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املحّررون بالقسم العريب:
كمال الشيحاوي

حممد اليم
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علياء بن حنيلة
نزيهة الغضباين

املحّررون بالقسم الفرنيس:
فائزة املسعودي

مىن بن قمرة
نائلة الغريب

المسرح وعودة الحياة..!

انلجاة  وقفز ىلع خســبة  اجلاحئة  وختطى 
واســتطاع اتلونســيون فتق خــرق يف جدار 
الصمت املرسيح من خــالل معول اإلرصار 
اإلرادي يف نفوسهم وعزمهم وبمشاركة مجيلة 
يف قارب اهليئــة العربية للمــرسح يف ميناء 
قرطاج املــرسيح ركبــت ادلول العربية ىلع 
قارب نوح للنجــاة يلحتموا من طوفان الوباء 
اذلي أوقف عند املرسحيني تفاعلهم لعروض 
مرسحية نعم ليســت أول اعم يف تونس يطرق 
الزتنسيون جرس إنطالق قطار املهرجان لكنه 
أول مبارشة حقيقية بعد اجلاحئة بتبسم معهم 
العرب واألفارقة وجتميع ما فرقته نار السياسة 
بنــاي العزف فوق خســبة املــرسح تلكون 
إيقونة اإلنطالقة اجلميلة  الفناننب  املحبة بني 

هلذا العام، 

للقائمني ىلع هذه  الكثري  ومع تســاؤاليت 
الظاهرة املرسحية اســتنتجت من خالهلا أن 
هذا ليس طموحهــم فقط فهم مصممون ألن 
بغريوا جمرى املهرحان ويكون مدرسة يقتدى 
بها،  ومن خالل اتلنوع يف العروض وعروض 
الســجون اذلي اكنت  اهلامش وفرق مرسح 
هل ثالث مشــاركة ويه جرس احلرية احلقيقية 
للمســاجني ُاعجبت أنا كثــريا بهذه اخلطوة 
وتمنيتها خظوة ىلع طريق عمل مهرجان هلذه 
الظاهرة الرائعة وكما قالت يل احدى األخوات 
مــن ادارة املهرجــان أن هناك مــن انتهت 
حمكوميتــه وأىب إال يبىق يف الســجن يلكمل 
عرضه مــع بايق أخوانــه يف العرض املرسيح 
وكم كنت ســعيدا وأنــا اشــاهد عروضهم 
املرسحيــة وأرى يف عيونهم فرحة املشــاركة 
يف هذه اتلظاهــرة اثلقافية املرسحية كم هو 
مجيل أن يشاركهم املساجني العرب يف األعوام 
القادمة والفعايلــات اثلقافية واملرسحية لقد 
اكنت نلا يف ابلحرين جتربــة مجيلة من صنع 
فنانني تشكيليني وحناتني وغريهم من احلرف 
الفنية احلميلة ومشــاركتهم يف معارض اعملية 
إخوانهم  املساجني  أتمىن مشاركة  كم كنت 

العــرب يف املرسح أيضــا يلتفاعلوا ألن هذه 
اخلطوة اإلصالحية واثلقافية يه مســمار يف 
نعش الفكر املتطرف والعدايئ جتاه اإلنسانية 
يه بمثابــة صنع حياة جديــدة يف زرع بذور 
االصــالح االجتمايع واتلوعيــة الراقية للك 
جمتمع يريد األخذ بيد لك مــن أخطأ يلتعلم 
من املرسح مجال احلياة مجال االنسانية ورقيها. 

هنا امّحل اهليئــة العربية للمرسح وكذلك 
إحتاد الفنانني العرب بامليض يف هذا الســبيل 
وكما هو املرسح ليس فقط لالصحاء جسديا 
فقط وهنا ارضب مثال بتجربة بدلي ابلحربن 
ألين قريــب مــن ذلك وكمــا يه اتلجربة يف 
مهرجان خادل بن محد اذلي ُبين ىلع أن يكون 

ذلوي االحتياجات اخلاصة نصيب مهم. 

أتمىن أن يكون للمساجني نصيب يف لك 
تظاهــرة مرسحية ألن املــرسح فكر والفكر 

للجميع، 

ـّي أحظى ولو  واتابع طرح آمايل وآاليم عل
ببصيص أمل يف أن يتبىن اصحاب االختصاص 
واملســئويلة بهذه اتلجربة اتلونسية تلعميمها 

ىلع مسارح ومهرجانات الوطن العريب لكه.

اكرر شــكري للتونسيني مجيعا وللقائمني 
ىلع مهرجــان قرطــاج املــرسيح ألرصارهم 

اجلميل وابلناء للنجاح.

وارجو من املســؤولني لك املســؤولني يف 
تونــس أوال واهليئة العربيــة للمرسح واحتاد 
الفنانــني العرب ثانيا أن يقفوا ويشــدوا ىلع 
ايدي هــذه الكــوادر اجلميلة الــي فكرت 
وعملــت واشــتغلت ىلع إقامة هــذه األيام 

اجلميلة.
شكرا

* نائــب رئيــس اتحــاد جمعيــات المســرحيين 
البحرينيين

بقلم علي سلمان *

برنامج العروض بالفضاءات:
الّثالثاء 07 ديسمبر  2021 

برنامج اللقاءات،
الندوات والورشات
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سننجو جميعا حين نتحّول كّلنا إلى قتلة ومجرمين

في المسابقة الرسمية: العرض العراقي » الشعبة صفر«  لفكرت سالم: 

لّك احلاكيــا  تبــدأ من هذا اتلاريخ : النســف 
واتلفجــريات واالغتصاب واحــراف القتل ىلع 
اهلوية . تتســاءل املرسحية عن اجلريمة وعن عبث 
العيــش يف مدينــة ، رّبما قد ينجو ســاّكنها حني 
يتحول اجلميــع إىل جمرمني وقتلــة ، كما ورد ىلع 

لسان أحد الشخوص.

