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املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات الثقافية والفنية
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رئيس التحرير: لطفي العربي السنوسي

المحررون بالقسم العربي:

نادية بروطة
كمال الهاللي

كمال الشيحاوي
محمد المي

رمزي العياري

المحررون بالقسم الفرنسي:

فائزة المسعودي
منى بن قمرة
نائلة الغربي

نشرية األيام ـ الدورة 23
صور الغالف والمجلة: الشاذلي عرايبية، قصي بن السنوسي

تصميم وتركيب: مروان بن صالح

إما  بامللل،  يشعر  أو  ينام  املتفرج  تجعل  التي  املرسحية  إن 

أن تكون معمولة بشكل غري كاف، وإما إنها سيئة، وهنا تصبح 

املربرات الفكرية الزائفة التي يحاول البعض فرضها علينا، غري 

محبذة وبال معنى. ومبا أن املرسح هو عرض حي، فإن الغرض 

منه يجعلنا نعيش بعض املشاعر الصادقة. وال يهم إذا كان األمر 

إنه  الحب.  أو  الغضب  الرغبة،  التمرد،  الحزن،  باملرح،  يتعلق 

يخاطب قلوبنا بقدر ما يتجول يف عقولنا. وعىل هذا النحو، فإن 

استامعنا له، واستمتاعنا به، والذي عادة ما يرتجم باالحرتام من 

خالل الصمت، أو الضحك، والتجاوب، يف بعض األحيان، يكون 

مشكوك فيه. ودون الرجوع إىل إفراط املمثلني ومبالغاتهم، ملاذا 

بالرضورة؟  مشاعرهم  وحبس  احتواء  املتفرجني  عىل  يتوجب 

وإذا كان هناك شخص ما يضحك بصوت عال قليال، فلامذا دامئا 

بقولهم  بالصمت،  يطالبونه  آخرون  أشخاص  هناك  يكون  ما 

مثال، "شت"، كتعبري عن انزعاجهم؟ الكل يسمع املمثلني، مثلام 

يسمعنا املمثلون أنفسهم، ما هي اإلجابات الجميلة، التي ميكن 

املمثلون  فنهم؟  عىل  أفعالنا  ردود  خالل  من  لهم  نقدمها  ان 

القاعة  تكون  ومتى  لهم،  منتبهة  الصالة  تكون  متى  يدركون 

اعىل  إىل  وتحملهم  كهربائيا  تنشطهم  وكيف  معهم،  متجاوبة 

يف أدائهم. وعندما يحدث كل هذا، يعني التبادل بني الطرفني 

قد تم إنشاؤه بشكل سليم، وإن الجدار الرابع قد رفع بينهام، 

وأصبح الجميع -ممثلون ومتفرجون- جزءا ال يتجزأ من العرض. 

وال  متاما.  العكس  عىل  بل  سلبيا،  ليس  املتفرج  دور  إن  إذن، 

يقترص األمر عىل أنه فريد من نوعه، وميكن أن ينظر إىل نفس 

العرض بشكل مختلف من قبل كل فرد من أفراده، ولكن ردود 

أفعاله ميكن ان تؤثر عىل تجربة املمثلني. وإنهم، أي املمثلون، 

املتعلق  املتفرجون،  يحمله  الذي  الصمت،  جيدا  يدركون 

الطقطقة  جيدا،  يسمعون  وإنهم  ولعبهم،  ونطقهم  بشفاهم، 

املزعجة التي يحدثها الكريس عندما يطويه بقوة أحد املتفرجني 

عند مغادرة القاعة.

بشكل  لهم  محجوزة  تعبري  لحظة  بالطبع  املتفرجني  لدى 

الواقف  التصفيق  وبني  للعرض.  النهائية  التحية  لحظة  خاص، 

التصفيق:  والسخرية توجد لوحة كاملة للكشف عن نوعيات 

خجول، مبعرث، مهذب، حار، إعجاب ... ولكن دعونا نعود إىل 

فمن  حامسه،  إلظهار  يقف  الجمهور  أحيانا  رأينا  إذا  أقصاه: 

العرض. هل ألن  نهاية  يسخر يف  نسمع صوته  ان  النادر جدا 

العروض نادرا ما تكون سيئة للغاية؟ لالسف ال. ومن األرجح ان 

)تربية الجمهور الجيدة(، هي التي قامت بكبح ردود أفعاله. 

ومع ذلك: عندما يكون العرض سيئا، وحتى لو قدمه أصدقاء 

نهايته.  يف  السخرية  أو  الرصاخ  عن  أنفسنا  مننع  ال  لنا، سوف 

يف  نخدمهم  ال  وسوف  صادقني،  نكون  ال  سوف  لذلك،  خالفا 

سيعلمون  بالعمل،  نشيد  عندما  األقل،  عىل  ذلك  وبعد  يشء. 

بأننا أحببناه حقا. وإذا كان املتفرج ينتظر أداء أكرث واقعية من 

طبيعة املمثلني، أال يدين لهم يف املقابل بصدقه؟ وان يجرؤ عىل 

التعبري عام يشعر به حقا، كعالمة عىل االحرتام والنزاهة اتجاه 

عمل اآلخر.

يف النهاية، يكون مكان املتفرج يف مركز املرسح: فمن أجله 

قد وضع كل يشء يف مكانه، فهو الذي نسعى إلغوائه، وبالتايل، 

هو الذي له الكلمة األخرية. 

