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بهية..
 سيمفونية شجية

عودة قوية لمطبوعات المهرجان



فعاليات اليوم 

فعاليات الغد 

•  ورشة تشيمي فيوكوموري » الفضاء 
واجلسد« مبدرسة الرقص مركز االبداع 

• ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول 
باملجلس األعلى للثقافة قاعة اآلداب

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

املسرحي ومسرحة الزمان واملكان«  
باملجلس األعلي للثقافة القاعة 

الرئيسية

رئيس التحرير:
خالد رسالن

مدير التحرير:
محمد مسعد

المتابعات:
أحمد زيدان

رئيس القسم اإلنجليزى
د. طارق عمار

سكرتير التحرير
حسام عبدالعظيم

مراجعة لغوية:
محمود رضوان

تنفيذ:
أحمد السيد

محمود عادل
تصوير:

هدير سيد - هيا فرج اهلل  - 
محمد رمضان  - محمد سعيد   

يوسف صقر   
الهوامش إعداد:
عمر توفيق

طبعت بشركة األمل للطباعة والنشر 
وليد يسرى وشركاه

نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى 
للمسرح المعاصر والتجريبى الدورة 26

المدير الفنى
وليد يوسف

www.cifcet.com 

facebook page: cifcetofficial 

Instagram: cifcet.festival

Follow us on
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5 م11 ص - 3 ظ

7 م

• »»اعترافات زوجية« – سوريا – 

املسرح الصغير 
بدار األوبرا

• »ديستوبيا« مصر – مركز 
الهناجر للفنون

• viva la vie– سويسرا – 
مسرح اجلمهورية

• انتحار معلن« تونس – 
السعودية – مسرح الغد
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• ورشة تشيمي فيوكوموري 
»استكشاف احلوار احلقيقي مع 

ذاكرة الفضاءات«   مبدرسة الرقص 
مركز االبداع 

• Master Class  “عالقة املمثل 
باملخرج” يقدمه لي بروير – أمريكا - 

باملجلس القاعة الرئيسية 

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

• »ديستوبيا« مصر – مركز الهناجر
 – traditional meet urban •

الكونغو – املسرح العائم الصغير
• » انتحار معلن« تونس – السعودية – 

مسرح الغد • ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول 
باملجلس األعلى قاعة اآلداب

11 ص - 2 ظ

11 ص - 3 ظ

 5 م

 7 م

11 ص - 2 ظ
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برولوج

بعد  ما  مصطلح  فهم  يُساء  ما  غالبا 
تفسيره  يتم  عندما  الكولونيالية 
بالفترة  مقرونا  منه  يجعل  زمنيا  تفسيرا 
إن  فالحقيقة  االستقالل،  أعقبت  التى 
الساذج  التعاقب  هذا  يعنى  ال  المصطلح 
أن  يعتقد  البعض  من  يجعل  والذى 
قتل  تم  بموجبها  الزمنية  الحركة  تلك 
الكولونيالية، وإنما يعنى االشتباك داخل 
الكولونيالية  الخطابات  كل  مع  المكان 
فى محاولة لهدم بنيات القوة وما يتبعها 
ذلك  يرسخها  اجتماعية  تراتبيات  من 
الخطاب، والذى يظهر بشكل أساسى فى 
المجتمعات  تلك  داخل  المعرفة  تشكيل 
المستعمَرة حتى بعد االستقالل، فالتعليم 
يعتمد  الدول  تلك  أغلب  فى  الرسمى 
المعتمدة  المناهج  على  رئيسى  بشكل 
دون  محددة،  قيما  ترسخ  والتى  أوروبيا، 
ومن  المحلية،  السياقات  االعتبار  فى  األخذ 
هذا المنطلق أصبح المسرح األوروبى هدفا 
ذلك  ليصبح  الكولونيالية؛  بعد  ما  لمسرح 
الذى تم  لتدمير خطابه  الوحيد  السبيل  هو 
تحويل  عبر  وذلك  طويلة،  سنين  ترسيخه 
لها  يلجأ  إلى مصادر  األوروبية  الدراما  تراث 
القوة فيها  فنانو »الما بعد«؛ لخلخلة مراكز 
وخلق خطاب نقيض مناهض لخطاب العمل 
األصلى، بالطبع نستطيع أن نعتبر أفريقيا هى 
النموذج األمثل لمثل ذلك التيار، والتى أفرزت 
صدى  لها  أصبح  التى  األعمال  من  العديد 
عمل  على  األساس  فى  تقوم  والتى  واسع، 
األوروبية  الفنية  لألعمال  مسرحية  معالجات 
المواجهة  مع خلق خط مواٍز محلى قادر على 
الزمن  مرور  مع  لكن  األصل،  التصور  وخلخلة 
أصبح ذلك التيار أسير تلك الطريقة سواء على 
لتتحول  جنوبها،  أو  األفريقى  الشمال  مستوى 
الما بعد الكولونيالية تأكيدا على الكولونيالية 

ذاتها، وكأنها أصبحت سجنا لفنانى القارة.

خالد رسالن

سجن »ما بعد 
الكولونيالية«..

 تعتبر الكويت أحد أهم الدول املسرحية فى الوطن العربى، وقد كانت املشاركات الكويتية حاضرة 
الكويت  من  تسعة عشر عرضا مسرحيا  احلالية،  الدورة  وحتى  بدايته  منذ  املهرجان  فى  وبقوة 

شاركت فى دورات املهرجان املختلفة، بداية من الدورة األولى عام 1988؛ حيث العرض الكويتى 
العربى، وحتى  املهرجان فى دورته األولى هو عرض )احذروا( لفرقة املسرح  األول املشارك فى 

الدورة اخلامسة والعشرين عام 2018 من خالل عرض )صدى الصمت(. 

لقاء إعالمى ألبطال العرض األمريكى “الحالمون”
كتبت : سمية أحمد

إعالميا  لقاء  بالقاهرة  األمريكى  الثقافى  المكتب  نظم 
العرض األمريكى »الحالمون« مع بعض اإلعالميين  ألبطال 
»الغناء  الماتسر كالس  االنتهاء من  المصريين، وذلك عقب 
الموسيقيى« فى إطار الفعاليات المصاحبة لمهرجان القاهرة 
السادسة  الدورة  والمعاصر،  التجريبى  للمسرح  الدولى 
 5 بحضور  اللقاء  جاء  األمريكية   الجامعة  بمقر  والعشرين، 
من أبطال عرض “الحالمون”، وهم جوانثان واترز، و«سوزانا 
إلى  الحوار  وتطرق  جالكا”،  وكاترينا  ليتل،  وإيريك  مارس، 
عدد من الموضوعات المهمة، ومنها عن العرض المسرحى 

والزيارة  التجريبى،  المهرجان  فى  ومشاركتهم  “الحالمون”، 
الورشة،  فى  المصريين  المتدربين  الى  باإلضافة  لمصر، 
وكيف استقبل الجمهور المصرى العرض األمريكى، والمسرح 
الموسيقى.  حيث أشادوا بالمشاركة فى المهرجان التجريبى 
العرض  لنجاح  المهرجان  إدارة  قدمتها  التى  والمساعدات 
فى  األوبرا  بدار  عرضها  بعد  المسرحية  المبهر  واالستقبال 
افتتاح المهرجان.  فيما أوضحت سوزانا مارس أن هذه أول 
مشاركة لعرض “الحالمون” خارج أمريكا، معبرا عن سعادتها 

بأن تكون أولى المشاركات فى مصر. 
يذكر أن اللقاء عقد مع مجموعة من اإلعالميين، منهم جرائد 

الوطن والبوابة نيوز والمصرى اليوم وايديبت توداى.

مخرج “جزء من الفانية”: ردود فعل الجمهور المصرى أبهرتنى
كتبت دينا دياب 

 عبر المخرج الكويتى عبدالعزيز النصار عن سعادته بردود الفعل 
التى تلقاها عن عرضه “جزء من الفانية” من الجمهور المصرى، 
عقب انتهاء العرض الذى قدم على مسرح البالون، وذلك ضمن 

فعاليات الدورة »26« من المهرجان.
وقال النصار فى تصريحات خاصة: “لم أتصور أن يقف الجمهور 
الدنيا  أم  فمصر  لى،  كبير  شرف  وهذا  الشكل،  بهذا  ليصفق 
وجمهورها ذواق، وإعجابه بالعمل شرف كبير لفرقتنا الكويتية”. 

وشهد العرض حضورا كبيرا من الجمهور المصرى وأبناء الجالية 
السفارة  السعيد ممثال عن  والسيد عمار  القاهرة،  الكويتية فى 
ضيوف  من  وعددا  واألكاديميين،  النقاد  من  وعددا  الكويتية، 
قنون  مهرجان  رئيس  قنون،  سيرين  بينهم  من  المهرجان، 
التونسى، واألوغندية جيسيكا كاهوه إحدى المكرمات هذا العام.

ومن  النصار  عبدالعزيز  إخراج  من  الفانية”  من  “جزء  أن  يذكر 
تأليف الكاتبة مريم نصير، ومن بطولة عبداهلل بهمن، وحصة 
وعبداهلل  بهبهانى،  وعبدالعزيز  الرجيب،  وكفاح  النبهان، 

البلوشى، والمقداد اإلبراهيم.

صوفيا حسام أصغر متدربة بورش المعاصر والتجريبى
أحمد زيدان

بقاعة  عملية  محاضرة  ضمن  حسام  صوفيا  الطفلة  شاركت 
إيوارت بالجامعة األمريكية حول المسرح الغنائى قدمها كل 

من »سوزانا مارس - إيريك ليتل - كاترينا جالكا«،
جوا  وأشاعت  الكبيرة،  بموهبتها  االنتباه  صوفيا  لفتت  وقد 
من  إشادة  وسط  العملية،  المحاضرة  بفعاليات  البهجة  من 
الحضور خاصة د. ياسمين فراج، والتى كانت من بين حضور 
بالورشة  وشارك  الغنائى،  المسرح  حول  العملية  المحاضرة 
أكثر من 23 متدربا، ومعظمهم من المتخصصين فى الغناء 
صوفيا  مع  التذكارية  الصور  الحضور  والتقط  والموسيقى، 

احتفاء بأصغر متدربة بالمهرجان.
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شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة فى دورات املهرجان املختلفة بعدد ثالثة عشر عرضا مسرحيا، كانت 
املشاركة األولى لإلمارات فى الدورة األولى للمهرجان عام 1988، من خالل العرض املسرحى )املنديل( 

الذى قدمته فرقة املسرح القومى للشباب، بينما كان العرض األخير لإلمارات فى املهرجان، عرض )ليلك 
ويعتبر عرض   ،2018 عام  والعشرين  اخلامسة  للمهرجان  الفضى  اليوبيل  دورة  فى  قدم  الذى  ضحى( 

الدورة احلالية )الساعة الرابعة( هو العرض الرابع عشر ملشاركات دولة اإلمارات باملهرجان. 

كتبت - ياسمين عباس

بقاعة  والحركة واألداء  التمثيل  انطلقت محاضرة عملية عن 
إيوارت بالجامعة األمريكية بمشاركة المدربين فين شاميرى 
المسرح  فى   BFA شهادة  على  وحاصل  والمخرج  الممثل 
الموسيقى من األكاديمية الموسيقية والمسرحية األمريكية 
سيد  جوزى  بمشاركة  وذلك   ،)2005( نيويورك  مدينة  فى 
التى باإلضافة إلى خبراتها بالتمثيل والغناء واإلخراج والكتابة 
حول  والدريب  التدريس  مجال  فى  تعمل  فإنها  المسرحية 
حرفية  وكذلك  التمثيل  أجل  من  الشخصيات  تطوير  كيفية 
كتابة المسرحية القصيرة، كما شاركهم فى المحاضرة المدير 
والترز  جوناثان  األصل  البولندى  المسرحى  والكاتب  الفنى 
الذى بدأ حياته المهنية فى بولندا، كما عمل كمدير فنى فى 
Hand2Mouth، وشارك فى تصميم وتنسيق وتوجيه الجزء 
األكبر من عروض تلك الفرقة، كما يعمل حاليا مع مجموعة 
ضمن  المبتكرة،  األصلية  المسرحية  األعمال  لتطوير  كتاب 
القاهرة  مهرجان  ينظمها  التى  والورش  المحاضرات  برنامج 

الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الـ26.
هدفت المحاضرة بشكل أساسى إلى التعمق فى بناء المهارات 
الحركية والجسدية، وزيادة ارتباط الممثل بالممثلين اآلخرين 
على المسرح، حيث تأتى التقنيات فى شكل مزيج من المسرح 
البدنى والتجريبى، وطرح ذلك التدريب بوصفه مساعدا على 
المؤدى،  ثقة  وتعزيز  المسرح،  على  المشاركين  حضور  بناء 

ويزيد الوعى والعفوية فى عمله المسرحى المستقبلى.
استهلت المحاضرة العملية بمجموعة من التدريبات تتضمن 
تقديم  أعقبها  له،  المفضل  بالحيوان  المتدربين  تعريف 
التدريب  ذلك  ساهم  وقد  بالمحاضرة،  المشاركين  للفنانين 

االفتتاحى الممتع فى تفاعل المتدربين.
المشاعر  إخراج  عن  المحاضرة  خالل  المحاضرون  وتحدث 
األشياء  أكثر  عن  سيد  جوزى  تحدث  حيث  المشاهد؛  أمام 
وتحريره  لمشاعره  المؤدى  إطالق  هو  المسرح  فى  امتاعا 

بوصفهم  منهم  المطلوب  أن  إلى  للمتدربين  مشيرا  لذاته، 
مؤدين أن يكونوا شديدى الرقة حتى يستطيعوا أن يشعروا 

بإنسانيتهم، وليقوموا بإخراجها على خشبة المسرح.
 فيما قال جوناثان والترز، إن المحاضرة العلمية ال تستهدف 
ذاته  المتدرب  يشجع  أن  هدفها  لكن  والخطأ،  الصواب 
واآلخرين على إخراج ما بداخله وبداخل زمالئه حتى يستطيع 
التأثير فى المشاهد. وعقبت على ذلك ڤين شامبرى بقوله إن 
هناك بعض األوقات التى يجب فيها تشجيع الممثل على أن 

الخطأ الذى يقدمه ما هو صحيح شيء يقدم على المسرح.
فين  قال  واألداء،  الحركة  على  العملية  التدريبات  إطار  وفى 
لها  يتعرض  أن  يمكن  دائمة  متغيرات  هناك  إن  شامبرى: 
يحافظ  أن  عليه  يجب  ولذلك  المسرح،  خشبة  على  المؤدى 
على أن يظل محتفظا بسيطرته على الشخصية واألداء هما 

حدث من تغيرات.
وأضاف شامبري أنه يجب االعتماد على الحدس، خاصة عند 
الوقوف على خشبة المسرح؛ ألن هناك بعض األحداث تكون 
غير مفهومة، يتم االعتماد فيها على حركة الفم، ولغة الجسد.

إلى  يحتاج  للتدريبات  التحضير  إن  والترز،  جوناثان  قال  فيما 
فى  ذلك  تقديم  تم  لو  أنه  إلى  الفتا  المطلق،  فى  التفكير 
وقت أطول كان سيتم االستعانة بمقاطع طويلة لألغانى فى 
اللحظة  هو  التدريب  هذا  فى  مهمة  لحظة  وأكثر  التدريب، 

التى ترى فيها الشخص ثم تقوم بالتفكير فى رد فعلك.
والترز،  وناثان  جوزى سيد،  شامبرى،  فين  المحاضرون  طلب 

فى  والفرح  والغضب  الحزن  مشاعر  تقديم  المتدربين  من 
من  جزًءا  يعتبرونه  والذين  لديهم،  المفضل  الحيوان  شكل 

شخصيتهم.
المشاعر،  تلك  بإظهار  التدريب  ذلك  فى  المتدربون  وتفاعل 
معهم  وتفاعل  لديهم،  ما  أفضل  يقدموا  أن  واستطاعوا 

المحاضرون فى تقديم نفس التدريب.
من  ومعظمهم  متدربا   20 من  أكثر  الورشة  فى  ويشارك 
المتدربون  وقام  األداء،  وحركات  التمثيل  فى  المتخصصين 

بالتفاعل مع تدريبات المحاضرين.
يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى 
فى دورته الـ 26 قد افتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس 
واألجانب،  العرب  المسرحيين  من  لفيف  وحضره  عبدالدايم، 
نهاية  فى  وقدم  المبدعين،  من  نخبة  االفتتاح  حفل  وشهد 
 – “الحالمون  األمريكى  الموسيقى  للمسرح  عرض  الحفل 

المذهلون”.

