
ذاكرة أعتى من النسيان..!

المسرح ال يحتاج إلى عناصر 
من خارجه حتى يضيء..!

العرض المغربي »حديقة األسرار« لمحمد الحر:

االفتتاحية

مسرحية »لغم أرضي« من فلسطين )في المسابقة الرسمية(:

يس
نو

س
 ال

ن
يص ب

 ق
ر:

صو

ثمة عفنٌ في مملكة الدواخل..!

األّيـــــــــام
نشرية األيام - الدورة 23 - العدد الخامس - الخميس 8 ديسمبر 2022

les journees 2022 N5.indd   1 07/12/22   23:34



2

املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات الثقافية والفنية
L'Etablissement National pour la Promotion des Festivals 

et des Manifestations Culturelles et Artistiques

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

مل نفهم أسباب هذا التهافت العشوايئ عىل استعامل تقنيات 

تقنيات  بتوظيف  وذلك   Virtuel raelity االفرتايض  الواقع 

الفيديو والسنام عرب شاشات تحتل منطقة برصية شاسعة عىل 

املرسح وتأكل من »لحمه الحّي« دون مربر  قوي لوجودها... 

فال وظيفة داللية تربر هذا »االقحام« لتقنية نعتربها»هجينة« 

بل هي عنرص مدّمر وعدو للمامرسة املرسحية برّمتها...

ندرك - عميقا - ان للمرسح امكانيات وحلول ودرجة من 

اىل  الحاجة  دون  يريد  ما  كل  لقول  تؤهله  الشاسع   الخيال 

استدعاء هذا »املنافس« الرشس الذي يهّدد وجوده ونقصد - 

هنا - تقنيات الفيديو والسنام والتي نعتربها تقنيات ضديدة 

بل عدوة للمامرسة املرسحية التي متتلك ما يكفيها من حرب 

ونور ونار متّقدة ميكن التعويل عليها لقول كل يشء... ونقصد 

كل  املرسح  يحمل  ان  ميكن  ضوء«  »كبؤرة  املمثل   - هنا   -

املرسح عىل كاهله وال يتعب أبدا...

لقد استفادت السنام أميا استفادة من التطور التكنولوجي 

وجودها  رهنت  هي  بل  االنسانية  حققته  الذي  الكبري 

حارضاومستقبال بهذه التكنولوجيا لتطوير خطابها الذي يقوم 

أساسا عىل »الصورة« والتي تخرج - أساسا - من رحمها أي 

إمنا  السنامئية  الصورة  فعبقرية  التكنولوجيا  هذه  رحم  من 

تتغّدى لتحقيق درجات أبهار عالية من نتاجات التكنولوجيا 

معها  وتطورت  إالّ  التكنولوجيا  هذه  تطورت  وكلّام  الحديثة 

الصورة السنامئية مبا يضفي عليها نوعا من االبهار الذي يفوق 

طاقة العقل البرشي وامكانياته لكنه - يف العمق - ايهار مزيف 

ميكن ان ينطفئ مع أول انقطاع »للنور أو للضوء املصطنع«...

فالصورة السنامئية - يف األخري - مرتهنة - متاما - للتكنولوجيا 

للصورة  فال حياة  أبدا  عنها  تتخىل  أن  لها  الحديثة وال ميكن 

الحديثة  وتقنياتها  التكنولوجيا  خارج  السنام  حققتها  التي  

فهي حبيسة لديها وصنيعة من صنائعها والحياة فيها معلبة 

بحيث ال ميكن تبديلها أو تعديلها أو إعادة تشكيلها...

يف املقابل حافظ املرسح عىل استقالليته وعىل انسانيته فلم 

يرتهن - مطلقا - لنتاجات التكنولوجيا الحديثة وآلياتها بل هو 

أدرك كام أدرك مبدعوه بأن هذه التكنولوجيا ستكون قاتلة 

للمامرسة املرسحية إن هي ارتهنت اليها أو هي عّولت عليها 

لتطوير خطابها وأشكالها...

لقد أدرك املرسحيون - مبكرا - بان املرسح ال ميكن له أن 

استفادت  كام  الحديثة  التكنولوجيا  امكانيات  من  يستفيد 

تتطور  وأن  تتحرك  أن  لها  ميكن  ال  صناعة  باعتبارها  السنام 

امكانيات  من  الحديثة  التكنولوجيا  توفره  ما  داخل  من  اال 

بعد  تحولت  املرسح  أهل  لدى  راسخة  قناعة  لذلك حصلت 

ذلك اىل وعي كامل يؤمن بأن تطوير املامرسة املرسحية إمنا 

يتم برشوط املرسح ومن داخله ال برشوط من خارج املرسح 

وبآليات ضديدة تأكل من »لحمه الحي« أي من »لحم املمثل« 

»املكان«  ونبض  وقلمه  املؤلف  فهو »حرب«  ونار  كبؤرة ضوء 

وعىل  الصور  تخرج  كجمر  املتّقدة  روحه  ومن  كاهله  وعىل 

الكربى... وكام صنع »سوزكيند«  املباين واملعاين  كاهله تشّيد 

عطرا من أجساد طرية فإن »عطر« املرسح من ذاك الجسد 

وعرقه ومن روحه التي تفنى عىل املرسح وال متوت أبدا...

االضاءة  عن  يشء...  كل  عن  يتخىل  ان  املرسح  بامكان 

تصنع  التي  العنارص  وكل  االكسسوارات  وكل  والديكور 

الجسد   / املمثل  عىل  فقط  يعّول  وأن  العرض  سينوغرافيا 

املعنى...  لكل  منتج  وكمصدر  وبؤرته  املشهد  محمل  ليكون 

وبالتايل فإن املرسح ليس يف حاجة اىل اسناد من خارجه وليس 

يف حاجة اىل استدعاء تقنيات الفيديو وشاشات السنام حتى 

يكون خطابه مقنعا ففي ذلك دليل عجز وحرية ودليل ضمور 

الكيمياء  تلك  فهم  عىل  قدرة  وعدم  الخيال  ويف  الرؤية  يف 

الرهيبة املصنوعة من عنارص حّية نسميها احيانا نارا وأحيانا 

نورا أو ضوءا أو جمرا... هي يف األخري ذاك »الجسد الضاّج« 

الذي يحيى ويفنى عىل املرسح وال ميوت أبدا... هو املمثل 

خارج  من  عنارص  اىل  يحتاج  ال  وهو  ونبضه  العرض  قلب 

املرسح حتى ييضء...