قاعة درس ، أقبية، شوارع تملؤها القذارة 

تبدأ مرسحية » الشــعبة صفــر« بينما ال يزال 
اجلمهور بصدد خترّي األماكن . حنن إزاء قاعة درس 
ُمعتمة يتبادل فيها اجلاّلس ، يف األول ال ندري هل 
هم طلبة مشــاغبون أم مدّرسون ، مقاعدهم ، كما 
يتبادلون العنف ، كما لو أّنــه لعبٌة مرحٌة أو جادٌة  

علينا أن  نربع  فيها .

تبدأ املرسحية صامتة ) »عليك أن ترفع صوتك  
ألّن اجلميع ممتلئون بالصمت  يف املدينة الي لم تعد 
تعرفها »(  ، ثّم يْكرس الشُخوُص اخلمسة الصمَت 
وهم يقرعون ىلع جرس معّلق ىلع يسار املرسح بقوة 
من فاض به األلم حّت حتّول إىل عبث ، بســبب أّنه 
يتكــّرر ، ألّن اجلريمة والقتل صارت امرا اعتياديا 
يف املدينة الي امتألت بالقذارة واخلوف . من قاعة 
درس ، يتحول الركح إىل أقبية تعذيب ، وإىل شوارع 
يف مدينة يعّنف فيها انلاُس انلاَس ، يك خيربنا عن » 

القيامة االن » يف عراق لم يعد يشبه نفسه  .

شظايا قصص تبدأ من العام 2003 

تروي املرسحية ســرية ادلم يف العراق بدءا من 
العــام 2003. وألّنها قصص ثقيلــٌة ، اكن البّد من 
الفاكهة الســوداء  ومن العبث املرح يك تكون نلا 
القدرة ىلع طرح السؤال اذلي أدىم شكسبري: ملاذا 
القتل وملاذا اجلريمة ؟ يُســأل القتلة : هل حتّسون 
بالضعف حني تقتلون ؟  بعضهم جييب  بالقول أّنه 
يشعر بالقوة ، بينما جييب آخر  بأّن القتل أمرٌُحلٌو، 
وثّمــة من جييــب : لقد صار القتــل واالغتصاب 

ونســف ابليوت واتلفجــريات يف الشــوارع أمرا 
اعتياديا . انقلبت األمور وصار اخلســيس جليال 

واجلليل خسيسا . وصارت اجلريمة ُبطولة .

عن هــذه ابلطولة الواهمة تتســاءل املرسحية 
عرب شــظايا قصص ، َتْمثل كديلل اســتخدام عن 
جرائم بدأت من تاريخ الغزو األمرييك ملدينة عربية  
امتألت روحها بالصمــت ، وال تكيف لّك العطور 
العربّية لغسل ادلم اذلي ســال يف الشوارع . يقول 
املخرج فكرت  سالم  أن » فرضية العرض قائمة ىلع 
جمموعة من مدرســني، لّك يريد احللول يف منصب 
املدير، بعد وفاته ، يفشــلون مجيعا، متآلكني يف ما 
بينهم، لك يسقط اآلخر؛ يلنكشف األمر يف ما بعد، 
ال هم مدرسون وال هذا مدير، إنما عصابة دخلت 

بقيادة ماكبث للرسقة.«

بوٌح في مدينة تملؤها القذارة والعنف 

يغــرّي املمثلون اخلمســة األدوار) مّدرســني ، 
رجال عصابــات ، ضحايا ( ويتنقلون بني األحوال 
واملواقف ) احلرية ، حكمة  السؤال، العبث الفكُه ، 

الرسد واتلمثيل ...( ، كما تتغرّي 
قاعة  من  الركح   اســتعماالت 
درس  أو قبو تعذيب ، إىل شارع 
واســع ومعتم ىلع ايقاع صوٌت 
أنثويٌّ ) خاريج ooo (  يرسد يومياته 
يف بوح شــفيف يقــول العزلة 
امتألت  مدينــة  يف  واخلــوف 
بالقذارة . و يتحّول الشــخوص 
اخلمسة ، بوجوه مكشوفة تماما 
، إىل جالديــن صْنعتهم العنف 
اذلي صار رغيفا يوميا يتقاسمه 
اجلميــع ، وهو حمفور يف الروح ، 
وىلع األجســاد  :  يتكّرر كثريا 

مشهد الشــخوص اخلمسة وهم حياولون نفضه من 
أعضائهم كما لو أّنهم يرغبون يف غســل أرواحهم 

منه ،حبثا عن الربء واخلالص .

أحالم برء محتمل  من غزو ثقيل

  الغزو األمريكي للعراق وما حدث هناك من 
عنــف وحروب وقتل عبيث ، اكن ثقيال علينا أيضا 
، وربما كّنا ننتظر من املرسحية العراقية أن حتّدثنا 
عن هــذا اليشء اجلليل اذلي حــدث هناك . لقد 
أخربونا عن ذلك  خبفة حمتملة، وطرحوا الســؤال 
اذلي اكن ال بّد من طرحه : بماذا حيّس القتلة وهم 

يقتلون ؟

 حني نشهد  ُموجز تاريخ ادلم هذا ، اكن البّد أن 
نمرض من جديد ، وأن  نسأل كيف سنربأ  بعد هذا 
اهلول العظيم ؟ كيف ســيربأ ابلدل اذلي استباحه » 
امللّثمون » ؟ وهل يكيف أن نصري بوجوه مكشــوفة 
دون ثلامات يف شوارع رّبما يعود إيلها الضوء ونأوي 

إىل بيوت بال سياجات ؟ . 