وللمتلقي الكلمة الفصل ..
تفاعل الجمهور وتوفر املتعة، هل هام معيار نجاح العرض املرسحي؟ الجواب، نعم وال، يف ذات الوقت. ألن 

العرض الناجح غالبا ما يخضع لذائقة املتفرج نفسه، وعىل مشاهداته، وتربيته الفنية. ثم هل أن املتفرج يف مثل 

إعطاء عمل  الغرض من املرسحية هو  أن  العروض؟ ال سيام  الحالة يكون سلبيا عندما يحتفي بعرض من  هذه 

للممثلني ومتعة للمتفرجني"، كام يقول الكاتب الفرنيس جان أنوي.
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د. محمد سيف
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وق�����د واج������ه ه���ذا 

عمل  ملشاهدة  االستعداد 

الثالث  الساعات  يتجاوز 

كثريا  أثرت  أخرى  مشكلة 

العمل  اس��ت��ق��ب��ال  ع��ىل 

ضعف  وهي  ومشاهدته 

يعود  وال  املمثلني.  صوت 

تقني  مشكل  إىل  األم��ر 

الّريو  قاعة  أن  اعتبار  عىل 

تسمح يف هندستها بسامع 

دون  املمثلني  أص���وات 

عندما  تقنية  مضّخامت 

يرفعون من طبقة صوتهم 

لهذا  ينتبهوا  مل  ولكّنهم 

تقديم  وواصلوا  العائق  

عملهم رغم صيحات عدد 

برفع  للعرض  املتابعني  من 

عددا  جعل  ما  ال��ص��وت، 

كبريا منهم يغادرون القاعة 

تباعا. وال يفرّس خروج الجمهور من القاعة بذلك العدد الكبري باألسباب التي ذكرنا فقط 

بل إىل طبيعة العمل ذاته كام سنبنّي. 

إطالة غير مبرّرة في مدّة العرض
إخراجية  و  درامية  بعّدة  تتجّهز عادة  زمنيا  الطويلة  املرسحية  األعامل  أن  فمعلوم 

العرض  مّدة  خالل  املتفّرج  بشّد  لها  يسمح  مبا  والتقنيات  واملحامل  األشكال  متنّوعة 

فضال عن حاجتها لالستناد لنصوص قوية ومبهرة وممثلني من طراز عال جّدا وهو ما 

مل يظهر خالل أكرث من ساعة ونصف من انطالق عرض"شمس ومجد" الذي عّول عىل 

آداء ممثلني داخل فضاء ركحي فقري من حيث عنارصه السينغرافية ما جعل الخطاب 

امللفوظ هو املهيمن عىل مساحة العرض لفرتات طويلة تركت الكثري من الرّتابة. وماّم 

أضعف حامس جزء كبري من الجمهور ملواصلة مشاهدة العرض أن املوضوعات والقضايا 

التي تربز يف حوارات الشخصيات هي من صميم الحياة اليومية للممثلني أنفسهم ومن 

مشاغلهم وتفاصيل حياتهم بكل ما فيها من رتابة ومشاكل تتشابه عادة رغم اختالف 

العادات واللّهجات. وقد جاءت قصصهم وحكاياتهم مقطّعة، منفصلة بعض اليشء مبا 

جعلها أقرب إىل املقاطع أو اللّوحات املرسحية . ورمبّا يكون العرض مالمئا لطلبة املرسح 

والفنون يف فضاءات الجامعية.

حكايات طويلة بتفاصيل أطول
علم  طالبة  عبود(  جنا  )مجد،  شخصية  من  ومجد"  "شمس  حكاية مرسحية  "تبدأ 

دحدوح(  جان  زياد،  بن  )طارق  فيه  الذي  املطعم  يف  للعمل  تذهب  التي  االجتامع 

ويعلمها أصول مهنة النادل يف املطعم، وطبيعة زبائن كل طاولة، والخدمة املطلوبة لهم، 

بينام أختها )شمس، آية محمود( تعمل يف حانة ميلكها )مارشميلو، فادي جوايش( الذي 

يعمل يف التمثيل، وتأيت إىل البار املمثلة النجمة الصاعدة )جوليا، نانيس خوري(، وهي 

التي تقيم عالقة مع زميلها بالدفعة يف قسم التمثيل باملعهد العايل للفنون املرسحية، 

ويرتكها، وتحاول أن تقيم عالقة مع زميل آخر يف دفعتها )خليل، ينال منصور(، لكن 

بديل  أي  أو سبري"  "إستبنه  يكون  أن  مراميها ألنه ال يحب  يتامدى معها يف  خليل ال 

أحد، وهو يقيم عالقة مع )شمس، آية محمود( التي تدرس يف معهد خاص يف جرمانا، 

ويطلب منها أن تؤدي منوذج حيوان ليك تقلده، وتخرق خيار هذه العالقة مع )غيث، 

عالء زهر الدين( الذي يتخىّل عنها ملصلحة عالقة أخرى..

ويبدو أّن العالقات القامئة يف العرض املرسحي تقدم منوذجاً خاصاً للوسط )الفني- 

العمل استطرادات عن مؤلّفني مرسحيني  التمثييل( يف سوريا، وإضافة إىل ذلك تخلّل 

وكتابا ونصوصا شهرية ومفّكرين.

مالحظة ختامية
كان ميكن أن يكون العمل أكرث متاسكا وقّوة لو اتجه نحو االختزال والتكثيف ولكن 

السينغرافية  لوحاته  وتواضع  اإلخراجية  امكانياته  ضعف  مع  الّصورة  بتلك  إطالته 

ومحدودية آداء املمثلني كّل ذلك أرّض به كثريا. ولعل الحظ الذي وجده خالل عرضه 

بسوريا كام يظهر يف عديد املقاالت املنشورة حوله مل ينله يف تونس ورمبا يحتاج األمر 

إىل تحليل ملا حدث من تحّوالت يف مزاج الجامهري العربية التي باعدت بينها ظروف 

ومعطيات خاّصة. أقول رمّبا.
كمال الشيحاوي

العرض السوري"شمس ومجد" ألسامة غنم:

عندما ال تتناسب إمكانيات العمل الركحية مع زمنه الدرامي الطويل
جزء من الجمهور الذي حرض ملشاهدة العرض الّسوري "شمس ومجد" ملخرجه"أسامة غنم" مساء الثالثاء 06 ديسمرب 

تطالب  أصواتا  العرض  انطالق  وقبل  الّريو  قاعة  داخل  ترّددت  وقد  ثالث ساعات(  العمل)أكرث من  بطول  علم  كان عىل 

بأن يقّسم العرض إىل جزأين وهو مطلب مفهوم لدى جمهور املرسح التونيس الذي تعّود عىل معظم العروض املرسحية 

التونسية التي ال تتجاوز مساحتها الزمنية الساعة الواحدة وهذا باستثناء بعض األعامل للفاضل الجعايبي مثال. 
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ذاك هو املشهد الذي اقتبل الجمهور، وهويتخرّي مقاعده يف قاعة الفن الرابع يف الثالثة بعد 

الزوال من يوم الثالثاء 6 2022-12-. ثم انطفأ الضوء معلنا بداية العرض.

