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عالش.. 
رحم محاصر وحياة طباشيرية

المسرح األفريقي 
حول إشكالية 
التعريف والتصنيف



فعاليات اليوم 

فعاليات الغد 
•  ورشة دان سافر »إخراج املسرح 

الراقص«  من  10ص1-ظ   بغرفة 
215 مركز التحرير الثقايف.

•  ورشة جاي ريان »اإلضاءة 
املسرحية«   من 10ص1-ظ  مبسرح 

الفلكي – مركز التحرير الثقايف.

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

215 مركز التحرير الثقايف.
•  ورشة جاي ريان »اإلضاءة 

املسرحية«   من 10ص1-ظ  مبسرح 
الفلكي – مركز التحرير الثقايف.
•  ندوة املسرح اإلفريقي »تقنيات 
املسرح واألداء يف الدول اإلفريقية 

ما بعد اإلستعمار«   من 10ص- 12 
بقاعة املؤمترات باملجلس األعلي 

للثقافة. رئيس التحرير:
خالد رسالن

مدير التحرير:
محمد مسعد

المتابعات:
أحمد زيدان

رئيس القسم اإلنجليزى
د. طارق عمار

سكرتير التحرير
حسام عبدالعظيم

مراجعة لغوية:
محمود رضوان

تنفيذ:
أحمد السيد

محمود عادل
تصوير:

هدير سيد - هيا فرج اهلل
- تونسى  - يوسف صقر

محمد سعيد   
الهوامش إعداد:
عمر توفيق

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

www.cifcet.com 

facebook page: cifcetofficial 

Instagram: cifcet.festival

Follow us on

10 ص 

10 ص 

11 ص - 2 ظ

1 ظ

11 ص - 1 ظ

• ورشة سباستيان بروتيه ميشيل  
»التعبير الشعري للجسد«  من 

11ص2-ظ   بسينما اإلبداع.
• ورشة جينجو إسماعيل  »مشروع 

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

• توقيع بروتوكول تعاون بني 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 

املعاصر والتجريبى والهيئة العربية 
للمسرح -  بقاعة املؤمترات - املجلس 

األعلى للثقافة.

• مائدة مستديرة »أحوال املسرح 
العربى« - بقاعة املؤمترات - املجلس 

األعلى للثقافة.
 

11 ص 
• ورشة سباستيان بروتيه ميشيل  

»التعبير الشعري للجسد«  من 
11ص2-ظ   بسينما اإلبداع.

• ورشة جينجو إسماعيل  »مشروع 
كومب للفنون«   من 11ص2-ظ    
مبدرسة الرقص – مركز اإلبداع.

• ندوة »تفاعالت املسرح اإلفريقي 
واملسرح الغربي«  من 12:30-2:30 بقاعة 

املؤمترات – املجلس األعلي للثقافة.

12.30 ظ 

5 م

7 م

9 م

 – »The Station Hungaryle«•
املجر – مسرح األوبرا الصغير

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

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

الهناجر للفنون
• »أفيون«– سوريا-أملانيا     مسرح 

اجلمهورية
 –»Romeo,Romeo,Romeo« •

سويسرا – قاعة مسرح الغد

• »الساعة الرابعة«– اإلمارات – املسرح 
العائم الكبير

5 م

7 م

9 م

•»land of the peaple« – نيجيريا 
– مسرح البالون

• »عالش«– املغرب – املسرح العائم الصغير

• »دون كيشوت«– تونس – مسرح السالم
• »السندباد«– العراق – مسرح ميامي
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برولوج

اشتغل  التى  التمثيل  مناهج  ظلت 
هى  المسرح  تاريخ  عبر  الغرب  عليها 
الدول  مسرح  فى  لألداء  األوحد  المعيار 
غير  الممثل  تدريب  ليصبح  المستعمرة؛ 
األستاذ  أداء  إتقان  على  قائما  األوروبى 
األداء  بتراث  كاملة  دراية  على  الذى 
المستنبت من دراما الغرب، وذلك إذا ما 
التبعية  تلك  إن  موهبته،  إبراز  فى  رغب 
والصوت  الجسد  قمع  إلى  أدت  بالطبع 
دونية،  مرتبة  فى  ووضعهما  المحليين، 
األوروبي،  غير  الممثل  على  انعكست 
وبالتالى قمع جميع أداءاته المحلية؛ لتصبح 
التقاليد المسرحية المفروضة على الممثل 
على  لإلمبريالية،  أبستمى  عنف  عن  عبارة 
األمريكية  الناقدة  »سبيفاك«،  تعبير  حد 
من أصول بنغالية، وبالتالى معوق لمعرفة 
ضرورة  جاءت  هنا  ومن  واكتشافها،  الذات 
اكتشاف  إعادة  إلى  المسرح،  فى  للمقاومة 
اللغة  مستوى  على  المحلى  األدائى  التراث 
فى  والتى  المرئية  واللغات  المنطوقة، 
الممثل  جسد  خالل  من  تظهر  ما  الغالب 
وبالطبع  وإكسسوار،  أزياء  من  يحمله  وما 
إن هذا األمر ليس بالسهولة التى يعتقدها 
البعض، نظرا لطبيعة تلك المجتمعات التى 
ما زالت مقترنة بتراثها القبلى الذى غالبا ما 
التواصل خارج  قادر على  وغير  منغلقا  يكون 
نطاق جمهوره الصغير، سواء من حيث األداء 
الطقوسى أو لغته المنطوقة، التى فى الغالب 
لغة غير مدونة وغير رسمية، ومن  ما تكون 
هنا يقع الممثل فى خيارات شديدة الصعوبة، 
قمعه،  على  تقوم  تصورات  فى  يذوب  أن  إما 
نطاق  داخل  مؤدٍ  مجرد  يكون  أن  يرضى  أو 
من  بد  ال  لهذا  الزمن،  خارج  فيصبح  قبيلته 
وجهة  االستعمار  بعد  ما  مسرحيو  يراجع  أن 
نظرهم فى مسرحهم، فتحرير األداء ليس عن 
طريق الذوبان فى اآلخر، وال التأكيد باستمرار 
بد من  ال  وإنما  للتطور،  قابلة  غير  هوية  على 
آنٍ  إنسانى  فعل  أنه  على  المسرح  إلى  النظر 

يتطور بمعطيات الواقع المعيش. 

خالد رسالن

األداء وأزمة تحرير 
الجسد

قدمت سويسرا ثالثة عشر عرضا عبر ست مشاركات فى املهرجان حتى اآلن، البداية كانت فى الدورة 
السابعة 1995 مع عرض )أمارادونا(، وفى الدورة الثامنة 1996 شاركت سويسرا بثالثة عروض دفعة 

واحدة هى )كتاب التأمالت - رجل 8/1 مم - مصير طلب اإلغاثة(، وفى الدورة الثانية عشرة 2000 
شاركت بعرضى )قطعة من القلب - جوبف(، وفى الدورة اخلامسة عشرة 2003 قدمت عرضى )روندو 

– ترانس وجرادى(، وفى الدورة السادسة عشرة 2004 شاركت بعرض )أوربانتروس(.

بمناسبة االحتفاء بافتتاح ندوة المسرح األفريقى المعاصر، والتى 
مهدى،  على  الفنان  قال   ،ITI للمسرح  الدولية  الهيئة  تدعمها 
محمد  المهندس  إن  الهيئة،  العام  واألمين  اليونسكو  سفير 
سيف األفخم، رئيس ITI، يبعث بتحياته لمجلس إدارة المهرجان، 
والشركاء من المبدعين والعلماء وأهل التنوير من أهل اإلعالم 
بإعداد  الملتقى  هذا  فى  المساهمين  من  والمسموع،  المرئى 
التوفيق  متمنيا  بالمهرجان،  األفريقى  المحور  العلمية  األوراق 

والسداد، والوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الملتقى.
بينه  أخرى  أممية  ارتباطات  حالت  قد  أنه  ومعلنا 

بذله  بعد  والمهرجان،  الفكرى  بالملتقى  والمشاركة، 
الملتقى، خاصة فى  قيام  جهدا مقدرا وإصرارا على 
ويستطرد  المهرجان،  مع  والشراكة  التعاون  إطار 

األفخم فى خطابه أنه يراهن كثيرا على ما يصدر 
اطلع  وقد  المهم،  الملتقى  هذا  عقب  نتائج  من 
فى  أنها ستسهم مستقبال  وأكد  المحاور،  على 

التوافق والوصول إلى إجابات مفتاحية لمشهد 
فنون األداء األفريقية.

وثمّن الفنان على مهدى الجهود المبذولة 
بالفضاء  ووصفه  المهرجان  إدارة  من 

أصيل  وجزء  المستنير  والمهرجان  األممى، 
فرص  أفضل  يتيح  الذى  العالمى،  التمثيلى  المشهد  من  ومؤثر 
وفنونها  التقليدية  الشعوب  وثقافات  الحضارات  بين  الحوار 
إقليمى  لتالقى  لتؤسس  اآلخر  على  تنفتح  ومنصة  الشعبية، 
ودولى، يقوم على الفهم المشترك -بالحد األدنى من االتفاق- 
المفضية  الزكية  الشراكات  وبناء  السلمى،  التعايش  لضرورات 

المفضى  العنف  أشكال  كل  العنف،  ومناهضة  اإلنسان،  لرفاة 
للفوضى. 

اتصال  ITI يونسكو على  للمسرح  الدولية  الهيئة  مؤكدا حرص 
هذا التعاون بينها والمهرجان، ليصبح نموذجا للعمل المشترك، 
ومقدرا لجهود إدارة المهرجان فى إنجاح المسعى للمحور الفكرى 
لتدخل  اإلنسانية؛  المعارف  آفاق  وتفتح  بدقة،  إعداده  تم  التى 
األفريقية، فى حوار ظل ممتدا  األداء  فنون 
لسنوات، تضع له القاهرة اليوم إطارا علميا 
وفنيا وتقنيا عبر المحاور واألوراق التى قام 
بإعدادها بعناية ودقة مبدعو وعلماء القارة 

األفريقية. 
للمسرح  الدولية  الهيئة  ظلت  وأضاف: 
)براج(  بمدينة  إعالنها  ومنذ  ITI/يونسكو 
خالقة  مبادرات  بفضل   ١٩٤٨ عام  صيف 
ودعم  وبدعوة  العالم  مسرحيى  من  لعدد 
من وكالة األمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم )اليونسكو(، كان من بينهم صناع 
حضورا  سجلوا  وقتها  أفريقيا  من  الفرجة 
وصوال  التأسيس،  وثائق  فى  وإسهاما 
عاما  بمرور سبعين  الماضى  العام  لالحتفاء 
فنون  عالميا فى مجاالت  األكبر  ITI، وهى  وتأسيس  إعالن  على 
األداء، وشكل ذاك االحتفال فرصة طيبة للنظر للخلف فى تقدير 
اتساع دائرة  المؤسسين، وما نحن اآلن فيه من  األدباء  لجهود 
لإلبداع  الحاضنة  الفضاءات  مختلف  فى  والحضور  المشاركة 

التمثيلى، نرده لتلك التواريخ المجيدة، والعمل المتقن.

رسالة من رئيس الهيئة الدولية للمسرح بمناسبة 
افتتاح ندوة المسرح األفريقى المعاصر

الدراماتورج.. أفكار 
تطبيقية للمتدربين

الفضاءات.. عروض 
تطبيقية بساحة األوبرا

كتبت - رنا رأفت

اختتمت اليوم ١5 سبتمبر فعاليات اليوم الخامس واألخير من ورشة 
 ”26“ الدورة  ضمن  إيكرسول  بيتر  األسترالى  للمدرب  الدراماتورج 
للمهرجان. فى البداية قام المدرب بمراجعة ما تم خالل األيام الماضية 
للورشة قام المتدربون بتطبيق نظريات الدراماتورج الحديثة من خالل 
تقديم مشروع مسرحى - من كل متدرب - يعتمد على موضوع مدينة 
القاهرة الحديثة اعتمادا على التقنيات البصرية الحديثة وفى النهاية 

إتاحة وقت لإلجابة عن االستفسارات
الحديثة  والميديا  الدراماتورج  عن  بيتر  تحدث  الورشة  ختام  إطار  فى 
البصرية  الجوانب  على  والتركيز  البصرية  التقنيات  على  تعتمد  التى 
مهما  جانبا  يمثل  وهو  المسرحى،  بالعرض  الخاص  والتصميم 
المتلقى  بين  تربط  التى  الجديدة  والعالقة  المسرحي،  العمل  فى 
والدراماتورج فى إطار التطورات الحديثة للتقنيات البصرية، مشيرا إلى 
أن التحدى الذى يواجه كتاب المسرح هو العوامل البصرية واألدوات 
التى تستخدم على خشبة المسرح والتى ستنقل المعنى إلى الجمهور.

كما تحدث مهنة الدراماتورج وعالقته بالمكان والزمان والبيئة المحلية 
وكيفية عمل بحث قبل تقديم عمل مسرحى مع عرض تجربة شخصية 
للمتدرب، وقام بيتر بمراجعة تطبيق عملى وهو عمل مسرحية تخص 
القاهرة بنظرية الدراماتورج الحديثة، ثم قام كل متدرب بعرض أفكاره 
نقل  متدرب  كل  يستطيع  وكيف  سيقدمه  الذى  العرض  يخص  فيما 

أفكاره للجمهور وكيف سيحدث تصاعد للفكرة.

كتبت - شيماء سعيد 

اإلبداع  بمركز  المعاصر  الرقص  مدرسة  استقبلت 
اليوم الخامس والختامى أليام ورشة ذاكرة الفضاءات 
الدولى  القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن  األصلية، 
تمام  فى   ،”26“ الدورة  والتجريبى  المعاصر  للمسرح 
الساعة العاشرة صباح يوم األحد ١5 من شهر سبتمبر 

حتى الساعة الواحدة ظهر، ترجمة أحمد وحيد.
من  محموعة  بتنفيد  الخامس  اليوم  تشيمى  بدأت 
كما  الورشة،  عليها  تعتمد  التى  األساسية  التدريبات 
لتنفيذ  مجموعات  إلى  المتدربين  بتقسيم  قامت 
أفراد  قيام  عن  عبارة  وهو  الواحدة”،  “الكتلة  تدريب 
حركة  تشبه  واحدة  حركات  بتنفيذ  مجموعة  كل 
ساعة  أعطت  ثم  سيرها،  فى  السمكية  المجموعات 
التى  العروض  أماكن  يختاروا  كى  الورشة  لمتدربى 
الفضاءات  ذاكرة  ورشة  نتاج  من  يقدمونها  سوف 
دقائق  عشر  مجموعة  كل  تعرض  بحيث  األصلية؛ 

فقط.
األوبرا لعمل  إلى ساحة  الورشة  انتقلت  النهاية  وفى 
للمتدربين  عروض  بعدة  التدريبات  على  تطبيقات 
ضيوف  بعض  وشاهدها  الحركة،  على  اعتمدت 

ومتابعى المهرجان المارين بساحة األوبرا. 

فى ختام الورش



نشرة يومية يصدرها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح املعاصر والتجريبى الدورة 26

متابعاتالعدد السابعاالثنني  16 - 9 -  2019 04

عادت سويسرا إلى املشاركة فى املهرجان للمرة السادسة عبر دورة اليوبيل الفضى للمهرجان 2018، 
 you وذلك بوصفها الدولة ضيفة شرف املهرجان، وجاءت املشاركة من خالل عرضني هما )أنت وأنا

and me( لفرقة املومينشانز، وكان هو عرض افتتاح املهرجان، والعرض الثانى كان )بهجة joy(، وهو 
ينتمى إلى مسرح القسوة، بينما تشارك سويسرا فى دورة هذا العام من خالل عرضني، هما: ) حتيا 

.)Rome’ Romeo ( وعرض )روميو، روميوviva la vie احلياة

كتبت - دينا دياب 

انطلقت أولى فعاليات المسرح الفكرى األفريقى المقام على هامش الدورة الـ26 لمهرجان 
القاهرة الدولى للمسرح المعاصر التجريبى تحت عنوان المسرح األفريقى )حول إشكالية 

التعريف والتصنيف والنقد(.
أدار الندوة الفنان على مهدى، األمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI وسفير اليونسكو، 
 AFTA األفريقى  المسرح  هيئة  رئيس  نيجيريا  إيجوينو-  كينيه  من  كل  فيها  وتحدث 
عزالدين  إيمان  والدكتورة  أفريقيا،  فى  واألداء  بالمسرح  المعنية  العمل  جماعة  ومؤسس 
العام  والمشرف  اآلداب  كلية  المسرحى،  والنقد  الدراما  لقسم  مؤسس  عضو  إسماعيل، 
السابق على دار الكتب المصرية، وحضر الندوة مجموعة من المسرحيين والمثقفين وعدد 
بيلى،  جاستين  والفنان  كاهوا  جيسيكا  األوغندية  بينهم  من  األفارقة،  الفنانين  من  كبير 
والمخرج األردنى على عليان، والناقد اليونانى سافاس باتسليدس، والمخرج العراقى جبار 

خماط.
استهلت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر االفتتاحية بكلمة قالت فيها: إن أفريقيا من أكثر 
القارات التى تحوى زخم وتنوع، وهو ما يعد ثراء فنيا ضخما، وأضافت أن ما حدث فى القارة 
فى  أعوام  منذ  حدث  الذى  االستعمارى  التقسيم  من  التخلص  محاولة  فى  بدأ  األفريقية 

شمال القارة، وهناك محاولة إلذابة هذه الفواصل بين شمال القارة وجنوبها.
القارة،  من  متفرقة  مناطق  من  المتحدثين  من  لجمع  الفكرى  المحور  »يُقام  وأضافت: 
ويناقش عدة محاور متنوعة ومهمة للغاية، وتطرح مداخل جديدة لرؤية المسرح األفريقى 
وثقافتها  القارة  فى  التفكير  إلعادة  فرصة  فهى  النمطية،  تصوراتنا  وتغير  الجديدة، 
ومسرحها«، وتابعت: »أتمنى أن تكون هناك مبادئ لتشكيل نظريات نقدية خاصة للقارة 

األفريقيه بعيدا عن المعايير الغربية«.
المهرجان،  رئيس  مهران  سامح  للدكتور  الشكر  كلمته  فى  مهدى  على  الفنان  ووجه 

والمبدعين والعلماء وأهل التنوير من أهل اإلعالم المرئى والمسموع.
فى  المعاصر  األفريقى  المسرح  ندوة  بافتتاح  الحضور  مع  احتفائه  عن  كلمته  فى  وعبر 
الدورة الـ26 للمعاصر والتجريبى، الذى تحول إلى فضاء أممى يتيح أكبر فرصة للحوار بين 

الحضارات وثقافات الشعوب.
الفرجة، وفيها  الدولية للمسرح بفضل مبادرات خالقة لصناعة  الهيئة  ويستكمل: »ظلت 
سجلوا حضورا وإسهاما فى وسائل التأسيس كواحدة من أكبر منظمات المسرح فى العالم، 
وشكل هذا االحتفال فرصة طيبة لالحتفاء بالمؤسسين، وما نحن فيه اآلن بعد أن أضحت 

أكبر منظمة عالمية فى مجال الفنون«.
وأضاف: »القاهرة تستضيف واحدة من أهم صناع الفنون األدائية، وتبحث عبر المحاور التى 
أعدت بدقة لتداخل فنون األداء األفريقية والشعبية والمعاصرة والتجريبية فى حوار بناء، 

المسرح األفريقى.. 
حول إشكالية التعريف والتصنيف والنقد يفتتح أولى فعــــــــــــــــــــــاليات المحور األفريقى 

 ITI تصدر كتاًبا مشترًكا مع »التجريبى« كوثيقة إقليمية وعالمية 
توضح نشاط مبدعى الحزمة األفريقية 
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شاركت البرازيل بأحد عشر عرضا مسرحيا عبر تسع مشاركات فى املهرجان، البداية كانت فى 
الدورة الثامنة 1996 من خالل عرض )وصول البحارة(، املشاركة الثانية كانت فى الدورة العاشرة 

1998 من خالل عرضى )دينيس ستولكرس تلعب دور ستيوارت( والعرض اآلخر كان بعنوان )كراتو 
ليربون ايه روزا(، أما املشاركة الثالثة فكانت فى الدورة احلادية عشرة 1999 من خالل عرض )الرجال 

والنساء(، املشاركة الرابعة جاءت فى الدورة السابعة عشرة 2005 من خالل عرض )بابليسكو(.