المسرح ال يحتاج إلى عناصر من خارجه حتى يضيء..!
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بقلم:
لطفي العربي 

السنوسي
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وميكن القول أن فّن »املرسح« بإعتباره أقدم الفنون التي مارسها االنسان هو من 

أسس لتيمة االشتغال عىل الذاكرة  وجعل منها درسا عاتيا وأساسيا يف كل االكادمييات 

ومعاهد املرسح وحتى لدى دروس املعلمني الكبار الذين أفنوا العمل عىل الخشبة... 

شقوقها  عىل  الوقوف  وحاولت  الذاكرة  حقل  دخلت  التي  املرسحية  االعامل  ومن 

الربكانية  نجد عمل »لغم أريض« الذي يشارك ضمن املسابقة الرسمية يف الدورة 23 

أخرجه  وقد  العريق  القصبة  فلسطني ومرسح  دولة  املرسحية وهو ميثل  قرطاج  أليام 

املرسحي القدير»جورج ابراهيم« عن نص إلييل كامل وأداء للثنايئ أمرية حبش وغسان 

أشقر.

" لغم اريض " عنوان جاذب يشبه الّشك يجذب املتلقي لتنفجر بالغة اللغة يف العقل 

البارزة التي تشبه  ونكتشف مبارشة أن اللغم الحقيقي القابل لالنفجار هو االحداث 

النتوؤات والتي نراكمها طيلة حياتنا ونخلع عليها عنوان  " الذاكرة " .

حاول نص مرسحية " لغم أريض " أن يأخذ بأيدينا اىل مدارت لغوية واضحة ترتحل 

بنا  بني شتى املشاعر االنسانية فتارة نضحك وطورا نبيك وطورا اخر نصمت أو تأخذنا 

سنة نوم ... إنها االنفعاالت التي أراد الكاتبني : إييل كامل محرّب النص االصيل  وجورج 

النهاية  ابراهيم مؤلف املرسحية عىل الخشبة أن يورطا فيها الجمهور ويأرساها حتى 

، لكن يبدو أن الحقيقة هي عكس ذلك فالنص أراد لنفسه شيئا من الفلسفة فكانت 

بعض املقاطع حارقة االسئلة إىل حد العبث واللغة متاهية اىل حد االبهام...

»يف مكان ما وزمان غري محددين يعيش رجل وإمرأة يف حصار فرضاه عىل نفسيهام 

بسبب هواجس ومخاوف من انفجار لغم أريض تحت قدميهام .. تذهب محاولتهام 

التي يفكران فيها  اللحظة  اللغم يف  الحصار سدى فقد ينفجر  الدائرة  االبتعاد عن  يف 

التي  أريض«  »لغم  الفلسطينية  املرسحية  مربّع  هو  هذا   » القيد...  هذا  من  بالتحرر 

سطرها املخرج يف دائرة رسمها عىل الخشبة بالطبشور وجعلها سجنا إختياريا للبطلني، 

بل كانت تلك الدائرة تعلة رمزية إلنفجار بركان من التذكر ال تنتهي حممه أبدا ، فهي 

تسيل عىل أديم القلب ملاعة متوهجة قاسية وعصفورية يف بعض االحيان ... لقد تذكر 

التميش  فاجأنا  أنفسهم حيث  الفالسفة  أكرث من  البطلني كل يشء، كل يشء وتفلسفا 

الدرامي الذي توخاه املخرج بأن جعلنا يف نهاية املرسحية مبارشة  أمام هوة مدهشة 

إستدعاء  بصدد  كان  فالبطل  الذاكرة...  ذاكرة  إزاء  كنا  أننا  وهو  آخر  فهم  من  مكنتنا 

إليه عني  تنتبه  ال  رتق عجيب  بعمليات  وقام  وذاكرة شمولية  ثنائية  ذاكرة   : ذاكرتني 

املتلقى ...

آداء املمثلني كان متقشفا ومل يذهب اىل االبهار متاشيا مع الخط الدرامي الذي نحى 

منحى البساطة...

الثبات واالستقرار يف بعض املقاطع وقد رافقت  اإلضاءة كانت سليمة وتجنح نحو 

التعبريات واالنفعاالت التي بدت عىل وجوه املمثلني .

" لغم أريض " عمل مهموم باملعنى الفكري للكلمة وميلء بالرتميز وقد حاول قدر 

االمكان التلويح مبناديله بأن الذاكرة تظل أعتى من النسيان . 
رمزي العياري 

مسرحية »لغم أرضي« من فلسطين )في المسابقة الرسمية(:

ذاكرة أعتى من النسيان...
تعّد مسألة " الذاكرة " من أعقد املسائل التي اعرتضت الفلسفة يف محاولة منها لفهم الوجود وعالقته بالزمن فحرّيتها 

ودّوختها وتحولت اىل وحش فكري أسال حربا بال نهاية... وقد حاولت الفنون أن تجعل من " الذاكرة " حقال فسيحا ملهام 

يعود إليه املبدعون يف كل مرة ترميام للذات االنسانية التائهة يف مدارات الحياة...
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عيل يسار املرسح تنصيبة عليها مجّسم لتمثال نصفي مرشوق به كاشُف ضوء يتمّش بقربه 

رجٌل. عىل ميني املرسح مخرج املرسحية وكرسا للعادة يجلس عىل طاولة املونتاج محاطا مبراوح 

ولكن  الحياة  يفهم  يك  املرسح  إىل  يأيت  الجمهور  أّن  قائال  العرض  يفتتح  ومبصادح،  كهربائية 

الحياة بال منطق وهناك رضورة للتفريق بني القصة واملوضوع ، ثّم يرسم بقعة ضوء عىل أرضيّة 

الخشبة قائال الصوت الذي ستسمعونه هو صويت وما سرتونه هو فراٌغ، خواٌء.