دعوة للمؤدين للبحث عن إنسانيتهم وإطالقها
فى محاضرة التمثيل والحركة واألداء

فين شامبري: يجب 
االعتماد على الحدس عند 

الوقوف على المسرح

جوزى سيد: أطلقوا 
مشاعركم على المسرح 

لتشعروا بإنسانيتكم

جوناثان والترز: التحضير 
للتدريبات يحتاج إلى 
التفكير فى المطلق
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مسرحية The Miser تعتبر املشاركة الثالثة لكوسوفو فى املهرجان، فقد كانت املشاركة األولى 
فى إطار الدورة اخلامسة عشرة عام 2003 من خالل العرض املسرحى )حلم ليلة صيف( الذى 

قدمته فرقة دودونا، بينما كانت املشاركة الثانية لكوسوفو من خالل الدورة الثامنة عشرة للمهرجان 
عام 2006، من خالل عروض )نزهة بالسيارة على ضفة النهر – سنترال بارك الغربية– سيبروك 

العجوز(، وهى مجموعة عروض قصيرة قدمتها فرقة مسرح تياترى اى بابس. 

شيماء سعيد 

الثانى  يومها  فى  األصلية  الفضاءات  ذاكرة  ورشة  تستمر 
الخميس 12 سبتمبر للمدربة اليابانية تشيمى فيوكومورى، 
المدربة  بدأت  اإلبداع؛ حيث  بمركز  الرقص  بمدرسة  وذلك 
اليوم الثانى من الورشة بتدريب يستهدف تحقيق استرخاء 
دائري، ثم نضغط على  اليد بشكل  الجسد، عن طريقة لف 
عضلة الكتف ونأخذها للخلف، ثم هز اليد جيدا لكى يحدث 
استرخاء األيدى، وانتقلت تشيمى إلى مساج الرأس والظهر؛ 
حيث يقوم المتدربون بوضع أصابعهم على منطقة منتصف 
ينخفضون  ثم  متصلة،  دوائر  فى  األصابع  ويلفون  الرأس 
الرقبة ثم  إلى  الظهر، واإلنخفاض باألصبع  بأصابعهم على 
وهذا  خفيفة،  دائرية  حركات  فى  الظهر  وأسفل  الظهر  إلى 
الفقرات  التواءات  أماكن  نكتشف  يجعلنا  سوف  التمرين 
يكون  وأن  بد  ال  فيكوموري،  ونبهت  اآلخر،  الشخص  عند 
االسترخاء،  وضع  فى  بالتمرين  يقومون  الذين  المتدربون 
ثم ينخفضون بإصبعهم على فقرات المتدرب، ثم يقوم ذلك 

للرقبتين  خفيف  التواء  مع  أسفل  إلى  باالنخفاض  الشخص 
الحوض  منطقة  يمسك  ويليه  األرض،  إلى  ليصل  حتى 
الخلف جيدًا؛ ثم يستمر فى هذا  إلى  جيدًا ويقوم بسحبها 
المساج واسترخاء الفقرات لمدة خمس عشرة دقيقة، ويتابع 
المتدربون بخفض رؤوسهم لتصل إلى األرض، ثم اإلمساك 

بمنطقة الحوض جيدا والقيام بسحبها إلى الخلف.
حد  وعلى  الجسد،  استرخاء  تدريب  فيوكومورى  بدأت  ثم 
خالل  من  وذلك  الجنة”،  فى  بأنك  تشعر  “حتى  تعبيرها 
تسطيح أجسام المتدربين على األرض ويعمل التدريب على 

اكتشاف المُتدرب لعضالت جسمه.
فى  المشاركون  يتدرب  أن  فيكومورى  اقترحت  اإلطار  وذلك 
والخضرة  لمفتوح  المكان  األوبرا؛ حيث  دار  بحدائق  الورشة 

ليجعل المتدربين أكثر استرخاء واستجابة للتدريبات. 
طريق  عن  الذاكرة،  منطقة  على  العمل  تشيمى  بدأت  ثم 
مع  متصلة  ذكرى  له  مادى  لشىء  المتدربين  إحضار 
المتدرب منذ الصغر، ثم يتم تكوين مجموعات منفصلة من 
ويجعل  الذكرى  هذه  بأخذ  شخص  كل  ويقوم  المتدربين، 

ثم  الشىء،  هذا  مع  عالقته  ذاكرته  من  لنا  يحكى  جسده 
يحاول باقى أفراد المجموعة اكتشاف ماذا قال هذا الشخص، 

وذلك فى حدود جملة مختصرة واضحة.
التدريبات  مواعيد  على  شددت  قد  فيوكومورى  كانت 
واالهتمام التى يكلف بها المتدربون، ونبهت على المتدربين 
بأن يخبروها بأى مشكالت صحية أوجسدية قد يعانون منها، 
وتعرقل تدريباتهم، وذلك حتى تضع برنامجا تدريبيا مناسبا، 

وال يسبب الضرر للمتدرب بناء على ملفه الصحى.
المعاصرة  للفنون  مراقبة  فيوكومورى  تشيمى  أن  يذكر 
ومعلمة بمجلس مدينة أوكازاكي، مصممة رقصات، وراقصة 
المعاصر،  الرقص  الرقص،  مناهج  برامج  مديرة  ومؤدية، 
أنها  كما  االحترافية،  اليوجا  اإليقاعية،  الرياضية  األلعاب 

مدربة بيالتس )تمارين لياقة بدنية(.
العضوى  بين  التوازن  من  حالة  إيجاد  إلى  الورشة  وتهدف 
فى  يتحكم  أن  للمؤدى  جدا  المهم  فإنه من  العضوى  وغير 
التكيف  جسده وعقله قدر اإلمكان، وذلك لتحقيق حالة من 

مع األداء.

تدريبات لالسترخاء والذاكرة الجسدية
فى ثانى أيام ورشة ذاكرة الفضاءات األصلية 
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صقر  الراحل  الكويتى  املسرحى  اسم  تكرمي  مت  حيث  املهرجان؛  تكرميات  فى  حاضرة  الكويت  كانت 
الرشود خالل فعاليات الدورة الثانية للمهرجان عام 1989، كما مت تكرمي املسرحى الكويتى الشهير 

فؤاد الشطى فى إطار الدورة الرابعة عام 1992، ويعتبر صقر الرشود أحد أيقونات املسرح الكويتى فهو 
كاتب وممثل ومخرج، قام بإنشاء املسرح الوطنى باجلهراء، بينما يعد فؤاد الشطى صانع اجلمال فى 

املسرح الكويتى، وهو مخرج مسرحى كبير، وصاحب فكرة ومؤسس االحتاد الكويتى للمسارح األهلية.

كتبت - دينا دياب

مهرجان  من  الثانى  اليوم  فعاليات  ضمن  أقيمت 
دورته  فى  والمعاصر،  التجريبى  للمسرح  القاهرة 
الـ26، محاضره علمية »master class”عن أعمال 
اليونانى  والمسرح  تيرزوبولوس  تواضروس  الفنان 
المعاصر، وحاضر فيها مدير مهرجان اليونان سافاس 
باتسليدس، وذلك بالمجلس األعلى للثقافة،فى ندوة 
أدارتها أسماء يحيى الطاهر عبداهلل، مدير المهرجان 

ومسئول المحاور الفكرية.
المسرح ومضمونه فى  تحدث باتسليدس عن شكل 
المعاصرة،  المجتمعات  بها  تمر  التى  األزمات  ظل 
كلمته:  عبر  موضحا  اليونان،  بدولة  نموذجا  وأعطى 

أن وضعية األزمة هى ما تدفع إلنتاج أفكار جديدة.
وقال: إن هناك تيارات مسرحية مختلفة تحاول تجسيد 
حيث  متشعبا؛  أصبح  الذى  اليونانى  الوطنى  النسيج 
الهويات؛  من  عدد  الى  اليونانية  الهوية  انفصلت 
اليونانية عكس هذه التصدعات  الدراما  حيث تحاول 
على الخشبة، بشكل مماثل لما يحدث فى مكان فى 
بشجاعه  التغيرات  لهذه  يستجيبون  والذين  العالم، 
هم الشباب؛ ألن ضحايا أى أزمة هم فى العادة صغار 

السن.
تواجه  التى  األزمات  من  العديد  هناك  أن  إلى  وأشار 
المجتمع اليونانى، خاصة أن معدل البطالة فى السن 
من 20 إلى 30 فى اليونان هو 45 فى المائة، وهناك 
الشرعيين؛  غير  اليونانيين  المهاجرين  من  آالف 

من  يعانى  بلد  فنحن  االقتصادية،  المشاكل  بسبب 
والهوية  الوطنى  بالنسيج  متعلقة  محلية  مشكلة 
الوطنية، والشباب هم المؤرخون الحقيقيون للكساد 

فهم يقدمون األزمات بشكل درامى.
بين  االختالف  فهم  يحاولوان  الشباب  أن  وأضاف 
الشعوب، وقد كان األمر فى العصور السابقة سهال؛ 
متجانسة  أمة  عن  يتحدثون  كانوا  المسرحيين  ألن 
قائمة على التشابه، لكن اآلن أصبحت األمة مختلفة 
ومتشعبة أمة قائمة على االختالف ولكى نفهم ذلك 
يتمتع  ولذلك  بالشجاعة،  نتحلى  أن  علينا  مسرحيا 
التناول  فى  السن  كبار  من  أكثر  بشجاعة  الشباب 
فهم  لذلك  باالختالف،  يرحبون  ألنهم  المسرحى؛ 
يحاولون إعادة اكتشاف سؤال ما بعد الحداثة ما هو 
وهو  اليوم،  اليونان  فى  الواقع  يتكون  ومما  الواقع، 
اتحادا  نكون  حتى  األمة  تعريف  يعيد  أساسى  سؤال 

واحدا.
وأضاف أن الشباب فى مسرح ما بعد الحداثة هدفهم 
جعل الدراما جزءا من حياتنا اليومية، كما تجدون على 
الشاشة، وهذا يوضح سبب هذا االنتعاش فى النشاط 
بمجرد  المال،  نقص  من  يعانى  بلد  فى  المسرحى 
عن  للبحث  مضطرا  تصبح  الوطنى  سردك  تفقد  أن 

طريقة جديدة للتعامل مع السرديات المختلفة.
العروض  ستجدون  أثينا  إلى  ذهبتهم  إذا  وأضاف: 
ليس فيها مناظر؛ ألنها فقيرة ماديا، ويلجأ الفنانون 
فيها إلى إعادة استخدام المساحة دون دعم الديكور 

واإلضاءة، وهذا تحدٍ أيضا.
الفنانين  الشباب  جيل  يسعى  هنا  من  وأضاف: 

اليسارية  بالطريقه  ليس  لكن  المسرح  الكتشاف 
التى اتبعها كبار السن سابقا، رغم أن معظم الشباب 
السياسية، لكن ليست  اليسارى فى  يعتنقون االتجاه 
بالطريقة الماركسيه التى عفا عنها الزمن، إنهم فى 

مناطق رمادية مختلفة تؤثر فى تناولهم المسرحى.
وقال  الحداثة،  بعد  عما  باتسليدس  سافاس  وتحدث 
واعادة  الشكوك  عن  وكلها  كبير  دور  لها  أصبح  إنه 
تعريف كل شئ، وتظل التساؤالت حول كيفية انتعاش 
األفكار المسرحية فى ظل األزمات، مشيرا إلى أنه إذا 
ننزعج  فلماذا  األمة،  ابن  هو  المسرح  أن  على  اتفقنا 

من تشظيه؟
المسرح زمان واآلن  أوجه االختالف بين  وتحدث عن 
المجتمع  جسد  قديما  المسرح  وقال:  اليونان  فى 
كان  والتى  ابسن،  مسرحيات  مثل  لليونان،  المثالى 
ألن  حل؛  وهناك  متعددة  عناصر  تجمع  أنها  يميزها 
هناك مركزا للمسرحية يحافظ على تجانس العناصر 
الواقع،  وهو  معروف  مركز  حول  تدور  الحركة  يجعل 
على عكس مسرحيات ما بعد الحداثة التى ال تحتوى 
قطع  خاللها  تشاهد  المسرحيات  فهذه  مركز،  على 
متفرقة، فهى تدعونا إلى المشاهدة الجزئية للتجربة 
وليست مشاهدة كاملة، لذا ال نجد إجابة واحدة فى 
إجابة؛  تقدم  أن  وترفض  الحداثة،  بعد  ما  مسرحيات 
أساسى،  سؤال  والواقع  بالواقع،  متعلقة  اإلجابة  ألن 

فمن الذى يحدد الواقع؟
وأضاف: وهذا نموذج ما يحدث فى الواقع االقتصادى 
االقتصادية  األزمة  حدثت  عندما  اليونان،  دولة  فى 
اتهمت الحكومة بممارسات اقتصادية سيئة، وخرجت 

محاضرة علمية حول المسرح اليونانى تــــــــــــــكـشف أزمــــــات ما بعد الحداثــــــــة

سافاس باتسليدس: تطور المسرح مرتبط بأزمات المجتمع



اجلمعة  13 - 9 -  2019 العدد الرابع

نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

07متابعات

فى الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان عام 2016، مت تكرمي اإلماراتى محمد سيف األفخم، رئيس الهيئة 
الدولية للمسرح ITI، ومدير عام هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، ومدير مهرجان الفجيرة للفنون، وجمعية 

دبا للثقافة والفنون واملسرح، واملشرف العام على نصوص املونودراما، ومدير عام بلدية الفجيرة، ويعتبر هذا 
التكرمي هو األول لدولة اإلمارات العربية املتحدة باملهرجان، فلم يسبق أن مت تكرمي مسرحى إماراتى فى 
دورات املهرجان السابقة، ويعتبر األفخم واحدا من أشهر الشخصيات املسرحية فى الوطن العربى حاليا.

الحكومة وأعلنت أننا لسنا السبب أين المركز الوطنى، 
وهنا تمت إحالة األزمة إلى مراكز خارجية، ما يحدث 
ال  المسرح،  فى  يحدث  ما  وهذا  المركز  إزالة  هو  هنا 

يوجد مركز تخرج األحداث منه.
من  مجموعة  الندوة  خالل  باتسليدس  وعرض 
اليونانية ما بعد  التجربة  القصيرة لتوضيح  العروض 
من  المجتمع،  ألزمات  وتناولها  المسرح  فى  الحداثة 
بينها عرض “مينارابى” لشباب المسرحيين اإلناث فى 
اليونان، والكوميديا اإللهية، ومسرحية الكهف “لبنك 
مهجور”،  قديم  مسرح  فى  “عرض  ومسرحية  أوبرا”، 
عروضًا  تناول  كما  كاترينى.  لفرقة  “طليعى”  عرض 
ثيودوروس  المُكرَّم:  اليونانى  للمخرج  مجمعة 
تيرزوبولوس، والذى لم يحضر بسبب مرضه الشديد، 
على  للتركيز  عرضه  فى  خاصة  طريقه  يقدم  وهو 

الجسد.
تأثر  كيفية  توضيح  حاولت  قائال:  الندوة،  واختتم 

المسرح اليونانى باألوضاع االقتصادية.
المتهمين  قبل  من  كبيرا  حضورا  الندوة  شهدت 
األكاديمين  بين  العامة  والشخصيات  بالمسرح 
المسرحيين، من بينهم الدكتورة سامية حبيب، أستاذ 
النقد بأكاديمية الفنون، التى رحبت بـ«باتسليدس« 
باسم جمعية iti، والدكتور أحمد بدوى، أستاذ الدراما 

اليونانية باألكاديمية وغيرهم.
تطرح  اليونانية  الحضارة  هل  حول:  سؤال  على  وردا 
فكرة التعايش السلمى بين الجنسيات المختلفة، قال 
إن الذكريات جزء من السرد الوطنى، ومثال عندما قرر 
اختلف  التاريخ  ببيت  يسمى  ما  بناء  األوروبى  االتحاد 

األوروبيون اختالفا كبيرا حول ما يضعونه من أحداث 
ومواقف فى هذا البيت وما ال يستحق أن يوضع، نظرا 
الماضية  الرؤى وتقدير األحداث  الشديد فى  للتباين 
فى  ومزقتهم  بهم  مرت  التى  التاريخية  والوقائع 
نجدهم  ذلك  من  بالرغم  أنه  إال  األوقات،  من  وقت 
األوروبيين وكل دول العالم حريصة كل الحرص على 
صنع ما يسمى بالذاكرة؛ نظرا ألن ذاكرة الشعوب لها 
أهمية خاصة بين الدول، لكن ما بعد الحداثه تسعى 
لجعل الناس يتحدون حول االختالف، وعلى المرء أن 
ما  ويتذكر  يفرق  ما  ينسى  وأن  ذاكرته،  من  يوسع 
يبعث على الوحدة، وما زال أمامنا الكثير للوصول إلى 
وحدة سلمية؛ ألننا كيف يمكن لذكريات مختلفة أن 
التصالح  نتمكن من  لم  إذا  واحد،  تكون تحت سقف 
تمرر  الحداثة  بعد  فيما  نجد  لذا  التحالف،  سينهار 
الحفاظ  فى  السلمى  التعايش  لنشر  التنوير،  مشروع 

