقهى  أخرج 
2012، مثلما خاض في المسرح اآلخر سنتي 2013 و2014، 
وأنتج “عين الخبزة سيدي فلتان”، فضال عن إخراجه “ليلة دم” 
مع مسرح عنابة الجهوي )2014(، وأخيرا “بهيجة” عن رواية 
)مايو  ندم”  وبدون  خمار  “بدون  الموسومة  عسالوي”  “ليلى 

2017( للمسرح الوطني الجزائري.
نال جائزة اإلخراج في مهرجان “قرطاج” 1980 عن مسرحية 
الماغوط  محمد  رائعة  عن  المأخوذة  قالوا  العرب  قالوا 
»المهرج«، كما أحرز الجائزة الكبرى أليام “قرطاج” المسرحية 
عن مسرحية الشهداء يعودون هذا األسبوع المأخوذة عن رواية 
الروائي الجزائري الشهير الطاهر وطار، ومسرحية العيطة التي 
الممثلين،  أنشأها مع فريق من  التي  القلعة  أنتجها في فرقة 
وأخيرا زياني بالفعل تجربة مسرحية كبيرة تجسدت في جوالت 
مصر،  العراق،  وسوريا،  المغرب  تونس،  الجزائر،  في  مسرحية 

لبنان، البنين، ألمانيا وفرنسا. وما زال العطاء مستمرا.
التجريبي 26  المستحق في  باألستاذ بتكريمه  واليوم نحتفل 

وكان لنشرة التجريبي هذا الحوار معه..
يحتفى   ،26 دورته  في  والمعاصر  التجريبي  المهرجان  بداية 
بكم ضمن الشخصيات المصرية والعربية والدولية المكرمة.. 

ما إحساسكم بذلك؟
والفرح  السعادة  األول يجعلني في منتهى  إحساس متناقض، 
مسرحية  لمسيرة  تتويج  عن  تعبر  التي  االلتفاتة  بهذه 
استطاعت أن تترك بصمة تميز صاحبها، أما الثاني فيجعلني 
بنهاية  شهادة  هو  التكريم  هذا  يكون  بأن  بالخوف  أشعر 
زال في جعبتي ما  ما  أنه  فأنا أحس  اعتزال،  أو مباراة  الخدمة 
كل  نفسي  قناعة  في  وأكرر  العطاء  على  قادرا  زلت  وما  يقال 

لحظة: »إنني في البداية«.
 من خالل مسيرتك المسرحية المخضرمة وحضورك الغني، ما 
والتجريبي  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  بمهرجان  رأيك 

في ضوء فلسفته التي تعلي من قيمة التجريب؟
التجريبي هو حالة  للمسرح  الدولي  القاهرة  يميز مهرجان  ما 
التفاعل الخالقة بين ممارسي المسرح عالميا، وفتح آفاق تبادل 
الخبرات، هذا إضافة إلى االطالع على ثقافة وإنجاز اآلخر، سواء 
من خالل العروض أو الورش التدريبية أو الندوات، فأنت تخرج 
من هذه التظاهرة بتراكم معرفي يجمع بين التأطير والتنظير 
الذي حتما يساعدك على تقييم وتقويم تجربتك الخاصة، لكن 
حتى نكون موضوعيين أريد أن أنقد نقد المحب، فالمهرجان 
ينقصه الحث على خلق عروض مشتركة بين الدول ينتج عنها 
عروض مسرحية تجوب العالم وتقدم باسم مهرجان القاهرة.

مهرجان  ضوء  في  العربي  مسرحنا  في  التجريب  ترى  كيف 
القاهرة الذي يحفز تلك المسألة في عالمنا العربي؟

الوحيد  القاهرة  مهرجان  إال  هناك  ليس  أنه  جليا  لي  يظهر 

والمنفرد بتيمة »التجريبي«، لكن ما أالحظه أوال هو ضرورة 
التدقيق في مصطلح »التجريب« و ماهية تفعيله في المسرح 
العربي، ألنه واقعيا في ضوء الممارسة لم نر أو نتلمس جوهره 
أن  اآلن  حتى  يستطع  لم  الذي  العربي  مسرحنا  في  الحقيقي 
مقارنة  للمسرح،  ممارسته  في  التقليدية  المرحلة  يتجاوز 
التجريب  تاريخ كبير جدا في  اللتين لهما  وأمريكا  أوروبا  مع  
على الفن المسرحي، وهو ما تجسد في عروض ناجحة حققت 
ان  واستطاعت  كبيرا  جماهيريا  نجاحا  والقت  واسعا  انتشارا 
تكون عالمة موفقة في ما يسمى بالمسرح التجريبي. من دون 
برغم  البحث  بروح  تميزت  التي  أفريقيا  ننسى دول جنوب  أن 
مثابرتها  بسبب  لكن  الدعم،  غياب  بسبب  اإلمكانيات  ضعف 
وإصرار فنانيها على االستمرارية جعلها تقدم عروضا مستوفية 
لشروط »التجريب« أو ما يسمى »المسرح التجريبي. وفي رأيي 
هناك سببان رئيسيان في هذا االخفاق للتجريب في المسرح 
البسيطة،  النمطية  باألساليب  اكتفاؤنا  هو  األول  العربي: 
الثاني االعتماد على الجهود الذاتية، لهذا ليس أمامنا سبيل 
قوية  إمكانيات  على  نرتكن  أن  هو  اإلخفاق  هذا  من  للخروج 
وحقيقية ومتطورة، وتوفير الظروف المالئمة التي تنمي آفاق 
العمل  صناع  جهود  تكاتف  هو  فالتجريب  والبحث،  اإلبداع 
بوتيرة متناسقة ومنسجمة تعمل تحت إدارة محكمة تعاقبية، 

أي أن يتبناها النظام المؤسسي ال النظام الفردي.
هل كانت لكم مشاركة سابقة بالمهرجان؟

وكانت  والعشرين،  الرابعة  بدورته  شرف  ضيف  كنت  نعم، 
بنسبة لي فرصة كبيرة للتعرف على عدة تجارب خاصة التجارب 
الجزائر  بين  تتراوح  كانت  تجاربي  أغلب  ألن  نظرا  العربية 

وأوروبا.
ما الكلمة األخيرة التي تود أن تقولها؟ 

أقر وبكل إيمان منبثق من تجربة واعية أنه بالرغم من وجود 
الدولي  القاهرة  مهرجان  يبقى  عربية،  مسرحية  مهرجانات 
أهم  المسرحية  قرطاج  وأيام  والتجريبي  المعاصر  للمسرح 

وأقوى تظاهرتين مسرحيتين دوليتين في الوطن العربي.

زيانى شريف عياد

المتمرد على النص.. صانع التجارب الفارقة

القاهرة وقرطاج أهم 
تظاهرتين دوليتين فى 

العالم العربى
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)نضال  و  قزق(  )فايز  املمثلني  بفوز  السابعة  اجلائزة  على  سوريا  2006، حصلت  عشرة  الثامنة  الدورة  فى 
السيجرى( بجائزة أفضل ممثل، لتعود سوريا فى الدورة التاسعة عشرة 2007، وحتصل على اجلائزة الثامنة 

بحصول عرض )شوكوال( على جائزة أفضل عرض، اجلائزة التاسعة حصدتها املمثلة )راما العيسى( بفوزها 
الدورة  فى  فكانت  لسوريا  األخيرة  اجلائزة  أما  العشرين 2008،  دورته  فى  باملهرجان  أفضل ممثلة  بجائزة 

التاسعة عشرة 2009، بحصول املخرج )أسامة حالل( على جائزة أفضل مخرج عن عرض )دون كيشوت(.

اليونانية  المشاركة  عن  تقوله  أن  يمكنك  الذى  ما  بداية.. 
فى الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى 

للمسرح المعاصر والتجريبى؟ 

ألول  أمين  دينا  الدكتورة  قابلت  عندما  الماضى  العام  فى 
مرة أخبرتها باحتمالية المشاركة اليونانية فى فعاليات هذه 
اليوبيل الفضى أرسلت لها الكثير  الدورة وعند انتهاء دورة 
من المعلومات عن الفرق والعروض اليونانية وعرفت منها 
أن المهرجان تلقى تقريبًا سبعة طلبات للمشاركة من فرق 
يونانية ومنذ اللحظة األولى أخذت على عاتقى الدعاية لهذا 
فى  المسرحيين  والفنانين  الفرق  بين  العريق  المهرجان 

اليونان وطلبت منهم بالفعل المشاركة. 

الجميع يعلم مدى عمق األواصر التاريخية بين مصر اليونان 
ترى  كيف  ذلك..  ظل  فى  سحيقة..  عصور  إلى  تمتد  والتى 
أوجه التشابه واالختالف بين المسرح فى مصر والمسرح فى 

اليونان؟ 

لكى أكون صادقًا أنا لم أر الكثير من العروض المصرية كما 
أننى لم أشاهدها فى القاهرة وإنما شاهدتها فى مهرجانات 
أحظى  أن  وأتمنى  للقاهرة  األولى  زيارتى  هى  وتلك  أخرى. 
المصرية  المسرحية  العروض  لمشاهدة  كافية  بفرصة 
وفى  لبنان  فى  مصرية  مسرحية  عروضًا  شاهدت  أننى  إال 
رأيته  ما  وكل  المثال.  على سبيل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
اإلنسانية  القضايا  على  ويركز  األولى  بالدرجة  إنسانيًا  كان 

الشيء  ونفس  اإلنسان.  تواجه  التى  والمشكالت  كالعالقات 
أراه فى العروض اليونانية التى تركز كذلك على موضوعات 
واقعية وإنسانية كالبشر أنفسهم وعالقاتهم والحب والموت 

والسعادة.

االبتعاد  يريدان  ال  والمصرى،  اليونانى  المسرحين،  وكال 
إنتاج مسرحى  فيما يقدمانه من  اإلنسانى  الجوهر  عن هذا 
فالموضوعات دائمًا إنسانية ومرتبطة بواقع اإلنسان. ومن 
بين األشياء األخرى التى تتشابه فى كال المسرحين االتجاه 
نحو  الواضح  والتوجه  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  نحو 
التى  التشابهات  من  الكثير  هناك  أن  أرى  لذلك  التجريب. 
اليونانى وربما يعود  المسرح المصرى والمسرح  تجمع بين 

سافاس باتساليديس:

أحلم بشبكة تضم كل المهرجانـــــــــــــات المسرحية المتوسطية
سافاس باتسيليديس هو واحد من 

الرموز المسرحية الدولية فهو أستاذ 
لتاريخ ونظرية المسرح بجامعة أرسطو 

– سالونيك ، كما أنه رئيس مهرجان 
سالونيك المسرحى الدولى ورئيس 
 »Critical Stages« تحرير مجلة

والتى تصدر عن جريدة الهيئة 
الدولية لنقاد المسرح، وتأتى مشاركة 

بتساليديس ضمن فعاليات الدورة 
السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة 

الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى 
 Master Class فى صورة محاضرة

عن أعماله والتى عقد بالقاعة الرئيسية 
بالمجلس األعلى للثقافة يوم الخميس 

الموافق 12 سبتمبر 2019 وكان لنا 
معه هذا اللقاء القصير على هامش 

محاضرته: 

أجرى الحوار: د. طارق عمار 
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وثالثني عرضا مسرحيا، على مدى  ثالثة  بلغ  العروض  كبير من  بعدد  املهرجان  شاركت سوريا فى 
دورات املهرجان منذ الدورة الثانية 1989 وحتى الدورة الثانية والعشرون 2010، ومنذ توقف املهرجان 

وعودته مرة أخرى لم تشارك الفرق السورية بشكل مباشر حتى دورة هذا العام التى يشارك بها عرض 
)اعترافات زوجية( الذى تعود به فرقة املسرح القومى السورى للمشاركة فى فعاليات املهرجان، بعد 

أن سبق وشاركت من قبل تسع مرات مختلفة.

التفكير وحتى فى  الثقافة وطريقة  التشابهات فى  إلى  ذلك 
األكل، فكال الشعبين محب للكالم كما أن كليهما أكثر مياًل 
فى  السائد  المزاج  هو  ذلك  يكون  وربما  واالحتفال.  للمرح 

دول حوض البحر المتوسط. 