اللوثة  بنفس  تُصاب  االنسانية،  العالقات  وخواء  الفراغ  متتلئ مبوضوعها:  هنا حني  القّصة 

وتتفّكك بنيتها يك يُعاد تركيب أجزائها من جديد بحثا عن املسار املؤدي إىل النهايات الفاجعة. 

من  الرواة  أصوات  تتعّدد  واضح.  بتسلسل  عادية  قّصة  األرسار"  حديقة   " تروي مرسحية  ال 

املخرج وكاتب العرض نفسه ، إىل صوت األم وصوت األب وصوت االبنة، أصوات خارجية تأيت 

من غيب ما تشرتك يف رواية هواجسها وما ستبوح به من أرسار مع شخوصها املتحرّكة يف مرسح 

خاو بجدار رمادي . هي شخوص عالقة بني مدار الصمت ومدار الكالم ، بني الغيب والشهادة 

تتأمل ذواتها وما تخفيه يف رسّها أحيانا وأحيانا تأخذها الحال وهي تتقّمص أدوارها.

تتحّدث القصة عن ثالث شخصيات بال اسم : أّم تتزوج  بحسب األعراف األرستقراطية من 

زوج مل تنجح يف نسج وشائج معه بعد أن اضطرّت إىل القطع مع حبيبها ، تجد نفسها هي 

اجبارها  الفّخ وتحاول  بابنتها يف نفس  تُوقع   ، املحتمل  النفاق االجتامعي غري  املجروحة من 

عىل الزواج من شخص ال تحبّه والتخيّل عن حبيبها الفنان. ال يشء خارق يف القّصة عدا طريقة 

روايتها بأصوات متعّددة وبإتاحة املساحة لألكوان الداخلية للشخوص يك تشّع بلغة شعرية 

عالية.

موقف املخرج التغريبي ، حني يقول لنا أّن القّصة هي قّصة عن الفراغ وعن الخواء ، هذا 

املوقف الراغب يف رسم مسافة بني القّصة وبني املوضوع، وبني الجمهور والعرض ،رمّبا يسمح لنا 

بالقول أنّه ال يرغب يف أن يلتف الجمهور إىل العامل لتغيريه بحسب املنظور الربشتي التغريبي 

، فلم تعد الحكايا الكربى تُجدي ، فشهوة العرض ال تكمن يف تغيري مصائر الشخوص الثالثة 

والبحث عن " الّشير يف القّصة" ، بل يف فهم ما أمكن من غرائبية املاملك الداخلية لالنسان 

التي تْكتم وتتكتّم عىل عفن ما ) مثّة عفن يف اململكة التي ال تعدو سوى أن تكون مملكة 

الدواخل والرسائر(. وطرح األسئلة التي يتوجب طرحها : ما الحّب ؟ ما السعادة ؟ وهي أسئلة 

صعبة طاملا أنّه يستحيل علينا االجابة عىل السؤال اليومي الساذج : هل أنت بخري؟

الرمادي  الجدار  ينفتح  الوجود.  غرائبية  عىل  تفتح  حديقة  يدخل  كمن  القّصة  يف  ندخل 

يف العمق عىل ثالجة ُمحاطة مبصادح كناية عىل أنّه يجب استنطاق ما هو حميمّي فينا وما 

يرسب يف أعامق الضمري، فاليشء أكرث دفئا من مطبخ عائيل ، والثالجة الفارغة هنا تتحّول إىل 

عالمة عن برود ما هو انسايّن فينا . تُفتح الثالجة  فيتساقط جسد األم املتهالك وهي تحمل 

باقة زهور، ثّم يتكّرر املشهد وتُفتح الثالجة فيتساقط منها عىل األرض جسد الطفلة تحمل 

باقة زهور، عودا عىل بدء .  ويف مشاهد البوح واملكاشفات  بني الشخوص الثالثة  ال نستطيع 

أن ندين أحدهم ، فالخواء والفراغ  وتعرّث العيش ميّسهم جميعا : تكّررت محاوالت انتحار األّم 

ولكّنها بقيت حيّة مع األب يك يشهدا دراما موت االبنة يف حادث سيّارة مع حبيبها.

لغة العرض مفرطة يف شعريتها ويف تساؤالتها الوجودية والفلسفية عن الحب والسعادة، 

املونتاج عىل املرسح، عدم خطيّة  املعتمدة ) وجود املخرج بطاولة  الدراميّة  الكتابة  أّن  كام 

الرسد، تعّدد األصوات ، وقفات املمثلني وهم يسمعون أصواتهم آتية من غيب أو غياهب ما، 

العالمات الركحية من الثالجة الفارغة الباردة واملصادح واألضواء الكاشفة ..( توائم روحيّة هذا 

العرض الذي حاول أن يرسم الخواء الذي يرتصّدنا حني نغفل عن كّل ما هو حميمي ودفء 

انساين فينا وأن ينبّهنا إىل أنّه " مثّة عفن يف اململكة" ، وهي الجملة التي يُقفل بها العرض.

كمال الهاللي

العرض المغربي »حديقة األسرار« لمحمد الحر:

ثمة عفنٌ في مملكة الدواخل
ُقّدم العرض املغريب »حديقة األرسار«  إنتاج مرسح أكون، اخراج ودراماتورجيا: محمد الحر، سينوغرافيا مصطفى 

العلوي- محمد الحر، أداء: جليلة التلميس، هاجر الحامدي، ياسني أحجام، يف الثالثة بعد الزوال من يوم االربعاء 

7/12/2022 بقاعة الفّن الرابع . وبحسب جذاذة العمل " تطرح مرسحية »حدائق األرسار« موضوع الفراغ الذي 

تتقاطع فيه هشاشة الكائن وتفاهة الراهن. فعندما يعيش األشخاص فراغا يتحّولون إىل مجرّد أشباح عىل مرسح 

الحياة ".
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تظاهرة  سعت  التعليمية  السياقات  هذه  وضمن 

إىل   1983 سنة  تأسيسها  منذ  املرسحية  قرطاج  أيام 

املرسح  أهل  من  املتدربني  محجة  بات  تقليد  تأسيس 

املعهد  مع  بالشاكة  وذلك  االختصاصات  مختلف  من 

رزنامة  وضع  يف   ويتمثل  بتونس  املرسحي  للفن  العايل 

قارة خاصة بورشات التدريب الهدف منه متتني مهارات 

جوهر  إيصال  وكيفية  الفرجة  صناعة  نحو  املختصني 

الرسالة االبداعية املرسحية ونش ثقافة املرسح بني عموم 

الناس... والتعويل يف ذلك عىل خربات التدريب من عامل 

الفن الرابع من تونس ومن العامل .