األفريقى، ومن  االتحاد  ترؤسها  يتزامن مع  ما  الدورة، وهو  تترأس هذه  أن مصر  مضيفا 
البناء  اإلسهام فى  المزيد من  إلى  وتدفعها  التعاونيات  السياسة على  تبرز تطبيق  خالله 

والتعمير بين المجتمعات األفريقية المختلفة«.
واعتبر مهدى فى كلمته أن اليوم فرصة لنشر تعدد الثقافات والقيم األفريقية، ناقال دعوة 
صناع  جموع  عن  ونيابة  للمسرح،  الدولية  الهيئة  رئيس  األفخم،  سيف  محمد  المهندس 
المسرح بأفريقيا، أن تتصل هذه الشراكات بين الهيئة القومية للعمل معا ترجمة هذ األوراق 
الهيئة والمهرجان  إلى تعاون مشترك بين  العالم، مشيرا  إلى  العلمية لعدة لغات لتصل 
لصنع كتاب يعتبر وثيقة إقليمية وعالمية تعبر عن نشاط مبدعين الحزمة األفريقية القديم 

والمتجدد لتصبح جسرا بينها وبين العالم؛ لمناهضة العنف ونشر السالمة.
المؤلف المسرحى النيجيرى كينيه إيجوينو قدم ورقة بحثية بعنوان »قضايا النوع والهُوية 

فى المسرح واألداء األفريقى المعاصر” 
اإلبداعية  لحظاتهم  فى  يتفاعلون  »األفارقة  قائال:  والهوية  النوع  بدأ حديثه حول قضية 
أمام التأثيرات واألحداث من حولهم، واالستعمار من بين هذه التأثيرات، والمسرح ما بعد 
االستعمار يبنى على المسرح االستعمارى، واألداء األفريقى حاليا يعتبر نتيجة حتمية لغياب 
البحث حول ما يشكل المسرح األفريقى”، خاصة أن ما يحدث فى العالم المعاصر ال يعترف 

فقط باألشكال التقليدية للمسرح، لكن بالتأثيرات االستعمارية قبل وبعد. 
وألقت الدكتورة إيمان عزالدين إسماعيل كلمة بعنوان االتجاهات النقدية المعاصرة فى 
المسرح األفريقى جنوب الصحراء، قالت فيها: »لم أفهم الواقع األفريقى بشكل حقيقى إال 
بعد زيارة السنغال، وهناك اقتربت للتاريخ المخزى لالستعباد الناتج عن االستعمار، فتحول 
ما كان موجودا على الورق الى حياة تعبر عن الواقع المرير، فلم تغير الزيارة من توجهاتى، 

لكنها عمقت فكرتى على استيعاب مشاكل الهوية«.
الخط  إلى تضفيرها، موضحة أن  وقالت: »البحث يدور حول ثالثة خطوط ما زلت أسعى 
األول النظرية النقدية األفريقية: »تقوم على دراسات وشخصيات سابقة من أفريقيا، فيما 
يخص النقد الخاص بالمسرح األفريقى ومدارسه ال بد أن ننظر الى نظرية العرق النقدية، 
فلسفته، تاريخه، سيكولوجيا، جغرافيا، ومناهضة العنصرية واتفقت مع كينيه فى النظريات 
الخاصة باالستعمار وما بعده«، مضيفة أنها تركز فى بحثها على االتجاه الخاص بالنسوية؛ 
ألن الناقدات النسويات السوداوات لهن باع فيما يخص هذه القضية، والخط الثانى الخاص 
فى  الصحراء  جنوب  أن  يدعو  األوروبى  أو  الغربى  عن  األفريقى  المسرح  واختالف  باألداء، 
أفريقيا لديهم العديد من تقاليدهم الخاصة، أما الخط الثالث، فكرة المشاهد أو المتلقى 
باعتباره عنصرا من عناصر النقد، وبالتالى سنرى رد فعل هذا المتفرج عن األعمال المقدمة.

خالل الندوة طرحت العديد من المداخالت، كان أبرزها سؤاال من التونسية سيرين قنون 
طرحت فيه تخوفها عن تقسيم أفريقيا عرب وأفارقة، مضيفة أن بالمسرح النيجيرى عروض 

مجانية، وليس لألغنياء فقط .
وتساءل الفنان جاستين بيلى من جنوب السودان، “ ما من طريقة تمكن العروض األفريقية؛ 

ألن تكون جزءا من الثقافة المعاصرة ؟ أم ستندثر الثقافة األفريقية فى ظل العولمة ؟«.
ووجهت الدكتورة هبة عبدالمجيد سؤاال للدكتورة إيمان عز الدين، وقالت: »اختيار اسم 
نظرية النقدية األفريقية كمصطلح أو مسمى سيجعلنا فى حاجة إلى مسميات أخرى، فهناك 
تحمل  نظرية  نجد  وأن  أفريقيا  فى  نقف  أن  مقترحة  وهكذا؟!  األوروبية  النقدية  النظرية 

خصائص محددة
وتساءلت هل المسرح التجريبى والمعاصر يأخذنا مجددا إلى المسرح البدائى الذى اعتمد 
على لغة الجسد والرموز واإليماءات واإليحاءات والموسيقى بغير المعنى الذى قصده أرسطو 
وقال المخرج العراقى جبار خماط: » أتفق مع رأى نيتشه فى مفهوم المسرح األفريقى، وهو 
ما يخالف رأى كينيه«، مشيرا إلى إن وظيفة المسرح فى أفريقيا هى تقديم نقد اجتماعى 

فى مقابل الحفاظ على التقاليد«.

دان سيفر:

تصميمات الرقص لغة 
وليست مجرد حركات

كتبت - ياسمين عباس 

انطلق اليوم األول لورشة »إخراج المسرح الراقص« للمدرب األمريكى دان سيفر، وتستمر 
على مدى 3 أيام، ضمن فعاليات الدورة الـ26، بمركز التحرير الثقافى بالجامعة األمريكية.

واستهل »سيفر« المحاضرة بشكر الحضور على اهتمامهم بالتدريب ومعرفة ما الذى سوف 
تقدمه الورشة لهم، مشيرا إلى أن الورشة سوف تقدم على مدى ثالثة أيام، ثم قدم نفسه 
للمتدربين وبدأوا فى التعريف بأنفسهم، مشيرا إلى أن الورشة سوف تركز على ما يحدث 
فى الغرفة التى أمامنا ومعنا، ما يسمح للعملية أن تكون عملية اكتشاف، حتى تترك المجال 
ما  بدالاً من فرض خطة محددة مسبقة على  عليه،  نكون  أن  يريدنا  بما  يخبرنا  أن  للعمل 
نفعله. وفى ذات اإلطار أكد »سيفر« أنه متحمس كثيرا لتقديم تدريبات اليوجا خالل محاضرة 

يوم اإلثنين، مشيرا إلى أنه مهتم كثيرا ببناء عالقة الجسد بالمكان وما حوله.
كما أضاف »سيفر« أنه يرى أن تصميمات الرقص تعد لغة جسدية، وليست مجرد حركات، 
مستشهدا بمثال أن المشاجرة يمكن معرفتها من خالل الحركات التى تشاهدها فى الشارع، 

حتى إن لم تتمكن من سماع ما يُقال.
وفى سياق متصل مع تلك المالحظات التى قدمها »سيفر« حول الورشة استمرت فى تدريب 
حيث  المتدربين؛  جماعة  إطار  ضمن  مع  والحركة  المرونة  تمارين  على  الورشة  مجموعة 
اعتمدت بعض التمارين على مرونة الجسد بشكل كبير، خاصة أنها تحتاج إلى انحناء الظهر 
مع ثبات القدمين، وهو ما شّكل صعوبة على بعض المتدربين، لكن »سيفر« قدم مزيدًا من 

الدعم متدرب واجه صعوبة فى القيام بها.
وطلب »سيفر« من المتدربين أن يتخيلوا أنفسهم مرتدين مالبس غالية جدا وال يريدون 
إفسادها، فكيف سيتعاملون مع ذلك األمر إذ وقعوا، كيف سيحاولون أال تفسد مالبسهم وال 

تلمس األرض، وتفاعل المتدربون بشكل كبير مع هذا التمرين رغم صعوبته قليال.
ثم طلب من المتدربين تقسيم أنفسهم لمجموعات كل مجموعة تضم 5 أشخاص؛ للقيام 
الفراغ  مساحة  فى  بعضهم  بأجساد  وعالقتهم  بالمكان،  الجسد  عالقة  على  تمارين  بعمل 

الخاصة بالغرفة، من خالل التعامل مع االنفعاالت الخاصة بهم، وتأثيرها عليهم، 
وأوضح »سيفر« أن الورشة سوف تركز على ما يحدث فى الغرفة التى أمامنا؛ ما يسمح لنا 
محددة  خطة  فرض  من  بدال  عليه،  نكون  أن  نريد  بما  وإخبارنا  معنا،  يحدث  ما  باكتشاف 

مسبقة على ما نفعله. 
المتدربون  بها  يقوم  التى  التمارين  إن  قائال:  الورشة،  من  األول  اليوم  »سيفر«  واختتم 
تعمل على أن نرى ما بداخل أجسادنا، حتى تصل للعالقة بين الشيء الذى تقدمه وارتباطه 

بالمكان الذى توجد فيه.

حول إشكالية التعريف والتصنيف والنقد يفتتح أولى فعــــــــــــــــــــــاليات المحور األفريقى 
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مشاركة البرازيل اخلامسة باملهرجان أتت فى الدورة العشرين 2008، عن طريق عرضى )اليمبرار( و)أول 
قطمة(، املشاركة السادسة للبرازيل كانت فى الدورة احلادية والعشرين 2009، من خالل عرض )أنا 

الثانية والعشرين للمهرجان 2010، كانت املشاركة السابعة عبر عرض )احلقيبة  أختار(، وفى الدورة 
تقريبا(، وبعد عودة املهرجان كانت مشاركة البرازيل الثامنة فى دورة اليوبيل الفضى 2018 من خالل 

عرض )بعثة احمليط الهادئ(، ثم املشاركة األخيرة فى دورة هذا العام بعرض )دار األحالم(.

سمية أحمد

والتى  األفريقي”  المسرح  لدراسة  “مداخل  جلسة  افتتاح  فى 
تقام ضمن المحور الفكرى لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
محمد  الجلسة  ويدير  الـ26،  دورته  فى  والمعاصر  التجريبى 
أمين عبدالصمد، ويتحدث خاللها كل من “آوى مانا أسيدو«، 
وهو محاضر فى قسم الفنون المسرحية بجامعة غانا، و«لوت 
زينب« أستاذة جامعية فى المدرسة العليا لألساتذة مستغانم 
مخرج  بيلي”  جون  و”جاستين  أدبية،  وباحثة  ناقدة  الجزائر، 
جنوب  جوبا،  بجامعة  مساعد  وأستاذ  رقص،  ومصمم  وممثل 
ومخرجة  مؤلفة  وهى  كاوي”  ديبورا  و”آسيموى  السودان، 
للمسرح،  الدولى  كامباال  لمهرجان  مؤسس  وعضو  مسرحية، 

“أوغندا”.
إن  للجلسة،  تقديمه  خالل  عبدالصمد،  أمين  محمد  د.  وقال 
لكل ثقافة مسرحها الخاص الذى ينبع من ثقافتها، مشيرا إلى 
أنه كان سعيد الحظ باالطالع على األبحاث الخاصة بالملتقى 
الفكرى منذ فترة، ال سيما أنه مهتم بشكل شخصى بالثقافة 

األفريقية. 
مشيرا إلى أن هناك بعض الكتابات تصف الثقافات األفريقية 
فى  الشفاهية  الثقافة  أن  اعتبار  على  شفاهية  ثقافات  بأنها 
أن  منهم  الكثيرون  وكذا  األخرى،  الثقافات  من  أدنى  مرتبة 
التدوين ليس كتابا فقط لكنه أيضا من الكتابات التى تبحث 

عن شكل سياسى. 
ما  تجاه  أحيانا  الريبة  »تتملكنى  قائال:  عبدالصمد،  وتابع 
نعتمد  ألننا  األفارقة؛  بعض  من  حتى  أفريقيا،  عن  يُكتب 
على ترجمات المرحلة الثانية، ومعظم تلك الترجمات تحمل 
وجهات نظر بها الكثير من الظلم للثقافات األفريقية؛ حيث 
يركز بعض الدارسين ـ متأثرين بالباحثين األوروبيين ـ على 
األفريقية  المجتمعات  فى  ووحيدة  أساسية  كوحدة  القبيلة 
مغفلين حضور فكرة الدولة ذات القبائل واألجناس المتعددة 
مالى  ممالك  مثل  السنين  مئات  أفريقيا  داخل  واستمرارها 
الكيانات  من  وغيرها  والكانم  والبورنو  والهاوسا  وصنغى 

السياسية التى تشكلت متجاوزة القبيلة.
والمفاهيم  القبيلة  ترسيخ  محاوالت  تكون  »وقد  مستكمال: 
المرتبطة بها هو ترسيخ لفكرة بدائية المجتمع أو المجتمع ما 
قبل التحضر وخلق الكيانات السياسية المستقرة والمستمرة«. 
فيما تحدثت الكاتبة األوغندية أوب مانا أسيدو، خالل مداخلتها 
القاهرة  مهرجان  ضمن  الفكرى  بالمحور  الثانية  بالجلسة 
والتى  الـ26،  الدورة  والمعاصر فى  التجريبى  للمسرح  الدولى 
تحمل عنوان »تكوين اللغة والسياسات فى المسرح األفريقى 
ما بعد االستعمار” إنه ثمة الكثير من المسرحيات المنتجة فى 
استقالل  منذ  المنقضية  الستة  العقود  فى  القارة  أنحاء  جميع 

الدول األفريقية عن حكامها االستعماريين. 
المهرجان  فى  به  أشارك  الذى  بحثى  جاء  »لقد  أوى:  وتابعت 
بعد  ما  األفريقى  للمسرح  واللغة  الشاعرية  عنوان  تحت 
على  التركيز  هو  البحث  هذا  لتقديم  دافعى  وكان  االستعمار 
عن  هنا  وبحثى  األفريقى  المسرح  من  المكتوب  الجانب 
أفريقيا، وهذه  فى  المسرحيات  كيفية صناعة  وأعنى  الشعرية 
هى الشعرية من وجهة نظرى؛ ألن الكتاب األفارقة يبتعدون 
كلية  ويعتمدون  التأليف،  فى  األوروبى  المسرحى  الشكل  عن 

على مفهوم الشعرية وليس التأليف المتعارف عليه«.
وتابعت: »لدىّ سؤال حاولت اإلجابة عنه، وهو ما المسرحية 
بسبب  القارة  دول  بين  شاسعة  فروق  فهناك  األفريقية؟ 
فى  المسرح  عن  تماما  مختلف  غانا  فى  فالمسرح  االستعمار، 
آخر  إثيوبيا، كما حاولت اإلجابة عن سؤال  أو  الجزائر  أو  مصر 
أفريقي؟  بكلمة  أعنيه  الذى  وما  األفريقى  المسرح  ما  وهو 

ووجدته سؤاال صعبا أيضا؛ بسبب التنوع الشديد فى القارة.
على  تعتمد  األفريقية  المسرحية  وجدت  غانا  »فى  وواصلت: 
واألسطورة  والتاريخ  المايم  فن  منها  كثيرة  وعناصر  أشكال 
وغيرها من العوامل التى ساهمت فى تشكيل اللوحة والمشهد 

