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"فاكيني" 
ورحلة الطقوس 

األخيرة
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هيا فرج الله
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تنفيذ 

السيد عبد النبي

قناة المهرجان الرسمية على “يوتيوب”
https://bit.ly/2EGBGSm

“حساب المهرجان الرسمي على “إنستجرام
www.instgram.com/cifet.festival

الصفحة المهرجان الرسمية على »فيس بوك«
www.facebook.com/cifetofficial

الموقع الرسمي للمهرجان
www.cifet.org
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افتتاحية
باسم صادق

نتابع غدا 

 مسابقة العروض الحية

مسابقة العروض المصورة

 من ذاكرة المهرجان

 برنامج الورش

العمى 
 المسرح الصغير )دار األوبرا المصرية(.

الوحوش الزجاجية  

علي فهمي )المعهد العالي للفنون المسرحية(.

نجونا بأعجوبة 
 الهناجر. 

ريا وسكينة 
الجمهورية.

الجانب اآلخر من الحديقة 

)سوريا - لبنان( 

سجون 
)األردن( 

التدريب الصوتي لممثل المسرح

د. نيفين علوبة 

قاعة مدرسة الرقص الحديث )مركز اإلبداع(.

ااُلثنين - 7 سبتمبر

06:30PM

06:30PM

08:30PM

08:30PM

05:30PM

04:00PM

03:00PM

يف كل مرة أســـتقر فيها على مقاعد المســـرح القومي.. 
يبـــدو األمـــر وكأننـــي يف حضـــرة تاريـــخ عريـــق، كان هـــذا 
الصـــرح –ومـــا زال- شـــاهًدا عليـــه.. ال أمنـــع عينـــي مـــن 
التشـــبث لفتـــرة ليســـت بالقليلـــة ببيـــت أمير الشـــعراء 
الخالـــد أحمـــد شـــويق، الذي كُتـــب يف مواجهـــة الجمهور 

أعلـــى فتحة خشـــبة المســـرح ســـنة 1920:
ََّما األَُمُم األَْخالُق َما بَِقَيْت َوإِن

 َفإِْن ُهُم َذَهَبْت أَْخاَلُقُهْم َذَهُبوا
وهـــو بيت الشـــعر الذي يذكرنـــا دوًما بارتبـــاط ريق األمم 
هـــذا  بنـــاء  وبفلســـفة  الحميـــدة..  باألخـــالق  وتحضرهـــا 
الصـــرح وتأســـيس فرقتـــه.. كمـــا يذكرنـــا تاريـــخ كتابتـــه 
بأننـــا نعيـــش هـــذا العام مئويـــة المســـرح القومي الذي 
كان علـــى مـــرِّ التاريخ –تاريخه وتاريـــخ الوطن- مصدًرا 
للفـــن الـــرايق بـــدًءا من معمـــاره البديع بزخارفـــه العربية 
المذهلـــة.. وصـــوالً إىل المحتـــوى الدرامـــي المقدم على 

خشـــبته بمـــا يرتقـــي بـــأذواق الجمهـــور ووجدانهم.
باألمس مارس المسرح القومي دوًرا جديًدا من أدواره 
يف احتضـــان تاريخ الحركة المســـرحية المصرية، حينما 
اســـتضاف االحتفـــال بيوم المســـرح المصـــري الذي تم 
اختيـــاره خصوًصا تذكًرا وعرفانًا بجميل شـــهداء محرقة 
مسرح بني سويف.. التي راح ضحيتها حوايل خمسين 
ا مـــن خيـــرة شـــبابنا وأســـاتذتنا ومبدعينـــا يـــوم  مســـرحيًّ
الخامـــس من ســـبتمبر 2005.. والمفارقة أن المســـرح 
القومـــي ذاتـــه قـــد تعـــرض لنفـــس هـــذا الحـــادث المرير 
حينمـــا احتـــرق تماًمـــا عـــام 2008 وأذاقنا جميًعـــا مرارة 
األلـــم مـــرة أخـــرى.. أي بفـــارق ثالث ســـنوات فقط على 
حـــادث مســـرح بنـــي ســـويف.. واألغـــرب أن الحريقيـــن 

وقعا يف شـــهر ســـبتمبر نفسه.
لذلك كان اختيار المؤلف د. مصطفى سليم والمخرج 
ناصـــر عبد المنعم فكرة المســـرح المصري عبر األزمنة 
يف عرضهمـــا أمـــس ضمن فعاليـــات التجريبـــي، اختياًرا 
ويذكرنـــا  ومئويتـــه..  المـــكان  عراقـــة  يناســـب  موفًقـــا 
أن المســـرح يقـــف مـــن جديـــد بعـــد كل نكبـــة صامـــًدا 
شـــامًخا رغم أنـــف الجميع وبجهود أبنائـــه المخلصين.. 
وباإلشـــارة إىل داللـــة وقـــوع هذيـــن الحادثيـــن يف الشـــهر 
نفســـه، بأنـــه مثلمـــا كان شـــهر ســـبتمبر هـــو شـــهر األلم 
فـــإن َمـــن فقدناهـــم منحونـــا حيـــاة جديـــدة نحتفـــي بهـــا 

ونتذكرهـــم دوًمـــا مـــن خاللها..
وإذا كان قدر المســـرح القومي أن تحرمنا الكورونا من 
االحتفـــاء بمئويتـــه بمـــا يســـتحق مـــن تقديـــر منـــذ بداية 
العـــام وعلـــى مـــدى األشـــهر الماضيـــة، بســـبب توقـــف 
الحركـــة المســـرحية.. فلنعـــّد هـــذا الحفل بدايـــة انطالق 
نســـتغل بـــه مـــا تبقـــى مـــن أشـــهر قليلـــة يف االحتفـــاء 
ببيتنـــا الكبيـــر عبـــر بعـــض الفعاليـــات.. خاصـــة أن على 
رأس منظومتـــه اإلداريـــة ممثـــالً قديـــًرا نشـــًطا بحجـــم 
إيهـــاب فهمـــي كانت له بصمته ومبادرته ىف اســـتضافة 
ومشـــاركة كل فناين القومي يف مبـــادرة العروض األون 

اليـــن لـــوزارة الثقافة.

مئوية القومي
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مكرمون

مخرج إيطالى أسس مسرح 
كانتا بيلى فى الدنمارك

نوللو فاكيني: 
أبحث دائما عن قلب الممثل 

وانفتاحه على الرؤى المختلفة

نوللو فاكيني مخرج إيطالى 

رائد في مجال صناعة العروض 

الدولية، فهو مؤسس منهجيته، 

وأسلوبه الخاص للعروض ذات 

 Human ،الخصوصية اإلنسانية

 ،Specific Performance

تلك النقلة التي حولت مفهوم 

الفرجة إلى مستوى جديد يقوم 

في جوهره على اللقاء اإلنساني 

الحميم، حيث تصبح استعادة 

اإلنسانية والوثاق الوجداني 

أهدافًا وأسًسا لرحلة فنية 

يتقاسمها المؤدي والمتفرج على 

حد سواء. 

نوللو فاكيني هو مؤسس مسرح 

كانتابيلي 2 ومديره الفني، وكذلك 

مؤسس مهرجان أمواج الدولي 

Waves. هنا يحدثنا نوللو عن 

رحلته، كيف يصمم عروضه، 

وكيف يستشرف اللقاء اإلنساني 

عبر عروضه في زمن الجائحة.

ناقشته: نورا أمين

4
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إننـــا في غاية الســـعادة لوجودك ضمن 
الدوـلــي  القاهـــرة  مهرجـــان  مكرمـــي 
العـــام،  لهـــذا  التجريبـــي  للمســـرح 
لذلـــك نـــودُّ أن نعـــرف القـــارئ برحلتك 
كفنان وكيف قمت بتأســـيس مســـرح 

ـفــي الدنمـــارك؟ كنتابيـلــي 2 
بـــدأت رحلتـــي كفنـــان منذ ســـن مبكرة، 
كنـــت يف العشـــرين مـــن عمـــري تقريًبـــا 
 2 كانتابيلـــي  مســـرح  أطلقـــت  عندمـــا 
يف إيطاليـــا مـــع مجموعـــة مـــن شـــباب 
ملهميـــن  وقتهـــا  كنـــا  المســـرحيين، 
وبالمســـرح  جروتوفســـكي  بمنهـــج 
الجســـدي.. وبعـــد ذلـــك بحـــوايل عامين 
ممثليـــن  مجموعـــة  بتجميـــع  قمـــت 
مـــن مختلـــف البلـــدان األوروبيـــة؛ لكـــي 
ذلـــك  حتـــى  محترفـــة،  فرقـــة  نؤســـس 
كن قـــد شـــاركت إال يف عدد  الحيـــن لـــم أ
محـــدود للغايـــة مـــن الـــورش التدريبيـــة، 
وكانـــت معظـــم معاريف تـــأيت عن طريق 
قراءة كتب ونظريات التمثيل واإلخراج، 
كـــن قد عملـــت يف أية مســـارح من  لـــم أ
قبـــل، حتـــى اآلن لم أعمل طـــوال حيايت 
إال يف مســـرحي الخـــاص، وقـــد كان هـــذا 
التجمـــع مـــن المســـرحيين األوروبييـــن 
الشـــباب بغـــرض العمـــل معـــي علـــى 
المســـرح الجســـدي، حتـــى انتقلنـــا مـــن 
إيطاليـــا إىل كوبنهاجـــن بالدنمـــارك، ولم 
كامـــل  حكومـــي  دعـــم  علـــى  نحصـــل 
مـــن الدنمـــارك إال يف عـــام 2004. وبعـــد 
وصولنـــا إىل كوبنهاجـــن لم نمكث هناك 
فتـــرة طويلـــة، فســـرعان مـــا انتقلنـــا إىل 
هنـــاك  اســـتقررنا  حيـــث  ڤوردينبـــورج 
مســـرح  خاللهـــم  صنـــع  طـــوال  ألعـــوام 

كانتبيلـــي 2 ســـمعته األساســـية.
رغـــم تركيزنا يف بداية عملنا على نظرية 
الجســـدي،  والمســـرح  جروتوفســـكي 
فإننـــا ســـرعان مـــا انجذبنـــا إىل الرقـــص 
يف منتصـــف التســـعينيات مـــن القـــرن 
العشـــرين، فقد احتل رقص البوتو مثالً 
بقعـــة كبيـــرة مـــن اهتمامـــي، كنـــت يف 
ذلـــك الوقـــت أركز علـــى أشـــكال اإللهام 
منتصـــف  إىل  وصلنـــا  حتـــى  الجديـــدة، 
الجديـــدة  األلفيـــة  مـــن  األول  العقـــد 
وبـــدأت يف ابتـــكار نظـــام اللقـــاءات ذات 
الخصوصيـــة اإلنســـانية، وهـــي اللقاءات 
التـــي ُتعدُّ حتى هـــذه اللحظة أهم عمل 

كثرهـــا راهنيـــة. قمـــت بـــه وأ

كثر عـــن المحطـــات المختلفة  حدثنـــا أ
الخـــاص،  أســـلوبك  شـــكلت  التـــي 
إـلــى  الحاجـــة  استكشـــفت  وكيـــف 
ابتكار أســـلوب جديد؟ وكيـــف نما هذا 
األسلوب عبر السنين والمشروعات؟

يف  يتمثـــل  التجريـــب  كان  البدايـــة  يف 
مجـــرد تقديـــم عروضنـــا داخـــل بنايـــات 
يلتقـــي  حيـــث  غرفـــة،  داخـــل  كبيـــرة، 
المتفرج منفـــرًدا بممثل منفرد، أي هذا 
التصميـــم للقـــاءات األدائيـــة المنفـــردة، 
يف هـــذا الوقـــت كانـــت فرقتنـــا منخرطـــة 
اللعـــب  ومـــع  الرقـــص،  مـــع  للغايـــة 
تنقيـــة  تمـــت  ذلـــك  وبعـــد  والحكـــي. 
بشـــكل  المنفـــردة  اللقـــاءات  أســـلوب 
التخييليـــة  العناصـــر  نحـــذف  لكـــي  مـــا 

مكرمون

فمثـــالً  مختلفـــة،  بطـــرق  أســـلوبنا  نمـــا 
بمـــا أننـــا كنـــا نقـــدم أعمالنـــا يف البنايـــات 
الكبيـــرة، تطـــور أســـلوب اللقـــاءات ذات 
يحتـــل  لكـــي  اإلنســـانية  الخصوصيـــة 
العمـــراين  الفضـــاء  ا يف  أساســـيًّ موقًعـــا 
مثـــال،  الكبيـــرة  عروضنـــا  آخـــر  للمدينـــة. 
»رقـــم مخفـــي«، كان يجبـــر المتفرجيـــن 
علـــى التجول بالســـيارة داخـــل مختلف 
ثـــالث  إىل  تصـــل  لمـــدة  المدينـــة  بقـــاع 
علـــى  يعثـــروا  لكـــي  ونصـــف  ســـاعات 
المؤديـــن داخـــل بنايات أو داخـــل اإلطار 
الطبيعـــي للمدينة. وبهذا الشـــكل تركنا 
كثر  الفضـــاء المســـرحي، وابتعدنـــا عنه أ
فأكثـــر، حتـــى أصبـــح باإلمـــكان أن تـــرى 
لقاءاتنـــا األدائيـــة يف األماكـــن العمرانيـــة 
المفتوحـــة دون أن تلحـــظ أو تـــدرك أنها 

مصممـــة.  عـــروض 

كثـــر  نعـــرف أنـــك قـــد أطلقـــت أيًضـــا أ
بمـــا  دوـلــي،  مســـرحي  مهرجـــان  مـــن 
فيهـــم »أمـــواج«، حدثنـــا عـــن العالقـــة 
بيـــن عملك كصانع للعـــروض وعملك 
والتعاونـــات  للمهرجانـــات  كمصمـــم 
أن  الصحيـــح  مـــن  وهـــل  الدوليـــة. 
نقـــول: إن مقاربتـــك الفنيـــة متجـــذرة 
ـفــي فهم عالمـــي للقاء اإلنســـاني العابر 

وللجغرافيـــا؟ للجنســـية 
قمـــت بإطالق مهرجان »أمواج« يف عام 
1987، ومنـــذ ذلك الحيـــن وهو يقام كل 
عامين بانتظام. كان المهرجان -ويظل- 
للقـــاء  ولإللهـــام،  للقـــاء  فريـــدة  فرصـــة 
بمـــا أعتقـــد أنـــه يلهمنـــي أو مـــا قـــد يـــأيت 
لمدينـــة ڤوردينبـــورج بأشـــكال مختلفـــة 
من الرقص والفرجة ليســـت معتادة يف 

المـــدن الصغيرة. يف كل دورة نســـتقدم 
تلـــك  وتصبـــح  عرًضـــا،  ثالثيـــن  حـــوايل 
العـــروض فرصـــة الستكشـــاف الجانـــب 
اآلخـــر مـــن العمـــل المســـرحي الـــذي ال 
يشـــبه بالضـــرورة عملنـــا يف كانتابيلـــي 
الذيـــن  الفنانيـــن  ندعـــو  ال  فنحـــن   .2
يقدمـــون أعماالً تشـــبه مـــا نقدمه نحن، 
هكـــذا يتكـــون اللقاء الحقيقـــي وتحدث 
االستكشـــافات الجديـــدة. وبالطبـــع، تم 
تصميـــم مهرجـــان »أمـــواج« كمهرجـــان 
دويل ألن هـــذه هـــي طبيعـــة الفـــن، وبما 
علـــى  تعتمـــد  ال  العـــروض  أن معظـــم 
اللغـــة الكالميـــة، فقـــد كان من الســـهل 
علينا اســـتقبال أية عـــروض دون قيود، 
فالجميـــع ســـيتمكن من الفرجـــة عليها 
أيّـــا كان ســـنه أو جنســـيته أو خلفيتـــه 

الثقافية.