كأكاديمى وممارس للمسرح.. كيف تعرف المسرح التجريبى؟ 

لفهم  أمام طرق جديدة  رأيى يضعنا  التجريبى فى  المسرح 
أن  أعتقد  نفسه.  والمسرح  والعالقات  واألشخاص  الحياة 
التجريب أمر مهم ألنه بدون تجريب لن يكون هناك تجديد. 
لذلك فالتجريب يحرك فينا دائمًا النزعة نحو التغيير. وليس 
بالضرورة أن يكون هذا التغيير دائمًا لألفضل لكن علينا أواًل 
أن نخوض غمار التجربة ثم نقرر بعدها ما هو صالح وما هو 
غير صالح مما جربنا.. لذلك أرى أن التجريب أمر بالغ األهمية 
للمسرح كفن حيث إن فن المسرح ظل باقيًا نابضًا بالحياة 
بسبب  فقط  الزمن  الطويلة من  الفترة  مدار كل هذه  على 

التجريب.

كيف  باليونان..  المسرحى  سالونيك  لمهرجان  كرئيس 
تشابهها  مدى  وما  المصرية  المسرحية  المهرجانات  ترى 

واختالفها مع المهرجانات فى اليونان؟ 

القاهرة  مهرجان  يقوم  ربما  كثيرًا.  تختلف  ال  أنها  أعتقد 
استمارات  بطرح  والتجريبى  المعاصر  للمسرح  الدولى 
اليونان  فى  نحن  بينما  للمشاركة  الفرق  ويدعو  المشاركة 
ال نفعل ذلك حيث إننا نتوجه مباشرة إلى الفرق وندعوهم 
بالطبع  جدًا  مكلف  أمر  وهو  الدعوة،  تكاليف  كل  ونتحمل 
حيث إننا فى أغلب الوقت قد ال نجد التمويل الكافى لذلك. 
وقد  هنا.  يحدث  كما  للمشاركة  الفرق  ندعو  ال  نحن  لذلك 
أكثر  تلقت  الدورة  هذه  أن  أمين  دينا  الدكتورة  من  عرفت 
مهول  رقم  وهو  دولة،   32 من  للمشاركة  عرضًا   167 من 
بالفعل فوجود هذا العدد من الفرق من كل هذا العدد من 
أمر  المهرجان هو  فى  المشاركة  فى  الرغبة  ولديهم  الدول 
نتوجه  فنحن  أقل  خيارات  لدينا  اليونان  فى  لكننا  عظيم. 
مباشرة للفرق ونسأل عن تكلفة الحضور وندعوهم إن تمكنا 
من تحمل تلك التكلفة. هذا هو الفارق الوحيد فى سياسات 

المهرجانات بين مصر واليونان. 

كيف تنظر كأكاديمى مسرحى إلى أهمية المحاضرات وورش 
العمل فى المهرجان؟ 

والورش  المحاضرات  تلك  ارتباط  مدى  على  ذلك  يعتمد 
للمهرجان  المضيفة  بالدولة  أو  نفسه  بالمهرجان  سواء 
وفق جموهرها المسرحى المحلى. أحيانًا أقوم بمحاضرات 
أعتقد أن جمهور المسرح سيرحب بها بشدة ألنها تطرح 
هذا  أفضل  شخصيًا  أنا   . والمشكالت  والقضايا  األسئلة 
هناك  أن  كما   . المهرجانات  فى  المحاضرات  من  النوع 
نوعًا آخر من المحاضرات يعتمد على خصوصية المكان . 
بمعنى آخر، يمكننى عقد محاضرات عن دول بعينها تتمتع 
أدعى  فعندما  لذلك  المسرحى.  إنتاجها  تميز  فريدة  بأمور 

إلى مكان يتميز بشيء مميز فإن محاضرتى تركز على هذا 
الجانب المميز. بينما تعتمد الورش على العروض المدعوة 
نفسها. فلنفترض مثاًل أن فرقة ما تتميز فى أداء العرائس 
عن  ورشة  تقدم  أن  الفرقة  من  أطلب  فإننى  األقنعة  أو 
يميز  ما  كان  أيًا  أو  األقنعة  أو  العرائس  فنون  فى  تميزها 
الفرقه  تقدمه  ما  على  يعتمد  هنا  فاألمر  الفرقة.  عروض 
بالعرض  مباشر  بشكل  ترتبط  الورشة  إن  حيث  المدعوة 

المقدم . 

أيهما تفضل.. المحاضرات أم الورش؟ 

الحضور  إن  حيث  ما  حد  إلى  خطرة  تكون  دائمًا  المحاضرات 
محاضر  إلى  المحاضرات  تحتاج  ما  دومًا  لذلك  سريعًا،  يملون 
ذكى ومتحدث لبق قادر على تقديم محاضرة جيدة وعصرية تثير 
انتباه الحضور وال تثير مللهم. عدا ذلك فإن المحاضرات مهمة 
جدًا للحديث عن العروض المدعوة، دون التعرض بالطبع إلى 
القصة التى تتضمنها المسرحية وإنما مناقشة األفكار الضمنية 
للعمل والتكنيك المستخدم فى العمل المسرحى . وبالتالى فإن 
المسرح لكن  العام نحو  الجمهور  المحاضرات جيدة فى جذب 
الورش دائمًا ما يكون جمهورها من المتخصصين فى المجال 
تتعرض  التى  الفريدة  الخصوصيات  على  بالتعرف  والمهتمين 
ضمن  يقدم  أن  مهم  النوعين  كال  النهاية  فى  الورشة.  لها 
فعاليات المهرجانات المسرحية نظرًا لفائدتهما الكبيرة سواء 

للجمهور العام أو الجمهور المتخصص. 

فى النهاية.. ما خططك المستقبلية على المستوى الشخصى 
وعلى مستوى المهرجان الذى ترأسه؟ 

أمارس  جامعى  كأستاذ  فإننى  الشخصى  المستوى  على 
كما  ذلك،  فى  االستمرار  بالطبع  وأنوى  بالجامعة  التدريس 
أننى أحلم بتأسيس شبكة دولية للمهرجانات المتوسطية. 
لذلك حضرت إلى القاهرة للنقاش والحوار مع الزمالء حول 
هذه الفكرة التى تعمل على ربط المهرجانات المسرحية فى 
معًا  منها،  عددا  األقل  على  أو  المتوسط  البحر  دول حوض 
ضمن شبكة واحدة تيسر إقامة الفعاليات والورش التدريبية 
هذه  فمثل  المشترك،  المسرحى  واإلنتاج  العروض  وانتقاء 
الشبكة سوف تدفع بالحركة المسرحية فى دول حوض البحر 
المتوسط إلى األمام كثيرًا. وفيما يتعلق بمهرجان سالونيك 
للدورتين  التخطيط  على  للمهرجان  كرئيس  أعمل  فإننى 
الزمالء  مع  مناقشاتى  خالل  من  المهرجان  فى  المقبلتين 
حول إمكانية حضورهم وترشيحاتهم للفرق التى قد تدعى 

إلى الدورتين المقبلتين.

أحلم بشبكة دولية للمهرجانات المسرحية المتوسطية وهو 
عالم  فى  للتجريب  متحمس  ومنظور  يتحقق،  أن  نأمل  حلم 
جميعًا  وندعمه  كثيرًا  نقدره  أن  بنا  يجدر  ما  ذلك  المسرح. 

كعشاق لفن المسرح فى كل أنحاء العالم.

أحلم بشبكة تضم كل المهرجانـــــــــــــات المسرحية المتوسطية

المسرح فى اليونان شبيه 
جدا بالمسرح فى مصر

التجريب هو جوهر 
المسرح الحى



نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

مشهدالعدد اخلامسالسبت  14 - 9 -  2019 10

ءت مشاركة سوريا فى ندوات املهرجان املختلفة عبر كبار مسرحيها، فالبداية من ندوة الدورة األولى 
عام 1988، عندما شارك الكاتب وليد إخالصى فى ندوة التجريب فى املسرح، ثم توالت املشاركات 

الدورة  فى  رياض عصمت  ثم  الثالثة،  الدورة  ندوات  فى  ونوس وممدوح عدوان  بوجود سعداهلل 
الرابعة، والكاتب عبدالفتاح رواس قلعة جى فى الدورة السادسة، كما شارك املخرج جواد األسدى 

فى ندوات الدورة السابعة، وشارك املسرحى فرحان بلبل فى ندوات الدورة العاشرة. 

يلتقي المخرج السوري »مأمون خطيب« مع الكاتب الفرنسي »ايريك 
ايمانويل شميت« في القناعة بأن التواطؤ على اليأس، شرط استمرار 
ففي  يحتمل،  ال  واقع  الهروب من  وذلك في ظل  اإلنسانية،  العالقات 
العرض المسرحي«اعترافات زوجية« استطاع المخرج أن يغوص داخل 
بل  مصائرها.  في  تحكما  األسرار  أكثر  على  ويطل  البشرية،  النفس 
تقضي  التي  الملل  وحاالت  والمشكالت  الخالفات  في  عميقا  ويضرب 
على كل جميل وطازج في مؤسسة الزواج، وتعرية األوهام التي يعيش 
بها كل طرف عن اآلخر، فمن خالل حبكة تقوم على ذريعة تعرض زوج 
مكاشفة  لتبدأ  ذاكرته  إثره  عن  يفقد  يوما،  عشر  خمسة  منذ  لحادث 
بينه وبين زوجته، فاضحة البون الشاسع الذي يفصلهما عن بعضهما، 
في  المتواري  واألسى  الضغائن  ومدى  بحياتهما،  المحيط  والجدب 
الزوجين »جمال الساحلي.. مالك محمد« و»لينا.. رنا جمول«،  أعماق 
الزوج صارت منارة كاشفة  التي أتقنها  الذاكرة  بحيث إن لعبة فقدان 
الخَِرب  الجسد  الزوجة، وسكينا يغوص في  الدفينة لدى  الرغبات  عن 
لتلك العالقة التي جمعتهما على مدى عشرين عامًا، وذلك عبر مبارزة 
كالمية تتحول في بعض األحيان إلى اتهامات متبادلة، مع استحضار 
أسباب وهن  العالقة عبر المواقف اليومية العادية والتي شكلت غبارا 
للتواصل  حائال  مشكال  األيام،  مع  المتراكم  »جمال«  مكتبة  كغبار 

وتلمس المغفرة من كال الطرفين.
 ورغم أن العرض يدور في فضاء زماني واحد، إال أن الحاالت النفسية 
المداراة  والكشف،  اإلخفاء  لعبة  على  عالوة  الدرامية،  والتبدالت 
مفارقات  من  وغيرها  والتراجع،  اإلقدام  والتشبث،  النفور  واإلفصاح، 
ساهمت في إضفاء التوتر المنشود في دراما العرض، وفي الوقت نفسه 
حققت إيقاعا متسارعا للعمل الذي تتصاعد فيه المواقف، وخاصة 
المثقفين  الدعاءات  المستمرة  المراجعة  مع 

المسماة في العرض نظريات الزوج الحياتية، تحت ذريعة واقعة فقدانه 
الذاكرة، ومحاولة سد الفجوة في استحضار الواقعة التي أودت به إلى 
بهدف  باستمرار  األخرى  هي  تكذب  الزوجة  أن  لنستنتج  المستشفى، 
مثالية  إلى  للوصول  تتمنى،  كانت  كما  حياته  وتشكيل  زوجها  عجن 
مبتغاة في العالقة المستقبلية بزوجها، السيما مع تقدُّمها في العمر، 
صديقاته  من  المتأججة  غيرتها  عن  فضاًل  بنفسها،  ثقتها  وتدني 
تخفيض  بغية  وأيضًا  وناقدا،  للروايات  كاتبًا  كونه  بسبب  ومعجباته 
مستوى نرجسيته التي دفعته ألن يهدي أحد كتبه إلى نفسه، إذ رغم 
اقتناعها وتصريحها بأن الحياة معه جحيم ال يطاق، إال أنها تؤكد عدم 
قدرتها على العيش من دون لهب ذاك الجحيم. وعندما يحتدم الصراع 
معه ويصل لذروته، تُعلِن هي األخرى عن  نظريتها/ تواطؤها: »طالما 
من  كنوع  متفقين«،  نحنا  معناها  حالك،  بحب  وأنا  حالك  بتحب  أنت 
والغياب،  الخمر،  بشرب  فيمكن عالجه  المتأجج  اليأس  أما  المازوخية. 
بما  الزوجية  العالقة  أسئلة  مواجهتنا  في  لتُطرَح  المواجهة،   وعدم 
خالل  من  ذلك  وغير  وتنازالت،  وواجب،  وحميمية،  حب،  من  تنضوي 
الطرفين،  كذب  انكشاف  مع  ذروتها  تبلغ  للمواقف  متتالية  تعرية 