المسرحى؛ حيث
وتلعب األسطورة األفريقية دورا كبيرا فى تقديم المسرحيات، 
الطبقة  أن  ويؤكد  مجتمع  لخدمة  يستخدمها  والكاتب 
االرستقراطية هى السبب فى كثير من المتاعب للمجتمع، بينما 

يساعد الطقس على إعادة إحياء كل ما انتهى من المجتمع.
أعمال  تقديم  األفريقيون  المسرحيون  الممثلون  وواصل 
تعكس جميع التغييرات، مصوّرين تطلعات بلدانهم المختلفة 
تعاملت بها  التى  الطرق  البحث على  وآمالها. سأركز فى هذا 

هذه العقول المبدعة مع مهنتهم والقضايا التى شغلتهم. 
ومحير،  مهم  موضوع  وهو  للغة،  استخدامهم  أن  إلى  مشيرا 
بشكل عام فى مناقشة مسرح ما بعد االستعمار، سيكون أيضا 
نقطة محورية رئيسة فى طرحى للموضوع. ما قيمة الترجمة، 

وما المفقود أو المكتسب من خاللها؟ 
كما قدمت شرحا ألعمال النيجيرى فيمى أوشوفيسان ومحمد 
بن عبداهلل وكونت مهالنجا من زيمبابوى وديف فيراساومى 
من موريشيوس من خالل كيفية استخدامهم لألسطورة فى 
والطقس  األسطورة  على  اعتمدوا  وكيف  المسرحية  أعمالهم 

لخدمة هدفهم وهو نقد المجمتع وإظهار الطبقية. 
وفى بداية مداخلة الباحثة الجزائرية لوت زينب والتى حملت 
عنوان “مسرحة المكان نحو التراث ومركزية المنهج”، أشارت 
اتجهت  األفريقية  المسرحية  الكتابات  من  العديد  أن  إلى 
الثقافى،  التراث  وإحياء  التاريخ  لتفسير  الماضى  الستعادة 
وتابعت زينب أنه لدينا على سبيل المثال “وول شوينكا« فى 
الطقوسى  المسرح  نجد  وأيضا  والجوهرة  األسد  مسرحيته 
المكانية  والظاهرة  المكان  لعبة  فى  خاصة  بقوة  حاضرا 

وفهمها الواعى. 
حيث قامت بعرض وصف بعض العروض المسرحية األفريقية 
ومنها األسد والجوهرة للكاتب النيجرى وول شوينكا ١٩75، 
 ،١٩6٩ تنزانيا  من  حسين  إبراهيم  للكاتب  الزمن  وحاجز 

ومحاكمة ديدان للكاتب الكينى نجوجى وثيونجو ١٩76. 
وأوضحت أن الممارسة المسرحية األفريقية ترفض كل أوجه 
تجريد  إلى  يهدف  كان  الذى  الثقافى  والتبادل  االستعمار 
رؤية  كانت  المنطلق  هذا  ومن  خصوصياتهم،  من  األفارقة 

الذات إلى يقظة حاسة المبدع فى تشكيل خواص جمالية. 
فنانيها  مع  السوداء  أفريقيا  مسرح  أن  “زينب”  وأوضحت 
الحرفيين هما القوة المعبرة التراث الشفهى؛ حيث يشتركان 

د. محمد أمين عبدالصمد: لكل ثقافة مسرحها الخاص 
فى ندوة مداخل لدراسة المسرح األفريقى
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كان للبرازيل صوت فى جلنة التحكيم الدولية للمهرجان عبر أربع دورات، البداية كانت فى الدورة 
الثانية كانت فى الدورة احلادية عشرة  السادسة 1994، من خالل املسرحى )نيتس جاكون(، املرة 

1999، من خالل مشاركة )أنطونيو بيدرو دى أوليفيرا(، أما املشاركة الثالثة فكانت فى دورة املهرجان 
الثانية عشرة 2000، من خالل مشاركة السيد )كارلوس بوتكى(، املشاركة الرابعة واألخيرة للبرازيل 
فى جلنة حتكيم املهرجان، جاءت فى الدورة السادسة عشرة 2004، عبر السيد )كلوفيس ليفى(.

زينب لوت: الممارسة المسرحية األفريقية ترفض كل أوجه االستعمار وتجريد األفارقة من خصوصياتهم

فى بنية سيكولوجية وثقافية ونسق من األفكار والصور تمثل 
ولذاته  ذاته  البحث عن  يتوقف فى  لم  لمجتمع  مركبا جماعيا 
أو  والتأمل  االنعكاس  بين  يجمع  هذا  التراث  جوهر  وللعالم، 
والظروف  الحياة  واقع  عن  حوار  إلثارة  الداخلى  االستبطان 
المسرح طرق االستعارة، وهو ما يؤكد  األفريقية، وباستخدام 

ثانية قدرة هذا التراث فى التوأمة فى مجال المسرح. 
وعن الكاتب لويس نيكوس أوضحت أنه يعبر عن أمكانية نمو 
عرى الصداقة والحب على المستوى الشخصى بين شخصين 
ينتميان إلى جنسين مختلفين على الرغم من العداوة الشديدة 
المتعلم  الشباب  فى  أمله  عن  الكاتب  ويعبر  جنسيهما،  بين 
المثقف الذى سيرسى قواعد مجتمع صالح ال يعير أى اهتمام 
أفضل  المسرحية  هذه  وتعتبر  العرق،  أو  اللون  فى  لفروق 
هذا  فى  األفريقيون  الكتاب  ناقشها  التى  الدرامية  األعمال 

الموضوع، وهى تستحق االهتمام بالفعل”. 
النحو  البحثية وهى على  للورقة  بتقديم استخالص  واختتمت 
التالى: أمكنة المسرح األفريقى بين التراث والمنهج، المسرح 
نمط  التراث  الحركى،  الجماعة/الجمهور/التعبير  األفريقى 
والحركات”  “الطقوس  للمكان  انتماء  الجسد  تعايش حضارى، 
اآلخر  ترسبات  الحداثة  االستعمار،  بعد  ما  المستعمر  انعكاس 

فى صراع هوية الذات وذات الهوية. 
األوغندية  اعتذار  عبدالصمد  أمين  محمد  الكاتب  وأعلن 
»آسيموى ديبورا كاوى« عن عدم تمكنها من حضور الجلسة 
الثانية بالمحور الفكرى وذلك لظروف مرضية، وحملت الورقة 
االستعمار”  بعد  ما  والعرض  الحكى  “تقنيات  عنوان  البحثية 

)أساليب وموضوعات رئيسة(.
فيما قدم جاستين جون بيلى من جنوب السودان والتى حملت 
المسرح  فى  األسطورة  وديناميكية  الطقسى  “الجسد  عنوان 
األفريقي” “عرض قربان النهر نموذجا«؛ حيث قال: »إن البحث 
أركز على  أن  القارئ، وأننى سأحاول  أيدى  كامال سيكون بين 

النقطة النظرية فى الورقة البحثية”. 
السودان تقول: »إن أى طفل يولد  هناك أسطورة فى جنوب 
مشوها يتم تقديمه قربانا لآللة«، وانطالقا من هذه األسطورة 
قام عرض مسرحى حاول المخرج عبر جسد الممثل الخروج إلى 

إلى  سنجد  وهنا  الميتافيزيقا،  عالم  فى  والدخول  مرئ  هو  ما 
العرض  داخل  الميتافيزيقا  تجسيد  فى  المخرج  نجح  مدى  أى 
المسرحى، مستخدما ذاكرة الممثل الذاتية والذاكرة األدائية 

لدى الممثل”.
حيث أوضح أن الدراسة تنقسم فى بنيتها الهيكلية إلى أربعة 
األفريقى  المسرح  تناول  األول  المحور  وهما  أساسية  محاور 
تناول  الثانى  المحور  المتعددة؛  وبنياته  الطقوسية  أبعاده 
الجسد الطقسى واألداء الثقافى فى أفريقيا؛ أما المحور الثالث 
تناول حضور األسطورة فى النص المسرحى األفريقى، المحور 
الرابع تفكيك عرض قربان النهر نموذج الدراسة؛ الستكشتاف 
ثم  من  األداء،  طقوسية  فى  المرئى  عبر  المرئى  غير  حضور 
المحور  ممثال  الصور  وملحق  والتوصيات  النتائج  الخالصة 

األخير من الدراسة.
بعد انتهاء المداخالت األساسية فتح د. أمين باب المداخالت 
من الصالة حيث كان أول المتحدثين الناقد عصام أبوالقاسم 
بيلي”،  جون  “جاستين  مداخلة  على  ردا  تعقيبه  تناول  الذى 
مؤكدا أن جنوب السودان قد انفصل عن شمال السودان فى 
عام 20١١، وأن تجربة المسرح فى جنوب السودان هى امتداد 

وليس انفصال لتجربة المسرح فى السودان بشكل عام”. 
وتابع لكن أنه من المالحظ أن جنوب السودان يتميز بكونه 
الذى  والسؤال  لغاته،  فى  أيضا  فى  ومتعددا  قبليا،  متعددا 
يتعلق  هو  السودان،  جنوب  فى  المسرحية  التجربة  يواجه 
بكونه يفتقد للغة، وكما هو معروف فى السياسات التعليمية 
بإشكاليتين،  تتعلق  السودان  جنوب  فى  واالستعمارية 
للغة  رسخ  اإلنجليزى  المستعمر  أن  هى  األولى  المشكلة 
اإلنجليزية والجانب الثانى أن مثقفى شمال جنوب السودان 
حركة  أن  حتى  اإلنجليزية،  واللغة  العربية  اللغة  يتحدثون 
الشمال  فى  السودانيين  بين  التواصل  وطريقة  التجارة 
“عرب جوبا” وهى مزيج عربي/ لغة تدعى  اوجدت  والجنوب 
وبعض  الشمالية  العامية  من  مزيج  هى  اللغة  وهذه  جوبا، 
والتى  السودان،  جنوب  فى  القبائل  ببعض  الخاصة  اللغات 
السودان  جنوب  فى  المدن  لسكان  بالنسبة  معروفة  سارت 
اآلن، حتى إن التواصل ما بين الجنوبيين ال يمكن ان يتحقق 

جنوب  مسرح  إن  حتى  جوبا”  “عرب  لغة  تتقن  كنت  إذا  إال 
شكسبير  مهرجان  فى  مسرحية  بعرض  شارك  قد  السودان 
يريدون  كانوا  ألنهم  وذلك  جوبا”،  “عرب  بلغة  قدم  والذى 
التعبير عن هويتهم فقد قدموا عروضا مسرحية يغلب عليها 
الرقص، وحاولوا أن تكون تلك العروض خالية من أى حوار، 
بجهود  ويقوم  االكاديمية  فى  يعمل  جاستين  األستاذ  وأن 
المسرح  سيقدم  ماذا  هنا  والتساؤل  اإلطار  هذا  فى  مهمة 

الجنوبى فى هذا اإلطار؟
وفى مداخلة الدكتور جبار خماط أشار إلى ان جميع البحوث 
الجدال  إلى  وتدعو  عميقة  بحوث  هى  اليوم  قدمت  التى 
أسيدو  مانا  آوى  الزملية  ألقته  التى  البحث  إن  والنقاش، 
األسطورة  أن  فعال  وهو  جدا،  عميق  البحث  وهو  غانا  من 
وجدت بداخل النص بوصفه حاضنة لغوية، وكيفية تحويل 
هذا  ذهنى  فى  تبادر  وبالتالى  لغوى،  مسرح  إلى  الشفاهى 
التبادل مع عقل الباحثة، وأقول إن هذه االنتباهة الذكية لدى 
الباحثة ذكرتنى ببروك، عندما جميع النص، عن طريق جمع 
وكان  الشخصيات،  خالل  من  األوروبية  الشعبية  الحكايات 
من أهم الكتب التى أثرت الحقا الكثير من الكتاب فى كتابة 

نصوص درامية تعبر عن العقل األوروبي”. 
وتابع خماط: »فأنا لدىّ مقترح هل بإمكان الباحث أن تعمل 
األفريقية  األساطير  من  لكثير  بروك  بيتر  قال  مثلما  جمع 
وجمعها فى كتاب، ولو جمع هذا الكتاب الذى يجمع الحكايات 
األفريقية وترجم إلى لغات أخرى، سيكون ثريا جدا لكثير من 
أن  العالم يمكن  إنما فى كل  أفريقيا  ليس فقط فى  الكتاب، 
عالمية  طاقة  فيه  نص  إلى  ويحولها  االساطير  تلك  يستقبل 

يمكن أن يستفيد منها اآلخر فى كل مكان”. 
مع  حوار  حالة  فى  فكانت  زينب”  “لوت  الزميلة  قدمته  ما  أما 
العربى، فهى محاولة فى االنفتاح على اآلخر،  العقل األفريقى 
النص  بين  ما  الداخلية  المقاومة  تجديد  أن  أتمنى  وكنت 
اللغوى وما بين الوجود على خشبة المسرح، بمعنى أن يتحول 
من نسق ساكن يحركه القارء بالقراءة إلى نسق متحرك على 
الخشبة يستقبله المتلقى، وأعتقد بهذا الفرضية يمكنك إعطاء 

ثراء أكثر للبحث. 

عصام أبوالقاسم: تجربة المسرح فى جنوب السودان تعانى إشكالية اللغة
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الدورة  فى  كانت  األولى  املرة  دورات مختلفة،  ثالث  عبر  املهرجان  تكرمي  على  البرازيل وسويسرا  حصلت 
الثامنة 1996، عندما قام املهرجان بتكرمي املسرحى البرازيلى )إيديبال بيفيتا(، املرة الثانية للتكرمي كانت 

من نصيب البرازيل أيضا، وجاءت فى دورة املهرجان احلادية والعشرين 2009، عندما مت تكرمي املسرحى 
البرازيلى )سيرجيو مامبرتى(، أما املرة الثالثة للتكرميات فقد جاءت من نصيب سويسرا؛ حيث مت تكرمي 

املخرجة )فلوريانا فراستو( فى دورة اليوبيل الفضى للمهرجان 2018.

»عالش«.. 
حاصد جوائز مهرجانات فوانيس وليالى المسرح والرواد

»سندباد«  
المسرح الصامت وخيال الظل.. حلم منشود وسط الخوف

كتبت - شيماء سعيد

الذى  القاسى،  العالم  هذا  نساء  إحدى  فعلته  ما  وهذا  البقاء،  أجل  من  امرأة  كل  صراع 
المرأة عاشت طيلة حياتها فى  يقوى على كل فقير وضعيف ال يمتلك قوت يومه؛ فتلك 
أمام  لها وألبنائها، فوجدت نفسها  تحارب لكى تحصل على طعام  فقيرة،  منطقة جبلية 
مصاعب الحياة الكثيرة، وكانت لديها خياران فى المحاربة من أجل بقائها وبقاء أطفالها 
أم تهزم ويهدم أطفالها فى وسط هذه المصاعب، وقد قال الفنان وعضو لجنة تحكيم 
عبدالجبار خمران إن مسرحية عالش لفرقة الكواليس قد حصلت على الكثير من الجوائز 
فى مهرجانات مختلفة ميدا بالعرض وواصفا إياه بقوله »من أمتع وأبدع العروض التى 

شاهدتها لجنة التحكيم بمهرجان الرواد الدولى للمسرح”. 
ويضيف مخرج العرض عبدالفتاح عشيق عرض عالش قد حاز عدة جوائز، من بينها جائزة 
إحبيلى  هدى  للفنانة  النسائى  التمثيل  وجائزة  حيدا  بن  حمزة  للفنان  والنص  التمثيل 
والجائزة الكبرى فى مهرجان العربى بالدار البيضاء، وقد حاز جائزة لجنة التحكيم وجائزة 
الكبرى  الجائزة  على  حصل  كما  للمسرح،  الدولى  فوانيس  مهرجان  فى  السينوغرافيا 
لمهرجان ليالى المسرح جسور فى دورته الخامسة؛ ويضح لنا عبدالفتاح عشيق أن “عالش« 
بطولة هدى إحبيلى ـ أسية البراح ـ كريمة كربيطو ـ حمزة بن حيداـ قابة محمد ـ محمد 
العويسى، سينوغرافيا رفيق عشيق، إضاءة حسن فائز محافظة عامة هند بن جلون، تأليف 

وإخراج عبدالفتاح عشيق.
وتقول الفنانة كريمة كربيطو: دورى فى مسرحية عالش التى سنشارك بها فى مهرجان 
القاهرة التجريبى هو دور المرأة “عائشة” المهمشة المقهورة المنبودة من قبل المجتمع، 
التى تحطمت من قبل الزمان والمكان التى عاشت فيه، وترك أنوثتها وحقها الشرعى فى 
العيش ليندثروا تباعا، عائشة كمعظم النساء العربيات اغتصب صوتها فى الصراخ والتعبير 

عن معاناتها حتى أبناءها لم يحاولوا فهمها وال سماعها أكثر من سماعهم قول لآلخر.
فى  خاصة  النساء  تعيشها  التى  المعيشة  رمز  وهى  شيئا  تعش  لم  التى  “عائشة«  هى 
المناطق النائية، عائشة بنت الجبل بدوية لسوء الحظ؛ حيث المرأة هى ذلك الجسد الذى 
يدفنه الذكر داخل جحر يعود إليه كلما امتألت رغبته وشهوته بالكبث ويحتاج تفريغها، 

يعود إلى نصيبه من الجسد الذى ينتظره.
 تابعت كربيطو: »أما بالنسبة لمشاركتى فى مهرجان القاهرة التجريبى ومشاركة الفرقة، 
فهذه أول مشاركة لنا فى المهرجان القاهرة التجريبى والمعاصر، لكننا سبق وشاركنا فى 
مهرجانات دولية تونس الجزائر، وكذلك مهرجانات وطنية داخل المغرب وفى كل مشاركة 

لنا نحصد جوائز مشرفة«.

