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هذا طموح العرض. ولكّن لكّل متفّرج الحّق يف تقديم قراءة بحسب حساسيته وما 
تختزنه من قراءات ومن مسارح. 

تقّدم مفاتيح  تسهل قراءتها نرى  تُزخرفها األضواء وعالمات غامضة ال  عىل خلفية 
هملت طريح األرض، تحوطه أشباح هامئة تسقط بدورها  وهي تؤدي رقصة املوت . 
أيّة اشباح هذه ؟ هل هي نوازعه وقوى النفس ؟ كائنات من عامل ما بعد الطبيعة حني 

ينزّلهّن شكسبري عىل الركح ؟ ال ندري .
منذ العنوان »هاملت باملقلوب« نعرف أنّنا لن نجد هملت شكسبري. ورّبا اعتمده 
مهندسو العرض كفاتحة يُبني عليها : من املشاهد األوىل نرى هملت بني أحضان األشباح 
الهامئة وهي تدعوه إىل فتح قلبه قبل عينيه ثّم تدعوه إىل العودة إىل األرض يك يجد 
جّنته، وليست هذه الجنة سوى الكنيسة وما تدعو إليه من تعاليم ومن طهرية واّدعاء 

امتالك الحقيقة .
ال يسلك هملت يف دنياه مقودا برغبة االنتقام ألبيه، الذي قتله عّمه كلوديوس وتزوج 
أّمه جريترود. شبح األب من العامل اآلخر ال يطلب من هملت سوى أن تحّل روحه يف 
جسده ، ولكّن هملت يجيب بأّن جسده ال يحتمل روحني. ولعّل العرض هو محاولة 

ملسائلة سلطة املايض وسلطة الكنيسة ، فقد تحول اللورد بولينوس والد أوفيليا إىل قّس 
الجديد  الجديد. هملت  بهملت  لاليقاع  الجديد  الدمنارك  ملك  يتحالف مع  كنيسة  يف 
مدافع عن الطُهرية حتّى أنّه ينتزع عضوه الذكري يك ال يسقط يف الخطيئة مع أوفيليا، 
وهو أيضا بطل له أتباعه وحامل لهموم األجيال الجديدة) الحريات والحقوق( . شخص 
فصامّي عىل صورة واقعه الفصامي الذي تحّول فيه املتديّنون) االسالميون (إىل حاملني 

لرايات الثورات املغدورة. 
هو بطٌل أخطأ الراية التي يحملها ، القيم التي يرغب يف تقاسمها مع اآلخرين، أخطأ 
قدره الذي يليق به ألنّه مشدود إىل املايض. كّل هذه القراءات محتملة ألّن العرض الذي 
يرواح بني الزمن االلزابايت وبني زمننا الحارض يظّل مفتوحا. فعندما ينتهي املطاف بهملت 
يف مصّحة األمراض العقلية بعد أن تآمر عليه عّمه كلوديوس والقّس بولونيوس ألنّه يهّدد 
أّن العرض ال يستطيع أن يتغاىض عن واقعه املرصي  تحالف السلطة مع الدين نفهم 
الحركات  التحرّش ووقع توظيف  ألصقت بهملت سوى  التي  التهمة  والعريب. ومل تكن 

النسوية لاليقاع به.
 « بينها  من   ، جذاذته  يف  ورد  كام  كثرية  أشياء  ؟  قوله  يف  العرض  يرغب  الذي  ما 
ترشيح العالقة بني الغرب والعرب ومدى صدق العامل الغريب يف ادعاء احرتام الدميقراطية 
والحرية والتعّدد« وكتابة » قّصة جديدة ترصد واقع االنسان يف العرص الحديث ».كام 
نقرأ يف الجذاذة »عىل ركح ثائرباألسئلة ومسكون بالحرية  تبحث املرسحية يف املمكن 

وغري املمكن، الحقيقة والشعارات، املوجود واملنشود« .
ولعّل اتّساع هذه الطموحات ، إضافة إىل ضعف صوت املمثل املؤدي لدور هملت، 
املمكن  اشكاليا. فمن  العرض  تلقي هذا  يجعل من  واضح،  درامي  وعدم وجود خيط 
أن يرى فيه البعض نّصا قويا بلغة جميلة برغم الحشو والزوائد أحيانا . كام أّن الكتابة 
تكون  أن  بقدرتها  متحركة  صناديق  الديكور:  يشغله  الذي  الوظائف  وتعّدد  الركحية 
سياجا لقرص، صناديق قاممة تطل منها جامجم ، رسيرا يف مستشفى ، طاولة تقام عليها 
وليمة أو مجلس حكم ، مع توظيفات الضوء والعتمة واللجوء إىل لغة برصية حديثة ) 
املقاطع املصورة لطيف هاملت الوالد وللمناضالت النسوية ، وكذلك اللجوء إىل صورة 
األمواج الهادرة والنريان يف الخلفية( ال تنفي الجهد املبذول يف العرض. فالكتابة الجديدة 
التي تطمح إىل أن تجعلنا نرى مع هملت بعيون القلب لنكتشف أن »ال يشء حقيقي يف 

هذا العامل«، كام ورد يف املرسحية ، يلزمها قراءة جديدة ، لعّل وعىس ؟؟؟
كمال الهاللي

الشيء حقيقي في هذا العالم ...
ُقّدم العرض  املرصي » هاملت باملقلوب« ، نّص سامح مهران ، سينوغرافيا صبحي السّيد ، موسيقى طارق مهران، 

أداء عمرو القايض- خالد محمود- أمين الشيوي- سمر جابر- نهاد سعيد- محمد حسن – محمود محمد- محمد 

ابراهيم – محمد سيد – أحمد ابراهيم- مريم جربيل- رنا عابدين- ابراهيم عادل- محمود عالء الدين- نهال محمد- 

شهد صالح ، اخراج مازن الغرباوي ، يف عرض وحيد خالفا لعروض املسابقة الرسمية ذات العرضني ، يف الساعة 

مساء من يوم الخميس -08 -12 2022 .