ومحاولة كل منهما أن يروِّض اآلخر ويكيِّفه حسب هواه.
السورية  اللحظة  من  هروب  العرض  هذا  أن  البعض  يتصور  قد 
الواقع  الفن البد أن يبلور ما يطرحه  المقاييس، وأن  المأساوية بكل 
السياسي واالجتماعي، ولكني أظن أن المقياس الوحيد لجدارة العمل 
الفني هي قيمته وجديته، ومقدرة مبدعة على مساءلة نفسه بشواغله 
األساسية. فوسط زوابع وتصدعات وحروب تشهدها الساحة السورية 
القوى  من  والهيمنة  النفوذ  بسط  ومحاوالت  مفتوح،  صراع  كميدان 
اإلقليمية والدولية على مقادير هذا الشعب التوأم، وجدت مسرحية 
صخب  وسط  اآلمن،  طريقها  زوجية«  »اعترافات 
النيران،وهدير  ولعلعة  المعارك، 
هذا  كل  على  ردا  ربما  الميديا، 
فيه  للفنان  ليس  الذي  الهيجان 
كإشارة  وربما  طول،  وال  حول 
الخراب  مكمن  على  إصبع 
عنه  بالتغاضي  ألننا  المنسي، 
يتطاير اللهب والشرر في كل 
بأسباب  متذرعا  االتجاهات، 

منمقة ومفتعلة.
ورغم أن »مأمون خطيب« 
اثبت قدرته على التشكيل 
الذي  الحساس  الفني 
يضع الدراما في األسلوب 
البداية  منذ  التعبيري 
على  العرض  يفتتح  حيث 
منه  يدخل  الذي  الباب  تشكل  بركان  كفوهة  جحيمية  حمراء  بؤرة 
الممثلين، وهذا شأن إضاءة بقية العرض، فبدت لنا الشخصيتين حتى 

وهما يضحكان يتقلبان في لظى حمم من صنع معاناتهما.
المفقودة،  زوجها  ذاكرة  بها  الزوجة  تُنَشِط  التي  الذكريات  بدت 
زوجته  أمام  بها  يتباهي  كمثقف  كان  التي  وقناعاته  نظرياته  وكذلك 
ويشكل حياتها من خاللها، تكثيف داللي مركز عن شيزوفرينيا المثقف 
كل  على  وهيمنته  سلطته  ويفرض  بليبراليته،  يتشدق  الذي  العربي، 
تفصيلة يحياها بديكتاتورية فجة تحطم المقربين منه، هذه الذكريات 
المثقفين  حال  على  المدى  واسعة  داللية  ظالال  تسلط  والنظريات 
وربما  ينتقدونهم  من  ادوار  ليمارسوا  أدوارهم  عن  يتخلون  الذين 
بديكتاتورية أفدح، وال يغفر لهم أن المساحة الضيقة التي يدمرونها 
ضيقة وتشمل ذوي القربى فقط، ألن هذه هي المساحة المتاحة لهم . 
على  تنساب  المسرحية،  في  الممتدة  المحورية  االستعارة  هذه  إن 
الزوجان  يتشارك  حتى  العمل،  على  تدريجيا  نفسها  وتفرض  استحياء 
الزوج  قبل  المستعبدة  الزوجة  من  برضي  انفصال،  دون  جحيمهما 
وبهذه  أفعاله،  لتسويغ  متهافتة  مبررات  إيجاد  على  دائما  القادر 
الواقع،  بمحور  العرض  محور  ربط  بسهولة  يمكن  فقط  االستعارة 
ومنها يكتسب هذا العمل طاقته الرمزية وتتسع دالالته لتشمل الواقع 
هذا  يكون  أن  للفنان  ويشفع  عربي،  لكل  والمحزن  المتهرئ  السوري 

سبيله في ظل نظام قمعي غاشم، ورقابة ال ترحم، وخصوصا وان سبل 
اإلنتاج مسدودة سوى سبيل وحيد، وهو إنتاج الدولة التي يختلف معها 
وينتقدها . وفي إعداد »آنا عكاش« نجدها نجحت في اختصارات كثيرة 
خففت من جرعة الطابع الجدالي، مع االحتفاظ بجوهر الصراع المكتوم 
بين الزوجين.  أما الرؤية اإلخراجية المميزة لـ»مأمون الخطيب« برزت 
النص،  يطرحها  التي  المدفونة  للصراعات  الدقيق  الفهم  خالل  من 
، لضبط إيقاع  ويبدو أنه فرض معايشة الممثلين على شخصيتيهما 

انفعاالتهما، مع كل موقف درامي.
تقمُّص  في  محمد«  ومالك  جمول  »رنا  الممثَلين  فاستطاع 
بتين، والغوص عميقًا في حالة الصراع  بالحوارات،  شخصيتيهما المُركَّ
فأفصحت  المبارزة،  شكل  الوقت  بعض  في  أخذت  التي  ومكاشفتهما 
كل  فتشبع  »الحرباية«،  كما  تتلون  كبيرة  ممثلة  عن  جمول«  »رنا 
موقف انفعالي من أدائها دون تكلف، و اإلفصاح عن األمل في الحياة 
مع زوجها مهما كانت عيوبه ومهما كلفها ذلك من تنازالت وهروب 
وتخلي، وجاء حضور »مالك« بحسه الكوميدي الالفت، ولطف حركاته 
وتعبيراته ليخفف من وطأة جدية ما يطرحه العرض. ويأتي المشهد 
األخير وهما جالسان على األرض، كذئبين متقابلين ومتناحرين، يريد 
يستسلمان  وهما  العرض  لينتهي  باآلخر،  يفتك  أن  منهما  واحد  كل 
على  متجاوران  وهما  فيلما  فيشاهدان  المشترك،  عيشهما  إلى  معا 
يعيشا  أن  ارتضيا  لقد  اآلخر.  إلى  ظهره  واحد  كل  معطيا  الكنبة 
. كانت سينوغرافيا »نزار بالل«  كخصمين لدودين تحت سقف واحد 
و«ريم الشمالي« لغرفة معيشة الزوجين، مكونة من هياكل حديدية 
مالبس  من  قطعة  خلع  وجاء  معا،  والمكاشفة  االحتجاز  بحالة  موحية 

كال الزوجين مرة بعد أخرى، موازيا لتعرية نفسيهما بمرور 
المواقف، والوقوف على حالة الجدب التي 

يعيشانها.

محمود حامد

عرض )اعترافات زوجية(:
من اإليمان باستمرار الحياة الزوجية، إلى البرهان على تفككها
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 )ليلى والذئب( عرض سورى قدم ضمن فعاليات الدورة العشرين عام 2008، العرض قدمته فرقة الدائرة، 
من تأليف الفارس الذهبى، ومن إخراج باسم عيسى، العرض فكرته مأخوذة من احدى قصص األطفال 

بنفس العنوان، حيث يدور العرض حول قصة حب يستعرض من خاللها املؤلف العقبات التى تواجه البطل 
والبطلة فى قصة حبهما، مثل الصراع مع التقاليد، والصراع األزلى بني األجيال املختلفة ورؤية كل جيل 

للحياة من منظور مختلف، وكذلك صراع اخليار الفردى الذى قد يؤدى إقتل هذا احلب. 

اعترافات زوجية.. المخادعة واإلصرار من أجل البقاء
مقصودة،  كانت  إذا  إال  كذبة  ليست  الكذبة  إن 
فكذلك المخادعة ليست مخادعة إال إذا كان لها 
حريتنا  أمام  »القلق«  هو  إليها  يدفع  وما  دافع 
ازدواجيات  فى  مشاركا  فالقلق  سارتر  يرى  كما 
القلق  القلق،  ليس هو  والخوف  اإلنسانى  الواقع 
شيئا  أن  اكتشافى  هو  الذى  الدوار  من  يتبدى 
فى  نفسى  بإلقاء  إسراعى  وبين  بينى  يحول  ال 
مسرحية  فى  المستقبل،  أمام  القلق  إنه  الهوة 
إيمانويل  إيرك  »تأليف  زوجية  »اعترافات 
»آنا  تورج  دراما  خطيب  مأمون  إخراج  شميث، 
القومى  المسرح  فرقة  تقدمها  والتى  عكاش«، 
السورى، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى 
للمسرح المعاصر والتجريبى دورة 26 تجد فكرة 
األحداث  تدور  حيث  بعمق،  متجلية  المخادعة 
من  عائد  الزوج  بأن  االعتقاد  ضوء  فى  الدرامية 
ما  ما وهو  بعد حادثة  الذاكرة  فاقد  المستشفى 
يعد فى إطار من المخادعة، فمع تطور األحداث 
الدرامية، تتجلى لحظة الكشف التى تؤكد فكرة 
كان  الزوج  قبل  تظاهر من  ما سبق من  أن كل 
فى سياق مخادعة الزوجة محاولة منه معرفة ما 
البداية  تضمره له، هى أيضا تخادعه ألنها منذ 
تتبلور  وكلها  أحبتها  التى  أفعاله  عن  له  تحكى 
لم  سلوك  عن  الحديث  وفى  بها  اهتمامه  فى 
يكن له، تحكى عما تتمنى أن يكون وليس عما 
كل  أن  يعرف  بكونه  هو  ويواجهها  كائن،  هو 
اللوحات التشكيلية المعلقة من إبداعها، وليست 
له كما كانت تدعى وهى لوحات أقرب إلى الفن 
باحث  فهو  المفضلة  روايته  وعن  السريالى، 
أكثر ما  الرواية كانت  وكاتب يحكى هو أن تلك 
أن  المخادعة  إطار  فى  هى  أخبرته  بينما  يفضل 
تلك الرواية تحديدا ال يفضلها ويرى أنها أضعف 
الرواية  ما كتب، ويكمن جوهر نفورها من تلك 

وكأنها  الزوجية  بالعالقات  الخاصة  الجمل  فى 
مكتوبة عن عالقتهما ببعضهما، وإلدراكه ذلك 
فهو يعيد على أسماعها ما تكرهه وكأنه يعذبها 
»المؤسسة  يشبه  فهو  العذاب  بذلك  ويتلذذ 
البداية  منذ  فهما  للقتلة،  بجمعية  الزوجية 
يجتمعان على العنف تدفعهما رغبة وحشية كل 
ويرافق  يتصارعان  حيث  اآلخر،  اتجاه  فى  منهما 
ضرباتهما العرق واألنين والتحشرج، ثم الشكوى 
تخور  عندما  إال  المتبادل  العنف  ذلك  يتوقف  وال 

التى  الهدنة  إلى  ويلجآن  قواهما 
هذان  يعاود  ثم  إشباعا،  نسميها 
المجرمان االنخراط فى جمعيتهما 
الزواج  بعد ذلك، وقد اختارا هدنة 
»تستقبل الزوجة تلك الجمل بقدر 
حياتها  وكأن  اليأس  من  كبير 
لحلمها  وال مجال  كانت  لما  عادت 
الذى لم يكتمل عن ذلك الزوج فى 
خيالها، والذى كانت تقول إنه هو 
المخادعة  لعبة  إبان  أمامها  ذاته 
الكشف  ويستمر  الذكر،  السابقة 
بأن يقدم لها الزوج زجاجات الخمر 
لتجيبه  تشربها  أنها  يعرف  التى 
بجمل بها قدر كبير من األلم فهى 
ذاكرتها  فى  مشكلتها  أن  تؤكد 

فالناس تشرب كى تنسى بينما هى تشرب كى 
تتذكر من هى، تتذكر أنها تكبر وهو كذلك لكنه 
طالبت  حينما  بينما  أخرى  عالقات  لنفسه  يصنع 
هى بإنهاء زواجهما رفض  محلال موقفها بأنها 
تعرف آخر، فهو يقول إن الرجل يعرف على زوجته 
تترك  كى  آخر  تعرف  هى  بينما  معها  يبقى  كى 
الزوجين  بين  تستمر  الثرثرة  من  حالة  زوجها، 
فغاب  رأسه  على  ضربته  من  هى  أنها  لنعرف 

