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.. تقييمها ضروري من أجل استمرارها..

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

تسدل االيام ستارها هذا املساء بعد احتفالية التتويجات 

عىل  بشموخ  تطل  وهي  املنّورة«  »باملدينة  االوبرا  بدار 

بالضوء وهو  متباهية  التونسية  بالعاصمة  املجاورة  املسارح 

يرضب يف كل املضارب فتشّع.. وقد حّجت اليها أّمة املرسح 

العريب ودخلتها من ابواب قرطاج اآلمنة.. قرطاج املرسحية يف 

دورتها الثالثة والعرشين وقد هيأت كّل »االرايض املقدسة« 

)ارايض املرسح بطبيعة الحال( حتى تكون »مرقصا« لالرواح 

االطالق  عىل  له  مثيل  ال  عظيم  »تطّهر«  ومكان  واالجساد 

ومن  املدينة  ابن  املرسح  أليس  »املدينة«..  »معابد«  داخل 

رحمها ذهب اىل األقايص...

انتهت االيام وكان ما كان عىل امتداد ايامها ولياليها تجارب 

عربية وافريقية من حساسيات ومواقع مختلفة ومتفاوتة ـ 

باعتبار  ـ  الواقع  يف  ـ  طبيعي  وهذا  ومحتوى  شكال  ـ  ايضا 

التفاوت ـ ايضا ـ يف مستوى تقاليد املامرسة املرسحية ومدى 

رسوخها من بلد اىل بلد..

ال يشء استثنايئ ـ يف الواقع ـ فال ابتكارات تذكر وال تجارب 

زمن  لكأن  الراسخني(  من  ربك  رحم  من  )ماعدا  مشهودة 

يضيف  ما  له  يعد  ومل  توقف  قد  والعريب  التونيس  املرسح 

بنسخ ما لحق من  او  بتكرار ما سبق  لذلك اسرتخى وريض 

تجارب )Déja -Vu( وقد وقعت كلها تحت هيمنة املخرج 

»املؤلف«  بذلك  طاردة  الدراماتورج  املخرج  او  املؤلف 

كسلطة مستقلة منتجة لكل االنساق الرسدية مبا هي افكار 

ما  العريب  الشارع  من  ملتقطة  لشخصيات  وحكايا وحيوات 

اوقع بعضها او اغلبها يف »مأزق جاميل« حقيقي حيث نجد 

رابط  بال  متشظية  يعرض صورا  اكتظاظ برصي  امام  انفسنا 

يلّمها  أن  املتلقي  عىل  يصعب  فوىض  يف  حقيقي  موضوعي 

حتى يفهم.. وهذا يعود أساسا اىل رغبة عدد من املخرجني 

واخراجا  نصا  املرسحية  البناية  كل  عىل  »للسطو«  العرب 

وسينوغرافيا بدعوى كرس االنساق التقليدية »بطرد املؤلف« 

نّصه  ينجز  الذي  الدراماتورج«  باملخرج  وباستبداله  ـ  أوال  ـ 

مبارشة عىل املرسح وعىل فكرة االرتجال مع املمثلني بحيث 

يخرج »النص كامال« من »قدحة« أوىل هي عتبة البدء تنتج 

يف األخري عمال أدائيا برصيا فارغا بال محتوى وبال أفكار وبال 

أسئلة.

عادة  تعّول  االرتجال  عىل  تقوم  التي  الركحية«  »فالكتابة 

من  له  مخرج  وعىل  العامل  املمثل  أو  املثقف  املمثل  عىل 

املعرفة والثقافة ما يؤهله النتاج »نّص ركحي« مرتجل باسناد 

من ممثليه وقد نجح الفاضل الجعايبي مثال يف ذلك من خالل 

أعامل مرجعية ما تزال اىل اآلن مصدر الهام وغواية ونجاحه مل 

يكن »شخصيا« وإّنا بفضل مجموعة من »املمثلني املهّيئني«  

موضوعياـ  الرتجال األفكار واملعاين وأخذها اىل األقىص اضافة 

اىل أّن تجربة املرسح الجديد كانتـ  يف الواقعـ  محاطة بعدد 

من الكّتاب والنقاد كانوا »حزام أمان التجربة«...

املوضوع  ـ يف هذا  عميقا  ـ  للتوغل  السياق  لنا  يسمح  ال 

من  »طرده«  ومؤامرة  املؤلف  غياب  أّن  عىل  نؤكد  فقط 

ـ اىل اآلن   باملائة ومكانه  املرسح كانت مؤامرة خارسة مائة 

العريب  املرسح  تجارب  من  عدد  يف  وعميقا  شاغرا  يزال  ما 

التي أصبحت بال محتوى بل مجرّد أنساق برصية منسوخة أو 

ممسوخة عىل تجارب سابقة...