في المسابقة الرسمية، العرض  المصري »هاملت بالمقلوب« لمازن الغرباوي

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
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وعىل امتداد العرض الذي امتد ألكرث من ساعة ونصف بقاعة الّريو بالعاصمة مساء 

الخميس 08 ديسمرب كان كّل ممثل/شخصية يشارك يف العرض ثّم يتفّص منه تحت 

شعار مشرتك أنا جزء من العرض ولكّنني لست جزءا من القّصة.

في بحث الشخصيات عن ذاتها
»يتوقون إىل أن يكونوا بعضهم  الّدعايئ: أناساً  "تصّور املرسحية كام جاء يف إعالنها 

بعضاً... أن يقتل بعُضهم بعضاً، أن يختفي بعُضهم يف بعض، حتى يصلوا ويفشلوا يف 

خلق أنفسهم خارج حبهم لبعضهم«.

ومن خالل اللقاءات واالنفصاالت، ترسم الشخصيات قصص حب يف الفضاء، باعتبارها 

الشخصيّات  العرض، تحاول  الوحيدة ألن تكون مرئية وموجودة. خالل هذا  الطريقة 

»يف  باستمرار:  فوقها  يكتب  الذي  التاريخ  لتصنع  االنهيار  زمن  يف  ذاتها  عىل  العثور 

مواجهة عبثية السياسة، يناضل املؤدون ضّد ربط أي معنى وأي وهم برسدية الواقع 

السائد يف هذا الجانب من العامل. ومع ذلك، فإنّهم عىل خشبة املرسح يخلقون لحظات 

مكثّفة ومعلقة ورنانة يف املكان والزمان، حيث يتساءلون عام إذا كان باإلمكان الوجود 

خارج املعنى، وما إذا كان باإلمكان الوجود خارج الحب؟".

عرض تجريبي بنفس نضالي
من الواضح أنّنا أمام عرض ـ»تجريبي« فال توجد قّصة وشخصيات باألشكال والصيغ 

املعروفة وإمنا نحن أمام أدوار، وظائف، عالمات عىل وضع نفيس واجتامعي يتقاسمه 

جيل كامل يف لبنان تحديدا.

الرسد  بنية  بلغت  قد  واالنهيارات  االنفجارات  وذاكرة  والحطام  الهدم  أن  وتقديرنا 

الّدرامي ذاته فظهر متشظّيا، مفّككا يحاول أن يلم أطرافه وبقاياه وأجزاءه املبعرثة لريوي 

يدّل عىل  يبعثها ألن جميعها  يهم هوية من  ال  تشتّت من قصص. قصص ورسائل  ما 

أوضاع باتت متشابهة ومشرتكة بني جيل الشباب يف لبنان. واالختيار عىل عنارص ركحية 

ثابتة يف العرض )مقعد، طاولة يف زاوية حانة، ورشفة( سمح للممثلني باالنتقال من زاوية 

إىل أخرى يف الرّكح والتحّول من قّصة ووضعية درامية إىل أخرى لينقلوا حكايات الشباب 

وأوجاعهم وما يتعرّضون له من تهميش وإقصاء وما يرتّدد داخلهم من رصاع بني الّرغبة 

يف البقاء يف بلدهم وحاجتهم للهجرة بعد انقطاع أملهم يف تحّسن األوضاع.

مناخ  يف  يجعلنا  يقال  وما  يروى  ما  فضاعة  فإن  املحيك  يف  الواقعي  الزخم  وبرغم 

املرسح العبثي يصل إىل الحّد الذي ينكر فيها الشخص هويته من أجل أن يهاجر، ويصل 

حّد إنكار وظيفته وعالقته بالعرض) )نحن جزء من العرض ولكنّنا لسنا جزء من القّصة(.

مالحظات ختامية
يعمل   ، أشباح  مدينة  منهارة،  مدينة  معنى«  بال  شقف  »كوكتيل  يف  بريوت،  تبدو 

أبطالها/ الشخصيات الثالث )فرح كردي، جو رميا، أنطونيال رزق( عىل رفض أي رابط 

بينهم. وهم يرّصون عىل العبث بالجمهور املتفّرج، يسخرون من رغبته يف أن ينصت إىل 

حكاية مرتابطة وقصص حب لها بداية ونهاية.

الحي لعيل صباح، إىل لغة رسدية، ترافق تنقالت املمثلني،  العزف املوسيقي  تحول 

وانهيارات  وعبثية،  رتابة،  لينقل  والدف،  الغيتار  آلتَي  عىل  صباح  يعزف  واألحداث. 

متواضعة  كانت  قّدمت  التي  الركحية  واالشتغاالت  واملشاهد  اللّوحات  ولكن  املدينة. 