طالبته  حينما  خنقها  حاول  بعدما  الوعى  عن 
الكذب  لعبة  مارس  ولذلك  والرحيل،  الحرية 
والمخادعة بأن إدعى فقدانه الذاكرة فمن خالل 
الكذب حاول الوصول إلى الحقيقة إن قلقها من 
فى  تستمر  جعلها  ما  هو  مستقبلها  و  حاضرها 
الكذب ومع الكشف لم يجرؤ أحدهما على الرحيل 
فقد تأكدا أنهما ال يمكنهما الفرار، وهكذا يؤكد 
يكن  لم  ولو  حتى  ستستمر  الحياة  أن  العرض 
شىء  ال  والممارسة  التعود  بحكم  بل  وفاق  بها 
الضوءعلى  نلقى  يجعلنا  ما  وهو  ذلك،  من  أكثر 
معنى السعادة، حيث يرى نيكوالس وايت »من 
لمعنى  الفلسفى  التاريخ  فى  البحث  خالل 
يمكن  عام  لمعنى  وجود  ال  أنه  السعادة، 
أن نسترشد به فى كل موقف، وأننا يمكن 
لنا  بما يكفل  السعادة ونتصرف  نحيا  أن 
موجهين  نكون  أن  دون  من  تحقيقها 
بمفهوم عام للسعادة ينطبق على كل 
حالة أو موقف »وفى إطار تلك العالقة 
هل  العرض  لنا  قدمها  التى  الزوجية 
للسعادة  معنى  عن  الحديث  يمكننا 
السياق أشبه بحلم  إنها فى هذا  أم 
للزوجين  بالنسبة  تحقيقه  يمكن  ال 

البائسيين.
األسئلة  من  الكثير  تطرح  مسرحية 
مع  واألسرة  الزواج  منظومة  حول  الفلسفية 
ملحوظة أن الزوجين تعايشا لمدة عشرين عاما، 
وتبدو صراعاتهم مكررة نوعا ما، ويبدو تقبلهما 
يمكنهما  فال  الموقف،  سيد  هو  الحالة  لتلك 
تعتمد  صمت،  فى  البقاء  يمكنهما  وال  الرحيل 
يقدمان  الممثلين  من  اثنين  على  المسرحية 
جلسة  وكأنها  البوح  من  إطار  فى  فنية  حالة 
رهافة  أكثر  المرأة  ،وتبدو  السيكودراما  من 
ويمكن أن نرد ذلك لطبيعة تكوينها فهى فنانة 
لوحات  وهى  المكان  تمأل  لوحاتها  تشكيلية 
سيريالية ما يدعم الحالة النفسية التى تقدمها 
الواقع  فوق  ما  على  تعتمد  فالسريالية  المرأة 
أقل  منه  ماظهر  الجليد  جبل  مثل  اإلنسان  وأن 
كثير مما بطن، ففي الال وعى يكمن ما نخبأه، 
وقد ساهمت اإلضاءة لريم محمد بشكل واضح 
والرجل  للمرأة  النفسية  الحالة  تلك  تدعيم  فى 
وبدى الحوار وكأنه بوح لما يكمن فى الال وعي، 
ديكور  وهو  شمالى  ريم  البالل،  »نزار  الديكور 
بسيط لمنزل تبدو رفوف الكتب تحيطه وكأنها 
داللة على أن الزوج يتعامل دائما بالعقل بينما 
على  تعتمد  وأنها  التشكيلة  عنها  تعبر  الزوجة 
على  جلوسهما  فى  االثنان  ويشترك  المشاعر، 
فى  يسهم  ما  وهو  الخمر  وتناولهما  األريكة 
مسرحية  زوجية  اعترافات  وعى  الال  عالم  إبراز 
النفسية وتعتمد  بالتفاصيل  تقدم عالما يمتلئ 
عبر  تتفجر  التى  المخادعة  على  جوهرها  فى 
المكاشفة فيحدث التحول الذى يؤدى إلى البوح 
البقاء  على  اإلصرار  مع  العالقة  فتظهر هشاشة 

وعدم الشجاعة فى الحصول على الحرية.

داليا همام
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)دون كيشوت( عرض سورى شارك فى مسابقة الدورة احلادية والعشرين عام 2009، وحصل جائزة 
أفضل مخرج باملهرجان، العرض قدمته فرقة كون املسرحية، تأليف كفاح اخلوص، واخراج أسامة 

حالل، ويحكى العرض عن استحضار شخصية دون كيشوت الشهيرة على خشبة املسرح، لتطرح عددا 
من األسئلة مثل ملاذا أنا، وملاذا اآلن، فال يتلقى إجابة فيقرر أن يخوض معهم تلك التجربة اجلديدة 

بعد ثبات فى وجدان التاريخ، للبحث عن إجابة، لكنه يسمع دائما جملة ستعرف قريبا.

ديستوبيا .. هو مجتمع خيالي فاسد ومخيف وغير مرغوب 
فيه بطريقة ما؛ وقد تعني الديستوبيا مجتمعا غير فاضل 
تسوده الفوضى، فهو عالم وهمي ليس للخير فيه مكان، 
والقتل  الخراب،  مالمحه  أبرز  ومن  المطلق،  الشر  يحكمه 
فيه  يتجرد  عالم  هو  باختصار  والمرض،  والفقر  والقمع 
مجموعة  إلى  المجتمع  فيه  يتحوّل  إنسانيته  من  اإلنسان 
السؤال: هل  ليبقى هنا  تناحر بعضها بعضا،  المسوخ  من 
سيأتي اليوم الذي يُصبح فيه عالمنا هو الديستوبيا التي 
من  اإلنسان  إليه  وصل  ما  بسبب  بأيدينا  نحن  صنعناها 
الرأسمالية تتحكم فيه  المؤسسات  تطور تكنولوجي جعل 

وهمية  نسخة  مجرد  ليصبح  وتطوره 
الواقع..  أرض  علي  معادل  لها  ليس 
عمال  ستنتصر  البشرية  طبيعتنا  أن  أم 
ما  هذا  الصحيح؟  إال  يصح  ال  بمبدأ 
حاول المخرج "محمد الخشاب" والُكتاب 
حسن"  وحسام  طارق  ولؤي  ماهر  "منة 
اإلجابة عنه من خالل عرضه المسرحي 
"ديستوبيا VR" المقدم ضمن فعاليات 
القاهرة  مهرجان  من  الـ26  الدورة 

الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.
شخصية  حول  العرض  أحداث  تدور 
العاشق  الشاب  ذلك  "إسماعيل"؛ 
بشكل  للحياه  والمحب  للمسرح 
المادية  الضغوط  بسبب  لكن  عام؛ 
يحيا  أصبح  المُحيطة  واإلجتماعية 

له  ُقدم  حتي  وذلك  تطورات،  أي  من  تخلو  رتيبة  حياة 
عرض من إحدى شركات التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، 
والعرض عبارة عن "أن يدخل في عالمها الموازي ويحصل 
إحدى  في  المدمج  نظامها  خالل  من  التحديثات  كل  على 
نظارات الواقع االفتراضي VR في مقابل أن الحصول علي 
العالم  ذلك  داخل  الرحلة  تبدأ  هنا  ومن  المال،  من  مبلغ 
نكتشف  والذي  "إسماعيل"  لالوعي  المُمثل  االفتراضي 
من خالله صراعاته الداخلية والذي يظهر فيه العديد من 
لنص  األساسية  فالفكرة  لماضيه،  المُكونه  الشخصيات 
تكون  قد  فكرة  هي  نفسه"  المخرج  فكرة  "وهي  العرض 
غير  درامي  بناء  خالل  من  لكن  للتطوير،  وقابلة  طموحة 
الشىء،  بعض  بالضعف  تتسم  شخصيات  ودوافع  مُحكم 

انتقل العرض من منطقة "عرض طموح قادر على إيصال 
مجرد  بشكل  األفكار  يُقدم  "عرض  إلى  األفكار"  بعض 
إيصالها  علي  قادر  وغير  مُشتتا  تجعله  لدرجة  وسطحي" 
إلى المتلقي بشكل من األساس، وذلك ألن العرض اعتمد 
في أساسه على استخدام العديد من المعادالت "السمعية/

اإلضاءة  كشافات  من  كبير  عدد  فيه  والمتمثلة  البصرية" 
بالتوازي  تعمل  فيلمية  مادة  يقدم   Video Projectorو
مع دراما العرض، التي حاولت إخفاء عيوب دراما النص من 
خالل خلق حالة من حاالت اإلبهار البصري، فباإلضافة إلى 
استخدام المُعادالت "البصرية/السمعية" في محاولة إلثراء 
دراما العرض، اعتمد العرض على األداء الجسدي الذي عمل 
على  المقدمة  والصورة  المنطوقة،  للكلمة  كمواز 
قادر  غير  العرض  جعل  ما  وذلك  البروجيكتور، 

على تحديد أهدافه وأولوياته بشكل واضح.
العرض  نص  قدم  فقد  النص؛  مستوى  فعلى 
غير  بشكل  المتناثرة  األفكار  من  مجموعة 
مترابط أو واضح، فتارة نراه يتحدث المجتمع 
للتكنولوجيا  شرها  مُستخدما  أصبح  الذي 
وهذا ما جعله مخترقا من خالل كل مواقع 
داخل  والمتمثلة   - االجتماعي  التواصل 
الـVR- وتارة  النظارة  العرض من خالل 
شخصية  مع  يتماهى  نصا  نجد  أخرى 

"كاسبر هاوزر" للكاتب "بيتر هاندكه".
أما على المستوى األداء الجسدى ألبطال 
هم  العرض  أبطال  أن  فنجد  العرض، 
أفكارها  إيصال  وقادرة على  قوية  تمثيلية  خامات وطاقات 
من خالل األداء التمثيلي، لكنهم راقصون غير قادرين على 
الرغم  على  وذلك  وسلس،  واضح  بشكل  أفكارهم  تقديم 
الجسدي  األداء  على  قائم  األساس  في  العرض  أن  من 

الموازى للكلمة.
النهاية نحن أمام "فرضية مسرحية" قوية وطموحة  ففي 
وخطوط  أفكار  تحديد  طريق  -عن  للتطور  قابلة  كانت 
أراد مبدعو  درامية واضحة- لكنها تعثرت أمام زخم أفكار 
أحد  هو  األمر  وذلك  مبرر،  ودون  بمبرر  تقديمها  العرض 
أخطر األخطاء التي يقع فيها مؤلفو األعمال اإلبداعية التي 
التي تحتوي  الكتابة الجماعية"  تُنتج تحت مُسمى "ورش 

على أكثر من صوت داخل النص الواحد.

عالم 
صنعناه 
بأيدينا 

رامز عماد
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)محمد املاغوط( شاعر ومسرحى سورى، قام بتأليف عدة مسرحيات اتسمت بأنها سياسية ساخرة، كان 
لها صدى كبير على مستوى التلقى فى سوريا والعالم العربى، بلغ انتاجه املسرحى سبعة مسرحيات لم 

يطبع منها إال ثالثة فقط، والباقى مسجلون كعروض مسرحية، ومسرحياته هى ضيعة تشرين قدمت 
على خشبة املسرح 1973، شقائق النعمان 1975، غربة قدمت على املسرح 1976، كاسك يا وطن وقدمت 

1979، خارج السرب نشرت عام 1999، العصفور األحدب، املهرج قدمت 1960.

ديستوبيا.. والمسرح الرقمى
utopia الفاضلة   المدينة  “أفالطون”  خيال  داعبت  أن  منذ 
الكثير  مخيلة  يراود  لحلم  تحولت  محاوراته،  فى  نمذجها  التى 
المصلحين  بعض  وكذلك  والفالسفة،  والفنانين  األدباء  من 
تلك  استبدلوا  الذين  األنبياء  بل  واالجتماعيين  الدينيين 

المدينة الخيالية الفاضلة  بالجنة الموعودة.
ـ  متأخر  وقت  فى  كان  وإن   – ظهرت  المقابل  وفى  أنه  إال 
الديستوبيا DYSTOPIA التى تكتظ بمجتمع فاسد ومخيف، 
حتى وإن كان مجتمعا خياليا كما صورته بعض روايات الخيال 
الواقع  أدب  أو  الفاسدة  المدينة  بأدب  يعرف  وأصبح  العلمى، 
المرير كما تعنى الديستوبيا فى أحد تعريفاتها أيضا بـ”العالم 
الشر  أبرز مالمحه  للخير فيه مكان، ومن  الذى ليس  الوهمى 
المطلق والخراب والقتل والقمع والفقر والمرض “باختصار هو 
عالم يتجرد فيه اإلنسان من إنسانيته، ويتحول فيه المجتمع 
الى مجموعة من المسوخ تناحر بعضها بعضا، وتتجلى المدن 
عليها  يسيطر  التى  المتخلفة  المجتمعات  فى  الديستوبية 
الحكم الشمولى الديكتاتورى، ومن ثم نستطيع القول إن مثل 
تلك المدن نجد لها صدى كبيرا فى بعض البالد العربية حيث 
بنسب  كان  وإن  الصحية  غير  السياسية  مناخاتها  فى  تترعرع 
بالعرض  والمسرح”  للفنون  تمرد  “جماعة  وتشارك  متفاوتة. 

