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انتحار معلن.. 
مراوغة العالم والتباسات الذاكرة

جيسكا كاهوا:
يمكن للنيل أن يوحدنا



فعاليات اليوم 

فعاليات الغد 

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

215 مركز التحرير الثقايف.
•  ورورشة 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.

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

215 مركز التحرير الثقايف.
•  ندوة املسرح اإلفريقي »حول 

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

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 

5 م

5 م

7 م

9 م

7 م

• ورشة سباستيان بروتيه ميشيل  
»التعبير الشعري للجسد«  من 11ص-

2ظ   بسينما اإلبداع.
• ورشة جينجو إسماعيل  »مشروع 

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

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

يليها مائدة مستديرة »أحوال املسرح 
العربي«  بقاعة املؤمترات – املجلس 

األعلي للثقافة.

11 ص 

12.30 ظ 

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

الرقص مركز االبداع
• ورشة الدراماتورج لبيتر ايكرسول من 

11ص - 2 ظ بقاعة اآلداب – املجلس 
األعلي للثقافة

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

11 ص 

12 ظ 

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

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

• »عالش«– املغرب – املسرح العائم 
الصغير

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

• »viva la vie« – سويسرا – مسرح 
اجلمهورية

• »عالش« – املغرب – املسرح العائم 
الصغير

• »دون كيشوت« – تونس – مسرح 
السالم

• »السندباد« – العراق – مسرح ميامي
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برولوج

الفعاليات  المسرحي من  التدريب  عملية  تعد 
في  المسرحية  للحركة  المصاحبة  المهمة 
المتخصصون  إليها  ويذهب  أجمع،  العالم 
ولعل  كبيرة،  بأعداد  الهواة  قبل  والمحترفون 
ذلك يعود إلى أن عمليات التدريب المستمرة 
اكتساب  على  قادرا  المتدرب  من  تجعل 
إضافة  العمل،  سوق  تحتاجها  التي  المهارات 
تطرأ  التي  السريعة  المتغيرات  استيعاب  إلى 
المستمرة  الثورة  بسبب  المسرحي،  الفن  على 
في الجماليات الفنية، والمصاحبة بطبيعة الحال 
نعلم  وكما  المعاصر،  للعالم  المغايرة  للنظرة 
جميعا أن ما سبق ذكره -من مميزات للتدريب- 
تستوعب  ال  التي  األكاديمية  المناهج  تفتقده 
هذه  على  يطرأ  حيث  بسهولة،  المتغيرات  تلك 
ببطء  العصر  مقتضيات  وفق  التغيرات  المناهج 
شديد، الستيعابها حتى تستقر كعلم له قواعده، 
لكن تظهر لنا مجموعة من المالحظات في ضوء 
متابعتنا للبرامج التدريبية وممارستها على األقل 
األوسط،  الشرق  في  اإلقليمي  محيطنا  داخل 
وتشير إلى عدد من المشكالت، ولعل أولها يتمثل 
في البرامج قصيرة المدى على المستوى الزمني، 
من دون حقيبة تدريبية، وبالتالي أهداف واضحة، 
فردية  خبرات  مجرد  إلى  التدريب  عملية  لتتحول 
ومعلومات تعتمد على االنطباعات الشخصية، رغم 
في  رفيعة  أسماء  لهم  المدربين  هؤالء  بعض  أن 
كفاءتهم  يضمن  ال  هذا  لكن  المسرحي،  اإلبداع 
التدريبية، ثانيا عدم القدرة على تحديد االحتياجات 
قياس  على  األساس  في  تعتمد  والتي  التدريبية 
البرامج  اختيار  يتم  عليه  وبناء  المتدربين،  مستوى 
هذه  وفق  فاعلية  أكثر  تكون  سوف  التي  التدريبية 
االحتياجات، فنحن غالبا نختار الموضوعات التدريبية 
أن  دون  من  كبيرة  مسرحية  أسماء  بها  يقوم  التي 
األبحاث  غياب  وأخيرا  المتدربون،  هم  من  نعرف 
المرتبطة باحتياجات سوق العمل والتي تعد جزءا من 
مجال دراسات اإلدارة الثقافية. ورغم تلك المشكالت 
عمليات  عن  نتخلى  أن  ذلك  يعني  ال  طرحناها  التي 
بد من  المتاح، فال  أن هذا هو  ذريعة  التدريب، تحت 
قادر  دائم  مؤسسي  إطار  في  التدريب  عمليات  إدخال 
على االستمرار وتحديد برامجه بعناية لتحقيق الفوائد 

المرجوة من عمليات التدريب.
خالد رسالن

 التدريب.. احتياج أم 
رفاهية؟

عرضا  عشر  ثمانية  بلغت  املسرحية،  العروض  من  كبير  بعدد  املهرجان  فى  املغرب  مملكة  شاركت 
مسرحيا، بدأت مع الدورة األولى للمهرجان عام 1988بعرض )غرباء( لفريق مسرح محمد اخلامس، 

ويعتبر  و)صولو(،  )اخلادمتان(  بعرضى   2018 عام  والعشرين  اخلامسة  الفضى  اليوبيل  دورة  وحتى 
العرض املسرحى )عالش( الذى يعرض فى دورة هذا العام هو العرض التاسع عشر للمشاركة املغربية 
فى دورات املهرجان، ودائما ما تأتى مشاركات املغرب بصدى جماهيرى ونقدى واسع املدى باملهرجان. 

د. محمد الشافعى: ثقة إدارة المهرجان فى الشباب 
مفتاح النجاح وهذه أسباب االعتذارات المفاجئة 

صرح د. محمد الشافعي، المدير التنفيذي للمهرجان، بأن التحضير لكل 
دورة جديدة يبدأ بعد شهر واحد فقط من انتهاء الدورة السابقة، حيث 
نبدأ في اإلعالن عن المواعيد وتلقي االستمارات ثم يبدأ عمل اللجان 
المختصة بمشاهدة العروض في شهر مارس والتي قد تصل ألكثر من 
190 عرضا، سواء عروضا عربية أو دولية، وهو عمل شاق على اللجان، 
ثم يتم ترشيح العروض وعمل قائمة بالعروض التي تليها في االختيار 
السفر  جوازات  وتحضير  باالستعداد  الفرق  إبالغ  ويتم  انتظار،  بقائمة 

والتذاكر وإرسال الفيش تكنيك للعرض.
أما عن مشكلة اعتذار بعض العروض وتأخر إصدار بعض جدول التي  
لكن  المهرجان  تخص  إجراءات  بسبب  ليست  فهي  عام  كل  نواجهها 
ذلك يرجع إلى عدة أسباب، من بينها أن قيام بعض الفرق باالعتذار بعد 
إبالغها بالمشاركة، حيث يطلب البعض تذاكر للطيران أو مقابال ماديا 
اللحظات  في  الطيران  تذاكر  توفير  الفرقة في  تفشل  أو  العرض  لليلة 
األخيرة، وهو ما ال تستطيع إدارة المهرجان توفيرها كما هو معلن في 
البلدان  التقدم للمشاركة، كذلك هناك أسباب أخرى تخص  استمارات 
لفرق  المفاجئ  االعتذار  ما حدث في  الفرق سواء مثل  تأتي منها  التي 
دولة جنوب أفريقيا والتي حدثت بها اضطرابات أدت النقطاع التواصل 

مع الفرق وصعوبة وصل إحداها للمطار للسفر.
إما إعداد الجدول وتسكين العروض على المسارح فهي تبدأ 
والفيديو  العرض  احتياجات  وتوفير  تكتنيك  الفيش  عبر 

للعرض،  المالئم  المسرح  نحدد  وعبرها  المصاحب 
والتاريخ الذي يتوافق وتوقيتات السفر والمغادرة حسب 

مواعيد الفرقة.
ترتيب  إلعادة  فيعود  الجدول  إعالن  تأخر  وعن 
العروض بعد اعتذار البعض ونطلب مرة أخرى من 
الفرق في قائمة االنتظار المشاركة التي ربما يكون 

بعضها قد شارك بمهرجانات أخرى.
تجهيزات  في  نواجهها  التي  المواقف  وعن 
العروض فهناك مواقف تواجهها إدارة المهرجان 

الكويت  عرض  تجهيز  تأخر  مثل  مفاجئ  بشكل 
الديكور  بميكامنيزم  خاصة  تقنية  مشاكل  بسبب  الفانية«،  من  »جزء 
محمد  المهندس  بقيادة  التجهيزات  إدارة  وحاولت  بها  لنا  دخل  ال 
هاشم المساعدة بعدد كبير من المختصين حتى استطعنا أن  يصبح 
ميكانيزم الديكور كما أراده المخرج لكن أخذنا وقتا طويال لذا فضلت 
الفرقة تأجيل عرضها لليوم التالي، وكان أفرادها سعداء كما يشرف على 
التجهيزات للعروض بدار األوبرا مهندس محمد الغرباوي والمهندس 
ياسر شعالن. وأشار الشافعي إلى أن العمل بالمهرجان شاق ويتطلب 
بأية اخطاء، ألننا نمثل سمعة مصر، خاصة في  السرعة وغير مسموح 
طبيعة التعامل مع الضيوف ويقوم بتلك المهام جنود مجهولون بدءا 

النشرات وحركة  توزيع  الفرق وحركة  وإقامة  من عمل خطة الستقبال 
انتقال الضيوف من وإلى المسارح وكذا تجهيزات العروض، وهى أمور 
ال يالحظها المشاهد والمتابع العادي خاصة مع عدد ضخم من الفرق 

والفعاليات تصل إلى عشر فعاليات في اليوم الواحد.
الندوات  بجانب  للمهرجان  الهام  العملي  الجزء  هي  والندوات  الورش 
في  المسرحيين  من  كبيرا  عددا  جذبت  التي  العملية  والمحاضرات 
العملية  والورش  مرة،  ألول  المسرحيون  يشاهده  وبعضهم  العالم، 
العام  طوال  للعمل  طموح  ومشروع  للمهرجان  مختلف  إنجاز  تلك 
عليه  يشدد  كان  ما  وهو  النشر،  عودة  دولي فضال عن  تدريب  بمركز 
الترجمة  جسر  عبر  جديد  كل  معرفة  إلى  وحاجتهم  دوما  المسرحيون 

لكل ما يحدث في عالم المسرح خارج حدود وطننا العربي.
المشكلة  فأرجع  مشكلة  حولها  يحدث  والتي  المهرجان  دعوات  وعن 
يغيرون  الذين  المسرحيين،  عن  األساسية  والمعلومات  التوصيل  آللة 
عناوينهم أحيانا أو يغيرون أماكن عملهم، لكن كلنا كمسرحيين نعرف 
المسرح  باب  على  مسرحي  إيقاف  يتم  أن  يمكن  وال  البعض،  بعضنا 
لمشاهدة  دخولهم  مشكلة  نحل  أن  محاولين 

حفلي االفتتاح والختام.
عروض  فهناك  العروض  دخول  أزمة  عن  أما 
تقدم في قاعات لطبيعة العرض، وبالتالي عدد 
الجمهور الذي يمكن أن يتاح له الدخول قليال 
جدا، ونحن نعرض على الفرقة تقديم عرضين 
من  االستجابة  تتم  ما  وعادة  واحدة  ليلة  في 

الفرق.
دوراته  طوال  المهرجان  نجاح  الشافعي  وأرجع 
تضم  والتي  للمهرجان  التنفيذية  اللجنة  إلى 
لمكتب  العامة  العالقات  من  كبيرة  مجموعة 
والعروض  الضيوف  يستقبلون  الوزارة 
وشاهندة  حمدي  محمد  والزمالء  مسئوليتي 
وداليا حافظ، أما الندوات والمحاضرات العملية 
والورش فهي مسئولية د. دينا أمين والدكتورة 
أسماء يحيى والزمالء شروق وروان ورحاب الخياط، أما مجموعة الحركة 

فمسئول عنها نائل علي ومسئولي الحركة من مكتب وزارة الثقافة.
أما عن المجموعة الشابة التي تعمل كترس رئيس في إدارة المهرجان 
فقال: لقد عملت في المهرجان منذ عام 2002 وكان لي الشرف أنني 
ما  رأسهم د. فوزي فهمي، وأهم  السابقة، وعلى  الخبرات  تعلمت من 
جعلنا ننجح هو أن مجلس اإلدارة الحالي برئاسة د. ساح مهران أعطونا 
نحاول  لذا  ثقة وصقل خبراتنا،  أعطانا  ما  والثقة، وهو  الصالحيات  كل 
قدر استطاعتنا أن نتعلم في كل دورة وأمام كل مشكلة، وهو ما يؤهل 

هذا الجيل، ألن يكون جديرا بإدارة فعاليات كبيرة تحمل اسم مصر.

تدريب مفاجئ بندوة األوغندية جيسيكا كاهوا 
بالمعاصر  المكرمة  األوغندية  المسرحية  ندوة  حضور  تورط 
العرض   “ عنوانها  كان  والتي  كاهوا”  “جيسيكا  والتجريبي 
بالمجلس  أقيمت  والتي  والمكان”  الزمان  ومسرحة  المسرحي 

األعلى للثقافة أمس.
إلى  شخص  كل  ينظر  بأن  الندوة  حضور  جيسيكا  طالبت  حيث 
من يجاوره مدة معينة، ثم بعد ذلك يقوم كل شخص بالحكي 
عما شعر به أثناء النظر إلى الشخص الذي تصادف وجوده بجوار.
واستغرابهم  الحضور  ابتسام  المفاجئ  التدريب  هذا  أثار  وقد 

وساهم في أن يضفي على الندوة أجواء مرحة.
كبيرة  مجموعة  وبحضور  الشافعي  محمد  د.  الندوة  بإدارة  قام 
من المسرحيين العرب والمصريين، ومنهم الدكتور جبار خماط 
أبوعلى،  سوزان  اللبنانية  والفنانة  فراج  ياسمين  والدكتورة 
جاستن  السودان  جنوب  من  المسرحي  شوشة،  حماةه  والفنان 
والناقدة  علوان،  عبدالحسين  والدكتور  بوسلهام،  وضيف  بيلي، 
رنا عبد القوي ونخبة كبيرة من المسرحيين المصريين واألجانب.
الفنون  أقسام  في  أول  محاضر  هي  كاهوا  جيسيكا  أن  يذكر 
المسرحية واألفالم في جامعة »ماكيريري« بكمباال حاليا، حيث 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة بنين في نيجيريا.
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 ساهمت املغرب فى جلان حتكيم املهرجان خمس مرات، األولى فى الدورة الثانية 1989، عندما شارك 
شارك   ،1993 اخلامسة  الدورة  وفى  الدولية،  التحكيم  جلنة  عضوية  فى  برشيد  عبدالكرمي  الكاتب 

الدكتور عبدالرحمن بن زيدان فى عضوية جلنة التحكيم، وفى الدورة الثامنة 1996، شارك املسرحى 
عبدالواحد عوزى فى عضوية اللجنة، كما شارك الدكتور يونس الوليدى فى عضوية جلنة التحكيم فى 

الدورة اخلامسة عشرة 2003،  والدكتور حسن املنيعى فى عضوية جلنة الدورة الثامنة عشرة 2006. 

كتبت - رنا رأف

جرت السبت 14 سبتمبر فعاليات اليوم الرابع لورشة الدراماتورج للمدرب األسترالي بيتر إيكرسل 
تقديم  إلى  باإلضافة  وتطبيقها  الدراماتورج  نظريات  كل  يجمع  سوف  بأنه  حديثه  افتتح  الذي 
العرض  في  مهما  دورا  والوقت  للمكان  أن  إلى  مشيرا  والمكان،  الوقت  عن  جديدتين  فكرتين 
وكيف  العرض  ومدة  وقت  لمعرفة  نسعى  مسرحي  عرض  لمشاهدة  الذهاب  فعند  المسرحي 
سيستخدم المخرج أو الممثل أو مصمم الراقصات ذلك الوقت، كما كيف يتعامل البناء الدرامي 

والموسيقى مع الزمن.
بالمكان  إحساسهم  وعن  والزمان  الوقت  عن  سرديا  تطبيقا  المتدربين  من  إيكرسل  وطلب 
وعن تجاربهم الشخصية، وقد تحدث كل متدرب عن تجربته عن الزمان والمكان وشعوره بهما 

وانطباعاتهم.
الزمن، حيث  مع  كاستلجوي«  »روميو  اإليطالي  للكاتب  تعامل  لكيفية  إيكرسل  ذلك شرح  أعقب 
تناولت أحداث أحد عروضه المكان الذي تذهب إليه العائالت من الطبقات المتوسطة »البرجوازية« 
للقيام بطقوس الخاصة باالعتراف باألخطاء وتطهير الذنوب، حيث يصور العرض مكانا تجلس به 
التساؤالت  بيتر مجموعة من  المشهد ناقش  أفرادها يفتقدون األمان وتطبيقا لهذا  عائلة لكن 

التي تخص العائلة ومفهومها لدى المتدربين.
ثم انتقل للحديث عن مفهوم المكان في كل من مصر واستراليا،  كما تحدث عن تأثير المكان 
األفراد،  ثقافي على  تأثير  لها  فالمساحة  المكان،  والجماعات  وفكرة  للفرد  تأثير  وما يحدثه من 
وباألخص فضاء الصحراء والتي تؤثر على حياة األفراد بشكل كبير وعلى طريقة معيشتهم، وقام 
المتدربون بمناقشة بيتر عن التأثير الثقافي للمكان، وذلك من خالل تجاربهم عن تأثير المكان.