نربأ حني نتحّول لّكنا إىل قتلة وجمرمني ، يك نسأل 
ماذا بعد قيامة العراق اجلليل ؟

هل يشعر القاتل بالضعف ؟ سؤال يتكّرر  يف مرسحية » الشعبة صفر » عن » مكبث » ، تأيلف فكرت سالم 
ورضاب أمحد واخراج فكرت ســالم ،  ســؤال يطرحه مدّرسون  يف قاعة قســم خايلة إاّل منهم ، يتحّولون إىل 
جالّدين وحمّققني يف أقبية بينما يتحّول بعضهم إىل ضحايا وســجناء اعلقني يف اتلاريخ اذلي » حدث فيه أمٌر 

 » ، تاريخ 2003  املرجيع يف املأساة العراقية .
ٌ
جليل

كمال الهاللي
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التنّوع واإلختالف يمّيزان أّيام قرطاج المسرحّية

مازن الغرباوي المدير المؤّسس لمهرجان شرم الشيخ - مصر

س : أنت رئيس مهرجان دويل كبري أكيد أن لك 
مالحظات حول اتلنظيم يف هذه ادلورة ؟ 

ج : أيــام قرطاج املرسحية هــو مهرجان عريق 
ىلع مســتوى الفعل املرسيح ىلع املســتوى العريب 
واالفرييق وأعتقد أنه يف ادلورة 22 قد قطع أشواطا 
يف مســألة انلماء يف آيلات اتلنظيم ’ هذه دورة ممزية 
خاصة يف ظل اجلاحئة الي يعيشها العالم ةذللك يه 
دورة فارقــة وممزية خاصة يف ظــل احلضور الكبري 

اذلي أراه .

س : يف هذه ادلورة ســيتم تكريم بعض الوجوه 
املرصية من األســماء املعروفة والراسخة أقدامها يف 
اتلجربة املرسحية هل مازالت هاته األســماء تشّد 
املواطن العريب أم أن هناك أســماء جديدة اكن ال بّد 

من االتلفات ايلها وتكريمها يف هذه ادلورة ؟ 

ج : ال اتلكريم هل معايــري خاصة ألنك تكرم 
شخصا يستحق وشــخصا هل مسرية فمسألة معايري 
اتلكريــم هامة فنحن ال نملك اســما مثل ســيدة 
املرسح العريب الفنانة الكبرية والقديرىة األســتاذة 
سميحة أيوب  ويه من األســماء القليلة يف الوطن 

العريب هلا تواجد ىلع الساحة الفنية واثلقافية 

معايري اتلكريم هامة جدا حت وان برزت أسماء 
أخرى فاسم سميحة أيوب يف مرص كبريومن خالل 

اسمها تتأمل تاريخ مرص واملرسح املرصي .

س : طيب ىلع مســتوى الفــرق اليت دعيت يف 
هذه ادلورة هل تعتقد أنها تمثل اخلارطة ااملرسحية 
املرصيــة ؟ لقد تمــت دعوة املخــرج الكبري خادل 
جــالل خمرج »يللتكم ســعيدة » كعرض رشيف أو 
حىت العرض اآلخر لشــاب من الشــباب الواعدين 
هــو أرشف يلع وعندناالعديد والعديد من األعمال 
املرسحية اليت كنت أتمــىن أن تكون متواجدة يف 

املسابقة الرسمية  

ج : طبعــا ولكــن ضــع يف 
االختيار  هناك جلــان  أن  اعتبارك 
واملشــاهدة ألن مرص يتســع فيها 
املجال االنتايج مرص تملك الكثري 

من القطااعت املنتجة للمرسح 

س : نلتحــدث اآلن عن انلقاد 
اذليــن تمــت دعوتهم هــل هناك 
أسماء تســتحق أن تكون حارضة 

ووقع تغييبها ؟ 

ج : نعــم فعــال هــذا صحيح 
مثال من األســماء اهلامة الي اكن 
ادلكتور مصطىف  دعوتهــا  يفرض 
سليم رئيس قســم انلقد وادلراما 
األسماء  الفنون هذا من  يأكاديمية 
الالمعة والفعل أيضا هناك العديد 
مــن الفاعلني يف احلركــة انلقدية 
مثل األستاذ يرسي حسان واألستاذ 

حممــد الرويب ...يف مرص هناك العديد من األســماء 
ذللك أخاف أن أنىس أسماء فاعلة ومتابعة للحركة 

انلقدية بشلك كبري 

س : عموما ما هو تقييمك للمشاراكت العربية ؟ 

ج : يف مهرجان قرطاج ؟ أو يف العموم ؟ 

س : ال يف مهرجان قرطاج ؟ 

ج: هناك تنــوع كبري هنــاك العديد من ادلول 
العربية واالفريقية هنــاك عروض من العراق ومن 
ســوريا ومن فلســطني ومن مرص واملغرب ..هناك 
أـــفق كبري للمشــاراكت العربية واالفريقية وهذا 
مهم للغاية للتأكيد ىلع الصبغة الي ينتهجها أـــيام 

قرطاج املرسحية 

س: يالحظ ابلعــض أن اهليئة العربية للمرسح 
أـــصبحت مهيمنــة  ىلع املهرجانــات وتوجهــات 

املهرجانات ؟ ما رأيك ؟ 

ج : ال ليس املســألة مسألة هيمنة بل هو ادلور 
الرئيس اذلي جيب أن تلعبه اهليئة العربية للمرسح 
باعتبارهــا كيانا مهما ودورهــا احلاضنة للكيانات 

العربية الي تقيم مهرجانات وفعايلات 

ىلع اهليئة العربية للمرسح أن تنخرط يف الفعل 
بهدف  العربيــة وادلويلة  املهرجانات  املرسيح مع 
اتلوثيق وحفــظ اذلاكرة وهذا هــام للغاية ...هناك 
دول ال تمتلك أرشــيفاتها ذللــك اذا توفرت هيالك 
ىلع غرار اهليئة العربية للمرسح لتسد هذه اثلغرة 
وتنهض بهذا العبء فهذا جيد حيسب هلا يف مسألة 
اتلأكيــد ىلع الفعل احلقييق اذلي تقوم به اهليئة من 

أنشطة فضال عن األنشطة األخرى الي تقوم بها ..

األســتاذ مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان رشم االشــيخ ادلويل للمرسح الشبايب وهو ممثل وخمرج 
حمــرف من ضيوف ادلورة 22 أليــام قرطاج املرسحية اتلقيناه ىلع هامش اتــدورة واكن نلا معه هذا احلوار 

اخلاطف.