على وحدة الشعوب رغم اختالفاتها.
القاتمة  الصورة  عن  بدوى  أحمد  د.  تساؤل  وحول 
السيئ  االجتماعى  للوضع  باتسليدس  قدمها  التى 
تعيش  البعض  يراها  الذى  الوقت  فى  اليونان  فى 
حالة رخاء فنى واجتماعى، علق باتسليدس أن هناك 
ومن  األصعدة،  كل  على  اليونان  فى  أساسيا  تناقضا 
بينها المسرح؛ ألنه يعانى أزمة “تسليع” بسبب عدم 
واقع  وفى  فنى،   ازدهار  هناك  ذلك  ومع  دعم،  وجود 
التعامل  للبقاء سوى  األمر ليست هناك طريقة أخرى 

مع الوضع الجدلى فى اليونان.
كما حضر مجموعة من المكرمين وضيوف المهرجان، 
من بينهم المكرمة والفنانة األوغندية جيسكا كاهوة 

وعلقت بأن األحداث التى وقعت فى اليونان هى أحداث 
عالمية، وأضافت أننا فى المسرح تواجهنا الكثير من 
منذ  المسرح  يدرسون  ألشخاص  المتعددة  القراءات 
المعاصر،  المسرح  نعرف  نعرف كيف  أرسطو، ال  عهد 
جديدة،  تجارب  العربى  الوطن  فى  الناس  ويقدم 

وأصبح المسرح الواقعى يندثر.
نقدمها  التى  النصيحة  ما  حول  سؤاال  وطرحت 
تعريف  الفرصة إلعادة  لدينا  للمسرح، هل  كدارسين 
كيف  المشاهدة  تجربة  تعريف  أعدنا  وإذا  نظرتنا، 

نتعامل مع غياب المركز.
المسرح  ألن  التحدى  هو  هذا  أن  باتسليدس  علق 
عن طريق إعادة تعريف نفسه، وإعادة تعريف تجربة 
المشاهدة، يساعد على فتح مجال االختيارات؛ بحيث 

تسمع للعديد من تعريفات المسرح.
وعلق المخرج العراقى جبار خماط بأن ما يحدث اآلن 
يتم  ما  هو  المراكز  متعدد  مسرحى  شكل  إيجاد  فى 
ليست  فاألزمه  العمومى،  الفضاء  فى  عليه  العمل 
الخاصة،  البلدان  فى  القومية  أو  بالدولية  متعلقة 
إلى  المضمون  من  انتقلت  عالمية  ثورة  لكنها 
والتقدم  االجتماعى  التواصل  مواقع  بسبب  الشكل؛ 

التكنولوجى.
للشباب  يحدث  اليونانى  للشباب  يحدث  ما  وأضاف: 
بعد  ما  المسرحى  المكون  فى  انفعال  هناك  العربى 
بإمكانه  العمومى  المتلقى  هل  والسؤال:  الحداثة، 
أن يتواصل مع هذه العروض، وإذا تواصل فنحن فى 
مسرح جيد ومؤثر، أما إذا اقترن المسرح بفئة عمرية 

أو جزء معين فنحن فى أزمة.

محاضرة علمية حول المسرح اليونانى تــــــــــــــكـشف أزمــــــات ما بعد الحداثــــــــة
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 كان للكويت دور فى جلنة التحكيم الدولية للمهرجان؛ حيث شارك الكاتب املسرحى الكويتى عبد 
العزيز السريع فى جلنة حتكيم املهرجان فى الدورة الثانية عام 1989، وهى اللجنة الدولية األولى 

وجاءت  وجوائز،  حتكيم  جلنة  بدون   1988 عام  األولى  الدورة  كانت  حيث  املهرجان؛  تاريخ  فى 
املشاركة الثانية للكويت فى جلنة حتكيم املهرجان من خالل املخرج والفنان املسرحى فؤاد الشطى، 

الذى شارك فى عضوية جلنة حتكيم املهرجان فى دورته العشرين عام 2008.

كتبت - رنا رأفت

الدراماتورج  ورشة  من  الثانى  اليوم  فعاليات  ضمن 
المقامة فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر بالمجلس 
إيكرسول  بيتر  السترالى  المدرب  قدم  للثقافة  األعلى 
بمراجعة  البداية  فى  قام  حيث  لورشته؛  الثانى  اليوم 
وأهم  المتدربين،  مع  الورشة  من  األول  اليوم  حصاد 
النقاط التى خرجوا بها من المناقشات والتدريبات التى 
حصلوا عليها، ومنها تعريف الدراماتورج وكتاب أرسطو 

فن الشعر ودور الدراماتورجى فى المسرح. 
قسّم إيكرسول المتدربين إلى أربع مجموعات لممارسة 
تدريب عملى حول فكرة التراجيديا بوصفها أحد أقدم 
القديم،  اليونان  منذ عصر  الموجودة  الدرامية  األنواع 
ثم عرض المتدربين قصصهم المختلفة والتى تحمل 

أشكاال مختلفة لمفهوم التراجيديا
مهمة،  نقطة  على  إيكرسول  أكد  التدريب  ذلك  فى 
يختلف  والذى  الحديث  الدراماتورجى  مفهوم  وهى 
النص  تكوين  شارحا  الكالسيكى  الدراماتورجى  عن 
ثم  لألحداث  تصاعد  ثم  بحدث  يبدأ  الذى  التقليدى 
التواصل  مواقع  تأثير  إلى  فى حديثه  أشار  كما  نهاية، 
حياتنا  أصبحت  فقد  حياتنا  على  االجتماعى وسيطرتها 
األحداث  فإن  وبالتالى  تقليدى،  غير  بشكل  تسير 
بشكل  تسير  ال  الحديث  الدراماتورجى  لدى  الدرامية 

متسلسل كما كان الحال فى الدراما الكالسيكية.
للدراماتورجية  مثاال  إيكرسول  طرح  اإلطار  ذلك  فى 
مفهوم  قدمت  والتى  هوفن«،  فان  »ماريان 

وهو  للشبكة،  أقرب  ووصفها  الحديثة  الدراماتورجية 
التعريف الذى اشتهر فى فترة الثمانينيات والتسعينيات 
وعبره انطلقت »ماريان« فى تحليل طرق عمل ومفهوم 
إلى خصائص  إيكرسول  وأشار  الحديث،  الدراماتورجى 
ومزايا الدراماتورجى الحديثة والتى ال تتخلى أيضا عن 

مفهوم الدراماتورج التقليدية.
الحديث  الدراماتورج  بين  بين  مقارنة  إيكرسول  وعقد 
والقديم فى العمل المسرحي، موضحا أن فى الدراماتورج 

القديمة هناك تسلسال لألحداث بداية ووسط ونهاية، 
الحديثة فال تعطى نهاية لكنها تسير  الدراماتورج  أما 
فى دائرة، فى الدراماتورج الحديث الدائرة هى المسرح 
وما يحدث حولها يمثل أحداثا فال يوجد فاصل بين ما 
الدراماتورج  أما  والجمهور،  المسرح  يحدث على خشبة 
لما  انعكاسا  فيمثل  المسرح  التقليدية  أو  الكالسيكية 
يحدث فى الواقع، لكن فى الدراماتورج الحديث ترى أن 

المسرح ليس انعكاسا لكن هو الواقع.
الستخدام  مهمة  تجربة  بعرض  إيكرسول  قام  ثم 
الدراماتورجى الحديثة وهى تجربة فرقة »باك«، وهى 
العالم؛ حيث قدمت  المسرحية فى  الفرق  أشهر  إحدى 
عروضًا  قدمت  والتى  دولة   40 من  أكثر  فى  عروضا 
تخالف فكرة المسرح التقليدى، كما ساهمت فى تغيير 

مفهوم المكان الخاص بالمسرح والجمهور.
التى  العادية  اليومية  الحياة  أشياء من  يقدم  فالعرض 
التمثيل  اختالف مفهوم  إلى  باإلضافة  يوم  تحدث كل 
حقيقة وواقعا بشكل كبير، فلم يصبح هناك فاصل بين 
الممثلين والجمهور العادى بالمسرح؛ ما خلق تساؤالت 

جعلت المتفرج يحاول أن يجد حلوال لها.
حول  مختلفة  مناقشات  بعمل  المتدربون  قام  ثم   
كما  الحديث،  الدراماتورج  بمفهوم  قدم  الذى  العرض 
منظور  من  المسرح  مفهوم  اختالف  إلى  بيتر  أشار 
الكالسيكى  الشكل  تخالف  التى  الحديث  الدراماتورج 
يتم  األوروبى  المسرح  فى  أن  بيتر  وأوضح  للعرض، 
المجتمع  الضوء أى شرائح وفئات مختلفة من  تسليط 
وكل األجناس المختلفة دون االنحياز إلى فئة عن فئة 

أخرى.

تحوالت الدراماتورجية بين الماضى والحاضر
فى اليوم الثانى لورشة الدراماتورج 
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 لم تقتصر مشاركات دولة اإلمارات على إمارة واحدة فقط، بل كانت املشاركات تابعة لعدة إمارات 
مختلفة مثل عرض )املنديل( لفرقة املسرح القومى للشباب، وعرض )االمبراطور جونز( لفرقة املسرح 

القومى بدبى، وعرض )جميلة( لفرقة مسرح دبى الشعبى، وعرض ) الهوا غربى( لفرقة مسرح دبى 
األهلى، وعرض )حظوظ حنظلة احلنظلى( لفرقة مسرح الشارقة الوطنى، وعرض )قشور القلوب( 

لفرقة مسرح كلباء الشعبى، وعرض )مرثية الوتر اخلامس( لهيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم. 

كتبت – ياسمين عباس 

»تكلم كى أراك”.. تلك المقولة الشهيرة التى أقرها الفيلسوف “سقراط”، واعتمدتها المسرحية 
السورية “اعترافات زوجية” لمؤلفها الفرنسى إيريك ايمانويل شميت، ولكن مخرج العرض بدلها 
بـ«أكذب كى أعرفك”، ليطرح العرض المسرحى أمام المشاهد مسائل العالقات الزوجية بما فيها 
بلغت  التى  للمواقف  متتالية  تعرية  خالل  من  ذلك  وغير  وتنازالت،  وواجب،  وحميمية،  حب،  من 
بتين،  ذروتها مع انكشاف كذب الزوجين؛ حيث استطاعا بطال العرض تقمُّص شخصيتيهما المُركَّ
والغوص عميقا فى حربهما الكالمية، ومكاشفتهما التى أخذت فى بعض الوقت شكل التحليل 
النفسي، مع اتقانهما لتطويع اللغة باعتبارها وسيلة للتحرر من القلق والتوتر أحيانا، فتلك المواقف 
فى  األولى  للمشاركة  محجوزًا  مكانًا  له  جعلت  زوجية«  »اعترافات  المسرحى  للعرض  التحليلية 

مهرجان المسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الـ26.
وفى تصريحات خاصة لنشرة المهرجان، أعرب المخرج مأمون خطيب، مخرج العرض، عن سعادته 
للثقافة  منبرا مهما  والتجريبى كونه  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  بالمشاركة فى مهرجان 
على  االطالع  خاللها  من  العمل  فريق  يستطيع  ممتازة  عمل  ورشة  معتبره  العربية،  المسرحية 
ونحن  مهم،  مسرحى  محفل  ضمن  بنا  الخاصة  المسرحية  التجربة  وعرض  الجديدة،  التجارب 
كسوريين نتشرف بالعرض فى مصر الشقيقة، الفتًا إلى أن العرض المسرحى لم يشارك خارج 
واقعية  على  يعتمد  المسرحى  العرض  إن  خطيب:  وقال  عليها.  الثقافى  الحصار  بسبب  سوريا؛ 
األداء  العمل بشكل خاص على صدق وعفوية  إلى  السينوغرافيا واإلضاءة، إضافة  الحدث ضمن 
من قبل الممثلين. وعن فكرة العرض، أشار خطيب إلى أن بطل العرض اعتمد على لعبة فقدان 
ومسبارا  الزوجة،  لدى  الدفينة  الرغبات  عن  كشَّاف  ضوء  بمنزلة  وأصبحت  أتقنها،  التى  الذاكرة 
للغوص فى الجانب النفسى لتلك العالقة التى جمعتهما على مدى عشرين عاما، وذلك عبر معركة 

كالمية تتحول فى بعض األحيان إلى مرافعة عن الحقوق والواجبات.
القومى  المسرح  خشبة  على  قدم  المسرحى  العرض  إن  العرض،  بطل  محمد،  مالك  قال  فيما 
بدمشق، ولكنه لم يشارك فى أى مهرجانات من قبل، فمشاركته فى مهرجان المسرح التجريبى 
التجريبى  المهرجان  بالمشاركة فى  المشاركة األولى للعرض، معربًا عن سعادته  بالقاهرة هى 

للمرة األولى، الفتًا إلى أن تلك المشاركة شرف ألى ممثل فى الوطن العربي.
يعيش  محترف  كاتب  الساحلى،  جمال  شخصية  العرض  أحداث  خالل  يجسد  أنه  محمد،  وأضاف 
حياته من خالل تأليف األعمال البوليسية، وسنراه فى بداية العرض بأنه شخص فاقد للذاكرة، 

وخالل األحداث سوف تساعده الزوجة على نسيان وتذكر بعض التفاصيل.
العرض المسرحى »اعترافات زوجية« بطولة رنا جمول، مالك محمد، سينوغرافيا نزار البالل وريم 
شمالى، وإضاءة ريم محمد، موسيقى إياد جناوي، ماكياج منور عقاد، مدير منصة عصام حمدان، 
شميت،  إيمانويل  إيريك  تأليف  ومن  فياض،  عمر  مخرج  مساعد  عضيمي،  راكان  صوت  تنفيذ 

دراماتورج آنا عكاش، وإخراج مأمون خطيب، وإنتاج فرقة المسرح القومى السورى.

»اعترافات زوجية« 
أكذب كى أعرفك..

كتبت - شيماء منصور

فى البداية ُقدم »ديستوبيا » كمشروع تخرج فى قسم المسرح بجامعة اإلسكندرية، ولكونه 
مختلف القى استحسان الكثير من المسرحيين، فلم يتوقف المخرج عند ذلك بل شارك به 
الصيف  مهرجان  منها  مهرجانات،  عدة  فى  والمسرح«  للفنون  تفرد  “جماعة  فرقته  باسم 
الدولى الـ”16« بمكتبة اإلسكندرية، ومهرجان الحرية واإلبداع فى دورته الخامسة والذى 
العرض على أفضل عرض ثانٍ، وأفضل تصميم حركى، كما شارك فى ملتقى  حصل فيه 
ليشارك  نجاحه  طريق  واستكمل  باإلسكندرية،  الثقافى  الجيزويت  بمركز  األول  بيرفورم 
بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، ولم تتردد لجنة مشاهدة العروض 

فى اختياره ضمن العروض المصرية ذلك لتوافر معظم معايير المهرجان فيه.
العرض دراماتورج محمد الخشاب، منه ماهر، لؤى طارق، أداء مروان عوض، أحمد شوشان، 
إضاءة  الخولى،  معتز  ومنتاج  جرافيك  أنور،  أحمد  محمود، سينماتوجرافى  عمر  جابر،  يسرا 

أحمد على، مخرج منفذ حسن خالد، فكرة وإخراج محمد الخشاب.
ما  تدور حول  العرض  فكرة  إن  الخشاب  المخرج محمد  يقول  للنشرة،  وفى تصريح خاص 
هى االحتماالت التى نواجهها فى رحلة البحث عن قيمتنا الحقيقية؟ ففى عالمنا المعاصر 
يبحث اإلنسان عن قيمته الحقيقية بين القيمة المادية والمعنوية، التكنولوجيا والروابط 
اإلنسانية، بين أفضل نسخة وأسوء نسخة من نفسه، كل تلك المتناقضات تمثل الصراع 
اليومى لإلنسان المعاصر؛ حيث إن القيمة المادية لإلنسان فى النظام الرأسمالى المعاصر 
هو أن اإلنسان يمثل صفر، بينما القيمة المخالفة تمثل واحدا، والقيم المعنوية مثل التواصل 
بدأت باالنحدار أمام االنتشار الفيروسى لطرق غير طبيعية للتواصل مثل السوشيال ميديا 
واأللجوريزم، حالة التوحد الناتجة داخل كل فرد يمشى فى شارع بسيط فى عالم مثل عالمنا 
المعايير، من  الوجود وحرب تغيير  يكمن بداخلها حرب، حرب الوصول إلى حقيقة وسبب 
خالل كل ذلك نصل للسؤال األهم ما لتأثير الحقيقى الذى قد ينتج عن انصهار كل تلك 
انصهار  على  يعتمد  العرض  أن  الخشاب  وأضاف  اليومية،  الفرد  ثقافة  داخل  المتناقضات 
تقنيات مختلفة فى قالب واحد، الفعل الجسدى والتوجه المعاصر للحركة، واستخدام تقنيات 
فنون بصرية محاولة لخلق عالم يصور دواخل النفس البشرية، والصراعات النفسية اليومية.
قال مهندس اإلضاءة أحمد على إن العرض فى األساس يعتمد على اإلضاءة بشكل كبير، 
وبعد مشاهدتى للبروفات األولى من العرض كان كل همى أن أحقق المتعة البصرية التى 
وكذلك  الصراع،  عن  وتعبر  الشخصيات  عن  تعبر  االضاءة  ونقالت  العرض،  مخرج  يريدها 
اختالف المشاهد، ويضيف عرض ديستوبيا من أصعب وأمتع العروض التى عملت بها فهو 

يحتاج إلى جهد كبير والعمل على الكثير من األجهزة كى يحقق ما نريد. 