وهنا تساءل بيتر: كيف نستطيع تطبيق المكان وتأثيره االجتماعي ونستطيع ربط ذلك بالمسرح، 
ليقوم بعمل تدريب حول فكرة الشعور بالمكان من خالل طرح أسئلة وهي لماذا أجلس هنا وبماذا 
أشعر وما حدود المكان الذي نجلس به أوضح اذا تحدث من منظور الدراماتورج تحت ما أطلق 

عليه »علم البيئة«. 
انتقل ايكرسل للحديث عن دور الفنان وربطه لألحداث والمكان وعالقة الشخصيات ببعضها، ثم 
قام بعرض تجربة مسرحية للفنان األفريقي »لي كارجو« عن تجربته وتأثير المكان على األفراد، 
لتوضيح فكرته ومنها  بأدوات مختلفة  تعامل  المخرج  أن  بيتر عن  وعن تجربة لي كارجو تحدث 

الرقص ليوضح المكان الذي نشأ به.
ثم طرح بيتر سؤاال للمتدربين وهو كيف نستطيع من خالل تقديم عمل فني أن نوضح المكان جاء 

منه كل متدرب فكيف يستطيع كل متدرب توضيح تلك األمور من خالل العمل المسرحي؟
ثم طرح بيتر سؤاال آخر من منظور الدراماتورج: ما الوقت وما مدة العرض المناسبة من وجهة 

نظر المتدربين؟
في النهاية قدم بيتر بعض األمثلة عن ارتباط الثقافة بالوقت وتابع قائال في مفهوم الدراما تورج 
الحديث الفنان هو من يقوم بتحديد مفهوم الوقت، ودور الدراماتورج هو إيجاد مفهوم مشترك 
مع المخرج والجمهور عن الوقت، وضرب مثاال بعرض الكونغو الذي احتوى مفردات رائعة، ومنها 

الرقصات ولكن كانت مدة العرض طويلة، وهنا يأتي دور الدراماتورج في تحديد مفهوم الوقت.

كتبت - شيماء سعيد

استقبلت مدرسة الرقص بمركز اإلبداع الفني باألوبرا رابع أيام ورشة اليابانية 
بالترجمة  فيها  يقوم  والتي  األصلية«  الفضاءات  »ذاكرة  فيوكوموري  تشيمي 
الثانية  الساعة  حتى  السبت  اليوم  من  عشرة  الحادية  الساعة  فى  وحيد،  أحمد 

ظهر أمس.
بدأ اليوم الرابع من الورشة بسؤال فيوكومورى المتدربين على حال أجسامهم 
فى  وخفة  بتحسن  يشعرون  بأنهم  فأجابوها  الورشة،  من  أيام  أربعة  بعد  اآلن 

حركة عضالتهم وعظامهم، وقامت بمراجعة التدريبات السابقة معهم.
ثم بدأت اليوم بتمرين مساج لعظام المقعدة، ثم يقوم المتدربون بحركة نصف 
إلى  واالنتقال  كاملة،  دائرة  بعمل  القيام  ثم  دقائق،  عشر  لمدة  ببطئ  دائرية 
الجهة اآلخرى من عظمة المقعدة ونكرر نفس التمرين، مع رفع أيادي المتدربين 
مع  لألعلى  القدمين  رفع  ثم  كاملة  دوائر  شكل  على  بالكامل  أجسامهم  ولف 
ضمهما والقيام بالتمرجح على المقعدة والظهر ثالث مرات متتالية، ثم الجلوس 

على المقعدة واألقدام مرفوعة ألعلى لمدة خمس دقائق.
قالت  التى  لهم،  يابانية مجففة  بتقديم حلويات  المتدربين  فاجأت تشيمي  ثم 
إن أمها هى التي أحضرت لها هذا الحلوى فى تركيا قبل نزولها لمصر، ثم قالت 
خذوا قطعة صغيرة منها وتوقعوا ماذا سوف يكون طعمها، هل حلو أم مالح، ثم 
بعد تذوقها سألت فيكوموري المتدربين، هل تشعرون بالرغبة فى تناولها مرة 

أخرى؟ وتعود للسؤال الخاص بالتدريب هل تركت هذه الحلوى ذاكرة لديك؟
ليدخل  المكان،  في  واألماكن  الفراغات  اكتشاف  حول  جديدا  تدريبا  بدأت  ثم 
شخص آخر يحاول اكتشاف الفراغات واألماكن التى لم يكتشفها اآلخر، ويستمر 

في االكتشاف حتى يخرج الشخص األول وبعدها يخرج الشخص الثاني.
ثم انتقل تشيمى والمتدربون إلى حدائق دار األوبرا لعمل بعض التمرينات، ثم قالت 
للعرض  بروفة  بعمل  ليقوموا  الوقت  المتدربين ساعة من  تعطي  إنها سوف  تشيمي 
الجسدى الذى سيقدمونه فى آخر أيام الورشة، وسوف تكون مشرفة على ذلك العرض 
في النهاية، بينما أشارت تشيمى إلى ضرورة الحضور غدا قبل موعد الورشة لكى يكونوا 
مجموعات صغيرة ليذهبوا لتفقد مواقع عروضهم داخل ساحة األوبرا، ثم يعودوا إلى 

القاعة الرقص مرة أخرى لكى يكملوا تدريباتهم.
يذكر أن تشيمي فيوكوموري مراقبة للفنون المعاصرة ومعلمة بمجلس مدينة 
الرقص،  مناهج  برامج  مديرة  ومؤدية،  وراقصة  رقصات،  مصممة  أوكازاكي، 
الرقص المعاصر، األلعاب الرياضية اإليقاعية، اليوجا االحترافية،كما أنها مدربة 

بيالتس )تمارين لياقة بدنية(.
وتهدف الورشة إلى إيجاد حالة من التوازن بين العضوي وغير العضوي فإنه من 
المهم جدا للمؤدي أن يتحكم في جسده وعقله قدر اإلمكان وذلك لتحقيق حالة 

من التكيف مع األداء.

تشكيل الدراماتورج للزمن والمكان  حلو أم مالح؟!
في اليوم الرابع لورشة الدراماتورج  ورشة تشيمى فيوكومورى 
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05متابعات

 كرم املهرجان عددا من رموز املسرح املغربى، ففى الدورة الثالثة 1991، مت تكرمي عبدالكرم برشيد، 
وفى الدورة الرابعة 1992 مت تكرمي  ثريا جبران، وفى الدورة اخلامسة 1993 مت تكرمي محمد حسن 

اجلندى، وفى الدورة الثامنة 1996 مت تكرمي محمد الكغاط، وفى الدورة الثالثة عشرة 2001 مت تكرمي 
عبدالرحمن بن زيدان، وفى الدورة السادسة عشرة 2004 مت تكرمي أمينة رشيد، وفى الدورة العشرين 

2008 مت تكرمي عبدالقادر البدوى، وفى الدورة الرابعة والعشرين 2017 مت تكرمي حسن املنيعى. 

 كتبت - سمية أحمد

يقول بيتر بروك فى كتابه “المساحة الفارغة” : “أستطيع أن أتخذ أى 
عبر  إنسان  سار  فإذا  عارية،  مسرح  خشبة  وأدعوها..  فارغة  مساحة 
هذه المساحة الفارغة فى حين يرقبه إنسان آخر؛ فإن هذا كل ما هو 

ضرورى كى يتحقق فعل من أفعال المسرح”.
ثالث  مدى  على  تقوله  أن  كاهوا  جيسيكا  األوغندية  حاولت  ما  هذا 
تطوف  أن  المسرحية  والناشطة  المخرجة  استطاعت  حيث  ساعات؛ 
فى  والمعاصر  التجريبى  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان  بضيوف 
تاريخها  مدى  على  بها  قامت  التى  جوالتها  كل  فى  الـ26  دورته 
الجولة  تلك  العراق، وصاحب  إلى  أوغندا  إلى  أيرلندا  المسرحى، فمن 
تدريبان بدأت بهما اللقاء الفكرى الخامس واألخير بالمهرجان؛ والذى 

حمل عنوان »العرض المسرحى ومسرحة الزمان والمكان«.
جيسيكا  قامت  األول  للحاضرين،  تدريبين  بعمل  الفكرى  اللقاء  وبدأ 
بطلب من الحضور أن ينظر كل شخص إلى الشخص الموجود بجواره 
لمدة معينة، وطلبت منهم بعد االنتهاء أن يروى كل شخص عمَّا جاء 
الذى  الشخص  رآه وشاهده، ومن  الذى  اللحظة، وما  تلك  بذهنه فى 
تذكره؛ حيث جعلت جيسيكا الحاضرين باللقاء فى حالة عصف ذهنى، 
وتقرب من اآلخر ومحاولة إليجاد صيغة حوار تجمع بينه وبين الشخص 
حيث  مسرحا؛  المكان  من  جعلت  التدريب  هذا  وفى  إليه،  نظر  الذى 
أشياء  ويتذكروا  والمكان  الزمن  عبر  يسافروا  أن  الحاضرون  استطاع 
لم يكونوا يفكرون فيها.  وفى التدريب الثانى قامت جيسيكا باختيار 
أربعة أشخاص وأعطت كل واحد منهم ورقة، وطلبت منهم االنتظار 
التدريب  بهذا  الخاص  “التكنيك”  ويتكون  الورقة،  فى  ينظرون  وال 
بما  اآلخرين  وأال يطلع  بالورقة،  الموجود  السر  الحفاظ على  بضرورة 
يمكن  وكيف  الشك،  فكرة  على  التدريب  هذا  ويحفز  ورقته،  تحويه 
للمسرح أن يجعل بداخل كل شخص شك فيما يراه أو يشاهده، وبهذا 
يجعله يفكر ويخرج وهو ملىء بالشك ومحاولة معرفة ماذا يخفى اآلخر 
من أسرار؛ حيث طلبت من المشاركين األربعة أن يقوموا بفتح الورقة 
التى معهم، بعدما أطلعتهم على أن إحدى تلك األوراق بها قصيدة 

مهداة إلى واحد منهم، وطلبت من كل متدرب أن يحاول معرفة مَنْ 
أن  يحاول  وأال  القصيدة،  على  تحتوى  التى  الورقة  معه  الباقين  مِنَ 
يفشى سر ورقته، وبهذا يتحقق الغرض من التدريب، عن طريق تبادل 

النظر فى عملية تخليق صراع، وبالتالى عمل حدث درامى”. 
األحداث،  تجاه  إيجابية  بطريقة  التفكير  يجب  أنه  جيسيكا  وتؤكد 
والعمل على تخليق قصة من تجارب المؤدى مع الجمهور تتبلور فيما 
بعد إلى شكل نص، من خالل التفكير فى محتوى الرسالة، ومن هنا 
يبدأ الصراع ويكبر حتى يستهلكنا، وهنا نرى أن عنصر الشك يساعد 
فى عمل قصة أو حدث درامى، من خالل إيجاد نقاط اتصال مع اآلخر 
المكانى، وأنه من  الحيز  الزمان وفى نفس  الموجودين فى نفس  أو 
الممكن أن يتوجه الالعب فى بعض األحيان إلى الذهاب إلى اآلخرين 

وتحذيرهم إذا وجد أن هناك خطرا ما قادم. 
وعن كيفية إيجاد حوار فى المسرح، قالت: “إنه يمكننا الحصول على 
حوار فى لحظة معينة، فال يمكننا إنتاج شىء جديد، لكننا نقوم بتذكر 
أحداث سابقة، ونقوم بوضع تركيزنا على ذلك الشىء، وبذلك يتطور 
األداء المسرحى فى لحظة معينة، فإذا بدأنا النظر بشكل نظرى على 
ما نفعله نجد أننا نسترجع التاريخ على المسرح، من خالل عودة أشياء 
نعرفها وأشخاص مروا علينا، ولذلك يجب أن نسمح لألفراد فى لحظة 
تختفى  المسرح  ففى  البعض،  بعضهم  ويرى  ويتحدثون،  يتالمسون 

الحدود والتابوهات واللون والنوع والجنس. 
الجوالت  ببعض  الخاصة  الفيديوهات  بعض  جيسيكا  وعرضت 
والتدريبات التى قامت بها خالل حياتها العملية فعرضت بعض الورش 
عام 2015،  بولندا  فى  األطفال  مع بعض  بها  قامت  التى  التدريبية 
وتحدثت عن تلك التجربة، قائلة: “إننى وجدت فى البداية أن األطفال 

ال يعرفون شيئا عن أفريقيا، وال يشعرون بأى نوع من التفاعل عندما 
ذكرت أفريقيا لذا استخدمت مادة لجذب انتباههم فاستخدمت نوعا 
والذى  المالبس،  منه  يصنع  والذى  أوغندا  فى  المشهور  النسيج  من 
فى  األطفال  لتعريف  وذلك  البردى؛  نبات  من  معين  نوع  من  يصنع 

بولندا ماهية أفريقيا وتعريفهم بأمور ال يعرفون عنها شيئا”. 
فى  المهم  ودوره  التفاعلى  المسرح  عن  مطول  حديث  هناك  وكان 
المسرح  أن  أوضحت  حيث  حرب؛  بحالة  تمر  التى  سيما  ال  البلدان 
التفاعلى مرتبط بعلم النفس  له أسماء كثيرة ويجب أن يتم خالل أيام 
كثيرة أو عدة أشهر؛ ألن هدفه األساسى هو مساعدة اآلخرين لتخطى 
أزماتهم؛ حيث إن الناس يتواصلون على مستويات أعمق مما نتوقع، 
التى  النتيجة  ما  المسرح ال تعرف  وال نعرف ماذا سيحدث الحقا، فمع 
ستحصل عليها، وال تعرف ردة فعل الجمهور، ويجب أن نبدأ المسرح 
التفاعلى بداخل مجتمعات صغيرة، ومجموعات صغيرة، ومن ثم يبدأ 

العدد فى التزايد”. 
كما أشارت كاهوا إلى أن المسرح يمكن أن يشارك فى الحياة السياسية 
على تعددها بين الشعوب بطرق مباشرة بسيطة؛ وألنه شامل فيمكنه 
التى رسخت منذ  الخاطئة  المفاهيم  قادرة على تجاوز  أن يقدم خبرة 
زمان باإلضافة إلى ذلك، فالمسرح هو وسيلة ناجعة فى دفع األفكار 

التى نحملها جماعيًّا ونحن نستعد للقتال من أجلها عند ما تنتهك”.
وتابع الدكتور محمد الشافعى أن “كاهوا” درست تاريخ المسرح والنقد 
األمريكية؛  المتحدة  بالواليات  بارك  كوليدج  فى  ماريالند  جامعة  فى 
لعدد  منسقة  وكانت   ،2001 عام  فى  الدكتوراه  على  حصلت  حيث 
واإلعالم  المسرح  استخدام  إلى  سعت  التى  الوطنية  المبادرات  من 
األشخاص  وتمكين  الصحة  وتحسين  الصراع  ظروف  فى  بناءة  كقوة 
التدريب لكل  النزاع، وقامت فى السنوات األخيرة بتيسير  فى مناطق 
العالى؛ حيث تؤمن  التعليم  والوطنية ومؤسسات  الدولية  المنظمات 
بالتدريس عن طريق العمل. وفى عام 2011 دعيت إلى كتابة وقراءة 
جائزة  على  حصلت   2014 عام  وفى  للمسرح،  العالمى  اليوم  كلمة 
الواليات المتحدة األمريكية تكريما لدورها فى التطوير المجتمعى فى 
أوغندا، كما تم تكريمها فى عام 2018 بالميدالية الدولية للمعهد 

الدولى للمسرح بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه.

جيسيكا كاهوا: يمكن للمسرح أن يشارك فى الحياة السياسية
ندوة ثرية للمكرمة األوغندية جيسيكا كاهوا

المسرح يمكن أن يكون أداة قوية من أجل السالم والتعايش

فى المسرح تختفى الحدود 
والتابوهات واللون
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 ساهمت املغرب بشكل فعال فى ندوات املهرجان املختلفة، فقد شارك عدد كبير من املسرحيني املغاربة 
فى فعاليات الندوات، فقد شارك الفنان الطيب الصديقى فى ندوة الدورة الثالثة 1991 مبساهمته فى 

محور التجريب والتغير االجتماعى  فى ضوء املتغيرات العاملية، وشارك يونس الوليدى فى ندوة الدورة 
الرابعة عشر 2002 مبحور املسرح اليونانى وجتلياته فى الثقافات املختلفة عبر العصور، وشارك سعيد 

الناجى فى ندوة الدورة احلادية والعشرين 2009 مبحور املسرح امللحمى اجلذور والتكوين. 