للجائحـــة،  الحـــرج  الوقـــت  هـــذا  أثنـــاء 
-أو  المنفـــرد  اللقـــاء  عـــروض  تصبـــح 
اللقاءات ذات الخصوصية اإلنسانية- 
ذات قـــوة فريدة في خلـــق لحظات من 
التضامن واالعتراف بالجرح العالمي 
الـــذي أصيبـــت بـــه اإلنســـانية. حدثنـــا 
عـــن العوامـــل الوثـــاق اإلنســـاني الذى 
يوجـــد ـفــي أعمالـــك، وكيـــف يمكنها أن 

تصبـــح تجربة للمـــداواة؟
اللقـــاءات  هـــذا  إن  أقـــول:  أن  يمكننـــي 
قـــد  اإلنســـانية  الخصوصيـــة  ذات 
جعلتنـــي أدرك كيـــف أن العمل الفني 
قد يحتـــوي على عدة مظاهر ال تتطلب 
مطلًقـــا أن يكـــون المتفرج مـــن مرتادي 
أصـــالً  المهتميـــن  مـــن  وال  المســـرح 
بالفنـــون، ويف الحقيقـــة أننـــي أصبحـــت 

المؤدون هم قناة 
تسمح للمتفرجين 

باالنفتاح والدخول في 
حالة حميمية، وعندما 

يحدث ذلك نكتشف 
دوًما أنه ال مكان 

أفضل من الحميمية 
في هذا العالم

بالداخـــل،  التنقيـــب  كثـــر إىل  أ ونســـعى 
ولنعـــرف كيف يمكننا خلـــق الحميمية، 
كيـــف يمكننا ابتكار لحظات صادقة من 
اللقـــاء والتبـــادل بيـــن المـــؤدي والزائـــر، 
وقـــد عملنـــا دوًمـــا بمجموعـــات صغيرة 
ا مـــن المتفرجيـــن؛ أي بعـــدد بيـــن 1  جـــدًّ
إىل 4 أو 5 متفرجيـــن للمـــؤدي الواحـــد، 
تشـــكل ألســـلوبنا،  قـــد  مبـــدأ  هـــذا  كان 
االتصـــال  مـــن  المـــؤدي  يتمكـــن  حتـــى 
الحقيقـــي والعميـــق بتلـــك المجموعـــة 
مـــن المتفرجيـــن، حتـــى ال نشـــعر بأننـــا 
قـــد أهملنـــا أحـــًدا أو تركنـــاه يف الخلفيـــة، 
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ورش  لتقديـــم  عديـــدة  طلبـــات  أتلقـــى 
أو  لمســـرحيين  ليـــس  لكـــن  لمنهجـــي 
لطـــالب التمثيـــل، بـــل ألنـــاس عادييـــن 
من خلفيات متنوعـــة يريدون الحصول 
يتعلـــق  فيمـــا  أوناليـــن  تدريبـــات  علـــى 
بمختلف أشـــكال الحميمية، وبمساءلة 
والحميميـــة  الفكريـــة،  الحميميـــة  مـــا 
الروحيـــة،  والحميميـــة  الجســـدية، 
النـــوع  هـــذا  إن  العاطفيـــة.  والحميميـــة 
ـــا ألنـــه يعتمـــد  مـــن العمـــل يعـــدُّ عالميًّ
علـــى الحميميـــة. إنـــه متعلـــق بالنـــاس 
حـــدود  مـــن  كثيـــًرا  وأبعـــد  الحقيقييـــن، 
الذائقـــة، فســـواء كنـــت تحـــب الباليـــه أم 
ا،  ال؟ يظـــل هـــذا النـــوع مـــن الفـــن خارجيًّ
أو قائًمـــا علـــى الظاهر، بينما يف عروضنا 
مـــن  للغايـــة  قريًبـــا  نفســـه  المـــرء  يجـــد 
المواجـــدة والحميميـــة، ومـــن األشـــكال 
بأنـــه  يشـــعر  اإلنســـان  تجعـــل  التـــي 
متصـــل بقرينه اإلنســـان، وليس للذائقة 
التجربـــة، فالتجربـــة  هنـــا أي موقـــع يف 
برمتهـــا تتعلق بمعنى أن تكون إنســـانًا، 
اإلنســـانية، ومـــا يعنيـــه أن  ومـــا تعنيـــه 
نعيـــش هـــذه الحياة على هـــذا الكوكب؛ 
لـــذا أعتقد أن قـــدًرا كبيًرا مـــن هذا النوع 
مـــن العمـــل يمكـــن أن ننفـــذه أوناليـــن، 
بالطبـــع لـــن تكـــون لدينـــا حريـــة التنقـــل 
ـــا مثلما نفعل عـــادة يف عروضنا،  فيزيقيًّ
لكـــن ســـيكون ما زال بإمكاننـــا أن نختار 
المحتـــوى الذي نقدمه وتنفيذ اللقاءات 

المتربطـــة بـــه.

وســـط القيـــود التـــي تضعهـــا جائحـــة 
كوفيـــد 19 عـلــى كل عروض المســـرح 
المغلقـــة،  المســـرحية  القاعـــات  ـفــي 
مـــن  كنـــوع  الخـــاص  أســـلوبك  يظهـــر 
مـــع  تماًمـــا  يتناســـب  حيـــث  النجـــاة 
العـــدد المحدود للمتفرجين، ال ســـيما 
اللقـــاءات  نســـق  عـلــى  االعتمـــاد  مـــع 
المنفـــرد  المـــؤدي  بيـــن  المنفـــردة 
لنـــا كيـــف  والمتفـــرج المنفـــرد. صـــف 
تقـــوم ببنـــاء عروضـــك، مـــع العلـــم أنك 
تملـــك قدًرا كبيًرا مـــن التنوع في البنية 
 Seek to” اإلخراجيـــة لـــو قارننـــا مثـــال
Seek“” بــــHidden Number“ الـــذي 
حـــاز عـلــى جائـــزة رويمـــرت الدنماركية 

عـــام 2018. عـــرض  ألفضـــل 
ال يوجـــد ســـكريبت أو مخطـــط يســـبق 
فالمحتـــوى  العـــرض،  صناعـــة  عمليـــة 
الفعلـــي للعـــرض يتـــم خلقه دوًمـــا مًعا 
وللتعـــاون مع كل مـــؤدٍّ يف العرض، بناء 
المـــؤدي تقديمـــه  هـــذا  يريـــد  مـــا  علـــى 
مـــا  أو  حياتـــه،  مـــن  اللحظـــة  هـــذه  يف 
يشـــغله، دوًما مـــا نبدأ عملنـــا مما يعّده 
ـــا له، وليـــس من أي  ـــا ومهمًّ المـــؤدي آنيًّ
محتـــوى خارجـــي مفـــروض عليـــه، فأنـــا 
ال أحـــب أبـــًدا أن أعطـــي ســـكريبًتا لمـــؤدٍّ 
هـــذا«  مـــن  شـــيًئا  »اخلـــق  لـــه:  وأقـــول 
عندمـــا يكـــون هذا الشـــيء ال يمســـه وال 
يملـــك أي صلة شـــخصية قويـــة تجاهه. 
بنيـــة  بتكويـــن  أقـــوم  هـــذا،  جانـــب  إىل 
خارجيـــة تدعم هـــذه العمليـــة اإلبداعية، 
ففـــي »متاهـــات ڤينـــوس« حاولـــت أن 
أخلـــق بنيـــة مشـــابهة للمـــخ، ويف »رقـــم 

العـــرض  وأثنـــاء  والبروفـــات  التحضيـــر 
وبعـــده، فكأننـــا يف واقـــع كامـــل مصنوع 
وبـــكل  الجهـــات  جميـــع  مـــن  يغمرنـــا 
الطـــرق، وما ينتجه هذا هو بالتأكيد نوع 
مـــن االتصال ألننا نعمل دون ســـرديات 
متخيلـــة، وألننـــا ال نســـتورد أوهاًمـــا مـــن 
أزمنـــة ومواقـــع مختلفـــة عـــن لحظتنـــا 
الراهنـــة، كل شـــيء يحـــدث كمـــا يحدث 
بالضبـــط، وتملـــك هـــذه العـــروض أثـــًرا 
مباشـــًرا على الناس، فقد وقع اثنان يف 
الحـــب مثـــالً أثنـــاء أحد عروضنـــا وتزوجا، 
لـــم يحـــدث ذلـــك مثالً قبـــل العـــرض أو 
ـــا  يف ســـاحة المســـرح؛ بـــل حـــدث حرفيًّ
لهمـــا  حـــدث  مـــا  ألن  العـــرض،  أثنـــاء 
أن  كثيـــًرا  ويحـــدث  ـــا،  خاصًّ شـــيًئا  كان 
البقـــاء  المتفرجيـــن  لبعـــض  يطيـــب 
والتعـــرف  العـــرض،  انتهـــاء  بعـــد  قليـــالً 
وعقـــد صداقـــات، أمـــا من حيـــث القدرة 
علـــى إحـــداث تحـــول أو تغييـــر، فذلـــك 
يرجـــع إىل كـــون هـــذه األعمـــال تكشـــف 
للجمهـــور إمكانيـــة الخـــوض يف حـــاالت 
ويصبـــح  الحميميـــة،  مـــن  عميقـــة 
المـــؤدون بمنزلة قناة تســـمح للجمهور 
الحميميـــة،  إىل  وبالوصـــول  باالنفتـــاح 
وعندمـــا يحدث ذلك نكتشـــف دوًما أنه 
ال مـــكان أفضـــل مـــن الحميميـــة يف هذا 
العالـــم كلـــه. فالحميميـــة هـــي الفضـــاء 
وبأنـــك  باالتصـــال،  فيـــه  تشـــعر  الـــذي 
لســـت وحيـــًدا، وبأنـــك جـــزء مـــن شـــيء 
كبـــر، جـــزء مـــن العالم، من الكـــون، من  أ
اإلنســـانية. إنها تجربـــة قادرة على تغيير 
وتغييـــر  تغييـــري  وكذلـــك  المتفـــرج، 
المؤديـــن الذيـــن يقومـــون بهـــذا العمل. 
إن هـــذه التجربـــة هـــي شـــيء يقـــع بيـــن 
الصـــالة والتأمـــل ولقـــاء أصدقـــاء جـــدد، 
إنهـــا عمليـــة استكشـــاف نســـتغل فيهـــا 
لكـــي  والعـــرض  المســـرح  مفهومـــي 
نتســـلل إىل داخل المجتمع، فدون إطار 
الفـــن لمـــا كانـــت هـــذه التجربـــة وصلـــت 
ـــا، لكنهـــا  للنـــاس، ال أعـــرف إن كانـــت فنًّ

علـــى األقـــل يف نقـــاء الفـــن.

مخفـــي« خلقت منظومة مـــن المواقع 
الطقســـية يف المدينـــة، ويف »المســـاحة 
بيـــن عالمين« حاولـــت التحرك يف ظالم 
الليـــل بينمـــا المكتبـــة العامـــة مغلقـــة، 
أســـتطيع بشـــكل عـــام أن أخلـــق إطـــاًرا 
اللقـــاءات  مختلـــف  احتـــواء  يســـتطيع 
والتفاعالت بيـــن المتفرجين والمؤدين، 
وربمـــا أحيانًـــا بيـــن المتفرجيـــن بعضهم 
البعض، لكـــن داخل قواعد ثابتة للعبة، 
مفهـــوم  بتطبيـــق  ـــا  مهتمًّ دوًمـــا  كنـــت 
اللعبـــة وقواعـــد اللعبة داخـــل عروضي، 
القواعـــد  تلـــك  توضيـــح  أتعمـــد  بينمـــا 
أثنـــاء  للمتفرجيـــن حتـــى ال يتشـــككون 
حركتهـــم، حتى يكونـــوا مطمئنين تماًما 
لدرايتهـــم  مطمئنيـــن  يكونـــون  مثلمـــا 
بقواعد المرور يف الشارع وهم يطوفون 
بالمدينـــة، وتتضمـــن حركـــة المتفرجيـــن 
أيًضـــا حركة شـــعورية ووجدانية تتطلب 
تأطيـــًرا  تتطلـــب  كمـــا  بدورهـــا،  قواعـــد 

وتدفًقـــا وفـــق قواعـــد اللعبـــة.

كيـــف تـــرى دور المؤديـــن ـفــي فرقتك؟ 
أهـــم  مـــا  باختيارهـــم؟  تقـــوم  وكيـــف 
ـفــي  عنهـــا  تبحـــث  التـــي  الخصـــال 
معـــك؟  يعملـــون  الذيـــن  المؤديـــن 
عليهـــم  يتعيـــن  التـــي  المخاطـــر  ومـــا 

؟ جهتهـــا ا مو
نفـــس  هـــو  المـــؤدي  آنفـــا:  قلـــُت  كمـــا 
شـــخصيته داخـــل عروضي، إنـــه ال يقدم 
أيـــة شـــخصية تخييليـــة أو مؤلفـــة، وقـــد 
يكـــون لـــكل مـــؤدٍّ وظيفـــة معينـــة داخل 
العـــرض وفًقا لما يتعيـــن عليه فعله يف 
توقيـــت محدد من العـــرض، إال أن ذلك 
دون  دوًمـــا  نفســـه  ســـيكون  المـــؤدي 
شـــخصية  قنـــاع  ارتـــداء  إىل  يضطـــر  أن 
التـــي اختـــار  الطريقـــة  أمـــا  مـــا،  دراميـــة 
بهـــا المـــؤدون يف فرقتـــي فهـــي ال ترجـــع 
إىل وجـــود أية مهارات بعينهـــا، وإنما إىل 
وجـــود طاقة مـــا وحضـــور فيزيقي ما يف 
قلـــب هذا المـــؤدي تمكنه مـــن االتصال 
باآلخر، ليس بوصفه شـــخصية متخيلة، 

وإنمـــا بوصفـــه هـــو نفســـه. يف الحقيقـــة 
يثيـــرون  الذيـــن  المؤديـــن  أنتقـــي  أننـــي 
اهتمامي، ولو كانوا يســـتطيعون الغناء 
جيـــد  شـــيء  فهـــذا  الكمـــان  عـــزف  أو 
ويمكـــن اســـتخدامه، لكننـــي ال أبـــدأ أبًدا 
مـــن تلك النقطة بوصفها نقطة بداية أو 
ا. وعندما أبحث عن مؤدٍّ  مطلًبا أساســـيًّ
فإننـــي أبحـــث عـــن قلبـــه، عـــن انفتاحـــه 
الذهنـــي، عـــن قدرته علـــى الرؤية وعلى 
التعـــرف علـــى وجهات النظـــر المختلفة 
االنفتـــاح  عـــن  أبحـــث  إننـــي  وقبولهـــا، 
والوعـــي والطاقة، وهنـــاك خصال كثيرة 
تدرســـها كليـــات المســـارح ومعاهده، إال 
أن الخصـــال التـــي أتحـــدث عنهـــا هـــي 
خصـــال تنمـــو مـــع الحيـــاة وليـــس مـــن 
جـــراء التدريـــب والتعلـــم، أمـــا المخاطـــر 
التـــي يضطلع بها المؤدون أثناء عملهم 
يف اللقاءات ذات الخصوصية اإلنسانية، 
هـــذا  قبـــول  مـــن  نابعـــة  فهـــي مخاطـــر 
شـــخصية  نملـــك  ال  فعندمـــا  العقـــد، 
أن  علينـــا  يصبـــح  متخيلـــة،  أو  مؤلفـــة 
نكـــون غايـــة يف الصـــدق والحميميـــة بال 
حـــدود، كـــي نغـــوص ونكشـــف أعمـــق 
جوانبنـــا الشـــخصية لجمهـــور العـــرض.

تحـــت مســـمى  أيًضـــا  ينـــدرج عملـــك 
المســـرح التفاعـلــي الـــذي ينغمـــر فيه 
المتفـــرج بالكامـــل، ومـــع ذلـــك فهـــو ال 
المتجـــذر  التفاعـلــي  المســـرح  يشـــبه 
ـفــي الثقافـــة الشـــعبية -مثل أوجســـتو 
بـــوال- فكيـــف ينتج عملـــك اتصاالً مع 
المتفرج، وأثًرا، وتحوالً؟ وكيف أســـهم 

تغييرك؟ ـفــي 
إن مـــا نقدمـــه هـــو مســـرح تفاعلـــي ألنه 
ال وجـــود لـــه دون التفاعل مـــع المتفرج؛ 
بـــل ال وجـــود لمرحلـــة البروفـــات نفســـها 
متفرجيـــن،  علـــى  العمـــل  اختبـــار  دون 
إنـــه أيًضـــا نـــوع مـــن االنغمـــار للمتفـــرج 
وللمـــؤدي، فاالثنـــان ينغمـــران يف تجربة 
كاملـــة هـــي تجربـــة حقيقيـــة وواقعيـــة؛ 
بـــل ينغمـــر طاقـــم العمـــل طـــوال فتـــرة 

مكرمون
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» فاكيني «
 ورحلة الطقوس األخيرة

المســـرح يف تطـــور مســـتمر ومزدهـــر، فالمخـــرج 
والممثـــل »نولـــو فاكينـــي« جـــاء ليضيـــف المزيد 

المســـرح. لعالم 
نولـــو فاكينـــي هـــو مخـــرج وممثـــل إيطـــايل، ولـــد 
عـــام 1960 بمدينة بولونيا، وقـــام بعمله االحترايف 
كمخرج يف ســـن صغيـــرة عـــام 1981، مصرًّا على 
ابتـــكار شـــكل جديـــد للمســـرح، فقـــام بتأســـيس 
مســـرح »كانتـــا بيلي« عـــام 1983 وهـــو يف الثالثة 
والعشـــرين مـــن عمـــره، ثـــم انتقـــل إىل الدنمـــارك 
عـــام 1990 ليقـــوم بتأســـيس مســـرح »كانتا بيلي 
ليصبـــح  »فوردنجبـــورج«،  بمدينـــة  ولكـــن   »2
بالدنمـــارك،  شـــهرة  األكثـــر  اإلقليمـــي  المســـرح 
كثـــر  أ مـــن  بيلـــي«  »كانتـــا  مســـرح  وليصبـــح 