املرسحية  قرطاج  األفضل هذا سؤال مطرود من  كان  من 

لتجارب  مؤقتا  تتويجا  نعتربها  والتي  املسابقة...  عن  رغام 

تفوقت مؤقتا عىل من «تسابق« معها يف حيز زمني مؤقت 

مل يجمع كل التجربة العربية وأحدثها وإّنا جزء منها ال ميثل 

كل التجربة...

»ماراطونية«  وليال  أيّام  بعد  املساء  هذا  األيّام  تنتهي 

تلك  فرح...  من  وفرح  غضب  من  غضب  وممتعة..  متعبة 

هي األيّام بني غاضب وراض اىل أن يستوي األمر وقد ينقلب 

الحال يف مضارب الدورة القادمة.

هل أوفت الدورة بوعودها... قد يكون ذلك كذلك.. قليال 

أو كثريا وتقييمها رضوري من أجل استمرارها...

ية
اح

فتت
اال

بقلم:
لطفي العربي 

السنوسي
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أسئلة كثرية يطرحها العرض العراقي " أيزدان " ، نّص كرار فياض، اخراج مهند عيل 

حميد، موسيقى ذو الفقار عيل، أداء: أسامء عزيز جواد- رضغام محمد- مدين مجيد 

ويحاكمها،  الصامتة  االلهة  يسائل  الجرأة  مفرط  عرض  وهو  حميد.  مهند عيل  مبارك- 

العراقي  الواقع  األمرين من  " عانت  ثالثٌة  الذي قطعها شخوٌص  اآلالم  ويستعيد درب 

املضطرب، يلتقون يف فضاء ميتافيزيقي لتكتشف أنّها دفعت مثنا لخطيئة ال دخل لها 

فيها.." كام نقرأ يف جذاذة العمل.

ظلامٌت فوقها ظلامت ، الضوء شحيح وعزيٌز، يف الخلفية دوالب كبري خلفه دواليب 

تدور كام لو أنّها عجالت الزمن تطحن البرش واألقدار،أو لعلّنا يف ورشة الدهر غري العابئ 

بنا. لعلّنا يف العامء األّول الذي بدأ منه الخلق بفوضاه وآالمه. بصوت متهّدج وبخطى 

املقّدس  بكتابه  التمسك  يف  يرغب  مؤمن  مجرّد  أولعلّه  الكاهن  علينا   يتلو  مضطربة 

وانكشفت  املعرفة  شجرة  من  وحواء  آدم  أكل  حني  التكوين  سفر  من  األوىل  املقاطع 

سوأتهام وحاوال االختباء من الرّب وهو يدخل جنته سائال أينهام ؟ الخطيئة تقود إىل 

أنّها مختلطة يف  العرض سنعرف  امتداد  املعرفة ولكن "الحقيقة لها ألف شكل" وعىل 

عاملنا بالزيف، وأنّنا نطّل عليها من "موقف الخجل" كام حدث مع آدم وحواء.

ثالثة شخوص عراقية تضطرب  القيامة مع  بعد  فيام  نحن  األّول.  العامء  لسنا يف  ال 

عىل الركح وهي ال تدري يف أّي مكان هي بعد أن طارت أشالؤها يف تفجري أريض: الجنة 

أم الجحيم ؟ تتواجه وتتساءل وتروي شظايا من حكايات. املرأة يزيدية  قُتلت بعد أن 

ترتكبها.  مل  خطيئة  محو  يف  ترغب  وهي  دينيا،  مختلفة  ألنّها  واغتصابها  اختطافها  تّم 

الكاهن أو املؤمُن العاميُّ دخل إىل كنيسته يك يصيّل  وطارت أشالؤه عىل وقع صيحة 

أّما  واضحة.  ميتافيزيقية  هوية  دون  الفارغ  املكان  هذا  يف  نفسه  ووجد  أكرب"  الله   "

متع  بحثا عن  كّفارا  وقتل  نفسه  فّجر  قاتٌل  أنّه  فقد حسب صاحباه  الثالث،  الشخص 

حسيّة يف جّنة مفرتضة، ولكّنه هو أيضا أخذته حميّة القتل يف عامل مجنون وأراد أن يلحق 

بأطفاله الذين قضوا يف تفجري ارهايب. وكأّنا اختزلت الشخصيات يف ألف والم وميم ) 