محمد المي

نشرية األيام - العدد الرّابع- األربعاء 08 ديسمبر 2021
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كمال الشيحاوي

عن مآسي الهجرة إلى أوروبا و طقوس العبور القاتلة
في إطار المسابقة الّرسمية لأليام: مسرحية »خرائط إفريقيا« لرورقاياتو كامارا« من غينيا:

وال تشــرك مرسحيــة" خرائــط إفريقيــا" مــع 
مرسحية"مــن األلــف إىل ايلاء" يف تنــاول موضوع 
اهلجــرة الرّسيــة فقط بــل يف مقاربــة الظاهرة يف 
نطاق رؤية شــاملة للقارة اإلفريقيــة  وهو ما يربز 
يف هوية الشــخصيات القادمــة يف كال العملني من 
بدان افريقية متعّددة من أقــىص جنوبها إىل أقىص 
رشقهــا وغربها. وليس يف هذا التشــابه غرابة إذ أن 
لّك عمليــات اهلجرة الرّسية اليت يتــمّ نقل معطياتها 
يف وســائل اإلعــالم ادّلويلة  تظهر تعــّدد العرقيات 
واهلويــات املحّليــة لألفارقة القادمــني من خمتلف 

أصقاع القاّرة.

من ضفاف الشاطئ إلى عتبات السفارة

محل املهاجرون الرّسيون يف مرسحية" من األلف 
إىل ايلاء" صناديقهم ىلع ظهورهــم يف رحلتهم الرّبية 
الّشــاقة لعبور براري وصحاري القــارة حنو املغرب 
ومنهــا إىل أوروبا و محل أبناء جدتهــم وقاّرتهم يف 
مرسحية" خرائط إفريقيا" حقائبهم من أجل املغامرة 
باهلجرة الرّسية حبرا ولكن مشــهد إطالهلم املرعب 
ىلع الفاجعــة اليت ذهــب ضحيتهم العــرشات من 
األفارقــة الغارقــني يف ابلحر من النســاء واألطفال 
والشــباب دفعتهم للّراجع عن هــذه الوجهة اخلطرة 
واتلفكــري يف اهلجرة بالطــرق القانونية وعرب اتلقّدم 
نليل اتلأشــريات اخلاصة بادّلخــول إىل أوروبا عرب 

احدى السفارات األوروبية.

تظهر مــن ابلداية أربعة شــخصيات ىلع الركح، 
شــابان وفتاتان، حيمل لّك واحــد منهم حقيبة ظهر ، 
يرّددون بشلك مجايع عرب اتلصفري واحلركة املتكّررة 
والغناء ما يشــحذ عزيمتهم ىلع حتّمل مغامرة اهلجرة 
الرّسية ابلحرية، تــربز مالحمهم حجم خوفهم ويعرّب 
إيقاعهم املتسارع عن خطورة ما هم مقدمون عليه. 
لّك يشء يويح بأّننا أمام طقــس من طقوس العبور. 
ولكّنه ليس طقس العبور من الطفولة إىل الشــباب 
أو من العزوبية إىل الزواج كما حيدث يف االحتفاالت 
والطقوس االفريقية وإنما هو طقس العبور من قاّرة 
إىل أخــرى، طقس عبور مرعــب يمكن أن يكون 

عبــورا حنو املــوت أو عبــورا بال رجعــة. وقد أظهر 
املمثلون يف هــذا اجلزء األّول مــن املرسحية كفاءة 
وصدقا كبريين يف اتلعبري عــن مالمح الّرعب اذلي 
خيزتنه لّك من جيد نفسه جمربا ىلع مثل هذه املخاطرة 
املفزعــة. ومع أّننا لم نــر أي يشء من حادثة املركب 
اذلي غرق أمامهم إاّل أّن عيونهم املرتعبة وأجسادهم 
املرتعشــة ورصخاتهــم العايلــة جعلتنا نشــاركهم 
رؤيــة  وتمّثل ما لم نره. لقد عــرّب لّك واحد منهم يف 
مونولوغ خاص عن ســريته والظــروف اليت دفعته 
للهجرة الرّسية وتقاسموا مجيعا ىلع اختالف منابتهم 
وهوياتهم املحّلية املشــالك واملــآيس ذاتها اليت يعاين 

منها شباب افريقيا. 

من الغنائية إلى الحوارية

دار اجلزء اثلاين من العمل وهو األطول أمام احدى 
السفارات حيث جاء  أربعتهم لتسّلم جوازات سفرهم 
بعد أن تقّدموا بمطالب للحصول ىلع تأشــريات حنو 

أوروبا.

ويف هذا القسم ننتقل من املشهدية والغنائية اليت 
طغت ىلع اجلزء األّول إىل ادّلراما احلوارية اليت نشأت 
من احلــوار اذلي فرضه حارس الّســفارة اذلي جاء 
لتسليمهم جوازاتهم. فقد اشــرط عليهم أن يقّدموا 
إجابات عن دوايع طلبهم اتلأشرية لذلهاب إىل أوروبا. 

وبعد ان امتنعــوا يف ابلداية 
وشــّككوا يف نوايــاه اخنرطوا 
وتداعيــات  حــوارات   يف 
عن  عــرّبت  ومونولــواغت 
رؤاهم لألوضــاع يف بدانهم 
االفريقية اليت باتت تتشــابه 
ورصااعتهــا  كوارثهــا  يف 
وحروبهــا وأوبئتها ونســب 
الفقر واألّمية واتلخّلف فيها، 
فضال عن معاناتها املشــالك 
السلطة  الرّصاع ىلع  ذاتها يف 
ادّليكتاتوريــات  وعــودة 
الفســاد  مظاهــر  وشــىّت 

واالقتتال األهــي واإلرهاب واتلطّرف ادّليين والعريق. 
ومن بني القضايا اخلالفية الــيت أثارها احلوار بينهم 
"العنرصية" و"ادّليمقراطية" و"املســاواة". ولنئ غلب 
االتفاق يف إدانة لّك مظاهر العنرصية إاّل أن اخلالف 
ما يزال قائما يف موضوع املســاواة مع انتشار ظاهرة 
تعّدد الزوجات ويف موضــوع ادّليمقراطية حني ظهر 
الشــاب املحافظ مدافعا عن خطاب سليف يعترب أن 
ادّليمقراطيــة فكرة غربية واســتعمارية تهّدد هوية 
الشــعوب اإلفريقية وتســاهم يف تفكيكهــا وهو ما 
تصّدى هل بقية الشــباب اذلين اعرضوه تماما ووصفوا 

خطابه بالتشّدد واالنغالق.