المســـارح انتشـــاًرا بأوروبـــا.
قـــام فاكينـــي بتأســـيس مدرســـة فنـــون المســـرح 
عـــام 1988، وهـــي تعمـــل علـــى برنامـــج تعليمي 
ثـــالث ســـنوات لتدريـــب صانعـــي  مهنـــي مدتـــه 
المســـرح وفنـــاين األداء ويركـــز المنهـــج الخـــاص 
بالمدرســـة علـــى المســـرح األدايئ الراقـــص، وقـــد 
رأس فاكينـــي اإلدارة منـــذ عـــام 1988 حتـــى عـــام 
كانتـــا  لمســـرح  تفـــرغ  ذلـــك  بعـــد  ولكنـــه   ،2006
كثـــر  بيلـــي 2 لتطويـــره وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور أ
مـــن عقديـــن على إنشـــاء هذا المســـرح كمســـرح 
راقـــص أدايئ معاصـــر فإنـــه تحول إىل ما يســـميه 
الخـــاص. »إن  اإلنســـاين  األداء  بمســـرح  فاكينـــي 
اإلنســـان يمر برحلة حياتيه يومية حتى يصل إىل 
الطقـــوس األخيـــرة ليعبـــر مـــن رحلة الحيـــاة، رحلة 
المـــوت؛ لذلـــك يمكـــن مـــن كانتـــا بيلـــي أن نمـــر 
كثـــر جماالً لنصل لتلـــك الطقوس  بعالم حســـي أ
بمنتهـــى الســـعادة«. هـــذا مـــا عبـــر عنـــه فاكينـــي 
حيـــن تحـــدث عـــن مســـرح كانتـــا بيلي الـــذي قام 

بإنشائه.
أشـــكال  مـــن  شـــكل  هـــو  بيلـــي  كانتـــا  مســـرح 
اإلنســـاين  بـــاألداء  التشـــاركي ويســـمى  المســـرح 
الخـــاص ويتمحـــور على تقديم تجارب شـــخصية 
ولكـــن بمشـــاركة الجمهـــور وقد ُصمم الســـتقبال 
مجموعـــات صغيـــرة مـــن الجمهـــور حتـــى يرتبـــط 
األداء بطـــرق مختلفـــة مـــع كل زائـــر علـــى حـــدة، 

جانيس جوبلين: »على خشبة المسرح أمارس 
الحب مع خمسة وعشرين ألف متفرج، ثم أرجع 
بيتي وحيدة«. المسرح هذا العالم الساحر الذي 

يدخله المرء فينبهر بسحره وجماله، فال يستطيع 
إال أن يندمج معه، وال يفعل شيئًا سوى اإلمتاع أو 

االستمتاع، ومنذ اكتشاف هذا العالم الساحر وهو 
في تطور مستمر منذ العصور القديمة بداية من 
أرسطو، وسوفوكليس، مرورًا بالعصور الوسطى، 

ثم كارلو جولدونى، وفرانشيسكو بيتراركا، وصوالً 
للعصر الحديث والقرن العشرين مع بيراندللو، 

مورافيا، وإيتالو سفيفو.
ومهما اختلف الخلق في أجناسهم وطبائعهم فإن 

فن المسرح يمكن أن يجمع شعوبًا من كل األجناس، 
والتعرف على بيئة مختلفة وثقافة جديدة، وإيطاليا 

هي بلد الفن واألدب.

ومـــع تلـــك المشـــاركة مـــع الجمهور فهذا يســـهل 
لقـــاءات حقيقيـــة يف بيئـــات غامـــرة، ويقـــوم علـــى 
مـــن  مختلفـــة  أشـــكال  واســـتخدام  استكشـــاف 
التواصل الحســـى أو اللفظي أو الجسدي تسهل 
تلـــك اللقـــاءات بين األفراد ضمـــن أطر موضوعية 
معينة، ويتمكن طموح هذا التيســـير من تمكين 
فنـــاين األداء والزوار مـــن أن يكونوا متجاوبين مع 
بعضـــه البعـــض، وبالتايل إرســـاء األســـاس إلجراء 
لقـــاءات صادقـــة، والمبـــدأ األساســـي لكانتـــا بيلي 
صـــدق تلـــك اللقـــاءات، وعـــدم التخيـــل بالعكـــس 
وهنـــا  والتخيـــل،  الـــدور  مفهـــوم  عـــن  والتخلـــي 

يكتمـــل عمـــل كانتـــا بيلي.
فاكينـــي: لعبـــة الطقـــوس األخيرة تكمـــن يف األداء 
يوجهنـــا  الـــذي  المحـــددة  أو  الخـــاص  البشـــرى 
جميًعـــا إىل تجـــارب مخصصـــة وتتيح لنـــا التنقل 
عبـــر عالـــم جمـــايل وحســـي مع مســـاحة مفتوحة 

للقـــاءات وتفاعـــل وحضـــور حقيقـــي«.
يف  أو  ثنـــايئ،  فـــردي،  بشـــكل  العمـــل  خـــالل 
مجموعـــات صغيـــرة، يقـــوم المشـــاركون بالبحث 
عـــن لغـــة فنيـــة بنـــاء على إنشـــاء لقـــاءات مكثفة، 
صادقـــة، وغيـــر خياليـــة مـــع الجمهـــور. »مســـرح 
كانتـــا بيلـــي 2« يقـــوم بتدريـــب مشـــتركيه علـــى 
كوان  موضوعـــات وتدريبـــات معينة، مثـــل خلق أ
جديـــدة، تكويـــن تجـــارب حســـية تتعلـــق بجمهور 
مشـــارك ضمـــن هيكل مـــن التفاعل الشـــخصي، 
الممثـــل  بيـــن  التفاعـــل  حـــدود  استكشـــاف 
والجمهور، اســـتخدام المواد الشخصية، والسيرة 
الذاتيـــة خارج األطـــر النموذجيـــة لرواية القصص، 
الدراماتـــورج،  مـــن  مختلفـــة  أشـــكال  اســـتخدام 
أســـاس  التشـــاركية علـــى  الدرامـــا  وأيًضـــا خلـــق 
وعنصـــر  اللعبـــة  مفهـــوم  علـــى  قائمـــة  طقـــوس 
المخاطـــرة، مـــن مميـــزات كانتا بيلـــي أن المؤدي 
هـــو المرشـــد أو البطـــل، وهـــو َمن يقـــوم باالتصال 
الجســـدي  للتواصـــل  المشـــارك  الجمهـــور  مـــع 

ولكـــن يف إطـــار بيئـــة غيـــر عنيفـــة.
تلـــك هـــي التدريبـــات والموضوعـــات التـــي تقوم 
عليهـــا مســـرح وورشـــة »كانتـــا بيلـــي 2«، والقـــت 

شـــهرة واســـعة يف أوروبـــا كلهـــا فعلـــى الرغـــم من 
أعلـــن  والدنمـــارك؛  إيطاليـــا  يف  المســـرح  وجـــود 
فاكينـــي عـــن الفـــرع الجديد للمســـرح عـــام 2019 
بمدينـــة مونتريـــال بكنـــدا، وهنـــاك إقبـــال شـــديد 
أهـــم  مـــن  ولكـــن   ،2 بيلـــي  كانتـــا  التحـــاق  علـــى 
شـــروط المـــؤدي أن يكـــون حاصـــالً علـــى تدريـــب 

متقـــدم يف الرقـــص حتـــى يتـــم قبولـــه.
مـــن أشـــهر العـــروض التـــي قدمهـــا نولـــو فاكيني، 
عـــرض »الرســـالة la lettera«، الذي قام بإخراجه 
وقدمـــه الممثل اإليطايل »باولو ناين«، وقدم ألول 
مـــرة عـــام 1990«، ثم أُعيـــدت صياغته مرة أخرى 
كثـــر من مرة عامـــي 2015 و2017 وأخيًرا  ليقـــدم أ
لـــوس أنجلـــوس بالواليـــات  عـــام 2019 بمســـرح 
المتحـــدة األميركيـــة، ومســـرح جوربيتـــي بمدينـــة 
نفســـه  نـــاىن«  يعـــرض »باولـــو  بإيطاليـــا.  تورينـــو 
للجمهور لإلجابة عن جميع األســـئلة حيث يدخل 
الممثـــل بمالبس مهرج مع خصالت من الشـــعر 
على جانبي رأســـه األصلع، وعيناه المســـتديرتان 
المســـكونتان، يجلـــس على طاولة يشـــرب كأًســـا 
مجهـــول الهويـــة، وعلـــى الفـــور يبصقـــه، ثـــم يبـــدأ 
يف كتابـــة رســـالة، وقبـــل أن يغادر المشـــهد يدرك 
أن القلـــم الـــذي اســـتخدمه لم يتـــرك أي أثر على 

الورق.
حـــاز عـــرض »الرســـالة« على العديد مـــن الجوائز 
الدولية مثل جائزة »يونيتيد سالباســـتيك رونر«، 
»جائـــزة مهرجان كوبنهاغن المســـرحي«، »جائزة 
و«جائـــزة   ،»2005 عـــام  للكوميديـــا  فرانكفـــورد 
جمعيـــة أندريه عـــام 2016«، والعديد من الجوائز 

المحليـــة يف الدنمارك عـــام 2018.
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  علـــى  فاكينـــي  وحصـــل 
الشـــخصية منها جائزة »كاجليد أبل عام 2003«، 
عـــرض  عـــن  أداء  ألفضـــل  ريمومنـــت«  »جائـــزة 
األرقـــام المخبأة عام 2018. وأخيًرا ســـيتم تكريمه 
التجريبـــي يف  للمســـرح  القاهـــرة  بمهرجـــان  هنـــا 
يمكـــن  والعشـــرين، ومـــن هنـــا  الســـابعة  دورتـــه 
أن نســـتقبل فاكينـــي ورحلتـــه للطقـــوس األخيـــرة 

ومســـرحه كانتـــا بيلـــي.

مكرمون

إسراء حسن 
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إن كنت تنتظر شيئا فال تنتظره..
فراغ العالم في عرض "يلعن أبو دارون"

أحـــب  اتعلمـــت  "إزاي  أو  دارويـــن"  أبـــو  "يلعـــن 
كية".. بهـــذا العنـــوان الصـــادم ربما، قـــّدم أحمد  االشـــترا
العطـــار عرضـــه يف الدورة التاســـعة عشـــر مـــن مهرجان 
القاهـــرة الـــدويل للمســـرح التجريبـــي يف العـــام 2007، 
كـــرة المهرجـــان" يف  والـــذي عـــرض مجـــددا ضمـــن "ذا

الـــدورة الحاليـــة.
يبـــدأ العـــرض حيـــث يـــرى الجمهـــور بـــؤرة ضـــوء تبـــدأ 
عليهـــا  طاولـــة  أمامهـــا  كنبـــة  علـــى  مســـلطة  خافتـــة 
كومـــة مـــن األشـــياء مغطـــاة بمـــالءة بيضـــاء، يف مشـــهد 
أشـــبه بمشـــاهد البيـــوت المغلقـــة لســـنوات طويلة. ثم 
تقـــوم الخادمـــة التـــي أتـــت للتنظيـــف بإزالـــة المـــالءة، 
ليظهـــر للجمهـــور أن هـــذه الكومة ليســـت أشـــياء ولكن 
أشـــخاص. تحديـــدا هم خمســـة أشـــخاص: ثالثـــة رجال 
و امرأتـــان. ومـــا أن تلمـــس الخادمـــة أي شـــخص منهم 
حتـــى يبـــدو كأنه يعود للحيـــاة. كأنها أزالـــت عنهم تراب 
الســـنوات التـــي ظلـــوا فيهـــا مدفونيـــن أســـفل مـــالءة. 
فيبدأ كل منهم يف التململ كأنما يســـتعيد نشـــاطه أو 
وجـــوده الســـابق. ال يبـــدو يف بدايـــة العـــرض مـــا العالقة 
بينهـــم، ليأخذنـــا العـــرض تدريجيـــا يف أحاديثهـــم التـــي 
يخلـــو معظمهـــا من الـــكالم المعتـــاد، أو المألوف، وهي 
تيمـــة متكـــررة يف أعمال أحمد العطار، إىل أن نكتشـــف 
فيمـــا بعـــد أنهـــم عائلـــة، وأنهـــم يف انتظار العشـــاء أيضا 
فيبـــدأون يف التملمـــل مـــن االنتظـــار ومراقبـــة الوقـــت 
الـــذي يعبـــر عنـــه بصـــوت يشـــبه دقـــات الســـاعة لكنـــه 
مزعـــج ليعبر عن ألـــم االنتظار. والمتابع ألعمال العطار 
يعـــرف أن تجمـــع العائلـــة على العشـــاء كمشـــهد أيضا 

واحـــدة مـــن التيمـــات المتكـــررة يف مســـرحه.
خـــالل رحلـــة انتظـــار هـــذا العشـــاء، يتركنـــا المخـــرج مع 
أن  تدريجيـــا إىل  تتزايـــد  التـــي  الشـــخصيات  تفاصيـــل 
نســـتطيع ربطهـــا جميعـــا، فنكتشـــف األم المبالغـــة يف 
تدليـــل ابنهـــا، رغـــم أنـــه يف ســـن الشـــباب وليـــس طفـــال 

مراجعات

صغيـــرا، وإن كان ســـلوكه يدعـــي عكـــس ذلـــك "رمزي 
التدليـــل ربمـــا  لينـــر". هـــذا الشـــاب/ الطفـــل بســـبب 
ال يفعـــل شـــيئا تقريبـــا غيـــر لعـــن كل شـــىء، دارويـــن، 
فولتييـــر، موتســـارت، شكســـبير، بيتـــر بـــروك و حتـــى 
ديفيـــد بيكهـــام العـــب الكـــرة. وعلـــى النقيـــض تقريبـــا 
نجـــد األب الـــذي ال يجـــد أي مشـــاعر حميمـــة مـــن األم، 
وهو على النقيض منها شـــخص غير عاطفي وعملي 
بدرجـــة كبيـــرة فنـــراه يتجـــه إىل مناقشـــة "رفـــض البنك 
الـــدويل إقـــراض مصـــر لبنـــاء الســـد العـــايل"، فجـــاءت 
الجمـــل الحواريـــة لـــأب متضمنـــة بعـــض مقتطفـــات 
مـــن خطاب تأميم قناة الســـويس الشـــهير الـــذي ألقاه 
الرئيـــس الراحـــل جمـــال عبد الناصر عـــام 1956 باللغة 
العربيـــة، والـــذي يقوله األب لالبن الثـــاين، والذي بدوره 
ال يقـــول إال كلمـــات " نعـــم، ال" بلغـــة أخـــرى، كل هـــذا 
واالبنـــة يف طـــرف الكنبـــة غيـــر مهتمـــة إطالقـــا بـــكل مـــا 
يحدث حولها، كأنها منفصلة عنهم تماما، نراها ترســـم 
علـــى قدمهـــا بحســـية شـــديدة مغلفة المشـــهد بدندنة 
ألغنية "la vie En rose " للمغنية الفرنســـية الشـــهيرة 
اديـــث بيـــاف، ومـــع رور الوقـــت تبـــدأ الشـــخصيات يف 
التشـــابك بتفاصيلهـــا، ممـــا يظهـــر مـــع الوقـــت طبيعـــة 

هـــذه العائلـــة وصراعاتهـــا الداخلية.
أوجـــد المخـــرج عالما مقبضا ضيقا، فمســـاحة العرض 
ال تتعـــدي حـــدود الكنبـــة والطاولـــة القصيـــرة أمامهـــا، 
الشـــخصيات جالســـة بجـــوار بعضهـــا بال أي مســـاحات 

فـــراغ، فهـــم قريبـــون جـــدا ومع هـــذا ال يوجـــد بينهم أي 
حـــوار حقيقـــي كأنهـــم شـــخصيات معزولـــة حتـــى أثناء 
توجيههـــا للحديـــث إىل اآلخرين. حالة خـــواء تام، ال يوجد 
شـــخص منهـــم يتحدث لغـــة اآلخر طـــوال العرض وهو 

مـــا عمـــق فكـــرة العزلة أيضـــا بين الشـــخصيات.
كان لتصميـــم الديكـــور و المالبـــس تأثيرا مباشـــرا على 
توضيح حالة القدم يف الزمن من ناحية وتوضيح حالة 
التكـــرار أيضـــا كما لو أنهم شـــخص واحد، وبـــدوا كأنهم 
الجميـــع  مـــن مخـــزن لأنتيـــكات، فمالبـــس  قادمـــون 
عليهـــا آثـــار و كأنهـــم كانوا مخزنين يف مخـــزن و مثبتين 
بشـــريط الصـــق، باإلضافـــة إىل اإلضـــاءة والتـــي أضافت 
أجـــواء خمســـينية، كما كانت لموســـيقى العـــرض دورا 
كبيـــرا يف التركيـــز علـــى لحظـــات هامـــة داخـــل تفاصيل 

العرض. 
كثـــر من العرض،  لعـــب "العطـــار" على الجمهور ربما أ
فـــإذا كنـــت تنتظـــر شـــيئا، فلـــن يحـــدث شـــىء، و هـــو 
مـــا يجعـــل الجمهـــور منتظـــرا طـــوال العـــرض حـــدوث 
إىل  المســـرحية"  العـــروض  يف  "كالمعتـــاد  مـــا  شـــىء 
أن ينتهـــي العـــرض، فالعـــرض بـــال حـــدث، وإذا كنـــت 
تعـــرف هـــذه الكلمـــات أو ســـمعتها مـــن قبـــل، فنعـــم، 
هـــي خطـــاب تأميـــم قنـــاة الســـويس، الذي يعتبـــر أحد 
الخطابـــات التاريخيـــة، يف ظـــل فـــراغ ثقـــايف و فكـــري، 
عالقات مشـــوهة وصراعات، ليصبـــح هذا الخطاب هو 
اآلخـــر يف ظـــل هـــذه األســـرة فارغـــا مـــن أي معنـــى، كما 
قـــدم العرض إســـقاطا علـــى الواقع االجتماعـــي الحايل 
)زمـــن العـــرض( الملـــىء بالشـــعارات والـــذي تســـيطر 
عليـــه مفاهيـــم جافـــة أدت إىل تشـــويهه و تجريـــده من 
تفاصيلـــه اإلنســـانية. وهي التيمات التـــي كررها العطار 
يف العـــروض التاليـــة مشـــكلة رؤيتـــه الفنيـــة والفكريـــة 

للعالم.