نحن يف قرية إفريقية، أربعة شخوص بصدد الغناء والرقص حول كاهن-ساحر كام لو أنّهم 

يوقظونه من سفرته الروحية إىل منازل األسالف يك يستجلب بركتهم. الكاهن الساحر مبالبسه 

بالغة  به. ويف حركة طقسية  ويدورون  بهم  يدور  وبعصاه  طيور(  بريش  مرقّعة   ( الطقسية 

الكاهُن  يلّم  أكفّهم.  يف  شموعا  حاملني  حوله  ويتحلقون  دائرة  يف  ينحني  والداللة،  الرهافة 

الساحُر النوَر من أياديهم املتذّرعة يف إنائه ليحفظه ويحرسه من الظلامت التي تتهّدده. تلك 

مهّمته التي نُذر لها بسبب استعداه الخاص فهو حارس تقاليد القرية وتراثها الروحي، حامل 

النورالذي يستمّده من الروح املُسترت للجامعة.

يفسد الطقس االحتفايل بوفرة املحصول، حني يبدأ الشّك يف وجاهة ويف معقولية الصلوات 

أخرى ملشاكلنا،  الُسْكر هناك حلول  القرويني وقد مثل من  أحد  يقول  األسالف.  املوروثة من 

يكفي أن ننظر من حولنا. فهذه الصلوات ال تنفع واملاء املقّدس ليس سوى ماٍء، والكاهن بال 

قدرات وال حول له وال ميلك القداسة أو القدرة عىل ايقاع اللعنات. كام يفّجرالقروي السكران 

معضلة ثانية تنضاف إىل معضلة الشك ورضورته، متْثُل يف التايل: الفتاة التي تخرّيها الكاهن 

الساحر يك تحفظ أرسار القبيلة املقّدسة، حامل من رجل أبيض اغتصبها يف ضفة النهر.

يغادرالكاهن القرية، وال تنفع معه كّل الرجاءات، فالزمن مل يعد زمنه وزمان آلهته القدمية 

التي تواصلت  العبودية  ، وأسالفه خذلوه وصار بال حْول أو هالة يف زمن الظلامت، ظلامت 

يف افريقيا طيلة أربعة عرش قرنا. يف لوحات وفصول متقنة دون زوائد يف النص أو يف الكتابة 

السينوغرافية ، روى لنا العرض قّصة  هذا الجرح االفريقي واالنساين العميق، فيام يشبه البحث 

عن الربء وعن التطّهر، واستعادة للنورالضائع .

يف مشهد نرى الكاهن الساحر وهو يحاور أسالفه بحثا عن حلول، غضبان بعد أن خذلوه . 

ثّم يف  مشهد آخر نرى عراكا بني قرويني مل يجدا ما يسكن جوعهام. بعدها تتواتر املشاهد التي 

تروي الغصص التي كان سببها الرجل األبيض.

انخرم نظام العامل القديم وصاراألبيض سيّدا وتحّول الناس إىل عبيد يف األرض التي مل تعد 

نفس األرض. كم من أناس نفقوا يف السفن التي حملتهم إىل براري بعيدة من بوابة " الذهاب 

بال عودة ". كم من رجال تّم إخصاءهم . كم  من نساء اغتصنب وخضعن للسخرة. من كّل 

هذه األطياف املعذبّة التي مرّت عىل مرسح التاريخ ثّم غابت وراء ستائر النسيان، اختار صّناع 

العرض السينغايل أن يحّدثوننا عن أخبارهم بجاملية متقّشفة وأن يجعلوا من هذه األطياف 

املندثرة أجسادا ذوات أنْفاس.

أمام مجرّد ألواح خشبية ، جزء من سور، توضع يف مقدمة املرسح ميينا، وسط إضاءة خافتة، 

كناية عىل غلبة ُدكَْنة الرّش وعتامته، نفهم أننا يف قرص رجل أبيض مع خادمه الخاليس وهام 

يتدبّران أمور السطو عىل ثروات األرض وسياسة استعبداد أصحاب األرض. وقّدام مجرّد أسالك 

عالية توضع عىل يسار املرسح، وسط ضوء خافت، نفهم أننا يف سجن ال خالص منه، فحتّى 

الطفل الخاليس الذي كانت 

القروية املُغتصبة قد احتفظت به عىل أمل أنّه يحمل خالصا ممكنا ما، اُنتزع منها.

تكون عبدا حني تكون بال أحالم، يقول أحد شخوص املرسحية. ولعّل العرض السينغايل أراد 

أن يقول لنا أّن العبودية الحقيقية تكمن يف التخيّل عن االرث الروحي الذي ميثل كذخرية ال 

تنفذ برغم الشّك . تنتهي املرسحية بخالص القرويني واألم من القيود عىل يد الطفل الخاليس، 

الخادم الوضيع للسيّد األبيض، الذي عرف أّمه وحقيقته. وهو خالص تحّقق بعون من كاهن 

، مكان  القرية وحارس تقاليدها الذي كان يرفع عصاته راقصا يف خلفية املرسح ، من مكان قيصٍّ

ميلء بالنور.