»ديستوبيا« وتناقضات اإلنسان 
المعاصر وعصر اآللهة
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 الكويت كانت لها إسهامات بارزة فى ندوات املهرجان عبر دوراته املختلفة، فقد شارك مسرحيو 
الكويت فى الندوات املختلفة للمهرجان يتقدمهم الراحل فؤاد الشطى الذى شارك فى ندوات ست 

دورات متنوعة، كما شارك أيضا سليمان احلزامى، وخالد عبداللطيف فى عدة ندوات باملهرجان، 
عليوى  ومحمود  البسام،  وسليمان  بالل،  مبارك  ومحمد  الصورى،  مبارك  محمد  أيضا  ومعهم 

الزيورى، كما ساهمت عواطف البدر فى ندوة التجريب على األشكال الدرامية فى الكتابة النسوية. 

الخوف  الغموض  من  طويل  تاريخ  له  أسس  تقليدى  تصور  فى  غارقة  أفريقيا  كانت  طويل  لزمن 
والكراهية للمختلف والشعور بالتفوق لدى سكان الشمال، وبالتالى فعندما حانت اللحظة التى تحررت 
فمن  حقيقية  تاريخية  أزمات  مواجهة  فى  أصبحت  الغربى  االستعمار  من  األفريقية  الشعوب  فيها 
ناحية كانت هناك التزامات تاريخية لدى الطبقات الحديثة باستعادة هوية المجتمعات التى تعرضت 
للتجريف من قبل المستعمر، كما كان هناك اندفاع فى المقابل نحو تكوين دول وطنية حديثة وفق 
النمط الغربى )أو العالمى إذا شئنا الدقة( من هنا ولدت الحركات الما بعد كولونيالية الممزقة بين 
أصولية عرقية وقومية من ناحية فى مقابل محاولة الستيعاب تلك االحتياجات الكبرى للدولة الحديثة. 
إن تلك األزمة الكبير التى سقطت فيها القارة األفريقية بصورة عامة أنتج رد فعل قوى على المستوى 
الثقافى؛ حيث بدأ الكتاب والمخرجون األفارقة والمؤسسون الكبار فى استعادة الرقصات والطقوس 

ذات الطبيعة األدائية إلى خشبة المسرح وتأكيد حالة الصراع بين ثقافة الرجل األبيض 
)المستعمر( وبين ثقافة المجتمع األفريقى التقليدى، وذلك فى ظل أزمة ثقافية كبرى 
تعانى منها القارة؛ بسبب امتداد االستعمار الغربى وتوغله داخل الطبقات األكثر ثقافة 

حتى على مستوى اللغة.
ولعل ذلك فإن العودة إلى الجسد كانت من أولويات المسرح األفريقى الحديث؛ حيث 

يمكن استعادة ما أصبحت اللغة المنطوقة عاجزة عن التعبير عنه عبر الرقص.
من تلك المقدمة الطويلة بعض الشىء ربما يمكننا االنطالق صوب عرض »التقليدى 
الدورة  فعاليات  ضمن  كرو  رينها  فرقة  قدمته  الذى  المدني(  )أو  الحضري«  يقابل 
طالما  التى  األرض  تلك  استكشاف  يعيد  فالعرض  للمهرجان..  والعشرين  السادسة 
عبرها الفنانون األفارقة )وفنانو الجنوب بشكل عام( عبر العقود الماضية، لكنه هنا ال 
يسير فوق ذات الطريق الذى سار عليه فنانو ما بعد االستعمار؛ حيث اختفى المستعمر 
األبيض الذى طالما شكل صورة العدو العنصرى المناهض للرجل األسود من ناحية 
ثقافية مضادة  مراكز  تخليق  فى  الحداثية  األصول  استعادة  مقابل فشل حركات  فى 
على  قادرة  غير  أصولية  مسوخ  خلق  عن  النهاية  فى  أفضت  حيث  الغربى؛  للمركز 
مواجهة الواقع وحالة من القلق االجتماعى والتمزق بين الثقافات المحلية غزو العولمة 

الثقافية.
ثنائية  على  العرض  يقوم  المعاصرة(  والمدينة  الثقافية  األصول  بين  الصراع  )أو  المنطلق  من هذا 
تقليدية فى الدراما ما بعد الكولونيالية، فهناك شابان وفتاة يرتديان زيا أفريقيا تقليديا فى مقابل 
عدا  ما  تقريبا  خاٍل  على فضاء  للسيطرة  الصراع  يتبادل طرفا  يرتديان مالبس حديثة؛ حيث  آخرين 
كرسى ضخم تجلس عليه الفتاة بين الحين واآلخر، وعبر ذلك الصراع تبرز مركزية دور الفتاة بوصفها 

بداية  الشرب منها فى  المؤدون  يتبادل  التى  المعدنية  المياه  قارورة  للحدث عبر  المحرك األساسى 
العرض ثم القارورة الفخارية التى يشربون منها فى وقت الحق.

إن تلك الثنائية ال تسير هنا فى الطرق التقليدية للدراما ما بعد الكولونيالية )برغم اعتمادها لثنائيتها 
التقليدية( فال وجود لهيمنة يراد نزعها أو لمركز يزاح لصالح مركز بديل بل إن العرض يسير بشكل 
حثيث صوب دمج الرقصات التقليدية برقصات البوب الحديثة، كما يعتمد على التبادل والمزج بين 
الطبول األفريقية التقليدية وبين الموسيقى الحديثة قبلما يصل العرض فى النهاية إلى قبول جماعى 
لمالبس  التقليدية  المالبس  من  قطعة  إلضافة  بعد؛  واحدة  مجموعة  فى  باالنصهار  للمجموعتين 
المؤدين المعاصرين وارتداء المؤدين التقليديين أحذية حديثة، ربما تبدو تلك الرؤية مثالية وحالمة، 
لكنها فى النهاية تحمل أفق متفائل بإمكانية االنصهار بين تلك الثقافات فى طريق واحد، يفقد فيه 

الجميع مشاعر الخصوصية والعداء لآلخر.
فى المجمل فإن العرض يندفع عبر الجسد والموسيقى صوب محاولة تأمل ما بعد حداثى للصراعات 
التى أنتجها الصراع بين التيارات الحداثية األصولية والتحديثية فى المجتمع الكونغولى 
وكيفية كون ذلك الصراع بين الثقافتين لن تنتج سوى مزيد التداخل والتمازج بين 

الثقافتين ال انتصار إحداهما على األخرى.
والمركبة  المعقدة  العالقة  تلك  وتحليل  لمناقشة  للعرض  الكبير  الطموح  ذلك  إن 
وتخليق حالة من التجاور عبر الجسد والموسيقى لم تقابله قدرة على إنتاج أفكار 
حلقة  فى  يدور  العرض  ظل  حيث  المسرحية؛  الصورة  بناء  مستوى  على  بصرية 
مفرغة، ويعيد إنتاج ذاته المرة تلو المرة مع تقدم بطىء صوب الغاية النهائية له، 
إن ذلك البطء فى تطور العرض تزامن مع تفتيت العرض المستمر لموقع الفتاة 

المركزى وعالقتها بالكرسى الوحيد والمهمل فى معظم أجزاء العرض.
مستويات  ذات  أو  تعقيدا  أكثر  بصرية  حاالت  تخليق  إلى  اللجوء  يتم  لم  كما 
مختلفة عبر اإلضاءة؛ حيث ظلت اإلضاة – طوال الوقت – عامة تهدف لإلنارة 

بال مساهمة فى تخليق حاالت شعورية أو درامية أو تشكيلية داخل العرض.
إن ذلك البطء فى تخليق تطور جمالى أو فكرى ربما لم ينجُ منه سوى تصميم 
الرقصات والقدرات الجيدة لبعض الراقصين؛ حيث ساهمت التقابالت وعمليات 
المزج بين أنواع مختلفة من الرقصات التقليدية والمعاصرة فى إضافة حيوية للعرض، وإن كانت فى 

النهاية لم تحَظ باإلطار الجمالى الكافى.
نحو  وأولى  بطيئة  خطوة  الحديثة(  الحضارة  مواجهة  فى  )التقاليد  عرض  يكون  ربما  النهاية  فى 

التخلص من الحمل االستعمارى التقليدى. 

محمد مسعد

طموح كبير.. وأفكار قليلة 
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جاءت مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة فى ندوات املهرجان من خالل مشاركتان فقط، األولى 
فى إطار الدورة احلادية عشرة عام 1999، من خالل السيد مرعى احلليان الذى شارك فى ندوة 

العربى جتليات  التجريب، عبر محورالتجريب فى املسرح  العربى فى مائة عام ومغامرات  املسرح 
الثانية  الدورة  فى  غلوم  حبيب  الدكتور  مشاركة  كانت  الثانية  املرة  املستقبل،  وإمكانيات  احلاضر 

عشرة للمهرجان عام 2000، من خالل ندوةمسرح القرن احلادى والعشرين قراءة فى ضؤ املتغيرات. 

التقليدى يواجه الحضرى.. مواجهة أم انصهار؟
يُعرف أستاذ الدراسات المسرحية فى جامعة “باريس 8” جان مارى براديى  Jean-Marie Pradier   اإلثنوسينولوجيا  
ethnoscenologyفى مضمونها العام بأنها “تدرس الطقوس والثقافات الشعبية والعادات والتقاليد والظواهر الفطرية 
ودراسة  األدائى،  للمنجز  وثقافية  بيولوجية  معرفة  عن  عبارة  هى  المقاربة  هذه  وأن  والطقسية،  االحتفالية  واألشكال 
للجسد والفضاء والموسيقى والرقص فى عالقة بالثقافة والمجتمع والدين، ومن هنا، فالممارسة اإلثنوسينولوجية ليست 
تعريف  خالل  فمن  شاملة«،  وإثنوغرافية  واجتماعية  وحضارية  ثقافية  مشاهدة  بل هى  فحسب  وفنية  جمالية  بمشاهدة 
براديى هذا؛ نستطيع أن نُقر بأن فنون األداء األفريقية - والتى نشأت فى األساس كفعل طقسي/دينى وتطورت على 
وتحليلها  دراستها  يتم  أن  يُمكن  التى  األدائية  الفنون  أهم  أحد  الحالي- هى  إلى شكلها  قرون حتى وصلت  مدى عدة 
إثنوسينولوجيا والوصول من خاللها -أيضا- إلى عدة نتائج تُفسر الثقافة األفريقية المعاصرة بشكل عام والثقافة األدائية 

بشكل خاص.
فالدراسة اإلثنوسينولوجية للمشهد الثقافى األفريقى العام تجعلنا نستطيع أن نطرح التساؤل األهم فى ذلك السياق وهو؛ 
الثقافى  للتهجين  نتاج  المعاصرة بشكل خاص هى  األدائية  الفنون  وثقافة  عام  المعاصرة بشكل  األفريقية  الثقافة  هل 
أو فى  أراٍض منفصلة  ثقافيا، وذلك بين  بالقوة بين شعوب متباينة  يُعد حالة فرض عالقة  والذى   - ”Creolization«
مجتمعات تحمل داخلها جماعات إثنية مختلفة- أم أنها حالة من حاالت التكيف الثقافى »Acculturation” -والذى يُعتبر 
عملية تغير ثقافى ناجمة عن اتصال وإدماج وتكييف هوية جماعة من الناس عبر االلتقاء بهوية أخرى- والذى يُمثل حالة 
من حاالت واالمتصاص واالنصهار؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل تحليل العرض األدائى الكونجولى »التقليدى 
إنتاج  ومن   ،”Faraja Batumike« باتومايك  فاراجا  للمخرج   ”TRADITIONAL MEET URBAN  - الحضرى  يواجه 
الدولى للمسرح المعاصر  القاهرة  الدورة 26 من مهرجان  فرقة رينها كرو  RINHACREW والمشارك ضمن فعاليات 

والتجريبى.
يُعد الرقص األفريقى المعاصر فنا ناتجا عن قرون عدة من االتصال والتواصل بين الثقافة األفريقية الطقسية/التقليدية 
وبين العديد من الثقافات الغربية األخرى، والتى القت نظرة فاحصة على تلك الثقافة التقليدية، وذلك سواء من خالل 
الحمالت االستعمارية التى غزت القارة السمراء على مدار مئات األعوام، أو - حتى - من خالل انتقال الجنس األفريقى إلى 
تلك مجتمعات الجديدة - سواء أوروبية أو أمريكية - وهذا ما نتج عنه العديد من الرقصات الغربية ذات األصول األفريقية 
مثل الـHip-Hop Dance والـPopping Dance أو الـ Breaking أو حتى الـFunk Dance، فعرضنا الكونجولى 
البسيطة -  البدائية وأدواته  »التقليدى يواجه الحضرى« يعرض ذلك اإلمتزاج بين »التقليدي« بكل أشكاله 
سواء السمعية أو البصرية - وبين »الحضرى« بكل ما يميزه من معاصرة حداثية سواء فى األداء أو حتى فى 
األدوات السمعية والبصرية؛ حيث إننا سنجد أن العرض يُقسم حدثه الدرامى إلى ثالث مراحل أساسية؛ وهى 
الثانية: وهى مرحلة محاولة  والمرحلة  السيطرة،  على  والصراع  القوى  استعراض  األولى: مرحلة  )المرحلة 
التصالح وخلق منطقة وسيطة بين هذا وذاك، أما عن المرحلة الثالثة فسنجد أنها مرحلة االمتزاج والتعايش 

التى نتج عنها خلق ما هو جديد بين التقليدى والحضرى(.
التقليدي - يُظهران حالة من حاالت  أو  الحضرى  الفريقين - سواء  المرحلة األولى سنجد أن كال  ففى 
الرغبة فى فرض النفوذ والسيطرة؛ وذلك من خالل استعراض القوى وتقديم كل ما يُميزهم ويُميز 
التنورة  من  والمُكونة  تقليدية/طقسية؛  مالبس  من  يميزهم  ما  يرتدون  فالتقليديون  رقصهم، 
األفريقية االحتفالية الشهيرة والقبعة التقليدية المكونة من فراء وجلود الحيوانات البرية، مُمسكين 
فى أيديهم الرماح الخشبية التى تُمثل لهم فكرة القوة/السيطرة؛ والتى سيتم استخدامها -الحقا فى 
المراحل التالية- كفواصل بينهم وبين اآلخرين، أما عن الحضريين؛ فهم يرتدون كل ما يُميز الثقافة 
الغربية المعاصرة من مالبس؛ سواء من خالل السراويل “الجينز” والقمصان “المطبوعة” أو حتى من 

خالل ارتداء »الحذاء الرياضي« الذى سيتم استخدامه الحقا كشكل من أشكال التعبير عن الحضرية.
وفى المرحلة الثانية، التى تبدأ بدخول الفتاة الوحيدة فى العرض إلى الساحة التنافس، حاملة فى يدها “الوعاء الفخارى« 
الذى يعمل كبرزخ للعبور والتواصل بين التقليدى وحضرى، والذى يُمثل -أيضا- فكرة الماعون األساسى الرابط بينهما 
والحاوى لكليهما، فبعد أن يرتشف كال الطرفين من ذلك الوعاء؛ يبدآن فى ممارسة بعض الطقوس التقليدية والمتمثلة 

فى رقصة “حلقة النار” المشهورة فى الثقافة األفريقية القديمة.
لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهى مرحلة االنصهار واالمتزاج المتمثل فى إظهار وتأكيد مدى قرابة التداخل الثقافى 
أو  تقليدية  كانت  سواء   - الرقصات  جميع  أن  المرحلة  تلك  فى  لنكتشف  الرقص،  من  النوعين  كال  فى  واألنثروبولوجي 
حضرية - هى رقصات لها مجموعة من الشفرات المتقاربة والمتشابهة بقدر كبير، وهذا ما يؤكده أعضاء المجموعتين 
من خالل مجموعة عناصر “سمعية/بصرية” متمثلة فى تبديل بعض قطع المالبس بين المجموعتين، فنجد - فى تلك 
المرحلة - أعضاء الفرقة الحضرية يرتدون التنورة األفريقية التقليدية وأعضاء الفرقة التقليدية يرتدون الحذاء الرياضى 
المُميز للفرقة الرياضية، وذلك باإلضافة إلى التأكيد على التداخل الموسيقى بين الثقافتين، وذلك من خالل استخدام 

موسيقى الـ VisionMusic ، والتى تُعرف باسم “موسيقى المزج” .
لقد عمل صُناع عرض “التقليدى يواجه الحضري” على تأكيد مدى انصهار وامتزاج كل ما هو قديم وجديد فى آن واحد، 
وذلك فى محاولة منهم إلبراز التشابهات بين هذا وذاك، وذلك من خالل رغبة حقيقية منهم فى مد جسور التواصل بين 

القديم والجديد، دون أن يؤثر أو يطغى طرف على اآلخر. 
جدير بالذكر أن راقصى رينها كرو ينتمون إلى طبقات متنوعة من المجتمع الكونجولى، لكن ما يجمعهم للعمل سويا هو 
الرغبة فى التواصل وإيصال أصواتهم إلى جميع أنحاء العالم، وذلك إيمانا منهم بأن الفن هو الوسيلة الوحيدة القادرة 

على إيصال األفكار والمشاعر بشكل سليم.
-2014(  Gomaفى مدينة – AMANI الدولية والمحلية، مثل: مهرجان المهرجانات  العديد من  شارك رينها كرو فى 

“أوغندا”  كامباال  مدينة  فى   –  BATALO EAST ومهرجان   ،)2017( الدولى   NYEGE NYEGE ومهرجان   ،)2019
مدينة  فى   –  )SKIFF )salaam kivu international film festival مهرجان  فى  شاركوا  كما   ،)2019-2014(

.Goma

رامز عماد
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معهد الفنون املسرحية بالكويت، شارك بعدد من العروض فى دورات املهرجان املختلفة، البداية كانت 
الثامنة عام  الدورة  الثانية فى  ثم كانت املشاركة  السادسة عام 1994 بعرض )ماكبث(،  الدورة  فى 

1996 من خالل عرض )مغامرة رأس اململوك جابر(، بينما كانت املشاركة األخيرة للمعهد فى الدورة 
التاسعة عشرة للمهرجان عام 2007 من خالل عرض )املشهد األخير من املأساة(، بينما اقتصرت 

باقى مشاركات الكويت على فرق املسرح الكويتى، واملسرح الشعبى الكويتى، ومسرح الشباب، واحتاد 
الكويتى للمسارح األهلية.