منى سليمان
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األبرياء.. المفارقة تصنع الجريمة 

من هذا الصراع تشـــكل عـــرض األبرياء 
للكاتـــب  األبريـــاء"  "وقـــت  نـــص  عـــن 
إخـــراج  لينتـــس"  "زيجفريـــد  األلمـــاين 
زنزانـــة  نـــرى  حيـــث  قشـــوة"،  "حســـام 
أمـــا  أبريـــاء،  وتســـعة  متهـــم  بهـــا  يقبـــع 
ثـــوري  شـــخص  "زازون"  فهـــو  األول 
ومرتبـــط بجماعـــة مـــا، كانـــت عمليتهـــم 
األخيـــرة هي اغتيـــال أحد رمـــوز النظام، 
عليـــه  القبـــض  يف  الشـــرطة  ونجحـــت 
التعـــس  األبريـــاء فحظهـــم  أمـــا  وحـــده، 
عشـــوايئ،  قبـــض  ضحيـــة  جعلهـــم 
لتكتمل الصـــورة النمطيـــة البيوقراطية 
لدى الشـــرطة يف أي حكـــم ديكتاتوري، 
أي صـــورة تطبيـــق العدالـــة، وكان أمـــل 
األبريـــاء الوحيـــد هو المهمـــة التي كُلفوا 
بهـــا، وهي انتـــزاع اعتراف مـــن "زازون" 
ببقيـــة شـــركائه، يف هـــذة الحالـــة فقـــط 
يكســـبون حريتهـــم مـــن جديـــد، يف حين 
التعذيـــب  رغـــم  يرفـــض  "زازون"  أن 
بأســـماء  يعتـــرف  أن  الشـــديد  البـــدين 
شـــركائه، ومـــن هنا يشـــتد الصـــراع بين 
عـــن  والبحـــث  الثـــورة  بقيـــم  التمســـك 

الحريـــة.
نتيجـــة للقبـــض العشـــوايئ؛ كان األبرياء 
التســـعة علـــى درجة كبيرة مـــن التباين 
يف الدرجة االجتماعية، والهموم المادية 
بشـــكٍل كبير بداية من "الســـائق" الذي 
"المـــزارع"  ثـــم  شـــيء،  بـــأي  يهتـــم  ال 
الـــذي تقتصـــر مهمتـــه يف حلـــب بقرتـــه 
يف المزرعـــة ويخشـــى أن يفـــوت موعـــد 
بـ"القنصـــل"  مـــروًرا  القـــادم،  الحلـــب 
شـــخصيته  كالمـــه،  ودبلوماســـيته، 
يجهـــر  نفســـه  الوقـــت  ويف  األفعوانيـــة، 
ثـــم  الحـــايل،  النظـــام  ضـــد  بأنـــه  برأيـــه 

مراجعات

يوسف فؤاد 

الجريمة بطبعها فعل، 
والمجرم هو صاحب المبادرة 

دائًما فهو فاعل للجريمة، 
ويقف على طرف نقيضه البريء 

صاحب الال فعل فحين يُطلب 
من األخير -في ظروف ظالمة 

بالطبع- إثبات براءته رغم 
أنه من المفترض أن اإلدانة 

هي التي يتم إثباتها، يتحول 
البريء إلى فاعل يفتش عن 

دليل براءته، األمر الذي يقوده 
ربما ودون أن يدري إلى فعل 

إجرامي، وهكذا ندخل في 
دائرة ال تنتهي وتتشكل نسبية 

البراءة والُجرم على حسب 
هوى من بيده القرار.

"صاحـــب الفنـــدق" و"موظـــف البنـــك" 
زبائـــن  مـــع  مهـــم  موعـــد  علـــى  الـــذي 
المطبعـــة"  و"عامـــل  للبنـــك،  قادمـــة 
الذي يترك زوجته مع مولودهما األول 
بعـــد انتظار دام لعشـــرين عاًما، بجانب 
"المهنـــدس" خشـــن الطبـــاع المتســـرع 
للخـــروج، وهؤالء يغلب عليهم القســـوة 
مـــع "زازون" لنـــزع االعتـــراف منـــه، من 
ناحيـــة أخـــرى يقـــف كل مـــن "الطالب" 
و"الطبيـــب" يف وجـــه قســـوتهم عليـــه. 
بيـــن طرفيـــن  الصـــراع  يكـــون  بذلـــك ال 
فقـــط األبريـــاء وزازون، بـــل بيـــن األبرياء 
أنفســـهم رغم أرضية الرغبة المشـــتركة 
يمـــوت  فحيـــن  عليهـــا،  يقفـــون  التـــي 
مأخـــذه  الشـــك  يأخـــذ  زازون  يقتـــل  أو 
البعـــض،  بعضهـــم  تجـــاه  نفوســـهم  يف 
ويصبـــح القاتـــل المجهـــول هـــو محـــور 
بحثهـــم بعـــد أن كانوا جميًعا أبرياء. ويف 
الخـــارج -خارج أســـوار ســـجنهم- ينجح 
الثـــوار يف إســـقاط النظـــام الديكتاتوري، 
ليتحـــول منفـــذو آخـــر عمليـــة إىل أبطال 
الشـــعب الباحـــث عـــن الحريـــة، وعلـــى 

يقبـــع  الـــذي  زازون  وبالطبـــع  رأســـهم 
اآلن جثـــة ال حـــول لها. ومـــن هنا تحدث 
المفارقة التي تجعـــل القاتل المجهول 
هـــو ســـبب تعاســـتهم، وتتبـــدل المهمة 
البحـــث  أدق  بمعنـــى  أو  عنـــه  للبحـــث 

عـــن قاتـــل البطـــل المغـــوار "زازون". 
خـــالل رحـــالت البحـــث المختلفـــة نـــرى 
الديكـــور المكـــون مـــن قضبان الســـجن 
المحيطـــة بالشـــخصيات، الـــذي يجعلنا 
نشـــعر وكأننا ســـجناء أزمة الحرية تلك 
يف مواجهـــة هـــوى النظـــام المتذبـــذب، 
بيـــن  بخفـــة  تنقلنـــا  التـــي  واإلضـــاءة 
بيـــن  المختلفـــة  اإلنســـانية  الحـــاالت 
زازون  وتمســـك  األبريـــاء،  رغبـــات 
يدخـــل  حيـــن  حتـــى  أو  بعزيمتـــه 
النقيـــب بأوامـــره الجديـــدة يف عجرفيته 
المعتـــادة. فنحن إن كنا داخل الســـجن 
ال نشـــعر بفرق بين ليـــل أو نهار، ولكننا 
نشـــعر بعمق الليـــل يف لحظات الهدوء 
وكذلـــك تغيـــر الجو النفســـي العام بين 
شـــخصية وأخـــرى. وألننا رأينا مسدًســـا 
الرصـــاص  صـــوت  نســـمع  أن  بـــد  فـــال 

"كمـــا قـــال تشـــيخوف" فأثنـــاء البحـــث 
عـــن قاتل زازون، وبعد اقتراح الســـائق 
بـــأن يمســـك كل شـــخص علـــى حـــدة 
يكـــون  النـــار  يطلـــق  ومـــن  المســـدس، 
هـــو القاتل، يجـــيء دور القنصل.. يوجه 
المســـدس اىل المـــزارع.. ظالم.. نســـمع 
صـــوت الرصاصـــة، ومـــع عـــودة اإلضاءة 
نـــرى جثـــة القنصـــل بجـــوار زازون ليولد 
مجهـــول جديـــد، وقضيـــة أخـــرى، ربمـــا 
نكون نحن المشـــاهدين المدينين هذه 
المـــرة، نجلـــس نتابع يف نظـــرة علوية ما 
يحـــدث معتقديـــن أننـــا أبريـــاء دون أن 
نتعـــظ أن َمن كنـــا نظنهم أبريـــاء أقاموا 

للتـــوِّ حفلـــة جرائم. 
بدوافـــع  بجريمـــة  يبـــدأ  فالعـــرض 
نفســـية،  بأخـــرى  وينتهـــي  سياســـية 
المفارقـــات  تلعـــب  وتلـــك  هـــذه  وبيـــن 
دورها يف يل عنق الصراع داخل ســـجن 
يدخلـــُه اإلنســـان بنفســـه طواعيـــة قبـــل 

ُيـــزج فيـــه قســـًرا. أن 
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نشـــهد يف الدورة "الســـابعة والعشـــرين 
مـــن مهرجـــان القاهـــرة الدويل للمســـرح 
فتـــرة  خـــالل  ُتقـــام  التـــي  التجريبـــي"، 
جائحـــة الكورونا، شـــكالً فريـــًدا من نوعه 
عـــن عالـــم المســـرح الُمعتـــاد، الـــذي ال 
ــا مـــن شـــروط المســـرح الـــذي  يحقـــق أيًـّ
تربينـــا عليها وهي "نحن، هنا، اآلن". فال 
نحـــن هنـــا وال هم هنـــا وال هو عرض حي 
مـــن األســـاس، فعلـــى شـــاكلة فصـــول 
RO- عـــرض  تقســـيم  تـــم  "الروايـــات، 
TAS2020" إىل فصـــول ممثلة يف أيام، 
لـــكل يـــوم حالـــة مـــن الرقصـــات تعبيـــًرا 
ليكســـر  الحجـــر،  ظـــل  يف  الملـــل  عـــن 
للعـــرض  الزمـــان  وحـــدة  قاعـــدة  ذلـــك 
المســـرحي، كما تشـــظت وحدة المكان 
يف تلـــك الحالـــة إىل ســـبعة بلـــدان، لكـــن 

ســـيطرت عليهـــا حوائـــط الغرفـــة.
األفـــالم  حالـــة  العـــرض  علـــى  يســـيطر 
يوثـــق  التســـجيلية إىل حـــدٍّ كبيـــر؛ فهـــو 
خمســـة أيـــام يف حيـــاه هـــؤالء الفنانيـــن 
يف ظـــل الجائحـــة، فـــإذا اعتبرنـــاه عرًضـــا 
قامـــوا  الفنانيـــن  أن  ســـنجد  ا؛  مســـرحيًّ
إىل  وتحدثـــوا  الرابـــع  الحائـــط  بكســـر 
الجمهـــور يف بدايـــة اليـــوم األول ونهايـــة 
بعضهـــم  إىل  تحدثـــوا  كمـــا  الخامـــس 
البعـــض، وذلـــك علـــى غـــرار مكالمـــات 
الخمســـة،  األيـــام  بدايـــات  يف  الفيديـــو 
ليختلـــف عددهـــم خـــالل الخمـــس أيام، 
ففي البداية كانوا عشـــرة ثم تســـعة ثم 

ثمانيـــة.
الفيديـــو؛  تقنيـــات  العـــرض  اســـتخدم 
فتـــم مـــزج الموســـيقى مـــع المشـــاهد 
موســـيقى  يـــوم  كل  ففـــي  المســـجلة، 

نـــوع من أنـــواع التبادل الثقـــايف والتعبير 
الصامـــت حتـــى موســـيقى ذلـــك اليـــوم 
التعبيـــر  بـــدأ  ثـــم  كلمـــات  بـــال  كانـــت 

الحركـــي بالرقـــص يف ظـــل الصمـــت.
الرابـــع وهـــو األفضـــل علـــى  اليـــوم  بـــدأ 
مســـتوى الصورة، حيث خرج كل منهم 
للرقـــص يف ضـــوء الشـــمس عـــن طريق 
فخرجـــت  المنـــزل  حديقـــة  أو  الشـــرفة 
الصورة بشـــكل مضـــيء واضح، فكانت 
اإلضـــاءة واألغنيـــة العربيـــة مـــع الرقص 
هـــذا  أبطـــال  هـــم  المنفصـــل  اإليقاعـــي 

اليوم.
األغـــرب  هـــو  واألخيـــر  الخامـــس  اليـــوم 
مســـرحي  عـــرض  اإلطـــالق  علـــى 
البصريـــة  المؤثـــرات  عليـــه  ســـيطرت 
الخـــدع  بعـــض  اســـتخدام  تـــم  حيـــث 
البصريـــة لتحويـــل أجســـادهم إىل أعـــالم 
بلـــدان مثل البرازيـــل أو نباتات وحدائق 
كانـــت  وأحيانًـــا  بلدانًـــا  تميـــز  أماكـــن  أو 
أجســـادهم تشـــبه الفضاء والنجوم وهو 
ما يخل بفكرة المســـرح وينتقل لإلبداع 

الصـــورة. مســـتوى  علـــى 
يعـــد العـــرض يف النهاية تجميع عروض 
منفصلـــة  بـــالد  يف  راقصـــة  مونودرامـــا 
للتوثيـــق،  فيديـــو  مكالمـــة  جمعتهـــا 
لعـــرض  مونتيـــًرا  نجـــد  مـــرة  فـــأول 
تقيـــده  ـــا  حركيًّ رقًصـــا  ونجـــد  مســـرحي 
وتخنقـــه كادرات كاميـــرا الهاتـــف عرض 
أو  مغلقـــة  غرفـــة  فيـــه  الســـينوغرافيا 
شـــرفة منـــزل وال خشـــبة بـــه، فنحتـــار يف 
عـــرض  أو  تصنيفـــه كفيديـــو تســـجيلي 

مســـرحي.

أماني الشناوي

مختلفـــة عن طريـــق المكســـاج، كما تم 
اســـتخدام الصورة لتكملة اإليقاع؛ حيث 
يرقـــص أحدهـــم باألعلـــى ليكمل حركته 
لتظهـــر  باألســـفل،  صورتـــه  يكـــون  مـــن 
الصورة غير متســـقة بســـبب بطأ أحدها 
متســـقة  وأحيانًـــا  أحيانًـــا،  األخـــرى  عـــن 
وهكـــذا فكانـــت الرقصـــات مميـــزة إال أن 

الصـــورة لـــم تنصفهـــا كثيـــًرا.
الوجـــوه؛  بتعريـــف  األول  اليـــوم  يبـــدأ 
ليرقـــص كل يف مكانه بشـــكل مختلف، 
يف شـــكل مـــن أشـــكال التبـــادل الثقايف، 
ثـــم يدخـــل اليـــوم الثـــاين وتظهـــر جرائـــد 
وأخبـــار مـــن البلدان المختلفـــة وهو مما 
يعبـــر عـــن الفـــراغ المصاحـــب للجائحـــة 

الـــذي ســـاعد يف عـــودة كل مـــا هو قديم 
كالجرائـــد، كما عبـــر عن ســـيطرة األخبار 
والهـــوس بها يف تلك الفتـــرة وظهر ذلك 
كل الجرائـــد ثـــم تحولـــت  يف محـــاوالت أ
الجرائـــد إىل أقنعة واقيـــة وظهرت معها 
مـــن  الواقيـــة  والنظـــارات  الكمامـــات 
الشـــمس حيـــث الخـــوف والقلـــق، كمـــا 
عبـــر هـــذا اليـــوم عـــن طـــرق كل منهـــن 
يف المواجهـــة فإحداهـــن تدعـــو واألخرى 

ترقـــص وهنـــاك مـــن تـــأكل.. وهكـــذا.
جـــاء اليـــوم الثالـــث وهـــو األكثـــر غموًضا؛ 
لكنهـــم اســـتخدموا الفتـــات كتـــب عليها 
كلمات بلغات مختلفة بعضهن حملت 
يف   "ROTAS2020" نفســـه  العـــرض 

عن طريق أحد المهرجانات البرازيلية الراقصة، اجتمع عشرة راقصين حول 
العالم؛ لتبادل خبراتهم في الرقص أمام كاميرا الهاتف؛ لنمر في نصف 

ساعة بكل من "فرنسا، البرازيل، الهند، ألمانيا، أسبانيا، سويسرا وأخيرًا البلد 
المضيفة للمهرجان مصر"، لكن جولتنا تلك لم تخرج من غرف الراقصين 

وتحديًدا كادرات هواتفهم.