فى  ديستوبيا«   « الممسرح  المصرى  
والعشرين..  السادسة  بدورته  المهرجان 
وفيه يلتقط المؤلف/المخرج لهذا العرض 
لمفهوم  العام  المعنى  الخشاب  محمد 
الديستوبيا ليبنى عليها عرضه عبر مجتمع 
غير محدد المالمح والهوية بشكل قصدى 
يحسب له حيث وسائل التواصل االجتماعى 
وغيرها باتت معها الحدود شبه ملغية كما 
وطأة  وتحت  ممسوخة..  الهويات  باتت 
على  القدرة  وعدم  المستشرى  الفساد  نير 
الدفء  وفقدان  بالضياع  والشعور  التحقق 
باالغتراب تحت  والشعور كذلك  اإلنسانى 
المشاعر  وتجمد  التكنولوجيا  عصر  وطأة 
ـ مهموما  كغيره  ـ  إسماعيل  الشاب  يرزح 
الى الدرجة التى تجعله ـ وهو األمر الذى 
ـ منحنيا فى حركته  أيضا  للمخرج  يحسب 

الوقت يجر ساقاه بالكاد فى خطواته وترتكز مشكلته  معظم 
أو  المحلى  ـ  المجتمع  فى  حوله  يدور  بما  وعيه  فى  األساسية 
اإلدراك  هذا  ويتسبب  الحدود  تالشت  فقد  ـ  يهم  ال  الدولى 
ككثير  إلهائه  فى  تنجح  لم  التى  للسلطة  مشكلة  فى  أيضا 
غيره بالعالم االفتراضى الذى بات الهيا عن االهتمام بالعالم 
وبالشكل  لهم  يحلو  كما  العابثون  وبه  فيه  ليعبث  الواقعى 
وجود  يصبح  ثم  ومن  العليا،  مصالحهم  لهم  يحقق  الذى 
أشباهه حرا طليقا يمثل خطورة عليهم وعلى  إسماعيل وكل 
استراتيجيتهم اللعينة، ليتم القبض عليه بتهمة محاولة تفجير 
المبنى المركزى للمعلومات، وفى إذاعتهم لخبر إلقاء القبض 
ـ وكأنهم يخرجون ألسنتهم له ولمن يفكر فى  عليه يعلنون 
السير على دربه ـ أن المعلومات الموجودة بالمبنى المركزى 
تأمينا  المؤمنة  القواعد  إحدى  فى  أخرى  نسخة  منها  تتوافر 
المعلومات بها ما يخص جميع األشخاص،  مشددا، وأن هذه 
محبسه  وفى  المواطنين..  على  الحصار  يحكمون  وكأنهم 
مخلصا  ذاته  داخل  يعيش  أنه  على  والتأكيد  المقاومة  يحاول 
إال  عيناه  تراه  بما  إال  يهتم  وال  الحقيقية  اإلنسانية  لمشاعره 
أنهم ينجحون فى إجباره على ابتالع قرص يعيد صياغة وبرمجة 
االفتراضى،  الوهمى  بالعالم  الهيا  القطيع  ككل  ليصبح  عقله 
وينداح  البرمجة  تلك  عبر  وعيه  تزييف  تم  أن  بعد  ليستسلم 
وسط القطيع خائنا لمشاعره اإلنسانية, منهزما ومغتربا والهيا 
جبروت  وليتأكد  االغتراب..  بذلك  الشعور  عن  حتى  ـ  كغيره  ـ 

السلطة المحلية كانت أو العالمية فى تنميطها للبشر وتزييف 
وعيهم وإلهائهم بما يصممونه لهم من عوالم افتراضية أو 
غيرها . وفى إطار تأكيد المخرج على تحكم العالم الوهمى على 
القبض  البشر حرص فى لمحة ذكية منه على أن يكون خبر 
خشبة  خارج  من  معلوم  غير  مكان  من  آتيا  إسماعيل  على 
بالتخلى  إقناعه  الذى يحاول  المسرح، وكذلك صوت الشخص 
قرص  إبتالع  عليه  يفرض  كما  ومشاعره  اإلنسانية  ذاته  عن 
ـ قد يكون كيميائيا أو قرصا كهرومغناطيسيا فى محبسه  ما 
ال  فيه  اإلنسان  أصبح  الذى  العالم  أن  بحقيقة  كذلك  وإقناعه 
تلك  عبر  المخرج  ليؤكد  واحد(  أو  )من صفر  رقم  يمثل سوى 
اإلشاراتين على حقيقة العالم االفتراضى الذى أصبح يحاصرنا 
بما يبثه إلينا الى حد الغرق من مكان افتراضى ال نعلم هويته 
حتى الجغرافية، كما يلجأ محمد الخشاب كمخرج إلى المساوقة 
الطرح  لهذا  الجمالية  والصياغة وصياغته  الفكرى  بين طرحه 
السريع  التنقل  له  أتاحت  الخلفية  فى  مشهدية  رقمنة  عبر 
والمكثف لما أراد له أن يتوازى مع ما يقوم به ممثلوه سواء عبر 
المشاهد، ولتكن تلك  للكثير من  الحركية  الصياغة  أو  اللفظ 
الشاشة الخلفية بما يبث عليها من الفيديو بروجيكتوربمثابة 
مشاهد  فى  والمؤكد  المشاهد،  بعض  فى  والمترجم  الشارح 
بالحيوية  نبضت  التى  المسرح  خشبة  على  يتم  مما  أخرى 
المشاهد  فى  بالتراخى  تصاب  وكانت  الحركية،  المشاهد  فى 
الحوارية لسببين عدم وضوح الصوت من األجهزة 
باستثناء  ـ  الممثلين  تدريب  وعدم  الصوتية، 
إسماعيل/مروان عوض ـ بشكل كاف على مخارج 
فكان  والوقفات  الحوار  تقطيع  كيفية  أو  األلفاظ 
منهم من يبتلع الكلمات الى الداخل مثل “مهند 
قادر ومنهم من كان وكأنه يدلقها الى الخارج 
فهم  ينم عن  تلوين  دون  كمال  مثل شيرين 
الكلمات من معان، وقد وقف على  ما تحمله 
وكل  إبراهيم  أحمد  وذاك  هذا  بين  الحياد 
من  بقليل  عليه  التغلب  يمكن  وغيره  ذلك 
هى  الفرقة  أن  سيما  ال  والمران،  الجهد 
التى تعمل بال  المستقلة  الفرق  واحدة من 
إمكانات أو دعم تقريبا وننتظر الكثير منها 
حيث يقف على رأسها مؤلف ومخرج محمد 
الخشاب يتسم بالجدية فى اختيار ما يقدمه وفى غير بعيد من 
هموم جيله وقضاياه المؤرقة. كما لعبت إضاءة أحمد على فى 
العرض  به  كست  بما  األهمية  بالغ  دورا  “ديستوبيا«  عرض 
من مجموعة لونية وإن كانت محدودة إال أنها وظفت بشكل 
موحى ومؤثر وبليغ، إذ كان اللون األسود هو الطاغى معظم 
خافتة  ضوئية  بقعة  فى  بالكاد  الممثل  منه  ويبين  الوقت، 
باإلختناق  تشعر  دائرة  داخل  ومؤطرة  األصفر  باللون  وباهتة 
واالغتراب معا مع ما يحيطها من ظالم كامل، ولتنقل المشاهد 
الخانق  بالضيق  الشعورى  العبء  إياه داخل هذا  أيضا واضعة 
واالغتراب، كما كان اللون األزرق فى المشاهد الكابوسية من 
وطأة العالم االفتراضى، الرازح على الصدور واألفئدة، كما فى 
مشهد غسل مخ إسماعيل وإعادة صياغته وبرمجته ورقمنته، 
وفى لحظات أخرى تخفت حدة األزرق قليال فى مشاهد الغوص 
فى البحر المرقمن، كما كانت موسيقى محمد خالد المصاحبة 
للعرض موسيقى مالئمة تمأل المشاهد بالتوتر والقلق وكأنه 
جالس على جمر طوال الوقت وإن عابها فقط ارتفاعها الذى 
غطى على أصوات الممثلين فى المشاهد اللفظية ما ضاع معه 

الصوت فى معظم الوقت.
والعرض إجماال يؤكد أهمية الفرق الحرة كأحد روافد المشهد 
المسرحى المصرى، ووعى شباب تلك الفرق بما يحيط بهم من 
قضايا مهمة وجادة، وقدرتهم أيضا على إبداع مسرح مختلف 

يؤكد أهمية المسرح الرقمى فيما هو قادم.

أحمد هاشم
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مشهدالسبت 14 - 9 - 2019 العدد اخلامس

في إطار فعاليات النســخة السادســة والعشرين 
مهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح المعاصر 
والتجريبي وفــي أجواء احتفالية  تم  اإلعالن عن 
رابطة ATPA، ذالك المشروع المسرحي العربي 
الهويــة، والــذي تنهــض رؤيته على الشــراكة 
المسرحية العربية المُستدامة بين المسرحيين 
العرب، ورســالته هي التوجه إلــى إنتاج عروض 
مســرحية عربيــة شــرطها الرئيســي مشــاركة 
مســرحيين من مختلف الدول العربية في العمل 
الواحــد، و تعد مســرحية »انتحــار معلن«، التي 
تَشَــكل فريُقهــا مــن ثــالثِ دوٍل عربية، هي: 
جمهوريــة مصــر العربيــة، والمملكــة العربية 
السعودية، والجمهورية التونسية، هي النموذج 
التجريبــي األول لفكــرة ATPA القائمــة على 

الشراكة العربية في إنتاج عروض مسرحية.
»انتحار معلــن« مونودراما مــن تأليف الدكتور 
ســامي الجمعان مــن الســعودية وبطولة مني 
التلمودي من تونس، وإخراج مازن الغرباوي من 

مصر.
انتحــار معلــن أشــار ضمنيــا إلى 
الكاتبــة الروائية الكبيــرة فرجينيا 
الحياتية  وولف لتنسحب مأســاتها 
على مآســي النســاء في كل زمان 
ومكان ذلك أن العرض بدأ بصوت 
شجي المرأة تسطر خطابا لزوجها 
تعلــن انتحارها وهــذا الخطاب هو 
وثيقة من وثائق الكاتبة والروائية 
اإلنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف 
Virginia woolf  حيث اعتمد 
العرض بشكل جزئي على 
مــا عانته فــي حياتها من 
مــآس لــم تمنعهــا من 
أن تخلــف الثميــن ممــا 

تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، 
ورغم تعرضها للعديد من المواقف الحياتية 
الصعبة والتي جعلتها تتخذ مواقف من أشــياء 
كثيــرة كموقفهــا مــن المــوت بعــد فقدانها 
كل مــن تحبهم أمها وأختهــا وأخاها ووالدها، 
وموقفها مــن الذكورة بعــد تعرضها لمواقف 
تسلط ذكوري عكس ذلك على أدبها ومنتجها، 
ثم تعرضهــا للمــرض الخطير ثنائــي القطب 
الذي جعل رأسها يضج باألصوات، فكان كتابها 
األثيــر »غرفــة تخص المــرء وحــده« – الذي 
ترجمتــه دكتــورة ســمية رمضــان للعربية - 
شاهدا وموثقا للمعوقات والتوقعات والظروف 
االجتماعيــة التاريخيــة التي اقعــدت وأحبطت 
جهود النساء في إثبات ذواتهن واإلفصاح عن 
رؤيتهن للعالم من خــالل هذا الجهد المتاني 
في طرح المسألة الذي استخدمت فيه فرجينيا 
وولف أســلوب تعارف علي تسميته في العربية 
بتيار الوعي ال يتكشــف لنا فقط كم التعســف 
والظلم الــذى وقع علي النســاء وإنمــا انتحار 
معلــن هو وثيقــة ادانــة للذكــور المتنمرين 
بالنســاء الضعيفات ذلك أن الكاتب نحى اسم 
فرجينيــا وولف مــن األحــداث واكتفي ببعض 

اإلشــارات التي يفســرها المســرحيون واألدباء 
المتخصصــون واســتعان بمواقــف حياتية من 
تاريــخ فرجينيــا الحافــل باألحــداث اإلنســانية 
المتشــابكة وألن فرجيينــا أنثــى وذات كينونة 
أدبية ونقدية فقد اســتعار الكاتب أحداث حياتها 
اإلنســانية أو بعضهــا وألبســها ثــوب التعميم 