املتعارفة ومل تربز عنارص جّدة  األشكال  تبتعد عن  فلم  السينغرايف،  الخيال  من حيث 

وأصالة فيها.
كمال الشيحاوي

كوكتال شقف بال معنى ل»جانا أبو مطر« )لبنان(:  

في المسابقة 
الرسمية:

شخصيات تتفصى من هوياتها في حكايات بلد 
يبحث عن معنى

كام حدث يف املرسحية السورية »شمس ومجد« املشاركة يف أيام قرطاج املرسحية يعود املشتغلون باملرسح يف عرض»كوكتال 

شقف بال معنى« القادم من لبنان للتساؤل عن وظيفتهم، عن دورهم، عن جدوى ما يقومون به يف بلدهم الذي ينهار 

أمام أعينهم. وهذا األسلوب يف جعل العرض املرسحي ذاته ماّدة للتساؤل يذكّر بدون شّك بالنزعة التغريبية »لربيشتية« 

التي تستهدف كرس جدر اإليهام وإرغام الجمهور عىل أن يكون جزءا من العملية املرسحية، فيتحّول من السلبية إىل الفعل 

واإليجابية.
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ندوات  من  ندوة  الفالحي  الوطني  للبنك  التابع  املرسح  فضاء  يحتضن  مرة  ألول 

املرسحيني  النقاد  مع جمعية  باالشرتاك  ندوة  تنظيم  تم  املرسحية. حيث  قرطاج  أيام 

افتتحت مديرة الدورة نصاف بن حفصية متوحهة بالشكر إىل مؤسسة البنك الفالحي 

مثمنة التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع مؤسسات املال واألعامل للثقافة ثم تناولت 

بني  التعاون  لتشكر  الكلمة  املرسحيني  النقاد  جمعية  رئيس  املزي  فوزية  الدكتورة 

لتقديم  الكلمة  الحاميدي  الدكتور حمدي  تناول  ثم  املرسحية  قرطاج  وايام  الجمعية 

اعدت  باريس  مقيمة يف  تونسية  الطرابليس  أنس  تونس  املوليريي يف  والحدث  موليري 

رسالة دكتوراه حول موليري الكالسييك العريب يف القرن التاسع عرش حيث تناولت الفرق 

العربية مرسحياته املختلفة وقامت بتعريبها واعادة صياغتها وفق رؤية عربية بل أن 

كل قطر عريب طوعها لخدمة مشاكله وقضاياه قدمت الباحثة عدة مناذج موضحة هذا 

التعدد املوليريي الذي بعث موليري من جديد عمر فرتات مؤلف كتاب عن موليري يف 

ان  العريب مالحظا  الوطن  تاريخ موليري يف  البحث عن  انطلق من  العريب حيث  العامل 

القرن العرشين وكانت االنطالقة مع حيل  موليري وصل املغرب األقص يف خمسينات 

سكبان ثم تواصلت مع فرق أخرى كام ان العديد ال يعرف ان الطيب الصديقي كان من 

االوائل الذين تناولوا مرسح موليري وهذا الجانب يكاد يكون غري معروف

قبل  بريشتيا  واعتربه  املعارص  الحديث عن موليار  الشعايف يف مداخلته  أنور  تناول 

بريشت حيث مثل واخرج يف الوقت نفسه واخذ بعض العينات من مرسح موليري ليربز 

كيف حدد موليري مفهوم املخرج وختم الباحث تدخله بطرح السؤال املحرج: ھل حان 

الوقت إذن لنزع القوالب الجاھزة عن مرسح تعاىل عنھ مرسحیون مفتتنون بأشكال 

معارصة فظلموا من زرع بذورھا يف أرض صلبة يف زمنھا فتعرض لھجومات عنیفة رافضة 

لكل منزاح عن السائد ألنھ یسحب البساط من مرسح دأبوا عىل تقلیده.

محمد المي

بناسبة أيام قرطاج املرسحية اصدر الباحث محمد 

ميتد عىل  تونس  موليري يف  عنوانه:  كتابا جديدا  املي 

256 صفحة وهو عبارة عن كتاب توثيقي جمع فيه 

وثائق نادرة تنرش ألول مرة عن املرسحيات التي وقع 

تقدميها يف تونس مقتبسة أو مرتجمة من مرسحيات 

موليار عىل غرار: 

البخيل وحيل سكبان والربجوازي النبيل وطرطوف 

الفرق  قدمت  وقد  جوان...الخ   ودون  واملحتال 

التاريخ  امتداد  عىل  املرسحيات  هذه  املرسحية 

املرسحي.

الكتاب وثيقة مرجعية هامة فاتحة للبحث واعادة 

النظر يف املنجز املوليريي يف تونس

عن دار سحر للنرش وضمن سلسلة كتاب الشهر 
الطاهر  الدكتور  قام  وقد  شكسبري  ويليام  ملؤلفها  قيرص  يوليوس  مرسحية  صدرت 

الخمريي بتعريبها من االنقليزية إىل العربية.

هذه املرسحية تم تعريبها بطلب من عيل بن عياد قصد اخراجها ولكنه تويف قبل 

يراها  ان  قبل  الخمريي  الطاهر  وتويف  ذلك  له  يتم  ان 

مطبوعة يف كتاب.

ونرشها  وتقدميها  باخراجها  قام  املي  محمد  الباحث 

وهي متوفرة يف األسواق، الجدير بالذكر أن هذه الرتجمة 

التونسية متناز بسهولة العبارة وسالسة الرتكيب.

جديدة  طبعة  ايضا  صدرت  للنرش  سحر  دار  وعن 

وهي  شكسبري  لوليام  العاملي  املرسح  روائع  من  لرائعة 

قام  التي  هملت  مرسحية 

الطاهر  الدكتور  بتعريبها 

عميد  من  بطلب  الخمريي 

عيل  الراحل  التونيس  املرسح 

بن عياد وقد قدمها سنة 1959 أمام الزعيم الحبيب بورقيبة.