يف برمجة الدورة 23 أليام قرطاج املرسحية تم تحديد 

ثالث محاور أساسية للورشات التطبيقية وهي : 

»السينوغرافيا في المسرح :
من العرض إلى إعادة اإلبتكار «

ديسمرب   7 إىل   5 التطبيقية  من  الورشة  تنتظم هذه 

الثقافة  دار  بفضاء  صباحا  التاسعة  من  بداية   2022

والناقدة  االستاذة  عليها  وتشف  خلدون  بن  املغاربية 

املرسحية         " فوزية املزي " رئيسة الجمعية التونسية للنقاد املرسحيني .

وتسعى هذه الورشة إىل مقاربة املعجم الداليل " للسينوغرافيا " يف املرسح وهو 

مفهوم يتنزل يف صلب الفلسفة الجاملية للعمل املرسحي فال يكتمل العمل االبداعي 

من دونها...

وحسب الورقة التقدميية لهذه الورشة الهامة فإن الخرباء سيتطرقون مع املتدربني 

اىل وظيفة السينوغرافيا بالنظر اىل التغريات التي عرفتها هذه االخرية يف تعاملها مع 

املشوع االبداعي ، إذ وهي تتجاوز مفهوم الديكور الذي انحرصت فيه ملدة طويلة 

وسائلها  ابتكار  واعادة  االبداعي  املشوع  للحفر يف  ومناهج جديدة  ابتكرت طرقا 

لتحدد العالقة بني مختلف العنارص املكونة للعمل املرسحي من جهة والعالقة بني 

العرض واملتلقني من جهة ثانية . 

»تحوالت الممثل في الفضاء المسرحي«
إىل 7 ديسمرب 2022  " من 5  الفضاء املرسحي  املمثل يف  " تحوالت  متتد ورشة 

ويحتضنها " املعهد العايل للفن املرسحي " ويشف عليها ويديرها املمثل واملخرج 

والناقد املرسحي العراقي " محمد سيف " الذي التقته نشية املهرجان ورّصح بانه  

عام  املرسحي كمجال  الفضاء  إكتشاف  أساليب  إىل  الورشة  أشغال  سيتطرق ضمن 

وخاص  مع التأكيد عىل أهمية الصمت قبل الكالم وأضاف أنه ومن ناحية أخرى 

سيمكن املتدربني من كيفية اكتشاف إمكانيات الجسد التي ال نعرفها يف حقيقة األمر 

مضيفا أنه ستكون البداية بإكتشاف الفضاء وتسخينه وشحنه مبشاعر املمثلني دون 

الورشة  أنه سيعلمهم حالل  االستاذ محمد سيف  الكالم كوسيلة وأوضح  استخدام 

الصمت  الكالم يف ذاته  فمن خالل  الكالم مهام أكرث من  الذي يسبق  الصمت  أن 

نستطيع أن نؤكد عىل ما نريد أن نقوله بشكل أفضل  ال سيام ان املرسح هو امتداد 

للحياة وتكثيف لها ويشري سيف أنه عىل هذا األساس ذهبنا مع املتدربني إىل منطقة 

االرتجال الذي اعتمدنا فيه عىل عملية اكتشاف الذاكرة التي تعترب أكرث ديناميكية 

من الذاكرة نفسها من خالل متارين مرسحية  تسطنق عملية التصاعد الدرامي يف 

املشهد املرسحي ومنوه ثم لجأنا معا إىل نظام الدرس الذايت الذي استعرناه من املعلم 

جاك لوكوك وهذا الدرس يعتمد عىل تقسم فريق العمل إىل خمسة مجاميع كل 

مجموعة تحاول ان تختار موضوعا مرسحيا تكتبه وتخرجه ومتثله وتقدمه امام باقي 

املجاميع ليك منارس معا عملية النقد التي تعترب أساسية ومهمة يف العملية املرسحية 

وختم االستاذ سيف أن هذا املجاميع يشف عليها بشكل غري مبارش فهو ال يتدخل 

يف اختيار املوضوع وطريقة معالجته...

»مسرح المنتدى.. من أجل ركح تفاعلي«
الثقافة الشاذيل القليبي تتواصل اشغال ورشة مرسح  يف استوديو رقم 5 مبدينة 

املنتدى من 5 إىل 9 ديسمرب 2022  التي يشف عليها الفنان والناشط الثقايف " أيوب 

الجوادي " الذي وضح من خالل الورقة التقدميية أن الورشة ستقتفي أثر مؤسس 

منهج مرسح املنتدى الربازييل " أوغستو بوال " عىل مستوى الرسائل وعلبة االدوات 

وما تحتويه من وسائل حيث تسعى الورشة إىل أن تكون اطارا عاما للتفكري الجامعي 

تنتهي بإنتاج عمل مرسحي وفقا لخط افقي بني املخرج واملمثلني وعن نص جامعي 

كتبته جامعة التدريب .