لتنسحب بالضرورة حالها على حال كل أنثى. 
اســتغنى المخرج مــازن الغرباوي عــن الديكور 
المادي المحســوس اللهم إال في مكتب وكرسي 
هزاز وســاعة عتيقة وأكمل الديكــور بالجرافيك 
والداتا شــو ذلك بــأن االحداث جــرت في ذهن 
المرأة ومخيلتها وهي محــض ذكريات فال مانع 
من أن يتماس الديكور معها ليتحول إلى خياالت 
فظهــر النهر الــذي انتحــرت فيه مســجي على 
خلفية المنظر المسرحي وظهرت حوائط المنزل 
في بدايــة العرض في وضع ال يشــوبه شــائبة 
ومــع ازديــاد حال توتــر البطلة مالــت الحوائط 
ليؤكــد الحالة المتردية التي وصلت إليها المرأة 
وهي حالــة فســرتها البطلة أن األصــوات التي 
تحاصرها لم تحاصرهــا إال بعد محاولة اغتصاب 
أخيهــا وهــي ما زالــت طفلــة وتبعها 
سرقت الموت ألمها وأبيها وأخيها 
األصغر وأختهــا فعانت المرأة من 
مــرارة الفقد واالنتهــاك ما يؤكد 
احترافيــة المخــرج فــي التعامل 
مع فضاء خشبة المسرح ووعيه 
بالمفردات الواجب االســتفادة 
منهــا بحيــث ال تجــور مفردة 

على أخرى. 
لــم يشــر العــرض إلــى أى 
بفرجينــا  خاصــة  إبداعــات 
مــن  ســعيه  لعــدم  وولــف 
تاريخهــا  لتوثيــق  البدايــة 
الفنــي واألدبي وإنما اســتخدم وقائعة مرت بها 
كطردهــا مــن المكتبــة كونها أنثى وعشــقها 
لشكســبير لمدخــل جديــر بالوصــول إلى أصل 

القضية وأساسها.
نجحــت اإلضــاءة فــي نقــل الحالــة النفســية 
للشــخصية وما بها من صراعات نفسية عديدة 
ومــا زاد مــن تميــز اإلضاءة فــي أغلــب فترات 
العرض أنهــا نجحت في التعامل مع الداتا شــو 
بما ال يخفي وجه الممثل وما ال يشــوه اللقطات 

الفيلمية المعروضة. 
وألن العــرض تحــدث عــن معاناة المــرأة حتى 
قادتهــا المعاناة إلــى الهروب مــن العالم فقد 
اســتطاعت بطلة العــرض الوصول إلــى الحالة 
المثلــى فــي التقمص ومألت المســرح بشــكل 
أضــاف إلــى الصــورة البصرية والســيمولوجية 
لخشــبة المســرح فبدت وكأنها قضية شخصية 

شديدة اإلنسانية. 
انتحار معلن بداية إنســانية لإلعالن عن مشروع 
يســعى لالســتفادة من اإلبداعــات العربية فى 
بوتقــة واعية ويؤكد ارتفاع الوعي بشــأن اتحاد 
العــرب علــى هدف واحــد وهو تطويــر الخطاب 

الثقافي والفني والمسرحى.

انتحار 
معلن.. 
تجليات تيار 
الوعى

محمد النجار
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)سعداهلل ونوس( هو الكاتب املسرحى السورى األشهر، بدأ الكتابة املسرحية عام 1964 واستمر يكتب 
املسرح حتى وفاته عام 1997، يعتبر من رواد املسرح السياسى واإلجتماعى، له أكثر من ستة وعشرين 

نصا مسرحيا منها، جثة على الرصيف، الرسول املجهول فى مأمت أنتيجونا، حفلة سمر من أجل خمسة 
حزيران، طقوس اإلشارات والتحوالت، الفيل يا ملك الزمان، امللك هو امللك، ملحمة السراب، كتب كلمة 

يوم املسرح العاملى عام 1996، وزينها بجملة )إننا محكومون باألمل(. 

السبت 14 - 9 - 2019 العدد اخلامسفينال

القاهرة  مهرجان  رئيس  حديث  ضمن 
الدكتور  والتجريبي  المعاصر  للمسرح 
الصحفي  المؤتمر  خالل  مهران  سامح 
الجديدة  الدورة  عروض  عن  باإلعالن 
الفرصة  إلتاحة  بالدعوة  حديثه  استهل 
لجيل جديد.. وفي كلمته في حفل االفتتاح 
بعيدة  منطقة  إلى  مهران  الدكتور  ذهب 
المسرح  ومكانة  قيمة  عن  الحديث  في 
كل  ومواجهة  اإلنسانى  البناء  عملية  في 
تحد  أمام  نحن  وتلك  هذه  وعبر  اآلفات.. 
إلى  للذهاب  النقلة  تلك  يحتم  استراتيجى 
منحه  فى  واألجدر  األحق  هو  جديد  جيل 
قبله  ومن  بالمهرجان  للذهاب  الثقة 
المسرح في مصر العظيمة بل حركة اإلبداع 
في  إضافية  منطقة  إلى  والثقافى  الغنى 
رصيد اإلبداع اإلنسانى. ونحن هنا إذ نثمن 
مسيرة  في  ساهمت  أجيال  وبصمات  دور 
فان  عام  بشكل  والعربي  المصري  المسرح 
تصدح  ستظل  مهران  الدكتور  نواقيس 
يقودها  جديدة  مرحلة  انطالق  عن  معلنة 
احق  اليوم  هم  الشباب  المبدعين  من  جيل 
ونقراءهم..جيل  ونشاهدهم  نسمعهم  بان 
تتوجه  جيل  واألمل..  والغد  الرهان  يشكل 
وتغيير  حراك  ليقود  المستقبل  بوصلة  إليه 
األهم  الجانب  إلى  نعود  لكننا  ومرحلة.. 
في  مهرجان  الدكتور  كلمة  في  جاء  والذي 
حفل االفتتاح.. فإن الذهاب إلى تلك المنطقة 
بدور  وإيمان  ودعم  فهم  يحتم  الجديدة 
بناء  في  وأهميته  وقيمته  ومكانته  المسرح 
أصنافها  بكل  التحديات  ومواجهة  اإلنسان 
الجيوب..  قبل  العقول  إلى  يذهب  مسرح  عبر 
والبناء قبل التدمير الفناء.. مسرحنا اليوم أمام 
منعطف، وهكذا هو مهرجان القاهرة للمسرح 
نقول  أن  أحوجنا  فما  والتجريبى،  المعاصر 
دعمنا  هو  وهذا  زمانكم..  هو  هذا  للشباب 
أن  أروع  خدمتكم..فكونوا..وما  فى  ورصيدنا 

نكون.. وعلى المحبة نلتقى.

عبدالستار ناجى

جيل جديد 

فاجأتنــا دولــة الكونجــو بعــرض راقــص بديع لفرقة مســرح 
رينهاكــرو، مــن إخــراج: فارجا باتومايــك عى المســرح العائم 
الصغيــر، يــدور العرض حول مواجهــة ما هو تقليــدي منغلق 
على نفســه لما هو مديني معاصر منفتــح على اآلخر من خالل 
تابلوهات راقصة. المرأة هي بطلة هذا العرض فقد بدأ العرض 
بجلوس المرأة على عرش يتبين لنا من خالل ترابط التابلوهات 
الراقصــة أنه عرش الحياة أو الكون، وينتهي بقيادتها لصفوف 
الرجــال من خــالل رقصة جماعية في داللة تشــير إلى قيادتها 
للمجتمــع الــذي تعيش فيه، ثم تنتصف تشــكيل جســدي من 
جميع الراقصين يشــير إلى مســيرة قطار األوطان والحياة بعد 
أن أصبحــت المرأة فيه هي ترس أساســي ورمانــة ميزان هذا 
القطار، ويختتم العرض بوقوف المرأة منفردة وهي تحمل جرة 
المياه منتصرة في منتصف أفانســين الخشــبة. هذا بخالف أن 

المرأة في هذا العرض الراقص هي محور الحدث 
بيــن من هــم تقليديــون أو معاصــرون. ربط 
المخــرج بين المرأة وجرة الميــاه التي تحملها 
بين يديها في أغلب اللوحات الراقصة إلكساب 
المرأة صفة الواهبة للحيــاة على هذا الكوكب 
مثلها في ذلك مثل المياه التي تحيي كل شىء، 
ألن المــرأة هي التي تلد األبنــاء وتزرع األرض 
ويهجع عندها الرجل لكي يستطيع أن يستكمل 

مشواره في الحياة.
يبــدأ العرض بتابلوه لرقصــة تقليدية أفريقية 
مــن الكونغو بالمالبــس التقليدية لهذا البلد، 
ثم يدخل شابان يرتديان المالبس المعاصرة 
واألحذيــة الرياضيــة الحديثــة ليقدمــا رقصا 
معاصــرا، ويحــاول كل فريــق مــن الراقصين 
إثبات أنــه األفضل. عندما نصــل إلى التابلوه 
الراقــص الذي يظهر فيــه التصالح بين ماهو 

تقليــدي وما هو معاصر بارتداء الشــابين المعاصرين الجونلة 
القش التقليدية في الكونجو بينما يرتدي الراقصان التقليديان 
الحــذاء الرياضي المعاصر بعد أن كانــا يرقصان بأقدام حافية، 
نرى امتزاجا بين الحركات الراقصــة التقليدية والمعاصرة عند 
الفريقين اللذين يتوحــدان أخيرا في أداء راقص واحد.  قدمت 
الفرقة رؤية مغايــرة للرؤى التقليدية في المجتمعات األفريقية 
وغيرها مــن المجتمعات الذكورية على هــذا الكوكب مثل: إن 
المرأة هي الملكة التي تأمر فيلبى أمرها، إن الجواري )القينات( 
من الرجال ولســن من النســاء فهم الذين يرقصــون للترفيه 
عن الملكــة، أنها امرأة واحدة ألربعة رجــال على عكس ما هو 
ســائد أن يكون للرجــل أربع نســاء أو أكثر بحســب ثقافة كل 
بلد، أن المــرأة هي من تطفئ نيران الحروب والفتن وليســت 
صانعة لها كما مثلتها بعض األســاطير بأنها صانعة الشــرور. 
فقد اكتســبت المرأة في هذا العــرض جميع الصفات اإليجابية 

على عكس ما روجت له األســاطير التقليدية المتداولة.  تعامل 
الراقصون في العرض مع كل عضلة في أجسامهم من أصغرها 
إلى أكبرها بكفاءة شــديدة في أداءات جماعية أو فردية إلعطاء 
المعنــى الدرامي فــي كل تابلــوه. فأحيانا تحولت أجســادهم 
مثــل حيوانات زاحفة، وأحيانا أخرى مثل جســور يمر من تحتها 
أو فوقهــا المــارة، وأحيانا ثالثــة مثل القطار الذى يســير على 
قضبانــه، وكان ذلك من خالل التشــكيالت الجســدية واألداء 
المتزامــن بيــن بعضهم البعض بدقة شــديدة. وهذا ال ينفي 
وجود رقصات فردية أو ثنائية تدل على مهارة المؤدى المنفرد 
وإن بدت في بعض األحيان الرقصات الفردية أو الثنائية طويلة 
فــي زمنها.  األداء الراقص ألبطــال العرض الخمس كان معبرًا 
عن بعض األفكار التي يصعب تجسيدها من خالل الجسد دون 
ابتــذال، وكان أبرزها في هذا العرض التابلوه الذي تعرض فيه 
ألهميــة العالقات الحميمية بين الرجــل والمرأة إلعمار األرض 
واالســتقرار النفســي الذي يحــدّ من دخول البشــر في معارك 
مــع بعضهم البعض على مســتوى الفرد والقبيلة 
والــدول، وقد قدم الراقصون هــذا التابلوه بأداء 
بالغ الرُقــي وبعيد تماما عن الصــورة الذهنية 

السائدة عند المتفرج.   
مما ال شــك فيه أن الموسيقى في العروض 
الراقصة عنصر أساسي من عناصر العرض، 
وقد اعتمدت موسيقى العرض على المزج 
بيــن ماهــو تقليدي من آالت موســيقية 
تخص البيئــة األفريقية وما هو معاصر. 
فقــد كان لــآالت اإليقاعيــة المُنغمة 
أوغيرالمُنغمــة دور أساســى، ذلك ألن 
الموســيقى األفريقية هــي واحدة من 
موســيقات العالــم التــي تقــوم علــى 
الجانــب اإليقاعي في الموســيقى على 
حســاب الجانب النغمــي )الميلودي(، ولذلــك نجد أن آالت 
مثل الماريمبا واألكســليفون والتومبــا والمراكش وغيرها 
مــن آالت اإليقاع األفريقية كانت ســائدة في جميع تراكات 
موســيقى العرض. مــن اآلالت التقليديــة التي ظهرت في 
واحدة مــن تابلوهات العرض آلة نفخ خشــبية تشــبه في 
صوتها آلة الدودوك األرمينية والكولة المصرية، وربما هذا 
التــراك الوحيد الذي تضمن لحن ميلــودي من آلة منفردة 
دون أي مصاحبــة من آالت أخرى.  المزج بين الموســيقى 
المعاصرة األلكترونية التي تخرج من أجهزة الحاسب اآللي 
وآالت تصنيــع األصوات مثل األورج وبعض اآلالت اإليقاعية 
األفريقيــة التقليدية ظهر في موســيقى بعض التابلوهات 
للتعبيرعــن الصراع بيــن التقليدييــن والمعاصرين ، وفي 
موســيقى التابلوهات التي يظهر فيها اإلندماج بين ماهو 

تقليدي ومعاصر في البيئة األفريقية. 