مراجعات
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مسافر ليل.. 
توظيف مبتكر للفضاءات البديلة

مســـرحية مســـافر ليـــل قدمـــت علـــي خشـــبة مســـرح 
الســـاحة الخارجيـــة امـــام مركـــز الهناجر للفنـــون، ضمن 
فاعليات المهرجان داخل مسابقة العروض المصورة، 
مـــن تأليف صـــالح عبد الصبور وديكور وإخراج محمود 
فـــؤاد صـــديق، واختـــار المخـــرج ومصمـــم الديكـــور فيها 
تكويـــن عناصـــر مســـرحيته يف فضـــاء ليـــس بتقليـــدي 
حيـــث إنـــه طـــّوع فكـــرة مـــكان األحـــداث بشـــكل يقحـــم 
المتلقـــي يف األحداث ويف العمليـــة االبداعية من ناحية 
ومـــن ناحية أخرى تم تطويع الفكرة بشـــكل مســـرحي 
جديـــد ومختلـــف عمـــا قـــدم بـــه نص عبـــد الصبـــور من 
قبـــل، فنحن نجده يبني مســـرحا يتجلى يف عربة قطار 
وفـــق مـــا يدورالفعـــل داخـــل النـــص وتكـــون منطقـــة 
التمثيـــل يف منتصـــف العربـــة والمتفرجيـــن جالســـين 
يمينا ويســـارا كما يف عربـــة القطارالحقيقية وبجوارهم 
المنافـــذ، وقـــد جعـــل االضـــاءة تـــأيت مـــن داخـــل العربـــة 
وخارجهـــا وقد حـــاول جاهدا أن يتم احســـاس المتفرج 
بـــأن العربـــة تتحـــرك، كـــي يشـــعر الجميـــع بأنهـــم قـــد 

اســـتقلوا عربـــة قطـــار تأخذهم حيـــث تـــدور األحداث.
يتـــم طـــرح العديـــد مـــن األفـــكار الفلســـفية داخـــل هذه 
المســـرحية والســـيما العالقـــة المعتـــادة والصـــراع بين 
الخيـــر والشـــر ومعنـــى الوجـــود اإلنســـاين وجـــدواه، هذا 
باالضافـــة اىل أنهـــا تناقـــش عدة قضايـــا واقعية تتمحور 
حـــول الظلـــم والقهـــر والعـــدل والضعـــف فيتماس مع 
العالقـــة القائمـــة بيـــن الحاكـــم بالمحكـــوم، إنهـــا تمـــس 
واقعـــا عربيـــا وعالميـــا مـــا زالـــت تـــرزح أغلـــب أقطـــاره 
تحـــت مـــا تفضحـــه المســـرحية، عوالـــم تتحكـــم فيهـــا 
ديكتاتوريـــات بأثـــواب مختلفـــة، وتعـــاىن منـــه شـــعوب 
ســـاهمت نخبتهـــا بقـــدر أو بآخـــر ىف ترســـيخ معاناتهـــا، 
وكذلك واقعا انســـانيا أيا كان موقع الممارسة وشكل 

التطبيـــق لهـــذه الديكتاتوريـــة.
تبدأ المســـرحية ذات الطابع العبثـــي بصعود الجمهور 
الـــركاب للقطار بســـاحة الهناجر ويبـــدأ العرض بصعود 
كـــب علـــى متـــن القطـــار الليلـــي داخـــال مـــن وســـط  الرا
الجمهـــور متجهـــا للمنتصـــف حيـــث منطقـــة التمثيـــل 
وكأن هـــذا الركـــب هـــو أحـــد أفـــراد الجمهـــور الـــذي يبـــدأ 

رحلتـــه  حائـــراً غيـــر مبـــاٍل بأي شـــيء حتـــى أن حقيبته 
تســـقط منـــه مـــن نافـــذة القطـــار فـــال يبـــايل ويجلـــس 
كرتـــه عمـــا يؤنســـه يف رحلته لكنه  محـــاوال النبـــش يف ذا
ال يجـــد شـــيئاً يذكـــر، يحـــاول أن يســـتعين بمســـبحته 
فتنفـــرط منـــه وتجري حباتها مـــا بين مقاعـــد الجمهور، 
ومـــا إن يســـتدعي اســـم اإلســـكندر األكبـــر حتـــى يظهـــر 
كـــر متقمصـــاً دور اإلســـكندر.. النـــص هنـــا  عامـــل التذا
يوظـــف الرمزيـــة ببراعـــة فالظالـــم يتخـــذ عـــدة أســـماء 
منهـــا "اإلســـكندر وهتلـــر وزهـــوان وســـلطان وغيرهـــا"، 
كـــب يتخـــذ اســـم "عبـــده" ووالـــده عبـــد هللا  بينمـــا الرا

عابد. وابنـــه 
ثـــالث شـــخصيات وثالثـــة  مـــن خـــالل  الحـــدث  ويبـــدأ 
مســـتويات داخـــل الحـــدث الدرامـــي اوال يدخـــل عامل 
كـــب المســـافر ليـــال وكأنـــه اإلســـكندر  كـــر علـــي الرا التذا
األكبـــر يمـــارس نوعا من القهر والســـطوة علـــي الراكب 
فيأخـــذ تذكرتـــه ويأكلهـــا ثم يدعـــي أنه ليس االســـكندر 
كـــر، فال يملك حينهـــا الراكب  وانمـــا زهـــوان عامل التذا
التـــردد  مـــن  بعـــض  مـــع  والصمـــت  الدهشـــة  ســـوى 
المشـــوب بالخـــوف. ثـــم يخلـــع العامـــل ســـترة لتظهـــر 
ســـترة اخـــرى بنفـــس اللـــون االصفـــر الغامـــق ويعـــرب 
حينهـــا أنه قـــد أىت ليجلس مع الراكب جلســـة أصدقاء، 
يتهمـــه بأنـــه مـــن قتـــل هللا وســـرق بطاقته الشـــخصية 
تعبيـــرا عـــن أن أحدهـــم عمـــل علـــي إثبات عـــدم وجود 
كـــب ببعـــض مـــن الخـــوف لكـــن عامـــل  هللا.. ينكـــر الرا
كر ال يســـمع منه ويســـتكمل ما بدأته من ســـطوة  التذا
وظلـــم مـــع علمـــه بأنه ليس الســـارق القاتـــل الذي البد 

وأن يقـــدم للمحاكمـــة.

ثـــم يقـــرر خلع ســـترات عدة مقررا أنه عشـــري الســـترة 
وحانـــت وقـــت محاكمـــة عبـــده ويصـــدر حكمـــا بمـــوت 
عبـــده ويفعـــل ذلـــك ويف النهايـــة يقتـــل عبـــده بالخنجر 
او  الســـم  او  بالخـــدارة  المـــوت  بيـــن  يخيـــره  أن  بعـــد 
كر أنه من ســـرق بطاقة  الشـــنق.. ويعترف عامـــل التذا
والظلـــم  القهـــر  لســـطوة  إشـــارة  يف  الشـــخصية  هللا 

وغيـــاب العـــدل.
يعلـــق  المثقـــف  الـــراوي  كان  واآلخـــر  الحيـــن  وبيـــن 
علـــي االحـــداث ويشـــرح مـــا تفعلـــه الشـــخصية أمـــام 
المتفرجيـــن ومـــا يمكـــن أن يتطـــور إليـــه الحـــدث ولكنه 
ظل مستســـلما صامتا رجعيا ال يملك سوى تعليقاته 
كر برفع الجثـــة علي كتفيه  مســـتجيبا ألمر عامـــل التذا

يف نهايـــة األمـــر.
ســـاعدت بقيـــة عناصر المســـرحية من إضـــاءة )أبو بكر 
الشـــريف( ومالبـــس )أميـــرة صابر(علـــي وضـــوح الجو 
العـــام للعمـــل ككل فـــاألويل كانت تعبر عـــن اللحظات 
الدراميـــة داخـــل العربة وخارجها من قهر وظلم وخوف 
ورحلـــة الليـــل المظلمـــة التي انتهـــت بالمـــوت والثانية 
عملـــت علـــى التفرقة بين الثالثة شـــخصيات فالراكب 
ارتـــدى زي مواطن طيب بنطال وقميص وســـترة بنية 
)جاكـــت( أمـــا الـــراوي المثقـــف فارتـــدى روبـــا او بالطـــو 
كـــر كان يرتدي  وقميصـــا ابيضـــا وبنطـــال، وعامـــل التذا
بنطـــاال أصفـــر غامق وســـترة بنفس اللـــون وتحتها عدة 

ســـترات وعلي رأســـه قبعة.
والتمثيـــل  الممثليـــن  عـــن  الحديـــث  إىل  تطرقنـــا  وإذا 
فجهـــاد أبـــو العينيـــن قـــدم شـــخصية الـــراوي المثقـــف 
المحايـــد الرجعـــي الذي يحكي ويوضـــح أحداث حكاية 
وكذلـــك  النهايـــة  يف  بالصمـــت  ويتحلـــى  تطولـــه  قـــد 
ذا  الطيـــب  كـــب  الرا دور  قـــدم  الـــذي  عبـــاس  حمـــدي 
الطابـــع الهـــاديء الخائف دائمـــا.. أما أمتعهـــم وأتقنهم 
كر  فـــكان عـــالء قوقة الـــذي قدم شـــخصية عامـــل التذا
بصوتـــه الجهـــور وتنويعـــات األداء واللحظـــات الدرامية 
الجـــادة والهزليـــة دون إفســـاد للطابع الشـــعري لجمل 

الصبور. عبـــد 

أسامة القاضى

يسعى المبدع جاهدا للتجريب في المختبرات 

السرية للعملية االبداعية وطرح قضايا وأفكار 

النصوص الدرامية بشكل يواكب التطور من أجل 

عملية تلقي مختلفة برؤى جديدة، فالمسرح 

يهدف إلى خلق دالالت وإشارات فنية تنتجها اللغة 

التعبيرية المرئية لجسد الممثل ومكونات الفضاء 

المسرحي االخرى بغية خلق معنى معرفيا جديدا 

وغربلة وعي المتفرج وإرباك تقليديته من خالل 

الوسائل المسرحية المختلفة، فلصناع العمل 

الفني المسرحي حرية االختيار في تشكيل ما هو 

بين أيديهم من عناصر العرض المسرحي في 

الفضاء.

مراجعات
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عبد الله شاهر

ديجيتال كورونا 

 للممثل !
ً
الهولوجرام بديال

في عصر التباعد االجتماعي..

في الماضي، انحصرت فكرة استعادة الذكريات أو رؤية أشخاص أو أماكن 

يصعب علينا رؤيتها بطريقة مباشرة على وجود الصورة؛ سواء ثابتة 

على هيئة صور فوتوغرافية أو حتى متحركة على هيئة مادة فيلمية، 

ولكن التكنولوجيا قررت عدم الوقوف مكتوفة األيدي والتمرد على 

الصورة بشكلها المعتاد، لتعطي صورة مجسمة لمكان ما أو شخصية 

معينة لتراها وكأنها حقيقة أمامك، تتحدث وتتحرك ولكن غير ملموسة، 

ولعل اقتحام هذه التكنولوجيا لعالم المسرح يعد أحد التحديات 

التي قد تغير مفهوم الفن المسرحي، القائم على التفاعل والحضور 

الحي للجمهور والممثل، وهو ما يجعلنا أمام تساؤل مهم، هل سيتم 

استبدال الممثل بصورة هولوجرامية يوًما ما؟ أم سيكون إحدى األدوات 

التي تخدم الممثل على خشبة المسرح وتبرز قدرتها وطاقته التمثيلية؟

تقنيـــة الهولوجـــرام تقـــوم بإعـــادة تكوين 
صـــورة األجســـام المخزنة، بأبعـــاد ثالثية 

يف الفضـــاء، بواســـطة أشـــعة الليزر.
تعـــود جـــذور تقنيـــة الهولوجـــرام إىل عام 
وتجـــارب  بحـــوث  طريـــق  عـــن   ،1947
كان  حيـــث  جابـــور«،  »دينيـــس  العالـــم 
تكبيـــر  قـــوة  تحســـين  علـــى  يعمـــل 
ولكنهـــا  اإللكتـــروين،  الميكروســـكوب 
والتجريـــب  البحـــث  حيـــز  اقتصـــرت يف 
مـــروًرا بعـــام 1960 وقـــت ظهـــور الليـــزر، 
ا عام 1967 على يد  حتى ظهرت رســـميًّ
كل مـــن العالـــم »جوريـــس اوباتنكس« 
والعالـــم »ايميـــت ليـــث« مـــن جامعـــة 
أول  بعـــرض  وقامـــا  ميتشـــيجن، 
هولوجـــرام بعد العديد من التجارب، ثم 
لحـــق بهمـــا »لويـــد كـــروس« عـــام 1972 
الصـــور  بيـــن  يجمـــع  هولوجـــرام  بـــأول 
المجســـمة ثالثية األبعاد والسينما ذات 

البعديـــن.
تـــم اســـتخدام الهولوجـــرام يف سلســـلة 

لتجســـيد  النجـــوم،  حـــرب  أفـــالم 
والتخابـــر  االتصـــاالت  وســـائل  إحـــدى 
المســـتقبلية، ويف فيلـــم أوشـــنز 12 تـــم 
اســـتخدامها إليهام الناظرين بأن التحفة 
التـــي ســـرقت ال تـــزل يف مكانهـــا، وبمـــا 
أن المســـرح شـــأنه شـــأن كل المجاالت 
التي تتطـــور ويزداد تدخـــل التكنولوجيا 
فيهـــا بشـــكل كبيـــر وســـريع خاصـــة أنـــه 
أبـــو الفنـــون، نجـــد أن تقنيـــة الهولوجرام 
ـــا يف منطقة  أسســـت لنفســـها دوًرا مهمًّ
يف  الحـــل  هـــي  لتصبـــح  الســـينوغرافيا 

كبيـــر  بشـــكل  تعتمـــد  التـــي  العـــروض 
على تغييـــر مناظر وخلفيات المشـــاهد 
بالعـــرض المســـرحي، واالســـتغناء عـــن 
فكـــرة التحريك ما يترتب عليه توفير يف 
الوقـــت والجهد، ويف المقابل االســـتفادة 
خلفيـــات  وخلـــق  الضـــوء  عناصـــر  مـــن 
المســـرحية  العـــروض  تثـــري  مجســـمة 
المســـارح  علـــى  يســـري  هـــذا  ولكـــن 

المؤهلـــة الســـتخدام تلـــك التقنيـــات.
وبالبحث يف هذا الســـياق نجد أن هناك 
العديـــد مـــن التجـــارب والتقنيـــات التي 
اعتمـــدت علـــى الضـــوء، وإثـــراء خلفيـــة 
المشـــهد المسرحي بديكور غير موجود 
يف الحقيقـــة، ومـــن بيـــن تلـــك التقنيـــات 

التـــي اســـتخدمت الضـــوء يف المســـرح 
قبـــل ظهـــور تقنيـــة الهولوجـــرام، تقنيـــة 
بهـــذا  ســـميت  والتـــي  بيبـــر«،  »شـــبح 
االســـم نســـبة إىل مخترعها وهـــو العالم 
»جـــون هنـــري بيبـــر« وتعـــود إىل القـــرن 
اســـتخدامها يف  وتـــم  الســـادس عشـــر، 
المســـرح حيث يـــرى الجمهور المشـــهد 
المســـرحي مليًئا بأشياء عديدة بداخله، 
علـــى الرغم مـــن أن الفضاء المســـرحي 
فـــارغ يف حقيقـــة األمـــر، ومـــن ثـــم تبـــدأ 
األشـــياء الوهميـــة يف الظهور أو االختفاء، 
أو يمكـــن أن تتحـــول األشـــياء الموجودة 

إىل أشـــكال أخـــرى. 
تقـــوم تقنيـــة شـــبح بيبـــر علـــى اختبـــاء 
أحـــد الممثليـــن يف منطقـــة خلفية تحت 
المســـرح وتقابلـــه مـــرآة ويـــرى الجمهور 
لـــوح  علـــى  منعكســـة  الممثـــل  صـــورة 
بـــه مرايـــا متعـــددة معلقـــة مـــن أعلـــى 
اإلضـــاءة  اســـتخدام  ويمكـــن  المســـرح، 
مـــا  وهـــو  يختفـــي،  أو  يظهـــر  لجعلـــه 
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الهولوجـــرام  تقنيـــة  اســـتخدام  تتطلـــب 
بـــل تكـــون هـــي العنصـــر األساســـي يف 
األلمـــاين  الســـيرك  كعـــرض  الفرجـــة، 
اســـتبدال  قـــرر  الـــذي  »رونـــكايل« 
الحيوانـــات المدربـــة بتقنيـــة الهولوجرام 
ثالثيـــة األبعـــاد يف تنفيذ العـــروض، وهو 
الحـــل الـــذي لجـــأ إليـــه القائمـــون علـــى 
الســـيرك بعـــد االنتقـــادات التـــي كانـــت 
توجـــه من قبـــل المدافعيـــن عن حقوق 
التدريبـــات  كل  مســـتخدًما  الحيـــوان، 
والفقـــرات التي كان يقدمها بالحيوانات 
الحقيقيـــة، ومـــن هذه التجربـــة نرى أنها 
الحيوانـــات  حمايـــة  صالـــح  يف  تصـــّب 
وتجنيبهـــا المعاملـــة الســـيئة التـــي قـــد 

تعـــاين منهـــا يف الســـيرك التقليـــدي.
وأيضـــا حفـــالت »أم كلثـــوم« التـــي تقام 
عـــن  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  يف 
الهولوجـــرام  تقنيـــة  اســـتخدام  طريـــق 
ثـــاليث األبعـــاد، يف محاولـــة إلعـــادة إحيـــاء 
شـــعور  وتجربـــة  معينـــة،  زمنيـــة  فتـــرة 
الشـــرق،  كوكـــب  لحفـــالت  الحاضريـــن 
وحفـــالت »روي اوربيســـون« و«ماريـــا 
كاالس« ولكـــن هنـــا نتحـــدث عن عملية 
إعـــادة تجســـيد لشـــخصيات ذات إرث 
كبيـــر، وكان لحفالتهـــم أصـــداء واســـعة، 
لـــذا فهنـــا الهولوجرام يعمل علـــى إعادة 
تلـــك األجواء ليشـــعر بها مـــن لم يحالفه 