سيمفونية شجية تنتصر لصمود الجسد الُمَقـاِوم
العرض المسرحى »بهية«:

األيقونى  الموال  “بهية”  عرضها  فى  بدير”  “كريمة  التقطت 
المرأة/بهية  بين  اإلستعارية  اإلحالة  إلى  يعمد  الذى  الموروث، 
والوطن، بينما ياسين هو الشعب. وهى إحالة ستيناتى بامتياز، 
األجيال  مع  توالت  التى  الجمالية  باالقتراحات  حيويتها  فقدت 
فى  المستهلكة  االستعارة  هذه  واستعادة  التالية،  اإلبداعية 
قراءة  أو عدم  التفكير،  إما على نضوب فى  الراهن، يدل  الوقت 
قراءته  األقل  على  أو  صحيحة،  قراءة  بالمتغيرات  الحافل  الواقع 
التقنية وكيفية تطويعها  الرهان فيها على  قراءة متعجلة، كان 
لموروثنا الشعبى الحافل والممتد، لذلك جاء العرض ثرى جماليا، 
لكنه مجدب فكريا، وهو ما أتمنى من “كريمة بدير” المجتهدة 
القادمة، ألن عرضها يشى بوعود  أعمالها  أن تشتغل عليه فى 
الستسهاله  المتأمل  حفيظة  يثير  ما  بقدر  التفاؤل،  شديدة 

الداللى . 
حوارات  ببضعة  مستعينة   الراقص  عرضها  المخرجة  صاغت   
فرقة  مع  عملها  خالل  سرور”  “نجيب  نص  من  درامية  ومواقف 
جردته  أن  بعد  المصرية،  األوبرا  لدار  التابعة  الشرق  فرسان 
الدرامى  التشكيل  بلغة  عنه  واستعاضت  اللغوية،  حمولته  من 
الراقص، فى سعى منها لربط رمز موروث ومحفور فى الذاكرة 
تنزف  مفتوحة  زالت  ما  التى  وجروحه  الحاضر  بقضايا  الجمعية، 

وتهدد الحياة، رغم مرور الزمن وتبدل األحوال.
فعاليات  ضمن  الجمهورية،  مسرح  على  أقيم  الذى  والعرض 
مهرجان المسرح التجريبى والمعاصر فى يومه الثالث، أفصح عن 
ثراء رؤية تشكيلية، شديدة الرهافة، تضافرت فى إبداعها جهود 
اسماعيل”،  “انيس  السينوغرافيا  ومصمم  فؤاد”  “محمد  المعد 
وفريق الراقصين الموهوبين وعلى رأسهم “ياسمين سمير”فى 

دور بهية، و”هانى حسن”فى دور ياسين.
هذه  بدير”  “كريمة  الرقصات  ومصممة  المخرجة  صاغت  وقد 

الرؤية التشكيلية من ثالثة مكونات رئيسية:
 أول هذه المكونات، مجموعة الرقصات التى استبدلت األجساد 
المرنة بالكلمات الموقعة، بل أن أجساد الراقصين شغلت كامل 
ومقصية  مقهقرة  وعرضها،  بطولها  المسرح  خشبة  مساحة 
وزير  كنبة  من  المكون  بديكورها  الوحيدة  التمثيل  منطقة 
الخشبة،  من  األيمن  الطرف  إلى  وحصيرة  وزلعتين  وقلتين 
وعملت على تطويع إمكانيات التعبيرات الحركية، فى تصوير أدق 
اللحظات الدرامية تأججا وصراعا، وقد حصرت المخرجة رقصاتها 
فى منطقة وسط خشبة المسرح المركزية، لتشكل شهادة فنية 
الذين  الذئاب  المركزى الذى ال ينحل، بين  مؤسية عن الصراع 

يستحلون البلد، والكادحين المدافعين عنها.
بالحياة،  واحتفاء  تحطيب  رقصات  بين  الرقصات  تنوعت  وقد 

استخدمت فيها موسيقى وتيمات موسيقية فلكلورية، يبرز فيها 
عزف القانون والناى والرق والمزمار البلدى والطبلة، ليتحرر فيها 
الجسد العفى من أسر صعوبات المعيشة ومكابداتها، ويحتفى 
بوجوده وأفراحه البسيطة، ومودة العالقات المتبادلة بين األهل 
والصحبة. وكان ابرز تلك الرقصات والذى يدل على تنوع كريمة 
الرومانسية  الرقصة  رقصات،  كمصممة  خيالها  وخصوبة  بدير 
رقصة  فى  عملها  ذروة  بلغت  ثم  وبهية،  ياسين  بين  الدافئة 
الذئاب المغتصبين وعلى رأسهم الباشا، فى البداية العتدادهم 
العنيف  واالغتصاب  اإلذالل  ثم  بقوتهم  وتباهيهم  بأنفسهم 
بلغ مداه  األنثوي، والذى  الجسد  السادى مع  للنساء، وتعاملهم 
حد الوقوف فوقهن للعبور، وكأن ال شيء يعيقهم عن هدفهم 

حتى الجسد المشتهى النابض بالحياة. 
البيضاء  الستائر  قوائم  كان  الثانى  المكون   
المسرح  خلفية  من  تقترب  التى  المتقابلة 
لتشكل شاشة عرض فيديو/ آرت، فى مقاربة 
مع الشكل الهرمي، الذى تتناسل األحداث من 
قمته، ليظل الصراع مفتوحا فى قاعدته، وهو 

مقدمة خشبة المسرح.
العنصر  فكان  العرض،  مكونات  ثالث  أما 
موتيفات  فيه  وتمثل  الشعبي،  التراثى 
الموسيقى الشعبية، باختياراتها وإعادة توزيع 
األهازيج  تنويعات  من  المأخوذة  مقطوعاتها 
الالوعى  فى  المختزنة  الشعبية  واألغانى 
الجمعي، وفى القلب من هذا كله إعادة توزيع 
وخبريني”،  بهية  “يا  وسؤاله  العرض  لموال 
األكفان  بين  تنوعت  التى  المالبس  وكذلك 
البلدي،  الرقص  والجالليب الصعيدى وبدالت 
واألبرز  األول  التمثيلى  والمشهد  والنبابيت، 
نلحظ  لكننا  لبهية.  الودع  قراءة  مشهد  كان 

ان الموسيقى المصاحبة لرقصة الذئاب الغاصبين موسيقى من 
خارج اإلطار الشعبى بل وافدة واألغنية المستخدمة فيها أجنبية 

كتأكيد على غربة المغتصبين طبقيا، بل ووطنيا. 
باعتباره  للموال،  الشعبى  الموروث  المخرجة  استغلت  وقد 
وجعلت  بالماضي،  الحاضر  فيه  يمتزج  الذى  الوجدانى  المحيط 
فى  لتتوحد  الفنية  العناصر  كل  فيه  تنصهر  التى  البوتقة  منه 

تكوين جمالى معاصر، حى ومتناغم.
االستعارات  تكثر  التكوين،  الشعرى  الراقص،  العرض  هذا  وفى 
وتتزاحم، فمثال المخرجة تمهد بهذا العرض الذى ينطوى على 
اإلظالم  من  بحالة  له  تمهد  وحاضران،  أزليان  وسؤال  صراع 

إلى  يشير  متدرج  أزرق  ضوء  ظهور  عن  رويدا  يتبدد  الشديد، 
أكفانهم  فى  يترنحون  راقصين  ومجموعة  سرمدية،  لحظة 
فى  قتل  ياسين  وكل  المقتول،  ياسين  إلى  تشير  هى  البيضاء، 
حب وطنه ودافع عنه وناضل من أجله، هذه األجساد المترنحة 
والتى تتلوى فى األرض هى التى تفتتح الحكاية رقصا وترويها.

العرض  لهذا  الثرية  التقنيات  عن  الحديث  يطول  أن  ويمكن   
مستحقة  إشارة  من  البد  المجال،  لضيق  نظرا  ولكن  المتميز، 
لجهود المخرجة “كريمة بدير” التى حاولت أن تفلت من شراك 
للتعبير  والجهمة  الجاهزة  الحركية  االداءات  تصميم  نمطية 
موسيقى  نموذج  ببناء  تفى  وأن  الدرامية،  الحاالت  تنوع  عن 
إلى  الموروث،  الموال  قادر على تطويع صيغة  راقص،  وتعبيرى 
جعل  ما  أصالتها.  الدراما  تفقد  أن  دون  مركبة،  صيغة عصرية 
بمعمار  تتميز  موسيقية  حركية  بنية  العرض  هذا  من 
واللون  والنغمة  الحركة  يصهر  هارموني،  فنى 
واالنفعال فى سبيكة موروثة ومعاصرة فى اآلن 
تتلوى  الشبحية  الراقصة  األجساد  فنرى  نفسه، 
زرقاء،  إضاءة  فى  للناى  الشجية  النغمات  مع 
ضربات  مع  عنف  فى  فزعة  تنتفض  وأخرى 
اللقاء  كذلك  األحمر،  الضوء  يلفها  الدفوف 
أنغام  على  وبهية  ياسين  بين  المتمهل 
بين  ما  يمزج  هادى  رجالى  وصوت  مزمار، 
التوق والتوسل والرجاء، فى همس ينساب 
رائقا وعذبا، يتلوه مشهد آخر بين الرجال 
المحتلين وهم يستبيحون النساء، لننتقل 
فى سالسة ويسر، من طبقة صوتية إلى 
نقيضها،  إلى  نغمة شعورية  أخرى، ومن 
التى تسيطر  الراقصين  وتتسارع حركات 
بها على النساء المقهورة، وهى تستنجد 
الواقع  اإلذالل  هسيس  نسمع  فكأننا 

عليها، ونشعر بوطأة القهر الممارس. 
وإذا كان اللحن األساسى فى هذا العرض الراقص، مكون من 
نغمتين رئيسيتين، ياسمين سمير فى دور بهية، وهانى حسن 
جميع  من  تآلفت  جميعها،  السيمفونية  فإن  ياسين،  دور  فى 
الراقصين، الذين نفذوا باقتدار وانضباط، التنويعات المطلوبة 

على اللحن الرئيسي، فى حيوية شبابية دافقة.
فى األخير البد من اإلقرار أن عرض “بهية” يساهم فى تطوير 
نظرتنا إلى موروثنا الشعبي، والى الرقص الحديث على السواء، 
الموروث،  هذا  فيه  يصوغ  ومالئما  معاصرا  قالبا  باستحداثه 

ويطمئننا على حال مسرحنا فى وادينا الطيب.

محمود حامد
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 مرثية الوتر اخلامس، العرض اإلماراتى الذى شارك فى الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان عام 
2016، إنتاج هيئة الفجيرة للثقافة واالعالم، تأليف مفلح العدوان، واخراج فراس املصرى، تدور 

أحداث العرض عن شخصية شخصية زرياب تلك الشخصية التاريخية التى أثرت فى مسار اإلبداع 
املوسيقى، ومت اتهامه بأنه السبب فى سقوط األندلس، وانهيار القيم فى ذلك الوقت، فها هو زرياب 

يأتى إلينا ليشرح مأساته، ويدافع عن نفسه ضد تلك االتهامات املوجهة له. 

يشارك فى فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى 
عبدالعزيز  وإخراج  نصير،  مريم  تأليف  الكويتى،  المسرح  فرقة  إنتاج  الفانية(،  من  )جزء  الكويتى  العرض 
النصار. ويجبرنا عنوان العرض/النص الوقوف أمامه وقراءة العرض من خالله، فما معنى الجزء من الفانية؟ 
وما المقصود به؟ سؤالن ال يمكننا إيجاد اإلجابة عنهما إال بمشاهدة العرض وتتبع الخطوط الدرامية التى 

سار بها وفك شفرات الحوار والمشهد البصرى.
يبدأ العرض بمطاردة بين رجالن أحدهما يمسك بمسدس – وهو المحقق - قائال لآلخر - وهو السفاح- 
كلمة واحدة )قف(، فى حين يحاول السفاح الفرار منه الهثا محاوال التقاط انفاسه، وينتهى العرض بذات 
البداية  وبين  مستسلما.  يديه  رافعا  بالمحقق  الهارب  السفاح  بمواجهة  واستكمالها  الدرامية  اللحظة 

الكادر/ تثبيت  يتم  التى  الفانية(  من  بالـ)جزء  نصير  مريم  المؤلفة  اسمته  ما  والنهاية 
المشهد المسرحى فى البداية عليها ومن ثم تبدأ أولى الحلول االخراجية والسينوغرافية 
فى االنتقال من الحاضر للماضى، والعودة بأحداث ماضية لتُجسد على خشبة المسرح، ذلك 
الماضى الحامل لدوافع الشخصيات ونقاط ضعفها ونواقصها وسقطاتها، والذى من خالله 
نرى نموذجين من األزواج والزوجات ينتمين إلى طبقتين اجتماعيتين بينهما فجوة شاسعة، 
وعلى الرغم من ذلك فإن لكل من الزوجين العائلين مبررة فى قتل األبرياء وارتكاب الجرائم 
اإلنسانية، هذه المبررات ما هى إال زيادة فى الطعام، رغبة فى اكتناز الكثير من األموال، 
بالسيطرة  الشعور  فى  رغبة  واألحذية،  المالبس  المسجلة من  العالمات  اقتناء  فى  أطماع 
من  حال  بأى  تقارن  أو  تتساوى  ال  التى  االنسانية  الشهوات  من  وغيرها  والنفوذ..  والقوة 

األحوال مع قيمة حياة اإلنسان ودمائه. 
نحن أمام طبقتين من المجتمع، يمثلهما زوج ثرى وآخر فقير، أحدهما يلقى األوامر بالقتل 
واآلخر ينفذ بيديه، وكالهما مأموران من قوة أكبر مسيطرة عليهما. وال يمتلكان إال السمع 
يناال األموال والرفاهية والملبس والمسكن. وكالهما يقعان طيلة  والطاعة لها، وإال لن 
الالتى  زوجاتهما،  قِبل  يُمارس عليهما من  الدرامية تحت ضغط نفسى شديد  األحداث 
تمثلن ضمائرهما، يحدثونهما باللوم، ويواجهونهما بجرائمهما، وتطرحن عليهما سؤاال 

مُلحا طيلة الوقت، هو )ما الثمن؟(، لتكون اإلجابة دائما وأبدا حول الملبس والمأكل والمأمن. وهنا تحديدا 
يواجهنا العرض ببخاسة ما يقتلون من أجله.  يُعد الحوار الدرامى المكتوب/المنطوق، أهم ركائز العرض، 
فهو الحامل لمعانى التطلع والطمع، واالحتياج المادى والمعنوى. فعلى مستوى الحوار نسمع عبارات تثير 
التساؤل حينا وتضع إجابات لبعض األسئلة حينا آخر، ففى جملة الزوجة لزوجها )لم يعد لدينا لحم( إشارة 