الصراع بين التقليدى والمعاصر  من وجهة نظر أفريقية

د. ياسمين فراج
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Thirty three Syrian performances participated in the festival from 1989 to 
2010. From 2010 till now Syrian didn't participate directly but this year, 

Syrian participation returns with "Conjugal Confessions".

As an academic and practitioner in 
theater, how do you define experimental 
theatre?

Experimental theatre shows new ways 
of understanding life, people, relations and 
theatre itself. I think experimentation is really 
necessary, because without experimentation 
there would be no renewal. So, experimentation 
flirts with the possibilities of change. This 
doesn›t mean that change should always be 
good, but we first we have to experience change 
then we can decide what would work and what 
wouldn›t. so, I think it experimentation is very 
essential for theatre as an art that stayed alive 
all this long only because of experimentation. 

As a head of a similar festival in Greece, 
how do you see Egyptian festivals? How 
similar and different are they to yours?

They are not very different. The CIFCET 
maybe provide some applications and call 
people to participate. In Greece we don›t do 
that. We go directly to people, and we invite 
them and pay them. It costs a lot of money, while 
we don’t have a lot of money. So we don’t call 
people to express their interest in participation. 
I heard from Dina Amin that you got 167 
applications, so this is an immense number 
coming from 32 countries. So, having this great 
number from different countries interested in 
such festival is something great. And at the end 
you select few, which is amazing. In Greece, 
the scale is narrower, because we don’t have 
many options. We go directly to artists asking 
them to come if we can afford the costs. This is 
the only difference between the two festivals› 
policies. 

How do you see the significance of 
seminars and workshops in the festival?

It depends on how these seminars and 
workshops are related either to the festival itself 
or to the country hosting the festival according 
to its local theater public. Sometimes I run 
seminars that I think theatre public will welcome, 
because in seminars we raise questions, issues 
and problems. That›s one kind of a seminar that 
I accommodate in the festival. Other seminars 
are place-specific. In other words, I can host 
seminars about specific countries with particular 

things reflected in their theatre production. So, 
if the place that I›m invited in has a particular 
theme, so I›ll run seminars that are thematic 
concerned. The workshops depend on the 
companies I invite. Suppose some company 
is very good at puppetry or use of masks, so 
I›ll ask the company to run a workshop about 
their specialization in puppetry or the usage of 
the mask or whatever particular things they are 
good at. It all depends on what each company 
brings with it. This way the workshops are 
directly related to the performances invited. 

Which is better for you, giving lectures or 
workshops?

Lectures are always dangerous because 
people get bored in a lecture, so we will need to 
get someone who will give a good and modern 
lecture; a lecture that will provoke the attendees 
and brainstorm them. Otherwise, lectures are 
good to talk about a coming theatre production. 
Of course, they don›t provide a summary of the 
play but they may discuss the ideas imbedded 
and techniques used in such a play. Lectures 

are good to bring general public to theatre, but 
workshops are about the specialized public. So, 
it›s good to have both publics. 

What are your recent plans, personally, 
and for the festival you are running?

Personally, I›m a professor so I›ll continue 
doing that. I also dream of creating a network 
with other festivals. So, that›s why I›m also 
here, to discuss the idea with other colleagues 
and see how to create Mediterranean 
festivals network, co-productions, events and 
workshops. This effort may push the theatrical 
movement in Mediterranean countries forward.  
As for my festival, I›m working on organizing 
the next two editions through discussing the 
possibility of inviting some theatrical figures to 
attend.

A dream of a Mediterranean festivals 
network that may come true soon and an 
enthusiastic perspective for experimentation 
in theatre. That is what we should deeply 
appreciate and support as theatre lovers all over 
the world.

Theater in Greece is Very Similar to 
Egyptian Theatre
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In 2006, Fayez Kuzuk and Nedal Al-Sigary won the best actor prize. The 
eighth prize went in 2007 to "Shokola" as best performance while Rama Essa 

won the ninth prize as best actress in 2008. The last prize went to the Syrian 
director Osama Halal as best director in 2009 for his performance "Don 

Quixote". 

Savvas Patsalidis:

Experimentation is 
the Live Essence of 
Theater

 What can you tell us about the Greek 
participation in the CIFCET in its 26th 
edition?

Last year, when I first met Dina Amin I told 
her about the possibility of Greek participation. 
When the festival jubilee was over, I was 
sending her a lot of information about Greek 
theatre groups and performances. I heard from 
Dina that they got seven applications from 
Greece which is an unprecedented thing. I took 
it very personally to promote this festival in 
Greece among interested groups and artists. I 
even asked people to apply to CIFCET.

Everyone is well aware that Egypt and 

Greece have deeply-rooted cultural relation, 
and it›s such an ancient thing. So, how do you 
see the similarities and differences between 
the Egyptian theatre and the Greek theatre?

To be honest, I›ve seen only few Egyptian 
performances but not in Cairo as I saw them in 
other festivals. It›s my first day here in Cairo, 
and I hope to have the chance to see Egyptian 
productions. However, from the performances 
I saw in Lebanon and United Arab Emirates. 
All what I saw was very humanistic and 
focus mainly on humanistic issues like human 
relations and problems. They don›t want to 
move away from this humanistic center to 

other topics other than humanistic ones. This is 
something I understand very well. This is very 
rampant in Greek theatre as it also concentrates 
on realistic issues, human beings, human 
relations, death, and happiness. There is another 
part of commonalities between Egyptian theatre 
and Greek one is the use of modern technology 
and trends towards experimentation. So, I found 
many similarities in terms of culture, cuisine, 
the way of thinking and even crazy driving! 
We love chaos more than order. We talk a lot, 
you talk a lot. We are loud, you are loud. Many 
similarities as I told you. I think this is common 
among Mediterranean countries as well. 

I Dream of a Mediterranean Network for Theatre Festival

Interview by: Dr. Tarek Ammar

Savvas Patsalidis, is a Greek 
prominent figure in the world 
of theatre as he is a professor 

of theatre history and theory in Aristotle 
University in Thessaloniki, head of the 
Thessaloniki theater festival and editor 
in chief of «Critical Stages» which is 
related to Journal of International 
Association of Theatre Critics. His 
participation during the twenty sixth 
round of CIFCET came through a Master 
Class about his works and career held in 
the main hall of the Supreme Council of 
Culture on Thursday September 12th. 
We this short interview with him at the 
margins of his Master Class. 
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The fourth prize came in 2000 as the best technique award went to "After all 
That Time" for Lish Band for Chorigraphy. The fifth prize was in 2005 for 

"Chaos", produced by the National Theatre of Syria, as the best performance. 
In the same year, Abd Al-Monem Al-Amairy won the best director prize for 

the same performance. 

Friday 13, Sep, 2019Issue 4

How many Mistakes You Need as Part of the Mortals?
Ahmed Samir 

Since childhood you may learn how 
to use it? Splendor and night with 
granules, drawings, drawings, 

drawings, drawings, drawings, drawings, 
drawings, drawings, drawings, drawings, 
drawings, drawings and drawings about 
them Al Nassar, Hussein Al-Hassan decor, 
composed by Alaa Al-Hindi, makeup Abdul 
Aziz Al-Jrib , The show discusses the character 
of murder and its social motives, which aim at 
people who have no personal motives to kill 
other people. The show gives a fundamental 
justification which is poverty. Valjan's superb 
Victor Hugo Les Miserables while he stole in 
exchange for food

But here in part of his death was killed in 
exchange for food, which is made of the same 
act, whatever the motives of the offense and 
refused to sympathy, which is confirmed by 
the drama of the drama when it showed the 
position of both the wife of the poor wage 
killer like him and rejection of what he does 
as well as the wife of the rich tenant and 

how many times Violence and described the 
lack of manhood on the impact of his acts of 
vengeance to become clear to see the offer as 
he refuses to kill whatever the motives and he 
refuses to become the killing of a community 
function of those who refuse to work no matter 
how low his job or work, even if a scanner 
for shoes  ,   As for the elements of theatrical 
work and the extent of their employment, each 
element was distinguished in its emphasis 
on the data of the theatrical event, we find 
that the clothes have added to the picture 
theatrical diversity of personalities gave the 
characters of social classification, where she 
distinguished between the clothes of the rich 
and poor clothes wage and also the clothes 
of the poor and rich and expressed sincerely 
about this The difference was that the clothes 
of the rich looked bright, while the clothes 
of the poor were dark gray , And lighting 
lighting creator Abdullah Al-Nassar, where 
he reduced the areas of illumination to narrow 
areas where the representatives only and the 
darkest theatrical void outside their movement 
P gave an important indication is that this 

world we have been hit by darkness and a few 
bright space filled with murder and waiting 
for darkness to emphasize those The vision is 
also the decor of the artist Hussein Al-Hassan, 
where he made of small blocks that allow the 
movement of actors to be confined to small 
places that allow the employment of these 
semantics between the dinner table that turns 
into a ladder and then a bed and then a room 
for investigation to be together a magnificent 
dramatic connotation… , Precisely governed 
by a clear vision of the director where he was 
directly in his letter and theatrical speech and 
employed the elements of the work in the full 
service of that vision, which was completed 
by the performance of representatives very 
carefully, where each highlighted the personal 
motives of justification for what they do in the 
character of the wage killer all the time trying 
to justify, He continues to escape from his 
truth, as well as the wealthy personality who 
has always been arrogant and transcendent to 
everyone, including the interrogator himself, 
who does not see what you are making a 
mistake in the end.

Part of the End
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Along the history of the festival, Syria won ten prizes starting with best 
performance prize for "Al-Nou", in 1992 followed by Gawad Al-Asady 

as best director in 1993 for "Taqaseem Al-Anbar" and the third prize 
came in 1994 as the best technique prize went to the Syrian performance 

"Al-Alia". The three performances were produced by the higher institute 
of theatrical arts.

Friday 13, Sep, 2019 Issue 4

When Traditional Meet Urban
Dr. Nessma Salim

The African show Traditional 
Meet Urban, explores the idea of 
accepting the other. The show is 

totally symbolic. It is about the two styles 
of dance: the traditional and the urban. 
On the symbolic level, both do reject each 
other. On a deeper level, different cultures 
and traditions do not easily mix. The plot 
revolves around the story of the traditional 
dancers who do not easily accept or 
surrender to urban dancers and vice versa. 
The show starts with traditional dancers 
who manipulate the floor and have the upper 
hand of their country. The scene tells much 
about the rooted origins of the traditional 
dancers. They are dressed in their custom, 
carrying spears on their hands, as a slogan 
of their originality and at the same time as a 
means of protection and self defense.

Starting their show, the traditional 
dancers are confronted and attacked by the 
urban dancers, on the metaphorical level, 

carrying their modern 

thoughts, trends, and style of dancing. 
The traditional dancers› rejection of the 
presence of the urban dancers on the floor, 
is a symbol of the opposition between 
traditional and urban style of life in general. 
The traditional dancers who start to attack 
the urban dancers with their spears, deliver 
a message to their audience that they would 
not easily surrender to the presence of the 
urban dancers with their attitudes, thoughts 
and styles. The urban dancers took the 
spears from the traditional dancers and 
they started to have their share of the floor, 
presenting a show. This is significant as it 
refers to the inevitability of the presence of 
urban modern styles and trends.

The traditional dancers do not surrender. 
They struggle to keep their right of being 
alive; symbolically keeping their culture, 
tradition and style. This is evident in their 
success of getting their spears back. Now 
the urban dancers realized the impossibility 
of banishing or eradicating the traditional 
original dancers. They start to blend. They 
start to share the same floor; actually 

sharing the same homeland. 