رمزي العياري

الورشات التطبيقية:

من أجل إعادة اكتشاف الفضاء المسرحي... 
»املرسح« مدرسة مفتوحة للمرسحيني واملتلقني عىل حد السواء ولكل مريدي هذا الفن العريق ... الكل يرشب من نبع 

حكمتة، الكل يتعلم يف رحابه كيف يكون إنسانا صميام ، الكل يتعلم منه كيف يصرّي حياته نحو من البساطة والعمق يف 

نفس الوقت... املرسح يا سادة أّم املدارس...
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 ترأس األستاذ حافظ الجدیدي الجلسة الختامیة لندوة آفاق األنتاج 

والتوزیع يف البلدان العربیة واألفریقیة التي قدمت فیھا مانویل فالدیري 

املرسحي  والتوزیع  األنتاج  مجال  يف  تجربتھا  عن  شھادة  كولومبیا  من 

ومخرج  مھرجانات  منظم  فلوش  لیوھان  الثانیة  املداخلة  وكانت 

عن  معطیات  تدخلھا  بدایة  يف  مانویال  قّدمت   . أملانیا  يف  ومستشار 

األسباين  االستعامر  إىل  یعود  مرسحي  تاریخ  لھا  التي  كولومبیا  بلدھا 

الثقافة  فوزارة  املالیة  األمكانیات  املرسحیة ضعف  الحركة  عوائق  ومن 

مل تتأسس إال قبل ثالثین عاما فقط میزانیتھا ضعیفة لكنھا تقدم بعض 

املنح للمرسحیین . أشارت يف شھادتھا أیضا إىل أن ھناك مھرجانین األول 

تأسس يف 1984 و الثاين يف 1988 ومن خالل املھرجانین أمكن التعرّف 

عىل تجارب مرسحیة كام خلقت حركة مرسحیة حولھام یمكن أن نسمیھا 

بربیع املرسح وفتحت فضاءات صغیرة بثالثین وعشین مقعد لتقدیم 

الفرق والتجارب املرسحیة منھا  العروض املرسحیة وتحدثت عن بعض 

وفرقة  املوسیقیة  والعروض  واالوبرا  املرسح  ینتج  الذي  الوطني  املرسح 

البرتا كام تم تأسیس العام املايض شبكة للمرسحیین . وأكدت مانویال أن 

ھناك شوق كبیر الكتشاف املرسح العريب واألفریقي لكن التواصل شبھ 

منعدم بین كولومبیا وأمریكا الالتینیة عموما مع أفریقیا والعامل العريب .

عن  تحدث  الذي  فلوش  لیوھان  كانت  الثانیة  املداخلة 

جمعیة   55 تضم  شبكة  تأسیس  خالل  من  أوروبا  يف  تجربتھ 

العروض  أمام  الحواجز  رفع  ھو  األسايس  والھدف  مرسحیة  وفرقة 

الشبكة. لھذه  االفرتاضیة  املنصة  وتوفر  واملرسحیة   الفنیة 

یوھان تحّدث عن مشكلة الفیزا وقال أنھم یبذلون جھودا كبیرة لتذلیل 

الصعوبات بالنقاش والحوار مع الدول االوروبیة التي قال أن سیاساتھا 

مجال  أملانیا يف  من  أكرث  متشددة  مثال  فرنسا  الھجرة  ملف  تختلف يف 

تنّقل واستقبال الفنانین .

الذي  الحوار  باب  فتح  املداخلتین  بعد  الفنانین  ...عائق  *الفیزا 

بین  جمعت  التي  املشرتكة  والنقطة  املرسحیین  من  عدد  فیھ  ساھم 

دول  تضعھا  التي  التعجیزیة  والشوط  الفیزا  ھي  املداخالت  معظم 

أوروبا مبا یحرم الفنانین من السفر . وقال ألیخاندرو دي لوس سانتوس 

مسؤول العالقات مع أفریقیا يف منظمة "سوق جنوب املحیط األطليس 

مساعدة  يف  كبیرة  جھودا  یبذل  أنھ   MAPAS" املرسحیة  للفنون 

املرسحیین يف الحصول عىل الفیزا سواء مع معھد رسفنتس أو مع كازا 

لطرح  فرصة  أیام  ثالثة  تواصلت  التي  الندوة  ھذه  ومثلت   . أفریقیا 

أشكالیات التوزیع املرسحي ومتویل األنتاج وضعف الدعم الذي یقدم 

للمرسح واملرسحیین

محمد المي

اليوم الثالث لندوة آفاق األنتاج والتوزيع في البلدان العربية واألفريقية 

...الهاجس المشترك للفنانين العرب واألفارقة

حكايات الحب الواحدة والتفاصيل المختلفة

)من  واملمثالت  للممثلني  تسمح  سهلة  ركحية  كتابة  لطلبته   "العايب"  اختار  وقد 

عالقة  يف  السهولة   من  ميكن  ما  بأكرث  بها  كلّفوا  التي  األدوار  بآداء  مختلفة(  أعامر 

بالخشبة واإلضاءة والسينغرافيا التي كانت ثابتة يف عنارص الديكور)فقط مقعد خشبي 

الركح( وقد عّول عىل تغيري املشاهد واالنتقال من وضعية درامية إىل أخرى  يتوّسط 

باالعتامد عىل املوسيقى وعىل ما يبث عىل الشاشة من صور وفيديوهات مسّجلة ما 

ساعد بالتأكيد عىل تركيز كّل ممثل عىل ما سيقوم به عىل مستوى التلّفظ والحركات 

الجسدية مبختلف تعبرياتها .  

املوضوعات  كانت  واضحة  بيداغوجية  أهداف  لها  التي  املرسحية  العملية  ولتيسري 

املقرتحة يف تباعدها الظاهر ثم فيام يربز بينهام من تشابك مأخوذة من قصص الحب 

والذكريات واملشاغل والهواجس اليومية للعشاق واملتزّوجني وما يطرأ عىل حياتهم من 

تحّوالت. وقد سعى "توفيق العايب" أن يربط بني حساسية الجيل الجديد من الشباب 

الرومانسية من  العاطفية وذاكرة الجيل الحايل الذي تكّونت رؤيته  ورؤيته للعالقات 

صور الّروايات")زوربا( واملسلسالت املسكيكية)أليخاندرو وراكال،(.

كان أغلب من حرض العرض من أصدقاء املمثلني وعائالتهم ومن املنتسبني لفضاء "يب 

اكرت" املختّص يف التكوين يف كّل ما يتصل بفنون  الّدراما فضال عن فنون الرّقص والسينام 

واليوغا وقد صّفقوا طويال لتحية املمثلني واملمثالت الذين بذلوا جهدا مميّزا وكفاءة يف 

مواجهة جمهور أيام قرطاج املرسحية بدون ارتباك.