واضحة للضغط المادى واألسرى وحالة الفقر المادى والحاجة التى يعيش بها الزوجان الفقراء، وفى جملة 
الزوج الثرى لزوجته )ألم تخبرينى بأن خزانتكى ينقصها فستان( وإجابتها عنه )تنقصنى أشياء ال تشترى 
الخواء  يؤكد  ما  معا؛  حياتهما  أثلج  الذى  والشعورى  الوجدانى  الفقر  حالة  على  مباشرة  إسقاطة  بالمال( 

االجتماعى والجفاف الشعورى بين أفراد هذه األسر التى تحيا على دماء األبرياء.
على المستوى البصرى للعرض، فقد اعتمد مصمم اإلضاءة عبداهلل النصار على قتامة المشهد للتعبير عن 
قتامة واقعنا وواقع هذه الشخصيات، فكان المصدر األساسى إلضاءة العرض والممثلين هو ضوء الشموع، 
التى يمسكونها بأيديهم وكأنها الحياة، وتوجد أمامهم على المنضدة وكأنها فى لحظة أخرى االموال، تلك 
التى تستخدم بصريا وحواريا أيضا للتعبير عن الحياة المضيئة التى تنطفئ بسهولة وبيد القتلة المرتزقة. 
التى  كما صاغ حسن الحسن ديكور العرض؛ بحيث هى تلك المنضدة والكراسى سهلة الحركة والتنقل 
يجلسون عليها وقت تناول العشاء – والذى يرمز إلى العشاء األخير الذى ضحى يهوذا بالسيد 
المسيح عليها – وتنقسم إلى طاولتان كى تشير الى الفارق الطبقى واالنقسام المجتمعى، 
بالتناوب  الشخصيات  عليه  يقف  ساللم  ذى  منبر  إلى  تتحول  التى  المنضدة  ذاتها  وهى 

إللقاء عباراتهم الرنانة، وهى التى تتحول فى موضع آخر إلى مكتب للتحقيق.
تطرح علينا الدراما المسرحية )جزء من الفانية( فكرة الفناء اإلنسانى والدنيوى بصدمة 
العودة إلى الماضى ومواجهتنا بدوافعنا اإلنسانية الدنيوية التى تجُرنا الى الكثير من 
الرذائل والحماقات، وتُسلبنا الرحمة، وربما تهدف المؤلفة بذلك إلى مرور المُشاهد 
فى فترة مشاهدته للعرض باختبار الموت، وانتقاله الذهنى المؤقت من الحياة الدنيا 
إلى الحياة اآلخرة و مواجهته بما فعله فى الحياة ومواجهته بما ضحى بحياته وحياة 
اآلخرين من أجله. إسقاطا على السلطات الديكتاتورية العُظمى التى تلقى بظالل 
الرتكاب  يُستغلون  والذين  والمهمشين  البسطاء  حياة  على  وقسوتها  جرائمها 
الجرائم ما يُحول حياة افراد المجتمعات البسيطة الى حياة هشة ومهشمة ومدمرة 

نفسيا وعاطفيا.
وبما أن العرض تأليف وكتابة نسائية، فال يمكننا التغاضى عن كونه يحمل نظرة 
ملفتة للعالم ووجهة نظرها بالحكومات والشعوب وأفراد المجتمعات العربية، وتأثير ما يقوم به السلطة 
الذكورية بمجتمعاتنا العربية فى وجدان المرأة باعتبارها المعادل لفكرة الوطن واألرض، وتأثير ما يحدث 
على الخاليا االجتماعية الدقيقة، أى األسرة. فنحن أما عرضا محرضا على التفكير ومراجعة الذات ومسائلة 

الواقع والتدقيق فى مصادر ومسببات السعادة بالنسبة لنا وأثمانها وما يُدفع بمقابل الحصول عليها.

رنا عبد القوى

ذيقنا الفناء
ُ
فى جزء من الفانية مواجهة عصيبة بين الماضى واآلن قد ت

كم من الجرائم ُترتكب باسم لقمة العيش
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غسيل ممنوع من النشر، العرض الكويتى الذى شارك فى الدورة العشرين للمهرجان عام 2008، من تأليف 
واخراج ناصر كيرمانى، والعرض قدمته فرقة مسرح اخلليج العربى الكويتى، تدور أحداث العرض حول 

الواقع،  فى  التهميش  من  يعانى  ولكنه  بالصحافة  يعمل  الذى  العرض،  لبطل  النفسى  الصراع  هواجس 
فيحدث أن تتحول أفكاره املمنوعة من النشر إلى هالوس حقيقية مجسدة تتحقق أمامه، فهل سيستطيع 

التغلب على تلك األفكار املمنوعة والهالوس أم ستهره هى األخرى وجتعله مستمرا على الهامش. 

فينالاجلمعة 13 - 9 - 2019 العدد الرابع

وترأس  المترجمة،  الكتب  بعض  بمناقشة  الجلسة  وبدأت 
الدكتورة  الندوات  ورئيس  المهرجان  تنفيذى  مدير  الندوة 
الدكتور  اإلصدارت  وناقش  عبداهلل،  الطاهر  يحيى  أسماء 

محمد سيف والناقد عمر فرتات.
واستهلت أسماء يحيى الطاهر كلمتها بالترحيب بالضيوف؛ 
تشهد  والعشرين  السادسة  الدورة  أن  أوضحت  حيث 
من  بدأت  والتى  المهرجان،  لمطبوعات  جديدة  عودة 
الكتب  شكل  فى  كانت  لكنها  والعشرين،  الخامسة  الدورة 
لدينا  تكون  أن  استطعنا  “لقد  قالت:  حيث  اإللكترونية؛ 
الهيئة  مع  بالتعاون  المطبوعة  اإلصدارات  من  مجموعة 
العامة للكتاب؛ حيث توصلنا إلى اتفاق مع الهيئة المصرية 
مرة  المهرجان  كتب  وطباعة  نشر  بإعادة  للكتاب  العامة 
إتاحة  لتتم  الفعاليات،  انتهاء  بعد  طباعتها  تتم  حتى  أخرى 
ضيوف  على  توزيعها  يقتصر  وأال  للجميع،  المطبوعات  تلك 
هو  للمهرجان  األساسى  الهدف  هذا  وأن  فقط،  المهرجان 
سهولة  هناك  تصبح  وأن  الجميع،  بين  الثقافى  الوعى  نشر 
فى الحصول على تلك اإلصدارات نظرًا للتوزيع الكبير لهيئة 

الكتاب”. 
على  تشمل  الـ26  الدورة  مطبوعات  “إن  الطاهر:  وتابعت 
الكتب  ومن  المترجمة  والكتب  المؤلفة  بين  ما  كتب   5
لوكوك وترجمة  تاليف جاك  الجسد  المترجمة كتاب شعرية 
الغربى  المسرح  دماء  مصاص  أرسطو  وكتاب  سيف،  محمد 

وكتاب  سيف،  محمد  د.  وترجمة  دولون  فلورنس  تأليف 
فاختانجوف  يفجينى  تأليف  المسرحى  اإلخراج  محاضرات فى 
الكتب  ومن  السيد،  عصام  وتقديم  محمد  قاسم  ترجمة 
يحيى  أسماء  تأليف  المعاصر”  األفريقى  “المسرح  المؤلفة 
المتحدة  الواليات  فى  المهمشين  و”مسرح  عبداهلل  الطاهر 

األمريكية بعد عام 1968” تأليف د. حاتم حافظ.
مترجم  سيف  للدكتورمحمد  فرتات  عمر  الناقد  قدم  فيما 
قال  حيث  الغربى؛  المسرح  دماء  مصاص  أو  أرسطو  كتاب 
إن الكثير منا يعرف الدكتور محمد سيف بعدة أوجه مختلفة 
فهو مخرج وناقد ومترجم وباحث وأستاذ أكاديمى، وله عدة 
مقاالت علمية وأكاديمية مهمة جدًا، كما أن الدكتور محمد 
سيف، يعد من أهم المسرحيين العابرين بين الثقافات، وأن 
يندرج  الذى  الغربى  المسرح  دماء  أو مصاص  أرسطو  كتاب 
فى إطار الكتب العلمية األكاديمية يؤكد أن محمد سيف من 
متواصال  إنه ظل  حيث  العربى؛  العالم  فى  المترجمين  أهم 

مع المسرح العربى، بالرغم من انغماسه بالمسرح الغربى. 
الكتاب  بهذا  خاصة  عالقة  تربطه  “إنه  قال:  الكتاب  وعن 
هذا  وإن  جدًا،  مثير  الكتاب  وإن  سيف،  محمد  وبالدكتور 
ضجة  أثار  حيث  المسرح؛  عالم  فى  الكتب  أهم  من  الكتاب 
كبيرة فى العالم الغربى، كما أنه يتطلب إمكانيات كبيرا فهو 
ليس مجرد كتاب نظرى فقط، وإنما يعتمد أيضا على بعض 
التجارب العملية، وأنه ال بد وأن يكون الشخص على دراية 

كاملة بصناعة اإلخراج المسرحى وفنون األداء وكل ما يتعلق 
بفن المسرح، كما أنه الكتاب يعبر عن الثقافة الموسوعية، 
األرسطى  المسرح  أو  العالمى  المسرح  تعرف  تكن  لم  فإذا 
الموجودة  المصطلحات  بعض  التفكيك  عليك  فيصعب 

بالكتاب”.
إلدارة  الشكر  سيف  محمد  الدكتور  قدم  كلمته  بداية  وفى 
المهرجان التجريبى على طباعتهم لهذه الكتب، وأن اليوم 
الذى استلم الكتابين كان يوم مولدهن ولم يكن يتوقع بأن 
يخرج هذا الكتاب بهذه الصورة الجميلة وفى هذه المناسبة 
التى يعتز بها جميعا؛ حيث قال: “شكرا إلدارة المهرجان على 
كما  لى،  قدموها  التى  السعادة  وعلى  المعرفى  الدعم  هذا 

قدم الشكر للفنان عمر قتات على تقديمته الرائعة”. 
الترجمة  فى  حبا  ليس  الكتاب  هذا  ترجمه  أن  سيف  وأكد 
فقط، وإنما لطرح الكتاب بصيغ جمالية جديدة، وعملت على 

ترجمة هذا الكتاب من داخل عالقتى بالمسرح. 
كما تحدث عن كتابة شعرية الجسد “تعليم اإلبداع المسرحى 
تأليف جاك لوكوك؛ حيث قال: “إننى جمعتنى بجاك لوكوك 
إلى مدرسة جاك  إننى دخلت  بتلميذة؛ حيث  األستاذ  عالقة 
لوكوك وجمعت بيننا عالقة قوية؛ حيث اصطدمنا مع بعضنا 
البعض لمدة ثالثة أشهر، وهى فترة التدريب؛ حيث إنه كان 
يعمل على منهج كيفية أن يجعل الممثل كجزء من الطبيعة، 
من  دروسه  وكانت  األسبوع،  فى  واحدا  درسا  أخذ  وكنت 

أسماء يحيى الطاهر: إعادة المطبوعات طفرة جديدة تشهدها الدورة الـ26 

خالل حفل توقيع إصــــــــــــــــــــــــــــدارات مطبوعات المهرجان.. 

خالدة مجيد: قاسم محمد كان يعمل على بناء اإلنسان بداخل الممثل وليس الممثل بداخل اإلنسان

سمية أحمد 

بحضور مجموعة من المسرحيين واألكاديميين المصريين والعرب أقيم 
على هامش مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر الدورة 
الـ26 حفل توقيع إصدارات المهرجان، والتى تشهد عودة إلعادة طباعة 

اإلصدارات؛ حيث شهد الحفل الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، 
والمخرج عصام السيد، منسق المهرجان، والدكتور جبار خمار من العراق، 
على،  ميسون  والدكتورة  الخطيب  محمد  والناقد  خميس  أحمد  والناقد 
والناقدة الدكتورة سامية حبيب، والمخرجة العراقية خالدة مجيد، زوجة 
الفنان العراقى المسرحى الراحل قاسم محمد فليسوف المسرح العربى.
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البخيل عرض دولة كوسوفو املشارك فى دورة املهرجان لهذا العام، يعتبر هو العرض الثالث لكوسوفو 
فى تاريخ املهرجان، العرض لفرقة أدريانا للمسرح االحترافى بكوسوفو، ومن اخراج امليز نورا، تدور 

أحداثه حول الصفات السيئة مثل البخل وما يفعله باإلنسان، حيث نرى ارباجون البخيل الذى يريد 
تزويج إبنته من الثرى انسلم على الرغم من حبها للشاب الفقير فالير، املسرحية من تأليف الكاتب 

الفرنسى الكبير مولير، الذى كتب هذا النص عام 1668. 

اجلمعة 13 - 9 - 2019 العدد الرابعفينال

الدروس المهمة، وكان جاك يرى كيف يجل الممثل كجزء من 
عناصر الطبيعة، فكان يهيئ المناخ وينشا نوع من الصمت 
طريق اكتشاف الفضاء، من خالل تدريبات الماسك المحايد؛ 
حيث إنه كان يؤكد دائما أنه ال بد وأن تكون هناك مساحة 
بين الماسك المحايد ووجه الممثل، فالمشاعر تمر عبر هذه 

المساحة؛ حيث يصنع القناع الحيادى المساحات الدرامية. 
فيما وجه المخرج عصام السيد منسق عام مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر الشكر فى بداية كلمته 
الشكر للدكتور محمد سيف على إهدائها الترجمتين الخاصة 
بالكتب، كما وجه الشكر للمخرجة خالدة مجيد، زوجة الفنان 
قاسم محمد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر والدكتور حاتم 
حافظ وذلك إلهدائهم اإلصدارات، كما قدم الشكر للدكتور 
لطبع  وذلك  للكتاب،  العامة  الهيئة  رئيس  على  الحاج  هيثم 
وبأسعار  جيدة  بطبعات  توفيرها  سيتم  والتى  اإلصدارات 

معقولة أى ستكون فى متناول الجميع.
المهرجان  إدارة  أن  الحقيقة  أنه فى  المهرجان  وأكد منسق 
موجها  اختيارها  يتم  التى  الكتب  انتقاء  عاتقها  على  أخذت 

الشكر للدكتور سامح مهران على هذه الرؤية الواعية.
وأوضح أن كتاب يفجينى فاختانجوف بالرغم من صغر حجمة 
فإنه يُعد من أهم الكتب فى مجال اإلخراج المسرحى، وفى 
الحقيقة أن فاختانجوف لم يستطيع تأليف هذا الكتاب؛ ألنه 
توفى وهو صغير، والكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات 
ألقاها فختانجوف على تالميذه، تم تجميعها وترجمها  التى 
لم  المؤلف  ألن  محمد؛  قاسم  المسرحى  والفنان  المخرج 

يستطع إصدارها فى كتاب. 
وأشار »السيد« إلى أن هناك تضاربا كبيرا فى بعض المراجع 
بعض  فى  دقة  وعدم  المسرح  فى  “فاختانجوف”  دور  حول 
مخرجين  هناك  أن  كما  المراجع،  بتلك  الموجودة  البيانات 
يقومون بإخراج أعمال مسرحية بطريقة فاختانجوف وأسلوبه 

وال يعرفون عنها شيئا. 
ومن جانبها قدمت الفنانة والمخرجة العراقية خالدة مجيد، 
المهرجان  إلدارة  الشكر  محمد،  قاسم  الراحل  الفنان  زوجة 
إصدار  أهمية  إن  قالت  حيث  واختياره؛  الكتاب  طباعة  على 

العرض  إن  المسرحى؛ حيث  العرض  إخراج  أكثر من  الكتاب 
المسرحى سرعان ما ينتهى بعملية إنزال الستار، لكن الكتاب 
هو يبقى األثر أو المرجعية التى تتم إتاحتها لألجيال القادمة 
وبناء المجتمعات، وبناء تطور الحركة المسرحية، فعلى سبيل 
المثال أن المسرحيين لم يروا أعمال أرسطو، لكنهم عرفوها 
لكننا  العباقرة،  هؤالء  نشاهد  لم  وجميعنا  كتبه،  خالل  من 

اطلعنا على كتبهم وفلسفتهم المكتوبة”. 
“فأنا شخصيا أشكر كل من يحاول أن يطبع  قائلة:  وتابعت 
كتاب ويتركه لألجيال القادمة، ألنك إن فتحت كتابًا فتحت 
إلى كونى طالبة  ثمينة  الفرصة هى فرصة  وأن هذه  عقال، 
عطائى  فى  أستمر  أن  محمد،  قاسم  األستاذ  طالب  من 
يبنى  أن  على  جدا  حريصا  كان  فهو  وديموميته،  المسرحى 
اإلنسان فى الممثل، وليس الممثل فى اإلنسان، إننا نحتاج 
اإلنسان لكى تصل كلمتنا صادقة ومؤثرة إلى الجزء المهم 
فى المسرح”، واختتمت بتوجيه الشكر للمهرجان ولكل من 
سيقع هذا الكتاب فى يده.  فيما ألقت الدكتورة أسماء يحيى 
الطاهر عبداهلل ملخص كتاب مسرح المهمشين فى الواليات 
بعد عام 1968 المتحدة للدكتور حاتم حافظ، والذى منعته 