الكربى،  الخطيئة  ، هو  النسيان، نسيان ما حدث من سطو وقسوة  الغفران ممكن ولكن 

خطيئة يطّهرنا منها الفن حني يتصّدى لحقائق التاريخ ويحفر يف الرشايني املفتوحة الفريقيا.

كمال الهاللي

العرض السينغالي »الديار« ألرونا با، فرقة ريسكاب أرت :

العبودية أن تكون بال حلم  وبال إرث روحي
عىل الركح الفارغ بضع أغراض وأدوات من التي تُستعمل يف االحتفاالت الدينية بإفريقيا. شموع تيضء يف العتمة 

، خياالت املمثلني وقد استقروا بْعُد يف أدوارهم تروح وتجئ، أو لعلّهم يتهيؤون للدخول فيها فيام يشبه التهيأ 

لطقس ديني. ويف الوسط متاما شبُح كهل يغفو أو هو ساجٌد سادٌر يف صالته الصامتة.
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وتعترب تجربة مرسح الحرية يف تونس من التجارب الرائدة واملؤثّرة يف محيطها، وكلام 

كان املوعد مع تجربة يوقّعها مودعو الّسجون التونسية كان التميّز حليفا لهم، واستلهم 

الحضور من هؤالء الصمود والتمّسك بخيوط رقيقة للضوء واألمل.

النفيس واالجتامعي  التأهيل وإعادة اإلدماج  ومن منطلق قناعتها بدور املرسح يف 

تجدد أيام قرطاج املرسحية العهد مع قسم مرسح الحرية باحتضانها إلنتاجات مرسحية 

للمؤسسات السجنة واإلصالحية بالرشاكة مع الهيئة العامة للسجون واإلصالح.

وقد كان جمهور فضاء "مدار" بقرطاج عىل موعد يوم الثالثاء 6 ديسمرب 2022 مع 

عرضني مرسحيّني من توقيع سجني ڨفصة وبرج العامري، كان العرض األول تحت عنوان 

En Panne، والثاين بعنوان "تخلبيزة"، وكان ذلك بحضور كل من مستشار وزيرة العدل 

مكلف مبلف السجون لدى الوزارة السيد برهان العزيزي ورئيس الهيئة العامة للسجون 

واإلصالح العميد سامي النار واملديرة العامة لشؤون املودعني السيدة جميلة صميدة.

ويف الورقة التالية تفاصيل عن هاتني التجربتني وما حملتاه معها من معان وتأّمالت...

كل الطرقّ معّطلة..
 En يف فضاء خال إال من مرفق صّحي مغلق )مرحاض(، انطلقت أحداث العمل األول

panne، الذي تناول طرحا ملسألة الفساد املسترشي لدى بعض املسؤولني، يقف عدد 

من املارين يف انتظار دورهم للدخول إىل املرحاض الذي ثبّت يف الطريق الرسيعة، املّل 

عىل عجل والكل مضطرب بسبب الوضعية التي وجدوا فيها.

وبينام ظهرت شخصيات توحي ببؤس حالتها االجتامعية واملادية، وقف "يس صالح" 

يف كامل أناقته، ببدلة نظيفة وحقيبة عمل وهو يخاطب "السكرترية" التي تذكره ببعض 

مواعيد يومه الحافل بالّصفقات واألرباح.

بأنانيته  ليذكّروه  النجاح  بأعداء  صالح"  "يس  نعتهم  من  وهم  البقية  حوله  التّف 

كمسؤول ومبا تقرتفه يداه من جرائم يف حّق أناس عجزوا عن توفري خبز يومهم بسبب 

استفحال الفساد داخل الدولة.

ينطلق حوار تصادمي بني املجموعة أمام املرحاض املغلق، ويف انتظار دور كل فرد 

منهم تتوّسع دائرة االتهامات بني طرفني أساسيني ميثالن صنفني من املواطنني: مسؤول 

فاسد يف مواجهة مواطن مطحون، تعترصه ظروف الحياة القاهرة وتفسد سكينة يومه 

وتجعله مختنقا بالتفاصيل املوغلة يف الوجع.

كان أداء املمثّلني متقنا، ومتيّز كل املشاركني بالقدرة عىل التبليغ مذكّرين بأن الفّن 

متاح ملن هم وراء األسوار، ملن يسكنهم فعل التغيري ويحلمون بغد آخر مختلف.

ينتهي العمل باكتشاف أن الجميع عاش وهم وجود شخص داخل املرحاض العمومي، 

حني داهموا املكان وكرسوا الباب ليكتشفوا أن الحجرة شاغرة، وان الصوت الذي كان 

الّدور مل يكن سوى صوتا خياليا يعكس منط حياتهم  بأن "يصربوا" وينتظروا  يجيبهم 

املزيّفة التي قضوها مضطربني ومنتظرين دون أن يحاولوا كرس األبواب املوصدة.

نال عرض En panne سيال من الهتافات والتصفيق وتفاعل الحضور مع النهاية التي 

فتحت مجاال للتفكري وإعادة النظر.

يذكر أن مرسحية En panne تقع يف 40 دقيقة، وهي من إخراج لسعد حمدة.

تخلبيزة...وجنون البحث عن األمل....
وقد تناول العرض الثاين الذي حمل عنوان "تخلبيزة" جملة من الحاالت االجتامعية، 

العمل وهم من  اعتمد منجزو  العقلية،  التي جمعها مكان شبيه مبستشفى لألمراض 

عليه  غلبت  طريفا  أسلوبا  العامري  برج  بسجن  واملودعني  واإلصالح  السجون  إدارة 

الحركة، وتسارع األحداث واملواقف.

الركح يف كّل االتجاهات، تركض وترقص وترصخ  6 شخصيات مجنونة، تتحرّك عىل 

وتغني وتتاميل وتسقط ثم تعاود الوقوف، غايتها التعبري عن مطلب وحيد وهو إعادة 

"خبزها" املرسوق.