املرسحية تروي انخذال اإلنسان وضعفه وهشاشته أمام السلطة 

حيث يقتل االخ شقيقه ليستويل عىل عرشه وزوجته مرشعا لنفسه 

ما ال ترشعه له االعراف وال االديان متجاوزا كل القيم

تنتهي هملت نهاية مأساوية كاغلب مرسحيات شكسبري 

وقد ابدع الدكتور الطاهر الخمريي يف ترجمتها

إصدارات ـ إصدارات

تنظمها جمعية النقاد المسرحيين بالتعاون مع أيام قرطاج المسرحية

موليار في ذكرى ميالده األربعمائة
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مسرحية »القارعة« ليحى اليعقوبي 

عندما تنزل سيدات المسرح بين الجمهور...

" القارعة " أخرجها للخشبات يحى اليعقويب وكتب نصها ايهاب بن رمضان وقام 
الكدويس وسمية  الرحامن  ايهاب بن رمضان وعبد   : املمثلني هم  باآلداء عدد من 
املكاوي وسوار بن جدو وشهاب العبيدي وسفيان الخلفي. أما االنارة فأنجزها حسان 

الدين الزريبي والتقنيات الصوتية أرشف عليها لطفي معاوية. 
العرض قدم بصالة الحمراء بنهج الجزيرة ضمن فعاليات الدورة 23 من مهرجان 
أيام قرطاج املرسحية لسنة 2022 بحضور جمهور غفري تابع املرسحية من بدايتها 

اىل نهاينها.
رغم تحديد السياق الزمكاين للمرسحية وهو البالد التونسية من 1912 إىل 1935 
سيايس  استقرار  وعدم  اهتزازات  من  الفرتة  تلك  يف  التونيس  املجتمع  عاشه  وما 
العاملية  الحرب  الفرنيس وويالت  الشنيعة لالستعامر  املامرسات  نتيجة  واجتامعي  
االوىل وما خلفته من دمار ورضر اقتصادي ومعييش... إال أن متفصالت نص املرسحية 

يقول اآلن وهنا ويقول املستقبل وقد ينطبق عىل مجتمعات أخرى.
تنطلق املرسحية بخروج املمثل من الجدار املقابل للجمهور بقاعة الحمراء ، يخرج 
من جدارية سوريالية متاما كام يخرج االنسان نحو الحياة الواسعة بكل تشعباتها 

وصخبها وهرجها... من هنا تنطلق الرحلة القاسية واملؤملة واملحرّية.
كل االسئلة الحارقة التي حاولت املرسحية طرحها بالتلميح أو اإلمياء أو الوضوح 
فيام يتعلق بتلك الرحلة الدامية التي اقدم عليها االنسان / املجتمع يف اتجاه حياة 
العمل أن فن املرسح  اعترب صناع هذا  الفعل املرسحي حيث  بها  تلبّس  غامضة... 
وحده الكفيل بالوقوف عىل ما يحدث يف أروقة املجتمع ووحده املطالب بالوقوف 
بتقديم  التاريخ  أمام  املطالب  أيضا  ووحده  سيحدث  وما  حدث  ما  حقيقة  عىل 

اجابات تقتطع الحقيقة كام هي.

متتلئ خشبة مرسح الحمراء بأقنعة ربّات املرسح الغاضبات الصارخات الذكيات 
الصغري  الطاغية  عىل  وتحرضن  الهمم  تستنهضن  اتجاه  كل  يف  تتحركن  القلقات.. 

"الكومباطا " وتهدم كل ما بناه طيلة سنوات الفساد واالفساد والعقاب ال...
" فن املرسح " من خالل " القارعة" ينهض بدوره التوعوي إىل درجة أن ربات 
املرسح نزلن اىل الجمهور وتنقلن بني الصفوف وملسن برماحهن السحرية الطويلة 
وتحريضهم عىل  سباتهم  من  الناس  استنهاض  قصد  وسكينة...  انبهار  يف  الجالسني 

الثورة عىل السائد والوقوف عىل قارعة االهوال التي يعيشون منذ سنوات...
من  املقاطع  بعض  شابته  ما  رغم  وسلسا  انسيابيا  املمثلني  فريق  اداء  كان  لقد 
يحل  فأحيانا   ، الجسد  لغة  استعامل  عىل  قدرة  الفريق  أبان  كام  وصعوبة  تعقيد 
الصمت وتتكثف امياءات الجسد واحيانا أخرى يتم دمج اللغتني معا للتأكيد عىل 

خطورة ما يحدث...
أما متابعة االنارة لردهات مرسحية القارعة فقد كانت مدروسة إىل ابعد الحدود 
حيث تحولت اىل لغة تفصح عن نفسها تساعد يف ارشاد املتلقي من اجل فهم اعمق 

ملا يقدم ، وتكثيف احاسيسه ومنحه بعض املفاتيح السحرية الخاصة بالعمل...
بالعامية  يسمى  ما  أو  التونيس  اليومي  املقول  القارعة"   " مرسحية  استعملت 
أن  ويبدو  األحيان  بعض  يف  املبارشتية  رغم  اللطيفة  الشعرية  نحو  يجنح  بأسلوب 

فريق املرسحية قد توخى ذلك قصدا حتى يكون قريبا من جمهور املتلقني...   
يحث  الفلسفة  جنس  من  تحرييض  فعل  هو  املرسح  أن  املرسحية  أكدت  لقد 
وتغيري  الذات  تغيري  التغيري،  قصد  الحقيقة  عىل  البحث  اتجاهات  يف  التفكري  عىل 

املجتمع... 