ظروف خاصة عن حضور حفل توقيع ومناقشة الكتاب. 
حيث يحاول من خالل الكتاب اإلجابة عن الكيفية التى يصوغ 
المهمشين من خالل مفهوم  لمسرح  الثقافى  الخطاب  بها 
الفصل  ففى  فصول  ثالثة  فى  الكتاب  ويقع  واآلخر،  اآلنا 
االول يناقش اإلطار الثقافى الذى تشكلت ضمنه ثنائية األنا 
الثانى  التأسيس” وفى الفصل  واآلخر، فيما أسماه “حفريات 
والذى حمل عنوان المعرفة ناقش النوع والجنس والسياسة 
باعتبارها األيدولوجية التى تأسس عليها مسرح المهمشين، 
المراة  تصنع  كيف  أو  السوداء  والحكاية  األنثوية  والحكاية 
والسود حكايتهما عن العالم، مع مناقشة مفاهيم الشخصية 
والهوية والدور االجتماعى من خالل قراءة طبيعة الشخصية 

فى مسرح المهمشين. 
ويناقش  “السُلطة”  عنوان  والذى حمل  الثالث  الفصل  وفى 
“الدراما  ثنائى  ضوء  فى  الدرامى  الصراع  طبيعة  خالله  من 
فى  والهامش  السلطة  وعالقة  التحول”  “التعرف،  والسرد” 

ضوء ثنائى “الذكر – األنثى”، “األبيض- األسود”. 
وناقش خاللها  األخالق،  عنوان  فقد حمل  الرابع  الفصل  أما 

الكاتب األنا المتعالى وعالقة الدين بالمهمشين. 
وعن الكتاب  منذ عام 1968 تسارع االهتمام بالمهمشين 
باعتبارهم أصحاب رؤية نقيضة لرؤية المركز سواء كان هذا 
هذا  فى  الكاتب  ويحاول  غيره،  أو  سياسيا  أو  ثقافيا  المركز 
المتحدة  الواليات  فى  المهمشين  مسرح  اكتشاف  الكتاب 
اإلجابة  لمعرفة  المرأة”  ومسرح  السود  “مسرح  األمريكية 
المُهمش فنيا  التى يقدمها  الرؤية  عن سؤال أساسى: هل 
هى رؤية نقيضة أم أنها مجرد مراوغة يحاول بها المُهمش 
الكاتب 10 نصوص  التفاوض مع السلطة والمركز؟  ويقرأ 
ما  للسنوات  ممثلة  المهمشين  مسرح  إلى  تنتمى  مسرحية 
الحادى والعشرين، محاوال اكتشاف  القرن  بين 1968 حتى 
فى  المسرحية  النصوص  تلك  بها  تعمل  التى  الطريقة 
اشتباكها مع العالم، ومن أجل هذا الغرض يكتشف الكاتب 
األمريكية،  للدولة  والمؤسسات  الحكايات  األول  الفصل  فى 
الهوية  لمفهوم  أسست  اقتصادية  دينية  حكايات  وهى 
ويخلص  والهامش.  المركز  لثنائية  وبالتالى  األمريكية، 
العالم،  لنا  تقدم  ال  المُهمشين  مسرحيات  أن  غلى  الكاتب 
لكنها تقدم انحيازها لهذا الجانب من العالم بمعنى آخر فإن 
للعالم ولن يدعى ذلك  المهمشين لن يكون ممثال  مسرح 

مثلما يفعل المسرح األبيض الذكورى. 
وتضم مطبوعات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولى 
بين  ما  إصدارات   5 على  والمعاصر  التجريبى  للمسرح 
كتاب  المترجمة  الكتب  ومن  المترجمة  والكتب  المؤلفة 
سيف،  محمد  وترجمة  لوكوك  جاك  تاليف  الجسد  شعرسة 
وكتاب أرسطو مصاص دماء المسرح الغربى تأليف فلورنس 
دولون وترجمة د. محمد سيف، وكتاب محاضرات فى اإلخراج 
محمد  فاسم  ترجمة  فاحتانجوف  يفجينى  تأليف  المسرحى 
المسرح  وهم  المؤلفة  الكتب  ومن  السيد،  عصام  وتقديم 
األفريقى المعاصر تأليف أسماء يحيى الطاهر عبداهلل ومسرح 
المهمشين فى الواليات المتحدة األمريكية بعد عام 1968 

تأليف د. حاتم حافظ. 

عصام السيد: هناك تضارب فى المراجع حول فاختانجوف ودوره فى اإلخراج المسرحى

خالل حفل توقيع إصــــــــــــــــــــــــــــدارات مطبوعات المهرجان.. 

عمر فرتات: محمد سيف من أهم المترجمين فى العالم العربى
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Kuwait participated extensively in CIFCET seminars including six times 
for the late Fouad Al-Shatty, Soliman Al-Hazemy, Khaled Abd Al-Latif, 

Mohamed Mubarak Al-Soury, Mohamed Mubarak Belal, Soliman Bassam 
andMahmoud Eliwi Al-Ziwary. In addition, Awatef Al-Badr participated in a 

seminar about Experimentation and Dramatic Forms of Feminist Writings”. 

participatory experience.
   “Tribes may get unified inside the 

same frame of African traditions; however 
every tribe has its own tales with its heroes, 
legendary gods, and unique ancient roots”, it 
is a quote by the cultural researcher; Harold 
Courlander to admit the uniqueness of each 
shadow of African stories. 

The African storytelling came to light in 
different ways to be used in different aspects, 
such as explaining the universe, interpreting 
physical and natural phenomena, teaching 
ethics, conserving cultural values, transiting 
survival methods, passing by praising God; 
that is all what makes it a revealing art for 
he unique definitions of a village, tribe, or 
region.

Setting words and rhythm is an important 
characteristic of storytelling art in Africa, as 
narrators use words, sentences, and syllables 
to tell stories, with the usage of repetition 
which makes the stories memorable and 
understandable. When audience is aware 
of the stories, they participate actively 
while learning important aspects of their 
culture. African narrators are artists of 
performance, who enjoy teaching and 
inspiring their audience. They know how 
to attract the audience with more than just 
words; by using gestures, songs, and facial 
expressions. Since Jack asserts on the 
existence of good narrators and other poor 

ones, so it is always better to add a sense of 
drama, accurate timing, proper sounds, and 
conserving having a dynamic relation with 
the audience.

   The writer Emmanuel Matateyou 
assumes that “storytelling is integral part 
of the cultural life of the African people in 
Cameron; for storytelling is like oratory 
in realization of mind, and words has a 
superpower. In Cameron, folk tales is mainly 
for unifying the society, and it also helps in 
spreading wisdom and knowledge; as main 
components of society. Were the tales are 
narrated at night, after dinner. As oral tales 
can be narrated, sang, and adapt to different 
circumstances. And in every time, it is told; 
it enlightens the awareness of the audience.

Matateyou described the main aspects 
of narrating incidents, as folk tales is 
divided into 3 sections; including opening 
formulation, performance, and closing 
formulation. The narration session starts 
with an opening; it used to be by exchanging 
jokes and checkers, and after the engagement 
of the audience, the narration of the story 
begins by the narrator. The narrator starts to 
narrate incidents, introduce the characters, 
and identify conflicts using all techniques.

   In different regions of Cameron, people 
start to perform in a real play; where the 
narrator dances and shouts inviting others 
to dance and sing. Narrators mainly use 

a lot of images and metaphors, and artist 
imitates different characters of the story. 
At the closing part, the moral of the play is 
displayed to finalize the play with delivering 
a specific message.

The situation in Ghana is similar to 
what in Cameron, as after one week of hard 
work; people gather to listen to “Ananse” 
stories. As Ananse is one of the main 
characters in storytelling world in Ghana, 
that helps the new generation to grow up 
with responsibility towards the society. 
And the psychological aim of empowering 
the new generation justifies the narration 
of folk tales in Ghana. As Ananse stories 
do not have a chronological order, it goes 
randomly according to the topic of the 
story. The performance of narration is 
a combination of dancing, singing, and 
playing musical instruments. And songs are 
used to shed more light on displaying the 
characters.

The traditional art of storytelling in 
Africa reveals a lot of ideas, beliefs, topics, 
and facts on a large scale. The oral rituals 
of storytelling give the opportunity to 
transferring knowledge, experience, culture, 
and history from one generation to other 
ones. And this experience turns to be a 
reflection of the social values in the culture 
which motivates people to search for a 
meaningful life.
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UAE participated in CIFCET seminars only twice. The first was in 1999 
with a seminar titled “Arab Theater in 100 years and adventures of 

experimentation” by Maree Al-Halian as part of a general axis about the 
Present and Future Potential of Experimentation in the Arab Theatre. The 

second was by Dr, Habib Ghaloum in 2000 in a seminar titled “Theater of the 
twenty First Century: A Reading in the light of Changes”. 

African Storytelling, a consecutive history of innovation
By: Ramez Emad 
Translated by: Mary Khalaf 

“It is an art of interaction between 
narrators and audience; where both 
parties have rights and duties. Story 

narration is a mutual creation of people who 
gather to listen, and discuss previous stories, 
beliefs, taboos, and myths” said Jack Berry 
about African storytelling.

 The setting of words and rhyme is 
considered as an important characteristic 
of African narration. As narrators use 
words, sentences, syllables, and repetition 
which makes the stories memorable and 
understandable. 

 In Cameron, folk tales function is 
to unify the society, and it also helps in 
spreading wisdom and knowledge; as main 
components of society. Were the tales are 
narrated at night, after dinner. As oral tales 
can be narrated, sang, and adapt to different 
circumstances. And in every time, it is told; 
it enlightens the awareness of the audience.

After a week of hard work, during the 
weekend; people gather to listen to “Ananse” 
tales. And it is one of the main characters 
in storytelling world in Ghana, which helps 
the new generations to grow as responsible 

members of the African society.
   Storytelling art is considered as one of 

the oldest, and most basic functional forms 
throughout the history. It is all started with 
Man’s desire to describe his daily life to 
other members of his community. Later on, it 
turned to be an independent art; that expresses 
about customs and cultures of tribal stamped 
nations. As a result of depending on some 
tools related to the functional mechanisms 
such as; rhyming words, sound effects, 
facial expression, physical performance, 
rhythm,  and exaggeration in describing 
the incidents; this art worked as a tool of 
creating and portraying more fascinating 
atmospheres in revealing characters and 
incidents. And what is more important is 
the interaction with the recipient, in addition 
to the interaction of the recipient himself 
with the functional form through subjecting 
his imagination to create imaginary images 
about the incidents.  

This all caused it to be a deep rooted art to 
the African cultures; that mainly depends on 
the oral and physical culture. However, the 
African culture mainly consists of rhythm, 
dancing, and storytelling more than other 
literary forms like writing. 

African people are rooted in oral cultures 

and customs, so many of cultures in Africa 
have specific rituals in telling stories; that 
is why they admired good stories and its 
narrators. Since early ages, storytelling 
became a tool to transfer traditions and 
behavior codes, and also in conserving the 
social system. It is an art that takes you in 
an inspirational journey to discover yourself 
and the world around. 

   Storytelling is an African art about 
narrating one story or more than one, 
through sounds and gestures. That is 
because it is not like reading stories loudly, 
but it is a functional type that forms a series 
of mental images attached to the words. It 
is when the audience stares, smiles, or lean 
towards to listen to more. According to what 
Jack Berry said about African storytelling, 
it is “It is an art of interaction between 
narrators and audience; where both parties 
have rights and duties. Story narration is 
a mutual creation of people who gather to 
listen, and discuss previous stories, beliefs, 
taboos, and myths”. Since narrating stories 
is some kind of entertainment and it helps 
in satisfying curious desire of African 
nations, in addition to consider it as a way 
to learn more important lessons about the 
daily life. Fundamentally, it is a community 
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In 2016, Mohamed Saif Al-Afkham, chairman of ITI, general director of 
Al-Fujairah Cultural and Media Department, director of Al-Fujairah Festival 

for Arts and Duba Association for Culture, Arts and Theater, supervisor of 
monodrama tests, and general director of Al-Fujairah townhall. This was 

the first time for honoring an Emirati figure in the festival as Al-Afkham is 
currently one of the most prominent theatrical figures in the Arab World. 
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As They Sow, So Let them Reap!
Nourhan Elometry 

Dictatorship is an issue that Man has 
been suffering from since dawn of time. 
It’s well known in Arabic communities that 
such issue is always the source of evil in 
all field and domains. It metamorphoses the 
culture and the history of a place, and alters 
the peoples from kind and naïve to mean 
and barbarians. In “Part of the End” it is 
conspicuous that one has the upper hand in 
deciding his future and the future of others 
as well. 

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

For deep inspection, the story of 
the performance revolves around the 
psychological disorders of a dictator who 
dimmed the sparkle of his life on his own. 
The dictator was once a shoe cleaner before 
being altered into a man of position. The 

dictator’s wife started to feel manipulated 
and monopolized by her dictator husband; 
who is so close to the extreme of tyranny. 
The ironical tone in the performance is that 
the wife remembers her peaceful childhood 
and her puppets. Later, she realizes that 
she herself became a puppet at the hand of 
her tyrant puppeteer. In a moment where 
tyranny controlled all of the dictator’s 
very self, he killed his wife incited by his 
megalomaniac deeds; to wake up on a the 
sad reality that he dimmed the sparkle of his 
life. At the end, that dictator is assassinated 
for being accused with many murder and 
oppression cases. 

On stage, there is merely source of light, 
so the color black is taking over the stage. 
The text presented by the performers proves 
that the leader was once a shoe cleaner, 
and by an utter coincidence he became the 
ruler. To elucidate, the matter here is like 
finding Pandora’s Box. Pandora’s Box is 
so tempting to open, but when opened, 
all evils radiate and spread all over the 
world. Unfortunately, this is the case of 
dictatorship and autocracy. When a shoe 
cleaner gets the chance to be a prominent 
figure, and a man of a power, he is deceived 
by the shadows and the colors of the new 
lifestyle. Suddenly, he alters to be a dictator 
or a dominant freak even with his wife. 
Therefore, the ruin of the self leads to 

the devastation of life itself, and the only 
reaction is to cry over the meadow.

The role of the wife is very important in 
the performance. She somehow symbolizes 
the ruled people. What is very significant 
here is the sense of Nostalgia she resorts 
to in order to have a sort of escapism. She 
is being oppressed daily by her dominant 
husband. Now, she is a doll or a puppet in 
the hands of her puppeteer. At the end, the 
wife dies, and expectedly, at the hands of 
her husband. All of a sudden, the autocrat 
realizes the murder of his wife. And as they 
sow so let them reap, the dictator ended 
up killed at the hands of the oppressed 
people. Hence, the soaring bird that hovers 
in a contaminated atmosphere, fall harshly. 
In addition, the metaphor Icarus can be 
applied to the performance. When one takes 
advantage of what he owns, circumstances 
rise to block the way of success and make 
all his trials doom to failure. 

In the final analysis, In Part of the End 
it is evident that the road of autocracy 
leads to nowhere but hell. There are also 
moral lessons for the audience to take 
into consideration. In fact, the text was 
tremendously aesthetically presented. The 
audience leaves the theatre overwhelmed 
with what he/she saw; which will definitely 
make him think thoroughly about many 
perspectives and conceptions.
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Several Kuwaiti artists were honored in CIFCET including the late artist 
“Sakr Al-Rashoud” in 1989 and “Fouad Al-Shatty” in 1992. Al-Rashoud is 

a Kuwaiti icon as a wrtiter, director and actor who established the National 
Theatre of Al-Jahra while Fouad Al-Shatty is a great director and founder of 

the Kuwaiti union for domestic theatres. 
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The Dream Hospice…
Dr. Nessma Salim 

William Wordsworth sees imagination 
as a powerful active force that works 
alongside our senses, analyzing 

our perception of the outer world and controlling 
our reactions. The power of imagination lies in 
its ability to grant living minds an alternative 
reality. In such an imaginary reality, the human 
subconscious achieves what is impossible in 
actual life. It is through imagination, visualization 
and dreams, a world of fantasy is created. Cia 
Truks is one of the distinctive troupes that uses 
imagination in creating their unique theatrical 
shows. In their show entitled The Dream Hospice, 
three young men are making fun of their assumed 
dilemma of missing food and water. They pretend 
to be insane at the beginning. However, with the 
passage of events, it is obvious that they convey a 
spiritual moral message to their audience.