فعل  إىل  إشارة  يف  الظّل،  خيال  تقنية  املرسحية  بداية  يف  العمل  مخرج  استخدم 

الحلم الحارض يف عقول هؤالء املجانني الذين سيتواترون عىل الركح لنكتشف أن هؤالء 

األشخاص هم ضحايا الفقر والقهر والظلم وانعدام فرص العمل والحلم.

جّسد السجناء بحرفيّة ملفتة أدوارا مركّبة، عرّبت عن آالمها وقهرها وسخطها عىل 

اآلخر الذي دفعها اىل الجنون، ونال هؤالء تعاطفا كبريا مع الحضور وإعجابا أكرب مبا 

قدموه ركحيا من طاقات فيّاضة وقدرة عىل التلّون واإلقناع.

نادية بروّطة

في قسم مسرح الحرية:

 من وراء األسوار العالية يطّل إبداع جميل....
ألن املرسح هو فّن حرية ومقاومة، فإن الولوج إىل العوامل الشاهقة فيه أمر موكول فقط إلرادة الفرد، إرادته حتى وإن 

قّيد باملكان والزّمان وانطفأ بريق يومه وراء األسوار العالية.
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املرسح  مخيلة  وتتحجم  األفق  ويضيق  الدوائر  تنغلق  هنا 

ويتنمط األداء ويتشوه، وتغيب الرؤى وال يبقى غري أن نجرت آلية 

تقودنا إىل طمر املرسح متاما وكام لو أنه مل يكن ومل يوجد عىل 

اإلطالق ..

تعضد  واجتهادات  ورؤى  قراءات  عن  البحث  من  بد  ال  إذن 

أهمية املرسح ورضورته باعتباره فنا إبداعيا يدفعنا ويحفزنا عىل 

الدوام عىل استكشافه دون توقف أو حدود ..

إنها املحاوالت الدائبة يف اكتشاف املغاير واملتجدد واملتشظي 

يف املرسح، فدأبنا ال يكمن يف تغيري املتلقي وتغيري مسارات تلقيه 

ولكنها   ، وأشكالها  أنواعها  املتاحة مبختلف  املرسحية  األفضية  يف 

املحاولة املستمرة يف استخراج رؤى وأشياء جديدة من املمكن أن 

يتحاور معها املتلقي ويشاكسها ويشكل رؤى جديدة من خاللها 

وعربها من شأنها أن تنتج تجربة مرسحية جديدة مل تخطر عىل 

بال املرسحي واملتلقي أبدا ، وكام لو أنها تنتج يف اللحظة والتو .

محاوالتنا  يربك  مغاير  بجديد  يأيت  مل  ما  املرسحي  العمل  إن 

الباحث  املرسح  قبيل  من  يعد  ال  فهو   ، تعريفه  يف  التنظريية 

مقتناه  أو  أحببناه  سواء  الجديد  بهذا  نقبل  ولعلنا   ، واملشاكس 

أنه خلية أساسية من خاليا  أنه يظل راسخا فينا وكام لو  ، ذلك 

تكويننا البيولوجي واإلنساين والداليل .

إن املرسحية ـ حسب بيرت بروك ـ ” هي سالسل من االنطباعات 

، ملسات صغرية ، واحدة بعد األخرى ، شذرات من املعلومات أو 

املشاعر ، يف تتابع يستثري إدراك املتلقي” .

عىل  عيص  اإلنطباع  الجزيئيي  املغاير  العرض  يظل  هنا  من 

التعريف ، إذ أنه ال ميكن أن يدرك بسهولة من مختلف حلقات 

عنارصه املرسحية ، ذلك أنه مكتنز بدالالت مراوغة للمنتج النيص 

، كام هو الدال الزمني لدى آن بروسفيلد ، غري مبارش ومبهم ، 

وألن عنارص مصريية مثل اإليقاع والسكتات والنطق عىل مستوى 

العرض يصعب إدراكها .

إن هذا الدال الصعب اإلدراك يقرتح أسئلة أكرث شائكية : ما هو 

الزمان يف مجال املرسح ؟ هل هو الزمن الكوين للساعة ؟ هل هو 

املدة التاريخية ذات االتجاه الواحدي ؟ هل هو إيقاع املجتمعات 

اإلنسانية وعودة نفس الطقوس ونفس االحتفاليات ؟ .

بالنسبية  تتعلق  تقودنا إىل مسائل  األسئلة واألمور  مثل هذه 

يبدو  قد  ، فام  التجريب  تحديد  تلعب دورا يف  ، وهي  الثقافية 

، وال وجود  بلد آخر  تجريبيا يف  أن يكون  بلد يصلح  تقليديا يف 

لقاعدة تحكم خيال املبدع يف عرص ما بعد الحداثة حسب الناقد 

الربيطاين جون إلسم .

أن  ، وعلينا  أن هناك عمال طليعيا   : نقول  أن  لذلك ال ميكننا 

ننظر لكل عمل عىل اعتبار أن له طليعيته الخاصة به ، فنحن يف 

هذا الصدد ال نقدم نظرية محددة لها بناؤها الفني واملوضوعي 

 ، ما  معنى  إىل  للوصول  تسعى  ووسائل  أفكارا  نقدم  ما  بقدر   ،

فكرة ما .

قدمه  ما  مجمل  اإلشكايل  املنحنى  هذا  إىل  ذهابنا  ويعزز 

املخرج األملاين بيرت تسادك من عروض مرسحية إشكالية ، حيث 

بالعظمة  يؤمن  ال  وأنه  خاصة   ، بالفوضوية  تتصف  عروض  أنها 

املرسحي  النص  يف  يبحث  ال  أنه  ذلك   ، العدالة  أو  النظام  أو 

إنه ينسف كل  نقائضها،  ، بل يبحث عن  ليخرجها  الكلامت  عن 

توقعاتنا ألنه يبحث عن الالمتوقع يف كل تجربة مرسحية يتصدى 

والباحثني يف حرية  النقاد  الكثري من  أوقع  الذي  األمر  ، وهو  لها 

من أمر قراءة هذه التجارب ، ومن بينهم الناقد واملفكر املرسحي 

األملاين بريند زوخر .