ألول مرة.. لقاء فكرى مع المخرج والكاتب المسرحى األمريكى »لى بروير« فى مصر 

العالقة بين المخرج والممـــــــــــــثل عالقة معقـدة
التنفيذي  المدير  أمين،  دينا  الدكتورة  المحاضرة  قدمت 
للمهرجان، والتي عبرت عن سعادتها بتقديم المخرج األسطورة 
من  ألسطورة  بتقديمي  سعيدة  أنا  قالت:  حيث  بروير«،  »لي 

أساطير المسرح األمريكي المخرج الكبير والكاتب لي بروير .
وتابعت أمين بتقديم مختصر عن السيرة الذاتية للمخرج لي 
برويى حيث قالت هو كاتب، مخرج، شاعر، ومنتج، وهو المدير 
بداية  فمنذ  للمسرح،  ماينز«  »مابو  لشركة  والمؤسس  الفني 
ظهور بروير في نيويورك عام 1970، كان بورير في طليعة 
المسرح األمريكي، ومن خالل مزج التخصصات والتقنيات من 
ثقافات مختلفة على نطاق واسع، حيث ابتكر نوعًا فريدًا من 
األداء تمتزج فيه عناصر الفنون البصرية، والمكونات الصوتية 

والموسيقية، والرقص في شكل متناسق وجديد.
وتابعت أمين: »من أهم أعماله عربة اسمها الرغبة لـ »تنيسى 
La Comédie- فرانسيز  للكوميدى  أخرجها  التى  ويليامز« 

على  وحصل  إلبسن،  الدمية«  »بيت  ومسرحية   Française
وجائزة  متميز،  وإخراج  مسرحية  ألفضل   OBIE أوبي  جائزة 
 The Theatre وجائزة  المستدام  لإلنجاز  هيرالد  أدنبرة 
حياته؛  مدى  على  النجازاته   Communications Group
وهو  وجرامي،  وإيمي  وتوني  بوليتزر  لجوائز  ترشيحه  وتم 
أيضا كاتب غزير اإلنتاج؛ حيث يُعيد فى انتاجه ككاتب تعريف 
أمريكي  بصوت  الذاتية  السيرة  واستخدام  الشخصية  مفهوم 

متميز«. 
وهي  ميتشيل«  “موت  أيضا  لكم  أقدم  أن  أيضا  اسمحولى 
أحد  بوير« وهي  “لي  الكاتب  مع  والحياة  اإلبداع  في  مشاركة 
ودراماتورج  ومعدة  وكاتبة  وممثلة  ماينز،  مابو  فرقة  أعضاء 

وأستاذة مسرح”.
أحد  بأداء  قامت  قد  ميتشيل«  »مود  أن  إلى  أمين  وأشارت 
األدوار المميزة في مسرحية بيت الدمية من إنتاج فرقة مابو 
العالم بهذا  ماينز، منذ عام 2003 وحتى 2011، وقد جابوا 
العرض، كما قامت بالعمل كدراماتورج في أول عمل  لمسرح 
الكوميدي فرانسيز في الواليات المتحدة األمريكية، كما عملت 
المتحدة  الواليات  في  الكره  قضايا  يناقش  مهم  مشروع  في 
مسرحية  في  األساسي  الدور  تقديم  في  تعمل  هي  وحاليًا 

“ميديا” من إخراج “لي بروير«. 
في  المهرجان  على  للقائمين  الشكر  بتقديم  بروير  لي  وبدأ 
عمل هذه الندوة، والتي تمني أن تكون ليس محاضرة فقط ، 
من أستاذ لتلميذ وإنما تكون المحاضرة قائمة على المناقشة 

والتفاعل. 
هي  والممثل  المخرج  بين  العالقة  »إن  قائال:  بروير  وتابع   
عالقة معقدة وإن مفتاح هذه العالقة هو التعاون بين االثنين 
وهو الذي نبحث عنه في جميع االنتجات المسرحية ، فيجب ان 
تكون العالقة بين المخرج والممثل ليست قائمة على رئيس 
الشاكلة لصبحنا  الوضع على تلك  أو عبد، وإذا سار  ومرؤوس 
جميعًا أو تحولنا جميعًا إلى آليين، ألن المناقشة تحمي المسرح 
وتجعله شيئا حيًّا، والمفتاح هنا هو احترام الناس ومشاركتهم 
بعضهم البعض، فالمخرج يأخذ الممثل بمفاهيمه، ألنه تكون 
لديه األفكار الرئيسية  للعرض المسرحي، لذلك يجب أن يكون 
الممثل مشاركًا في تلك العملية، ألننا هنا نتحدث عن كيفية 

جعل المسرح بأن يكون مميزًا وسحريا«. 
مشيرًا إلى أن المخرج تكون لديه فكرة ويعمل على تحقيقها 
من خالل استخدام األدوات ومن أهم تلك األدوات هي الممثل 

حيث إنه ال يقل أهمية عن الفكرة ولكنها يساعد بشكل كبير 
متبادلة  ثقة  عالقة  هناك  تكون  أن  يجب  ولذا  تحقيقها،  في 
بين المخرج والممثل حتى يتحقق العرض، حيث قال: »إن ما 
أحاول ان أقوله هنا إن العالقة بين المخرج والممثل هي عالقة 
شراكة وليست سلسلة من األعذار فنحن لسنا في ساحة حرب، 
وأن ما نحتاجه في العرض المسرحي هو االعتراف بالقدر، حيث 
إنه على الممثل أن يقرر أن يفعل وأن يعترف بقدرته وما يمر 
من خالله ويالحظه ويشعر به، ويجب أن يعي جيدًا بأن هناك 

لغة أخرى تخرج من داخله”. 
دائرة  في  تقع  المسرحي  اإلنتاج  عملية  »إن  مستكمال: 
“الكالشيه« أو إلقاء الخطب الفارغة، وإنما يجب أن يكون صورة 

معبرة عن الحياة نفسها«. 

تطوير  على  عمل  بروير«  “لي  أن  ميتشيل”  “مود  أكد  فيما 
التقنية اإلخراجية عبر سنوات طويلة، فهو مخرج له باع طويل 
في اإلخراج المسرحي ألكثر من 40 عامًا، كما قام بعمل فيلم 
الذي  وهو  »لي«،  به  يقوم  عمًّا  خالله  رصد  فرنسي  وثائقي 
يصور حياته العملية ، كما أن الفيلم يحكي عن حلمه وحياته، 

وكيف كان يريد أن يكون، وأن يصبح على ما هو عليه اآلن”. 
خالل  عرضه  تم  الذي  الوثائقي  الفيلم  خالل  من  لي  ويسرد 
للعاملين  األساسى  الهدف  »إن  يقول:  حيث  الفكري  اللقاء 
في مجال المسرح هو أن تحلم أواًل وعليك أن تعمل من أجل 
تحقيق هذا الحلم، وفي أغلب األحيان تكون هذه األحالم قابلة 
للتحقق، وهنا يجب على الممثل يجب أن يتعامل مع ما ندعي 
مع  يتعامل  الجمهور  أن  نجد  وهنا  عنه،  يبحث  أو  يعرفه  بأنه 

رحلة عمرها أكثر من 40 عامًا في محراب أبوالفنون »المسرح« الكاتب والمخرج 
األمريكي »لي بروير« فعرف كشاعر ومنتج، عاش رحالة في جميع أنحاء العالم تعرف 
على العديد من الثقافات، تميز بأسلوبه الفريد والذي مزج من خالله جميع عناصر 
الفنون البصرية، وعن تلك الرحلة المليئة باألسرار والمفاجآت يحكي »لي بروير« 
بفرقة  وعضو  ومخرجة  ممثلة  وهي  ميتشيل«  »مود  زوجته  الرحلة  تلك  ورفيقة 
مايو ماينز وأستاذ مسرح. وتقام المحاضرة ضمن برنامج مهرجان القاهرة الدولي 

»لي بروير« عليك أن تحلم وتسعى لتحقيق ما تحلم به
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جاءت مشاركات الدكتور عبدالرحمن بن زيدان فى ندوات املهرجان كأحد أبرز املشاركات املغربية، حيث 
شارك فى ندوات ست دورات مختلفة، بدأها بندوة الدورة الثانية 1989 خالل محور واقع املسرح املعاصر 

بني التقليد والتجديد، ثم شارك فى ندوات الدورات الرابعة واخلامسة واحلادية عشرة، والثانية عشرة، 
والتاسعة عشرة، مبشاركات بحثية عن التجريب فى املسرح العربى، والتجريب املسرحى والتكنولوجيا، 

والتجريب واملأثور الشعبى، واواقع التجريب بني التنظير والتطبيق، والتجريب فى املسرح العربى. 

لم تسمح لى الفرصة بأن 
أتعرف على الثقافة العربية.. 

وأتمنى أن أجد من ُيعلمنى

العالقة بين المخرج والممـــــــــــــثل عالقة معقـدة

الصباح ونعرض في المساء«. 
أنه عندما  التي أخرجها أوضحت “مود”  العروض  وعن أصعب 
مسرحية  سوفوكليس  أعمال  مثل  قديم  نص  مع  نتعامل 
“أوديب” والتي تعود للحضارة اإلغريقية، فوجدنا أنفسنا حول 
أمام تساؤل مهم كيف سنقدم أفكارا عمرها أكثر من 3 آالف 
عام وعلينا أن نتعامل معها بأفكارنا في الوقت الحالي، ولهذا 
الفكرة  هذه  وأن  الكنائس  إحدى  بداخل  تقديمها  في  فكرنا 
مسرحيًا  عرضًا  وحضرت  لتركيا  زيارة  في  كنت  عندما  جاءتنى 
المسرح كان  أن هذا  والذي عرفت بعدها  في مسرح كولمبيا 
كانت  كما  بتركيا،  المسارح  أكبر  من  يصبح  أن  قبل  كنيسة 
في  كانت  التي  الكلمات  بعض  أن  وهي  أكبر  إشكالية  هناك 
النص صعبة في أن نقوم بصياغتها وتطويعها حتى تتوافق 
على  الحفاظ  هو  هنا  فالخدعة  للعمل،  الموسيقى  الحس  مع 
العمل  يخرج  حيث  حيًّا  وإبقاءه  المسرحي  العرض  حقيقة 

بالطريقة التي كتب بها النص”.
أمر  االرتجال  عملية  أن  “لي”  أوضح  المسرحي  االرتجال  وعن 
وإعادة  جديدة  طاقة  إدخال  على  وتعمل  المسرح،  في  مهم 
تخليق للعمل المسرحي مرة أخرى، وأن االرتجال أمر مهم في 
عملية تقديم “الحقيقة” ويجب مراعاة أنه عندما يتم االرتجال 
أن يكون هذا االرتجال ضمن العروض، وعلينا أن نجد دائمًا أو 

نبحث عن أفكار جديدة وعناصر جديدة”. 
وعن معرفته بالثقافة العربية قال: »كنت أتمني أن أتعرف على 
الثقافة العربية، وأتمنى ان أتعلمها أو أن أجد أحد المعلمين 
في إعطائي صورة عن الواقع العربي، والثقافة العربي”، ومن 
ويقوم  ممتاز  قارئ  بروير«  “لي  إن  “ميتشيل:  قالت  جانبها 
بالتجوال والسفر طوال العام، ومطلع بشكل كبير على الثقافة 
الهندية وال يعرف الكثير عن المسرح األفريقي، وفي السنوات 
بقدرتنا  فنحن محظوظان  إلى سوريا شهرين،  نسافر  األخيرة 
ذلك  قبل  زرت مصر  أنني  كما  والقراءة،  والتجوال  السفر  على 
فترة  في  سنوات  خمس  لمدة  مصر  في  عاشوا  أهلى  ان  كما 

الستينيات”.
التي استغرقت وقتًا طوياًل حتى خرجت إلى  وعن أكثر أعماله 
النور يقول “لي” : »إن األعمال االكثر صعوبة في تنفيذها هي 
اإلخراج  عملية  أن  أرى  تأليفي، ألننى  تكون من  التي  األعمال 
تأليف النص وهناك صعوبة شديدة في أن  إعادة  هي عملية 
يعيد اإلنسان إخراج ما قام بتأليفه، أو رؤيته، حيث إنني أعتقد 
أن كل نص مسرحي له سياقه الخاص، إنه أحيانًا يكون عليك 
أن تراجع نقطة معينة اكثر من مرة ال سيما ما تتعامل معه في 

الوقت الراهن. 

ما نقدمه على أنه حقيقة، وفي تلك اللحظة يشعرون بالراحة، 
وأنهم جاهزون الستقبال أي شيء”.

وعن أفضل شيء يفضله في الممثل أو يبحث عنه في الممثل 
الممثلين  أعشق  أنني  قائال: »أعتقد  أوضح  يتعامل معه  الذي 
يأخذون  ألنهم  أنفسهم،  اكتشاف  عن  يتوقفون  ال  الذين 
من  هم  المتميزين  الممثلين  بأن  أشعر  إنني  حيث  خطوات، 
يشعرون بالهواء من حولهم، وأن هذا اإلكسير الجميل الذي 

مع  براحة  أشعر  لذا  بهم،  يفعل  أن  يمكن  وماذا  بداخلهم، 
الممثلين الذين يعرفون أنفسهم جيدًا، ألن الممثل الحقيقي 
فعندما  والكراهية،  الحقد  من  خالية  نفسًا  يحمل  الذي  هو 
يقفون على خشبة المسرح يبدعون إبداعًا شخصيًا ومميزًا، وال 
يمكن ألحد غيره أن يؤدي الدور بنفس براعته، حيث يجب أن 
يكون هناك بين الممثل ونفسه مساحة في الحياة، وأن تكون 
لديه القدرة على صنع حياة مختلفة في المسرح، ففى المسرح 
هو فن الحكي، فإذا كان الممثل يحكي قصة لشخص آخر يجب 

أن تكون لديه وجهة نظر في هذا الحكي. 
يذهب  ال  أنه  »بروير«  أوضح  للممثلين  اختياره  كيفية  وعن 
التقليدية في اختيار األدوار، حيث إنه هناك من  إلى الطريقة 
يقوم باختيار الممثل وفقًا للشكل واألداء الصوتي، لكنني أختار 
فدائمًا  الشخصي،  لحدثي  وفقا  األحيان  بعض  في  الممثلين 
وفي  االختيار،  في  األساس  هو  وانطباعى  حدسى  يكون  ما 
الشخصيات  تخليق  وتم  ممثلين  باختيار  قمت  األحيان  بعض 
أجد  كنت  األحيان  بعض  وفي  إلمكانياتهم،  وفقًا  الدرامية 
بعض المقاومة من بعض األشخاص في طريقه اندماجهم مع 
وتكون  الجماعي،  بالحس  يتمتعون  ال  إنهم  حيث  المجموعة، 
شخصياتهم المنفردة سببًا في تعطيل العمل، لرفضهم فكرة 
القوقة، وتكون وقتها  أو أن يكونوا جزءا من  العمل الجماعي 

المهمة شاقة للغاية”. 
مشيرًا إلى أن مهمة المخرج األساسية هي الحفاظ على توزان 
العناصر بداخل العرض المسرحي، وذلك لصنع صورة بصرية 
ثابتة،  تكون  أن  يجب  ال  الفنية  األعمال  أن  أعتقد  وأنا  جيدة، 
طويلة  أعواما  تستمر  مسرحية  أعماال  هناك  أن  نجد  ولهذا 
العرض  وفنانين  الجمهور  بين  حقيقي  تفاعل  لوجود  وذلك 
العروض  في  بالتجديد  نقوم  األحيان  بعض  ففي  المسرحي، 
األعمال من ثالثة  أحد  بتغيير  أنني قمت  وأتذكر  تقدم   التي 
فصول إلى فصلين حتى نتمكن من القيام بالجولة المسرحية، 
كان  الذي  الوقت  لضيق  نظرًا  األداء  في  بالتغيير  قمنا  كما 
في  البروفات  بعمل  نقوم  كنا  فاحيانًا  للبروفات  مخصص 

المسرحية  القامات  استضافة  في   26 الـ  دورته  في  والمعاصر  التجريبي  للمسرح 
العالمية لتقديم تجاربهم وخبراتهم المسرحية مع المشاركين في المهرجان والتي 
تتضمن 5 لقاءات فكرية، ومنهم المخرج والكاتب المسرحي الكبير “لي بروير« أحد 

مكرمي الدورة في إطار االحتفاء بأمريكا ضيف شرف المهرجان. 

سمية أحمد 

عندما يكون النص من 
تأليفى يستغرق العمل 

المسرحى وقًتا أطول 
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)غرباء( العرض املسرحى املغربى الذى قدم فى دورة املهرجان األولى، العرض لفرقة مسرح محمد اخلامس، 
تأليف عبدالكبير بنابيش، وإخراج عباس ابراهيم، يدور العرض حول صديقان يهجران البادية بحثا عن 

مستقر فى املدينة، يحمالن آمال وهموم، ويبحثان عن الهروب واخلالص من مصير الفقر القادمني منه، 
ينتهى احلال بأحدهما حارسا للسيارات فقيرا معدما، بينما اآلخر اقتنص كل فرص قتل الضمير ليحقق 

الثراء، وعندما يلتقى الصديقان مرة أخرى، يطرد الغنى الفقير متنكرا له، ولكل السنوات املاضية. 