رمزي العياري 

لقد اختار صّناع مرسحية »القارعة« عنوانا واضحا لعملهم ال يحتمل كرثة التأويل والتفكيك، لقد حملنا مبارشة اىل أرض 

مليئة باالهوال والقيامة وقوارع الدهر والطريق... أما إذا حملناه عىل أرض الكناية يف محاولة لفهم بالغي بسيط فإننا نجد 

أنفسنا إزاء قارعة الحياة بإنتصاراتها وانكساراتها... بل الحياة مبا حوت، هكذا دفعة واحدة. 
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به  تحيط  بقطط  يكتفي  منزله،  من  الخروج  يرفض  شيخ  قصة  العمل  يتناول 

إىل  العجز  يتسلل  والكرب،  الوهن  عليه  يظهر  فيام  بها،  االعتناء  مسؤولية  وتحّمله 

جسده وقلبه وذاكرته فيلجأ إىل تدوين أحداث يومه القليلة عىل دفرت حتى ال ينىس.

من هذا املكان املظلم ومع قليل من األشياء املحيطة به بقّر إقامته يف املبنى 

القديم، يطّل عىل الشيخ شاّب ويغادره إىل أوروبا، ثم تطّل فتاة وزوجها ويغادران 

رسيعا ويطّل شاب آخر يلّقبه "باللّص الخسيس" ثم يغادر هو اآلخر ويبقى الشيخ 

يف نهاية املطاف وحيدا، يعترصه الحزن، يتوه ويرصخ باحثا عن هؤالء الذين يسّميهم 

جريانهم.

نكتشف بتقّدم األحداث الحقا أن العجوز يعاين من اضطرابات نفسية كثرية، فهو 

مكتف بالقليل من الحياة فيام يحدث يف الخارج ما يستفّز كل الناس وال يحرّك فيه 

ساكنا، بل رّبا فقد هذا الشيخ كل شهيّة للحياة.

الغرف أحيانا يف إشارة إىل  تتداخل  الركح يف مناسبات إىل أكرث من غرفة،  قّسم 

تداخل األمكنة واألزمنة وتوّحدها وكأننا أمام عائلة واحدة، ترسد مستجّدات يومها.

عوامل  أمام  أننا  لنكتشف  أخرى  مناسبات  يف  لتبتعد  وتتحرّك  الغرف  وتتغرّي 

وغرب  رشق  متناقضة: 

حالك  وظالم  ورّش  وخري 

وفرح  ساطع  وضوء 

وموت،  وحياة  وحزن 

كّل  يف  الشيخ  يرّدد 

فأشجار  أرحل  "لن  مرة 

كأشجار  ليست  الزيتون 

التّفاح"، ثم يعود ليناجي 

املكان،  من  الهاربني  كل 

باريس  إىل  رحل  من 

فاصطدم بواقع غري الذي 

دفعها  ومن  به،  حلم 

رجل  من  للزواج  الفقر 

ال تحبّه ولتشتغل راقصة 

ضحية  ذهب  ومن 

الطيش فغدر فامت.

هذه  كّل  وسط 

الشيخ  يحاول  األحداث 

بتدوينات  يومه  ميأل  أن 

الذي  الشاي  معتادة عن 

األبيض  الخبز  أو  يرشبه 

الخوخ،  كعكة  وبقايا 

دون أن ينىس الحليب للقطط التي مل تعد تريد رشبه.

وهي  الجوفاء،  الحديدية  املكعبات  من  عدد  عىل  الركح  لتأثيث  املخرج  اعتمد 

أجسام تتحرّك وتتشّكل وفق األحداث واملواقف والتطورات، صلب هذه املجّسامت 

تتواتر الحكايات التي تحوم حول البناية القدمية التي يسكنها عجوز وحيد يتطّفل 

ومغلّبة  تبقى خافتة  ولكنها  اإلنارة  وتتغرّي  منزله،  القريبة من  الجدران  خبايا  عىل 

وظّفه  الذي   األحمر  اللون  غرار  عىل  القليلة  األخرى  األلوان  لبعض  أو  للّسواد 

األنصاري ليصف هول القصف والقنابل وعدد األشالء من البرش، ففي الخارج تجتاح 

الحروب السكينة ويصبح العيش قاسيا وسط الّدماء واألشالء.

يصل املتفّرج إىل مرحلة املقارنة بني عامل الشيخ الذي يعاين من "الزهامير" ويغلق 

كبري  سجن  إىل  تحّول  الذي  الخارجي  العامل  وبني  منزله،  يف  والنوافذ  األبواب  كل 

وجحيم أكرب.

الخارج عىل قدر كبري من  العامل يف  الداخل والخارج، ولكن   ال فرق بني فوىض 

البشاعة، وقد يصبح البقاء داخل منزل صغري مع القطط حّل أسلم للهروب أوالحلم.

نادية برّوطة 

 مسرحية »أناركيا« )الكويت( :

ال أحد سينجو من فوضى العصر حتى من أصابه »الزّهايمر«... !
تتواصل أيام قرطاج املرسحية محّملة مبفاجآت الّركح والفرجة من شّتى أنحاء العامل يف مزيج محرّض عىل التأّمل والحلم، 

ويف إطار العروض التي تنتظم خارج املسابقة الرسمية، احتضنت قاعة "املونديال" يوم الخميس 08 ديسمرب 2022 عرض 

مرسحية "أناركيا" من الكويت، وهي للمخرج محمد األنصاري، عن نّص لفاطمة العامري ومبشاركة كل من يوسف البغيل 

وفيصل الّصفار وفهد األحمد وماجد البلّويش وأيدما األسمر ومحمد املنصوري وسعاد الحسني وطالل الفريجي، وكان ذلك 

بحضور سعادة سفري الكويت بتونس السيد منصور خالد العمروعدد هام من عشاق الفن الرابع. 
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المخرجة الّلبنانية جنى أبو مطر )كوكتيل شقف بال معنى(: لقــــــاء

قّدمت املخرجة جنى أبو مطر يوم الخميس 08 ديسمري 2022 بقاعة 

معنى"  بال  شقف  "كوكتيل  بعنوان  وهي  املرسحية،  تجاربها  أوىل  الريو 

والعمل من إنتاج مرسح بارفورمونس ومرسح زقاق، نص جنى أبو مطر 

وأداء كل من فرح كردي وجو رميا وانطونيال رزق.