الظل  ذلك  وليلة؛  ليلة  ألف  سرديات  من  الهارب  الظل  حكاية  سندباد 
الشخصية  األولى لظل  النشأة  يبدأ من  افتراضى  واقع  الذى يعيش فى 
المقهورة، ورحلتها فى عالم المُثل وارتكاب األخطاء، ونجد الصراع داخل 
ذلك الظل وعلى الشخصية األرضية التى تمثل الواقع ليمنعه من تحقيق 
حلمه فى االستقرار واألمان والسالم؛ وتكشف هذه التجربة الظلية جزءا 

من الواقع العراقى وتمثيل الموقف العالمى.
فى إطار حديثه عن العرض الناقد عبد العليم البناء يقول: سندباد مايم 
خيال الظل، فهى تجربة تنحو خارج السياق المألوف فى فنون ظل المسرح 
وأشاد  التقنى؛  واألسلوب  الفكرة  المتلقى، من حيث  قبل  المعروفة من 
عبدالعليم البناء بالمسرح العراقى الذى يشهد دوما تحوالت نوعية عامة 
ألوان  على  حضوره  فرضت  الظل؛  وخيال  الصامت  المسرح  صعيد  على 

المسرح المعروفة فى العراق.
الوطنية  الفرقة  العرض:  مخرج  األمير،  عبد  محمد  أحمد  د.  أوضح  وقد 
الرسمية  الفرق  وأهم  أعرق  من  »سندباد«،  عرض  تقدم  التى  للتمثيل 
فى  والدولية  المحلية  الجوائز  من  كبيرا  عددا  نالت  وقد  العراق،  فى 
اإلخراج والتأليف والتمثيل، فهى إداريا تابعة إلى دائرة السينما والمسرح 
مباشرة، وهى إحدى مديريات وزارة الثقافة العراقية، ويمثل كادر فنانين 
الفرقة من أهم الفنانين العراقيين، وكانت سابقا تسمى )الفرقة القومية 
إلى  اسمها  تغير   2003 عام  وبعد   ،١٩37 عام  وتأسست  للتمثيل( 
مازن  بطولة   “ »سندباد  األمير:  عبد  يضيف  للتمثيل(،  الوطنية  )الفرقة 
محمد مصطفى ـ حسين مالتوس ـ منتصر العذارى، سيناريو وإخراج د. 

أحمد محمد عبداألمير، تقنى ضوء مهند ناهض فليح.
)مايم  السندباد  مسرحية  فى  دورى  مالتوس:  حسين  الفنان  وأضاف 
خيال الظل(، هو أداء ظلى لشخصية السندباد نفسها ولشخصية القرين 
عن  تبحث  جذور  نحو  عمقها  يمتد  التى  رحلتهِ  فى  للسندباد  المرافق 
مستقر لها؛ وهذه الرحلة االفتراضية التى أجسدها تسعى لحلم منشود 
فُكل  منذ سنوات،  المشتعلة  الحرب  فى  والموت  والخوف  الطرقات  بين 
الحفاظ  جيدا  يتعلموا  لكى  ألبنائه  ليرويها  حكايته  يحمل  سندباد،  منا 
على أرضهم، وعدم التنازل عنها ألى سبب؛ فهذا السندباد ليس سندباد 
حكاية ألف ليلة وليلة بل إنه ظل يمثلنا جميعا، ويكشف عن حجم مأساتنا 

وحيرتنا مع الظل.
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توقف  قبل  السبع  مشاركاتها  طوال  املهرجان  جوائز  من  أى  على  البرازيل  فيه  حتصل  لم  الذى  الوقت  فى 
املهرجان، حصلت سويسرا على إحدى جوائز املهرجان عبر مشاركاتها الست قبل التوقف، وكانت من خالل 

الدورة السابعة عام 1997، عندما فازت املمثلة )كريستينا دياز آدم( بجائزة أفضل ممثلة باملهرجان، وكانت 
اجلائزة مناصفة، وذلك عن دورها فى العرض املسرحى )أمارادونا(، الذى قدمته فرقة كريستينا دياز – أدم، 

وكانت تلك اجلائزة هى الوحيدة التى حصدتها سويسرا فى املهرجان.

فى البداية.. لكل فنــان عدة مراحل عبر تاريخه المهنى.. 
فهل يمكننا الحديث عن مراحل حياتك المهنية؟

- أعتقــد أن البدايــة كانــت عندما كنت شــابا فى ســان 
فرانسيسكو حيث بدأت عملى فى مجال المسرح ثم جاءت 
المرحلة الثانية عند االنتقال ألوروبا. بينما كانت المرحلة 
الثالثة واألهم هى عودتــى إلى نيويورك؛ حيث بدأت فى 
تكوين شــركتى المســرحية التى عرفت فيما بعد باســم 
“مابو ماينز«. وفى نيويــورك كان أوج حياتى المهنية مع 
الكثير من الجوالت المســرحية والكثيــر من اإلنتاج. بعد 
ذلك وألســباب صحية وكذلك التقدم فى العمر كان علىّ 
التوقف وإعادة التفكير فى حياتى المهنية التى استمتعت 
بهــا كثيــرا. وكان علىّ أن أتســاءل أيهمــا أمتعنى أكثر 
كونــى كاتبا أم كونــى مخرجا. لقد اســتغرق األمر بعض 
الوقــت حتى أدركــت أنهما نفس الشــىء، فكثيرا كنت ال 
أدرك اكتمال النص المســرحى إال بعد وضعه على خشبة 
المســرح فالنص المكتوب يحمل عددا مــن األفكار التى 
تحتــاج إلى شــكل لتتضح أكثــر. وهنا يأتــى دور المخرج 
لتوضيــح الصورة وتوصيل الرســالة كاملة. هكذا ترى أن 

حياتى المهنية جاءت على ثالث مراحل.

بينما أنــت فى القاهرة لحضور مهرجــان القاهرة الدولى 
للمســرح المعاصــر والتجريبــى.. دعنا نســأل عن معنى 

مصطلح “التجريب” بالنسبة لك؟

- بالنســبة لى فــإن ما هو تجريبى يعنى أنــه غير تجارى. 
وذلــك يعنى مســرحا ال يدر المال! المســرح فــى أمريكا، 
كأى مــكان آخر فى العالم قد أصبــح يتمحور حول المال. 
فالناس يدخلون إلى عالم المسرح لجنى الكثير من المال 
أو كخطوة لالنطالق نحو عالم الســينما والتليفزيون لكن 

ليس للمســرح فى حد ذاتــه. وحقيقة األمر أن المســرح 
اآلن أصبح ال يعنى ســوى جنى المال. وفيما يتعلق بى أنا 
فإنه ليس من الســهل أن تقدم المسرح الذى تريد؛ ألن 
ذلك سيكلفك كل شيء عندما تبيع المسرح فى دولة مثل 
أمريكا. ربما ال يمكنك تخيل القدر الذى نبيعه من الممثل 
المسرحى فى كل مرة نسوق فيها لعرض مسرحى. لذلك 
ففــى الســياق االســتهالكى للمســرح يتعلــق األمر كله 

بكيفية تسويقك ألعمالك.

كواحد من كبار المسرحيين الطليعيين فى أمريكا.. كيف 
ترى أعمالك عاكسة للتجريب؟

- هى ال تعكس التجريب

كيف يمكن ذلك؟!

- مرة أخرى، األمر كله تمويلى بحت. لكى تقيم مشــروعا 
وتجعله ناجحا يلزمك أن تســتثمر فيه. وبالنســبة ألغلب 
المشــروعات األمريكية فى هذا السياق فإنك تستثمر أوال 

ثم بعد ذلك تأمل أن يثمر هذا االستثمار عن شىء.

فيمــا يتعلق بالمهرجانات المســرحية الدولية كمهرجان 
القاهرة الدولى للمســرح المعاصــر والتجريبى.. ما مدى 
أهميتهــا فــى رأيك لدفــع الحركــة المســرحية الدولية 

لألمام.. وما تأثيرها على الحركة المسرحية الدولية؟

- أعتقــد أن تلــك المهرجانات مهمة للغايــة؛ حيث إنها 
تتيح للمســرحيين فرصة االلتقاء ورؤيــة أعمال بعضهم 
البعض والنقاش حولها وحول القضايا المهمة. كما أنها 
تستحضر بوضوح روح الدولة المضيفة للمهرجان. أعتقد 
أن مثــل تلك المهرجانات تخلــق نموذجا مصغرا للعالم. 
وبالتالــى فإننــى أعتقــد أن تأثيرها إيجابــى للغاية على 
الحركة المسرحية الدولية؛، حيث ترى فرقا من دول أخرى، 
وهم يرون أعمالك كما أن تقــدم إبداعك للعالم والعالم 
يقدم لك نماذج من إبداعه. بذلك هى تتيح لنا أن نرى ما 
يدور حولنا داخل المجتمعات الفنية المختلفة. كما أعتقد 
أنها هى المفتاح إلنشــاء عالقات مــع اآلخر؛ لنروى بهذه 
العالقات جذور اإلنسانية. فداخل مناخ المهرجان يمكنك 

التواصل مع مسرحيات مختلفة من ثقافات مختلفة.

فى نهاية هذا اللقــاء القصير.. ما الذى يمكنك أن تقوله 
عن مصر؛ حيث إنك اآلن فى القاهرة؟

- أود أن أقــول إن التــراث المصرى مهــول بالفعل فهو 
ملــىء بالتاريخ واإلنســانية والتعليم. ذلــك مهم للغاية 
للثقافة اإلنسانية والحضارة اإلنسانية عالوة على أهميته 
لإلبداعات المسرحية سواء المصرية منها أو غير المصرية 

والتى تستلهم هذا التراث الحضارى المصرى المدهش.

تلــك اإلجابات غير المتوقعة عن التجريب والتى أدلى بها 
هذا العقــل المذهل ربما تتركنا فى متاهة من األســئلة 
حول طبيعــة التجريب فى المســرح وعالقتــه بالتمويل. 
أســئلة بحاجة إلجابــات إن أردنا بالفعــل أن نجد تعريفا 

لمفهوم التجريب.

بالنسبة لى التجريب

 هو فن غير تجارى

لى بروير:

التراث المصرى مهول بالفعل
المهرجانات مهمة بالنسبة للحركة المسرحية الدولية

الدورة  فعاليات  ضمن  تكريمه  بمناسبة 
القاهرة  لمهرجان  والعشرين  السادسة 
كان  والتجريبى،  المعاصر  للمسرح  الدولى 
اإلخراج  أسطورة  مع  القصير  اللقاء  هذا  لنا 
والمخرج  والشاعر  الكاتب  بأمريكا،  الطليعى 
والمنتج  والمعد  والمسرحى  السينمائى 
المقابلة  “لى بروير«. ورغم قصر  والمحاضر 
السيد  لزيارة  الزمنى  الجدول  ضيق  بسبب 
صادمة  كانت  إجاباته  فإن  للقاهرة  بروير 
ماهية  حول  التساؤالت  من  العديد  وتطرح 

التجريب فى المسرح..

حاوره: د. طارق عمار 
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شاركت البرازيل وسويسرا فى ندوات املهرجان بشكل فعال من خالل ثالث مشاركات، كانت املشاركة األولى 
فى الدورة الثامنة 1996، عندما شاركت البرازيلية )كارميليندا جيمارايس( فى ندوة مسرح أمريكا الالتينية 

البرازيلى  مبشاركة   ،2009 والعشرين  احلادية  الدورة  فى  جاءت  الثانية  املشاركة  ونقاده،  مبدعيه  لدى 
الثالثة واألخيرة كانت من خالل السويسرى  )ألكسندر هيلفر( فى ندوة مسرح الصحف احلية، املشاركة 

)توبياس بيانكون( ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين 2010، فى ندوة جتارب مسرح الرؤى.

بيتر إيكرسول:

حفل االفتتاح كان رائعا.. واإلقبال الجماهيرى على عروض المهرجان أبهرنى
الدراماتورج يجب أن يكون دارسا للتاريخ وأال يقتصر على الجانب النظرى فقط

على مدى خمسة أيام قدم أستاذ المسرح وفنون األداء بيتر ايكرسول ورشة “الدراماتورج« والتى تمت إقامتها 
بالمسرح  الوظيفة  هذه  ارتباط  ومدى  الدراماتورج،  عمل  ماهية  حول  وتمحورت  للثقافة،  األعلى  بالمجلس 
المعاصر، ومدى االختالف بين الدراماتوجى الحديث والدراماتورجى الكالسيكى وغيرها من األشياء المهمة فى 
هذا المجال. ويعمل بيتر إيكرسول كمدير تنفيذى لبرامج الدكتوراه فى المسرح واألداء بمركز الدراسات العليا 
بجامعة سيتى بنيويورك، وهو حاصل على درجة الزمالة الشرفية بقسم الثقافة بجامعة ملبورن أستراليا، وفى 

هذا الحوار يحكى لنا إيكرسول عن انطباعاته عن مصر وعن المهرجان وعن محتوى الورشة بشكل عام..

حاوره:  كمال سلطان

هــل هذه زيارتــك األولى لمصــر.. ومــا انطباعك عن 
الشعب المصرى؟

- بالفعل هذه زيارتى األولى لمصر، وانبهرت بالقاهرة 
ألنهــا مدينة كبيرة وبها أناس كثيــرون، وقد أعجبنى 
كثيرا الشــكل الهندســى المبنية به العمارات، لكن ما 
أزعجنى الزحام الشــديد بالطرق، لكــن رغم ذلك فقد 

أحسست بوجود شىء من التنظيم والمراقبة.

ما رأيك فى المهرجان التجريبى فى ضوء ما رأيته خالل 
حفل االفتتاح.. وما شهدته من عروض؟

- هــذا مهرجان رائــع، وحفل االفتتــاح كان جيدا جدا، 
وأضحكنــى جــدا الممثل الكوميدى أحمــد أمين الذى 
قدم الحفــل فقد كان يتمتع بخفــة دم كبيرة، وكذلك 
أعجب الحفل عدد من أصدقائى الذين شــهدوه معى، 
ومن بينهم صديقى جون مــن كينيا، وكذلك أعجبنى 
العــرض األمريكــى الــذى عرض فــى االفتتــاح، وقد 
أعجبتنى العروض التى شــاهدتها؛ ألنهــا حوت أفكارا 
جديدة ومختلفــة، وأكثر ما أعجبنى دعم الجمهور لكل 

العروض.

بالنســبة لوظيفة الدراماتورج.. هل يجب عليه االلتزام 
بالنص األصلي أم أنه يعيد الكتابة من وجهة نظره؟

- هــذا ســؤال جيــد، بالنســبة لى أنــا فأنــا أعمل مع 
مســرحيين يفضلون إعادة تشــكيل النص من جديد، 
لكــن هنــاك آخرين يفضلــون المحافظــة على النص 
األصلى، كما هو، لكن وجهة نظرى الشــخصية هى أن 
وظيفة الدراماتورج هى إعادة تشكيل النص، ومع ذلك 
يجب أن يمتلك الدراماتورج مهارة أن يكتب هذا وذاك.

مــا الشــروط والمواصفــات الواجــب توافرهــا فــى 
الدراماتورج؟ 

- الدراماتــورج يجب أن يكون دارســا لتاريخ المســرح، 
ويعى العملية اإلنتاجية لكل عرض، وكذلك التدريبات 
الخاصة بالممثلين وبالتالــى فهو ال يعتمد فقط على 
فكر الدراســة النظرية، لكن يجب أن يكون لديه وعى 
كامل بالتطبيق العملى، وكيفية تطبيق تلك النظريات 
على أرض الواقع، ويعى كذلــك المصاعب التى تواجه 

فكرة تنفيذ النص على خشبة المسرح.

مصطلــح الدراماتــورج ظهــر مــع بدايــات المســرح 
اليونانى.. فلماذا اختفى وعاد للظهور من جديد؟

- هذا ســؤال صعب جدا، لكن الدراماتورج كان يختفى 
ويظهــر فى أوقــات مختلفة من تاريخ المســرح، لكننا 
يمكننا القول إنه ظهر مؤخرا؛ بسبب أن عالم المسرح 
صار أكثر تعقيــدا، وأصبحت هناك عولمــة وأفكار من 
بالد مختلفــة، وظهرت مواقــع التواصــل االجتماعى، 
وأصبحت هناك أفكار جديدة، فلذلك ظهر الدراماتورج 
لكى يصيغ كل ذلك بما يتناسب مع الشكل المسرحى.

يعرف البعض الدراماتورج بمساعد المخرج.. فهل أنت 
مع هذا التعريف أم ضده؟

- يمكننــى أن أتفق مع هذا التعريف، لكن الدراماتورج 
يكون الموضوع عنده أشمل من ذلك فهو من الممكن 
أن يعمل مع المخرج المسرحى أو مخرج السينما أو مع 
مدرب الرقــص ومصمم االســتعراضات، فبالتالى هو 
غير مرتبــط بالمخرج فقط، وإنما وظيفته أن يعى كل 

هذه األشياء ويساعد فى توظيفها بالعرض.

هل أنت مع فكرة الورش القصيرة مثل تلك الورشة أم 
أنك تفضل أن تكون مدتها أطول من ذلك؟

- أنا أحب الورش القصيرة والطويلة أيضا، وأرى أن كال 
منهما تحمــل هدفا مختلفا، لكــن الهدف من الورش 
القصيرة هو تقديم عرض سريع للمعلومات يستوعبه 
الدارســون ويحاولون اكتساب نوع من الوعى والفهم 
يقومون بتطبيقه على أرض الواقع عقب انتهاء الورشة 

ويستزيدون منه.

الورش القصيرة أهدافها مختلفة 

عن الطويلة وكلتاهما مفضل لدّى
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املسرح فى  كاتب ودراماتورج ومخرج مسرحى سويسرى، حاز جائزة   )Erik Altorfer التورفير  )إيريك 
سويسرا 2015 عن كونه املخرج الفنى للبرنامج السويسرى اخلاص بالكتاب اجلدد، يقوم بتدريس الدراما 

فى أكادميية الفنون بزيوريخ، ويقدم مسرحيات إذاعية للراديو فى املانيا وسويسرا، قام بتقدمي ورشة الكتابة 
املسرحية ضمن فعاليات املهرجان فى دورة اليوبيل الفضى 2018، قامت الورشة على مناقشة العالقة بني 

الكاتب واجلمهور من خالل معرفة الشكل األمثل واللغة األفضل لتقدميها على خشبة املسرح.