أرض البشر.. 
الضيف غير المرغوب فيه

»دون كيشوت - تونس«  
دراما وثائقية لحكاية عربية

رامز عماد 

اتساع  إلى  يرجع  وذلك  أفريقيا”  “عمالق  لقب  نيجيريا  دولة  على  يُطلق  ما   عادة 
مساحتها وتنوع شعوبها ولغاتها وعدد سكانها الضخم )األكبر في أفريقيا(، وذلك 
باإلضافة إلى كثرة مواردها النفطية والطبيعية؛ فنيجيريا هي خليط من المناطق 
نيجيريا  جعلت  الموارد  هذه  فكل  وجبال،  وسهول  صحارى  ذلك  في  بما  المميزة، 
محط اهتمام العديد من المستعمرين اتخذوا من نشر المسيحية والحياة المدنية 

الحديثة غطاء ألهدافهم االستعمارية.
فهل أثر ذلك األمر على السكان األصليين لتلك الدولة العريقة.. وإذا اثر بشكل أو 
بآخر فهل أثر باإليجاب أم بالسلب؟ هذا ما سوف نعرفه من خالل العرض المسرحي 
Land of People” أو مثلما يُطلع عليه بلغته األصلية  النيجيري “أرض البشر – 

.”Eli Ohna“
المستعمر  قدوم  فكرة  حول  أحداثه  تدور  “غنائي/راقص”  عرض  هو  البشر  ارض 
إلي  أدي  ما  وهذا  الدين،  عباءة  تحت  وذلك  الخصبة  نيجيريا  أرض  إلى  األبيض 
ثورة السكان األصليين لألرض على المستعمر، وذلك ليٌقدم العرض وجبة غنائية 
العرض  يعتمد  حيث   ،”Ikwerre“ اإليكويري  شعب  حضارة  تؤكد  التي  وموسيقية 
في بنائه على مجموعة من الجمل الحوارية التي يتخللها النمط اإلفريقي التقليدي 
من الحكي الذي يُخلد سير أبطال المقاومة الشعبية لالستعمار، ويسير -مع ذلك- 
بالتوازي تقديم المؤدين بعض الرقصات األفريقية التقليدية التي تؤكد عراقة ذلك 

الشعب. 
تهتم  نيجيرية  مسرحية  فرقة  هي   ”Emage Dot Com  - كوم  دوت  »إيميدج 
بمزج التراث النيجيري باألفكار والتقنيات العصرية مثل الفيديو بروجيكتور والمادة 
الفيلمية، وذلك باإلضافة إلي دمج الفنانين القدامى مع الفنانين الشباب؛ لتقديم 

العروض المسرحية/الراقصة.
أما عن مخرج العرض »إيفوندا إيهونوا« Ovunda Ihunwo فهو مخرج مسرحي 
وسينمائي نيجيري مواليد عام 1977مهتم بمزج التقنيات المسرحية بالسينمائية، 
حيث تخرج فى قسم الدراسات المسرحية والسينمائية، جامعة بورت هاركور، وهو 

اآلن حاصل على دكتوراه في الدراسات السينمائية.

رنا رأفت

للمسرح التوثيقى أهمية كبيرة فهو نمط يعد أكثر مصداقية وتقاربا للجمهور تنبع أهميته 
من كونه مسرحا آنيا بسيطا جدا، في أدواته وال يحتاج كما هائال من البروفات، فيه مرونة 
شديدة وهو مفيد ومهم في لحظته، ويمكن أن يلعب دورا اجتماعيا وثقافيا متميزا ومتفاعال، 
دون كيشوت تونس أو حب تحت المراقبة للمخرج معز عاشورى والذى يعرض ضمن فعاليات 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، حيث يعرض فى يومي 13، 14 على 

قاعة مسرح الغد.
»دون كيشوت« تونس أو »حب تحت المراقبة” بطولة بشير الغريانى، رامى الشارنى، خليل 
سفينة،  محمد  الغابرى،  هندة  عاشورى،  معز  شلباوى،  رضوان  كمارا،  جميلة  مصطفى،  بن 
محمد  توضيب،  حراث  طه  إضاءة  تقنى  عجاجة،  يوسف  وفيديو  صوت  تقنى  محمد،  زينب 

المنصف، إدارة إنتاج عائدة الهميسى. 
ما  التونسية  الثورة  قبل  أحداثها  اجتماعية وسياسية وقعت  فنية  لواقعة  توثيق  المسرحية 
بين عامى 2004 و2005 يتناولها العرض من خالل عالقة الثنائي عزيز وهو مخرج مسرحى 
بعنوان  مسرحية  إنتاج  بصدد  وهما  األمنية،  للمراقبة  يخضعان  ممثلة  وهى  عزة  وحبيبته 
دون كيشوت تونس ومع الوقت يقع المراقب األمني فى حب عزة ويسعى إلبعاد عزيز عنها 
بالتحريض على ممارسة اإلرهاب وقام بسجنه، الشخصيات األساسية تتقابل بعد  ويتهمه 
الكاميرا، يدفعها  أمام عدسة  الحكاية بكامل تفاصيلها  لرواية  الثورة في استوديو تصوير 
قيم التسامح واالعتراف بالخطأ، فتستحضر الذكريات الجميلة واألليمة، لكن الواقع السياسي 
لشتى  االستوديو  وفريق  الشخصيات  فتتعرض  وبثها،  الحقيقة  كشف  يرفض  واالجتماعي 

الضغوطات السياسية واألمنية.
الدراماتورجى كان لعدة أسباب  اختيارنا للنص  المخرج معز عاشورى إن  العرض يقول  عن 
أولها ألنه يحمل معنى جديد حول األوضاع االجتماعية والثقافية والسياسية التى يعيشها 
الفرد والمجموعة والمجتمعات العربية وهو صراع الفرد مع ذاته ومع القوى الخارجية لتحقيق 
حلمه رغم ضعفه وهونه الذى يجعل تحقيق الحلم مستحيال، والشىء الثانى ألن النص يتالءم 
مع الشكل الفنى الذى نمارسه من أجل دفع المتفرج للمشاركة الفاعلة دون أن يكون متفرجا 
سلبيا، وبالتالى استعملنا المسرح الوثائقى للتعبير عن الحاضر فى اآلن، وهنا استعملنا شكل 

المسرح داخل المسرح لصناعة الفرجة التى تضفى إيقاعا جديدا ومغايرا.
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)طايطوشة( عرض مسرحى مغربى شارك فى الدورة العشرين للمهرجان، العرض قدمته فرقة تياترو كم، وهو 
عن مسرحية بالد أضيق من احلب للكاتب سعداهلل ونوس، ومن إخراج حفيظ البدرى، يدور العرض حول 

حسان ومرمي الهاربني من جحيم الذكريات احلزينة، واحلاضر القاسى، فهو كاتب هارب من جحيم األسرة 
واألوالد بعد انقطاع خيط احلياة بسبب إصابته بالسرطان، بينما هى فنانة تشكيلية هاربة من صفقة زواج 
ظاملة، وذاكرة مليئة باجلراح، جتمع بينهما قصة حب يكتفيان خاللها بابتسامة تعينهم على احلياة الباقية. 

ما دور المسرح في كينيا وأثره في المجتمع الكينى؟

- هنــاك دور مهــم للمســرح في الثقافــة العامة ببلــدي كينيا، 
بمعنى أننا نمارس المســرح لكن من الضروري تحديد مالمحه 
أي ما يســمى بالمســرح االحترافي الذي يفرض على الفنان أن 
يجهز نفســه أن يكون عضوا فعاال ومتمكنا مــن أدواته، وغالبا 
مــا يفلح الكثيــرون في ذلك ألن هنــاك نماذج تعمــل بطريقة 
غير منظمــة ومحكمة، فمثال أنا ممثل ومخــرج ودراماتورج منذ 
مدة لكن دائما أشــعر بأني هاو ولست محترفا وهذا حال أغلبية 
المســرحيين الكينيي. نحن نسعى إلى خلق مسرح خاص للبلد، 
فمثال بالعودة إلى سنوات الستينيات نجد أن المسرح اإلنجليزي 
هو الســائد بحكــم التأثير االســتعماري.ويبقى دعــم الحكومة 

للمسرح ضعيفا جدا مقارنة بالسينما أو الرياضة.

ما اآلليات اإلنتاجية للمسرح في كينيا ودور إدارات المسارح بها؟

المسارح ال عالقة لها من قريب أو من بعيد باختيارات المخرجين 
أو النصوص. فالمؤلف والمخرج هما من يختاران الفضاء المراد 
االشتغال فيه، فالمشروع المسرحي بطريقة مباشرة بين المؤلف 
والمخرج، ســواء أن المؤلف يقترح على فرقة ما إن تشــتغل على 

نصه أو المخرج هو من يختار النص و يطلبه من مؤلفه.

المشاكل التي يواجهها المسرح في كينيا؟

السينما والدراما لهما الصدارة واألولوية لدى المواطن الكيني، 
والفضاءات المســرحية بالمدن قليلة جدا وال تشــجع المواطن 
علــى االهتمام وال علــى تحمل عنــاء االنتقال إليها لمشــاهدة 
العــروض، لكن هنــاك نخبة قليلة هي التي تحــرص على ذلك، 
مع غياب اإلعالم المهتم الذي يســهم في نشــر األخبار وتحفيز 
المواطن على ارتياده وإقباله على الفرجة المســرحية، باختصار 
نحن في كينيا في حاجة ماسة إلى جمهور مواكب ومهتم بالفن 

المسرحي.

أهــم المهرجانــات المســرحية المحليــة والدوليــة بكينيا وما 
مميزاتها وسلبياتها من وجهة نظرك؟

المهرجانــات المتوافرة والمعترف بها لدينا هي تلك التي تعنى 
بالمســرح المدرســي خصوصا المرحلة الثانويــة، وهناك فرقة 
وطنية معروفة منذ ســنوات االستقالل تحديدا من عام 1963. 
منها مســتوى االحترافــي أو حتى الهواة فلألســف نفتقر لهذه 
الظاهرة، لكن هناك طاقات فنية كينية تهاجر للبلدان المجاورة 
مثــل أوغندا للمشــاركة بمهرجانات دولية. مــن خالل ممثلين 
يعملون في عروض مســرحية أوغندية مما يتيح لهم االنتشــار 

والتعريف بقدراتهم الفنية.

ما السمات التي  تتميز بها عروض المسرح الكيني اآلن؟

أكثر أنواع المســرح انتشــارا هو المســرح السياسي الذي ينتقد 
بشدة وبطريقة ســاخرة خصوصا قرارات مجلس النواب، فلدينا 
ســقف كبير من الحرية، فال مصادرة ألفكارنــا وال يقمع تعبيرنا 
مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت كلمة تزج بك في غياهب 

السجون أو إلى المنفى.

وماذا عــن حركة الــورش والتدريــب والتعليــم األكاديمي في 
المسرح الكيني؟

هناك عدة ورش يدرب بها مســرحيون أجانب ســواء من فرنسا 
أو ألمانيــا تنظــم عــن طريــق التبــادل الثقافي بيــن المعاهد 
الثقافية »جوته« مثال. أيضا هناك كينيون يســاهمون في نشر 
وتعليم أســاليب المســرح من حرفية تمثيل وإخراج و دراماتورج 
وســينوغرافيا.. وتجــد هــذه الورش إقبــاال كبيرا لدى الشــباب 

الكيني.

قــدم  جون ســيبي أوكومو أدوارا تمثيلية فــي عدد من األفالم 
المحلية والدولية، بما في ذلك البســتاني المســتمر )شــخصية 
الدكتور جوشــوا نجابا(؛ مصافحة الشــيطان )شــخصية مبعوث 
األمم المتحدة جاك روجر بوه بوه( والصف األول )شخصية رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة التعليميــة(. كما أدى أدوارًا رئيســية 
على خشبة المســرح، منها: أوديب »سوفوكليس«؛ وشخصيات 
»شكســبير« )روميو وأوبيرون وشايلوك(; وشخصيات »بيكيت« 
)كــراب وفالديميــر(; وكريون فــي أنتيجون »جــون آنوي«، وو 
بيرســي في ووزا ألبــرت! و روبرت موجابى في مســرحية إفطار 
فريزر غريس مع موجابى، وســيرج في النســخة الفرنســية من 

مسرحية فن ياسمينة رضا.

ألف جون تســع مســرحيات حتى اآلن: رحلة إلى النفس الكينية، 
الوزير كاريبو، االجتماعات، عشاء مع سعادتها )مسرحية إذاعية(، 
عناصــر )مونولــوج(، كاجيا واإلبــداع؛ في البحــث عن تخصص 
الطبل، مثل تموجــات على بركة، ومعالم )مقتطفات من شــعر 
أفريقــي(. أما للقراء األصغر ســنًا فقد ألف كتابــًا صغيرًا بعنوان 

»ماجستير في إدارة الشامل«.

المسرحي الكيني جون سيبي أوكومو »مواليموا المسرح الكينى«

فضاءات مسرحية قليلة وغياب 
إعالمى عن المسرح الكينى

حقق المسرحي النيجيري جون سيبي أكومو إنجازات على مستوى كونه معلما (أو مواليمو،) كما يطلق 
عليه في السواحيلية، وحقق إنجازات على مستوى عمله كمذيع إذاعي وتليفزيوني في الفترة بين 
احتوى   85 واحد من  وهو  كفنان.  كبيرة  وسمعة  تقديرا  اكتسب  و2002،   1997 عامي 
الكتاب المجمع “رحالت الحياة، مرتفعات التحجيم - محادثات مع الرجال ذوي اإلنجازات 
في  عضو  وهو  الذاتية،  سيرتهم  على  فوتبرينت(”  )صحافة  كينيا  في  العالية 
مجلس إدارة المركز الثقافي الكيني والمسرح الوطني، وعضو في مجلس 
إدارة معهد كاتيبا، الذي يكرس جهوده لحماية أحكام دستور كينيا 
والتعليم،  للتربية  األكاديمية  جائزة  على  وقد حصل   .)2010(

وللخدمات التي تقدم للثقافة الفرنسية من خالل التدريس.

حاورته: بشرى عمور

المسرح اإلنجليزي كان هو السائد فترة 

الستينيات بحكم التأثير االستعمارى

نافذة أفريقيا
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 )لفها ماتور( العرض املسرحى املغربى املشارك فى فعاليات الدورة احلادية والعشرين للمهرجان، قدمته 
فرقة نحن نلعب للفنون،  عن نص مشاجرة رباعية من تأليف الكاتب العاملى يوجني يونسكو، ومن إخراج 

الفتاة توتة للدخول إلى املسرح لتقدمي رقصتها، حتدث مشكلة باملوسيقى  أباتراب، عندما تهم  عادل 
فتتوقف، هنا يحتج ثالثة من اجلمهور هم بوهيم وباهوم وبهام، ويدعى كل منهم أنه خطيب الفتاة، األمر 

الذى يؤدى إلى نشوب نزاع بينهما لينتهى األمر بتقسيم الفتاة إلى أجزاء.

جسيكا كاهوا: 

يمكن للنيل أن يكون عامال موحدًا للثقافات
»أتمنى دعوة بعض األكاديميين المصريين لتحسين وتطوير المسرح فى أوغندا«

جسيكا كاهوا.. هى أستاذة بقسم الموسيقى والرقص والدراما بجامعة ماكيريرى بأوغندا، كما 
أنها ليست مجرد كاتبة وممثلة ومخرجة وأكاديمية كبيرة وإنما كذلك تحظى بتقدير دولى عميق 
لجهودها اإلنسانية، كتبت كاهوا أكثر من خمسة عشر عماًل مسرحيًا وتليفزيونيًا وإذاعيًا، بينها 
قامت  الحرية”،  و”طبول  السالم”  “أصداء  لألبد”،  “الجنة  الكلب”،  عضة  “عدالة   / الزاوية”  “حجر 
كاهوا بإخراج العديد من األعمال المسرحية والتمثيل فى بعضها، من بينها “الملك لير” لوليم 
شكسبير، “األم شجاعة وأطفالها” لبريتولد بريخت، كما شاركت فى إخراج “حكاية الجندى” إليجور 
الرجال” من  الزاوية” من إخراجها و”أعمال يقوم بها  سترافينسكى، وقد مثلت كاهوا فى “حجر 
إخراج روز مبوا و”لقد جن أزواجنا” من إخراج أوال روتيمى و رائعة سوينكا “الموت وفارس الملك”، 

وأخيرًا “ال مزيد من كتب النفط” لتوندى فاتوندى. 
حاوره: د. طارق عمار 

وعلى هامــش حضورهــا للتكريم ضمن فعاليــات الدورة 
السادســة والعشــرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
المعاصــر والتجريبى، والتى ستشــارك بها أيضًا من خالل 
تقديم محاضرة Master Class حول أعمالها، قمنا بهذا 

الحوار معها..

دكتــورة كاهوا.. هل هذه هى أول مشــاركة لك بمهرجان 
القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى؟ 

نعــم هذه هى المــرة األولى لــى التى أزور فيهــا القاهرة 
وأحضر المهرجان. 

بوصفك إحدى المكرمات خالل هذه الدورة من المهرجان، 
دعينا نتحدث قلياًل عن مسيرتك المسرحية. 