أمل( ولن تفصح عن تفاصيل انسانية أخرى عدا سرية الحرية والشعور بالخذالن الكبري 

وبفراغ العامل من أب رحيم. وحتّى حني اعتقدوا أنّهم يف مكان متلؤه "أيزيدان ") قوى 

الديانة الزرادشتية( وجدوا أنفسهم يف مكان فارغ ورمادي مع شخص صامت  الخرييف 

يُشّغل دواليبه ويضبط ايقاع مسّنناتها الطاحنة . أحيانا يغادر مكانه يك يقصف بسكينه 

األشجار، وهي األعامر التي تُقصف ومتوت يف األسافل . هو الحارض الغائب األزيل ، ولعلّه 

من يناديه ويسأل عن حضوره الكاهن وهو يستعيد جملة املسيح عليه السالم األخرية 

وهو يطّل من صليبه : أبتي أبتي ملاذا تركتني وحيدا ؟

هل من حكمة خلف كّل هذه املعاناة التي ال تنتهي ؟  رّبا الحكمة التي يقرتحها 

ما  عىل  الشهادة  رضورة  هي  وبقّوة  بوضوح  القتل  آلهة  يدين  الذي  العراقي  العرض 

حدث والخروج من موقف الخجل الذي قد تجد فيه الضحية نفسها ) الشعور باإلثم 

أو الضعف ( إىل موقف الكشف والبحث خلف األبواب املوصدة، ولكن أيّة أبواب ؟

ينتهي العرض بانفتاح باب مترق منه املرأة مع من كانت تحسب أنّه قاتل إىل منفى 

جديد، أّما من قد ٌخيّل إلينا أنّه كاهٌن ، فقد قال أنّه سيبقى هنا يك يشهد عىل حقيقة 

ما حدث ، من هذا املكان امليتافيزيقي الغامض ، فقد يشبّه إلينا أنّه العامء األّول الذي 

نشأ منه الخلُْق أو لعلّه الرصاط ولكن دون سدنته الخرّية.

املكان الذي تدور فيه وقائع املوت املعلنة هذه ، مكاٌن اشكايلٌّ، فثّمة أٌب صامت كان 

بقدرته أن يوقف الدواليب وأن يشغلّها بطريقة أخرى . ولكّنه ال يفعل شيئا سوى أن 

يلّم األوراق التي كان ميزّقها "الكاهن " من كتابه املقّدس .
كمال الهاللي

العرض العراقي »أيزدان«  للمخرج مهند علي حميد: 

أبتي .. لمَ تخليت عنا ؟
أبتي ملاذا ترتكني وحيدا ؟ كيف أمحو خطايا مل أرتكبها ؟ هل مثّة خالص أم حقيقة كربى وواضحة تنتظرنا يف املاوراء ؟ وهل 

تفتح املعرفة األبواب املوصدة ؟ من يوقف دوالب اآلالم واملعاناة التي تعمل كأثر فراشة يف عاملنا؟
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تبدأ الحكاية يف املرسحية الّسودانية "النرس يسرتّد أجنحته" بهذا املشهد العام الذي 

ويراقبون  املهملة  النفايات  يقبعون وسط  الناس  والحلم، وكأّن  الحركة  بتعطّل  يوحي 

دون همس أو غناء أو تعبري أو تفكري.

كالتاّمثيل، وهي  أن خلناها جامدة  بعد  الركح  التحرّك عىل  الشخصيات يف  تنطلق 

أجساد برشية مطلّوة بالطني، ومالبسها رثّة ووجوهها محّدقة يف الفراغ البعيد، ويصبح 

للمتلّقي أكرث من راو لقصص موجعة عن الفقر وعدم املساواة بني املرأة والرجل وتحقري 

جسد املرأة ونبذ الفنون وانتهاك حرمة األجساد وحّقها يف تغيري واقعها.

يصّور وليد عمر بابكر محمد واقع 30 سنة من القمع يف عهد الجرنال عمر البشري، 

قمع طال الحريات والحق يف اإلبداع واالختالف، وتربز للعيان مساوئ تلك الفرتة التي 

عادت بالسودان خطوات كبرية يف سلّم التطّور وجعلت شعبا بأكمله يعيش يف الظالم 

والتّيه.

فرمز  املبارش  الخطاب  عن  يبتعد  أن  الغضب  من  الكّم  هذا  لتمرير  املخرج  اختار 

لدولة السودان بالنّحات الذي بقي عاجزا عن اإلبداع ومهّمشا طيلة ثالثني سنة، ووصف 

املرتوكة  القدمية  متاثيله  ولعبت  كل صوب،  من  الّنفايات  به  تحيط  الذي  باملرء  حاله 

الحياة االجتامعية والسياسية املعيشة آنذاك، فبني  أدوارا مختلفة لتجسيد وقائع من 

واقع منشود ودمار موجود تتحرّك كل تلك األجساد الحاملة لتعرّب عن تلك الفرتة بكل 

تفاصيلها الحارقة.

