اآلن.

أفغانستان .نيجيريا .أيرلندا الشمالية.
روسيا .جواتيماال .باكستان .كمبوديا.

«من املستحيل أال تلهمنا
أمثلة الشجاعة املتعددة
واخملتلفة هذه»
واشنطن بوست

سبعة (سيفين)
إعداد باوال كيزمار ،كاثرين فيلو ،جايل كريجل ،كارول ك .ماك ،روث مارغاف ،آنا ديفار  -سميث وسوزان
يانكوفيتس .مت هذا العمل بالتعاون مع شراكة فايتل فويسيس العاملية.
س��يفني (س��بعة) عبارة عن مس��رحية وثائقية رائدة كتبت على أس��اس مقابالت أجريت مع س��بع
ناش��طات في مجال حق��وق املرأة من مختلف أنح��اء العالم .أجرى املقابالت عام  2007س��بعة من
مؤلفي املسرحيات احلائزين على جوائز عاملية.

«تصور هذه املسرحية بشكل مؤثر الطرق التي استخدمتها سبع نساء شجاعات لتغيير مجتمعاتهن
لألفضل  -من بناء السالم ومكافحة الفساد وحتى محاربة العنف ضد املرأة».
وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون
أطلقت املؤلفة املس��رحية واملمثلة واملنتجة الس��ويدية احلائزة على عدة جوائز هيدا كراوز سيوجرين
عام  2008في الس��ويد جولة ومفهوم «س��يفني» املبتكر في اإلنتاج ،والتي تبناها فيما بعد املسرح
الس��ويدي الوطني اجل��وال .يجمع العمل بني صناع القرار كالسياس��يني واملس��ؤولني احلكوميني مع
املمثلني واإلعالميني والناشطني على املسرح لتصوير النساء السبع اللواتي تتحدث عنهن املسرحية.
وقد جنحت اجلولة املس��رحية ،وهي في عامها الثالث اآلن ،في الوصول إلى أكثر من  15,000ش��خص
في عشرة دول .صعد أكثر من  300سياسي وإعالمي ،منهم سبعة من البرملان األوروبي ووزيرة العدل
الس��ويدية السيدة بياتريس آسك ،وعدد من كبار ضباط الش��رطة واجليش ،على املسرح ليمثلو أحد
أدوار املسرحية.
اجتم��ع ف��ي كل لقاء فريق من املمثلني والسياس��يني والطالب والناش��طني ،الذكور واإلن��اث ،ليؤدوا
املس��رحية .وتعاون��ت املنظمات والهيئ��ات احمللية والوطني��ة لتنظيم اللجان واملس��يرات واحملاضرات
وغيرها من الفعاليات.

«قدرة املسرح على
تغيير العالم»