إننى ممتنــة بالفعل لتكريمى خالل هــذه الدورة من هذا 
المهرجــان العريــق، لقــد بــدأت رحلتى مع المســرح منذ 
ســبعة وثالثين عامًا قمت خاللها بالدراســة ثم التدريس 
بجامعــة ماكريرى بأوغندا، كما أننى أقــوم بالتدريس فى 
عدة جامعــات أخرى دعيت للتدريس فيها لمادة المســرح 
التطبيقــى، حيــث يمكنــك تطبيق واســتخدام المســرح 
ألغراض إنسانية كفض النازعات والتفاوض وحتى مجريات 

الحياة اليومية. 

إلــى جانب تكريمك فى هــذه الدورة مــن المهرجان.. ما 
الذى ستقومين به من مشاركات أخرى؟ 

ســوف أقدم محاضرة Master Class حول أعمالى أحاول 
أن أوضــح فيهــا للحاضرين كيف يمكننــا بالفعل البدء فى 
حوار باستخدام المسرح داخل سياق محدد بداًل من اللجوء 
للمســرح التقليدى. بالنســبة لنا فإننا نســتخدم المســرح 
التطبيقــى فى مثل هذه الحــاالت. إننى أقوم بالطبع بعمل 

بعــض المســرحيات ذات النمــط الغربى التــى أخرجها أو 
أكتبها أو أصمم لها السينوجرافيا أو حتى أقوم بنقدها حيث 
إن درجتــى العلمية التى حصلت عليها من جامعة ماريالند 
بالواليات المتحدة كانت فى النقد المســرحى. كما سأقدم 

ورقــة بحثية حــول التوازن المســرحى فى مفتــرق الطرق 
بأوغنــدا ألننا فى هذه األونة نواجه بكثير من نماذج األداء 
التــى غزت فضاءنا المســرحى لذلك نحاول إعــادة التعرف 
علــى وضعنا لكى يمكننا إحداث تغييــر فى منظوراتنا وفق 
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الرابعة والعشرين للمهرجان، العرض  )خريف( العرض املسرحى املغربى الذى شارك فى إطار الدورة 
قدمته فرقة أنفاس املسرحية، تأليف فاطمة هورى، ومن اخراج أسماء هورى، يدور العرض حول امرأة 

إلى  تنشطر  بأنها  لنتفاجأ  نفسها  بالكالم عن  تبدأ  اسما،  وهى ال حتمل  السرطان،  من مرض  تعانى 
شخصيتني ثم إلى عدة شخصيات، يحكني لنا عن تلك احلياة، حياة املوت نتيجة هذا املرض، وكذلك 

نتيجة سوء الفهم واإلهمال، عرض يتحدث عن احلياة واحلب والتعايش. 

»الناس يحبون األشكال التقليدية 
من المسرح والتى تتحدث بلسانهم«

نقاشــاتنا مع اآلخر. هذا هو صلب الورقة التى ســأعرضها 
وهو أن ننظر إلى السياق التاريخى كليًا وصواًل إلى اللحظة 
الراهنــة حيث يجب على المســرح أن يلتفت إلــى التقاليد 

كأساس إليجاد أساليب لدعم المسرح فى أوغندا.

مــا أوجــه التشــابه واالختــالف بين المســرح فــى مصر 
والمسرح فى أوغندا؟ 

لست على دراية كافية باألساليب والعروض المسرحية فى 
مصر لكننى شاهدت بعض األعمال القليلة والتى يمكننى 

أن أستشف منها أن المسرح فى مصر 
وفى أوغندا متشــابهان بنفس 

الحاجة إلــى التعبير ونفس 
المثيــرات والدوافع تقريبًا 
التمويــل  طريقــة  أن  إال 
هى ما قــد يختلف، ففى 
حالــة أوغنــدا ال يتوافر 
الدعم المالى الرســمى 
المســرحى  لإلنتــاج 
وعلى المســرحيين أن 
يناضلوا من أجل إيجاد 
ألعمالهــم.  تمويــل 

بالطبع أنا ال أعلم 

إن كانــت وزارة الثقافــة فى مصر توفر مثــل هذا التمويل 
لمســرح أم ال ألننــى رأيت بعــض الفرق تصنــع مناظرها 
بنفســها بحب شــديد لما يقومــون به. أعتقــد أن هناك 
الكثيــر مما يمكننــا تعلمه من بعضنــا ابعض ألن لديكم 
الكثير من المؤسســات القائمة على تدريس المسرح. كما 
أنكم تتمتعــون بالكثير مــن الفضاءات لتقديم المســرح 
عالوة على وجود أكثر من عشرة مسارح وطنية على عكس 
أوغندا، حيث ال يوجد لدينا ســوى مسرح وطنى واحد ورثنا 
عن حقبة االستعمار البريطانى بعد االستقالل ربما يمكنك 
أن تتخيــل حجم التراجــع الحادث هناك مع قلة االســتقرار 
وهو ما يعيقنــا عن المضى قدمًا بخطى أوســع. لدينا 
كذلك هنا وهناك جماهير محبة للمسرح ففى أوغندا 
يحضر الجمهور ليرى المسرح بشغف. كما أنه فى 
حالة أوغندا فإننا نناضــل بالفعل من أجل إنتاج 
شــبيه بالمســرح الغربى أو المســرح المرتكز 
على النماذج اإلنجليزية، لكن جمهورنا بالفعل 
يحب األشــكال التقليدية من المســرح والتى 
تتحــدث باللغــة الوطنيــة، وتعبر عــن الواقع 

المعيش فى أوغندا. 

كأكاديميــة وأســتاذة للمســرح.. بــم تعرفين 
“التجريب”؟ 

ذلك ســؤال مهــم جدًا حيــث إنه يطرح 
قضية مهمة أناقشها فى ورقتى 
الكثيــر من  المقدمــة، هنــاك 
أنواع التجريب فالناس يحاولون 
أن يجدوا حياتهم داخل العرض 
لذلك يتخلصون مــن الواقعية 
على خشبة المســرح محاولين 
الوصول إلى رؤى مســتقبلية، 
وحسب ما شاهدت من عروض 

حتى اآلن هناك نزعة نحو التخلص من المناظر المسرحية 
مع االســتعانة بعنصــر اإلضاءة والصوت وجســد الممثل 
والــذى يعد بالــغ األهمية هنــا. ذلك أشــبه بالعودة فى 
الزمن إلى العصر الذى كنا نعتمد فيه على أجسادنا فقط. 
وكلمة تجريب عندى تعنى تجربة وســائط مختلفة ولدينا 
اآلن نماذج على اســتخدام المعينــات الرقمية كما يمكننا 
أن نــرى ذلك بوضــوح فى اإلضــاءة واســتخدام عروض 
الفيديو فى الفضاء المســرحى. إننــا بذلك نحقق التفاعل 
بين األداء البشــرى والعنصر الرقمى على خشــبة المسرح 
كما أن المستقبل ملىء باالحتماالت التى ال نعرفها والتى 
قد تدفع المســرح بعيدًا إلى األمام . إننى متشــوقة لرؤية 
عــروض يمكنها بمنتهــى الثقة أن تعلن مــا حققته من 
تجريب كما أننى سعيد بالعروض اتى شاهدتها بالفعل. 

أنــت ناقدة فى األســاس.. فكيف ترين مــن منظور نقدى 
عروض هذه الدورة من المهرجان؟ 

رأيــت بالفعــل بعض العــروض التى يجــب أن نقدرها مع 
التأكيــد على أن تحليلها النقدى ســيكون بــه الكثير من 
الــكالم ولكنى يجب دائمًا أن أضع فى اعتبارى أن كل تلك 
العــروض تأتى فى إطــار التجريب. ال يمكننــى أن أفرض 
آرائى وأفكارى المســبقة عليها وفــق معايير محددة وإنما 
يجب أن ننظــر إلى مجمل العروض التى شــاهدناها حتى 

اآلن فى إطار كونها تجريبية. 

هل هناك مهرجانات مشابهة لهذ المهرجان فى أوغندا؟ 

هناك بعض المهرجانات المشــابهة مــع التأكيد على أننا 
نعانى من مشكالت فى التمويل، حيث ال يمكننا أن نتوسع 
فى الدعوة لتلك المهرجانــات ألنه على األقل عندما أدعو 
شــخصًا فإنه علــىّ تحمل نفقات ســفره وإقامته فإن كان 
الشخص ســيتحمل اإلقامة فليس أقل من تحملنا لنفقات 
الســفر والعكــس صحيح. لدينــا مهرجان يحتفــل باليوم 
العالمــى المســرح يقام برعايــة الهيئة الدولية للمســرح 
ITI والتى أتشــرف رئاسة مكتبها فى أوغندا وهو مهرجان 
سنوى يبدأ فى الحادى والعشرين من مارس وحتى السابع 
والعشــرين من مارس كحد أقصــى. وإننى أخطط له من 
اآلن كمــا أننــى أحــاول اســتضافة عدد من الشــخصيات 
المســرحية الدولية حتى ولو كانت اإلقامة ســتتوافر لهم 

فى منزلى الخاص. 

فيمــا يتعلــق بالمســتقبل.. كيــف تخططيــن كأكاديمية 
وممارسة للمسرح وفنانة أوغندية؟ 

بالتزامــن مع تشــريفى بالتكريم فى القاهــرة فإنه يتردد 
فــى ذهنى مقولــة قديمة “كلمــا منحت كانــت مطالبتك 
بالعطاء أكبر”. إننى أحلم بإمكانية إحضاء فرقة من أوغندا 
للعرض فــى القاهرة والتعرف على الثقافة المصرية فكلما 
ازداد احتكاك المســرحيين فى أوغندا بالمســرح فى جميع 
أنحاء العام مثل ذلك فائدة كبيرة للمســرح األوغندى، كما 
أننــى آمل أن أدعو فريقًا من األكاديميين المصريين ليروا 
بأنفسهم ويقيموا واقع المســرح األوغندى ويخبروننا أين 
نحن مــن العالم ويمكننا بالتعــاون معهم أن نصدر عددًا 
من المقــاالت والمشــروعات. كما يمكننا االســتفادة من 
نهر النيل نفسه كرابط ثقافى بين دول حوض النيل فهو 
عامــل موحد للثقافات. بالطبع أحلم أن أرى عروضنا جميعًا 
تمأل ضفاف النيــل.. هو حلم بتوحيد الفنانين األفارقة من 
القاهرة إلى كمباال، حلم يســتحق السعى وراء تحقيقه، كما 
أنه حلم يمكن تحقيقه عندمــا تقولها مصر واضحة “أهاًل 

إفريقيا.. ها أنا هنا من أجلكم”.
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)عبدالكرمي برشيد( كاتب مسرحى مغربى، له الفضل فى التأسيس والتنظير ملا عرف باملسرح االحتفالى 
الذى دعا إليه منذ منتصف السبعينيات، إذ نظر إلى املسرح بوصفه حفال واحتفاال وتواصال وجدانيا، 

يا  العديد من نصوص املسرح منها، امرؤ القيس فى باريس، اسمع  الذاكرة الشعبية، كتب  وحفرا يف 
عبدالسميع، الدجال والقيامة، فاوست واألميرة الصلعاء، عنترة فى املرايا املكسرة، ابن الرومى فى مدن 

الصفيح، أسس فى السبعينيات فرقة النهضة املسرحية فى مدينة اخلميسات. 

تحيا الحياة.. بين التطور التكنولوجى والفطرة اإلنسانية 
العالم.. ذلك المتعدد الكواكب والنجوم والمجرات، والكرة األرضية.. تلك المتعددة القارات، 
مائى  بين  ما  الطبيعات،  والمتعددة  األطراف،  المترامية  الثقافات،  ومختلف  بالدول  المكتظة 

ويابس ومساحات خضراء.
إن هذا الوجود الذى يجمعنا على اختالفه واختالفنا، والشاسع المساحات والبعيد المسافات، 
)قرية  عالمهم  جعلت  التكنولوجية  الثورة  أتت  التواصل،  سكانه  على  يصعب  كان  أن  بعد 
صغيرة(، ويسّرت عليهم التواصل كما لو كانوا جالسين بغرفة واحدة، من خالل تلك الشاشات 
غيرها من  أو  تليفونات محمولة  أو  آلى  أجهزة حاسب  أحجامها، سواء  اختالف  على  الضوئية 
االختراعات الحديثة التى صمم عليها العديد من البرامج التى من شأنها االتصال بكل البعيد 
»صوت وصورة«، حتى بات كل منهم منكفئا طيلة الوقت على أجهزة سميت بوسائل االتصال 
االجتماعى، وعلى عكس اسمها ووظيفتها، فقد أصبحت تصل ما بين البعيد وتفصل ما بين 
القريب، حتى أصبح كل فرد يحيا في عالم خاص به منعزل عن اآلخرين ال يسمعهم وال يشعر 

بهم.
وألن سويسرا دولة مترامية األطراف، فهى تقع فى جنوب أوروبا الوسطى، وتحدّها ألمانيا من 
الشمال، فرنسا من الغرب، إيطاليا من الجنوب، النمسا وليختنشتاين من الشرق، فهى تربة 
خصبة لتعدد اللغات والثقافات؛ حيث يتحدث كل جزء من شعبها لغة من ثالث لغات )إنجليزية، 
فرنسية، ألمانية(، ولكل منهم نظرته للعالم وللمنطقة التى يتبع لها وتصوره عن اآلخرين. 
ولمواطنيها  لسويسرا  والمعرفى  الثقافى  والتشتت  التشابك  حالة  عن  العرض  يعبر  وربما 

وتعدد االنتماءات. 
وعلى ضوء هذه المعاناة اإلنسانية التى أصبح العالم أجمع يعانى منها، وقليل من 
يضع يده على أسبابها وسبل عالجها، جاء العرض السويسرى )تحيا الحياة( طارحا 
ما حدث من تحوالت فى أسلوب حياة األسرة فى كل العالم، ما بين القرن السابق 
لديه  متجمد  سويسري  ريفى  لمجتمع  التعرض  خالل  من  هذا  الحالى.  والقرن 
إمكانات حياتية محددة، له مالمحه الريفية المتجسدة على المالبس، والعادات 
التشارك والتعاون  الجميع على  الذى سيجبر  التقليدى  الحياة  اليومية وأسلوب 
وتوقف  العادات  بتعطيل  تقوم  حيث  التكنولوجيا؛  وتظهر  الجماعى.  والعمل 
العمل الجماعى، وينفض كل منهم على العمل الفردى واالنكفاء على األجهزة 
التكنولوجية، وعلى الرغم من ذلك، وبرغم ما يبدو أن هناك حالة وحدة ما 
قد أصابت الجميع، نظرا التحاده مع جهاز جماد حل محل الروح، فإن العرض 
العلمية  فاالكتشافات  الحضرية،  اليومية  الحياة  التكنولوجيا فى  قيمة  يؤكد 
منتصرا  العرض  ينتهى  ولذلك  الجديدة،  التفكير  وغيرها من طرق  الحديثة 

للتكنولوجيا، مؤكدا قيمتها، لما تمنحه لنا من سهولة وراحة فى العيش.
مفهوم التجريب والمعاصرة يتجلى فى عرض )تحيا الحياة(، سواء فى القضية المطروحة أو 
التكنيك الفنى المستخدم؛ حيث تختلط فيه مختلف األداءات الفنية، فقد اعتمد المخرج على 
آلية طرح فنى هى )المسرح الغنائي( و)الرقص المسرحى الحديث( ونوّع من خاللها فى األداء؛ 
ليؤطر بهما قضيته األساسية، من غناء ذى )ريستاتيف( معين يترجم حالة التوتر العامة مع 
اصطحاب آالت إيقاعية حاضرة على خشبة المسرح أو الغناء )األوبرالي( الذى يؤكد الكالسيكية 
ومفاهيم وتقاليد الماضى بمصاحبة عزف أوركسترا كاملة. والغناء الفردى )صولو( وجماعي) 

كورال( لترجمة حالة التوحد حينا والعمل والعيش فى جماعة حينا آخر.
هذا كله من خالل الرسائل الحوارية والتعليق والتعقيب عليها بالغناء كخلفية شارحة ومعبرة 
وحملهم  الممثلون  يجسدها  التى  واالغتراب  والترحال  السفر  حالة  وعن  السطور،  بين  عما 

حقائبهم ما بين الحين واآلخر.
ربما هناك تناٍص بين مفهوم التجريب والمعاصرة وحالة العرض وقضيته وكيفية معالجتها، 
فبينما يريد المقارنة بين أمس واليوم، فهو بشكل تلقائى يلجأ إلى آليات فنية وداللية مختلفة، 
وشفرات تُترجم فى ظل المفاهيم والمناهج الما بعد حداثية. لتصبح الصورة وإن كانت تضم 
أفعاال درامية غريبة، إال أنها ذات داللة داخل سياقها التجريبى، وصاحبة معنى خاص داخل 
مجتمع العرض، كالكرات المتعددة التى يلعب بها أحد الممثلين التى تشير إلى الكرة األرضية 

وباقى المجرات ودوائر العالقات اإلنسانية المنفصلة، والال نهائية.
ال يمكن إنكار كم المتعة البصرية والسمعية التى يمنحها هذا العرض لمشاهده، إال أننا ال 
يمكن إال أن نالحظ أنه وقع فى فخ المط والمبالغة، وربما أيضا التكرار مع أكثر من شخص، 

فى تجسيد أكثر من واقعة.
لكنه فى النهاية يواجهنا بحقيقة وجودنا اآلن، أى عام )2019( وهنا )فى هذا العالم المادى 
ذى اإليقاع السريع(، دافعا بنا لتأمل ما نمارسه بسرعة شديدة كل يوم دون أن نعى تأثيره 

داخلنا أو حتى خارجنا.