بدا أداء املمثّلني مقنعا يف بعض ردهات العمل، فيام ساهم اإليقاع البطيء للمرسحية 

يف خلق أجواء رتيبة رغم توظيف املخرج لبعض اللوحات الراقصة داخل العمل.

تنتهي املرسحية بانفراج األزمة وانحالل نظام وقيام نظام آخر، وهذا ما يظهر جليا 

سنة  ثالثني  قبل  بدأه  ما  ويستمكل  الّنور،  إىل  الظلمة  من  مكانه  النّحات  يغادر  حني 

التمثال وهو المرأة متربّجة، تلبس ثوبا ممزوجا بألوان زاهية تعرّب عن الحّب  فيجهز 

والحياة.

وكأّن الّركح يغادر هنا تلك الفرتة القامتة من تاريخ فرد، ومن تاريخ بلد يتوق أفراده 

إىل الّنجاة والبدء من جديد و"يسرتّد النرس أجنحته".

شارك يف التمثيل يف مرسحية "النرس يسرتّد أجنحته" كّل من محمد أحمد ابراهيم 

أحمد وعاصم الطيب قريش ابراهيم ونجوى الحاج عبد الله مصطفى وحليمة يعقوب 

يوسف ومحمد عبد املنعم زين العابدين ورحمة حمدان محمود أحمد وأحمد هارون 

ادم محمود وآدم عيل آدم محمود وسلمى إلياس عوض كريم.

يشارك هذا العمل يف املسابقة الرّسمية أليام قرطاج املرسحية وهو من إنتاج منطقة 

صناعة العرض املرسحي.

نادية بروطة

»النسر يستردّ أجنحته« )السودان(: 

ثالثون سنة من الدّكتاتورية...وبعد...؟

4

وسط كّم من الّنفايات البالستيكّية وبني األضواء الخافتة، واألجساد الجامدة، جلس مكسّوا بإحباط كبري كالطّوفان 

الذي ال ينضب، رجل مهزوم يف فضاء ال تكاد تتحّسس تفاصيله حّتى يعلمك أنه هو، ذاك النّحات الذي توّقف منذ 

ثالثني سنة عن نحت التامثيل الجميلة..
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في إطار المسابقة الرّسمية:مسرحية »ضوء« للطاهر بن العربي بن عيس من تونس:

قراءة »باذخة« لقاع العنف واالنحطاط

هكذا تضعنا املرسحية التي اقتبسها املخرج عن نّص للكاتب الفرنيس"بارناردي ماري 
كولتاس" يحمل عنوان"روبارتو زوكو"  منذ البداية يف مناخ الجرمية وهو قّصتها وتيمتها 

األساسية .
واملثري يف هذا العمل أن بطل املرسحية أو لنقل شخصيتها املحورية الذي اتخذت 
 "  tueur en serie املرسحية من اسمه عنوانا لها قاتل من نوع خاص، قاتل بالجملة
جاء هاربا من الجزائر حيث تورّط يف قتل والده ووالدته ثّم تورّط يف سلسلة أخرى من 
جرائم القتل الفظيعة يف تونس كان من ضحاياه رضيع ال ذنب له سوى أنّه يذكّره يف 

براءته بفظاعة ما صارت إليه روحه الرّشيرة.

"ضوء" الذي يكشف نوازع العنف فينا
لقد كان االختيار عىل اسم "ضوء" مناسبا متاما لشخصية هذا الشاب املريض نفسيا، 
من  الكثري  إنارة  من  املخّدرات  وتجارة  والجنس  الجرمية  عوامل  إىل  بنزوله  متّكن  فقد 
نوازع الرّش والقتل  والعنف املكبوتة داخل عدد من الشخصيات التي تعيش يف قاع 
املجتمع حيث الكون والفساد والفقر والجهل واالنحطاط القيمي وقد بلغ مدى كبريا 
يجعل األخ يرّبر االتجار بجسد أخته يف سوق الّدعارة. ومل تكن الرتكيبة النفسية املعّقدة 
لشخصية"ضوء" إال صورة قوية وساطعة وعالية توجد خلفها أو تحتها شخصيات أخرى 
ال تقّل عنها فظاعة وانحطاطا من قبيل أفراد عائلة "فرخة" الطفلة التي تعرّف إليها 
صدفة وسعى لالختباء يف غرفتها حيث تعرّف عليها وعىل أفراد عائلتها )والدها املدمن 
إذ  الذي يشّكل عصابة بفرده  يدور حوله واألخ  بأي يشء  الوعي  والغائب متاما عن 
هو تاجر مخّدرات، وعازف ومغني شعبي ومدمن وداعر ال يوقفه أي مبدأ من أجل 

الحصول عىل متعته وعىل املال...