 لــو طلبت منك تقديم نفســك للجمهــور المصرى 
والعربي.. فماذا تقولين؟

-  أنــا مصممة رقصات من اليابــان وراقصة أنتمى 
إلى ثقافات مختلفة، فجدى كان يابانيا برازيليا، لكن 

ليس لى أى أصول تنتمى إلى الثقافة العربية.

ما األســلوب الــذى تعتمدين عليه فــى التعامل مع 
الطلبة خاصة مع اختالف جنسياتهم؟

-  أعتمد على الكوميديا والمرح، مع اختالف الثقافات 
فمثال لو أنــا ذاهبة إلى الهند، فطعامهم مشــهور 
باألكالت الحريفــة، لكن فى أوروبــا يعتمدون على 
الوجبات السريعة، وأنا دائما أستخدم هذه المالمح 
فى إزالة الحاجز النفسى بينى وبين الدارسين وسط 

جو من السعادة والمرح.

هل فترة الورشــة والتــى تقتصر على خمســة أيام 
كافية ومفيدة للطلبة؟

- ليست كافية على اإلطالق، لكننى أحاول أن أجعل 
الورشة ناجحة ومفيدة للطلبة رغم قصر المدة. 

 هل تنصحين الطلبة بتطبيق ما يدرسونه فعليا من 
خالل مشاهداتهم عروض المهرجان؟

- ليــس مهما أن يطبقوا ما يدرســون على عروض 
المهرجــان تحديــدا، فهذا األمر يمكن أن يترســب 
فى العقــل الباطن للمتدرب، ويطبقه بعد ســنوات 
من الدراســة، لكن فى المســتقبل يمكنهم تطبيق 

ما تعلموه.

هل يمكن أن يكون الرقص والتعبير الحركى بديال 
عن الحوار المكتوب فى عروض المسرح التجريبى؟

- نحن لسنا بحاجة ألى حوار فى العروض المسرحية، 
فالجســد يمكــن أن يخبرك بكل ما تريــد؛ ألنه لغة 
عالميــة، ومن المهم أن يتعلــم الجمهور كيف يقرأ 
جســد الراقص والممثل، وقبل ذلك يجب أيضا على 
المخرج أن يعلم كيفية إيصال تلك الشــفرات، لكن 
يجــب أن تجمعهم فى النهاية لغــة واحدة يفهمها 

المبدع والمتلقى.

يمتد تاريخ المسرح اليابانى إلى القرن السابع عشر.. 
فهل ما زال محافظا على هويته التى بدأ عليها؟

- كانت هناك أنواع كثيرة فى المسرح اليابانى منها 
الكابوكى، والمســرح اليابانى أصبــح به الكثير من 
االختالف، وأنــا بدأت الرقص المعاصــر فى ألمانيا، 
وبالتالى سيكون رأيى مختلفا؛ ألن عالقتى بالمسرح 
تنحصر فى الرقص الحديث أكثر من األنواع األخرى.

مــا أهم الســمات التى يتميز بها المســرح اليابانى 
حاليا؟

- المســرح اليابانى فــى انهيار فى الوقــت الحالى، 

وهذا األمر لــه عالقة بالوضع السياســى حاليا، ألن 
المسرح كانت له عالقة بالعادات الطقسية والدينية 
بعكس الوضع الحالى، بسبب سيطرة الميديا واتجاه 
الناس إلى مشاهدة فنون أخرى بعيدا عن المسرح، 
فالناس لم يعودوا يذهبون إلى المسرح مثلما كانوا 
من قبل، لم يعودوا يتهمون ما نقدمه؛ حيث توقف 
الكثيرون عن ارتياد المســرح بسبب الميديا، خاصة 

التليفزيون.

هل سبق لك مشاهدة عروض مصرية أم ال؟

- شاهدت أوبرا عايدة، لكن ليس فى مصر.

كيــف رأيت حفل افتتــاح المهرجان.. ومــا رأيك فى 
عرض االفتتاح؟

- االفتتــاح كان جيدا، وكذلك العــرض، لكن بداية 
الحفل فــى الثامنة، باإلضافة إلى طول مدة العرض 
لم تكن أمــرا جيدا، فكثير من النــاس اضطروا إلى 
االنصراف قبل انتهائه بســبب ارتباطاتهم األخرى، 
وقد ســعدت لمشــاهدة بعض عــروض المهرجان، 
لكننــى أرجــو أن تكــون هنــاك ترجمــة مصاحبــة 

العروض.

هــل يمكــن أن تكررين تجربــة التدريس فى مصر 
مجددا؟

- بالتأكيد نعم، فقد أحببت التجربة وأتمنى تكرارها.

تشيمى فيوكومورى:

لسنا بحاجة إلى حوار فى المسرح فالجسد يمكنه أن يخبرك بكل ما تريد
خمسة أيام غير كافية للورشة لكننى أحاول توصيل كل المعلومات للطلبة

استخدم أسلوب المرح 

والكوميديا مع طلبة الورشة

ورشة  فيوكومورى  تشيمى  اليابانية  الرقصات  مصممة  أقامت 
بعنوان “ذكريات الفضاء والجسد”، فى إطار فعاليات الدورة 26 
والتجريبى،  المعاصر  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان  من 
بمجلس  ومعلمة  المعاصرة  للفنون  وتعمل تشيمى كمراقبة 
أوكازاكى، ومديرة مناهج الرقص، وتقدم من خالل ورشتها 
تمارين عملية للتحكم فى الجسد والعقل فضال عن استكشاف 
الوعى المكانى، وتهدف الورشة إلى إيجاد حالة من التوازن 
بين العضوى وغير العضوى العواطف الشخصية، والوجود 
الثابت.. نشرة المهرجان التجريبى التقت تشيمى وكان لنا 

معها الحوار التالي..
حاوره:  كمال سلطان
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Alembrar( عرض برازيلى شارك فى املهرجان ضمن فعاليات الدورة العشرين 2008، قدمته  )اليمبرار 
فرقة حصن بيت املسرح، العرض تأليف جماعى، ومن اخراج )ريبيكا برايا Rebeca Braia(، تدور أحداث 

العرض عن قصة مدينة خيالية تسمى فياللوجنى، والتى يفقد سكانها جميعا الذاكرة، ويكتسح الفيضان هذه 
املدينة، لنبدأ فى التعرف على أسطورة املدينة اخلاصة التى حتكى عن أن هذا الفيضان ماهو إال دموع امرأة 

حزينة تبكى فقدان حبيبها، وعندما ال يحظى النهر باالحترام من البشر، يفيض ليغرق املدينة. 

ربم��ا كان اإلبداع الفن��ى، خاصة فى مجال المس��رح، 
يمث��ل إجابة على كثير من األس��ئلة الت��ي تطرح على 
الواقع في أزمنة التغيرات االجتماعية والسياسية ، وهو 
ما يحاوله العرض المسرحى التونسى “دون كيشوت”، 
الذى تقدمه فرق��ة “بروفة لإلنتاج”، من تأليف وإخراج 
وتمثيل “معز العاش��ورى” والذى يشارك فى مهرجان 

القاهرة الدولى للمسرح للتجريبى فى دورته 26. 
بدايَة بعنوان العرض، التى تس��تحضر شخصية “دون 
كيشوت” الش��هيرة، حيث تعبر الحالة الدونكيشوتية 
عن مراوحة بين العقل والجنون، العقل فى إدراك خلل 
الواقع، والجنون فى االستجابة والتعامل مع ذلك الخلل، 

حيث يحاول “دون كيش��وت” أن يعيش صورة 
زمن انقض��ى، متبنيًا لقي��م مغايرة لقيم 

زمن��ه الفعلى، و ب��أدوات غير مالئمة 
أو مجدي��ة، فيصب��ح مج��رد مجنون 

أو ثرث��ار منفصل ع��ن الزمن، وفى 
رومانس��ى  حالم  األح��وال  أفضل 
مثي��ر للتعاط��ف والرث��اء، أكث��ر 
البطولي.  إثارت��ه لإلعج��اب  من 
ولعله��ا الفك��رة األساس��ية فى 
العرض، حي��ث مفارقة األزمنة 
والس��ياقات التى تشكل نسيج 

األح��داث والش��خصيات، والتى 
تحم��ل كل منه��ا س��مات م��ن 

الحالة الدونكيشوتية على اختالف 
دوافعه��ا وأفعاله��ا. وه��و م��ا يدف��ع 

الشخصيات واألحداث إلى مأزق ومفترق طرق.
يتداخ��ل الزم��ن الدرامى فى ه��ذا العرض عبر ع��دة أزمنة 
مرتبط��ة بأح��داث تاريخي��ة دال��ة، ب��دًء من وج��ود “دون 
كيش��وت” فى بغداد 2003، سنة الهجوم األمريكى عليها، 
ومن ثم عمل الفرقة المس��رحية على إنتاج عمل مس��رحى 
ف��ى 2004، وبع��د تعطل اإلنت��اج يعود فري��ق العمل مرة 
أخرى فى 2005 لتصويره��ا تليفزيونيًا. تتابع تلك األزمنة 
بش��كل متقطع وغير متسلس��ل داخل زم��ن العرض، الذى 
يتتبع ش��خصية البطل المسرحى “دون كيشوت “التونسى، 
فى رحل��ة بطولته المتخيل��ة دفاعًا عن الوط��ن بالمفهوم 
القوم��ى العرب��ى، حيث يبدأ م��ن بغ��داد 2003، وما يعبر 
عنه هذا التاريخ من معن��ى، وصواًل إلى زمن الثورة 2011 
الحاض��رة دائم��ا وراء األح��داث، كأنها الخ��ط الفاصل بين 
الوهم والواقع، فيصبح هناك ما قبل الثورة، وما بعد الثورة 

واألسئلة المتعلقة بمصير حرية التعبير.
ينسج العرض من خالل خطوط أساسية، الحب/الفن وقمع 
الس��لطة، سواء كانت دينية أو سياس��ية، متداخاًل مع رحلة 
إنت��اج ذلك الع��رض المس��رحى، وتأثير وتأثر ه��ذا الدون 
كيش��وت فى تلك الس��ياقات. وعبر حبك��ة درامية تعرّض 
عالق��ة الثنائى »عزيز« )مخرج المس��رحية( وحبيبته »عزة« 
)ممثل��ة( اللذين يخضع��ان لمراقب��ة أمنية س��رّية، )ربما 
تذكرنا األحداث بفيلم live of others( ثم بسجن المخرج 
بتهم��ة التحريض على اإلرهاب، وإث��ر اندالع الثورة، تلتقى 
الش��خصيات الرئيس��ية مجددا ف��ى اس��توديو تليفزيونى 
لتصوير بعض اللقطات، لكن الضغوط السياسية واألمنية 
تمنعهم م��ن إكمال التصوير. حتى تتالق��ى النهايات على 

إلى  نحو دائرى أقرب 
الحالة الهلوسية والجنونية.

 ال يش��غل الفض��اء المس��رحى س��وى القليل من 
االكسس��وارات )ش��نطة س��فر، حب��ال، كرس��ى العواجيز.. 
إلخ( حيث يع��اد اس��تخدامها بطرق متعددة، ه��ذا الفضاء 
المس��رحى البس��يط أتاح اس��تدعاء أزمنة متعددة بش��كل 
س��هل، لكن دون جماليات بصرية موحية، إنما فقط لطرح 
أفكار مباشرة وأيديولوجيات يتصورها صناع العرض. فنرى 
تكرار انعكاس صور الممثلين على ش��نط س��فرهم، كأنها 

ش��خصيات تحم��ل صوره��ا وهواجس��ها على 
أعناقها متنقلة عب��ر المكان والزمان، وتكرار 
ال يح��اول التنوي��ع البص��رى وال صنع صورة 
مسرحية دالة، بل اعتماداًَ على إظالم خشبة 
المس��رح، م��ع وجود ص��وت خارجى يس��رد 
األح��داث، س��واء تلك المتعلقة بش��خصيات 
العرض، أو ما يحدث بعيدًا، وكأنه صوت الال 
وعي. أو صوت أسئلة العرض األساسية، مثل 
إمكانية الحب فى ظل نظام دينى أو سياسى 
منغلق، وهو ما يتجسد عبر فكرة صراع الفكر 
الصوف��ى مع الفقه��ى فى الس��ياق الديني. 
وذلك عبر المونولوج األول الذى يصيغ تلك 

اإلشكالية.
ومن تلك الش��خصيات التى تحمل توجهات 
مباشرة أو نمطية، شخصية المراقب »دالى 
مروك��ى«، ال��ذى يتحول إلى ش��خص جائع 

إل��ى الحب والقب��ول نتيجة نب��ذ المجتمع ل��ه، فيندفع إلى 
الس��يطرة على “ع��زة” محبوبة دونكيش��وت العرض، التى 
تتحدث بلس��ان حال الم��رأة، ومعاناة المراقب��ة المفروضة 

عليه��ا وه��الوس التفكي��ر 
الخرافى حول جسدها. تبدو 
تجس��يدًا  هنا  الش��خصيات 
ألفكار ما، وليس تعبيرًا عن 
صراع بين مستويات ونوازع 
ولك��ن  درامي��ة؛  أو  إنس��انية 
وكأنها  ومباشرة  بدوافع محددة 

صدى لمقوالت العرض المسبقة. 
 يس��تخدم العرض لغ��ة كالمية تميل إلى 
الشاعرية، لكنها تؤدى إلى ثرثرة ممتدة، خصوصًا 
أن عدد مش��اهد الع��رض ال يتجاوز الخمس��ة )الذهاب إلى 
العراق، ثم الشراكة مع حركة اإلسالم السياسى فى تونس، 
مش��اهد التعذيب، بروفات المس��رحية، هلوسات النهاية(، 
وه��و ما يت��م التعبير عنه بحركة تش��به حرك��ة قطيع من 
الخرف��ان، وتكرار “اهلل وأكبر”، وه��ى الصورة النمطية التى 
بدا عليها أتباع الدين السياسى، ومن خالل تجسيد األزمات 
الجنس��ية وأعراض التش��دد الدينى الذى يب��دو مثل حالة 

عصاب جنسى وديني.  
قدم عرض دون كيش��وت ص��ورة لما يجب أن 
تكون علي��ه األش��ياء، تعريف��ات واضحة لما 
يفتق��ده اإلنس��ان العربى بعد الث��ورة، مثل 
الحرية والمواطنة واإلرادة الشعبية والحب 
ودور الدول��ة ودور المثقف، لكن على نحو 
خطابى ومباش��ر دون اندماجها فى البناء 
الدرام��ى أو الصياغ��ة المس��رحية، فهل 
يحقق الواق��ع ما ال يمك��ن تحقيقه فى 
مجال التشكيل والصياغة الفنية، وهو 
ما أدى إلى انع��زال تلك المفاهيم عن 
الواقع مجددًا، ووصول الشخصيات إلى 
حالة هلوس��ية من التفكير المش��وش 
ظه��ر فى خط��وط الحرك��ة على خش��بة المس��رح. ويظل 
الس��ؤال ماثاًل: هل يمك��ن أن ينتظم الواق��ع دون انتظام 
األف��كار التى تعب��ر عن أهدافه ومن ث��م تحولها إلى أفعال 

على صعيد المجتمع أو الفن على السواء؟! 

دون 
كيشوت 

العربى وأحالم 
التغيير

سمر هادى 
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 )أنا أختار I Choose( العرض البرازيلى املشارك فى فعاليات املهرجان فى الدورة احلادية والعشرين 
قائم على االرجتال بشكل أساسى،  تأليف جماعى  البحث، وهو  لفرقة مجموعة  تابع  العرض   ،2009

ومن إخراج الثنائى ألكسندر هوفر ومدحت عبدالعزيز، يناقش العرض فكرة حرية اإلنسان فى االختيار 
وحتديد املصير دون الرجوع إلى سياسات أو أحكام اآلخرين، ويقوم العرض على جعل النهاية مفتوحة 
غير محددة، نابعة من اجلمهور؛ حيث يضع اجلمهور نهايات مختلفة للعرض يقوم املمثلون بتأديتها. 