قرطاج  أيام  ملهرجان  الرسمية  املسابقة  قسم  إىل  املرسحية  وتنتمي 

املرسحية.

مع املخرجة جنى أبو مطر كان هذا اللقاء:

حاولت البحث عن المعنى في مدينة فقدت كثيرا من المعاني !

 تخوضين تجربتك األولى كمخرجة وضمن مشاركة دوليّة 
هامّة، فهل سيكون أليام قرطاج المسرحية مستقبال مكانة 

مميّزة في ذاكرتك؟
بالّنسبة يل يبدو كل يشء استثنايئ ويحّملني املسؤولية مضاعفة فأنا أشارك بأول عمل 

مرسحي يل كمخرجة ويف إطار مهرجان عريق كأيام قرطاج املرسحية، أشعر بكثري من الفخر 

وأرجو التوفيق لكل املشاركني يف املسابقة.

بالمعاني  بدت مسرحية "كوكتيل شقف بال معنى" محمّلة 
وكأنها تشبه لبنان وتشبهك أيضا؟

وبالتايل ميكن  املعنى،  كثريا من  املعنى، يف مدينة فقدت  فالعمل هو بحث عن  فعال 

القول بأن العمل يشبهني كثريا ألنه يحاول الصمود مثيل كفنانة مرسحية متثل بلدها الذي 

تغرّي كثريا حتى أنّنا مل نعد نعرفه.

هل على الفنان اليوم أن يتأقلم ليعيش أو أنه مطالب بالتمرّد 

في كل األوقات؟
حني يتعلّق األمر بالوطن علينا أوال أن نحاول التأقلم نفسيا حتى ال ننهار، ولكن الفنان 

مطالب أكرث بالتمرّد والبحث عن املعنى والدفاع عن القيم التي ال متوت وال تشّوه حتى 

إن تغرّيت الحياة.

متى يفّكر المبدع في الهجرة خاصة وأنك قد عرضت موضوع 
الهجرة في عملك؟

الصمود، وان هاجرت فسيكون صعبا عيّل أن  أبدا، أحاول  الهجرة  أفكر يف  شخصيا ال 

أقدم  أن  وعيّل  بلدي  بلبنان  أساسا  لدّي  مرتبط  املرسحي  العمل  الن  املرسح،  يف  أستمّر 

أعاميل من هناك.

وعموما قد يحبط تأزّم األوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية املبدع فيغادر بلده، 

ولكن رّبا يكون قرار الهجرة أو الرّحيل خاطئا خاصة يف األوقات التي ميكن للمبدع أن 

يخوض يف قضاياه بكّل حرية ومن داخل وطنه.

وجهة نظر

ال  رائحة،  وال  لها  طعم  ال  مهنة  تعترب  الرنجسية،  غري  من  التمثيل،  مهنة  إن 
سيام أن هذه السمة من حيث الجوهر مرتبطة باملهنة. ويجب القبول بها مرة 
واىل األبد وبال حشمة كاذبة، عىل األقل، من اجل متعتنا الكبرية. إن هذه الطاقة 
تسمح بالخلق، تسمح لهؤالء الذين يعرضون أجسادهم، وعواطفهم، وحواراتهم 
أن تالمسنا من خالل قنوات اتصالية مختلفة عن تلك التي نستخدمها يف حياتنا 
اليومية الرتيبة. لهذا، لنتوقف عن اعتبار املمثلون أنانيون، ومرىض، بسبب قلقنا 
األخالقي الديني الذي ليس يف مكانه. لنتعامل معهم فقط من خالل ذلك الذي 
يهبوه لنا من "سعادة" يف بعض األحيان. وليس من منظار انهم مجرمون مثلام 
كان التاريخ البعيد ينظر إليهم، ويُطاردهم مثل خارجني عن القانون؛ لنتوقف عن 
هذه القضية التي يف غري محلها، ولنتساءل أوال وقبل كل يشء عن سمة الرنجسية.
املبالغة املفرطة   بال شك أن الرنجسية رضورية يف كل عمل إبداعي، ولكن 

ترض بالنوعية.   
عندما نتحدث عن "اللعب املبالغ" فيه، نقصد أكرث الحاالت الرنجسية التي ال 
حد لها. إن الرنجسية من أجل الرنجسية موجودة ومكانها يف الرنجسية من أجل 
الفن. وأن الفن املرسحي يجب أن يأخذ بعني االعتبار الجمهور. إذن يجب عىل 

املمثل أن يعرض نفسه للنظرة الخارجية.  ويف حالة التمثيل املبالغ فيه، يظل 
املمثل يتأرجح يف لعبه بني التبذير املطلق واملبالغة الشخصية، بحيث انه مل يعد 
يهتم مبوضوع مترير الرسالة التي يحملها إىل اآلخر الذي يتمثل هنا باملتفرج. 
الذي يتأسس  العمل الجامعي  وهذا بكل تأكيد، ال ينتمي يف يشء، إىل معنى 