على سبيل الخاتمة

مرسحية" خرائط إفريقيا" درما مرسحية، مزجت 
بني الغنائية وامللحمية  ولكن خلفيتها اإليديولوجية 
جعلتها تســقط يف اخلطاب اتلقريري املبارش املوّجه 
للجمهور يف نربة تعليمية واضحة. وبانلظر إىل رصيد 
املرسح االفرييق ومســارات جتاربه ومشــاراكتها يف 
تظاهرة أيام قرطاج املرسحيــة فإن هذا العمل يعترب 
ناضجا من ناحية الكتابة والصياغة الركحية للعرض 
وخصوصــا يف اتلعويل ىلع قــدرة املمثلني وكفاءتهم 
يف اســتبطان الوضعيات واملواقف ادّلرامية املرّكبة يف 

مقاربة اخراجية متقّشفة مجايلا وقوية داليلا.

مساء اثلالثاء 07 ديسمرب اكن جلمهور األيام بقاعة 
الّريو بالعاصمة موعد مع العــرض الغيين"خرائط 
إفريقيا" املشارك  يف املســابقة الّرسمية للتظاهرة. 
وهو عمل درايم يــراوح بني الغنائيــة وامللحمية 

وخيوض يف أكرث القضايــا احلارقة يف افريقيا ويه 
اهلجرة الرّسية حنو أوروبا. وهو املوضوع ذاته اذلي 
تناوتله مرسحية" من األلف إىل ايلاء" القادمة من 

السينغال واملشاركة يف املسابقة الّرسمية. 
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.. وللمخاطر عناوين شّتى..!

                        أمــا ادلكتــور محــدي 
للندوة ومهندس  العام  املنســق  احلمايدي 
فعايلاتها فقد ذّكر بورقة عمل انلدوة معتربا 
املوضوع يالمس الراهن وىلع املرسحيني أن 
يمّروا من املقاومة والصمود اىل اكتســاب 

مضادات اهلشاشة .

اجللسة الفكرية األوىل : ترأسها األستاذ 
ادلكتور حممد مســعود إدريس وحارض فيها 
لك من األســتاذين طامر أنوال من اجلزائر 
وادلكتور ســايم عبد اللطيف اجلمعان من 
اململكة العربية السعودية وفيما ييل ملخص 

موجز للمداخلتني 

د. طامر أنوال : صمتا حنن نقتل 

أنوال  طامــر  ادلكتورة  مداخلــة  اكنت 
اجلزائرية من أهم املداخالت انلقدية الي 
قّدمــت إذ حتّدثت عن فرة التســعينات 
من القرن العرشيــن حيث قام اإلرهابيون 
باغتيــال العديــد مــن رجاالت ونســاء 
املرسح اجلزائري وقالــت إن املرسح عرب 
تارخيــه عرف قتل املرسحيــني منذ العهد 
الرومــاين حيث اكن املــرسيح اذلي يلمح 
إىل اإلمرباطور يقتل وتواصلت املاكئد ضد 
الفرنيس  املرسح اجلزائري عهد االستعمار 
ابلغيض ويف فرة التسعينات عرف املثقفون 
اإلرهابيون  واجههم  أنهم  والغريب  الرويع 

بالقتل وهم يواجهون اآلن بالنســيان وأن 
اجلزائر عرفت خرية املرسحيني واملرسحيات 

ذكــرت ابلاحثــة يف مداخلتها أســماء 
ترّوع املرسحيــني اىل اغية ايلوم ومنهم من 
حكم ىلع أمثــال حممد أركون بعدم ادلفن 
يف اجلزائر حت أنه عندما تويف حممد أركون 
دفــن يف املغرب وكذلك تــم تكفري اكتب 

ياسني وغريه من املثقفني .

د. ســايم عبد اللطيف اجلمعان : اخلطر 
املتجدد للفكر املشدد

 املداخلة الي قدمها ادلكتور سايم عبد 
اللطيــف اجلمعان عن تاريــخ املرسح يف 
اململكة العربية السعودية اكنت مثرية حيث 
ذّكــر باملواجهات الي عرفهــا املرسحيون 
السعوديون منذ ســتينات القرن العرشين 
تأســيس  الســبايع  عندما حــاول أمحد 
مرسح يف مكــة املكرمة ويللــة االفتتاح 
تّم تشــميع املرسح ومنع من االفتتاح وقال 
ان املتشــددين اكنوا يمارســون طرقا شت 
من ذلك : التشــويش، اتلخريب، اإلرهاب 

املبارش .

وذكر عّدة أمثلة شــّدت انتباه احلارضين 
وقــال إن اململكة يف وقتها الراهن تشــهد 
نقلة نوعية وانفتاحا وسماحا للمثقفني من 
القطااعت  خمتلــف  يف  وغريهم  مرسحيني 

للتعبري عن فنونهم وإبدااعتهم .