آربيتارين

سبع نساء
فريدة عزيزي ،أفغانستان
أصبح��ت فريدة عزيزي ناش��طة تناضل ضد تهميش املرأة حتت حكم طالبان في بالدها ،وبس��بب
التهدي��دات التي كانت تس��تهدف حياته��ا حصلت على اللج��وء؛ وهي تعيش اآلن ف��ي الواليات
املتحدة مع طفليها ،وتعمل في مجال حقوق املرأة وبناء السالم في أفغانستان.
إينيز ماكورماك ،أيرلندا الشمالية
قام��ت إينيز ماكورماك التي ترعرعت في عائلة بروتس��تانتية في بيلفاس��ت مب��ا ال يتصوره عقل
وتزوجت من كاثوليكي .عملت إينيز كناش��طة منذ الس��تينات في ميادين املرأة وحقوق اإلنس��ان
والعمل والعدالة االجتماعية .وهي الرئيس��ة السابقة لالحتاد األيرلندي للنقابات العمالية .لعبت
الس��يدة ماكورم��اك دورا هاما في اتفاقيات اجلمعة العظيمة للس�لام ع��ام  ،1998وهي ال تزال
تناصر املساواة في احلقوق واملمارسات املنصفة في العمل للنساء واألقليات.
مارينا بيسكالكوفا -باركر ،روسيا
قامت مارينا بيسكالكوفا -باركر عام  1993بالرغم من جميع الصعوبات بإنشاء أول خط ساخن
لضحايا العنف األس��ري ،والذي أصبح اآلن مركز آنا ( ،)Centre ANNAوهو جزء من ائتالف قدم
خدمات اإلرشاد واألزمات حلوالي  100,000امرأة روسية.
آنابيال دي ليون ،جواتيماال
نش��لت آنابيال نفس��ها وعائلتها من الفقر ع��ن طريق التعليم .آنابيال عضو ف��ي الكوجنرس منذ
عام  ،1995وتعرضت للتهديدات بالقتل عدة مرات بس��بب محاربتها للفساد ومناصرتها حلقوق
الفقراء ،وخاصة النساء واجملتمعات األصلية.
مختار ماي ،باكستان
تعرض��ت مختار ماي لالغتص��اب اجلماعي من قبل اربع��ة رجال ،وأجبرت بعدها عل��ى العودة إلى
منزلها س��يرا على األقدام ش��به عارية ،وذلك ثأرا «جلرمية ش��رف» مزعومة .تصدرت السيدة ماي
وقصته��ا املروع��ة عناوين األخبار في مختل��ف أرجاء العالم .وبدال من أن تتبع املس��ار الذي تتبعه
النس��اء تقليديا في ه��ذه احلالة ،وه��و االنتحار ،قامت الس��يدة ماي مبقاض��اة مغتصبيها ،وبناء
املدارس لتحسني وضع النساء ،وأصبحت مناصرة للتعليم في بالدها.
مو سوشوا ،كمبوديا
تولت مو سوشوا منصب وزيرة شؤون املرأة في السابق في كمبوديا (وهي واحدة من امرأتني فقط
في مجلس الوزراء) ،ورش��حت عام  2005للفوز بجائزة نوبل للس�لام لعملها في محاربة االجتار
بالبشر ألغراض اجلنس في كمبوديا وجارتها تايالند .فازت النائبة مو سوشوا بعد أن زارت املواطنني
في منازلهم في  482قرية مبقعد في البرملان في متوز عام .2008
حفصت آبيوال ،نيجيريا
عمل��ت النيجيرية حفص��ت آبيوال على مناصرة حقوق اإلنس��ان والدميقراطية بعد مقتل والديها
الناشطني في هذا اجملال ،كما أسست مبادرة قدرات للدميقراطية ،التي توفر التدريب على املهارات
وفرص القيادة للشابات في مختلف أنحاء نيجيريا .تعمل حفصت على املساعدة في بناء اجلسور
بني النساء اإلفريقيات والصينيات ،خاصة في ظل التوجه الصيني املتزايد نحو إفريقيا.

سيفين باألرقام
ش��ملت جولة س��يفني  11بلد ه��ي الس��ويد ( ،)2011 - 2009هولن��دا ( ،)2011 - 2009تركيا
( ،)2011 - 2010بلجي��كا ( ،)2010نيجيري��ا ( ،)2010فنلن��دا ( ،)2011صربيا ( ،)2011روس��يا
( ،)2011الدمنارك ( ،)2012ليتوانيا ( )2012واألردن (.)2012
 300 +أكثر من  300سياسي وممثل وناشط قرأوا أدوارا في املسرحية
 1ش��اركت ممثلة واحدة حائزة على جائزة األوس��كار في مسرحية س��يفني  -هي ميريل ستريب في
مدينة نيويورك عام 2010
 7شارك  7من أعضاء البرملان األوروبي في أداء املسرحية داخل برملان االحتاد األوروبي
 6شارك  6وزراء من السويد في أداء مسرحية سيفني
 7قام سبعة سياسيني ذكور بأداء أدوار نسائية في مسرحية سيفني داخل البرملان السويدي
 1قامت وزيرة خارجية واحدة بإلقاء كلمة افتتاحية  -هيالري كلينتون في نيويورك عام 2010
 1قامت وزيرة واحدة للمس��اعدات اخلارجية بإلقاء كلمة افتتاحية  -جونيال كارلسون ،ستوكهولم،
2009
 +60عدد الشركات والهيئات التي شاركت في عروض سيفني حول العالم.