من عناصر المعالجة الدّرامية والركحية
عّول املخرج يف معالجته الّدرامية والركحية والسينغرافية عىل ركح متحرّك يف عنارص 
الّديكور)الستائر التي تتحّول يف كّل مرّة با يتناسب والوضعية الّدرامية( وعىل موسيقى 
هادرة وصاخبة  تهتّز من فرط قّوتها كرايس قاعة الفّن الرّابع. موسيقى كان لها دور 
هام يف إشاعة دالالت الصخب والفوىض والعبث والعنف والشغف بالوصول إىل ذرى 

العنف واللّذة الفاضحة، موسيقى صاحبت الجرائم، ولحظات الرّصاع والعنف ومتازجت 
الّدرامية الحميمية، موسيقى بعضها غريب وبعضها  مع مناخ بعض املواقف واألوضاع 
اآلخر من الشعبي/املزود ومن "الرّاب". وقد ساعدت كّل هذه العنارص وتضافرت مع 
الّصدام  لحظات  وعرب  الخاّصة.  ورسديتها  شخصية  كّل  تركيبة  عن  لتكشف  امللفوظ 
واغتصابه  حياتهم  إىل  دخول"ضوء"  مع  تضاعفت  والتي  العائلة  أفراد  بني  اليومية 
للطفلة"فرخة" وتدّخل عنارص األمن يف البحث عن هذا القاتل الذي صار يتخّفى ليال 
كّل  حياة  ظروف  عىل  يتعرف  أن  املشاهد  للجمهور  أمكن  والكباريهات  الحانات  يف 
شخصية ومعاناتها ورؤيتها لحياتها ومصريها من الطفلة/التلميذة املراهقة التي دفعها 
العنف واملنع للتمرّد إىل األخ املدمن واملّروج والفنان الذي يتاجر بأخته من أجل املال 
إىل فتيات اللّيل ورجال الرشطة واملفتّش الحزين وصوال إىل الشاب/املثيل الذي يحيك 

جوانب من قّصته وما تعرّض له من تنّمر و اغتصاب وعنف.
عن  الخاّصة  رسديته  خالل  يعرّب  وهو  وغطرسته  والده  لعنف  ضحية  "ضوء"  يبدو 
ضيقه بكّل أشكال املؤسسات املجتمعية التي تفرض ضوابط مل يكن قادرا عىل تحّملها 
فإن  ذلك  وألجل  ومرضه  النفسية  حالته  تأزم  نتيجة  كان  القتل  لفعل  مروره  ولعّل 
شخصيته املثرية والجاذبة واملغرية معرّبة بقّوة عن حاجة كّل شخصية لضوء يفتح عىل 
ما تريده وتشتهيه بحّرية، فاملنع والقمع ال يؤّديان سوى ملزيد مضاعفة نوازع العنف 

والقتل الخفية. 

على سبيل الخاتمة
ال يسمح الوقت وال املجال للتوّسع يف هذا العمل وإعطائه ما يستحّق من تحليل، 
فكّل شخصية تحتاج إىل أن نتوقّف عندها، كام أن املعالجة الركحية ثرية وجديرة بأن 
أكرث  عىل  متقن  و  وناضج  ّجّدي  عمل  أنّه  القول  وخالصة  ومكّوناتها  عنارصها  تحلّل 
مجموعة  لنا  قّدم  وقد  ذلك   ونجح يف  الفرنيس  النّص  ل"تونسة"  مستوى، سعى  من 
إىل  نزوله  ويف  القاتل"ضوء"  أعامق  يف  بغوصه  وهو  املمتازين  واملمثالت  املمثلني  من 
قاع الفساد و االنحطاط القيمي للبرش يحّذرنا من مغبّة الصمت والتواطئ عىل قبول 

استمرار هذا العنف املريئ والالمريئ الذي صار يشّكل وجودنا. 