                           تم صباح اثلالثاء7 ديسمرب 2021 
بقاعة سينما نزل إفريقيا بتونس العاصمة افتتاح 
انلــدوة الفكريــة من طرف الســيدة نصاف بن 
حفصية مديــرة ادلورة 22 اليت توّجهت يف بداية 
لكمتها بشكر اهليئة العربية للمرسح اليت أسهمت 
يف هــذه انلدوة وقالت يف لكمتها إن انلدوة ال تقع 
ىلع هامش ادلورة بل يه يف صلبها وأساســها وأن 

اهليئة املديرة تعد بإصدار فعايلاتها يف كتاب ألن 
الوثيقة املكتوبة يه اليت تبىق كما حرض الســيد 
حســن انلفايل ممثال عن اهليئة العربية للمرسح 
وقال انه ملس رغبة كبــرية يف اتلعاون مع اهليئة 
العربية للمرسح من دلن اهليئة املديرة لدورة 22 
كما قال إننا ننتظر ما ستفصح عنه انلقاشات اليت 

نعتربها مهمة ومتممة للمحارضات 

محمد المي

نشرية األيام - العدد الرّابع- األربعاء 08 ديسمبر 2021

افتتاح الندوة الفكرية: المسرح زمن المخاطر
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وزيرة الشؤون الثقافية التونسية
تستقبل األمين العام للهيئة العربية للمسرح

انلقاش 

يف انلقاش طرحت عّدة قضايا ســمحت 
للمتدخلني تعميق انلظر وتفســري ما أشلك 
وقد اكنت ردود املحارضين فرصة للتوسع يف 

األفاكر وتفسري ما قيل باقتضاب 

األستاذ  ترأسها   : اثلانية  الفكرية  اجللسة 
املناسبة  استغل  اذلي  املديوين  ادلكتور حممد 
الســابقتني  املداخلتني  ماطــرح يف  يلثمن 
ومناقشــة موضوع ورقة العمل وشــارك يف 
اجللســة لك من األســاتذة عصمان ديااكيت 
وحاتم  )تونس(  الكشــو  وحممد  )السنغال( 
اتللييل )تونــس( وهذا ملخــص ملا ورد يف 

تدخالتهم : 

عصمان ديااكيت : املرسح فن املفارقة 

رّكز املحارض يف ورقته ىلع تاريخ املرسح 
االفرييق معتربا انه مــن احليف القول بأنه 
فافريقيا  االســتعماري  العهد  منــذ  انطلق 
معروفة بطقوسها واعداتها منذ آالف السنني 
ويمكــن القــول ان املمارســة املرسحية 
انطلقــت منذ تلك الســنوات حت وان لم 
تكن بطرق واعيــة وتقدمية بل بالعكس 
ألن الفــرة االســتعمارية قدمــت مرسحا 
افريقيا مشوها يتماىش مع واقعها وال يتماىه 
مع واقع اجلهة وقال املحارض يف مداخلته انه 
شارك يف ندوة حول األدب والكورونة وخرج 
خبالصة مفادها أن األدب استفاد من كورونة 

ألن األديب ينشد الوحدة والعزلة بينما خرس 
املرسح واملرسحيون الكثري بسبب اجلاحئة .

اجلمهور  تتطلب  الي  الفرجة  املرسح هو 
واملتفرجني  املمثلني  بني  واتلفاعل  والفضاء 
وبذلك اكنت اجلاحئــة مصيبة حقيقية ىلع 

املرسحيني .

حممد الكشو : املرسح واجلاحئة من األزمة 
إىل املقاومة 

يف مداخلتــه قام ادلكتور حممد الكشــو 
به املرسحيون  للوضع اذلي مر  بتشــخيص 
زمن اجلاحئة وفرض ىلع املرسحيني بشــلك 
خمتلف وأبرزت عجز اإلنســان وهشاشــته 
ولقــد فرضــت اجلاحئــة ىلع املرسحيــني 
للتواصل مع اجلمهور سواء  كيفيات جديدة 
عرب الوســائط االلكرونية ووسائل اتلواصل 
االجتمايع وودّل ذلــك تضامنا بني الفنانني 
ونشأت جتارب جديدة حاولت اتلكيف مع 

الوضع اجلديد 

قال ادلكتور الكشــو ان بعــض املمثلني 
حّولوا منازهلم اىل مســارح خاصة ىلع غرار 
مافعــل فتيح العاكري وبذلــك فان األزمة 
ودّلت خمرجاتها كمــا تفطن املرسحيون إىل 

مجال احلياة ورسها اذلي لم يدركوه قبال .

حاتم اتلليــي : ملاذا تركتــم املرسح : يف 
هجاء املرسحيني 

انتقد املتدخل موضــوع انلدوة وعنوانها 
وكأنــه حماولة تلربئة زمــن املرسح ىلع حد 
عبارته وقد قال انه لكمــا ازدادت صحراء 
خارجية  بمشالك  املرسحيون  توسل  اإلبداع 
وقــال انه لن يبىق من هــذه انلدوة الكتاب 
الطي ســيطبع ولن يقرأه غري من ســاهم يف 
تأيلفه كما أن املرسح ال يشاهده انلاس وال 
يقبل عليه إال فئة صغرية حماوال تعرية الواقع 

ونقده حبّدة .

قــال املتدخل يف لكمته علينــا انلظر يف 
الوضعيات االجتماعية للممثلني الي تشلك 
خطــرا حقيقيــا وأن الوضع يدعــو للرثاء 
وابلاكء أكرث مما يشجع ىلع اإلبداع وداع إىل 
إاعدة انلظر يف اثلوابت الي استقرت عليها 

األذهان .

انلقاش 

أثارت املداخالت تفاعل احلارضين ونتج 
عن ذلــك نقاش عمق بعــض األفاكر واكن 
فرصة ملزيد تسليط الضوء ىلع ما يعيشه أهل 
املرسح والفن بصفة اعمة يف ظل اتلحوالت 
الــي يشــهدها العالم واخلطــر اذلي يهدد 

اجلميع دون استثناء .

اشــغال انلدوة يف يومها األول شــهدت 
إقباال مــن طرف املشــاركني يؤكد تعطش 
املثقفني اىل انلدوات الفكرية ذات املواضيع 

املتصلة بالراهن وحتوالته .