الحـــظ ليحضرهـــا يف وقتهـــا.
ال يمكـــن تجاهل حقيقة أن هذه التقنية 
عنـــد اســـتبدالها بالممثـــل الحقيقي، قد 
تـــؤدي للمحافظـــة علـــى ســـير العـــرض 
المســـرحي بنجـــاح كما خطط لـــه صناع 
العمـــل، وتفـــادي أخطـــاء الممثل، ولكن 
عندمـــا ننظـــر مـــن جانـــب آخـــر نـــرى أن 
صـــور  عـــن  عبـــارة  ســـيصبح  العـــرض 
عـــن  يحجـــب  مـــا  تتكلـــم،  ألشـــخاص 
الممثـــل فرصـــة اإلبـــداع اللحظـــي التـــي 
تـــأيت لـــه وهـــو على خشـــبة المســـرح، أو 
للعـــرض  يضيـــف  قـــد  الـــذي  االرتجـــال 
النـــص  يحملـــه  ممـــا  كثـــر  أ المســـرحي 
األصلـــي والرؤيـــة التي حددهـــا المخرج، 
والمثال البســـيط الذي يدل على تفوق 
الممثل الحقيقي علـــى الهولوجرام، هو 
إذا كنـــا يف وســـط مشـــهد يعتمـــد علـــى 
تقنيـــة الهولوجـــرام بـــكل عناصـــر الفرجة 
مفاجـــئ  قطـــع  وحـــدث  المشـــهدية، 
للطاقة، هل سيستمر العرض؟! بالطبع 
ال، ولكن إذا كان الهولوجرام قاصًرا على 
خلفيـــة المنظر الذي يقـــف فيه الممثل 
الحقيقـــي، فســـتجد أن الممثـــل يمكنـــه 
االســـتعانة بشـــمعة يشـــعلها، ويكمـــل 
المشـــهد ارتجـــاالً، لقدرته علـــى التعامل 
مـــع المواقـــف وإيجـــاد حلول يســـتطيع 

اإلنســـان إيجادهـــا وليـــس كآلـــة. 
التكنولوجـــي  التطـــور  بلـــغ  لـــذا فمهمـــا 
العنصـــر  خدمـــة  يف  يظـــل  أن  يجـــب 
بديـــالً  يصبـــح  أن  ال  وتطـــوره  البشـــري 
عنـــه، فتقنيـــة الهولوجـــرام قـــادرة علـــى 
اإلبهـــار البصـــري يف المناظـــر والخلفيات 
عـــن  بديـــالً  ليســـت  ولكـــن  المســـرحي، 

الحقيقـــي. الممثـــل 

ديجيتال كورونا 

يمكـــن تطبيقـــه علـــى عناصـــر المشـــهد 
الممثـــل  وليـــس  المرئيـــة  المســـرحي 
فقط، بمعنى آخـــر هي انعكاس لصورة 
وكأنهـــا  لتظهـــر  مخبـــأة،  مضـــاءة  غرفـــة 
علـــى المســـرح، ولكـــن يف حقيقـــة األمـــر 
ينظـــر الجمهـــور من خالل نافـــذة تجعله 
يـــرى الممثـــل أو المنظر يف صورة ثالثية 

األبعـــاد.
ومثيالتهـــا  التقنيـــة  هـــذه  تســـتخدم 
بديـــالً لتكلفـــة تقنيـــة الهولوجـــرام، التـــي 
تســـتهلك الكثير من الطاقـــة، وهو األمر 
الـــذي اعتبره المخرج »آدم دونين« أحد 
األمور الُمكلفة يف اســـتخدام الهولوجرام 
يف المســـرح، فقد كان يلـــزم وجود غرفة 
خلفيـــة كاملـــة مليئة بخـــوادم الكمبيوتر 
إخـــراج  علـــى  تعمـــل  الحـــرارة  شـــديدة 
اللقطـــات. وكان بحاجة إىل مصدر طاقة 
غيـــر منقطـــع يف حالة حـــدوث أي نقص 
للتيـــار  مفاجـــئ  انقطـــاع  أو  الطاقـــة  يف 

بايئ. الكهر
ثـــالث  وفريقـــه  دونيـــن«  »آدم  قضـــى 
ســـنوات يف العمل على إنتاج مسرحي 
يعتمـــد علـــى الهولوجـــرام 100% تحـــت 
عنـــوان: »ســـيمفونية الجيـــل الضائـــع« 

التكنولوجيا قررت 
التمرد على الصورة 

بشكلها المعتاد.

هولوجراميـــة،  درامـــا  أول  تعـــد  والتـــي 
والباليـــه  الســـيمفونية  بيـــن  وتجمـــع 
والدرامـــا والمؤثـــرات المرئيـــة، بهـــا 250 
ممثـــالً و200 موســـيقي يظهـــرون علـــى 
دور  يستكشـــفون  المســـرح،  خشـــبة 
الوقـــت  يف  األوىل  العالميـــة  الحـــرب 
الحاضـــر، وجميعهم صـــور هولوجرامية.

الدرامـــا  يف  »دونيـــن«  آراء  ولعـــل 
الهولوجرامية تثير الكثير من التساؤالت 
حـــول التحـــدي الـــذي يواجهـــه الممثـــل 
تقنيـــة  تطغـــى  عندمـــا  المســـتقبل  يف 
المشـــهدية  عناصـــر  علـــى  الهولوجـــرام 
المســـرحية، حيث يـــرى دونين أن تقنية 
الهولوجـــرام كان لهـــا تأثير درامي واضح 
يف نفـــس المتلقـــي عـــن طريـــق التحكم 
خشـــبة  علـــى  والخلفيـــات  المناظـــر  يف 
المســـرح، إضافة إىل أنـــه ليس يف حاجة 
إىل أشـــخاص حقيقييـــن نظـــًرا إىل خلـــق 
عالـــم يظهـــر فيـــه الجميـــع لكـــن ال أحـــد 

موجـــود.
يعتقـــد  فكـــرة  أمـــام  أننـــا  آخـــر  بمعنـــى 
البعـــض أنها تقـــوم على هـــدم التواصل 
وهـــو  والممثـــل،  الجمهـــور  بيـــن  الحـــي 
مـــا قد يجعـــل خشـــبة المســـرح تتحول 
لشاشـــة ســـينما نشـــاهد عليهـــا فيلًمـــا 
مجســـًما ثـــاليث األبعـــاد، والـــذي يتنـــاىف 
مـــع ماهيـــة المســـرح والتفاعـــل الحـــي 
داخلـــه الـــذي يجـــب الحفـــاظ عليـــه، يف 

ظـــل التطـــور التكنولوجـــي الـــذي أصبح 
يعمـــل علـــى إلغاء فكـــرة التفاعل الحي 
واختصـــار الحيـــاة من خلف الشاشـــات، 
فمثلما يتم اســـتبدال العنصر البشـــري 
بالروبـــوت يف مجاالت العمل المختلفة، 
فنحن أمام تقنية تعمل على اســـتبدال 

العنصـــر البشـــري بصـــورة مجســـمة.
هـــذا ال يعنـــي أن تقنيـــة الهولوجـــرام لهـــا 
تأثيـــر ســـلبي بالكامـــل، بالعكـــس فكما 
يف  تكمـــن  الكبـــرى  أهميتهـــا  أن  ذكرنـــا 
عنصـــر الســـينوغرافيا وتوفيرهـــا للجهـــد 
المناظـــر  تغييـــر  مـــن  بـــدالً  والوقـــت 
بالطـــرق التقليديـــة والتحريـــك الذي قد 
يـــؤدي يف بعـــض األحيـــان إىل تشـــتيت 
المتفـــرج، ولكـــن عند اختالطهـــا بعنصر 
الممثـــل يجـــب وضـــع قواعـــد وأســـس 
الحـــي  العنصـــر  ذلـــك  علـــى  تحافـــظ 
ناحيـــة  ومـــن  المســـرحية،  العمليـــة  يف 
الهولوجـــرام  تقنيـــة  تســـهم  قـــد  أخـــرى 
الممثـــل  وإمكانـــات  أدوات  تطويـــر  يف 
مـــع منظـــر مســـرحي  يتعامـــل  عندمـــا 
افتراضـــي يحيـــط بـــه، أو أن يتعامل مع 
صورة مجســـمة لشـــخصية شبح، فكرة 
التعامـــل مع غيـــر الملموس قـــد تؤدي 
لتطـــور الممثل ولكن دون الســـماح بأن 
تصبح هي المســـيطرة والمهيمنه على 

المســـرحية. العمليـــة 
مـــن جانـــب آخـــر هنـــاك عـــروض فرجـــة 
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وغيـــره  األســـتاذ  هـــذا  بـــإرث  بالمســـرح 
مـــن األســـاتذة، ومنهـــم د. نهـــاد صليحة، 
وكذلك شـــهداء محرقة "بني ســـويف"، 
فإرثهـــم يحتـــاج إىل جمـــع ونشـــر ليصل 
التـــى ال تعرفهـــم،  إىل األجيـــال الحاليـــة 
د.  بـــدور  بالتذكيـــر  مداخلتـــه  واختتـــم 
حســـن عطية ىف ترسيخ مفاهيم النقد، 
وتعليمهـــم  الشـــباب  النقـــاد  وتشـــجيع 

مســـتواهم. ورفـــع 
محســـن  الناقـــد/  ورقـــة  عـــن  أمـــا 
الميرغنـــي، تحـــت عنـــوان: "مالحظـــات 
المســـرحية  الفنـــون  تدريـــس  حـــول 
الملقـــن"،  واألســـتاذ  المبـــدع  األســـتاذ 
ارتكـــز فيهـــا على نقطة شـــديدة األهمية 
والخصوصيـــة، وهـــي الصفـــات التـــي ال 
بـــد أن تتوافـــر يف األســـتاذ بصفـــة عامـــة 
خاصـــة،  بصفـــة  الفنـــون  أســـتاذ  ويف 
منهـــا الطالقـــة ىف التعبيـــر، االســـتقاللية، 
والموســـوعية، وتحفيز الخيـــال واإلبداع، 
فاألســـتاذ المبـــدع يبـــدع -أيضا- لشـــأنه 
الشـــخصي، مثل د. حســـن عطية الذي 
كان يعلـــم الجميـــع ويفيدهـــم كمـــا كان 
لذلـــك  الخـــاص  يضيـــف إىل مشـــروعه 
نســـتطيع أن نطلق عليه لقب "األستاذ 

المبـــدع".
بينما تناول د. محمد سمير الخطيب ىف 
مداخلتـــه التـــي حملت عنـــوان: "الجدل 
بيـــن الناقـــد والباحـــث األكاديمـــي" التي 
قـــدم مـــن خاللها قراءة نقدية للمشـــروع 
النقدي للدكتور حســـن عطية من خالل 
جيل الســـتينيات وما بعده، مشـــيًرا إىل 
اســـتفادته من األســـئلة التي طرحت يف 
جيـــل الســـتينيات مـــع تطويرهـــا، ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال ظاهـــرة المســـرح 

العـــريب،  المســـرح  وهويـــة  الشـــعبي، 
ولكـــن إجابتـــه كانـــت مختلفـــة نظـــًرا إىل 
اختـــالف المنهجيـــة، فقـــد اعتمـــد علـــى 
جولـــد  ولوســـيان  لوكاتـــش  مفاهيـــم 
مـــان، وقـــد اســـتند إىل مفاهيـــم البنيـــة 
الدالـــة ورؤيـــة العالـــم، وحـــاول تطبيقهـــا 
المســـرحية  والظواهـــر  الدرامـــا  علـــى 
علـــى  اعتمـــاده  موضًحـــا  المختلفـــة، 
السوســـيولوجية  المنهجيـــة  اســـتخدام 
يف دراســـة الظاهـــرة المســـرحية، ولذلك 
نلمـــح ىف معظـــم كتاباته ربط المســـرح 
بالبنيـــة المجتمعيـــة مـــع توضيـــح تأثير 
واختتـــم  عليهـــا،  الثقافيـــة  التحـــوالت 
"الخطيـــب" مداختلـــه بتســـليط الضـــوء 
على كتابه األخيـــر: "زمن الدراما"، الذي 
يعيـــد االعتبـــار للدرامـــا بوصفهـــا جنًســـا 
ـــا مهيمًنـــا يف هـــذا العصـــر، ويدحض  فنيًّ
المقـــوالت التـــي قالهـــا د. جابـــر عصفـــور 
باعتبـــاره  الزمـــن  هـــذا  إىل  تشـــير  التـــي 
زمـــن الروايـــة، بينمـــا يختلـــف د. حســـن 
عطيـــة كباحـــث قدير ينقد هـــذه المقولة 
وجميـــع األفـــكار التـــي تنـــادي بـــأن هـــذا 

الزمـــن هـــو زمـــن الرواية.

أن تكون أستاذا..
جلسة في حب د. حسن عطية

مـــن  كل  األوىل  الجلســـة  يف  تحـــدث 
محســـن  والباحـــث  عامـــر  أحمـــد  د. 
الميرغنـــي ود. محمـــد ســـمير الخطيب، 
وأدار الجلســـة د. ياســـر عـــالم، الذي دعا 
الحضـــور للوقـــوف دقيقـــة حـــداًدا علـــى 
"ضحايـــا  المصـــري  المســـرح  شـــهداء 
يف  طـــرح  ثـــم  ســـويف"،  بنـــي  محرقـــة 
حـــول  ـــا  مهمًّ ســـؤاالً  مداخلتـــه  بدايـــة 
تتعلـــق  الدرامـــا  "هـــل  وهـــو:  الدرامـــا 
وأوضـــح  الشـــخصية؟"،  أم  بالحـــدث 
انقســـام البعـــض إىل أن الدرامـــا تعنـــي 
أنهـــا  آخـــر  فريـــق  يـــرى  بينمـــا  الحـــدث، 
الشـــخصية، مؤكـــًدا أن من أبرز ســـمات 
باالختـــالف  احتفائـــه  عطيـــة  حســـن  د. 
وترحيبـــه بـــكل اآلراء برحابة صدر؛ وذلك 
ألنـــه يـــرى أنهـــا جـــزء مـــن تطوير أفـــكاره، 
ووصـــف "عـــالم" د. حســـن عطيـــة بأنـــه 
يف  وليـــس  مـــكان  كل  يف  أســـتاًذا  كان 
أنـــه  الفنـــون" وحدهـــا، كمـــا  كاديميـــة  "أ
ـــا بـــكل مـــا يتعلـــق بتدريـــس  كان معنيًّ
الفنـــون المختلفـــة، معربًا عن ســـعادته 
بتنـــوع الحضور الموجود بالنـــدوة، بينما 
أشـــار د. أحمـــد عامـــر مـــن خـــالل ورقتـــه 
البحثيـــة "أنـــت تكون أســـتاًذا" إىل قيمة 
األســـتاذية، فليس كل َمن يقف مدرًسا 
يف أي مؤسســـة تعليميـــة يعـــد أســـتاًذا، 
حـــدود  يتجـــاوز  األســـتاذ  أن  كـــد  أ وقـــد 
مؤسســـته، وىف حالـــة د. حســـن عطيـــة 
العـــايل  "المعهـــد  حـــدود  تجـــاوز  فقـــد 
للفنـــون المســـرحية"، فلـــم يكن أســـتاًذا 
فقـــط لطلبـــة المعهد ولكنه كان أســـتاًذا 
اآلداب  كليـــات  يف  الطـــالب  لجميـــع 
والتربيـــة النوعية وغيرهـــم، مؤكًدا على 
والمعنييـــن  المســـرحيين  مســـؤولية 

تقرير: رنا رأفت

ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أُقيم 

أمس بالمجلس األعلى للثقافة ندوة بعنوان: 

"المنهج والباحث وتعددية األدوار"؛ وذلك 
تكريًما السم ودور الناقد واألكاديمي الراحل 

د. حسن عطية.