كمال الشيحاوي

احتضنت قاعة الفّن الّرابع بالعاصمة بحضور جمهور غفري مساء الجمعة 09 ديسمرب عرضا جديدا ملرسحية"ضوء" التي 

تشارك يف قسم املسابقة الّرسمية لتظاهرة أيام قرطاج املرسحية. وقد افتتح العرض خالل دخول الجمهور القاعة مبشهد 

مجموعة من رجال الرشطة املوّزعني عىل الركح يف حالة تأّهب ثّم انطلق العمل بتمركز اإلضاءة لتصّور مشهد لعملية ذبح. 
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محمد المديوني: مئويات موليير والمسرح العربي
ما یلفت االنتباه للمتابع للمرسح التونيّس واملرسح العريب عامة أّن مولییر أضحى 
غائبًا  أو یكاد منذ السنوات السبعین أو الثامنین من القرن العرشین. ولعّل آخر احتفال 
مولییر  من مرسحیات  مجموعة  إطاره  يف  وقُّدمت   1973 سنة  تّم  تونس  يف   بولییر 

وقّدمت املحارضات  حولھ وحول املرسح عامة.
الثامنین، فحسب وإنا  السنوات  الغیاب، منذ  التساؤل ال حول ھذا  من الرضوري 

حول  "الحدث املولییري" يف املرسح العريب الذي ال سیبل إىل إنكاره. 
ما یُمكن أن نشیر إلیھ، إضافة إىل ما وقفنا علیھ من وجوه ملولییر متعّددة ثریّة 

وموحیة، ھو أّن االحتفال بولییر ومعناه یتنزّل يف إطار رؤیة للمرسح وللفنون عامة 
ھو  املؤسسات الحاضنة ملولییر يف فرنسا، وما كان ملولییر أن یحتّل ھذا املوقع وال أن 
الرؤیة وتجلّیھا يف عدد من االختیارات واملؤسسات  یستمّر  حضوره دون توفّر ھذه 

وأھّمھا عىل  اإلطالق:
- نرش نصوص مولییر النرشة بعد األخرى عىل الورق وعىل مختلف املحاِمل.

- تدریس نصوص مولییر يف املدارس واملعاھد والجامعات بصورة أصبح معھا جزًءا  
ُمكّونًا للنتعلّم يف فرنسا.

- دور مؤسسة "الكومیدي فرانسیز" يف العمل عىل استمرار ھذا املرسح فوق الركح  
وتجدید معالجة نصوص مولییر إخراِجیّا وفَنِّیًّا والسعي إىل جلب الجمھور إىل مشاھدتھ.

- استمرار الدراسات والبحوث يف املستویات الجامعیة ونرشھا بین الّناس

كمال العالوي: 
اختار كامل العالوي ان يقلد املعري يف رسالة الغفران حيث تخيل نفسه قد لحق 
موليري حيث يوجد يف الدنيا األخرى وحاوره حول بعض االشكاليات العالقة بوليري من 

ذلك الشك يف وجوده ونسبة كورناي لكتاباته وطريقة وفاته...الخ

قاسم بياتلي: 
تناول الباحث العراقي الذي يعيش يف ايطاليا قاسم بياتيل يف مداخلته جوانب اخرى 

من موليري ابرز ماجاء فيها: 

كان مولیر عصیا ومل یتنازل عن تقدیم ترتوف، حتى بعد أن منعت، وبعد أن اقرتح 
ومل  اسمھا  وغیر  فصول  بخمسة  مولیروجعھا  غیرھا  ثم   منھا،  جوانب  تغیر  اململك 

یرتاجع، وبقي یعمل بجھد مضني وبال ھوادة حتى نزفیف 
بیتھ  إىل  ونقل  عمره  من  الخمسین  يف  وھو   ، املرسح  وھو عىل خشبة  منھ  الدم 
ومات. ومن املفراقات أنھ بعد كل  التھكم والنقد والسخریة من القساوسة ومن حامقة 
أورغون املتدین الرحوم الساذج، نجده یطلب القس لیصيل لھ،  لكنه مات قبل أن یصل 
القس. ومن املفارقة، كذلك، أنھ كان متھكام وساخرا من األطباء وال یؤمن بطبابتھم، 

وقد  مات وھو یمثل مرسجیة مریض الوھم. 
 ویظھر لنا مولیر، بعد والدیون املرتاكمة عىل كاھلھ والسجن والطعن بسمعتھ، قد 
استطاع أن یجذب الجمھور،  و حاشیة البالط واألمراء وامللك لویس الرابع عرش وعمل 
كبیرة من  مالیة  ابداعھ وحصل  عىل مداخیل  كرامة  بعصامیة يف حرفتھ ودافع عن 

تذاكر املتفرجین ملشاھدة عروضھ املتواصلة، كمحرتف، ومل یخضع لنزعة توجھ 
البیئة  يف  أو  فقط،  الخاصة  املناسبات  يف  تقدم  كانت  التي  وعرضھم  االكادیمیین 
األكادیمیة ومل یحصلوا عىل نفس  ننجاحھ، ال يف الفرتة التي عاش فیھا وال يف زممنا 
املعارص. وھكذا یكون مرسح مولیر مثاال ملوجھة الصعاب  والدفاع عن حرفة املرسح 

التي تحتاج يف زمننا الكثیر لصیانة كرامتھا يف زمن اصبح تزمت وتطرف املتدینین 
و سلطة الدینار، نباال لطعن املرسح ونفحات الفن والجامل.