نشرية األيام - العدد الرّابع- األربعاء 08 ديسمبر 2021

اســتقبلت ادلكتــورة حيــاة قطاط 
اثلقافيــة  الشــؤون  وزيــرة  القرمــازي، 
اتلونســية، مســاء االثنني الفارط، الاكتب 
للهيئة  العــام  األمني  عبداهلل،  إســماعيل 
العربية للمــرسح، ومدير إدارة املهرجانات 
واتلواصل  اإلعالم  ومدير  انلفايل،  حســن 
عبد اجلبــار مخران، بمقر الــوزارة، لطرح 
املقرحــات اخلاصة بتطويــر اتلعاون بني 
الوزارة واهليئة العربية للمرسح ىلع مستوى 
اتلكويــن األاكديــي والرقمنــة واتلوثيق 
الكربى  اتلظاهرات  لعدد مــن  واتلخطيط 

املشركة.

وقــد ثمنــت الوزيــرة دور املرسح يف 

تكوين األجيال وتنميــة املدارك الفكرية 
للناشــئة، فضال عن مســاهمته الفّعالة يف 
معاجلة القضايا االنسانية والفكرية، مشرية 
إىل قدرة املرسح ىلع خلق حركية اقتصادية 
مهمة كركزية مــن راكئز الصنااعت اثلقافية 

للبالد.

وأعربت الوزيرة عــن امتنانها ملا تلعبه 
اهليئة العربيــة للمرسح مــن دور هام يف 
املرسح  اإلبداعيــة يف جمال  اتلجربة  إثراء 
وإسهاماتها املتعددة يف إسناد ادلول العربية 
تلطويــر جتاربها املرسحيــة واتلعريف بها 

خارج حدود بدلانها.
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Le vide, insoutenable fardeau!

« Ghorba », (Aliénation) 
titre en arabe d’une 
nouvelle création produite 
par le Centre des Arts 
dramatiques et scéniques 
de Medenine, dramaturgie 
et mise en scène de Hamza 
Ben Oun, scénographie de 
Habib Gharabi . Les rôles 
sont interprétés par les 
deux comédiens Lassad 
Jhider et Nadia Tellich 
avec le concours d’une 
équipe de techniciens : 
lumière Saber Naguez, 
son Wissem Seif Nasr, 
musique Jmel Chandoul, 
costume Jalila Madeni, 
coiffure Mohamed Adella, 
régie Aymen Serriti, 
assistant de metteur 
en scène Abdesslem 
Majdoub. 

La pièce est du genre 
tragi-comique abordant 
un conflit absurde entre 
deux époux de troisième 
âge. L’action se passe à  
l’intérieur de leur chambre 

dans une atmosphère 
terne et monotone. 
L’époux accablé et 
impuissant sur les plans 
physique, psychologique, 
mental, perd la maitrise 
du rythme de la vie et 
du quotidien, ce qui fait 
installer le couple dans le 
vide et l’anéantissement. 
Certaines situations 
dramatiques de la pièce se 
basent sur le grotesque et 
le ton sarcastique à travers 
les répétitions insensées 
des actes et des paroles. 
L’absurdité a transgressé 
leur intimité et l’a vidée de 
toute sentimentalité.

« Ghorba » reflète la 
perdition des hommes et 
leur aliénation. Malgré les 
progrès technologique, 
scientifique, numérique 
… l’humain se trouve 
impuissant, peureux, 
anéant i .

Faiza MESSAOUDI 

Programme du jour

Programme rencontres, 
colloques et ateliers
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« Section 0 » ou quand la guerre du pouvoir devient folie

« Macbeth » une pièce de 
théâtre qui à elle seule résume 
tout ce que les tragédies 
shakespeariennes portent 
comme thèmes : la vengeance, 
la trahison, la folie, la lutte pour 
le pouvoir, l’usurpation, est aussi 
une œuvre intemporelle à partir 
du moment où l’humanité garde 
toujours en elle les prémices 
du mal, sombrant de plus en 
plus dans l’abomination et la 
sauvagerie. L’Irak pays du Tigre 
et l’Euphrate, haut lieu de la 
culture et de la civilisation, pays 
de la Mésopotamie est devenu  
au cours des âges et des temps le 

théâtre d’une guerre sans relâche 
pour le pouvoir et son euphorie. Et 
tous ceux qui y étaient voulaient, 
à tout prix, y rester. Le « J’y suis, 
j’y reste » machiavélique devient 
une caractéristique de  ceux 
qui accèdent au pouvoir, ceux-
là même qui ne  délaisseront 
pour rien au monde  le pouvoir 
auquel ils ont accédé. Alors, quoi 
de plus représentatif de cette 
situation désolante, par moments 
ridicule, que  le théâtre de la 
vérité ? Un théâtre engagé dans 
le politiquement incorrect et qui 
saura porter sur scène une réalité 
atroce et barbare.

Une parodie de l’œuvre 
s h a k e s p e a r i e n n e

Dans « Section 0 » de l’irakien 
Fekrat Salem, a donné une  
mouture moderne de la tragédie 
Macbeth en planchant sur les 
différentes acceptions d’un 
système scolaire en tous les cas 
défaillant. 

La sonnerie retentit. Sur scène 
les personnages protagonistes 
prennent d’assaut la direction 
d’une école. Mensonge, tromperie 
et fausseté sont les maîtres 
mots de cette  pièce au vitriol 
et  qui met en lumière les plans  
imaginés par ces imposteurs pour 
falsifier l’histoire et les manuels 
scolaires.  Ces personnages qui 
évoluent dans le déni total de 
leurs actes infâmes sont tour à 
tour démasqués et à chaque fois 
couverts  d’ignominie.  

Et pour finir, une question: 
le théâtre n’est-il pas le plus 
politique des arts ? Certainement 
oui, sauf qu’une œuvre n’a en 
aucun cas l’effet de la panacée 
pour apporter des changements 
immédiats mais est  en mesure 
de provoquer un débat sur un 
sujet délicat dans un pays où 
la question du pouvoir et ses 
usurpateurs relève du tabou. 

Mona BEN GAMRA 

Une œuvre pertinente,  «  Section 0 »,  la pièce de théâtre que signe la 
troupe irakienne du théâtre national planche sur la tragédie shakespearienne 
« Macbeth » pour en faire une œuvre en complète  résonnance avec la 
tragédie que nous vivons actuellement, lorsque la guerre du pouvoir 
devient folie, donnant à voir une pièce de théâtre qui mêle une certaine 
vision de la tragédie  à la  crudité réaliste. 