د. محمد سمير الخطيب  

د. احمد عامر  

د. عايدة عالم  

جانب من فعاليات الجلسة
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فعاليات

األمـــة،  يســـافر يف ضميـــر  فصـــار  مًعـــا، 
ويفتـــش يف تـــراب األرض يلتقط نماذج 
البطولـــة مـــن وجـــدان الجماعـــة وعقلها 
ليجســـدها أمام جمهـــور اليـــوم، متحاوًرا 
مـــع ما تمثلـــه، وكاشـــًفا للقيـــم الثقافية 
جديـــدة  وصياغـــة  عبرهـــا،  المحمولـــة 
لمـــا ينبغـــي أن تمثلـــه، وداعًمـــا للقيـــم 
اإليجابيـــة التي يجـــب أن تســـتمر، واعًيا 
يف الوقـــت ذاتـــه بـــأن البطولـــة الشـــعبية 
هـــي كيان ديناميكي الوجـــود اجتماعي 

النتـــاج. اقتصـــادي 
وانتقلـــت الكلمة للناقـــدة رنا عبد القوي 
حيث قالت: المنهج )السوســـيولوجي( 
االجتماعـــي، الـــذي تبناه وآمـــن به الناقد 
المناهـــج  كثـــر  أ كونـــه  عطيـــة  حســـن 
فاعليـــة يف قـــراءة العمـــل الفنـــي داخـــل 
ســـياق مجتمعـــه؛ ذلك المجتمـــع الذي 
يتفرد بمجموعة من العالمات، وبالتايل 
أتـــت أهميـــة المنهـــج )الســـيميولوجي( 
العالمـــايت، الـــذي ُيمكن الناقـــد من فك 
ضـــوء  المســـرحي يف  العمـــل  شـــفرات 
مجموعـــة الدالالت والمعـــاين التي اتفق 
عليهـــا أفـــراد المجتمـــع؛ لتتكـــون بذلـــك 
أعيـــن  نصـــب  فكانـــت  مهمـــة،  ثنائيـــة 
الناقد حســـن عطية يف تعامله - مع أي 
منتـــج مســـرحي - موجـــه لمجتمـــع مـــا، 
وهـــي المنهج )السسيوســـيميولوجي( 
أي علـــم اجتمـــاع العالمـــات. ومـــن ثـــم 
توجد اإلجابة عن ســـؤال جـــدوى تقديم 
عمـــل مـــا يف زمـــان ومـــكان مـــا، أو كمـــا 
ســـأل دائًمـــا )لمـــاذا ُقـــدم هـــذا العمـــل 
الســـؤال  ذلـــك  "هنـــا" و"اآلن"؟(، وهـــو 
شـــديد الحساســـية، شـــديد الدقـــة الذي 
كان دائًمـــا يطرحـــه علـــى كل عمـــل هـــو 
بصدد التعامل معه، وهو ســـؤال علمنا 
نشـــاهده،  عمـــل  أي  علـــى  نطرحـــه  أن 
هنـــا  يفـــرض  ومـــاذا  واآلن؟  هنـــا  لمـــاذا 
واآلن مـــن ســـياقات عالمـــات وطبيعـــة 
مجتمـــع؟ ومـــن هنـــا تبلـــور لدى حســـن 
عطية الـــدور االجتماعي المتوجب على 
الناقـــد القيـــام بـــه، حتـــى لـــم يتـــم إعـــادة 
دون  نفســـه  الماضـــي  مفاهيـــم  إنتـــاج 
تفســـيرها والربـــط بيـــن مـــا يتـــم طرحـــه 

يف عالـــم الفـــن الخيايل وبيـــن عالم أفراد 
المجتمـــع الواقعي، كون الجمهور دائًما 
ـــا فاعـــالً، وليـــس متلقًيـــا  عنصـــًرا إيجابيًّ
ا لما ُيرسل إليه، ولهذا كان مؤمًنا  ســـلبيًّ
مـــع  التفاعـــل  يف  الجمهـــور  بمشـــاركة 
العـــرض، ودوره يف طـــرح األســـئلة عليه، 
واســـتنتاج المعـــاين منـــه، وقراءتـــه كونه 
الـــذي  الواقـــع  مـــع  ويتجـــادل  يناقـــش 
يحيـــاه كُل مـــن الُمرســـل والمســـتقبل.

خالـــد  د.  بحديـــث  النـــدوة  واختتمـــت 
ســـالم الـــذي بـــدأ حديثـــه قائـــالً: عندمـــا 
ترجـــل  صديـــق  عـــن  الحديـــث  ُيطلـــب 
إىل الســـماء وال يـــزال صـــدى صوتـــه يف 
الدنيـــا، يصعـــب علينـــا الحديث بشـــكل 
موضوعـــي، فالذاتية تفرض نفســـها إىل 
حـــدٍّ مـــا، بيـــد أن الحديـــث عـــن أســـتاذ، 
عالمـــة ومثقف يف حجـــم الدكتور عطية 
يضفـــي موضوعيتـــه، فبصماتـــه كثيـــرة 
ومنتشـــرة بين قراء العربية واإلسبانية، 
يف  بعثتـــه  خـــالل  عطيـــة  بـــرز  حيـــث 
إســـبانيا وأظهر فيها ما لديـــه من أدوات 
النقـــد مـــا لفـــت نظـــر أســـاتذته إليـــه، بدا 
الثقافـــة  لقضايـــا  مســـتوعًبا  متمرًســـا، 
كان  كمـــا  والمســـرحي،  األديب  والنقـــد 
علـــى درايـــة بالكثيـــر مـــن القضايـــا التي 
يفتقـــر إليهـــا آخرون من الطـــالب العرب 
واإلســـبان يف تلـــك الحلقة الدراســـية يف 
جامعـــة مدريد أوتونومـــا، وأظن أن تلك 
الحلقـــة الدراســـية، أو كـــورس الدكتوراه، 
الـــذي  وطـــدت عالقتـــه بأســـتاذ المـــادة 
أشـــرف على أطروحته للدكتـــوراه الحًقا. 
كانت الحلقة الدراســـية عن النقد األديب 
العـــريب وكان لمســـرح توفيـــق الحكيـــم 

جـــزء مهـــم يف الحلقـــة.

المهام النقدية والدور االجتماعي
يف الجلســـة الثانية ُطرحت ثالث ورقات 
للدكتـــور  كانـــت  األوىل  أخـــرى؛  بحثيـــة 
محمود ســـعيد بعنوان: "حســـن عطية: 
والـــدور  اإلنســـان  الجـــاد/  الناقـــد  حـــوار 
عبـــد  رنـــا  للناقـــدة  والثانيـــة  واإلنجـــاز"، 
القـــوي بعنوان: "حســـن عطيـــة / النقد 
الممارســـة الكاشفة وأداة التواصل بين 
صنـــاع العمل الفني وأفراد مجتمعهم" 
ثـــم ورقـــة لدكتـــور خالـــد ســـالم عنوانهـــا: 
مســـرح  مـــن  يغتـــرف  عطيـــة  "حســـن 

وســـينما إســـبانيا وأميـــركا الالتينيـــة".
بدأت الجلســـة بكلمة د. محمود سعيد، 
حيـــث قـــال: عنـــد أي عتبـــة يمكـــن أن 
يقـــع التمـــاس بيـــن الحياة والفـــن، وبين 
المألـــوف  وبيـــن  والممكـــن،  الكائـــن 
الممكـــن والمحـــال؟  والعجيـــب، وبيـــن 
فـــإذا كان اإلبـــداع ممكًنا؛ فبـــأي األدوات 
يمكـــن أن يتحقـــق ذلـــك وعنـــد أي أفق 
كل  تتجـــه  أن  يمكـــن  ومعـــريف  جمـــايل 
يومـــي  اجتماعـــي  هـــو  ومـــا  األنظـــار؟ 
يف  ويقيـــم  االجتـــرار  يســـكنه  وعـــادي 
جســـده التكـــرار الممـــل هـــل يمكـــن أن 
ا، وأن نصـــل بلغتـــه  نرتقـــي بـــه مســـرحيًّ
وبمشـــاهده إىل درجة الغرابة واإلدهاش 
مـــن لعبـــة األســـئلة، دوًمـــا كان ينطلـــق 
طـــوال   - العًبـــا  عطيـــه  حســـن  المبـــدع 
مصطلـــح  مـــن  كثـــر  أ علـــى   - عمـــره 
نقـــدي، أو ربمـــا هـــو مدخـــل للنقـــد لديه 
أو هـــي مقـــوالت نقديـــة منهـــا: "عقلنـــة 
و"لعبـــة  التاريـــخ"  ومشاكســـة  التـــراث 
اللعبـــة"  ونفـــي  للنـــص  االستســـالم 
و"قـــراءة العـــرض أم مشـــاهدته"، كثيرة 
هـــي المداخل النقدية لمبدعنـــا الراحل، 
نظـــرة شـــديدة  للدكتـــور حســـن عطيـــة 
الخصوصيـــة للتراث حيـــث يقول: يمثل 
األخـــذ من التـــراث وشـــخوصه يف مجال 
األهميـــة  شـــديدة  فنيـــة  لعبـــة  الدرامـــا 
خاصـــة أن أصبحت المالحم واألســـاطير 
والحكايـــات التاريخيـــة هـــي الواحة التي 
مـــن  وينســـج  المســـرح،  إليهـــا  يهفـــو 
قيمهـــا العامـــة قيًما بديلة لما هو ســـائد 
ســـفير  بذلـــك  المســـرح  فصـــار  اليـــوم، 
الحـــس القومـــي لأمـــس واليـــوم والغد 

تقرير: روفيدة خليفة

د. محمود سعيد  

د. خالد سالم  

الناقدة رنا عبد القوي  

لقطة تذكارية بعد الجلسة
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هنـــاك نقد رجـــايل ونقد نســـوي. وعدَّت 
د. حمـــادي أنـــه لم يكن يف بدايات ظهور 
النقـــد ضـــرورة للتصنيـــف، فالرجـــل هـــو 
الـــذي وضـــع مفهومـــه ومعاييـــره، لذلك 
لـــم يكـــن هنـــاك ضـــرورة لتصنيـــف هذا 
النقـــد. ولكـــن عندمـــا ظهـــرت النســـوية 
وعندمـــا بـــرزت الضـــرورة ليكـــون هنـــاك 
نقـــد يتنـــاول ويعالـــج قضايا المـــرأة بعد 
ظهور النســـوية، ُصنف هذا النقد بالنقد 

النسوي.
ونوهـــت أن النقـــد النســـوي يحـــاول أن 
يبحـــث عـــن عـــدة قضايـــا؛ منهـــا: إعـــادة 
البحـــث يف التـــراث المـــدون والشـــفهي 
عـــن نصـــوص كتبتهـــا نســـاء، كمـــا أعـــاد 
المســـرحي  المـــرأة  نتـــاج  قـــراءة  النقـــد 
النقـــد  وتنـــاول  نِســـوية،  بمقاربـــة 
النســـوي  النـــص  كتابـــة  آليـــة  النســـوي 
المسرحي؟ وما القضايا التي يعالجها؟ 
وكيـــف تعالـــج أفـــكار النســـوية يف هـــذه 
والقضايـــا  الحـــوارات  ومـــا  النصـــوص؟ 

التـــي تثـــار؟ إضافـــة إىل اتخـــاذ نمـــوذج 
فتحيـــة العســـال "ســـجن النســـا"، وهذا 
الســـجن ال يعنـــي أنـــه ســـجن بالمعنـــى 
المتعـــارف عليـــه، وإنمـــا يعني الســـجن 
للســـلطة  المـــرأة  لـــه  تخضـــع  الـــذي 
الذكوريـــة، ويف النص بنيت شـــخصيات 
االجتماعـــي  وموقعهـــا  لـــكل  نســـائية، 

والثقـــايف.
وقالـــت د. حمـــادي: إن النقـــد النســـوي 
النســـوية،  الحركـــة  أفـــكار  إىل  اســـتند 
مـــن  الســـتينيات  مطلـــع  يف  وظهـــر 
القـــرن العشـــرين، مســـتندة إىل كتـــاب 
 ،1962 عـــام  النســـوية"  "األســـطورة 
مشـــيرة إىل أن النقـــد النســـوي ينطلـــق 

البيولوجيـــة. الفـــوارق  بتجـــاوز 
أمـــا عـــن خصوصيـــة الكتابـــة النســـوية، 
عـــن  التعبيـــر  إىل  االنزيـــاح  أن  فعقبـــت 
يعيـــد  النســـوي  النـــص  يف  الذاتيـــة 
الجندريـــة،  القـــوى  عالقـــات  تشـــكيل 
ويجســـد اهتمـــام المـــرأة بتنميـــة وعيهـــا 

بنفســـها، حيث اهتمت بضـــرورة تمثيل 
وعـــي المرأة وإثبـــات فعالياتها والخروج 

مـــن ثنائيـــة رجـــل وامـــرأة.
تتعلـــق  قضايـــا  هنـــاك  أن  وأضافـــت: 
بموضوعـــات المـــرأة وعالقاتهـــا بذاتهـــا، 
د.  رأت  النصـــوص؛  كتابـــات  تتبـــع  ويف 
حمـــادي أن النصـــوص مـــا زالـــت حتـــى 
اليـــوم تعبر عن القضايا نفســـها، مؤكدة 
أنها حاولت خالل الورشـــة تطبيق أفكار 
النســـوية يف النصوص، ووضع األســـس 
األوليـــة آلليـــة كتابـــة النـــص المســـرحي.

وأوضحـــت أن هنـــاك مناهـــج متنوعـــة 
للنقـــد النســـوي نظـــًرا إىل رفـــض عـــدد 
نقديـــة  نظـــرة  تبنـــي  النســـويات  مـــن 
مـــا  أن  اعتبـــار  علـــى  واحـــدة،  نســـوية 
يـــدل علـــى أن تنوع المناهـــج يدل على 
تداخـــل نظريـــات فكريـــة ونقديـــة عديدة 
كنظريـــة التحليـــل النفســـي والوجوديـــة 

والماركســـية. واالجتماعيـــة 

وجهت الدكتورة وطفاء حمادي الشـــكر 
وزيـــرة  الدايـــم  عبـــد  إينـــاس  للدكتـــورة 
الثقافـــة، التـــي تحـــدت كورونـــا واتخذت 
قراًرا باســـتمرارية المهرجـــان التجريبي، 
وأيًضا وجهت الشـــكر للدكتور عالء عبد 
العزيـــز، رئيس المهرجان، وللدكتور عالء 

قوقـــة عضـــو مجلـــس إدارة المهرجان.
حمـــادي  وطفـــاء  الدكتـــورة  تناولـــت   
خـــالل الورشـــة مفهـــوم النقـــد النســـوي 
النســـوي  النـــص  بيـــن  والتفريـــق 
والنســـايئ واألنثوي، خاصة يف المسرح، 
حيـــث إن هنـــاك إشـــكالية بالنســـبة إىل 
مفهومـــه، فلدى البعـــض اعتراض على 
هـــذا التصنيـــف، فهـــم يعـــدون أنه ليس 

ورشة النقد النسوي 
تحلل نص "سجن النسا" للراحلة فتحية العسال

تقرير: ياسمين عباس

أقيمت ورشة عن "مصطلح 
النقد النسوي المسرحي 

ومفهومه" للدكتورة 
اللبنانية "وطفاء حمادي"، 

على مدار يومين، ضمن 
فعاليات مهرجان القاهرة 

للمسرح التجريبي في دورته 
الـ27، وتناولت خالل الورشة 

شرح وتحليل نص "سجن 
النسا" للكاتبة المصرية 
الراحلة فتحية العسال.

فعاليات
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Night Traveler: 
The Mentality of Experimentalism

and a ticket officer who represents 
all types of persecuting authorities 
that exist on this planet. 
The train itself looks very famil-
iar, to the extent that anyone from 
the audience might have been in 
exactly same one before. Yet, the 
events are unfamiliar, or as Brecht 
puts it: alien. The ticket officers 
usually wear one jacket, not three, 
four or even ten as we see it in the 
play. They don't use the sheriff's 
symbols to show themselves as 
law enforcers. And, of course, they 
don't eat the tickets! 
On the other hand, passengers are 
usually bolder when harassed, very 
different to scared or pretending 
to be neutral characters which we 
find in the play. 
This alienation effect brought from 
Brecht is the first cornerstone of 
the intended experiment, designed 
by the author and used very care-
fully and cleverly by the director.
 The pseudo-transcendence of the 
t icket officer - from an ordinary 
t icket officer to the ten-jacket 
person - helps him smoothly drag 
one passenger named Abdu, to the 
l atter's inevitable destiny. From 
this moment, we are tangled in the 
m urder of an innocent passenger 
who actually helped his killer, just 
a s we did, with either silence or 
r esilience.
 The ever increasing alienation ef-
f ect is underlined by the music 
c omposed by Zako, who adorned 
t he play with a humorous sound 

m enting. 
Hamdy Abbas, the passenger, is the 
e nslaved person by his own will. 
A laa Kuka, the ticket officer, plays 
t he overwhelming tyrant of all 
ages, one that is ready to enslave 
everyone should the conditions al-
low. 
A gain, the three brilliant actors, 
with their complete understanding 
o f the characters and costumes 
well chosen by Amira Saber, man-
aged to convey the message clearly 
to everyone present inside the train 
p assenger car.
 In my opinion, experimentation 
i n theater is not about trying to 
r ecollect scattered images and 
s crambled messages, and putting 
t hem together. Neither it is about 
convincing the audience that they 
a re watching something new, un-
e xpected or unprecedented. 
In fact, it is all about creating a new 
a esthetic experience that actually 
touches the audience leaving them 
i n a state of amusement, joy and 
inciting them to ask the never-end-
ing questions. 
Experimentation is a mentality that 
i s deeply rooted in the theatrical 
t radition, it establishes new aes-
thetic values and visions stemming 
from the endless effort of improve-
m ent, enhancement and even a 
need for invention. 
S imply, experimentation in theater 
is all about the creative soul eager 
to adopt experimentalism.