عليه فن الفرجة ويضجر املتفرج النبيل.
الرنجسية  الرنجسية.  األبعاد  العديد من  أن نحدد  قياسا عىل ذلك، نستطيع 
املنتجة للعمل من الدرجة الثانية، ويف مثل هذه الحالة، يتوجب عىل املمثل أن 
يغري وجهة نظرة جاعال إياها تتفق مع مصلحة املتفرج. وهنا عىل األقل يوجد 
نوع من املعنى ملا يفعل. وهناك العديد من املمثلني الذين يدركون ذلك طبيعيا. 
ولكن يف العامل الذي تلعب فيه الوسائط وكل ما هو غري معقول دورا تدمرييا 
كبريا، ينىس بعض املمثلني هذه الحقيقة األولية ويغرقون فقط يف نرجسية من 
نوع: )انظروا يل، شاهدوا إىل أي درجة أنا جميل(. يكفي أن تظهر عىل املرسح 
حتى تكون موضع إعجاب. ولكن هذا مفهوم خاطئ، ألن الرنجسية يجب أن 

يُشتغل عليها بشكل عكيس. 

نرجسية الممثل
بقلم: د.محمد سيف
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Programme Du jour

Votre spécialité en philosophie a-t-elle de 
l’impact sur votre approche théâtrale ?

Le théâtre et la philosophie sont depuis toujours 
indissociables. A mon avis, le théâtre ne fournit pas 
des réponses, des solutions ou des résultats. Il propose 
une approche, une thèse, une antithèse, il pose des 
interrogations et provoque le spectateur, le pousse à 
réfléchir, à philosopher à travers la scène, à interpréter 
et à réinterpréter. De cette manière, on alimente le 
discours  théâtral et on élève la pensée. Certes, le 4ème 
art est basé sur le simple, le clair, le beau, mais il vise la 
profondeur, le questionnement, les visées pragmatiques, 
le supposé et le présupposé. C’est pour cela que 
l’interprétation est plurielle.

 Tu aurais aimé être en compétition 
officielle ?

C’est tout à fait normal. Tout projet, tout créateur a 
besoin d’être dans une compétition pour vivre l’intensité 
de la belle et de la noble concurrence. Cela fait plaisir et 
attise le désir de perfection. Malheureusement, certaines 
expériences sont écartées soit de bonne ou de mauvaise 
foi. Je ne cache pas ma petite déception, car j’aime le 
théâtre et je veux proposer le meilleur. Espérons que le 
festival s’améliore parce que il faut absolument revoir 
certaines lacunes et pourquoi pas de nouvelles réformes.

Faiza MESSAOUDI
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Rencontre avec l’artiste Imed Elmay

«Le théâtre et la philosophie 
sont indissociables…»

Pourquoi ce retour sur un texte ancien de 
Noureddine El Werghi ?

Il y a plusieurs niveaux sur lesquels je me suis basé en 
choisissant ce texte : des raisons subjectives et d’autres 
objectives. Personnellement, je désire travailler sur une 
expérience théâtrale qui a été proposée de différentes 
manières. J’aime interpréter ce texte, le décoder d’après 
ma vision, mon approche. Je considère qu’il est important 
de revisiter les textes  de la compagnie du théâtre de 
la terre, les retravailler avec de nouvelles approches et 
d’autres sensibilités. C’est une manière de faire revivre 
cette expérience qui avait sa propre philosophie et 

qui était restée fidèle à sa 
démarche et à sa vision. 

Vous avez été attiré 
par le sujet de la 
guerre ?

Le texte source partait 
de la guerre de la Bosnie, 
mais dans mon approche, 
j’ai élargi cette notion,  car 
aujourd’hui, nous sommes 
dans une guerre continue et 
ouverte sur plusieurs niveaux 
et qui fait que l’être humain 
se trouve bloqué, impuissant, 
incapable d’avancer car il 
est entravé par les obstacles. 
C’est l’idée centrale autour 
de laquelle ma pièce est 
structurée. Mais la mine 
devient un prétexte, il ne 
s’agit plus d’une mine réelle 
mais elle prend d’autres 
extensions, d’autres formes, 
d’autres métaphores comme 
par exemple l’ignorance, 
l’irresponsabilité, la haine, 
etc.

Vous avez donc focalisé sur des entraves 
immatérielles

Ce sont des obstacles développés par l’homme lui-
même, ils logent dans son for intérieur, son essence, son 
être,  son humanité. C’est pour cela, il y a dans la pièce 
la dimension de l’atemporalité, de l’indétermination. 
Mais ceci est relié avec l’idée de la construction à travers 
le pont des amoureux qui était démoli et qu’on désire 
reconstruire. Dans la pièce, il y a un trou entre les deux 
côtés du pont et j’invite  le spectateur à réfléchir aux 
possibilités de réunifier le tout.

«Résistance plus» est une pièce de théâtre de l’artiste Imed 
Elmay, adaptée du texte de Noureddine El Werghi «La tragédie 
des coqs».
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Il est Etienne Minoungou, le  personnage attachant 
qui s’est produit dans  plusieurs heureuses œuvres  qui 
racontent le combat africain et qui ont vite fini par 
retrouver un succès international dont  «M’appelle 
Mohamed Ali» de Dieudonné Niangouna,  «Cahier d’un 
retour au pays natal » d’Aimé Césaire, « Si nous voulons 
vivre» de Sony Labou Tansi et la dernière en date  
«Traces, Discours aux nations africaines» de Felwine Sarr 
présentée au Journées théâtrales de Carthage. 