معمل   ، معميل  وجود  أنه  املرسح  عىل  نطلق  أن  ميكن  هل 

 ، االجتامعية  العلوم  معمل  عن  يفرقه  ما  وهو  والتخيل  للخيال 

ذلك أن معمل الخيال والتخيل تتم فيه حالة اإلبداع وتتم إعادة 

الجديد  لنا  تقدم  درامية  أو غري  درامية  بنية  املجتمع يف  صياغة 

واملغاير والال مألوف ؟

إن هذا املعمل التخييل أكده الكاتب اإلسباين ألفونسو ساسرتي 

يف أكرث نصوصه املرسحية ومن بينها )الكاممة( التي أخرجها الفنان 

البحريني املبدع الباحث عبدالله السعداوي ، والذي من خاللها 

للنص  التخييل  شكل جسدا تخيليا أسهم يف تشظية هذا املعمل 

القاهرة  مهرجان  يف  مخرج  أفضل  جائزة  عليها  استحق  والتي   ،

الدويل للمرسح التجريبي عام 1994 .

يف  املرسحية  تجربته  عن  جوهريا  سؤاال  فوزان  أندريه  يطرح 

املغرب : ” كيف ميكن أن تستدر األمطار وهي نادرة ، كيف ميكن 

أن نولد اإلبداع ؟ .

سؤال رمبا يلح عىل كل متصد لتجربة مرسحية ، سؤال يدفعنا 

ما  ردم  دامئا يف  ، سؤال ميعن  واالكتشاف  والبحث  للتجدد  دامئا 

نعتقد أنه صحيح

المسرح ورؤى التخلق .. 
يقول لرسوي : ” إنه ما من يشء أشد اضطرابا للنفس من أن نعتقد يف صحة ما نريده نحن 

أن يكون صحيحا ” ..

ية
اح

فتت
اال

 بقلم:
يوسف الحمدان
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المخرج المسرحي قاسم زيدان، أمين عام جائزة صالح القصب: لقــــــاء

من األسامء الحارضة يف هذه الدورة املخرج املرسحي 

وامني عام جائزة صالح القصب األستاذ قاسم زيدان 

مشاغل  بعض  عند  معه  التوقف  قصد  التقيناه  الذي 

هذه الدورة فكان هذا اللقاء الرسيع

سنعمل على تحويل جائزة القصب إلى جائزة مرجعية

ما حال المسرح في العراق؟ 

تعاقب  وقد  عام  مائة  ألكرث  وميتد  طويل  باع  له  العراقي  املرسح  بأن  تعرف  كام 

عليه أسامء كثرية من املؤلفني واملخرجني واملمثلني والتقنيني وبرزت فيه أساليب فنية 

متنوعة بعضها تقليدي واآلخر حدايث اذن هو ميتلك حراكا مرسحيا كبريا وخالل الفرتات 

املتعاقبة شهد املرسح العراقي قفزات نوعية يف املستوى الجاميل والتقدميي لذلك فقد 

أسس املرسح العراقي حضورا جيدا بني املسارح العربية وما يؤكد ذلك هو املستوى 

وباألخص  العريقة  العربية  املهرجانات  يف  العراقية  العروض  به  ظهرت  الذي  الفني 

العروض املرسحية للمخرجني  الكثري من  أيام قرطاج املرسحية الذي احتضن  مهرجان 

الرواد وكذلك املخرجني الشباب من ذلك ميكن أن نقول ان املرسح العراقي يف دميومة 

مستمرة رغم االنتكاسات التي تحصل بني الفينة واألخرى.

حضور املرسح العراقي يف الدورة 23 من أيام قرطاج دليل عىل حيوية وتطور املرسح 

العراقي.

والترويج  الفن  بسوق  يتصل  موضوعا  الدورة  هذه  تطرح 
للمسرح ؟ 

التي  األساسية  املحاور  من  هو  العام  هذا  قرطاج  أيام  اعتمدته  الذي  املحور  هذا 

تساهم يف التعريف باملنجز املرسحي وكذلك ايصاله إىل املتلقي العريب يف كل مكان من 

جانب آخر فان االشتغال عىل فكرة توفري الدعم املايل للعروض واملهرجانات املرسحية 

هو الذي سينقذ املرسح من مشكلة انحسار املوارد املالية التي تدعم املنجز املرسحي.

واعتقد أن هناك الكثري من القنوات االقتصادية والتجارية ستكون مستعدة لتقديم 

الدعم املايل فيام لو فتحت معها قنوات تواصل مقنعة ومربرة لذلك فان خطوة أيام 

قرطاج يف هذا املجال تعد خطوة رائدة ومحمودة علينا ان نتبناها ونعمل بها سواء 

كمرسحيني أو كمؤسسات فنية ومرسحية.

المفاييس  ماهي  القصب  صالح  جائزة  عام  أمين  صفتك 
المعتمدة السناد هذه الجائزة ؟ 

ظهرت  وقد  العريب  املرسح  يف  والوحيدة  الرائدة  الجوائز  من  تعترب  الجائزة  هذه 

بالتعاون بني أيام قرطاج املرسحية وبني الفنان املخرج املرسحي صالح القصب وتهدف 

هذه الجائزة إىل تكريم األسامء الالمعة يف املرسح العريب ودعمهم عىل املستوى املعنوي 

واملادي وهي اآلن يف الدورة الرابعة وحاولنا يف هذه الدورة ان نحصل عىل دعم مايل 

من رشكة mbe productions وهي رشكة متخصصة يف تنظيم ودعم الفعاليات الفنية 

والثقافية ومقرها فرنسا وتونس

الدورات  ففي  بالتونسيين  خاصة  تكون  تكاد  الجائزة  هذه 
السابقة منحت للتونسيين فقط؟ 

الفنانني  تكريم  األوىل مقترصة عىل  الدورات  فكانت  تونس  الجائزة ظهرت يف  ألن 

التونسيني وبدأنا يف الدورة املاضية بادخال الفنانني العراقيني ويف الدورة الخامسة سينم 

إختيار ثالثة فنانني واحد من تونس وواحد من العراق والثالث فنان عريب وبذلك نكون 

حققنا التوازن يف اختيار الفائزين واملكرمني

علمت نرشية األيام بأن جائزة صالح القصب قد تّم منحها هذه 

املديوين  محمد  الدكتور  من  كّل  إىل  الخامسة  دورتها  ويف  السنة 

الجودي  جبار  الدكتور  وإىل  تونس  من  الجبايل  توفيق  واملرسحي 

نقيب الفنانني العراقيني.