سيفين :تحد كبير
تس��تمر اخملرجة واملنتجة هيدا كراوز س��يوجرين بدعوة املؤسس��ات احلكومية واملنظمات والشركات
واجلامعات واملس��ارح األخرى للتعاون جللب س��يفني جلمهور أوسع .من تودون أن تروا يؤدي هذا العرض؟
اتصلوا بهيدا كراوز سيوجرين اليوم!
هيدا كراوز س��يوجرين ،سيسيليا ويكس��تروم ،بوديل كابيلوس ،عبير السهالني ،كايسا بورغناس ،كريستينا آكسني
آولني ،أمينة كاكابافيه ،ديزيريه بيثروس أجنستروم .تصوير :ستيج هاميرشتيت.

جولة سيفين

في السويد والمنطقة
تعتبر مس��رحية س��يفني الس��ويدية املتجولة مش��روعا عامليا بدأ عام  ،2008تخرجه وتنتجه هيدا
كراوز س��يوجرين .جتول العمل بالتعاون مع املسرح الس��ويدي الوطني اجلوال (ريكستيتيرن) ،واملعهد
الس��ويدي ،والسفارات الس��ويدية والشركاء السويديون .متت ترجمة س��يفني إلى اللغات السويدية
والتركية والصربية والفرنس��ية واإلس��بانية واليونانية والفنلندية والروسية والدمناركية والليتوانية
والعربية.
تس��تمر سيفني في بناء اجلسور عبر احلدود واللغات ،وهي منبر ملناقشة حقوق اإلنسان ومصدر إلهام
يح��ث على املزيد من االلتزام .أثر العمل في كل من ش��اهده ،وبعد انقضاء عام ناجح آخر ستس��تمر
سيفني بالتجول مع هيدا في السويد والعالم في .2012
فريق س��يفني ف��ي بلدية آملولت في الس��ويد يناص��رون أهداف األمم
املتحدة اإلمنائية لأللفية

س��بعة سياس��يني ي��ؤدون أدوار النس��اء الس��بعة ف��ي البرملان
السويدي.
من اليسار :هيدا كراوز س��يوجرين ،ماتس ساندر ،مايكل آنيفور،
فريدري��ك مال��م ،ماي��كل دامبيرغ ،جاكوب جونس��ون ،س��تافان
دانيلسون ،آوتش ماتس بيرلوفت .تصوير آنا هويرتا

هيالري كلينتون ،إينيز ماكورماك وميريل ستريب بعد عرض سيفني ،آذار 2010

سيفين هي نداء !

مت تطوير مس��رحية سيفني بالتعاون مع شراكة فايتل فويسس العاملية ،التي تهدف لتحديد النساء
املتميزات من مختلف أنحاء العالم ،واالستثمار فيهن ،وتعريف العالم بهن عن طريق إطالق قدراتهن
القيادية لتغيير حياة الناس وتسريع السالم واالزدهار في مجتمعاتهنwww.vitalvoices.org .
ال تزال هناك العديد من القصص غير احملكية التي يجب على العالم أن يس��معها .س��يفني هي نداء
جلميع النساء القويات ليشاركن العالم بقصصهن وواقعهن .فهل ستخبرينا بقصتك؟
اتصلي باملشروع:
www.sevenwomen.se/en
بريد إلكترونيhedda@sevenwomen.se :
sevenhedda
هيدا لإلنتاج
تقدم هي��دا خدماتها في مجاالت التواص��ل /اخلطاب واإلنتاج.
هيدا كراوز س��يوجرين ه��ي ممثلة ومؤلفة ومستش��ارة تعيش
في س��توكهولم ،السويد ،حازت هيدا على جائزة ريكستايتيرن
السنوية لعام  2009لعملها مع مشروع سيفني والذي تضمن
ترجمة النص وإطالق اجلولة وإدارتها.

www.hedda.nu

:شركاء سيفين

www.sevenwomen.se/en