رنا عبد القوى
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 )الطيب الصديقى( كاتب ومخرج وممثل مسرحى مغربى، له باع طويل فى احلياة املسرحية املغربية، بدأ 
مسيرته املسرحية عام 1954، أسس عدة فرق مسرحية باملغرب مثل فرقة املسرح البلدى بالدار البيضاء، 

فرقة الصديقى، فرقة مسرح الناس، فرقة املسرح اجلوال، كما أسس فضاء الطيب الصديقى )مسرح 
موكادور( بالدار البيضاء عام 1997، كتب ثالثني مسرحية، واخرج أكثر من ثمانني عرضا مسرحيا، عمل 

باملسرح الوطنى الشعبى بباريس حتت إدارة املخرج جان فيالر. 

بصورة مأساوية وشاعرية فى آن معا أنهت األديبة اإلنجليزية “فيرجينيا وولف “حياتها فقد 
ouse  معلنة بذلك  وضعت فى جيوب معطفها حجارة ثقيلة، وألقت بنفسها فى نهر أوس 
موتها وانتصارها على ضجيج األصوات داخل رأسها، والتى كانت تطاردها دائما فمهى مصابة 
بما اسمته “مرض الشعراء والكتاب/جنون الهوس االكتئابى”  يلتقط المؤلف “سامى الجمعان 
االنتحار، فى  إلى  بها  أدت  التى  الدوافع  فيها  درامى مقدما  الحادثة ويصوغها  بشكل  “تلك 
مونودراما من إخراج “مازن الغرباوى” وتمثيل “منى التلمودى” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى دورته السادسة والعشرين، ويعتمد المؤلف على األسلوب 
الال تراتبى فى تقديم األسباب والدوافع التى أدت بفرجينيا إلى االنتحار، هذا إلى جوار القفز فى 
الزمن واالنتقال المباغت من فكرة ألخرى، ويكرس للتفاصيل الحادة والشخوص االستبدادية 

الدرامية،  رؤيته  صياغة  فى  الفنى  وولف  بأسلوب  يستعين  وكأنه  الحكاية،  فى 
متصاعدة  أحداثا  أو  متنامى  زمن  فال  التقليدى  السرد  من  الحدث  يخلو  حيث 
يمكن من خاللها أن نصل إلى ذروة واحدة إنما هى مجموعة ذروات ألحداث 
متالحقة متجاورة فى آن معا، حيث تفتش فيرجينيا فى ذاكرتها مستعينة بتقنية 
الفالش باك مقدمة التباسات متعمدة بين الذاكرة والوعى، تحكى عن مشكالت 
واغتصاب  متتالية،  نفسية  بهزائم  مرت  كونها  بالضياع  وإحساسها  الهوية 
وكيف  أكثر،  ال  وحوش  بأنهم  لهم  وتشبيهها  الرجال  لعالم  ورؤيتها  لها،  األخ 
المسيطر  هو  الرجال  عالم  ليبدو  والمرأة  الرجل  بين  يميز  أن  للمجتمع  يمكن 
“فالرجل ال يرى المرأة سوى فى أحمر العاطفة ال فى أبيض الحقيقة “كما تقول 
شخصية  خاللها  من  تقدم  المشرذمة  واألفكار  التداعيات  من  مجموعة  وولف، 
مهشمة تسعى جاهدة لالنتحار، بحيث يمكنك كمتلق أن ترى شخصية هشة 
أن  إال  إبداع  من  قدمت  ما  وبرغم  المجتمع،  وقسوة  النفسى  المرض  أرهقها 
هزائمها النفسية ظلت مالزمة لها طوال حياتها، وتسببت فى أن يكون موتها 
انتحارا معلنا، حيث لم تكن المرة األولى التى قررت فيها االنتحار وأعلنته، رغبة 
التركيز  العرض  يحاول  منها،  عانت  ما  وكثرة  الحياة  قسوة  من  التخلص  فى 

النوعى والجنسى  القمع  ُكثر عانت من مشكالت  لنساء  الشخصية نموذج  على فكرة أن تلك 
والعاطفى والروحى والفكرى أيضا.

الخطاب  بنفس  وينتهى  ليونارد وولف  لزوجها   تركته وولف  الذى  الخطاب  العرض من  يبدأ 
لتبدو الحبكة دائرية، تتردد جمل الطاب فى نوع من األسى فهى رسالتها األخيرة والتى تقول 
فيها” أيها األعز، لدى يقين بأننى أقترب من الجنون ثانية، وأشعر أننا لن نستطيع الصمود 
المرة، بدأت أسمع األصوات ولم يعد فى  الرهيبة مجددا فلن أشفى هذه  أمام تلك األوقات 

وسعى التركيز لهذا سأفعل الشيء الذى أظنه األفضل”.
الدائم لفرجينيا وولف قبل فعلها، وألن فترات شبابها كانت مليئة  كان االنتحار هو الحديث 

بأحداث موت أبويها وأشقائها، أصبح الموت صديقا دائم الحضور فى حياتها، وألنها منعت من 
الفعل االنتحار أصرت عليه تستعين الممثلة ببعض المالبس الموجودة على خشبة المسرح 
لتبرز اللحظات المختلفة التى مرت بها وولف، ويقدم المخرج مشهد فى سياق العرض يعتمد 
المهرج  زى  مرتدية  األقنعة  الممثلة  تعرض  /الموت”  /األب  “األم  األقنعة  من  مجموعة  على 
وكأنها فى إطار من الميتاتياتر/التمثيل داخل التمثيل، حيث تقدم مجموعة من الشخصيات 
فى حوار جدلى يلتقط كل منها الجمل ويعيد بناءها وفق رؤيته، فثمة صورة للموت ترسمها 
الشخصية تعبر عن مدى قسوته فلم يترك لها أحدا من أسرتها، تحدثنا الشخصية من غرفتها 
حيث المكتب الذى توضع عليه الكتب والكرسى المتحرك فتشعر كمتلق منذ البداية وكأنك فى 

“غرفة تخص المرء وحده كما أوضحت وولف.
العالمية  الحرب  سواء  وولف  فيرجينيا  بها  مرت  التى  للحروب  إشارت  أى  العرض  يقدم  لم 
األولى أو الثانية أو فترة النازية بل قدم أثر المجتمع وفكرة الموت واهتم بالتركيز على 
ما يعتمل فى نفس الشخصية والتى أطلق عليها اسم “مى”، وقد حاول تكثيف 
كم هائل من المشاعر المختلطة ليقدمها دفعة واحدة فتبدو جملها مشرزمة 
مفتتة تعبر عن إنهيار العالم فى عيونها يستعين المخرج بخلفية بيضاء فى 
الفيديو  عليها  ليعكس  يسارا  واألخرى  يمينا  واحدة  جوار  إلى  المسرح  عمق 
بروجيكتور صورته، فلحظة الحديث عن الموت يتجلى النهر محيطا بها من 
أقمشة من  ثمة  مياهه  بين  النهر  أسفل  تحدثنا من  وكأنها  الجوانب  كل 
الشيفون فى عمق المسرح يمكن أن تمكث خلفها الشخصية فى لحظات 
الجدران  جوار  إلى  هذا  المشهد،  على  المسيطر  هو  الموت  فيها  يبدو 
داخل  فى  لما  انعكاسا  تبدو  والتى  الخلفيات  على  تظهر  التى  المائلة 
الشخصية من ميل وانكسار، ساهمت اإلضاءة بشكل واضح فى تكثيف 
من  حالة  فى  لتبدو  ايصاله  المراد  المعنى  وأكدت  الدرامية  اللحظات 
الهارمونية واالنسجام مع لحظات العرض المختلفة أكد األداء التمثيلى 
لمنى التلمودى على الحالة النفسية التى تعانى منها الشخصية فبقدر 
النفسية على األداء فتبدو الممثلة فى  الحالة  التوتر والهزيان يمكن أن تنعكس  كبير من 

حالة من التوحد مع الشخصية.
فى عالم مراوغ يرى أن تلك الشخصيات رهيفة المشاعر”مى/فرجينيا” ال يمكن أن تحيا ضمن 
شخوصه كان عليه سحقها، وعلى ذلك كل حادثة من التى مرت بها وولف تركت أثرها النفسى 
فبدت ذكرياتها عبارة عن كم ال حصر له من األلم، وبمنتهى اإلصرار قررت أن تضع حدا لكل 
شىء زيف العالم وإحساسها بظلمها لزوجها وأوالدها واألصوات التى تالزمها وكان سبيلها 
لفكرة  تجريببيا  نموذجا  يعد  العرض  أن  بالذكر  وجدير  االنتحار،  هو  رأت  كما  العدل  إلقامة 

ATPA القائمة على فكرة الشراكة العربية فى إنتاج العروض المسرحية.

داليا همام

انتحار 
معلن

 مراوغة العالم 
والتباسات 

الذاكرة
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املغربية عام 2007، كانت بدايتها  الثقافة   )ثريا جبران( فنانة مسرحية مغربية، شغلت منصب وزيرة 
املسرحية عام 1964 مع فرقة األخوة العربية، من خالل مسرحية أوالد اليوم، عملت بعدة فرق مغربية 

قبل أن تصل للعمل بفرقة الطيب الصديقى املسرحية، والتى كانت نقلة نوعية كبيرة لها فى عالم املسرح 
املغربى، حيث قدمت أعماال خالدة فى تاريخ املسرح املغربى مثل ديوان عبدالرحمن املجذوب، أبونواس، 

ألف حكاية وحكاية فى سوق عكاظ. 

فينالاألحد 15 - 9 - 2019 العدد السادس

النسوية تتسلل لمسرحنا العربـــــــــــــــــــــــى.. ترتكب الجرائم وتدعو لالنتحار
أثر أصابته بضربة على رأســه في بيته ، يفقد الزوج ذاكرته المرهقة في المستشفى التى نقل 
إليها، ثم سرعان ما تعود إليه، دون أن يخبر أحدا بعودتها، كما فعل من قبل الفتى المتقمص 
لشــخصية »هنري الرابع« في مســرحية »بيراندللو« المعروفة بذات االسم ، بحثا عن الحقيقة 
المغيبة عنه . فيعود الزوج هنا مع زوجته لبيته مرتديا قناع عدم التذكر ، ســعيا لمعرفة بدوره 
لمعرفــة حقيقة ومبررات القيــام بمحاولة قتله، فهو يعرف جيدا شــخصية من أقدم على قتله 
بضربه بتمثال على رأســه ، لكنه يود معرفة مبررات ذلك الفعل، منطلقا من االدعاء بالتشكك 
في أن يكون هذا البيت بيته، وأن تكون هذه المرأة المصاحبة له هى زوجته، مدعيا التفتيش 
عــن حقيقة ذاته الفاقدة لتاريخــه الذي مضى وال يتذكره، داخال مع زوجته في محاورات فكرية 
هدفــه المعرفة، وهــدف زوجته تزييف هذه المعرفة، بما تختزنه مــن خبرات ومعارف، موهمة 
إياه بأنه كان فظا معها في حياتهما الممتدة لعشــرين عاما، وأنه حاول قتلها ذات يوم حينما 
قررت أن تتركه، متشــككا في وجود رجل آخر فــي حياتها، مقدما هو لها مفاجأته التي أخفاها، 
مــع مؤلف النص، لتكون قمــة التوتر الدرامي، وبداية توجه المســرحية نحــو نهايتها، وهى 
معرفته بكون الزوجة هى التي أقدمت على قتله، فقد شاهدها خلف ظهره وهو يستمع لقطعة 

موسيقية أثيرة عنده.  
خلف الحوار الفلسفي بين الزوجين، تختفي )الجرائم الزوجية الصغيرة( المتبادلة بين الزوجين، 
والتي عنون بها الكاتب الفرنســي البلجيكي »أريك إيمانويل شــميت« نص مســرحيته، التي 
ترجمها »أحمد الويزي« ومنحها عنوان )اعترافات زوجية(، وهو نفس العنوان الذي استخدمته 
فرقة )المسرح القومي( السورية، وقامت الكاتبة والمخرجة السورية »أنا عكاش« بإعداد النص 
الفرنســي ليتواءم مع الذهنيــة العربية، وأن اكتفت بتكثيف النص الطويل، ومنح الزوج اســم 
»جمال« بدال من »جيل«، دون أن تمنح المرأة بصورة واضحة أسم علم، مكتفية بوجودها 
الفاعل في العرض باعتبارها اسم دال علي الجنس )امرأة( ، فيصبح أمر المسرحية 
مواجهة بين المرأة والرجل، ســواء أكان يحمل أسم »جمال« العربي أو »جيل« 
الغربي، وتضحي المســرحية ســجال عنيف بين الجنســين، تأكيدا على النظرة 
النســوية التي تــرى العالقة الزوجية هي عالقة تناطــح ومعارك دامية إلثبات 

تفوق جنس على آخر، حتى في غرفة النوم، كما جاء في العرض المسرحي .
نجــح المخرج »مأمون خطيب« في تقطيع مشــهد الحــوار الطويل جدا، في 
النــص األصلــي، بحاالت إظــالم تصحبها الموســيقى، مع خلــع الممثلين 
لقطعــة من ثيابهم بصورة تدريجية، مغيرا بذلك صورة المشــهد الواحد 
وزمنــه، وناقال للمتلقي أحساســا بتمــدد هذا الحوار بيــن الزوجين أليام 
كثيرة، وليس خالل ليلة واحدة، هى ليلة العودة للبيت من المستشــفي، 
مازجا بحذق بين مشهد الحاضر ومشاهد الماضي المستدعاة والمتعددة 
المشــاعر، والكاشــفة في نفس الوقت عن جريمة إقدام الزوجة على قتل 
زوجها، ليســت نتيجة للحظة انفعالية، فجرها التعاطي المتزايد للخمر من قبل الزوجة، ولكنها 
جريمــة كامنة في عقل الزوجة المتناحرة طوال الوقت مع زوجها، والمرتعبة من تفوقه األدبي 
والجماهيري عليها، فهو كاتب روايات بوليســية تجد رواجا أكثر من لوحاتها التشــكيلية، مما 
ولد بينهما صراعا حول التفوق، دعمته النظرة النســوية للمسرحية التي ترى أن قبول الزوجة 
دخــول عالقــة زواج، يعنى خســرانها للعديد من ســمات التفوق عندها، واشــتباكها في حرب 
طاحنة من أجل اســتعادة تلك الســمات المفقودة، حتى ولو أدى األمر لقتل هذا الزوج السالب 

لشخصيتها المتميزة.
كما أســتطاع كال من »مالك محمد« مجسد شــخصية الزوج المتشكك، و«رنا جمول« مجسدة 
شخصية الزوجة المتنمرة بث الحيوية في العرض المسرحي، والتحرك وفق ميزانسين المخرج 
فــي فضاء المســرح بالصورة الناقلة لحالة الصــراع بين الزوجين، والتنقــل من لحظات الحب 
الدافئــة للحظات الكراهيــة بصورة دقيقة، بل وكيفيــة التعبير الدقيق عن مشــاعر الكراهية 
المخبــوءة خلف كلمات الحب المعســولة، وذلك داخل إطار ســينوجرافيا »نــزار البالل« و«ريم 
شــمالي« التي مألت خلفية المســرح بحوامل مفرغة، توحي بمكتبة الزوج الضخمة، ويكشــف 
فراغها والكتب القليلة المعلقة بها عن عدم امتالء حياة هذه العالقة الزوجية بالمعرفة والحب 

المتبادل .

د. حسن عطية
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)عبدالقادر البدوى( هو أحد رواد املسرح املغربى كاتب وممثل ومخرج، بدأ رحلته مع املسرح منذ عام 
1946، ثم أسس فرقة البدوى املسرحية عام 1952 مبسرحية العاطلون التى كانت أكثر مسرحيات فترة 

الستينيات تعبيرا عن احلالة االجتماعية، واتسمت ببعث وعى جديد على الساحة الوطنية، وتعدت جتربة 
مسرح البدوى حدود املغرب ودخلت األكادمييات فى عدد من اجلامعات املغربية والعربية والدولية، عينه 

امللك احلسن على رأس جلنة ملكية إلعداد تصور عام للنهوض باملسرح االحترافى املغربى.