تعد مس��رحة الوقائع التاريخية أحد س��بل األعمال المس��رحية فى كل أرجاء العالم 
لك��ن تكم��ن األهمية فى زاوي��ة التناول وقدرة فري��ق العمل على االش��تغال الذى 
يبق��ى الموض��وع فى ذهن المتلق��ى، والحقيقة أننا تعودنا على التن��اول الباهت أو 
التقلي��دى ف��ى معظم األعمال التى اتجه��ت لذلك النوع حتى إنن��ا بتنا نهرب منها 

قدر اإلمكان لكونها فى المجمل ال تمتلك خيال المس��رح وقدرته على 
الغوص فى التفاصيل وربط األحداث بالراهن االجتماعى والسياسى 
والثقافى، لكن وللحق هذا التناول من قبل فريق العمل بقيادة »معز 
العاش��ورى« لعب الحادثة التاريخية التوثيقية التى وقعت بين عامى 
2004 و2005 بطريقة مش��وقة تجنح إل��ى إدماج الحكاية فى عدة 
دوائر سياسية وجمالية كى يخرج بنتائج عدة تخص الواقع السياسى 
المؤل��م وكي��ف تعام��ل معه الفن��ان المس��رحى المش��غول بالهم 
الش��خصى والهم العام فقد تبدو الحكاية بسيطة أو شبه معتادة لو 
أنك تابعت فلسفة األصوات/الش��خصيات، وهى تعلن بشكل صريح 
كينونته��ا، وق��د تبدو مجنون��ة التفاصيل لو أنك راجعت المش��اهد 
الت��ى تغوص ف��ى حلم اللحظة السياس��ية واالجتماعي��ة التى تبدو 
كالكاب��وس، وقد تب��دو تعبيرية لو أنك استس��لمت لحمى البداية، 
حيث تخرج الش��خصيات فى أجواء ضبابية لتس��مع لصوت الس��ارد، 
وهو يش��رح موقفة من المش��هدين الدينى والسياس��ى، وقد تبدو 
عبثية لو أنك راجعت طرق األداء المبالغ وفنون السيرك، ولن يظهر 

فى هذا التكوين دون كيش��وت ورحلته المعروفة إال كهامش داللى يمكن تأمله أو 
تصور الش��به بينه وبين المخرج صاحب األف��كار الكبيرة فى المجتمع العربى، حيث 
الهم الفلس��طينى والهزيمة التى القاها صدام حس��ين فى الع��راق وكيفية تعامل 
المتطرفي��ن الدينيين مع النس��اء أثناء الح��رب، وفى التفصيلة األخي��رة قدم فريق 

العمل مشهدا كوميديا أسود بامتياز. 
واللعبة الداخلية تقوم على س��رد الحكاية فى أحد االستوديوهات أو من خالل بروفات 
العمل المس��رحى )دون كيش��وت فى تونس(، حيث تقابلت الش��خصيات األساس��ية 
بع��د الثورة فى أحد االس��توديوهات كى تقدم تصورا كامال عم��ا حدث بغية التصالح 
والتس��امح وكدليل على اعتراف النظام بالخطأ لك��ن بالطبع وكما هو متوقع ال تظهر 

الحقيقة للناس وتبقى وكأنها لم تكن. 
 والدرام��ا هنا تقوم على قص��ة )عزيز وعزة( اللذين تعرضا لمراقبة أمنية من قبل أحد 

أفراد الش��رطة لشك السلطة فى شخصية )عزيز(، وذلك أثناء بروفات المسرحية، حيث 
يتمك��ن الش��رطى الطامع فى الفتاة من تقمص ش��خصية ممثل ي��ود االنضمام إلى 
فريق العمل، وبالفعل ينضم إليهم ليوجه س��هام جبروته، ويطيح بالمخرج فى دهاليز 
الس��جون، حيث يته��م بالتحريض على ممارس��ة اإلرهاب ومن هنا تتش��كل األحداث 
أو الصياغ��ات المختلف��ة للتكوين الدرام��ى، فالرهان كان كيف نق��دم حكاية متوقعة 
بالمنطق الذى يفضح الراهن السياس��ى، ويؤكد دور الفن فى االش��تغال المعقد على 

الحكاية المكررة. 
  أدمج المؤلف والمخرج بعض األلعاب الدرامية س��واء فى تعدد طرق وفنون 
األداء أو كيفي��ات تطوير الحدث لكن العالمة األساس��ية التى اعتمد عليها 
كانت مجموعة الممثلين الفاعلين والذين يمكنهم االنتقال الس��هل بين 
أن��واع الفنون، حيث ش��اهدنا أداءات مجنونة وأخرى ناعم��ة وثالثة تبدو 
توثيقي��ة م��ن خالل أصوات الش��خصيات أو الس��ارد األساس��ى للحكاية 
)صوت المخرج(، كما تابعنا عب��ر تقنية الفيديو بعض اللحظات المقربة 
أو تلك التى تكش��ف عن مكنون الش��خصية سواء الداخلية فى الحكاية 
األس��اس أو المؤدية للعمل كممثل يراقب ويط��رح وجهة نظره، كما 
تابعن��ا تصوير بع��ض اللحظات عل��ى البانوراما لدون كيش��وت وهو 

يخوض الحرب.
وكعادتنا مع معظم العروض التونس��ية الجديدة نقابل األحداث على 
خش��بة عارية إال من بعض اإلكسسوارات البس��يطة التى يستخدمها 
الممثل��ون أثناء تقديم المش��اهد الس��ريعة، وه��ى طريقة يعتمدها المخ��رج الكاتب 
ليراه��ن على دور اللعب الدرامى فى تكوين تفاصي��ل الحكاية وال مانع فى هذا النوع 
من االتكاء على أزياء مناس��بة تحاكى األزمنة واألحداث بش��كل الئق جماليا، فمالبس 
الممثل الذى لعب دون كيش��وت ذكرتنا بالشخصية التاريخية وكذا أكد مشهد الحرب 

فى العراق أن بعض المتطرفين ما هم إال حيوانات ينتظرون ضحاياهم السهلة. 
وق��د عمد المخرج الس��تخدام الحبال التى تس��اعد فى مش��اهد الس��يرك، حيث تعلق 
الش��خصية نفسها وتطرح مأس��اتها أو تلعب مع الحكاية بش��كل مغاير، وهى مسألة 
تابعناها مؤخرا فى عرضين تونسيين ألنور الشعافى وجعفر القاسمى، ويبدو أنها ذات 

وجاهة وفعالية تجذب كثيرا من المخرجين. 
لقد بدا لى دون كيش��وت هنا غريبا فى أرض غريبة يبحث عن دنياه التى غابت كثيرا 

عن خشبة المسرح، حيث تاهت حكايته فى سبيل حكاية عزيز وعزيزة. 

أحمد خميس

دون كيشوت تونس فى حضرة الهستيريا
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 )بعثة احمليط الهادئ Expedition Pacific( العرض البرازيلى الذى شارك باملهرجان فى الدورة اخلامسة 
والعشرين 2018، العرض قدمته فرقة Cia Truks من تأليف جابريال سيتشن، وهينيريك سيتشن، وروجيريو 

بتشواس، ومن إخراج هينيريك سيتشن، العرض يدور حول قضية بيئية عاملية هى النفايات امللقاة فى البحار 
واحمليطات وتأثيرها على البشر واحلياة، فجزيرة املهمالت الكبرى باحمليط الهادئ تزداد حجما يوماً بعد يوم، 

وهناك من يصر على حتويلها إلى شىء أفضل للبشرية، بدال من إنكار وجودها. 

مشهداالثنني 16 - 9 - 2019 العدد السابع

»من تحت الجلد ســتنمو شعيرات جســدى تغتصبني”.. أى فزع أوردها لهذه العبارة؟ 
من دفعها ألقصى الجدار حتى تكاد تتوارى داخله؟ أى أفواه داهمتها ونبتت من تحت 
أرجلها؟ من الصعب أن تنظر فى عينى الخوف.. أن تراه مجسدا فى عينى خائف.. تلك 
المتسعة أو المغلقة دائما، وهى كذلك؛ »عائشة« بطلة العرض المغربى »عالش« أى 
لماذا باللهجة المغربية، لفرقة الكواليس للمسرح من إخراج وتأليف عبدالفتاح عشيق.

مســتطيل أفقى ضوئى بإضــاءة شــاحبة خافتة، يؤطر عمق المســرح 
ويضيــق مســاحته ويحــدد حيــز الرؤيــة من المســرح الخــاوى من 
أى قطعــة ديكــور، إال من لوحــة فارغة كســبورة خضــراء باهتة فى 

الخلفيــة تطابــق حجمــه، يظهــر نصف جســد امرأة مــن اليمين 
الخلفــى، كبدايــة متســحبة متلفتــة، تســند ظهرها علــى الجدار 

المتباعــدة ملتصقة، تتســحب يدها فاردة أصابعها 
، تتحســس بهــا الجدار خلفهــا ببطن  ها يد
للخلــف،  المقلوبتيــن  يديهــا  كمــا ثــم 
الجســد  ملتصقــة  تتحــرك  ســحلية 

متســحبة  دخولهــا  يســتمر  بالســطح، 
متحسســة، بوضــع وجهــى جانبــى ال ينظــر 
لألمــام، مغطى بشــعرها، بثوب بســيط مجرد 

مــن التفاصيل رمــادى اللون، مــع حركة لليدين 
والقدميــن تبــدو مفصلية هندســية، اســتمرارا 

لتشويه جروتسكى مؤلم، مع موسيقى خافتة 
متحسســة الوقع كحركتها، تتســحب حتى 
المنتصــف خائفة، تنفض عنها بعشــوائية 
فزعة شــيئا ال نــراه، نبدأ فى ســماع أغنية 
كالنواح لغالية بنعلى كهمس نفسها؛ »من 
رحم أبى أتيت وأعلم خطأ العبارة.. من تحت 
الجلد ســتنمو شــعيرات تغتصبني..”، تقف 
مخلخلة الجســد كقطعة مــن القطن، تبدأ 
فى رســم منطقــة ألمانها، تحاصر نفســها 
فيها لتختبئ، فى دائرة ترسمها بطباشيرة 

بيضاء، إنها اآلن داخلها كما الرحم.
هــذه البدايــة الوصفيــة ضروريــة لهــذا 
المشــهد التأسيســى المهــم لقصــة هذه 
المــرأة، التــى ترويها أمامنــا بتجريد رمزى 
عميــق، بطباشــيرة علــى ســبورة؛ حيــث 

يداهــم دائرة أمانها ثالثة رجال مقنّعين كاألشــباح بهيئات 
متشــابهة، يدخلون مــن حيث أتت من اليمين متســحبين 
ببــطء ملتصقيــن بالجدار بجنــب كقطعة واحــدة، فالكل 
مشــوه.. جان أو ضحية، نكتشــف رســمهم ذيــال يلتصق 
بالدائــرة، ليوحيا معا بشــكل الخلية التناســلية الذكرية، 
يشــق أولهم بيده الدائرة بحدة، فى إشــارة رمزية لعنف 
وحالــة اغتصــاب، مدعمة بصوت خشــن على الســطح، 
كمزيد من التجسيد الرمزى، فيحاصرها الثالثة، أحدهم 
عن يســارها وآخر يمينها والثالث أمامها بمعطف أسود 

كطيــر جارح ينتفض فى انقضاضه على فريســته، فى مشــهد 
كلــى مبدع الرمزية والتنفيذ، يغطونهــا تماما ثالثتهم، فتجثو 
علــى ركبتيها غائبة عــن النظر، لتقف محاولة بشــكل محموم 
محو الدائرة كمن اكتشــفت حملها، لتكون الدائرة اآلن بطنها 

الممتلئة كتوصيف جديد لها، ترســم جنينا داخلها 
وثالثــة رؤوس فى ذيــل الدائرة، فهــى حامل فى 

ثالثة أطفال.

اختزل المشــهد الســابق جذور حكاية »عائشــة« وصراعها النفســى، برسمتها التى 
ستظل معنا بقية العرض، وبتجريد مشابه سنقفز زمنيا ثالثين سنة صارت عمر أبنائها 
التوائم الثالثة، الذين يصبحون نسخة من مغتصبى أمهم، بشكل رمزى قصدى يشير 
لتطابق متوقع للطبيعة الذكورية وامتدادها، وبالفعل فأول ظهور لهم كان فى هيئة 
عنيفــة هجومية تعنف أمهم، فنفهم أن أقاويــل الناس عنها تطاردهم، بينما نرى فى 
مشهد افتتاحى قبل بدء العرض امرأة تطرق باب »عائشة« المغلق تحرضها على 
الرذيلة، فقد بنى العرض تاريخا للشخصية، جعل المشاهد متعرفا على حقيقتها 
ليتبناها وإن صدر التشكيك، وإن صمتت عائشة، التى وإن صرخت تبدو هاذية، 
نراها تحمل حقيبة ســفر بعد طرد أبنائها المتشككين، ليبدأ الصراع بينهم، 
بيــن مهاجم ومدافــع، يعلو الصراخ، لكــن تهمس الحركــة فتخطف العين 
باختزالهــا للكثير، وهــو ما أجاده بوضوح حتى آخــر العرض الكريوجراف 
محمد قابة وأتقنه أداء الممثلين الستة، بأدوار بعضهم المزدوجة.

نرى عائشــة مشوشــة بقية العــرض، بائســة محاصرة بين 
أبنائهــا، تكرر ســؤال “عالش أو لمــاذا؟” والذى بدوره 
يتكــرر فــى حديــث أبنائها الســاخط، راســمين 
حــادة  بخطــوط  مدينــة  مالمــح  بطباشــيرة 
كذكوريتهــم مــع رســمتها الدائريــة، يلعنون 
جوع الســنين واألقاويل..غيــر منتبهين لكون 
الجوع أكثر ما يبرئها، فحصار عائشة االجتماعى 
والنفسى يمتد حتى من رحمها، تكرر أنها عائشة 
لكنها لــم تعش أبدا، تمشــى بجســد مهزوم 
مهدل يتدلى شعرها لألسف أمامها، لنراها فى 
لقطات شاعرية شجنية تعبر عن روحها، قدمت 
بإضاءة األلترا المزرقة مــن خالل صورة تقنية، 
ترتدى فيها ثوبا أبيــض وتمتطى طيرا أبيض 
متوحــدة معه كتوق للخالص، فيســير العرض 
بموجة منســجمة فى صياغة مرهفة مختزلة، لم 
يخدشها سوى بعض المشاهد الوسطى، إذ يكثر 
الحوار وتواصله بتعبيرية انفعالية، وسط تميز عام 
اتصف به العرض، من حركة أو ســينوغرافيا لرفيق عشيق، وإضاءة 
بارزة األثر صممها حســن فائز، متماشــية مع الحــاالت المختلفة، 
تجيد حالتى اإلخفاء واإلظهار، مضيفة إيقاعا وبعدا دراميا فى ظل 

ثبات المنظر المسرحى وغياب الديكور إال من السبورة الخلفية.
فى المشاهد النهائية للعرض، وهى من أبدع مشاهده، نرى عائشة 
منقســمة الثنتيــن متطابقتين مالبســا وحركة، ترتديــان معطفين 
كذكورالعرض، تحمل إحداهما سكينا فتموت األخرى، فتحملها األولى 
بوضع متعاكس يظل ملتصقا، يثير شعورا باأللم، يعكس فقدا وانشطارا 
وتشــويها، ليبــدأ تصاعد مشــهد النهايــة الصامت، إال من موســيقى 
تأثيرية متصاعدة بإيقاع ثابت؛ فتصبح اإلضاءة ممثلة فى دوالب ضوئى 
رأسى مســتطيل، يمر من اليســار لليمين على عمق المسرح المظلم، فى 
حركة كالمســح الضوئى، بحيث يؤطر ما يريدنــا التركيز عليه، فمرة نرى 
الفتاتين تقفان من جديد جوار بعضهما، وأخرى ينضم أحد الرجال الثالثة 
عــارى الصدر، حتى يتم اكتمال الثالثــة بنفس الهيئة، فيزيد واحد مع كل 
مرة من المســح، ليســتديروا جميعــا للخلف يمحون بحركــة محمومة ما 
خّطوه على السبورة من هواجس وانعكاسات نفسية، فى عملية تطهير 
تســتمر، فيستديرون بوضع مواجه، ليبدأ تقدم الرجلين عن المرأتين 
فى الخلف بداللة ذكورية، ويســتمر مستطيل المسح الضوئى بسرعة 
متزايــدة، لتنضم فتاة جديدة فى الخلف تســاوى عدد النســاء والذكور، 
ثم تتقدم النســاء الثالثة جنبا لجنب وسط الرجال الثالثة على صف واحد، 

متساوين، ليكتمل مضمون عرض متميز بليغ التعبير.

عالش.. رحم محاصر وحياة طباشيرية

أمل ممدوح
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 )فلوريانا فراسيتو Floriana Frasseto( ممثلة ومخرجة سويسرية من أصول إيطالية، هى املمثلة 
واملخرجة الفنية لفرقة مومنشانز العاملية، ساهمت فى إنشاء الفرقة عام 1972، مع الثنائى اندريز بوسار 

وبرنى شورتش، وقدمت فلوريانا العديد من األعمال املسرحية فى جوالت حول العالم على مدى أكثر من 
أربعني عاما، متيزت باحلماس فى تقدمي أشكال جديدة للعروض املسرحية، كان لفلوريانا بعض التجار 

األخرى فى مجال تصميم األزياء املسرحية، والتصميم احلركى لعدة عروض مسرحية. 