وللتذكري فإن الفنان املرسحي"توفيق العايب" كانت له جوالت مثرية يف تاريخ املرسح 

نال  والتي  قنون"  الّدين  الرّاحل عز  الخريف" مع  املعارص من ذلك"حب يف  التونيس 

مع  أخرى  وأعامل  املرسحية  قرطاج  أيام  من   1997 دورة  ممثل يف  أحسن  جائزة  بها 

"توفيق الجبايل" وقد متيّز بأدوار سينامئية وتلفزية عديدة  واشتهر لدى جمهور التلفزة 

التونسية  بشخصية “قدور” يف املسلسل الشهري”صيد الريم”.. و كانت له أدوار متميّزة 

يف مسلسالت" “كمنجة سالمة” و“الجل عيون كاترين” و"عيل شورب" . 
كمال الشيحاوي

مرسحية "حب" التي قّدمت مساء االربعاء 07 ديسمرب بفضاء دار الثقافة ابن رشيق هي من مثرات التأطري 

والتكوين والتدريب الخاّص بفضاء "يب أكتور"be actor studio الكائن بجهة املنار بتونس العاصمة والذي يرشف 

عليه الفنان املرسحي" توفيق العايب".

في قسم تجارب ومدارس: مسرحية "حب" لتوفيق العايب:
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المسرحي التونسي »حمادي المزي« :لقــــــاء

حامدي املزي هو ذاك النحات املمهور الذي يرفع إزميله وينحت بدراية 

وثبات شديدين يف صخرة املرسح التونيس... هو مخرج وممثل ومؤلف يف 

جرابه عرشات املرسحيات والجوائز ، هو أحد املؤسسن البارزين لتظاهرة 

التي أنتجت أكرث  أيام قرطاج املرسحية ومنيشء فرقة السندباد للمرسح 

من عرشين عمال مرسحيا طيلة ثالثني سنة.. هذا العلم املرسحي التونيس 

واملركز  رشيق  بن  الثقافة  دار  بينها  من  تونسية  ثقافية  مؤسسات  أدار 

القفايف برئ االحجار وزرع فيها إغريقي باسل ونبيل بذور فن املرسح زرعا 

ليس بعده جوع... حامدي املزي مىش طويال يف درب " املرسح املدريس " 

وفتح آفاقا لألجيال من بعده... ترأس لجانا عديدة تهم االنتقاء والتحكيم 

والتقييم يف تظاهرات مرسحية تونسية وطنية ودولية من بينها أيام قرطاج 

السينامئية... تخّرج عىل يده العديد من األسامء املرسحية الالمعة... 

في اتجاه دمقرطة تظاهرة أيام قرطاج المسرحية ومأسستها...

األستاذ حامدي املزي التقته النشية يف اروقة املهرجان وتنافذت معه يف عدة مسائل 

مرسحية تهم مسريته املطولة واملتوجة واملرسح التونيس عموما : 
البعد  ذات  تونسية  مسرحية  تظاهرة  ألهم  المؤسس  األب 
العربي واالفريقي ، وهي ايام قرطاج المسرحية ، كيف تنظر إلى 

هذه الرحلة الطويلة ؟ 
ج ــ لقد كانت رحلة األيام منذ سنة 1983 إىل اليوم رحلة شاقة  يشوبها املجد تارة 

والتظاهرات  املهرجانات  تاريخ  يف  طبيعي  أمر  وهو  أخرى  تارة  اإلنزياحات  وتشوبها 

املرسحية الكربى، لكن ال بد من وقفة تأمل وتشخيص للمسارات السابقة التي أنتجت 

دورات ناجحة وأخرى شابها بعض الفشل ، ويبدو أنه قد حان الوقت ملراجعات حقيقة 

حتى ندفع بهذه التظاهرة " الواجهة " إىل املستقبل وهذه اإلصالحات يجب أن متّس 

ومساهمة  الجادة  املرسحية  والكفاءات  بالخربات  ودعمها   اللجان  هيكلة  باالساس 

الفعاليات  اختيار  حسن  وأيضا  امليزانية  ودعم  األقسام  مراجعة  وأيضا  الجمعيات 

املوازية... واعتقد أن كل تلك االقرتاحات تذهب بنا اىل فكرة جوهرية وهي  مأسسة 

املهرجان ودمقرطته .
توقف  أنه  يبدو  رواده  أحد  وأنت  التونسي  المدرسي  المسرح 
التي عقدها مع  الهامة  الشراكة  رغم  االخيرة  االونة  تماما في 

تظاهرة ايام قرطاج المسرحية سنة 2019 ؟
القطيعة  ليست  لكنها  اسرتاحة محارب  أو  تأمل  تكون لحظة  ، رمبا  أعتقد ذلك  ال 

كل  يف  للمرسحيني  األول  املنبت  هو  املدريس  فاملرسح   ، البعض  لدى  يتبادر  قد  كام 

املدريس يف  الطويل طفرة املرسح  الثقايف  تاريخها  ، وتونس شهدت طيلة  املجتمعات 

سبعينات ومثانينات القرن املايض وكانت له اسهامات بارزة يف تنشيط املدارس ونش 

القيم املجتمعية املتصلة بالحداثة واملعارصة ونش الوعي وصناعة الذوق...

الرتبية  أساتذة  جمعية  يف  ممثال  املدريس  واملرسح  االيام  بني  الشاكة  وبخصوص 

املرسحية يبدو أنها مل تفّعل يف الدورات الالحقة وهو أمر يدعو اىل التساؤل وال يفوتني 

هنا أن أدعو كل الناشطني يف حقل املرسح املدريس اىل التفكري معا يف اسرتاتيجيا تنهض 

بهذا القسم االسايس من الحياة املرسحية.    
ماذا يمكن لمبدع مسرحي أن يفعل أمام فنّ زائل ، يزول بزوال 

لحظة نهاية العرض المسرحي ؟ 

بالكتابة  اللحظات  تلك  عىل  القبض  إىل  والذهاب  بالتاريخ  التحصن  سوى  ال يشء 

والتوثيق وهو ما حدا يب اىل إصدار كتاب يروي مسرييت املرسحية وتجربتي مع داري 

املرسح  بها يف سامء  قوية حلقت  أجنحة  التي جعلت يل   " للمرسح  السندباد  دار   "

والكتاب الذي ورد يف 517 صفحة صادر عن دار سحر للنش بتونس ومدعوم من الهيئة 

العربية للمرسح وقام بتقدميه االستاذ الناقد محمد مؤمن يغني كل باحث يريد االطالع 

عن عن هذه التجربة الرائدة يف املرسح التونيس والعريب . 
بعد الرحلة االبداعية الطويلة في مجال االبداع المسرحي كيف 

ينظر المعلم حمادي المزي اآلن الى واقع المسرح التونسي ؟ 
بها  قام  فريدة  بصياغة  واسلوبيا  املتجانس جامليا  االرخبيل  يشبه  التونيس  املرسح 

أجيال من املرسحيني التونسيني عىل مدار أكرث من قرن من الزمن ، له متيزه وتتويجاته 

وتجدداته  واعتامالته  إختالفاته  الوقت   نفس  يف  يعيش  لكنه   ، والعاملية  العربية 

الالمألوفة... 