ألول مرة في تاريخ أيام قرطاج المسرحية: كتاب الندوة يطبع 
ويوزع يوم الندوة: 

أيام  فعاليات  ضمن  قدمت  التي  الفكرية  الندوات  أعامل  أهملت  دورة   22 منذ 
قرطاج املرسحية عىل أهمية تلك الندوات وما قدمته من محارضات ونقاشات وهذا 

يعني غياب جزء من الذاكرة املرسحية لالسف.
قرطاج  أيام  مع  بالتعاون  التونسيني  املرسحيني  النقاد  تصدت جمعية  الدورة  هذه 
املرسحية لجمع أعامل الندوة التي شارك فيها كل من : حافظ الجديدي وقاسم بياتيل 
ومحمد كوكة  وكامل العالوي ومحمد املديوين ومحمد املي وهشام زين الدين وعمر 

فرتات وانور الشعايف وانس الطرابليس وقدمته الدكتورة فوزية املزي
محمد المي

المسرحي الذي مأل الدنيا وشغل الناس
تواصلت ندوة موليري صباح الجمعة يف مقر مرسح البنك الوطني الفالحي بشارع محمد الخامس حيث تدخل فيها كل 

من: محمد املديوين وكامل العالوي وحافظ الجديدي وقاسم بياتيل ومن أبرز ماورد يف مداخالت املحارضين نوجز ماييل 

ذكره: 

في اليوم األخير من ندوة موليير
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المسرحي ونقيب الفنانين العراقيين »جبّار جودي«لقــــــاء

األستاذ جبار جودي هو مخرج مرسحي ومختص يف التقنيات املرسحية 

ومصمم لعرشات األعامل املرسحية العراقية ، له إسهامات بارزة يف الحياة 

حاليا  ويشغل  اليوم  إىل  املايض  القرن  تسعينات  منذ  العراقية  املرسحية 

يف  العراقية  الجامعة  من  علمية  ديبلومات  له  العراقيني،  الفنانني  نقيب 

اختصاص املرسح وحاصل عىل الدكتوراه يف فلسفة الفنون املرسحية سنة 

.1995

المسرح العراقي بيت مضاء رغم األزمات...  

أصدر عدة منشورات فكرية وبحثية سواء يف شكل كتب أو اسهامات يف مجالت فكرية 

محكمة عىل غرار مجلة الهيئة العربية للمرسح  ومن هذه املؤلفات  نذكر : "جامليات 

"و"  املرسحي  العرض  تقنيات  يف  الحداثة  جامليات  املرسحي"و"  العرض  يف  السينوغرافيا 

السنوغرافيا، املفهوم، العنارص، الجامليات "و" مفهوم السينوغرافيا "و" التحوالت الجاملية 

يف لغة العامل املعارص "...

األستاذ جبار جودي يشغل اآلن خطة مدير فني بدائرة السينام واملرسح بوزارة الثقافة 

العراقية ، وقد حصد عدة جوائز هامة بالعراق وخارجه منها نيله جائزة املركز العراقي 

العراقي   املرسح  أفل مصمم سينوغرافيا بهرجان  لعامي 1993 و1994 وجائزة  للمرسح 

سنة  بتونس  املرسحي  املونودراما  ملهرجان  الفضية)سينوغرافيا(  والجائزة    1994 سنة 

2018 عن مرسحية مخفر الرشطة التي ألفها وأخرجها "مناضل داوود" وشهادة خاصة من 

مؤسسة الرويال شكسبري كومباين للمشاركة يف افتتاح شكسبري العاملي يف سرتاتفورد بلندن 

سنة 2012 و شهادة تقديرية خاصة من مؤسسة مرسح البافيليون يف هانوفر األملانية سنة 

... 2014

الدورة 23 أليام قرطاج  فعاليات  العراقي يف  الوفد  األستاذ جبار جودي يشارك ضمن 

السينامئية فكان لنا معه هذا اللقاء : 

االستقرار  يعرف  لم  العراقي  والمسرح   2003 سنة  منذ 
العشرين  القرن  وثمانينات  سبعينات  طيلة  عليه  كان  الذي 
عاشها  وسياسية  إجتماعية  ألزمات  ذلك  إرجاع  يمكن  فهل 

المجتمع العراقي في السنوات األخيرة والزال ؟
البيت  لكن  أحيانا  ميرض   ، التاريخ  داخل  ومتحرك  وهاج  هو مرسح  العراقي  املرسح 

املوجودين  املرسحيني  من خرية  زمرة  حاليا  يضم  االبداعية مستمرة وهو  واملسرية  مضاء 

يف العراق . وميكن اعتبار املتغريات االجتامعية التي حدثت يف بالد الرافدين  منذ 2003 

قد أثرت بشكل سلبي عىل املشهد الثقايف  لكن هناك اتفاق ضمني بني املثقفني العراقيني 

واالداب  الفنون  أمجاد  صناعة  درب  يف  االستمرار  عىل  الخصوص  وجه  عىل  واملرسحيني 

العراقية...