The message is that a little portion of 
imagination is necessary to a healthy life. The 
three young men start their journey of finding 
food to eat. They pretend to be poor in a miserable 
hospice; that is similar to the workhouse in which 
Oliver Twist was detained. The workhouse and 
the hospice are two sides of the same coin; that is 
a life of misery and need. 18th century Oliver is 
struggling to find food, exactly like those miserable 
friends. The positive side of this comparison is 
that both Oliver and the three heroes prove at 
the end to be wise successful and effective in 

society. Oliver who suffers at the beginning of his 
life, does never let go dreaming of success and 
ambition. These men convey the same message to 
their audience. It is through hope, ambition, and 
healthy imagination, a dream is simply achieved.

The white gown the performers put on at the 
beginning of the show, works as a double edged 
symbol. At the beginning it is the symbol of 
insanity and madness. The actors started using 
it as a means of having fun and humour. In a 
significant symbolic scene, they embrace each 
other holding their gowns forming one entity. It 
becomes then a symbol of unity. At the end of 
the show, the gown is clearly used as that of a 
physician who treats patients with untraditional 
uncommon medicine; that is a plastic bag, a 
tube, and some glittering coins as a symbol of 
treatment by fun, humour, love, and passions.  
Using elements of nature, they started to forget 
about the lack of food by playing with spoons, 
cups, bottles, and napkins.

The romantic element is never forgotten in the 
show. The three friends created a lovely female 
figure with a spoon and a bottle. The presence of the 
female figure flirted by a red rose, made of natural 
elements too, is a direct message of romanticism, 
human emotions and love which are never missed 
or lost even with poverty and need. This scene of 
an inferior lover recalls Alfred Prufrock’s dilemma 
in The Love Song of Alfred Prufrock by Tennyson 
where he creates an imaginary woman in his 
dream and starts to seek her love; “let’s go then, 

you and I/ When the evening is spread out against 
the sky” (12-). The actors are like Prufrock who 
can’t help imagining himself in a love relation 
with an imaginary superior woman; a means of 
achieving fantasy. The significance of this fantasy 
is to invite audience to enjoy their lives, even with 
few options. 

The scene of the desert is another indicative 
episode. The performers succeed in creating an 
imaginary environment of almost no tools. They 
have created plants out of old empty bottles. 
Hope and happiness are attained by imagination. 
In another live scene of sea bottom, characters 
portray a living picture of sea waves, with bubbles 
and sea creatures. This adds to the genius of Cia 
Truks.

The general message behind the show is to 
teach audience how to be optimistic, whatever 
happens. The members of this imagined journey 
seem at the beginning to be mad or insane. 
However,  at the end their true identity is 
revealed : they act as physicians who treat sick 
patients. This is another embedded message not 
to condemn people by appearance; appearance 
may be misleading. The significant message that 
permeates the whole show is that fun and humor 
are the powerful engine and generator of a future 
stable life. Humor and delight are considered the 
best medicine to any disease. This principle is 
founded on John Dryden’s tragi-comedy, in which 
he advocates mixing tragedy with comedy, as an 
attempt to resemble human life.
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Kosovo’s “The Miser” is the third participation in CIFCET. The first was 

in 2003 with “Mid Summer Night’s Dream” by Dodona company and the 
second came with three short performances by Teatry I Paps company: “A 

ride by the River – Western Central Park – Cibrock the old”. 

Miser, Miser Everywhere!
Nourhan Elometry 

Adapted from Moliere’s, the 
Professional Theatre Adriana 

exposes the trait that is no relative and never 
specific. The Kosovoian performance is an 
experimental adaptation of Moliere’s The 
Miser.  In 1668, Moliere, the French writer 
who is known for his universal satirical 
pieces, wrote The Miser. Later, many theatre 
companies adapted the story of Moliere 
adding the spices of their cultures to serve 
the performance in a new experimented 
mould. Thus, Adriana Theatre Company 
succeeded in producing The Miser fusing it 
with new directions and techniques.

The Miser is a comedy with a tone of 
satire about money and love.  It is a protest 
against the evil, avarice and littleness. 
The performance of The Miser focuses 
on marriage as a symbol of conflict and 
happy ending as well. Harpagon, the main 
character of the show, is stingy and egoist 
who collects money as much as possible, 
but no amount of money is enough for him. 
He wishes his daughter Elise to marry a 
wealthy old man, Anselme, even though 
she loves the penniless Valere. Despite all 
of this when it comes to love, he still puts 
himself first, trying to get the love of young 

impoverished Mariane, whom his son 
Cleante also loves her. Although it is one of 
the best works of classicalism, The Miser 
speaks of the mentality of nowadays at all 
levels, including the cultural, social and 
economic aspect in which we are grown and 
living. Therefore, it is such a comedy that 
touches the phenomena of evil and good, 
which disturb and entertain at the same time. 
This gives credit to the senses of satire and 
absurdity involved in. 

What is interesting about The Miser is 
that it is timeless and it lacks the factor of the 
place. The performance belongs to no time 
and no place. One may think that such factor 
has been dropped to prove the universality 
of the show. Therefore, The Miser fits into 
anywhere. In addition, the uniqueness of 
the performance extends to the audience. 
The audience is totally omniscient. When 
talking about the tone, it is cynical and 
satirical. However, the dominant tone is 
merely hyperbolic. For instance, the idea of 
misery is taken to be an extreme, so when 
Harpagon’s box of money is lost, he acts 
hysterically as if he lost part of his flesh. All 
the actions of Harpagon are comic because 
they are drawn hyperbolically. This means 
there is an extreme sense of exaggeration 
that evokes comedy and leaves the audience 
laughing.

For the beginning and the end, the 
performance starts with the performers 
singing together, and also it ends as such. 
One thing that is noticeable is the paradox 
in the performance. The attitudes are utterly 
new, and the techniques used by the director 
are experimental. In fact, the performers 
are dressed in old fashioned clothes, but 
seeing them acting differently is really very 
amusing and comical. In addition, there 
are many props that are used to leave the 
audience find the symbols and the hidden 
messages. To illuminate, the ladder that has 
a special place is an epitome for greed. The 
ladder is a tool to elevate you, but with a 
physical effort. Likewise, the ladder can be 
a symbol for reaching money. Furthermore, 
the lighting colors are all yellow, red and 
blue. These colors are not said to have a 
positive effect on theatre. So, there are 
many epitomes employed in the subtext of 
the performance.

In the final analysis, art was monopolized 
to attain an aesthetical end. The Miser was 
put in a fine mould with all renovations 
and innovations. The techniques of 
experimentation are harnessed well. It is 
highly recommended for artists to bring 
some old marks back to life again, but with 
adding the spices of nowadays novelty and 
modernization. 
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Along the history of CIFCET, UAE presented 13 performance starting with 

“The Handkerchief” in 1988 and ending with “Your Night is Morning” in 
2018. The Emirati performance “Four O’clock” is the fourteenth Emirati 

participation in CIFCET coming this year. 

A Planet Immersed in Dystopia

Hatem El Gayar
Translation: Mary Khalaf

Announced Suicide is considered as a unique experience of breaking most 
of the obstacles and challenges that the Arab theatre is facing, on the other 

side it is a unique experience of mutual Arab collaboration between group of creative 
characters of different Arab countries to produce a theatre show; representing this 
quote of Carlos Cilderan saying that “The theatre itself is a homeland”.

  This performance paves the way to establish a larger theatrical project; 
it targets the communication of the Arab theatre. “Declared Suicide” is more or 
less a simplified model of the general theatrical project that combined between Al 
Gamaan from Saudi Arabia, the Egyptian director Mazen Al Gharabawy and the 
Tunisian actress Mona Al Talmody. 

   “Declared Suicide” is a monodrama show that tackles the life of the English 
author “Virginia Woolf” (25th of Jan, 1882 – 28th of Mar, 1941). She is one of the 
remarkable Characters of modern literature in 20th century, and one of those who 
firstly used the awareness stream in narration. 

Virginia was born for a rich family in London, and she was the 7th kid in a 
family with 8 kids.

Her mother, Julia Steven was a representative of the well-known artistic 
movement “Pre- Raphaelite Brotherhood”. It is a group of British artists who 
bonded together in 1848 in a reaction against the deterioration of the Artistic Scene 
of England at that time in 19th century. She has 3 children from her first marriage, 
and Virginia’s father was Sir “Lesley Steven” (1832 - 1904). He was an English 
writer, critic, great historian, author and mountains climber, he was also the main 
editor of Dictionary of National Biographies.

  Virginia learned a lot from her father, such as writing skills and literary 
criticism. Her literary achievement was not only about writing novels, but also 
included writing literary criticism and short stories, as she is considered as one of 
the most influential writers of the 20th century.

   Virginia suffered from a lot of shocks and hardships like losing her sister, 
mother, brother and her father too. She also suffered from male discrimination which 
drives her to hate all males, except for her husband whom she married after a love 
story. Later on, these hardships were a main reason behind her repeated breakdowns 
to a limit where she was entered a psychiatric hospital for trying to commit suicide. 
She was diagnosed with bipolar disorder, and during that time; it was hard to find an 
effective cure for her case. The bipolar disorder caused her to hear voices inside her 
head which led her to be under supervision of her husband Leonard Woolf. That was 
because of the repeated breakdowns that she had; that she tried to commit suicide 
several times to get rid of her miserable life. 

   She committed suicide in a river near to her house; its name “Ous”. She left 
her famous letter to her husband after filling her buckets with heavy stones in order 
to not to let any chance for herself to survive.

  The performance  Starring the Tunisian Actress Mona Telmoudy, is written 
and produced by Dr. Samy Al Gama’an, produced by Mazen El Gharabawy. The 
music is by Dr. Tarek Mahran and decoration by Reda Salah. Fashion designs are 
by Dr. Marwa Ouda, lightings by Ezz Helmy, the language editor is Mohammed Al 

Khayam, English translation by Mohammed Refaat, and Directed by 
Mazen Al Gharabawy. 

Nourhan Elometry 

Nowadays the word Dystopia is the dominant and rampant 
description for any social community. Unfortunately, the word 

Utopia died out linguistically and actually. No society can be a mirror 
for a Utopia, all of them are Dystopias but in certain degrees. So, the 
Egyptian performance Dystopia is a representation for the critical levels 
of being lived in a world ruled by technology and machine. The result is 
souls with disorders and a mind with no use. 

The performance is a mere contemporary and experimental in 
structure and technique. The idea of technology having the upper hand 
in all fields and domains nowadays is the unbearable truth; that people 
are always in denial to admit its hegemony over them.  The curtains 
open to reveal a stage where the color black is everywhere; even the 
performers are wearing black. One can think that this constitutes a 
harmony between the performer and the stage. However, aesthetically 
this can be considered a fusion between the contemporary Man and the 
hegemony of technology. People go mad when they forget their phones. 
They are hypnotized by the social applications and the TV channels that 
provide them another realm for escapism. Although it is a grace to have 
a sort of escapism, the extreme of this escapism is an intellectual suicide 
by all means.

Experimental and Contemporary theatre stipulates employing every 
new besides thinking outside the box. Such thing is conspicuously 
harnessed in the performance by providing a running video at the 
background showing the noxious effect of technology and machine. The 
performers are moving in an orchestrated way with the video to put their 
message in a visual mould that is inescapable. All of this reflects how so 
far people fused to be part of technology. In addition, the video shows 
a group of people moving aimlessly like zombies; only holding their 
phones. There is a child walking beside them trying to find some normal 
people to deal with. It’s ironical when the normal becomes abnormal. 
Normal people nowadays hold phones to spend most of their lives using 
it. They share their food in stories via Instagram, they post their pictures 
every couple of minutes, and recounting their private thoughts in 
statuses. As if social media became the description of our characters and 
attitudes. If someone wants to know how the other thinks, he follows his 
posts and wonder!

For further analysis, the choreographers were performing abrupt and 
sudden movements which are supported with a dialogue. Therefore, the 
audience witnesses two types of dialogues: a labial one and a physical 
one. All the movements and the words are put up together to constitute 
a rejection to be owned by technology. Later, appears the lady with the 
red dress to join with the rest of black outfits to give another message. 
The color red is an emblem for danger. Hence there is a sign here to tell 
the audience step backward please, before it’s too late. Therefore, this 
performance suggests an argument and provides signs for the solution. 

The idea of slavery changes over the times, nowadays all people 
are enslaved but technologically. Dystopia is a performance that mirrors 
such suffer and criticizes it choreographically and aesthetically. People’s 
minds are lagged behind, and their sensations are systemized to be up or 
down by a comment or a like.  Dystopia here is where no one belongs to 
any materialistic where anymore.  

In Dystopia, scenography is designed by Ahmed Ali, Music by 
Mohamed Khald and written and directed by Mohamed Al-Khashab 

«Announced Suicide»
Virginia Woolf; A world of 
Traumas and innovation..
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Prolog

Post-colonial is often a 
misunderstood term if 
explained chronologically 
as it will be associated with 
post-independence period. 
Actually, the term doesn’t 
refer to this naive succes-
sion that makes some of us 
think that this chronological 
movement killed colonialism. 
Instead, it means to engage, 
in place, with all colonial dis-
courses in a try to demolish 
power structures and what 
follow them of social hier-
archies established by these 
discourses that appear clearly 
in the formation of knowledge 
inside these colonized societ-
ies, even after independence. 
Formal education in most 
of these countries depend 
greatly on European curricula 
that establish specific values, 
regardless domestic contexts.  
Accordingly, European theater 
became the target of post-
colonial theater as it is the only 
way to destroy its discourse, 
established for long. This is 
done through turning Europe-
an dramatic legacy into sources 
used by post-colonials to 
dismantle these powers and to 
create an anti-discourse against 
the original work. Of course, 
Africa is a model for that trend 
as it produced several works 
that echoed widely based on 
theatrical treatments of Euro-
pean works with a domestic line 
to face and demolish the original 
perspective. Along the time, this 
trend was captured by this meth-
od, both in the African north and 
south. Post-colonialism becomes 
an assertion of colonialism itself, 
as if it becomes a prison for this 
continent’s artists. 

Khaled Raslan 

 Post-Colonial
Prison

Kuwait is one of the major countries in theater production in the Arab World. 
Kuwait participated extensively in CIFCET since its beginning with 19 

performances along several rounds since 1988. The first participation of 
Kuwait was «Be Ware» in 1988 and the last Kuwaiti participation was with 

«Echo of Science» in 2018. 

A press Conferences for “The Fantasticks”
The US Cultural Office in Cairo organized a 
press conference for actors and actresses of 
the American performance “The Fantasticks” 
at the end of their Master Class concerning 
“Musical Theater” as part of the events of 
CIFCIT 26th round. The conference was held 

in AUC in Cairo. Four of the actors attended 
the conference including Jonathan Walters, 
Suzanna Mars, Eric Little and Catherina 
Galka.  They talked about their participation 
in CIFCET in Cairo and how the Egyptian 
audience received their show. 

Director of «Part of the Ending»:
The Egyptian Audience Impressed Me»
Abd Al-Aziz Al-Nassar, a Kuwaiti director 
of “Part of the Ending” expressed his joy 
for reactions of the Egyptian audience to the 
performance presented as part of the events of 
CIFCET 26. 
Al-Nassar said: I didn’t expect all this applause 
from the audience. It is an honor to present a 
performance in Egypt, the Mother of the whole 
world, with its fine-taste audience and to gain 

their appreciation.
Massive crowds attended the performance 
including members of the Kuwaiti community 
in Cairo and Ammar Al-Said from the Kuwaiti 
embassy in addition to critics and academics. 
Also, Sirin Ganoun, president of Ganoun festival 
in Tunisia and Jessika Kahwaa, the prominent 
Ugandan academic and one of the honorees 
during this round, attended the performance. 

Sofia Hussam … the 
Youngest Trainee in 
CIFCET Workshops.
The young Egyptian child, Sofia Hussam, 
attended the workshop of musical theater, 
presented in Ewart Hall – AUC in Cairo, 
by Suzanna Mars, Eric Little and Catherina 
Galka. Sofia, cheerfully, amused all attendants 
including Dr. Yasmeen Farrag. The workshop 
included 23 other trainees, most of them are 
specialized in music and singing.



Today's events

Tomorrow's events

• 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 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

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

• Marital Confessions 
– Syria – Opera Small 
Theatre 

• Dystopia – Egypt – 
Hanager Arts Center 

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

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

• Master Class of Ac 
tor/Director Relation-
ship – Lee Breuer 
– Supreme Council of 
Culture – Main Hall

• Marital Confessions – Syria 
– Opera Small Theatre 

• Dystopia – Egypt – Hanager 
Arts Center 

• Traditional Meets Urban 
– Congo – Small Hall of the 
Floating Theatre 

• Announced Death – Saudi 
Arabia/Tunisia – Al-Ghad 
Theatre 
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The end
As They 
Sow, So 
let them 
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A Planet 
Immersed 
in Dystopia