املجتمع  حمل  همه   ، التفرد  عن  والحث  للخيال  مصنعا  سيظل  التونيس  املرسح 

التونيس عىل التغيري نحو االفضل .            
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Elle a évoqué également la nécessité de 
mettre en place de nouveaux échanges, 
des marchés, un public pour que le monde 
s’enrichit de nouveaux spectacles issus de 
diverses cultures. En somme, l’intervenante 
a proposé un état des lieux du théâtre en 
Colombie, des structures théâtrales et de 
leur mode de fonctionnement.

Faciliter la mobilité des artistes 
du Sud au Nord

Pour sa part, Yohann Floch, metteur en 
scène et organisateur d festival allemand, 
dirige depuis  20 ans une plateforme 
qui permet aux artistes de traverser les 
frontières et de présenter leurs œuvres. Il 
existe 35 organisations provenant de 27 
pays à travers un réseau qui offre aux 
artistes du monde entier de faire circuler 
leurs créations. « La vocation de cette 
plateforme ne consiste pas à financer les 
productions mais de mettre les artistes 
en contact avec les promoteurs » précise 
l’intervenant. 

Un guide de financement et une 
publication quotidienne de projets 
de mobilité rendent populaire cette 
organisation qui requiert une dimension 
internationale  en effectuant des 

réparations aux auto-systèmes défaillants 
de certaines structures et en élargissant 
la libre circulation des œuvres à 
l’international. « Nous recevons 700 à 800 
appels du monde entier pour élaborer 
des statistiques. A part l’Afrique du Sud 
et l’Egypte, très peu d’appels proviennent 
de l’Afrique » indique Yohann Floch.

La question du réseautage est 
importante. En ce qui concerne la 
mobilité entre les artistes, l’expérience 
de CasaAfrica et CasaArabe en Espagne 
est assez réussie. « La pandémie du 
Covid a ralenti cette mobilité. Bientôt, 
la Commission européenne mettra en 
place un système digital pour faciliter la 
mobilité des spectacles entre le Nord et 
le Sud », annonce l’intervenant.

Au terme des travaux du panel, les 
participants se sont mis d’accord sur 
la création d’une plateforme virtuelle 
pour des échanges d’informations et 
des propositions de ventes et d’achat 
de spectacles. Ils ont réfléchi à la nature 
de cette structure qui prendrait forme 
au sein des JTC et qui serait pilotée par 
Mohamed Messoud Driss, directeur de ce 
colloque.

Neila GHARBI

Programme Du jour
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Au cours de cette dernière séance, Manuela Valdiri, 
assistante de direction au Teatro Colon de Bogota 
(Colombie) a parlé de son expérience personnelle, de 8 
ans de travail dans l’une des plus importantes compagnies 
colombienne Teatro Petra. « Les revenus à hauteur 
de 60% de cette compagnie se répartissent entre les 
membres de l’Association » précise-t-elle. La compagnie 
représente un modèle qui offre un accompagnement 
complet de l’échange à la formation. 

Deux pièces ont été produites grâce à un réseau de 

production dans un pays, la Colombie, où la majorité de 
la population n’a pas accès suffisamment à la culture pour 
manque d’infrastructures. Il existe un réseau de 12 salles 
pour la distribution des pièces leur permettant d’être 
représentées ailleurs qu’à Bogota. Manuela Valdiri s’est 
indignée de la stagnation des marchés. « Il n’y a que 
les pays nordiques qui ont l’opportunité de présenter 
leurs pièces. L’Afrique est absente », et de noter qu’il est 
enrichissant d’avoir des échanges avec le Sud et de ne 
pas regarder qu’en haut. 

Pour la création d’une nouvelle 
plateforme de circulation des oeuvres

La 3ème journée du colloque international : « Vers les 
perspectives de production et de distribution dans les pays 
arabes et africains », qui a pris la forme d’un panel, s’est 
clôturé, le 7 décembre 2022 sous la présidence de Hafedh Jedidi, 
enseignant et metteur en scène de théâtre. 

Clôture du colloque 
«Vers des perspectives de production et de distribution
dans les pays arabes et africains»
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 Etre présent sans l’être vraiment, consentir sans 
profonde conviction, faire plaisir aux autres pourraient 
déboucher sur des conséquences fâcheuses, tragiques. 
C’est le sort des trois protagonistes de la pièce.

Derechef, le sujet des mariages arrangés, du maintien 
des normes et des conventions, revient à la scène avec 
une approche théâtrale et esthétique qui se fonde sur 
les condensations et les suggestions. Le décor de la 
pièce se suffit d’un mur qui s’ouvre de temps à autre, un 
réfrigérateur, une table sur laquelle une tête de statue, 
trois ventilateurs et micros. Une scène presque nue qui 
reflète le vide affectueux que vivent les protagonistes.

Le canevas de la pièce suit une dynamique chronologique 
désordonnée avec une alternance entre récit et jeu. Elle 
commence avec la fin, c'est-à-dire après la mort de la 
fille qui nous livre de l’au-delà l’histoire de sa vie. On 
le comprend scéniquement avec l’ouverture du frigidaire 
(symbole du froid, de la morgue). Les récits de la fille et 
de la mère s’entremêlent, même histoire, même destinée, 
même douleur. Le ventilateur est symbole de ce cercle 
vicieux, de ce temps qui tourne et qui fait répéter les 
mêmes scénarios de vie. 