األحد 15 - 9 - 2019 العدد السادسفينال

النسوية تتسلل لمسرحنا العربـــــــــــــــــــــــى.. ترتكب الجرائم وتدعو لالنتحار
فرجينيا وولف

التقــط الكاتب الســعودي د.«ســامي الجمعان« شــخصية الكاتبة اإلنجليزيــة »فرجينيا 

وولف«، كواحــدة من أيقونات األدب اإلنجليزي فى بدايات القرن العشــرين، وواحدة من 
مؤسســات الرؤية النسوية في األدب والحياة ، ليقدم لنا معاناتها الحياتية مع الرجال، في 
مسرحيته ذات العنوان الدال )انتحار معلن( ، والذي يذكرنا بعنوان رواية »جابرييل جارثيا 
ماركيــز« )وقائع مــوت معلن(، فكالهم – المســرحية والرواية – يبــدأن من اإلعالن عن 
موت قادم : فى المســرحية للمرأة »فرجينيا وولف«، وفى الرواية للفتى »سنتياجو نصار«، 
حيــث ينطلق الكاتب المســرحي من لحظة نهاية »فرجينيــا« بموتها منتحرة ، فال يصبح 
الموت األخير هو غاية المســرحية في الكشــف عن تطور حدثها الدرامي ومآله، بل يتبلور 
هدف المســرحية في الكشــف عن مبررات هذا الموت المأســوي، بإلقاء نفسها في النهر 
المجاور لبيتها، تخلصا من حياة شاقة مع الرجل ، بكل عمومية الرجل هنا، المتمثل بداية 
في األخوة غير األشــقاء الذين حاولوا اغتصابها وهى مازالت بعد صبية تكتشــف جسدها 
ومــا تملكه من أعضاء ال يجب االقتراب منهــا، وهو الوحيد الذي من حقه أن يخرج للحياة 
ليتعلــم، والوحيد الذي يســمح له بدخول مكتبــة أبيه، بينما الفتيــات يقبعن في البيوت 
يتعلمن ما يقرر الرجل لهن، وهو المهيمن على حياة »فرجينيا« عقب موت أمها، ثم أختها 
الكبيــرة التي لعبــت دور األم بعد وفاة األخيرة، ففقدت معهما الســند النوعي، وحوصرت 
وســط عالم ذكوري قاتل، أصابها بعدة نوبات عصبية، مما دفعها لإلقدام على التخلص 
مــن حياتها أكثر من مــرة، فهى بمفردها غير قادرة على مواجهــة الرجال، وبالتالي عدم 

القدرة على االنتصار عليهم .
مونودرامــا تتيــح للممثلة أن تنطلق بأدائها المعبر عن المشــاعر الدفينــة في كل أرجاء 
المســرح، ممتلكة وحدها هذا الفضاء المســرحي بديال عن فقدانها لحق امتالك فضائها 
الحياتي، وقام المخرج المصري »مازن الغرباوي« باستثماره واالستفادة من ستارة الخلفية 
البيضاء وشريحتين )بانوهين( بيضاويين أيضا على يمين ويسار المقدمة لتغيير الصورة 
المرئية، والتعبير عن تعدد األمكنة، وتغير الحاالت النفســية، بإسقاط صورا بالبروجيكتور 
فيديو عليها، محققا ثباتها نوعيا خالل الحكي الذي تســرده شخصية المسرحية »فرجينيا 
وولف«، مشوها المنظور في نهاية العرض، تشويها للواقع أمام نظر »فرجينيا«، وتمهيدا 
للحظة النهاية المأساوية ، كما صاغ »الغرباوي« ميزانسين جيد للممثلة التونسية »منى 
التلمودي«، التي أمســكت بتالبيب الشــخصية المعقدة من الحياة، وعملت على تقديمها 
بسالســة ودون صراخ، ســابحة في فضاء مسرح متســع إلى حد ما، معبرة داخل اللحظات 

الضوئية عن مشاعرها المجروحة وأفكارها القلقة وشخصيتها المتهافتة.
عرضان جيدان، شــاهدتهما في أمسية واحدة، غير أن سؤاال ظل هاجسا داخل عقلي قبيل 
وأثنــاء وبعد مشــاهدة العرضين، ال يدور فقط حول النظرة النســوية التي يتبناها هذين 
العرضين، بقدر ما ينشــغل بطبيعة المحتوى المقدم خاللهما، فالعرض األول )الســوري( 
يقدم نصا فرنســيا معدا لكي يكــون عربيا، دون أن يتخلي لحظة عــن كونه نصا أجنبيا، 
صحيــح أنه يقدم قضية )إنســانية( عامــة، ولكن أال يحتــاج مجتمعنا العربــي الغارق في 
مشــاكل وأزمات وتمزقات واقعية ضخمة، ويعاني من فكر سلفي متخلف يجرنا للخلف، أال 

يحتاج هذا المجتمع لمناقشة )قضاياه اإلنسانية العربية( الساخنة والملحة ؟ 
واألمــر كذلك مع باكورة إنتــاج )رابطة اإلنتاج العربي المشــترك( ذات الهدف النبيل في 
تقديم عــروض )عربية( ترتكز على عناصــر عربية متعددة، وتتوجه لــكل الوطن العربي 
الممــزق، وهــو عرض )انتحــار معلن( ألم يكــن األفضل أن نقدم نصا ســعوديا يعبر عن 
حيــاة العرب فــي المملكة ؟، وذلك كي نتشــارك معا في طرح همومنا العربية مســرحيا، 
وأن نتصدى معا لمناقشــة التغيرات االجتماعية والفكرية التي تحدث في المملكة اليوم ، 

وعالقتها إيجابا وسلبا بما يحدث في كل أرجاء الوطن.
هو سؤال ال يفسد للود قضية، وال يؤثر على جودة ما شاهدناه عبر العرضين المسرحيين 

في الليلة السعيدة .      
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Scene 09

«Autumn» was the performance represented Morocco during the 24th round 
of CIFCET. The performance, written by Fatma Houry and directed by Asma 

Houry, was the production of «Anfas» theatre band. Te show presented the 
story of woman with cancer who has no name that is divided into several 

characters to tell us about life and death according to cancer perspective. It 
also talks about life, love and coexistence.

A Life to Live
Dr. Nessma Salim

The Wasteland by T.S. Eliot is a 
modern work of art that describes the 
transformation of  common man from a 

peasant rural society to a modern urban industrial 
one. Conveying this theme in a written work 
of art stirs mental visual imagination in  minds 
of readers. In a hard mission, the reader has to 
visualize what he reads, creating an imaginary 
scene. Now with Vive La Vie theatrical show, the 
mission of an audience is easier. It seems that Vive 
La Vie, narrates the story of Eliot›s The Wasteland, 
but with flesh and blood. Vive La Vie is a theatrical 
performance with a special nature. It tells the 
most common story of the majority of people all 
over the world. The family of the show decides 
to change its lifestyle and immigrate to the city 
where modernism, industrialization, abandoning 
their peasant rural life. The show embodies the 
disorganization and collapse of industrial urban 
society, in comparison to that of the country. The 
vision of Eliot in The Wasteland is fragmented, 
incomplete and gloomy, exactly like that of the 
immigrant family.

The contrast between conventional and modern 
life can be observed through the contrast between 
the scenes of the play. In the opening scene, 
there is a sketch of life before the shift to modern 
industrial 20th century society. Characters start 

the show putting on their urban custom. The four 
male characters are sitting on chairs, leaving five 
females standing aside in an extremely indicative 
significant scene of gender inferiority. With the 
passage of time, men and women start dancing 
together; a symbol of equality. Not only dancing 
together, but also women start to dress men in 
modern customs; a tie and a shirt. Transfer is not 
simply physical, it is also a mental psychological 
attitude. 

The scene of the man sitting on a chair, with 
girls dancing around, is a reference to the inner 
conflict in the human mind before taking the final 
decision of abandoning country life and moving 
to the city. This man›s mind is chaotic; his vision 
is fragmented and incomplete. The difference in 
voices speaking around him, is a symbol of the 
different conflicting ideas roaming his brain.  The 
structure of the show is rooted in modern urban 
life. The technology subverts the established social 
order. The decision of moving to the modern 
industrial world is still an incomplete idea in the 
mind of the characters. The dance of the females is 
a symbol of the hesitant thoughts in the minds of 
the characters. 

The climax f the show takes place when the 
son decides to leave the country life, seeking more 
money, where he confesses to his father that he 
would go with others to the construction site in 
Grande-Dixence. There is a turning point in the 

events when all characters start to change their 
custom, putting on short skirts for females and 
ties for men. Features of modern life are clearly 
reflected on appearances. Now they have moved to 
T.S. Eliot›s «Unreal city, Under the brown fog of 
a winter dawn/…Sighs, short and infrequent, were 
exhaled,/ And each man fixed his eyes before his 
feet.» (The Wasteland I, Burial of The Dead). They 
moved to a life of isolation where «everybody 
fixed his eyes before his feet». Now characters 
started to dance individually, separated from each 
other;  carrying a modern technological device; a 
sense of isolation. 

In modern life, women become equal to men. 
Women are not only equal to men, they are however 
having the upper hand now in changing the custom 
of men. In a symbolic scene, women start to 
change the custom of men, dressing them new ties. 
Dressed in modern custom, the audience realize 
the total change that comes over the immigrants. 
Now the question is: Is this change for better or 
worse? Just some minutes and  the answer is clear. 
The fragmented style of modern life has deeply 
affected the familial connections. The scene of the 
father blaming his son for not contacting him, nor 
his mother is a symbolic hint of the hollowness and 
fragmentation of modern life. The show ends with 
the depression of those who have taken the decision 
of departure from the peasant life to the unreal city, 
void of human emotions and familial ties.

Vive La Vie:
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«Strangers», written by Abd Al-Kabeer Ben Abish and directed by Abbas Ebrahim, 
was produced by Mohamed V theatre band to represent Morocco in the first round 

of the festival. It showed the life of two friends who escaped from their life in the 
desert to city life. They both had hopes and expectations. One of them turned into 

a car park worker while the other, who seized every chance, became a millionaire. 
The story ends when they meet again and the rich expels the poor. 

Modern Form of Folk Story
Ahmed Samir 

To feed strangers from your strength 
and water them immortal water for 
fear of what may befall them is fear 

does not know of the development of race 
over his forehead to tell a land that does not 
welcome strangers and can not tolerate their 
feet above it and see that it is a shame to sweat 
fear for it and this boy nicknamed Yassin, 
better to the ground P well done to him and 
grew out of the clay elite does not leave him as 
his love does not leave his heart as if each of 
them live the other ..,

Thus, our old heritage Yassin and Bahia 
dealt with the old story that raised the memory 
of the lovers and considered it an amulet for 
their love and set them a rule and a charter for 
love.

The show is based on the popular biography 
of Yassin and Bahia produced by the East 
Knights Heritage Group , Affiliated to the 
Egyptian Opera House, starring Hani Hassan, 
Yasmin Samir Badawi, Islam Mohamed, Reda 
Renju, Noran Mohamed, Nader Gamal and 
directed by Karima Bedair

Which took the basis of her story based 
on our ancient heritage Yassin and Bahia 
regardless of the origin of the character of 
«Yassin», and whether a criminal chased by 
justice in the first years of the twentieth century, 

or a courageous gentleman 

who gave his life to address injustice and 
falsehood, the collective outcome of the oral 
culture inherited, As well as the works of art 
and folklore that dealt with his story, the status 
of the popular hero and leader saved from 
oppression and oppression, and the support 
of the weak peasants to the feudal lords, and 
ignited the spark of the revolution in the face 
of authoritarian power and its agents

To weave from his story a new world 
confuses the old heritage and contemporary 
dancer To make an unknown time from the 
old modernity do not know whether we are in 
the past or that the past has come to us and 
came between our day to tell us that among us 
Yassin we do not know able to be the best man 
for Bahia, The Egyptian director Karima Deir 
addressed her vision through her strong belief 
in the freedom of women

And her influential role in life and perhaps 
this is what prompted her to draw her play 
from the legacy of the greatest of women.. To 
return to us the epic of Yassin and Bahia, but 
with a new vision of this love story, in her play, 
she relied on the motor performance of the 
actors through traditional dances whose music 
varied between oriental and western music 
as if she wanted to make a musical struggle 
instead of a representative dialogue conflict 
that excluded him. Her play was limited to 
some small sentences that convey events or 
scream in the viewer›s ear to notice It was very 

successful in that and did not feel 

that the dialogue intruder on the state of the 
dancing heritage provided by, but we felt that 
everything is one block of one event in which 
she wanted to highlight the typical image of 
the legendary hero produced by the Egyptian 
community needs over time, and painted 
confidently Just for Yassin, a lover of Bahia 
and a martyr of love, rebellion and struggle, 
but for many heroes, he looks exactly like him 
, As for the elements of the work, the director 
relied on creating a unique case of blending 
modernity with heritage made her scene of 
white canvases offered scenes from the rural 
environment instead. 

The decor was sometimes poured on the 
forms of Cyrillic give a fiery climate as if the 
world is burning around us because of what 
is happening, but not content with that and 
put a village seat and tools for drinking. Its 
rural environment is specialized in a serious 
indication that the event continues from the 
past ,  The show›s clothes were varied in colors 
to give the theater a dramatic significance, the 
lighting ranged from whispering candles to 
moments of love, warmth and romantic dances 
The disco dazzling scouts in Western dances 
and also at the level of dances, we find a 
variety of performance between serious dances 
that express conflict, violence and revenge 
and between dances carried by the heart and 
guide it to the entire universe to leave us an 
intolerable question false: Are we really with 
Bahia or are we a herd of strangers, passing 

by chance?

Bahia …
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which can tell that theater in Egypt and 
Uganda are the same with the same need 
to perform and the same the stimulants. 
The approach of funding may be different. 
In case of Uganda, official funding is not 
available for theatre and people have to 
struggle to fund their works. While here I 
don›t know whether the ministry of culture 
is funding theatre or not because I saw that 
artists could get most of their sceneries by 
themselves and they love what they are 
doing. I believe that there are a lot of things 
we can learn from each other because you 
also have so many institutions teaching 
theatre. You have also spaces for theatre in 
addition to having more than 10 national 
theatres to perform, unlike we have in 
Uganda only one national theatre which we 
inherited from British after independence. 
So you can imagine the lagging behind 
because of the lack of stability as we have 
not been able to move forward as fast as you. 
You also have audience who loves theatre; 
they come and wait and fill the spaces. In 
our case, we have to work harder to make 
it a foreign theatre or an English -oriented 
theatre performance. But they love the 
traditional forms of theatre where they are 
speaking their language and expressing 
their reality.

As an academic attending CIFCET. 
How do you define Experimental?

That›s a very interesting question 
because that is very important issue I am 
raising in my paper. That there is a a lot 
of experimentation.  People are trying to 
find that they are living in a performance; 
getting rid of realism on stage and trying to 
find new futuristic views. And so far, what 
I have seen; yes there is a move of getting 
rid of scenery that instead adapting use 
only elements of lighting, sound, and the 
body which is very important. Because it›s 
like going back to the beginning of time, 
when you have to depend on the body. 
The word Experimentation of course it is 
experimenting different mediums. Now we 
have a lot of experimentation we can use 
digital aids; we can use the lighting: we 
we can use video projections in the space. 
We interact with the digital elements and 
the human life performance on the stage. 

There is a lot, and there is also a lot of 
possibilities to take theatre forward. I am 
looking forward to think more productions 
to be able to talk confidently about how far 
the experimentation is going, and I am very 
happy with what I have seen. 

Actually, you are a critic, have you 
seen any performances in this round?

I have seen some performances, and on 
appreciation level; of course, I will have 
things to say, but I have to keep in my back 
of my mind that it is experimentation. I 
can›t impose my ideas and thoughts on what 
I›m seeing, but for me to receive and see 
how consistently the performance has been 
performed on set standards. I am looking on 
the whole events and performances I have 
been so far. 

Are there any similar festivals back 
then in Uganda like this one?

Yes there some similar productions 
except but we still have a problem of 
funding. We haven›t been able to extend our 
invitations because at least to invite you, we 
have to pay for the ticket and we should give 

you accommodation and 
feeding. Or if you can come and pay 
for accommodation and feeding, we should 
at least pay for your ticket. But locally we 
have annual festivals taking place in the 
country. We have one in the world theatre 
day; it starts on 21st of March and end with 
the climax on 27th. This is run by ATA 
Uganda of which I am the president of ATA 
center of Uganda and we run this festival 
and plan for it and I am here trying to attract 
people who will be willing to come and stay 
in my house.

For the future, what are your plans as 
an academic, as theatre practitioner, and 
as a Ugandan Artist?

With this opportunity that I have got as 
an honoree, so the more you are given, the 
more you are asked, so I am planning to see 
if next time to invite us, or even to invite 
me; to bring you a team from Uganda, 
if this is possible for them to come and 
experience culture here because the more 
they are exposed to theater performance the 
better it is for our theatre back home. And 
I would like to have a team of academic 
people to come and visit us to see if we are 
doing okay. We can write articles and make 
projects together and we can use the Nile as 
a uniting factor and we can see performance 
by the Nile.

The dream of uniting African artists by 
the Nile from Cairo to Kampala is a dream 
that worth trying to fulfill it. This will be 
only achieved when Egypt says «Hi Africa, 
I›m here for you».

Dialogue 07

Dr. Abd Al-Rahman Ben Zidan participated I the festival six times starting 
with 1989 with his paper about contemporary theatre between traditions 

and renewal. He also participated in rounds 4, 5, 11, 12 and 19 with several 
research papers about experimentation in Arab theatre, technology and 

experimental theatre, experimentation and folklore, experimentation between 
theories and practices and finally Arab experimental theatre.   
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I Hope to Invite Some 
Egyptian Academics 
to Improve Ugandan 
Theatre
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People Like Traditional Forms of Theatre that Speak Their Tongues

Morocco participated extensively in the festival seminars. Al-Tayeb 
Sediki participated in 1991 with his paper on experimentation and social 

change in the light of global variables. Younes Al-Walidi participated 
with his paper on the Greek theater and its manifestations along ages in 

2002. Said Al-Nagy participated with a paper on epic theatre: roots and 
formation in 2009. 
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During this round of CIFCET, she is 
being honored by the festival in addition to 
delivering a Master Class about her works. 
During her visit to Cairo wehad this brief 
interview with her> 

Is this your first participation in 
CIFCET ?