Written in the late 1960s by Salah 
Abdel Sabour, the play Night Travel-
er has become one of the favorite 
short black comedies of the Egyp-
t ian theatre, attracting numerous 
d irectors, especially the young 
ones. This for several reasons, in-
c luding the play's short duration, 
l imited number of actors and an 
e asy-to-manage staging. 
Yet, its crucial value that allowed 
this short play to stand the test of 
t ime is its concrete and precise 
depiction of a relationship between 
the persecutor and the persecuted. 
I n addition, Abdel Sabour's poet-
i c language and his magnificent 
c hoice of words render the text 
easy for the director, and actors as 
well, as they identify each charac-
ter and easily deliver the play's ar-
t istic value to the audience.
In his treatment of the original text, 
M ahmoud Foad Sedky remained 
f aithful to the essence of of the 
o riginal text, making only minor 
omissions of some words, not even 
l ines, and as such allowing the 
language of Salah Abdel Sabour to 
overwhelm the audience with all its 
p oetic spectrum. 
S etting the play inside a train's 
p assenger car of his own design, 
S edky invites the audience into a 
bizarre world of three characters: a 
neutral, (or trying to be one) narra-
tor; a passenger who got on board 
a lready persecuted by his own 
i deas and thoughts about life, re-
l igion, history and everything else; 

t rack suitable for this black com-
e dy, deepening our feeling of a 
b izarre passenger car ruled by its 
o wn set of dynamics. 
On the other hand, the light design-
e r Abu Baker Al Sherif reinforced 
the state of an ordinary passenger 
car with faint lights that add to ev-
erything you see an impression of 
shadows.
T he music and lights are the key 
factors that put us face to face with 
t he fact that this ordinary night 
t ravel is actually a nightmare of 
someone who can be anyone of us.
 For any play, the actor is the main 
p erson that passionately interacts 
w ith audience and delivers the 
specific message ingrained in the 
text. In our case, three brilliant ac-
t ors were magnificently selected 
for their respective roles according 
to the physical, mental and psycho-
logical structure of each character. 
T he narrator Gehad Abu Al-Ainin 
p ortrays a neutral character who 
knows everything, sees everything 
but does nothing except for com-

Written in the late 1960s 
by Salah Abdel Sabour, 
the play Night Travel-
er has become one of 
the favorite short black 
comedies of the Egyp-
tian theatre, attracting 
numerous directors, es-
pecially the young ones. 
This for several reasons, 
including the play's short 
duration, limited number 
of actors and an easy-to-
manage staging.

 Reviews

Dr. Tarek Ammar
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Between Heaven and Home: 
Shattering Taboos or Demolishing Crux

anteed by all international conven-
t ions and world constitutions. In 
addition, the film is discussing the 
issue of isolation, due to the pan-
d emic, and its effects on human 
psychological well-being as human 
sense of isolation is known to be a 
direct cause of anxiety, low self-es-
teem, fears and even mental disor-
d ers. 
S till, the film is based on a short 
monolog distributed among several 
performers who are to deliver their 
message to us. Yet, the poorly-writ-
t en monologue used shallow lan-
guage that is free of any aesthetic 
v alue, unless we consider swear-
words as aesthetic expressions of 
the ugly reality!
 A distracting sound 
t rack that included two songs in 
Arabic, one of them for kids, and a 
w ell-known piece of music didn't 
m ake the message any clearer. 
T he ill-formulated words that are 
being repeated in very boring man-
ner without any connection to the 
p hysical performance of perform-
ers, who are also ill-trained as ac-
tors, created a feeling of monotony 
and scrambled the message even 

m ore to the extent that you may 
receive perplexing messages about 
a theism, sexuality and social eth-
ics. For almost thirty-six minutes I 
s aw nothing but physical expres-
s ions that were inconsistent with 
w hat was being said and heard. 
 Each performer was 
saying his redundant lines alone in 
his own place then in one scene we 
s aw all performers wearing black 
m edical masks while being alone 
b ehind closed windows as if they 
w ere reminding us that we live 
under a pandemic! The only scene 
when all performers were gathered 
was in open air, without any masks 
by the way, while performing some 
m ovements without any signifi-
c ance. 
 Back to theater, the 
solution for all this inconsistency is 
very clear. What if the author/direc-
tor used a professional playwright 
who can write down a well-formu-
l ated monodrama to be delivered 
by a well-trained actor while oth-
e r performers are delivering their 
choreographic patterns along with 
t he monodrama? What if the per-
f ormance was delivered on-stage 
instead of this off-stage film? What 
i f video montage was used only 
to mix the choreographic patterns 
with the monodrama being acted? 
In that case, we could have a play 
that is based on "theatrical" solu-
t ions to shatter "social" taboos 
w ithout demolishing the crux of 
t heater.

Two established pillars of any artis-
tic performance, no matter nomen-
clatures are, are the clear message 
a nd the aesthetic value. Even the 
v aguest and most bizarre shows 
have these two pillars. In addition, 
one of the most remarkable char-
acteristics of artistic expression is 
that it reflects reality but in an aes-
thetic manner. It is true that art is 
the mirror of society but what this 
mirror reflects is not reality. Instead, 
it reflects the aesthetic expression 
of this reality. Even ugliness has its 
own aesthetics and this is why hu-
man invented grotesque. 
 Every single change 
i n the form and structure of the-
a trical shows and plays came in 
r esponse to an urgent need for 
opening new horizons and coping 
m any challenges that may hinder 
t hese shows from being deliv-
ered to audience. With the spread 
o f COVID 19 pandemic, came the 
n eed for safer alternatives to de-
liver theatrical shows and plays on 
c ondition that these alternatives 
remain "theatrical". Of course, one 
of these alternatives is to videotape 
t heatrical shows and plays while 
being performed on stage and then 
b roadcasting them either through 
TV channels or even digital means 
v ia the internet. 
 Between Heaven and 
Home is short film – not a play - 
based on a common theme among 
y oung creators nowadays; that is 
t he right of free expression. Free 
expression is a human right guar-

Since its appearance, theater un-
derwent several developments and 
adaptations to survive as an artistic 
tool for free human expression. 
During this extremely long journey 
of adaptation, theater had forsak-
en many of its first traditions as a 
means for making plays even more 
amusing. But not even for once 
theater had ever forsaken the live 
appearance of an actor in front of 
audience attending the play deliv-
ered either on stage or in any other 
alternative theatrical space.

Dr. Tarek Ammar

 Reviews
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offer, and what is important for that performer 
in this moment of his/her life, what he/she is 
occupied with. We always start from what is 
p resent and important for the actor, and not 
from exterior content. I would not like to give a 
script or ask the performers to “create some-
thing about this” when that thing does not have 
a strong personal connection to the performer. 
What I create as a support to this process is 
a n outside structure, like with “Venus Laby-
rinth” where I tried to create a structure similar 
to the brain, or a grid of ritual locations in the 
city for “Hidden Number”, or moving at night 
t ime when the library is closed and dark for 
“The Space Between Two Worlds”. So I create 
s omehow a frame that can contain different 
encounters and different interactions between 
t he spectators and the performers, but often 
also between spectators and other spectators 
within some certain game rules. I was always 
interested to apply the concept of game and of 
game rules to the performances, while always 
making very clear to the spectators what those 
rules are, so that they would not be in doubt 
a bout moving, exactly like knowing the the 
traffic rules while you are navigating the city. 
Part of the movement of the spectators in our 
performances is also an emotional movement 
that requires rules, framing and flow according 
to the rules of the game.
  

How do perceive the role and ex-
change with your performers? How 
do you recruit them? and what are 
the most important qualities that you 
look for in a performer? and what are 
the risks you and they should face?
As I said earlier, a performer is him/herself in 
m y performances, not fictional characters. 
They might have a function in the performance 
a ccording to what they are supposed to do 
in certain moment of time during the perfor-
m ance, but they will always be themselves 
w ithout having to wear a character. The way 
I recruit performers is not based on skills but 
more on meeting the energy and the physical 
p resence in the heart of that particular per-
f ormer and his/her ability to communicate, 
n ot as a character but as themselves. So in 
fact in most cases I hire performers who are 
i nteresting people to me, if they can sing or 
play the violin or do other fancy stuff so great 
I  can use that too, but it is never the starting 
point or the initial requirement. When looking 
f or a performer I look for their heart, mental 
opening, their ability to see and recognise and 
a ccept different views, their openness, their 
consciousness, their energy. There are lots of 
qualities that some theatre schools try to teach 
but they are actually qualities that you devel-
op in your life much more than in schools. The 
r isks that the performer takes while working 
with Human Specific Performance is based on 
accepting this contract, because we have no 

characters and no fiction, they will have to be 
very sincere and very personal without limit, 
and into digging and opening the deepest side 
of themselves to be presented to the audience 
o f the performance.

Your work also fits into the category 
of participatory/immersive theatre, 
nonetheless it does not resemble oth-
er forms of participatory theatre that 
are based in popular/folk culture -like 
Boal's work for instance- how does 
your work produce contact, affect/
effect and transformations? How has 
it transformed you?
W e define what we do as participatory be-
cause without participation we cannot perform, 
nor can we even rehearse our pieces without 
a ctive participation. We are also immersive 
because we perform in reality, and we stay in 
t he frame of reality all the time, actually we 
are immersed before and during and after the 
performance. What this does is that it produc-
es contact, because we work without the nar-
rative of fiction, because we do not transport 
illusions of different times and different places, 
but everything happens as it happens. It is a 
very direct contact and effect on people, there 
w as a couple that got married due to their 

meeting within one of our performances, not 
meeting in the foyer but literally meeting within 
the performance, because what happened to 
them there was special. And it often happens at 
the end of our performances, that some people 
want to stay longer or want to get to know each 
other better in forms of different connections 
or friendship. It is transformative because it is 
work that shows the audience how possible it 
i s to go deeper into intimacy, the performers 
are a channel that permits people to open up, 
a nd to go into intimacy, and whenever that 
happens we always discover that there is no 
better place to be in this world. Intimacy is a 
place where you feel connected, where you are 
never alone, where you are part of something 
bigger, part of the world, the universe, human-
ity. It is transforming for the audience, and it is 
equally transforming for me and for the per-
formers who do this work. It is something in 
b etween prayer and meditation and meeting 
new friends, it is a discovery process which is 
somehow exploiting the concept of theatre and 
performance to be able to sneak into society 
and other places, because without the frame of 
art it would not have been able to go through. 
I do not know if it is art, but at least it is pure 
as art.

 “It is something in between prayer and medita-
tion and meeting new friends, it is a discovery 
process which is somehow exploiting the concept 
of theatre and performance to be able to sneak 
into society”

Honorees
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Honorees

a performer relate individually to everybody in 
that small group of audience, so that nobody 
would be forgotten or left in the background. 
The style grew in different ways, among them 
the fact that we performed in buildings, so we 
developed Human Specific to happen in urban 
s paces, our last big Human Specific project 
“ Hidden Number” had the spectators driving 
for up to three and a half hours to find the per-
formance in different parts of the city, where 
they are met by performers in some buildings 
and in different natural settings of the city. In 
that aspect we left more and more the theatre 
space, so you could see a Human Specific per-
formance without necessarily noticing or real-
ising that it was a performance. 

We know that you have also launched 
more than one international perfor-
mance festival, including Waves, 
would you please tell us about how 
you connect your experience as a 
performance maker to your work as 
a creator of festival and international 
collaborations? and is it fair to say 
that your approach is rooted a cer-
tain global understanding of human 
encounter beyond nationality and 
geography?
I created Waves festival in 1987, and it has been 
taking place every second year since then. It 
h as been -and still is- a unique occasion to 
meet what inspires me, what I believe carries 
something different whether as an inspiration, 
or as presenting the city of Vordingborg with a 
lot of different forms of dance and performance 
which are not so common to be seen in a small 

town. We bring about 30 international compa-
nies to the festival, and this becomes a chance 
for me to explore the other side of stage work 
that does not necessarily look like Cantabile 2, 
we do not invite artists who make similar work 
to us. This is how a meeting is created, and of-
ten make new discoveries. Of course Waves is 
international because that is what art is about, 
and because most performances in the festival 
have no verbal language at all, so they can be 
received by anybody, any age or nationality, or 
cultural background.

During the critical times of the pan-
demic, human specific performance 
(or one-to-one performance) has a 
unique power to create moments of 
solidarity and recognition of the glob-
al wound that has been inflicted on 
humanity, please tell us more about 
the factors of empathy and human 
bonding that exist in your creations. 
How can this become a healing expe-
rience?
I can say that Human Specific Performance has 
brought me to realise that there are many as-
pects of the artistic work where the spectator 
does not necessarily need to be someone who 
goes to the theatre, or someone who is inter-
ested in the arts. In fact I am being asked more 
o ften to teach workshops or session about 
my work, but not to theatre people or acting 
students, I have been giving online workshops 
about what intimacy is, and how to make online 
exercises with people from all backgrounds, on 
h ow to establish different forms of intimacy, 
what is intellectual intimacy, what is physical 
intimacy and -of course- what is spiritual inti-

macy and emotional intimacy. This work is very 
universal because it is intimate. It is about the 
real people. It goes beyond the usual barriers 
o f taste, whether you like Ballet or not it re-
mains an exterior form, while Human Specific 
is so close to empathy and intimacy and to the 
ways that make human beings feel connect-
ed to each other, that it has nothing to do with 
taste, but with what it means to be human, and 
w ith what humanity mean, and what does it 
mean to live this life on this planet. So, yes a 
lot of this work is possible to be translated into 
other forms, and there is no problem to do this 
work online, of course you do not have then the 
physical way to move from location to location 
l ike we usually do in our performances, but 
we can still chose the actual content, and the 
meetings can also be made online.  

Due to the restrictions of the pan-
demic on all public performances, 
your specific style emerges like a 
kind of rescue as it can absolutely fit 
with the restrictions on the number of 
spectators, as well as on the physi-
cal distanciation and space settings. 
Please describe to us how you 
construct your performances, know-
ing that you have a wide variety of 
structures comparing between "Seek 
to Seek" and "Hidden Number" which 
won the Danish Reumert Award for 
Best Performance of the year 2018…
There is never a manuscript to start from, be-
cause the actual content is always something 
t hat I create together with every single per-
former based on what  this performer has to 

 permits 
people to 
open up, and 
to go into 
intimacy, and 
whenever 
that happens 
we always 
discover that 
there is no 
better place 
to be in this 
world”

A show by Nullo Fachini  la lettera
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Nullo Facchini is a leading figure in the world of transnational 
performance. He is the author of a special performance style 
and methodology, what he calls “Human Specific Perfor-
mance”. A new level of performance mutation where the core 
is the human intimate encounter, and where retrieving hu-
manness and emotional bonding become aims and founda-
tions of an artistic journey that is equally shared by the per-
former and the spectator. Artistic director of Cantabile 2, and 
of Waves International Festival, Nullo Facchini talks to the 
Cairo International Festival for Experimental Theatre about 
his journey, how he creates his work, and how he envisions 
human encounter via performance in times of the pandemic.

Honorees

Nullo Fachini: 
I do not know if it is art, but 
at least it is pure as art

We are extremely happy to have you 
among the CIFET honourees for 2020, 
knowing that your work has a unique 
style and methodology that still needs 
to expand onto the Arab region, we 
would like to know more about your 
journey as an artist, and how did you 
establish Cantabile 2 in Denmark? 
My journey as an artist started when I was very 
young, I was twenty years old when I started 
C antabile 2 with a small group of people in 
I taly, and we were inspired by Grotowski and 
p hysical theatre methods. A couple of years 
later, I gathered a group of young actors from 
European countries to start a more profession-
al company, then we moved to Denmark. Until 
then I had only participated in few workshops, 
m ost of my knowledge came from reading 
books on acting and directing. I had never tried 
to work in other theatres, throughout my entire 
l ife I only worked in my own theatre. So this 
gathering of several artists from Europe was 
b ased on a common wish to work together 
o n physical theatre, then later we moved to 
Copenhagen, it was in 2004 that we became 
fully supported by the state. Then we moved 
to Vordingborg. Although we were originally in-
spired by Grotowski and physical theatre, but 
later in the 1990’s we became also inspired by 
dance, for instance Butoh dance. I was focus-
ing on those forms of inspiration, then in the 
middle of 2000’s I started inventing this form of 
Human Specific System which is somehow still 
for me the most important and relevant work 
that I have done until today. 

Tell us more about the different sta-
tions of how you developed your style 
of human specific performance? How 
did you explore the need for such a 
style? and how did it grow throughout 
the years and the projects?
In the beginning it was an experiment to just 
perform in big buildings, in a room, with just 
one spectator visiting one actor at a time, this 
form of one on one set up. At that time we had 
a lot of dance involved, a lot of playing, and a 
lot of storytelling. Then somehow, this Human 
S pecific form was purified in a way that we 
eliminated the elements of fiction and started 
digging deeper and deeper  to know how we 
can create intimacy, how to invent sincere mo-
ments of meeting and exchange between the 
performer and the visitor. So we always worked 
with very small groups of visitors, from a min-
imum of 1 to 4 or 5 people per performer. This 
is a principle for our style, so that you can as 

In conversation with: 
Nora Amin
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Tomorrow’s Events
 Live Performances

Festival’s Memory

Recorded Performances

Workshops Program

The Blindness  The Small Theater (Cairo Opera House).

We barely survivedAl-Hanager Theater.

The Glass Menagerie  Ali 
Fahmy Theater (Higher Institute of Dramatic Arts).

Raya & Sekena  El Gomhouria Theater.

Prisons 
Jordan

The other side of the garden (Syria – Lebanon) 

Voice Training for theater actors  Dr. Nevien Alouba  Modern Dance School Hall.

Monday – 7 September
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Tomorrow’s Events.. 

Reviews

Between Heaven and Home.. 
Shattering Taboos or Demolishing 
Crux.. Dr. Tarek Ammar

Night Traveler.. The Mentality of 
Experimentalism.. Dr. Tarek Ammar

Honorees

Nullo Fachini: “I do not know 
if it is art, but at least it is 
pure as art”.. in conversation 
with: Nora Amin.. 
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Night Traveler..
The Mentality of
 Experimentalism

Between Heaven and 
Home.. Shattering Taboos 
or Demolishing Crux

Nullo Fachini: 
“I do not know if it 
is art, but at least 
it is pure as art”