Les deux couleurs dominantes le noir et le blanc 
symbolisent cette dichotomie de la vie et de la mort, sauf 
que celle qui porte la robe blanche est la défunte et 
ceux qui s’habillent de noir sont ses parents vivants. En 
effet, le paradoxe est très significatif, la fille qui a choisi 
sa liberté et qui a rompu avec les conventions se trouve 
plus vivante que sa mère qui vit dans l’illusion et qui subit 
malgré elle la prison de sa vie conjugale. 

L’éclairage tamisé traduit la détresse et le silence des 
âmes effervescentes qui souffrent dans l’obscurité. Le 
désert des sentiments et le vide affectueux marquent 

l’atmosphère froide qui est suggérée par le réfrigérateur, 
la tête de la statue  signe de l’impassibilité, le vent du 
ventilateur et l’eau versée à chaque fois.

Dans ce chaos des sentiments, les protagonistes sont 
durant toute la pièce en rapports conflictuels. Les 
déchirures semblent affecter même le père qui se trouve 
lui aussi victime de son entourage, tout à fait pareil à 
son épouse et à sa fille. On ne peut pas le condamner 
car justement c’est un cercle vicieux. Sa faute réside peut 
être dans sa passivité et sa soumission, contrairement à 
sa fille qui était rebelle et qui a réussi à franchir les 
interdits et les traditions. La pièce s’achève par une 
citation de Shakespeare «Il ya quelque chose de pourri 
au royaume de Danemark». L’homme est justement 
victime des systèmes sociaux qui enveniment sa vie et le 
conditionnent en le privant de la liberté de choisir et de 
décider même pour les sujets les plus personnels, les plus 
intimes, tel que l’amour.

FAIZA MESSAOUDI

Compétition officielle
Les jardins des secrets (le Maroc)

Des étrangers 
sous un même toit…

L’homme est-il condamné à vivre dans l’illusion de la vie, sous 
le joug des systèmes de la société, de ses conventions et de ses 
codes éthiques. La fausseté des sentiments, le faire-semblant 
pour ne pas heurter la sensibilité d’autrui, notamment quand 
il s’agit de liens familiaux, n’est qu’une agression de l’être 
humain, ses désirs, ses pulsions, ses aspirations, ses rêves.
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Mine terrestre (Palestine) 

Absurde de la condition 
humaine

 Les personnages, un homme et une femme, évoluent 
dans un cercle fermé qu’ils ont eux-mêmes dessiné à la 
craie. Ils virevoltent dans un huis-clos de non-sens dans 
lequel ils se sont enfermés  parce qu’ils ont peur et veulent 
se protéger de la violence du monde extérieur.   Ils ont 
peur de l’explosion d’une bombe si l’un d’eux fait un pas 
en avant. La peur n’est-elle pas en elle-même une bombe 
à retardement qui peut, à tout moment, nous exploser en 
plein visage ?  

« Mine terrestre », la pièce de théâtre palestinienne 
mise en scène par Georges Ibrahim est une œuvre qui 
interroge le fin fond de l’âme humaine lorsqu’elle refuse 
de faire le pas en avant  pour triompher de ses peurs. Le 
metteur en scène a imaginé une scène vide qui n’est autre 
que le  symbole d’un théâtre dépouillé de tout artifice 
et de superflu. Pourtant l’espace  n’est pas tout à fait 
vide, il est occupé  par les sentiments ambivalents des 
deux personnages merveilleusement campés par Amira 
Habach et Ghassan Achkar. Ils se sont donné le temps 
de  s’éreinter, se toucher, se rapprocher l’un de l’autre ou 
encore  se repousser et se haïr,  …. C’est dire aussi vivre 
une histoire d’amour charnel avec tous ses aléas et qui  
fait que l’acte théâtral se déroule dans un vertigineux 
enlacement  balançant entre humour et gravité, entre 
passion amoureuse et le sentiment d’être brûlé de ses 
feux ardents.

Un dialogue de sourds
 Le cercle devient  vite vicieux pour que les deux 

amoureux se retrouvent dans un huis clos  spatial et 
temporel qui limite leur  imagination. Ils n’arrivent pas 
à s’en sortir puisqu’ils croient qu’en dehors de ce cercle, 
une bombe à retardement les attend. A la manière 
des personnages d’Harold Pinter ils sont porteurs d’une 
solitude insupportable  et vivent l’absurde de leur 
condition humaine et celle d’un couple qui se retrouve 
malgré lui dans  un enfermement.  Le metteur en scène 
nous concocte ici, une pièce de théâtre de l'absurde, bien 

ficelée, dans la quelle  l'existence humaine n'a plus de 
sens,  et où l’Homme se retrouve face à son incapacité à 
trouver une logique à  son existence qui se meurt  dans 
cette impossibilité de bien communiquer  avec l’Autre ou 
encore dans  cette manière d’installer un dialogue de 
sourds.

L’acte théâtral non linéaire
L’acte théâtral, non linéaire a suivi, en fait, le 

circulaire de cet espace scénique où ont évolué les deux 
personnages. La scène qui commence par le son d’un 
bombardement nous met face à un personnage  qui 
sursaute comme  arraché d’un  joli rêve fait de  bruit des 
pas sur les  feuilles mortes  et de gazouillis d’oiseaux… Il 
se met  sur un muret en pierres rouges  et attend l’arrivée 
de sa bien-aimée…   

La scène  se termine lorsqu’on découvre que ce 
personnage se recueillait devant la tombe de sa femme 
décédée. Et on comprend alors que la  pièce de théâtre 
n’était autre que des souvenirs qui remontent et  les 
bribes éparses de la  mémoire  d’un homme qui éclate.  
On revient à la case départ, pour retrouver un homme 
qui se met face à ce petit muret qui n’est autre que la 
tombe de sa bien-aimée sur laquelle il a déposé une 
fleur rouge … pour exprimer ses maux … Cela en vaut 
tous les mots…  

MONA BEN GAMRA 

Une scène nue. L’espace est quasiment  vide et est occupé par 
un petit muret en pierres rouges. Au cœur de ce vide, l’acte 
théâtral prend  tout son sens.
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Vers des perspectives de production 
et de distribution dans les pays arabes et africains

Pour la création d’une nouvelle 
plateforme de circulation des oeuvres
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