االثنني 16 - 9 - 2019 العدد السابعمشهد

إن الوضــع الراهــن لسياســة الحياة يفتقــر إلى بنية محــددة؛ حيث تطغــى عليه فكرة 
الســيولة، وذلك يغير الوضع اإلنســانى على نحو جذرى، كما يدعــو إلى إعادة النظر فى 
المفاهيم القديمة التى طالما كانت تؤطر لســرديات الوضع اإلنسانى، لقد أصبح منطق 
التغيير الدائم هو الثابت الوحيد، وهو ما نســتطيع تلمسه فى العرض العراقى “سندباد” 
تأليــف وإخراج أحمد محمــد عبد األمير- العرض يقدم ضمن فعاليــات مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته 26 – يؤكد العرض منطق التغيير الدائم 
ويعتمد الســيولة أساســا فى انتقاله من صورة ألخرى، فتالحق الصــور والخياالت يقدم 
عددا كبيرا من الرموز والتى بالضرورة تحيلنا إلى أشياء وأفكار وأماكن منها ما هو مادى 
ملموس وما هو ميتافيزيقى، يتوســل العرض بخيال الظل وشخصية السندباد لتوصيل 
أفكاره، شخصية السندباد أحد شخصيات ألف ليلة وليلة والذى عرف عنه تنقله بين البالد 

بوصفه بحارا مغامرا، وارتبط فى الخيال الشعبى بطائر الرخ األسطورى، أما 
عن خيال الظل فهو يســتخدم فى العرض بشــكل أكثــر حداثة، وهو خيال 
لبشر ويمتزج مع التقنيات الرقمية الحديثة، فنحن نعيش فى ثقافة )الواقع 
المتصــور(، التى أتاحتها لنا تكنولوجيا االتصــال الجديد، كما يرى مانويل 
كاســتى، فلقد صار االعتقاد المتصور بمثابة اعتقاد فى حالة تتخلق، جعلت 
من الحــدود الفيزيقية للمدن والقرى غير موجــودة مما غير مفهومنا عن 
المكان، لقد تحول حيز المكان إلى حيز التدفقات الذى يحمل معه مفهوما 
زمنيا جديدا يتعارض مع زمن الســاعة، وقد ظهر هذا التحول بشــكل جلى 
فيما يخــص االهتمام بالفن والرؤية البصرية للمرئيات فى ظل ما ســمى 
بالنظام التناظرى الرقمى، فاإلغراق فى الرقمية خلق حالة من التعطش إلى 
الرمــوز التناظرية ما جعل الحياة أكثر تجريدا وانعزاال وبرودة فى العالقات 
اإلنسانية، وراح اإلنسان يبحث عن خبرات فنية خصبة تشبع نهمه للصور 
والحيوية والخيال، يمكن اعتبار شــخصية ســندباد رمزا لإلنسان ذاته فى 
عموميتــه، وســندباد هنا فى هذا العــرض ال يختلف كثيرا عن شــخصية 

ســيزيف األســطورة؛ حيث الال جدوى مــن دفع الصخرة ألعلى بعد أن تدحرجت ألســفل 
وهكذا من جديد بال أى جدوى، إنه ذلك الشعور بالعبث والذى يعد فى جوهره ملمحا من 
مالمح التجربة اإلنســانية المعيشة، سندباد ذلك اإلنسان دائم الرحيل إلى البحر ثمة ما 
يضنيه فى البر ومع ذلك يســتمر فى الرحيل بال جدوى يسأل عن الجدوى ويجيبه العالم 

بالصمت الذى يقطعه أصوات الحرب ونيران األسلحة. 
من خالل قماشــة بيضاء يعكس عليها الداتا شــو مادته تكــون البداية عبر مجموعة 
مــن الدوائر المتالحقــة يظهر من خاللها )كف/يد بشــرية(، ومن خــالل الظل تبدو 
هذه اليد أكثر ضخامة ما يجعلها تفرض ســيطرتها وإحكامها على كل ماهو منعكس 
على تلك القماشــة البيضاء، وبأصوات الرعد والبرق يمكن صنع حالة من التوتر الذى 
يصاحبه تكوينات ظلية لبعض من البشــر إلى جوار تكوين أشــبه بالشكل التقليدى، 
كما يتصور عن الشــيطان، ذلك الشكل المتصور فى الال وعى الجمعى للمتلقى؛ حيث 
القرون وضخامة الجسد، وترى تلك اليد العليا وكأنها تتحكم فى الجميع؛ ما يحيلنا إلى 

ذلك الصراع األبدى بين الشــيطان وبنى البشــر وهو صراع مرئى من تلك اليد العليا 
التى يشــير إليها العرض، يقدم العرض رحلة اإلنســان متجسدة فى السندباد والذى 
يــأكل التفاحــة التى تؤدى به إلى لحظة الســقوط تلك اللحظة التــى تعد إذانا بحياة 
أخرى، يســتهلها المخرج بتنين ينفث نارا ليعود بنا إلى المعنى األســطورى لشخصية 
السندباد، ويكثف العديد من المعانى فى لقطة واحدة، وكما يحجب جناحى طائر الرخ 
المالزم لشــخصية السندباد فى الخيال الشــعبى ضوء الشمس تغيب اإلضاءة وتظلم 
الشاشة فى بعض األماكن إمعانا فى تكثيف اللحظة، تفرض الحروب نفسها على هذا 
العرض المعتمد فى األســاس على الصور المتغيــرة والمتالحقة المكثفة، ثمة بعض 
اإلنفجــارات المتتاليــة إلى جوار توالى ســقوط المبانى، وصوال إلى مشــهد غاية فى 
الرهافة تظهر خلفية حمراء اللون وكأنها رمز الدماء وأمامها مجســمات ثالثية األبعاد 
لتكوينات نســاء ورجال بلــون ذهبى فى صعودهــم إلى الســماء، وكأن الروح تصعد 
لخالقهــا فى حالة أشــبه بالتضرع لإلله من خالل أصوات الموســيقى الروحانية 
وتلك المعانى القاســية التى تخلفها الحرب، يقدم العرض بعض الخياالت 
السوداء ألشــخاص يقومون بأداء حركات جســدية أشبه بالتى تقدم فى 
الحضــرة، مع دقات طبــول فى إيقاعــات منتظمة متتالية فــى حالة من 
التصاعد، يتنقل السندباد من بلد إلى آخر، وبالطبع تبدو العراق حاضرة 
بقــوة، وال يمكن عدم االنتباه إلى عوالم الفضاء والفلك والنيازك ونجد 
الســندباد، وكأنه طائر فى وسط تلك العوالم الفضائية فهو قادر على 
اختراق الكون ذلك أنه استحال لرمز يمكن من خالله أن ترى كمتلقى 
كل شــىء فى هذا الكون الفسيح، وبشكل سريع يقدم العرض صور 
متالحقة لوســائل التواصــل االجتماعى “فيســبوك وتويتر وواتس 
آب”، وغيرها من وســائل التواصل االجتماعى التى أصبحت مجتمعا 
بذاتهــا بل حلت محل المجتمع الواقعى فى كثير من األحيان، يقدم 
العــرض مزجا بيــن ما هو تراثى ومــا هو متطور وصــوال إلى ذلك 
الواقــع االفتراضى، لكنه ليس بمعزل عن الكون بل إن الواقع االفتراضى الذى يقدمه 
العرض يرتبط ببيئة التمثيل ويحاكى أو يبدع واقعا موازيا من خالل استخدام تقنياته 
المحددة، وبالتالى يكشــف هــذا الواقع عن عالقات مثيرة لالهتمام مع فن المســرح، 
إن هــذا الواقــع االفتراضى بدوره يتحدث بلغة تربط بين سلســلة من الصور الفاعلة 
والنتيجة بالتحديد هى أن الديناميكية بين التعبير/والال تعبير يتم تقديمها فى عالمة 
واحــدة أى معنــى النص والتعبير عنه، وهو ما يعد فى ذاته حدثا/ فعال، إن الصورة فى 
ذاتها تكون موضوعا واقعيا، تلعب على فكرة الوجود/الغياب، تعتمد فى جوهرها على 
الحركة الدائمة والتحول الدائم، فما يقدم ليس شــكال ثابتا وإنما دائم التغيير وقابل 
للتعديــل أيضا، عرض الســندباد يعتمد فى جوهره على التمثيــل الصامت/اإليمائى؛ 
حيــث يؤدى من خــالل ممثلين دون االســتعانة بالكلمات المنطوقــة بل يعتمد على 
ظالل شخصية الســندباد وبعض الشــخصيات األخرى التى تبدو ظاللها مشاركة فى 

األداء.   

السندباد.. رحلة الشقاء بين ظالل وعوالم افتراضية

داليا همام
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Brazil didn›t win any of the festival›s prizes but Switzerland did as Christina 
Diaz Adam, the swiss actress, won the best actress prize, actually only half 

the prize, in 1997 for her role in «Amaradona». 

Interview by: Dr. Tarek Ammar.  

For the beginning, any artist has several 
stages during his carrier. Can tell us about the 
stages of your carrier life?  

I think in the beginning when I was young, I 
was in San Francisco where I started my carrier. 
Then I have to Europe that represents the second 
stage in my carrier life. After that New York 
represents my third stage where I first started to 
collect my company that later became Mabou 
Mines. In New York came the climax of my carrier 
with lots of touring and lots of performing.  Then 
because of health reasons and age I came to halt 
where I thought of my whole carrier and which I 
enjoyed most, being a director or being a writer. 
It took me a lot of time to know that they are both 
the same thing. For many times I did not realize 
the play text is complete until I stage them. the text 
you are writing is holding some ideas that need a 
form to be clear. This is where the director comes to 
clarify the image and make the message complete. 
So, this makes the stages of my carrier three. 

You are here attending the Cairo 
International Festival for Contemporary and 
Experimental Theatre. What does the term 
"experimental" mean to you? 

To me, it means non-commercial. It means 
a theatre that does not bring money! Theater in 
America, like many other places in the world have 
become all about money. People enter a theatre 
carrier either to make big money or to use it as a 
step towards being on television or cinema, but not 

for theatre itself. So, the truth is theatre is nothing 
but gaining money. When it comes to me, it is not 
simple to create the theatre you may even want as 
this may cost you everything when you sell theatre 
in a country like America. You almost can't believe 
how many different thigs you sell from an artist at 
a time. So, in a theatre-consuming context, it is all 
about how to sell your work. 

As one of the "Avant-Garde" theater artists 
in America, how do you see your works reflecting 
the spirit of experimentalism? 

They don't. 
They don't!!... how come? 
Again, it is all financial. In order to create a 

project and make it succeed, it is necessary to invest 
in. And for most American projects in this respect, 
you first invest and then you hope that something 
comes out of this investment. 

Concerning international theater festivals 
like CIFCET, how significant are they, in 
your opinion, for pushing the international 
theatrical movement even forward? And what 
are their effects on the international theatrical 
movement? 

I think these festivals are very significant as first 

they give theater artists the opportunity to meet, 
see the works of each other's and discuss about 
relevant issues of concern. They also bring forward 
the spirit of the countries hosting such festivals. 
I think these festivals are creating a miniature of 
the world. Therefore, I think their effect is very 
positive over the international theatrical movement 
as you see theatrical bands from other countries 
and they see you. you introduce your creations for 
the world and the world provides you with samples 
of its own creations. It allows us to see what is 
going on around us in the other arts communities. 
I think that, basically, they are the key to grow 
relationships with others that water the grassroots 
of humanity. Inside the festival atmosphere you can 
communicate with different plays from different 
cultures. 

At the end of this brief encounter, what 
would you like to say to the people of Egypt as 
you are in Cairo? 

I'd love to say that the heritage of Egypt is 
so enormous. It is full of history, humanity and 
education. This is very significant for the human 
culture and human civilization in addition to 
theatre creations either from Egypt or from any part 
of the world that may inspire this amazing civilized 
heritage. 

These unexpected answers from this brilliant 
mind may leave us in a maze of questions about 
the nature of experimentation in theatre and its 
relation with funding. Questions that need to be 
answered if we are trying to find the true meaning 
of experimentation.

Lee Breuer:
The heritage of Egypt is so enormous

Being honored in Cairo 
International Festival 
for Contemporary and 

Experimental Theater, we had this 
brief encounter with the legendary 
American Avant-Garde writer, poet, 
director, lyricist, filmmaker, adapter, 
producer, teacher and director, Lee 
Breuer. Although the interview was 
very brief because of Mr. Breuer's 
tight schedule, his answers were 
astonishing and may raise further 
questions about experimentation in 
theatre. 
 Interview by: Dr. Tarek Ammar

Festivals are very significant for the international theatrical movement

To me, experimental 
means non-commercial
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Three honorees in the festival came from Brazil and Switzerland. The honorees 
were Ideal Belvita from Brazil in 1996, Sergio Mamberti from Brazil in 2009 and 

Floriana Fristo from Switzerland in 2018. 

Ramez Emad 

A dystopia is a community or society 
that is undesirable or frightening. 
It is translated as "bad place" 

and is an antonym of utopia, a term that was 
coined by Sir Thomas More and figures as the 
title of his best known work, published 1516, 
a blueprint for an ideal society with minimal 
crime, violence and poverty.

Dystopias are often characterized by 
dehumanization, tyrannical governments, 
environmental disaster, or other characteristics 
associated with a cataclysmic decline in 
society. Dystopian societies appear in many 
fictional works and artistic representations 
particularly in stories set in the future. Some of 
the most famous examples are George Orwell's 
Nineteen Eighty-Four, Aldous Huxley's Brave 
New World and Ray Bradbury's Fahrenheit 
451. Dystopian societies appear in many sub-
genres of fiction and are often used to draw 
attention to society, environment, politics, 
economics, religion, psychology, ethics, 
science or technology. Some authors use the 
term to refer to existing societies, many of 

which are or have been totalitarian states 

or societies in an advanced state of collapse.
The important question is: Will a day come 

when our world becomes the dystopia that 
we have created by ourselves Because of the 
huge technological development which made 
capitalism dominate and develop us into a 
copy in an unreal world that has no equivalent 
in real life, or our pure human nature will win? 
This is what the director “Mohamed Khashab” 
and the authors “Menna Maher, Louay 
Tarek and Hussam Hassan” tried to answer 
through their performance “Destopia VR" 
that presented at the 26th Cairo International 
Festival for Contemporary and Experimental 
Theater.

The Performance is talking about “Ismael”: 
that young man who loves the theater and 
life in general, But because of financial and 
social problems he became lives a boring life, 
until he was offered a chance from Artificial 
Intelligence Company, The offer is “enter 
into its parallel world and get all the updates 
through its system built-in one of the VR 
glasses in exchange for that the amount of 
money”.

The journey begins within that virtual 
world of Ishmael's mind, through which we 

discover his internal struggles, in which 

many of the constituents of his past appear.
The Main idea of   performance is ambitious, 

but its dramatic structure is not strong and 
the characters' motives are rather weak, the 
performance has moved from an "ambitious 
performance capable of communicating some 
ideas" to "a performance that presents ideas in 
a mere and superficial way".

This is because the performance was based 
mainly on the use of many "audio / visual" 
equations and represented by a large number 
of headlights and Video Projector shows a 
film material works in parallel with the drama 
of the show, and the play was based on the 
physical performance that worked as a parallel 
to the spoken word, and the image presented 
on the projector, which made the performance 
unable to clearly define its goals and priorities.

In the end, we are faced with a strong and 
ambitious "theatrical hypothesis" that was 
capable of evolving - by identifying clear 
ideas and dramatic lines - but stalled in front 
of the momentum of ideas the creators wanted 
to present with justification and without 
justification, which is one of the most serious 
mistakes made by the authors of creative 
works produced under the title "Collective 
Writing Workshops" containing more than one 

voice within a script.

Dystopia VR... A world we made 
for ourselves
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Interrogations of Honor
Nourhan Elometry

In an eastern community, there are 
some words that can define a person. 
There are some words that can bring 

about war and the servants of hell around. 
A girl is brought up to be physically virgin 
no matter what. A man is brought up to be 
spiritually honorable no matter what. A girl 
can't be defined physically but as virgin and 
pure. A man is given some privilege to exploit 
this virginity, and eventually the girl is the one 
to blame. Alash is a Moroccan performance 
that uncloaks the reality of the eastern culture 
dark side. 

The performance is the outcome of 
the brilliant Abdulfatah Ashik, who is the 
playwright and the director. To accentuate, 
Abdulfatah Ashik portrayed the performance in 
a mere experimental way. The presence of the 
black board on which some lines are drawn by 
the performers with chalk, is an experimental 
tool. For further analysis, the black board is the 
Tabula Rasa, or meaningfully the white board 
that needs to be written on some traces for the 
audience to discover them. The lines that are 
drawn are discordant; however they reveal the 
vicissitudes of the poor and oppressed Aicha. 

To recount the story, Aicha is a poor 
Moroccan lady who lives in the mountain. 
The selection of the place is very significant. 
The valleys of the mountains in Morocco 
are meant to be a residence 

for the poor. There are no enough services 
there, and only certain social level can stand 
these living conditions. Aicha is striving to 
make her children live an honorable life. In 
fact, she is the bread winner of the family, 
whom is challenged to get the stale bread 
for her children. Neither of the men, who 
are of different social and intellectual level, 
wants to leave here pure and chase as she is. 
And as everything costs, the audience is left 
perplexed unknowing whether Aicha saved 
her pride and purity, or got weakened by the 
brutal circumstances. 

The lack of bright colors on stage epitomizes 
the harsh tone of the play. Definitely, this is 
an experimental style. It is meant to take the 
audience inside the play to live the experience 
himself. In addition, that darkness symbolizes 
the well of inherited lies that the eastern culture 
fell in it. As long as the stickiness to the lies 
increase, as deep as the culture falls and sinks 
getting tremendously away from any beam of 
hope. To accentuate, when someone dies, his 
past dies as well. Although this is a universally 
acknowledged truth, this is never the case in 
an eastern community. Aicha dies, and her 
children are fighting to question her pride and 
virginity. They don't care but for the issue of 
honor and reputation. Therefore, Aicha dies 
and leaves behind a heritage of unanswered 
questions.  

Aicha's children struggle and 

fight to know whether their mother was 
really chase and pure or not.  Here, in a very 
selfish way, they forget about their mother's 
sacrifices and efforts to feed them and bring 
them up safe and sound from social dangers. 
What is really an issue here is their mindsets. 
The eastern mindset is blocked in terms of 
certain issues. They are totally unaware of 
the concept of the soul. The body is an utter 
mortal thing, but what stays is the soul. Even 
if the mother lost her chastity according to 
the miserable and atroce conditions that 
she has been undergoing. The soul is more 
important. She is chase and virgin in soul.  
For illustration, Aicha is wearing white 
throughout the story. The color white is an 
epitome of purity and chastity. Here, the 
playwright is trying to answer the questions 
racing in the mind of the audience by 
employing semiotics and visual signs. 

In the final analysis, Alash is an 
experimental performance that mirrors the 
issues of the society. The performance is 
superabundant with messages that should 
be taken into consideration. Here, the 
experimental and contemporary theatre 
proved and will always prove to be part 
and parcel of the truth. It is recommended 
to reflect what goes around in society, but 
it's profoundly aesthetical to present it in an 
untraditional way.