Théâtre national irakien 
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Lumière sur l’immigration clandestine 

Dans un décor minimaliste et 
une lumière tantôt claire, tantôt 
obscure, sous les bruits des 
bombes et les gazouillis des 
mouettes six personnages venant 
de différents pays d’Afrique 
s’apprêtent à partir dans un 
nouvel eldorado. Partir pour ne 
plus revenir. Muni chacun d’un 
sac à dos, ils tentent de traverser 
la mer pour rejoindre les côtes 
européennes au péril de leur vie, 
mais un spectacle effroyable les 
dissuadent et ils décident de se 
rétracter en choisissant d’obtenir 
leur visa légalement. Leur dignité 
bafouée ainsi que leur sentiment, 
ils se résignent à gagner la partie 
en engageant des discussions 
houleuses avec le supposé au 
visa. 

Quitteront-ils cette Afrique 
berceau de l’humanité qui a 
abandonné ses fondamentaux 
et est devenu invivable à cause 
de ses dirigeants teigneux 
capable de tous les compromis 
avec l’Occident pour garder 
leurs privilèges ?  Le groupe de 
clandestins palabrent devant 
le guichet du consulat avant 
d’obtenir enfin le précieux 
passeport, pièce précieuse vers 
l ’Eden.

Rouguiatou Camara propose 
une écriture subversive en nous 
donnons à voir des victimes 
hissés en héros courageux, qui 

font face à des épreuves difficiles, 
mais  décident d’abandonner la 
partie pour rester et reconstruire 
la terre de leurs ancêtres. Les 
6 comédiens : Aboul Karil Sylla, 
Amadou Camara, Boutouraby 
camara, Mamaïssata Sylla 
et Fodé Sylla, nous offre un 
regard attachant sur la terrible 
réalité des clandestins et leur 
désir partagé entre rester sur le 
continent le plus vieux et le plus 
riche du monde ou partir sur des 
territoires nantis mais hasardeux. 

La pièce est aussi un 
plaidoyer contre l’autoritarisme 
des gouvernants qui ont conduit 

leur peuple à  la misère et 
l’abandon. Le débat qui a tout 
l’air spontané ne manque pas de 
pertinence mettant en cause les 
drames profonds de l’immigration 
clandestine. Une tragi-comédie 
chargée de rebondissements et 
de suspense et ponctuée de danse 
et de chant africains. La salle 
Le Rio a applaudi chaudement 
ce spectacle programmé dans 
la compétition officielle de cette 
22ème édition des JTC.

Neila GHARBI

L’immigration clandestine reste le 
thème privilégié du théâtre de l’Afrique 
subsaharienne. La comédienne, 
conteuse et metteure en scène guinéenne 
n’y va pas de main morte avec ce sujet, 
préoccupation essentielle des artistes 
actuels de la scène théâtrale africaine. 

« Les cartes de l’Afrique », sa toute 
récente création après « Les humiliés », 
»En bordure du quai », « De la mémoire 
des errants » etc., aborde les drames de 
l’immigration irrégulière avec son lot de 
désespoir  et d’incertitudes face à un 
présent et un avenir incertain.

Les cartes de l’Afrique de Rouguiatou Camara (Guinée)



Le théâtre aux temps des risques
Colloque : 

L’intervenant débute sa 
communication en développant 
l’idée émise par D. Mohamed 
Mediouni, président de la séance, 
que le théâtre est Pensée. Il 
explique que  l’art accompagne 
la pratique et la pratique alimente 
la réflexion. 

Depuis le passage du cultuel 
vers le culturel, à partir du 
moment où le théâtre a quitté le 
berceau de la spiritualité et s’est 
transformé en activité théâtrale, 
des ruptures individuelles et 
collectives se sont manifestées. 
Il est donc basé sur les crises et 
les ruptures depuis le début.

Certains affirment que le 
théâtre est né au XXème siècle à 
partir de la colonisation. Mais le 
théâtre africain est né à l’image 

des autres théâtres, c›est-à-dire, 
des rites comme pour le théâtre 
européen dont le parrain est le 
théâtre grec. L’Afrique est en effet 
un continent très riche en rituels, 
alors comment imaginer que ce 
théâtre n’a commencé qu’au 
XXème siècle ? s’interroge-t-il.

Il considère que l’Europe a 
crée une discontinuité, et que 
l’Afrique n’a pas attendu l’Europe 
pour faire du théâtre. Si ce théâtre 
francophone est né avec la 
colonisation, c’est parce que les 
africains étaient colonisés, ils ont 
développé des fromes de théâtre 
pour répondre à la rupture à tous 
les niveaux et dont ils étaient 
victimes. Cette nouvelle lame 
d’expression suite à une situation 
de colonisation a crée une rupture 

totale avec nos traditions. On a 
évolué avec le théâtre du rite, 
le théâtre de masse, le théâtre 
populaire au théâtre d’élite, 
cependant le théâtre d’élite n’est 
compris qu’avec ceux qui sont 
scolarisés, c’est-à-dire le public 
qui comprend la langue française, 
et par la suite, il y a e une rupture 
linguistique et une rupture dans 
le public. Ces ruptures n’ont 
pas épargné les conditions de 
représentation, de l’espace 
entre autres. De surcroit, il fallait 
réhabiliter les visages africains ; 
les personnalités historiques sont 
déformées par la colonisation. 
Voilà des situations d’où sont nés 
des crises.

Faiza MESSAOUDI

Aujourd’hui, ont démarré les actes du colloque portant sur la thématique 
« Le théâtre aux temps des risques », organisé par D. Hamdi Hmaidi avec 
la collaboration de D. Besma Ferchichi. Parmi les intervenants, D.Ousmane 
Diakhte du Sénégal, qui a présenté une communication intitulée « le théâtre, 
art de paradoxe ». 
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