المديوني والجبالي من تونس و الجودي
من العراق يفوزون بجائزة صالح القصب 

خاص
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Programme Du jour

Deux éminents invités se sont joints à la tribune 
du colloque pour  cette deuxième journée modérée, 
pour sa première partie,  par l’universitaire Tahar 
Ben Guiza.  Alejandro DE LOS SANTOS et Cyrine 
Gannoun ont, en effet, donné leurs visions des choses 
par rapport à la question soulevée. 

A commencer par Alejandro DE LOS SANTOS 
qui  s’est dit être reconnaissant pour la Tunisie, pays 
où il a été formé professionnellement. Professeur 
d’université, entre autres,  ancien attaché culturel 
à l’Ambassade d’Espagne en Tunisie, notre 
interlocuteur planche actuellement sur le projet 
du MAPAS (Marché des Arts Performatifs de 
l'Atlantique Sud) qui est une  plateforme installée 
aux îles-Canaries et où se réunissent, chaque 
année, des artistes d’Amérique latine, d’Espagne, 
du Portugal et d’Afrique. Il a montré  la différence 
entre un festival et un marché de l’art en précisant 
que ce dernier est fréquenté par uniquement des 
professionnels qu’il faut convaincre avec un produit 
en uniquement 12 minutes, ce qui requiert des 
qualités persuasives et un bon produit artistique qui 
se défend. 

Cyrine Gannoun qui a donné une intervention en 
arborant sa double casquette d’artiste directrice 
d’un espace culturel et d’une manager culturelle,  a 
quant à elle,  énuméré quatre éléments, une sorte 
de cheminement à suivre pour donner toutes ses 
chances à une œuvre d’art de percer, à savoir, 
la formation,  la spécialisation, la planification 
stratégique et enfin le financement. Le marché de 
l’art mondial est en pleine évolution et il faut s’armer 
avec une formation qui permette notamment aux 

jeunes de s’insérer dans de nouvelles dynamiques  
plutôt mercantiles. 

Le débat a porté , notamment, sur les expériences 
personnelles des présents où on a parlé de la 
question de la maîtrise des nouvelles technologies, 
et des réseaux sociaux, sans oublier le problème de 
la langue pour certains et de la qualité des vidéos 
et du dossier artistique à présenter.  Toujours dans 
ce même ordre d’idées, la deuxième partie de la 
séance présidée, cette fois-ci, par l’universitaire 
Mohamed Mediouni, a convié l’Allemand  Perter 
SPUHLER, metteur en scène  et distributeur, et le 
Marocain  Fattah Diouri qui ont  décliné, chacun 
de son côté, leurs expériences respectives.  Peter 
SPUHLER  a donné quelques statitiques qui ont 
surpris l’assistance par rapport au marché de 
l’art en Allemagne. «  En fait on ne parle pas de 
marché de l’art en Allemagne parce que 80% des 
oeuvres sont subventionnées par l’Etat. » dit-il en 
avançant que 20millions de spectateurs assistent 
à des spectacles, chaque année, en Allemagne là 
où quasiment 5000 œuvres sont produites pendant 
cette même période, à la grande chance des artistes 
et  des professionnels des métiers de l’at.  

Mona BEN GAMRA

Le bureau de presse des Journées théâtrales 
de Carthage informe son cher public que les 
représentations de la pièce de théâtre irakienne 

"Eizdan" reportées pour des raisons qui nous 
dépassent,  auront lieu à la salle Le Mondial, le 
09 décembre à 17h30 et à 22h00.

Mercredi 07 décembre 2022 - N°4 5



 «Vers des perspectives de production et de distribution 
dans les pays arabes et africains » est le titre du colloque 
qui se tient depuis une journée en marge des Journées 
théâtrales de Carthage. La deuxième journée a été 
consacrée à l’examen des possibilités d’être carrément 
sur le marché de l’art. Car on a beau être dans l’acte de 
créer mais il faut aussi suivre le mouvement et s’insérer 
dans une optique mercantile pour pouvoir vivre et assurer 
une viabilité à l’œuvre d’art et une visibilité à l’artiste, par 

là-même. Il ne faut pas se cacher la face, car pour pouvoir 
vivre de son art, il faut donner une valeur mercantile à 
son œuvre et là il faut connaitre les rouages des métiers 
qui se créent et se spécialisent de jour en jour autour du 
théâtre, il faut, aussi, avoir la possibilité de se déplacer 
avec facilité et se rendre aux marchés des arts.  Et là 
encore, les marchés des arts  sont une source tarie car 
pour le monde africain il existe uniquement deux marchés, 
l’un à Abidjan et l’autre en Afrique du Sud. 

Comment donner une valeur 
pragmatique à une œuvre de théâtre ?

Pour la deuxième journée du colloque, les interventions 
ont porté notamment sur l’idée de pouvoir créer une œuvre 
artistique en lui conférant une valeur pragmatique, autrement 
dit, articuler l’art à l’économie pour donner plus de visibilité 
aux artistes et à leurs créations. 

Deuxième journée du colloque 
«Vers des perspectives de production et de distribution
dans les pays arabes et africains»
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Portrait: Habib Dembélé (Mali) 

A tout seigneur, tout 
honneur !