Yes, this is my first-time visiting Cairo as 
a guest in this festival.

You are one of the honorees in this round, 
so let us know more about your career in 
theatre.

Thank you so much because it is a 
privilege to be honored by the organization, 
and Cairo Festival and for being one of the 
honorees. I have been working in theatre for 
the past 37 years as a teacher and a tutorial 
in Makerere University. I am going to teach 

for various universities. I have been invited 
to teach applied theatre, where you can 
apply theatre for humanitarian purposes like 
conflict resolutions and conflict negotiations 
in addition to theatre for everyday living.

About your participation in this 
round, in addition to being honored in 
this round, what else are you going to do 
in CIFCET this year?

I will be offering a master class which 
will cover most of what I have been doing 
trying to explain and let other people know 
how exactly to start a dialogue theatre in 
context instead of going for conventional 
theatre. For us we use applied theatre 
in such instances. I also do Western 
theatre that I do directing, play writing, 
scenography, and criticism; because I had 

my PhD in criticism from the university 
of Maryland. I will also be presenting a 
paper on the balance on theatre at the cross 
roads in Uganda, because  we at this time 
are facing new models of performances that 
have come to our theatre space and we are 
trying to redefine our position as we have to 
change our views according to discussions 
with others. That is the crust of my paper, 
to look at the historical context through 
to the present moment where theatre is 
looking back to traditionalism to find ways 
of sustaining Ugandan theatre.

concerning the theatre in Egypt and 
the theatre in Uganda, how do you see the 
similarities and differences? 

I am not familiar with the ways theatre is 
formulated here but I have seen some pieces 

Jessica Kaahwa:
We Can Use the Nile as a Uniting 
Factor of Cultures
Jessica Kaahwa, PhD, Senior 

Lecturer in the Departments 
of Music, Dance and Drama at 

Makerere University in Uganda, is not 
only an accomplished playwright, actress, 
director, and theatre academic; she is 
also highly respected internationally for 
her humanitarian work. she wrote over 
15 plays for theatre, television and radio, 
including “Cornerstone”, “Dog-Bite 
Justice”, “Paradise for Ever”, “Echoes 
of Peace”, and “Drums of Freedom”. 
She has directed and starred in several of 
her plays. Her directing credits include 
“King Lear” by William Shakespeare, 
“Mother Courage and Her Children” 
by Bertolt Brecht and she co-directed 
the “Soldier’s Tale” by Igor Stravinsky. 
Acting credits include “Cornerstone”, 
“Things Men Do” (by Rose Mbowa), 
“Our Husband Has Gone Mad” 
(by Ola Rotimi), “Death and King´s 
Horseman”(by Wole Soyinka) and “No 
More Oil Book” (by Tunde Fatunde).

 Interview by: Dr. Tarek Ammar
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The festival honored several Moroccan artists including Abd Al-Kareem 

Bersheed in 1991, Thuraya Gubran in 1992, Mohamed Hasan Al-Gendy in 
1993, Mohamed Al-Kaghat in 1996, Abd Al-Rahman Ben Zidan in 2001, 

Amina Rasheed in 2004, Abd Al-Kader Badawy in 2008 and Hasan Al-
Munaiei in 2017. 

By: Mary Khalaf 

As a part of Cairo International Festival for Contemporary 
and Experimental Theatre on its 26th edition, the Iraqi 
performance “Sindbad” will be hosted for this year.  It 

is a step to create a global channel for introducing and exchanging 
different visions of the current situation of the theatre in Egypt and 
around the world. 

   “Sindbad” performance is an Iraqi one, produced by the 
ministry of culture in 2018. It is introduced by the national band 
for acting, and it is a play written and directed by Dr. Ahmed 
Mohammed Abd El Amir. The performance is starring by Hussein 
Kazem Hussein as the main actor and also the musical director of 
the play.  The duration of the performance is 30 minutes and it is 
a silent one. It belongs to pantomime shadow art. It was produced 
by the ministry of culture in Baghdad in 2018, at the national 
theatre during a celebration of World Theatre Day. They used 
combination digital techniques such as 3D Max and the interactive 
performance to introduce this performance in 13 shadow scenes. 
It participated in several occasions such as Contemporary Theater 
Festival in Iraq in 2018 and in World Theatre Day in Baghdad.  

   The performance is discussing the argument of existence 
and non-existence; it is represented in Sindbad, the physical 
and spiritual representative of the tortured humanity that always 
seeks security and stability. A virtual journey starts from the first 
origins of the Man, passing by committing the first sin followed 
by the fall to earthly world. Here reveals the conflicts between the 
earthly human and the original one for the earthly human creates 
obstacles to prevent the original one from reaching peace, security, 
and stability. It is a unique experiment according to the Iraqi 
theatre as the author wanted to insert this technique to the Iraqi 
theatre to present the global reality through digital tools, which 
saves functional effort in producing the performance.     Sindbad 
performance introduces different kinds of technical and mental 
conflicts and it reveals the cognitive power of the Iraqi identity in 
recognizing and analyzing the current situation. It is a reflection 
of the attempting to save what is left of the diaspora of the Iraqi 

identity. That is through passing by the stations of the past 
and re-narrating the experiences to summon 

strength to save the identity of 
Iraqi people.  

Ramez Emad 

Nigeria is often called the «Giant of Africa», this name comes 
from the vastness of its land, the diversity of its peoples and 
languages, its huge population (the largest in Africa), and its oil 

and other natural resources, Nigeria is a patchwork of distinctive regions, 
including deserts, plains, swamps, mountains, and steamy jungles. It has 
one of the largest river systems in the world, including the Niger Delta, 
the third largest delta on Earth. All these resources made Nigeria the focus 
of attention for many colonists who came under the Cover of spreading 
Christianity and The Modern life.

Has this affected the indigenous citizens of this ancient country? If so, 
is it positive or negative? This is what we will know through the “LAND 
OF PEOPLE (Eli Ohna)” Performance, directed by» Ovunda Ihunwo» and 
Produced by “Emage Dot Com Global Theatre Company”.

Eli Ohna (Land of the People) is a Dance Drama that presents a 
chronicle of the African as originally happy people before the coming of 
the whites who came with the guise of religion to take over the land. It 
then narrows into a eulogy of statesmen and heroes of Nigeria interlaced 
with dances from the different tribes with a special feature of the Ikwerre 
people and their rich cultural heritage.

The Performance is based on a collection of stories that show the extent 
of corruption that emerged after the arrival of the colonial, in addition to 
the presentation of many traditional dances and presented through a range 
of tools such as video projector, lighting and music.

Emage Dot Com Theatre is a production team that engages in film, 
theatre and event management consultancy services, the team is made up 
of veterans and trained professionals with a view of facilitating cultural 
export and exchange through theatre and film productions.

Ovunda Ihunwo is Nigerian Director Born in 1977 in Port Harcourt City, 
Rivers State, Nigeria, Ovunda is a consummate Theatre artist full of passion and 
a drive to entrench the Theatre spirit in wake of film that has adversely affected 
live Theatre. Ovunda studied in the Department of Theatre and Film Studies, 
University of Port Harcourt with a bias for Acting and Directing. He currently 
has a Masters and Doctorate Degree in Film Studies. Today, he has absorbed the 
acute attention to create works of Art from producing and directing established 
plays to creating scenarios for plays that showcase culture and peculiarities of 
African values, He currently lives and works in Port Harcourt and is married with 
four children.

Existence Vs. Non-Existence

Land of People and the 
undesirable Guest

Sindbad
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For five times, the festival›s grand jury included Moroccan members. Abd 

Al-Kareem Bersheed was member in 1989 while Abd Al-Rahman Ben Zidan 
was member in 1993.

 In 1996, Abd Al-Wahed Ouzi participated as member of the jury and in 2003 
Dr. Younes Al-Walidi was member of the jury. Dr. Hasan Manna was the last 

to have membership of the jury in 2006. 
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  Rehearsal ص 4
 ريفيو عالش
 ريفيو دونكيشوت

By: Mary Khalaf

On its 26th edition, Cairo International Festival 
of Contemporary and Experimental Theatre will 
host the Moroccan performance “Alash” in a 

step to create bond between Egyptian Theatre and the Arab 
one, 

“Alash” is introduced by Kawalis band; it was produced 
by Jeunes Events Company in 2018. It is written and directed 
by Abdel Fatah Ashieq. The music is by Asia Al Barah, 
cerography by Mohammed Qaba, and scenography by Rafik 
Ashieq. The performance is starring; Asia Al Barah, Hoda 
Agbily, Karima Kerbito, Mohammed Qaba, Gamza Ben 
Heeda, Mohammed Al Ewaisy, and communication is by 
Mohammed Ba Saleh. 

The story is about “A’esha”, a Moroccan woman who 
lives between mountains of Morroco and spent her life 
searching for resources to support her 3 children, until she 
reached the fact of facing a society that prevents her from 
her basic right in living, in addition to being physically used 
by men; that caused her to feel raped psychologically and 
high damage to her life. She had a horrible life that will be 
reflected on her children about her ethics and moral. The 
audience will be confused about the contradictions of the 
self. This silent situation will end with a debate with God to 
answer what people could not answer. 

Kawalis band was established in 2008 by a group of 
young youth who studied theatre. They participated in many 
of national and international events, and they established 
“Ideal Centre for Theatre and Artistic Creation” to help 
children and young youth in theatrical community.

The performance participated in several festivals 
around the world, such as Arab Theatre Festival in Al Dar 
Al Baidaa, Layaly Gousour International Theatre Festival, 
Qafsa Internation Festival in Tunisia, 24 hours international 

festival in Tunisia, Amanay International Festival 
in Warzazat, and the International 

Festival of Universities 
Theatre. 

By: Mary Khalaf 

On the 26th edition of Cairo International Festival of Contemporary 
and Experimental theatre; the Tunisian performance “Don Quixote of 
Tunisia” will be hosted. This is an attempt to introduce the Tunisian 

culture to the Egyptian community in particular and global community in general. 
As this performance is about documenting a social and political incident that took 
place before the Tunisian revolution between 2004 and 2005. 

   “Don Quixote of Tunisia” is a Tunisian performance by the author and 
director Moez Al Ashory. It was produced in 2019, and introduced by Brova 
band for production. The band includes 12 members; it was established in 2006 
and produced their first performance “Friendship tree” in 2007 as an adaption of 
Kalila and Dimna. They continued producing different performance until 2011, 
and in 2012 they produced a play called “the diary of a crazy young man” and it 
was performed until 2014. One of the remarkable productions of the band was the 
performance “Birth of oblivion”. They produced around 15 performances; with 
“Don Quixote of Tunisia” as their most recent production.

   A group of actors and actresses worked on this performance such as Moez 
Al Ashory as a directorm, author, and actor, in addition to Ramy Al Sharny, 
Gamila Kamara, Henda Al Ghabry, Bashir Ghariany, Khalil ben Moustafa, and 
Zainab Mohammed. The scenography is by Sondos Bel Asfar, and cerography 
is by Gamila Kamara and Radwan Shelbawy. The duration of the performance 
is 1 hour and 26 minutes, and the language of the performance is Arabic. The 
performance participated in several festivals such as Ali Ben Ayad Festival, and 
Festival of Great Castle. 

   It is a documentary play about a social political incident that took place 
before the Tunisian revolution in 2004. It documents the love story between 
Aziz; a theatric director and his beloved Azza who became under secret security 
supervision during producing a play; its name Don Quixote of Tunisia. The 
supervisor fall in love with Azza and tried to get rid of Aziz through accusing 
him of being terrorist and throwing him in prison. After the revolution, the 
characters meet up in a studio to continue screening but they got suppressed 
by the political situation.  The author discusses some existential values such as 
freedom and justice through introducing ideas like freedom of expression. He 
wanted to discuss the situation of freedom of expression after the revolution 
and to what extent it will be affected.  As according to the play; the supervision 
became religious not political.

«The Miseries of A,esha 
in an Oppressive Society»

Love Under Supervision

Alash

Don Quixote of Tunisia
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Prolog

 Training …
Need or Luxury?

Morocco participated in CIFCET with 18 performances along the history 
of the festival starting with «Strangers» in 1998 and ending with «The Two 

Maids» and «Solo» in 2018.
 This year carries the 19th participation of Morocco in the festival with 

«Alash». Moroccan performances always have a public and critical echo in 
the festival. 

 Al-Shafee: The key to success is the trust we get from the Supreme
Committee and Here are the Reasons Behind sudden apologies

Dr. Mohamed Al-Shafee, the executive manager 
of CIFCET, indicated that preparations for the 
next round of CIFCET starts only one month after 
the current round is over as we strat announcing 
calls for participation and receiving applications. 
Then selection committees start work in March. 
Al-Shafee added that in some rounds, CIFCET 
got more than 190 applications and selection 
committees prepare main lists of participators in 
addition to waiting lists. 
Al-Shafee also indicated that some bands fail 
to come for several reasons including their 
claim of flying tickets or other financial rights 
while the festival clearly indicates in its calls 
for participation that all bands are to assume 
all costs of flying tickets. Other reasons may 
happen like the case of South African bands this 
year as disturbances in South Africa interrupted 
communication with these bands and one of them 
found it impossible to get to the airport. 
Concerning the problem of invitations for the 
opening and closing ceremonies, Al-Shafee 
indicated that there is a lack in primary data 
as some artists change their correspondence 
addresses very often and this makes it difficult to 

reach for them. 
Al-Shafee also asserted that he had the honor 
to work in the festival since 2002 and this 
provided him with major experience since he 
started work with Professor Fawzy Fahmy, the 
former president of CIFCET. He also asserted 
that the key to success is the trust we gain as 
young persons working in the festival from the 
supreme committee and the board of directors 
who delegated all authorities to us as they believe 
in raising a new generation capable of running the 
festival effectively.

 Unexpected Training During Kahhwa›s
Master Class Making it More Interesting

Jessica Kahhwa, the Ugandan honoree during 
this round of CIFCET delivered her masterclass 
under the title of “Theater Performance and 
Dramatizing Time and Space”.  Kahhwa made her 
masterclass even more interesting when she asked 
each attendee to look at his/her partner in the 
next seat for a while then tell the rest of attendees 

about what he/she felt when he/she looked at that 
person. 
Attendees were astonished and smiled at that 
sudden training that made the masterclass even 
more cheerful.  The masterclass was presented by 
Dr. Mohamed Al-Shafee and was attended by a 
large group of Egyptian and foreign guests. 

Training is a major event 
accompanying theatrical 
movement all over the world. 
Professionals, specialists and 
armatures all seek training in 
great numbers. This is because 
training is a continuous process 
that provides trainees with the 
requirements of labor market 
in addition to containing all fast 
changes I theatre because of the 
continuous revolution in aesthet-
ics and the changing perspective 
of our contemporary world.

As we all know, all these ad-
vantages of training make lacks 
academic approaches that can’t 
contain all these variables easily. 
These approaches are also chang-
ing, but very slowly, according to 
inputs of each age’s requirements 
so that can turn into an estab-
lished science. 

Through monitoring training 
programs delivered in the Middle 
East, we will see some observations 
that indicate several problems. The 
first one is the short time frame 
of training programs that lack a 
clear training portfolio and clear 
objectives. This turns training into 
mere individual experiences and 
impressions although some of those 
trainers are prominent figures in 
theatre. But this can’t guarantee 
their training efficiency. Second, 
we can’t evaluate the training 
needs according to trainees’ levels. 
In this respect, training programs 
can be more effective if based on 
these needs. We usually use training 
topics of some prominent figures in 
theatre regardless of who trainees 
are. Finally, there is a severe lack 
in research works linking training 
to labor market needs as a major 
section in cultural administration 
studies.  In spit of all these problems, 
we should never think of abandoning 
training under the notion that “This 
is the available”. Training should be 
part of institutional work capable of 
sustainability and identification of 
programs carefully if training is to 
achieve what it is meant for. 

Khaled Raslan 
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• 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, 
followed by a round 
table about «status of Arab 
Theatre» - Main Hall – Su-
preme Council of Culture

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

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

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

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

• 10:00 am – 11:45 am 
African Theatre (The Is-
sues of Classicization, Def-
inition and Criticism) – 
Main Hall – the Supreme 
Council of Culture • Approaches of African Theatre 

Studies - Main Hall – the Su-
preme Council of Culture

• Finding the Authentic Conversa-
tion with Memory of Spaces – Ja-
pan - Chiemi Fukumori – Dance 
School – Center for Creativity

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

• Land of the People – 
Nigeria – the Balloon 
Theatre

• Viva La vie - Switzer-
land – Al-Gomhouria  
Theatre
• Allach – Morocco – 
Small Hall – the Floating 
Theatre

• Don Quixote – Tunisia – 
Al- Salam Theatre
• Sindbad – Iraq – Miami 
Theatre

10:00am

12:15 pm – 2:00 pm

11:00am- 2 PM  5 PM

 7 PM

 9 PM
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