Etre africain et en faire le choix c’est dire aussi 
initier un acte de résistance à travers l’art, le théâtre 
en particulier. Parce que, le théâtre en tant qu’art  de 
la parole vraie, sans fioritures, sans superflus,  ne peut 
qu’être qu’un concentré d’émotions qui éveillent les 
consciences endormies et bouscule les esprits léthargiques. 
Et si aujourd’hui Etienne Minoungou cumule  quelque 450 
représentations théâtrales à travers le monde, c’est que 
son discours pour l’Afrique a preneur et se fait entendre 
même par ceux qui préfèrent rester dans le confort de 
leurs idées reçues concernant le continent africain. 

Un théâtre servi avec empathie
Etienne Minoungou a roulé sa bosse à l’issue des ses 

études universitaires en sociologie à Ouagadougou, 
puisqu’il a décidé, depuis, de se consacrer à la scène 
et à ses aléas. En l’an 2000, il fonde une compagnie 
de théâtre ‘’Falinga’’ avant de lancer des résidences 
artistiques consacrées à l’écriture et à la création 
d’œuvres de théâtre panafricaines, connues sous le nom 
des « Récréâtrales ». Le  succès n’a pas tardé à venir, 
puisque ces résidences artistiques qui durent des mois  
sont devenues une pépinière du 4ème art qui a vu naître 
des spectacles qu’on a sélectionnés dans des festivals 
internationaux. C’est parait-il le rêve africain. Le dream 
d’un homme  qui lui a fait passer à l’acte pour explorer 
un terrain alors en jachère, en formant des centaines 
d’artistes aux métiers du 4ème art pour leur apprendre 
à  porter sur scène  des œuvres qui leur ressemblent. Et là 
aussi on parle d’un Afrique aux couleurs chatoyantes, de 
son beau soleil scintillant toujours au beau fixe, brillant 

de mille feux, mais aussi d’un Afrique colonisé à souhait 
et qui en a gardé  des souvenirs douloureux.   

Donner un sens du beau à la laideur
On aime l’auguste de cet homme de théâtre qui porte 

en lui les prémices d’un renouvellement constant à travers 
un jeu qui donne un sens du beau à la laideur d’une 
réalité pas toujours facile à vivre.  L’esthétisation de la 
négativité, du mal être, de la mélancolie : c’est le for 
d’Etienne Minoungou pour qui le public des JTC a vibré 
à l’unisson. 

Dans « Traces », la pièce de théâtre présentée aux JTC 
2022, Minoungou l’artiste, finit par quitter sa tenue de 
scène mais jamais ses mots, ses rêves pour une Afrique  
qui retrouve ses esprits … Que c’est beau un tel théâtre 
servi avec modestie, empathie et talent.

MONA BEN GAMRA 

Portrait 
Etienne Minoungou,  voix majeure  
de la scène artistique africaine

Il est comédien, metteur en scène, dramaturge et par-dessus-
tout un agitateur  culturel  burkinabé ayant toujours cru en 
les possibilités de l’Afrique et celle de porter l’identité d’un 
Africain,  la remuer haut et fort telle une oriflamme.
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Un cocktail de sens de Jana Bou Matar (Liban)

Beyrouth, le salut par 
l’amour

Sur la scène à peine éclairée, un décor minimaliste 
et soigné : au premier plan un banc et plus loin un bar 
avec quelques chaises et une table, trois personnages: 
un homme et deux femmes vont s’affronter durant une 
heure sous l’emprise du temps et évoluer dans un présent 
qui leur échappe sans cesse. Perdus dans des illusions 
et des idéologies, ils sont en quête de vérité. Ensemble, 
ils aspirent à l’indépendance, à l’émancipation et à 
l’affirmation d’eux-mêmes. Au gré des rencontres et des 
séparations, les protagonistes tentent de se retrouver 
dans l’histoire de l’effondrement de la société. « La mort 
est la seule chose qui vit parmi nous» disent tour à tours 
les acteurs.

Face à l’absurdité de la scène politique, les personnages 
continuent à résister, mais dans combien de temps ? 
Muni chacun d’un parapluie, qui leur sert, selon les 
situations,  soit de masque, soit d’armes ou d’accessoire 
de danse, ils composent des moments suspendus qui 
résonnent dans l’espace et le temps en se demandant 
si un jour ils continueront d’exister, de trouver un sens 
à leur existence. La pièce basée essentiellement sur le 
travail d’improvisation parle de l’effondrement d’une 
ville en l’occurrence Beyrouth qui fut autrefois la Suisse 
de l’Orient».

«Un cocktail de sens » se veut, donc, le miroir d’une 
réalité amère. Elle est le reflet d’une existence absurde 
où chaque individu essaie de composer son propre 
quotidien.  Au milieu de la crise qui sévit dans le pays, 
la scène offre une dimension de l’existence et cherche 
à ouvrir un dialogue. C’est un cri de désespoir loin de 
toute illusion de ce Beyrouth romantique d’antan. Entre 
attraction et répulsion, la pièce ouvre une réflexion 
binaire sur une ville où les voix polyphoniques des acteurs 
expriment avec anxiété.

Dans le bar situé au fin fond de la scène, un chanteur 
avec oud et tabla raconte par le chant ce que les acteurs 

disent par les mots. Des mots répétitifs dont le sens se perd 
parfois dans le chaos de la ville. Mais les personnages 
oublient leurs affrontements pour trouver refuge dans 
l’amour : le seul et unique salut où tout s’embrase.

NEILA GHARBI 

Beyrouth sous l’emprise de la crise économique et de la 
corruption. «Un cocktail de sens», présentée dans le cadre de la 
compétition officielle, se veut un violent plaidoyer sur une ville 
ruinée. Une litanie douloureuse où l’amour reste la seule voie 
possible de survie.
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de la scène artistique africaine
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