Alash:

Scene 07

Four jury members from Brazil participated in the festival: Nets Gakun in 
1994, Antonio Pedro de Oliveira in 1999, Carlos Butke in 2000 and Clovis 

Levy in 2004. 
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Scene06

In 2008, «Elimbrare» and «First Bite» represented Brazil while «I Choose» 
was presented in 2009. «Almost the Bag» participated in 2010. In 2018, 

«Expedition Pacific» was performed and during the current round, Brazil is 
represented by «Dream Hospices». 
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I Too Sing Africa
Dr. Nessma Salim

In a condensed dramatic show, 
Ovunda Ihunwo sums up the life of 
the African race. He represents the 

chronicle of these people in a musical show 
entitled The Land of People. The show 
starts with a symbolic scene of the African 
people led as slaves. They are controlled and 
directed, deprived of their free will. This is a 
symbol of dehumanization and degradation. 
However, these strong-welled people turn 
around, attacking the tyrant who manipulates 
their lives. They succeed in achieving 
their freedom. They start to celebrate their 
liberty through dancing and singing. Such 
a symbolic scene may be a reference to the 
African liberty from America oppression. In 
this scene, the African slaves protest against 
the enslavement, asking for liberty. Their 
success echoes Langston Hughes' poem I 
Too Sing America, where he, the darker 
brother, was maltreated and sent "to eat in 
the kitchen/ when company comes" (34-), as 
if he were a slave; black, from another world, 
living in the white house. The first scene of 
the show is the physical representation of 

Hughes' poem.
However, this situation does not last long; 

the slaves succeed in getting their freedom. 
They realize the vision of Hughes in the 
poem as he envisions a future in which he 
is no longer sent to the kitchen, and no one 
would dare to call him unequal. The African 
would be considered equal, if not superior, 
and these people who were looking down 
upon him, (presumably the white majority) 
will see him as equal, and "be ashamed" (17) 
of their previous prejudice. 

In the scene of celebration dance, the 
African dancers convey a message that tells 
about their own culture and history. They 
promise their audience of a prosperous future 
through telling about different regions with 
great heroes like Nigeria and other tribes. 
They confirm that they already have their 
own anthem; a symbol of liberty, power 
and entity. They are not in need of external 
support to civilize them. Rejecting slavery, 
these African heroes are different from Daniel 
Defoe's Friday, the salve in Robinson Crusoe, 
who surrenders to Crusoe's tyranny and agrees 
to be his slave.  Colonization is not only the 
acquisition of land, it is the occupation of 
mind, attitude, and thought as well. These 

African heroes reject this exploitation and 
they succeed in freeing themselves. The show 
ends with the black heroes celebrating their 
freedom. They are psychologically repatriated 
to their homeland.

The show is short with no metrical 
pattern. There are no long songs, no much 
speech. The spoken sentences are short and 
condensed. They do convey short messages. 
This technique gives the audience plenty 
of time to think and absorb each individual 
thought in the show. There is no rush, there is 
a given chance to audience to contemplate the 
situation of these African brothers, thinking 
about their right to live freely, specially since 
they are people with culture and history.  The 
show is an instructive one. It conveys moral 
lessons to every audience. The show instructs 
audience about the importance of struggling 
and fighting to keep one's right. The Africans 
struggle and fight to prove their presence and 
keep their right to live freely. Self confidence 
is another message embedded in the show. It is 
self confidence that helps the Africans to stand 
and keep their entity in front of the powerful 
other. It is Hughes' dream and vision that there 
would be one day, the black would be equal to 
the white, if not even superior.

The Land of People:
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Brazil had 11 performances in 9 rounds. In 1996 «Arrival of Mariners» was 

shown. In 1998, two performances represented Brazil: «Dennis Stalkers as 
Stewart» and «Kratu Lirbon Er rossa». «Men and Women» represented Brazil 

in 1999 and in 2005, «Publicico» presented Brazil.

Romeo, Romeo , Romeo
Ahmed Samir 

Dance is always mixed with love, 
happiness and optimism. The 
rituals of marriage have their own 

dance, which does not resemble the dance of 
others . When we dance to grab the other›s 
eye and colonize his heart to fall captive to 
love. This is what the dance show Romeo 
Romeo Romeo By Joshua Monten COMPANY 
from Switzerland  ,  It was first presented 
on 6 December, 2018 in Bern, Switzerland. 
Choreographer or Movement coach  Joshua 
Monten , Lighting Designer  Mirjam Berger , 
Amandine Baldi  and The Dancers are Noa Van 
Tichel, Jack Wignall , Konstantinos Kranidiotis   
, Max Makowski 

Previously, the show participated in 
several festivals including: 
• Dampfzentrale Bern, Bern (CH), December 
2018
• Dock 11 Berlin, Berlin (D), January 2019
• Schweizer Künstlerbörse, Thun (CH), April 
2019
• Zentrum Paul Klee, Bern (CH), May 2019
• INFANT Festival, Novi Sad (RS), June 2019
• Heimspiel Festival, Diepenheim (NO), July 
2019
• Buskers Bern Festival, Bern (CH), August 
2019
• Theater Uri, Altdorf (CH), December 2019
• Stadttheater Solothurn (CH), January 2020
• Dampfzentrale Bern, Bern (CH), December 

2018
• Dock 11 Berlin, Berlin (D), January 2019
• Schweizer Künstlerbörse, Thun (CH), April 
2019
• Zentrum Paul Klee, Bern (CH), May 2019
• INFANT Festival, Novi Sad (RS), June 2019
• Heimspiel Festival, Diepenheim (NO), July 
2019
• Buskers Bern Festival, Bern (CH), August 
2019
• Theater Uri, Altdorf (CH), December 2019
• Stadttheater Solothurn (CH), January 2020

The company always strives to create 
hybrid forms by re-combining contemporary 
dance with various components of motor 
performance such as dog and animal behavior 
patterns, sign language, theater battles and 
Commedia dell’Arte. They have their own 
choreographic language that is fun, ridiculous, 
complex and innovative.

In a simulation of today›s online dating, 
the dance continues to play a central role for 
many of us. In his famous play Romeo and 
Juliet and those that symbolize the discovery 
of love when chosen by love and makes them 
new fuel for a war that has not extinguished 
amid the conflict of noble families in Verona 
... The other is rejected by virtue of the third 
social laws Show him and they have to kill love 
inside them as others kill everything, The lovers 
refuse to do so and stand up in front of everyone 
defending their feelings , But those feelings are 
slaughtered in the midst of a struggle of hatred 

and revenge, but once the lovers die until their 
memory lives with every heart beating love 
again to see in Romeo and Juliet meaning love .. 
This is what I draw from our show dancer story 
, He gives us his famous love character Romeo, 
who discovers love anywhere and in any dance 
, The show is a great case and a celebration of 
kinetic splendor resulting from hope and desire 
where the language of movement depends 
on the techniques of intermarriage between 
dancers and flirting studies of animals (ostrich, 
gorilla and rhinoceros) in addition to folk 
dance traditions (Maori and Greek) and dance 
performances such as: (Guara Guara and Web 
/ Nai Nai ) Which is presented in an innovative 
dance , More flexible and brighter when all the 
dances are presented and give us a personal 
look at those older dance events

This is what the company always seeks 
by creating mixed forms by combining 
contemporary dance with various components 
of motor performance such as dog and animal 
behavior patterns, sign language and theatrical 
battles , Comedy de Larte has their own 
choreographic language, which is fun despite 
the complexity of its creation

Dance is characterized by the introduction 
of new ideas of relationships through a wave 
of dance characterized by unexpected dazzling 
dynamic and enveloped by a musical situation 
makes it more fluid, giving the presentation a 
complete state of cinematic integration carries 
the main idea with a visual charm
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In 2018, Switzerland was the guest of honor and presented «You and 

Me» in the Opening Ceremony and «Joy». During the current round, two 
participations from Switzerland will be performed: «Viva la Vie» and 

«Romeo, Romeo». 
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the Prairie of Your Room 
through Binoculars

Nourhan Elometry 

Surveys the Prairie of Your Room 
was selected to be one of the 
performances in the CIFCET's 

26th edition. There must be a tremendous 
marvel behind this choice. Surveys the 
Prairie of Your Room is the marvelous 
outcome of Witness Relocation Theatre 
Company. The performance was born inside 
the bosoms of La Mama Experimental 
Theatre Club; that has an African-American 
halo. For further accentuation, Witness 
Relocation Theatre Company came into 
existence in 2000; led by Dan Safer. The 
aesthetical outcome of this company is 
always a fully-scripted work, or a dance 
performance. It is impressive to know that 
Dan Safer devoted his senses and ideas to 
be the sole director and choreographer of 
every WR show. 

Collaboratively, Dan Safer, Ae Andreas 
and Jay Ryan moved toward a universal 
appreciation. Dan Safer is said to be the 
director and the choreographer, Ae Andreas 
is a performer, and Jay Ryan is the production 
manager and lighting designer. They have 
performed their theatrical pieces at venues 
like: Abrons, Dance New Amsterdam, 
The Bushwick Starr, NYC Summer Stage, 

JACK, Dixon Place, CATCH!, Prelude 
Festival, The Ohio Theatre, American 
Repertory Theatre in Cambridge, Fuse 
Box Festival in Austin, and more to 
come appreciating the innovation of this 
company. Therefore, the CIFCET Selection 
Committee didn't hesitate for a moment to 
choose such performance to be presented 
in the opening ceremony to be crowning 
the amusement which the attendees are 
accustomed to witness.

Surveys the Prairie of Your Room is 
an exquisite mesmerizing performance 
for profuse reasons. It is a message to 
visualize what can be done if a temporary 
place is to be occupied by a vivid entity. 
For illumination, Surveys the Prairie of 
Your Room is a duet about what happens 
in luminal spaces and states. The places 
that causes perplexity to anyone; leaving 
him confused which direction to choose 
eventually. So, the audience is left in the 
same status of bewilderment. Furthermore, 
the performance is about hotel rooms and 
elevators; that are meant to be occupied 
temporarily and holistically by someone. 
All of these ideas are monopolized 
choreographically and aesthetically.

In an interview published on The Dance 
Enthusiast, May 2019, Dan Safer answered 

very important questions that completed 
the image of the enigma of Surveys the 
Prairie of Your Room. "I realized that 
given parameters of time and money and 
resources, the best thing I could do- and 
the best challenge to myself- would be 
to put on a small show, just two people, 
myself being one of them, with minimal 
lighting, simple sound cues, no set, ultra 
portable, relying only on the bodies of the 
performers and their relationship to each 
other and the audience. We made the piece 
to work in non-theatrical spaces as well, so 
it can happen in galleries, hotel lobbies, or 
wherever." – said Dan Safer summarizing 
his conceptions about the performance. 
This proves that the performance can fit 
anywhere and everywhere. 

Witness Relocation Theatre Company 
participated in many national and 
international festivals as La Mama Moves 
Festival, 2019, The Invisible Dog, Brooklyn, 
2019, Massachusetts Institute of Technology, 
2019, Abu Dhabi Arts Center, 2018, Orchard 
Project, NY, 2018 and Little Theater at Dixon 
Place, NYC, 2017. After such international 
exposure, the performance would be listed 
amongst the best ones competing for 
posturous awards.

Surveys



Monday 16, Sep, 2019Issue 703

 The English Daily of the 26th CIFCET 

xperimentalEthe

Prolog

 Performance and Crisis
 of Freeing the Body

Switzerland participated with 13 performance in 6 rounds of the festival. 
The first participation was in 1995 with «Amaradona». In 1996, three 

performances represented Switzerland: Book of Meditations – 18/ mm man 
– May Day Destiny. In 2000, two other performances participated: Piece of 

the Heart – Jobf. In 2003 Switzerland introduced «Rondo» and «Terranes and 
Greedy». And in 2004 «Urbantros» represented Switzerland. 

 Message From ITI President to the
African Contemporary Theatre Panel

 Dan Safer: Choreography is a Language
not Mere Moves

Fukumori Ends Her Workshop with Applied Shows

For three days, starting on September 15, Dan 
Safer, American Trainer, will deliver his workshop 
«Making Dance Theatre». Safer, who appreciated 
the attendance, asked trainees to move their 
bodies in circles indicating that Yoga will be 
part of the next session of the workshop. He also 
asserted that choreography is a language not mere 
move providing an example that we can identify 

a street quarrel from the movement people do, 
even if we don›t hear them. safer said that the 
workshop will concentrate on what is going on 
inside the training room instead of a previously 
prepared plan. He added that exercises will show 
trainees what is inside their bodies and link it to 
the place. More than ten trainees, all specialized in 
dance, are attending Safer›s workshop 

After five days. Chiemi Fukumori, the 
Japanese choreographer and trainer, ended 
her workshop of «Finding the Authentic 
Conversation with Memory of Spaces». The 
workshop was ended in the open spaces of 
Cairo Opera House with applied shows of 
trainees expressing the concepts and skills 
they acquired during the five-day workshop 
that they described as very pleasing, very 
amazing and very useful. 

 On the opening of the African Contemporary Theatre
 Panel held as part of the events of CIFCET 26 and
 supported by ITI, Mr. Ali Mahdi, The UN Artist for
 Peace and Secretary General of ITI, indicated that
 Eng. Mohamed Saif Al-Afkham, president of ITI,
 is sending his greeting to the board of directors of
 CIFCET and the creative partners and media men
 for their participation in this panel with research
 papers that will bring the desired outcomes of
 the panel. He indicated that other UN obligations
 prevented Al-Afkham from participation, but he did
 his best so that this panel to be held in cooperation
 with Cairo International Festival of Contemporary
 and Experimental Theatre and he is betting on the
 final statement of this significant panel as he saw the
 axes and asserted that it will contribute in the future
 in providing key answers to the scene of African
 .performance arts
 Ali Mahdi appreciated CIFCET Board, describing
 the festival as a World Open Space and an Enlighted
 and authentic part of the world theater scene. He
 added that the festival provides the opportunity for
 dialogue among diverse cultures with all traditions
 and folk arts as it represents a regional platform for
 international meeting based on joint understanding
 – with minimum standard of agreement – for the
 necessity of coexistence and partnership that serves
 .human welfare
 Mahdi also indicated that ITI consideres

 communication and cooperation with CIFCET
 as a model for mutual efforts. He appreciated the
 festival panels that were carefully prepared to
 open new horizons for human knowledge through
 dialogues about African Performance Arts that were
 discussed for long. And today in Cairo, there will
 be a scientific, technical and artistic frameworks for
 .them through research papers
 He indicated that since ITI was declared in Prague
 in 1948, thanks for creative initiatives of several
 theatrical international figures in response to
 UNESCO call, African theater artists were among
 the first to contribute I this establishment, till we
 reached the 70th anniversary of ITI when they
 were greatly involved. This celebration was a good
 chance to appreciate the efforts of fore founders of
 ITI as this spread of acting spaces is the fruit of their
 .hard work

Along the history of theatre, 
western approaches of acting are 
the only standard in colonized 
countries. The non-European 
actor had to be trained for 
mastering the performance of his 
teacher who is fully aware of per-
formance heritage stimming from 
western drama if he ever wanted 
to show his talent. This depen-
dence led to oppressing the domes-
tic body and voice and put them 
into a lower category reflecting 
on non-European actors, leading 
them to oppress all their domes-
tic needs. Theatrical traditions 
imposed on those actors became 
more like epistemic violence of im-
perialism, according to Spivak, the 
famous Bengali/American critic, 
and more hindering for knowing 
and exploring the self. 

This is where resistance in the-
atre got its significance and this is 
where rediscovering the domestic 
heritage of performance, either on 
the linguistic level or on the visual 
level that is manifested in the actor›s 
body, costumes and accessories, 
became very necessary. Of course, 
this is not an easy thing as some can 
think, due to the nature of these 
communities that are still closely 
related to its tribal heritage that 
is most often closed and unable to 
communicate outside the small-size 
audience. This is clear both in rituals 
and spoken tongue, that is normally 
unwritten and non-official. This leads 
the actor to very difficult choices. He 
is either to dissolve in the perspective 
of his oppressor or to be satisfied with 
the role of a mere performer inside 
his tribe and this drives him out of 
time. Post-colonial theater artists 
should reconsider their theatrical 
perspectives. Liberating performance 
can never happen through dissolving 
in the other. Nor it can be through 
insisting on an identity that is unable 
to develop, the only way is to look at 
theater as a simultaneous human act 
that evolves according to life reality. 

Khaled Raslan 



Today's events

Tomorrow's events

 The English Daily of the 26th CIFCET 

xperimentalEthe

Editor-in-Chief

Khaled Raslan
Managing editor

Mohamed Mosaad
Head of the English Section

Dr. Tarek Ammar
follow-ups:

Ahmed Zidan
Editorial Secretary

Hossam Abel Azim
Designers

Ahmed ELsayed
Mahmoud Adel

photography

Hadeer Sayed
 - Haia Faragalla 

- tonsey
   - Youssef Sakr 
- Mohamed Said

Art Director

Waleed Youssef

The Experimental 26th

Daily of CIFCET2019

www.cifcet.com 

facebook page: cifcetofficial 

Instagram: cifcet.festival

Follow us on

Monday 16, Sep, 2019  AgendaIssue 7 02

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

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

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

• The station – Hungary – Small 
Theatre – Cairo Opera House

• ThSurveys the Prairies of Your 
Room – USA – Flaki Theater

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

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

• A wave from a distance – Por-
tugal – Al-Hanager Arts Center

• Afioun – Syria/Germany – Al-
Gomhouria Theatre

• Romeo, Romeo, Romeo – Swit-
zerland – Al-Ghad Hall

10:00am
11:00 am – 2:00 pm

11:00 am – 2:00 pm
11:00 am – 1:00 pm

 5 PM

 1:00 pm
 9 PM

 7 PM

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

• 10:00 am – 1:00 pm 
Lighting Workshop – Jay 
Ryan - Falaki Theatre.

• 10:00 am – 12:00 pm 
The Specification of 
Post-Colonialism African 
Theatre (Techniques and 
main subjects) – Main 
Hall – Supreme Council 
of Culture.

• Interactions of African and 
Western Theatres,  Main Hall – 
Supreme Council of Culture

• The Body as a Path of Poetry 
– Sebastian Brottet-Michel – 
Ibdaa Cinema.
• Kumbe Arts Prpoject – Jingo 
Ismail – Dance School of Cre-
ativity Center.

• Land of the People – 
Nigeria – the Balloon 
Theatre.

• Allach – Morocco – 
Small Hall – the Floating 
Theatre.

• Don Quixote – Tunisia – 
Al- Salam Theatre.

• Sindbad – Iraq – Miami 
Theatre.

10:00am

12:30 – 2:30 pm

11:00 am – 1:00 pm  5 PM

 7 PM

 9 PM

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