Mais notre artiste ne croyait pas si  bien dire car le 
théâtre, l’art d’une manière générale, est par essence un 
moyen privilégié pour exprimer ses discours et ses idées. 
Dans « La préface de Lucrèce Borgia ,  Victor Hugo 
avance que le   “Le théâtre est une tribune. Le théâtre 
est une chaire. Le théâtre parle fort et parle haut”. 
Habib Dembélé , lui, sa carrière durant a  parlé haut  et 
fort  mais en usant des planches de la scène qu’il s’est 
approprié pour en faire un  lieu profondément moral , 
et lieu de l’expression de ses mots pour guérir les maux 
d’une société, d’un continent, d’un monde malade des 
temps modernes. Homme de lettres, pionnier du théâtre 
dans son pays natal, il est commandeur de l’Ordre 
national du Mali depuis 2016, en reconnaissance du rôle 
qu’il a joué au cours de sa longue carrière d’artiste et 
d’essayiste, de poète et d’écrivain prolifique. Un vibrant 
hommage lui a été rendu lors  des Journées théâtrales 
de Carthage pour son parcours professionnel dans le 
monde du théâtre africain et arabe. Il faut dire aussi, 
que Dembélé a raflé plusieurs prix et a cumulé plusieurs 
distinctions internationales. On cite à titre indicatif qu’il 
a été  lauréat du prix Découverte décerné par RFI pour 
son spectacle «  A vous la nuit » et dans lequel il s’inspire 

d’un conte ‘’dafin’’ ( une ethnie du sud du Mali) et qui 
parle d’une relation d’amitié frappée du sceau de la 
trahison. 

Sa vie durant Dembélé a écumé plusieurs scènes 
internationales et a joué  dans des pièces portées sur 
scène par de grands artistes de renom. Il a travaillé dans 
le cinéma ou le théâtre et a collaboré avec, excusez du 
peu, Cheikh Oumar Sissoko,  Abderrahmane Sissako, 
ou Ousmane Sembène, ou encore Peter Brook. Et  s’il a 
sillonné le monde,  c’est pour faire du théâtre son petit 
monde qu’il déplaçait là où il allait. 

Et qui a dit que le monde n’était pas un théâtre ?,  
« sauf que la pièce est  mal distribuée » disait Oscar 
Wilde. Et dans cette pièce qui se joue, chacun trouvera 
certainement chaussure à ses pieds. Estragon dans la 
pièce de Samuel Beckett qui parle de l’absurdité de la 
condition humaine, observant ses chaussures qui lui font 
mal, il attendait l’arrivée de Godot … ‘’En attendant 
Godot’’, le titre de cette œuvre universelle nous rappelle 
que dans la vie comme en théâtre le meilleur doit se 
faire attendre. 

Mona BEN GAMRA 

 En 2002 Habib Dembélé,  alias ‘’Guimba’’ est candidat à 
l’élection présidentielle malienne,  juste « pour rire », dit-il. 
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Bercail d’Arona Ba (Sénégal)

Sous la lumière d’un clair 
lune

Une pièce dont la forme s’apparente au théâtre 
africain traditionnel et ancestral basée essentiellement 
sur le conte. Dans les places des villages sous l’arbre à 
palabres, les anciens se réunissaient pour organiser la 
vie de leurs concitoyens et arbitrer leurs différents. Ces 
arbitrages prenaient souvent l’aspect de contes musicaux 
plus ou moins théâtralisés.

On retrouve dans « Bercail » un genre de théâtre où 
conte, musique et danse sont mêlés de façon indissociable 
avec en plus une remarquable vitalité au niveau de 
l’écriture dramatique. La pièce se distingue par sa 
capacité de mettre en valeur le patrimoine local tout en 
l’habillant d’une certaine forme de modernité reflet d’un 
métissage culturel. 

Le spectacle « Bercail » se déroule dans le cadre d’une 
scène nue éclairée par des bougies. Interviennent alors 
les personnages quatre hommes au corps d’athlètes, une 
femme et un griot. Ne trouvant pas de solutions à leurs 
problèmes, le griot est chassé du village. Les habitants 
sont confrontés 
à leur propre 
sort. Les colons 
envahissent les 
lieux, violent 
les femmes, 
usurpent les 
biens tuent les 
hommes ou les 
emprisonnent 
dans l’île de 
Gorée où sont 
retenus comme 
esclaves.

La pièce 
s’exprime 
avec les mots 
et les gestes 
des corps 
puisant dans 

la haute tradition africaine de l’expression corporelle 
associée au grand art du comédien dans toute sa 
sensibilité. Dans ce Sénégal bouillonnant de mythes 
et de chants, dans ce pays couleur ébène, les hommes 
perpétuent les traditions des contes magiques une 
tradition orale que « Bercail » restitue avec dignité et 
splendeur. Cet attachement aux valeurs ancestrales ne 
cesse de se manifester dans cette écriture rehaussée 
par un travail de la lumière expressif et la présence de 
comédiens autour desquels toute la trame s’articule, se 
noue et se dénoue.

Tout se joue autour de l’expression du corps, du verbe et 
de la maitrise parfaite de l’espace scénique. A la fin tout 
rentre dans l’ordre, la femme met au monde son enfant 
dans le bagne de l’île de Gorée qu’il lui sera arraché. 
Elle le verra 20 ans plus tard et les esclaves libérés. 
Les douleurs et les souffrances restent gravées dans les 
mémoires comme un tatouage qui ne s’efface jamais.

Neila GHARBI

Le théâtre sénégalais est à l’honneur dans cette 23ème édition 
des JTC avec une pièce « Bercail » d’Arona Ba programmée à la 
compétition officielle. 
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Vers des perspectives de production 
et de distribution dans les pays arabes et africains

Comment donner une valeur 
pragmatique à une œuvre de théâtre ?

Deuxième journée du colloque 
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Sous la lumière
d’un clair
lune

Bercail d’Arona Ba (Sénégal)

Habib Dembélé (Mali) 
Portrait:

les Journées
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