Mixing together, the traditional and urban 
dancers present a wonderful show. The 
urban dancers appear at the end wearing the 
same custom of the traditional dancers; a 
sign of the traditional dancers victory over 
the urban dancers.

      The show is a social one that treats 
a rather general issue; that is accepting the 
other with respect and appreciation. This 
show is an advice to all audience all over 
the world: it invites people to accept the 
other, with different traditions, conventions, 
religions, and cultures. From the other side, 
it instructs people to continue struggling to 
keep their rights. The traditional dancers 
fight for their entity and identity. They do 
not easily surrender to the power of the 
urban people. They stand in front of them, 
defending their existence. At the same time, 
they were flexible enough and self confident 
to accept the presence of the urban, blending 
with them, forming a unique unprecedented 
identity, symbolized in the final dance of 
both trends. The show is connotative and 
interesting. Music and beat tell a whole 
story that may be difficult to narrate with 

papers and ink.
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participating as jury members starting with Nabeel Haffar in 1992, As'ad 

Faddah in 1992 and Riad Esmat in 1999. 

Dream Hospice
Simple Lessons Through 
Simple Doors

Ahmed Samir 

To give me medicine is 
something I should thank you 
and teach me how to make it. 
Thanks alone is not enough 

for her. Perhaps a few words capable of 
describing the content of a stage show 
may seem to you at first glance that it is 
a very simple presentation and you may 
think that it is a childhood offer for an age 
group only. His message struck the minds 
of everyone and delighted everyone as he 
wanted the presentation in its content and 
his main message is to live happily and that 
fun and play is the medicine for everything 
, The show is for the Brazilian theater team 
and is one of the comic shows as we call it 
or as we think.

 And are those shows that deal with 
superficial content simply feel the idea 
without complexity or without prejudice 
on them even that some describe it as mere 
sketches or school performances as if they 
do not carry the controls or form of theater 
what other performances carry, but we 
finally found foreign shows carry between 
the folds of this the shape , The theatrical 
show begins with three people entering a 
kitchen room, each of them wearing his 
coat in a manner that is unlike a group of 
crazy people. 

Very comical then they set off in dealing 
with cooking tools , To make them a world 
full of fear of them sometimes and other 
times is full of comedy situation through 
the manufacture of things from those tools 
and employed in a scene from the comedy 
Aldellarty K that scene, which made 
cooking tools shark and went with them 
as if they were in the re-scene of sinking 
in the film Titanic famous and many other 
scenes In the same vein, even surprised us 

at the end when a voice was issued through 
Mzaia announced that it was time to work, 
we find them take off their coat and wear 
properly .  

Here we discover that they are doctors 
and turn their dialogue to a serious way 
and then summon one of the sitting in the 
hall to undergo a medical examination and 
give him medicine in a paper written on 
them go to play as if they want to tell us 
that busy life means disease and that we 
each have to play and play every now and 
then to recover As for the elements of the 
theatrical life as we pointed out that it was 
very simple and inexpensive as the decor 
was a painting of kitchen appliances and 
table with some bottles cups and clothes 
came ordinary except for the coat, which 
had a dramatic role in the job description 
of the characters, 

The lighting relied heavily on direct 
lighting, which adorned the scene in 
delightful colors and the actors had the 
biggest role in the theater scene, who 
were able to master very carefully in the 
embodiment of their characters carefully 
enter and exit in different situations 
in addition to their sense of kitchen 
appliances, which were constantly form 
other worlds and other beings have dealt 
with it brilliantly Extremely directing P 
Although it was simple, it expressed the 
message of the presentation honestly so that 
the interaction of the public was very large, 
which reflects the extent of responsiveness 
and also calculated for the director added 
some Egyptian words, which increased 
the ease of understanding the presentation 
and added a character Kumi Dia on a 
different presentation gave the beautiful 
simple lesson in that experimentation and 
contemporary is not complex, but can 
come across simple doors
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The late Syrian theater artist Fouad Al-Sager was honored in 1994 and in 

1995, Farhan Bulbul, another Syrian prominent artist was honored in addition 
to honoring the Syrian writer Mamdouh Adwan in 1998. Dr. Hanan Kassab, 

the pioneer of Syrian theater was honored in 2010 just before the halt of the 
festival. 

Nourhan Elometry 

The CIFCET 26th edition 
is to welcome every new, 
experimental and contemporary 
piece in one arena under the 

motto of long live aesthetics, innovation 
and creativity. The audience is always agog 
about colors, kinesthetic touches, songs, 
abrupt movements, and dance. And here 
comes Viva La Vie to bring about all of 
these in one show.

Since 1990, La Companie Interface 
vowed to create exceptional and exquisite 
performances for the sake of the audience›s 
entertainment and amusement. The theatre 
company succeeded in this mission by 
merging and fusing different types of arts 
together that yielded in high aesthetical 
pieces. In addition, their performances don’t 
address dancing fields only, but also they 
address cultural and economical topics. This, 
for instance, is found in the performance of 
Viva La Vie. 

Vive la Vie is an explosion of song, 
dance, performance, circus and music. This 
show recounts the transformation from the 
countryside and the society of peasants to a 
virtual society. It shows the transformation 
of a family who are living during the 20th 
century. The aim of this performance is 
remembering that we are the result of the 
struggle and evolution of our ancestors. 
Thus, the performance is also aiming 
at bringing awareness of history back to the 
region. 

The playwright Thomas Laubacher 
managed to put the text in a fine mould 
to go along with the songs and the dance 
smoothly and uniquely. Also, the director 
Andre Pignat exerted a lot of effort to 
portray the performance as a whole. Andre 
Pignat collaborated with Johanna Rittiner 
Sermier in the mission of the composer. The 
rest of the company members are: Geraldine 
Lonfat as choreography coach,and Jerome 
Hugon is the lighting designer of the 
performance. The performers are Geraldine 

Lonfat, Johanna Rittiner Sermier, Thomas 
Laubacher, Paul Patin, Anais Gribaldi, Sara 
Dotta, and Daphne Rea Pellissier. So, all 
of this drudgery yielded in a 55 minutes of 
amusement. 

La Companie Interface participated in 
many international festivals like: Festival 
Komidi, Island of la Réunion (FR), April 
2018, Festival d’Avignon, Avignon (FR), 
July 2018, Festival International Balcon du 
Ciel, Nax (CH), October 2018, Journées 
théâtrales de Carthage, Médénine and 
Tataouine (TU), Novemeber 2018, Festival 
International de Théâtre de Casablanca 
(MA), March 2019, International Liberal 
Theater Festival Amman (JO), May 2019, 
Festival Myths of the citadel, Constanta 
(RO), May 2019, Festivi’mai, Biaudos 
(FR) May 2019, Festival Stand’été, Moutier 
(CH), june 2019, Festival d’Avignon (FR) 
July 2019, and Festival International Balcon 
du Ciel, Nax (CH) August 2019. So, the 
CIFCET will compelete the series of success 
for the company theatre.

Vigorous, Vivid and Vital
Viva La Vie:
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Prolog

 Theatrical
 Structure and
Experimentation

CIFCET honored several Syrian theatre figures starting with Sa'adalla 
Wanous, the prominent Syrian writer, in 1989. In 1991, Mohamed Al-

Maghout, another prominent Syrian writer was honored. In 1992, the festival 
honored another Syrian writer; Waleed Ekhlasy and in 1993 the Syrian writer 

Riad Esmat was honored. Syrian writers won five honorariums since the 
beginning of the festival. 

A Mater Class For Lee Breuer In CIFCET

 Eckersall: The Audience Taste for Theatre Performances
 Became More Technology-related

 From spetmber 11 to 15, CIFCET hosts the  
 Dramaturgy Workshop of the Australian academic
 and Tramaturgy «Peter Eckersall». During the third
 day of his workshop, Eckersall revised the main
 concepts discussed during the past two days
 including all types of definitions for Dramaturgy. He
 also discussed he relationship between dramaturgy
 and media in addition to the use of modern
 technology in theatre including video projection
 .and hologram as major tool for modern theatre
 Concerning Anthropocene, Eckersall indicated that
 man-nature relationship is very delicate. Without
 man, nature renews itself. Considering this relation,
 and focusing on visual factors, the actor is seen as
 .part of the theatrical process
 He added that taste of the audience has now
 changed for what it was during the eighties and
 nineties since technology has become part of the
 .audience theatrical experience

 The main hall of the Supreme Council of Culture hosted a
 Master Class about the works and career of the American
 legendary director "Lee Breuer", who attends the 26th
 round of CIFCET as a major honoree. Breuer came to
 Cairo along with his wife, the famous actress and director
 of Mines Theatre, Maude Mitchell.  As an introduction
 to the Master Class, Dr. Dina Amin, executive Director
 of the Festival said: "I'm glad to introduce a legend of
 the American Theater; that is the writer and Director
 Lee Breuer". She continued with biography of Breuer
 including some of his most famous works on stage and
 in books.  It is noteworthy that Breuer won several wards
 including OBIE for best director, Edenborough Herald for
 Sustainable Achievement and the Theatre Communication
 Group's award for his life-time achievements. Breuer was
 also nominated for nominated for the Pulitzer, Tony, Amy
.and Grammy Awards

Fukumori Transfers her Workshop to the Opera House Open spaces
 As part of the workshops program held by CIFCET
 26th round, Chiemi Fukumori, the  during its
 trainer of «Finding the Authentic Conversation
 with Memory of Spaces» workshop expressed
 her pleasure as CIFCET administration agreed
 to transfer the workshop into open spaces of
 Cairo Opera House to help trainees perform
 their exercises more freely and comfortably.
 Fukumori is preparing to present the
 outcomes of the workshop with her trainees
 and she will decide on the best place for
 this performance either inside the Creative
 Center or in the garden of Cairo Opera
 .House

In an interview with Rich-
ard Schickner, the famous 
American director while be-
ing honored in the festival in 
2010, he had a very important 
note that it is necessary for 
the festival to be more con-
cerned with performances 
shown outside the traditional 
Italian box as the alternative 
Structure or performance 
spaces are significant parts of 
experimentation in theatre. He 
added: “These performances 
will be a significant add for a 
festival concerned with experi-
mentation”. Actually, this is a 
highly appreciated opinion and 
an invitation that may enable 
us to push the festival even far-
ther, especially when you know 
that Egypt, in addition to its 
well-equipped theaters, enjoys 
plenty of other spaces that can 
be used as we have seen in very 
important experiments includ-
ing Hasan al-Geritly’s project 
and the Open spaces Projects 
of the General Organization of 
Cultural Palaces as examples. 

According to Schickner’s words, 
we are not exaggerating if we say 
that theatrical Structure ex-
ceeded the idea of being merely 
a structure. Instead, it became 
a discourse through which the 
artist expresses his vision of the 
world. We can feel that in Rus-
so’s opinion in traditional struc-
tures as being manifestations of 
power and distinction. Therefore, 
theatrical artists tried to get out 
of this traditional structure and 
face these powers that oppress 
their creativity. This is reflected in 
the audience/performance rela-
tion and the trend towards more 
humanistic interpretations. 

Khaled Raslan 



Today's events

Tomorrow's events

• 10:00 am – 1:00 pm 
Making Dance Theater 
(Directing) – Dan Safer 
– USA – Room 201 – 
Falaki Theatre

• 10:00 am – 11:45 am 
African Theatre (The 
Issues of Classicization, 
Definition and Criti-
cism) – Main Hall – the 
Supreme Council of 
Culture 

• Approaches of African 
Theatre Studies - Main 
Hall – the Supreme 
Council of Culture

• Finding the Authen-
tic Conversation with 
Memory of Spaces 
– Japan - Chiemi Fu-
kumori – Dance School 
– Center for Creativity

• Dramaturgy Work-
shop – Australia - Peter 
Eckersall -  Arts hall 
at Supreme Council of 
Culture

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

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

• Master Class about 
the Works of Jessica 
Kaahwa – Supreme 
Council of Culture – 
Main Hall

• Marital Confessions 
– Syria – Opera Small 
Theatre 

• Land of the People 
– Nigeria – the Bal-
loon Theatre

• Viva La vie - Swit-
zerland – Al-Gom-
houria  Theatre

• Allach – Morocco 
– Small Hall – the 
Floating Theatre

• Don Quixote – 
Tunisia – Al- Salam 
Theatre

• Sindbad – Iraq – 
Miami Theatre

• Dystopia – Egypt – 
Hanager Arts Center 

• Viva La Vie – Swit-
zerland – Al-Gom-
houria  Theatre 

• Announced Death 
– Saudi Arabia/
Tunisia – Al-Ghad 
Theatre 
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