كيف يبدو دور نقابة الفنانين العراقيين في ظل عدم االستقرار 
االجتماعي المذكور ؟

نقابة الفنانني العراقيني هي خيمة كربي لكل املبدعني العراقيني ال متييز داخلها وهي 

عنرص تجميع داخل املجتمع العراقي عىل اعتبار أن الفنون لها أدوارها يف التنمية واالقتصاد 

منظومة  إرساء  إىل  يف  ذهبنا  فقد  واالجتامعية  االنسانية  االدوار  جانب  وإىل  والسياسة... 

للدعم ينتفع بها الفنان حتى يتقدم بفنه ونحن يف هذه النقطة نحاول أن نتشبه بتونس 

ألن مسالة الدعم مهمة وحيوية وميكن إعتبارها من معوقات االنتاج .

أن  القول  يمكن  هل  والنقابية  االدارية  مهامك  عن  بعيدا 
السينوغرافيا  علوم  مؤسس  هو  جودي  جبار  األستاد 

الحديثة بالمسرح العراقي ؟ 

لست الوحيد لكني من املدافعني برصامة عن سينوغرافيا علمية تدرس بالجامعة لطلبة 

املرسح ، فال ميكن الحديث اليوم عن مرسح من دون علبة االدوات العلمية الخاصة به 

وأنا أقف عىل هذه الضفة .

عادة ما يقدم االستاذ جبار جودي على أنه شكسبيري الهوى 
، الى أي مدى يمكن ذلك صحيحا ؟ 

أنا أشتغل تقريباعىل كل النصوص التي ميكن أن تتاميش مع عقيل االبداعي ومع اللحظة 

التاريخية التي يعيشها مجتمعي التي ، لكن النص الشكسبريي يستهويني ويشدين إليه ألين 

أعترب أن شكسبري مثل فالسفة االغريق ، يتوجه برسائله إىل االنسان ، فالقضايا التي يتطرق 

هي قضايا قيمية وكونية... وتقريبا اشتغلت عىل أهم نصوص هذا الكاتب املرسحي الفذ .

منذ  المسرحية  قرطاج  أيام  عن  يغيب  ال  العراقي  المسرح 
التأسيس إلى اليوم كيف تنظر الى رمزية هذه العالقة ؟ 

العالقة بني املرسح العراقي وتظاهرة أيام قرطاج املرسحية هي عالقة متينة وهي همزة 

وصل بني الثقافتني العراقية والتونسية وال أخفيك رسا أننا كمرسحيني ننظر بتقدير لهذه 

التظاهرة العربية االفريقية املتينة  وهي فضاء للتواصل والتفكري وتطوير التجارب. 
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Programme Du jour

Emittance (Dhaou) est une création théâtrale de Taher Issa Ben Arbi, adaptée de Roberto Zucco
de Bernard- Marie Koltès, proposée en compétition officielle.

les sujets qui dérangent, qui intimident, qui dévoilent les imperfections, qui 
choquent pour mettre à nu les atrocités humaines, les délits sociaux, les 
injustices des institutions de la vie sociale, familiale, politique et éducative. 

La litote de la laideur
A la vue de Dhaou ou de la fille  sa compagne « la garce », on remarque 

la finesse de leurs traits physiques,  leur physionomie cache leur grossièreté, 
même leurs propos, à certains moments de la pièce, deviennent émouvants, 
enveloppés de poésie. Je pense que le casting de ces protagonistes répond 
à une certaine vision du metteur en scène qui veut mettre en lumière une 
quelconque beauté cachée,  il veut souligner que ces personnes auraient été 
belles si la société ne les avait pas défigurées. Les gens sont tellement fragiles 
que leur pureté s’atteint  facilement de tâches indélébiles quand les conditions 
de vie sont difficiles et que le destin est cruel. 

La subtilité avec laquelle Taher Issa Ben Arbi a approché ses personnages, 
malgré leur grossièreté, leur insolence et leur gougeât, prouve que le metteur 
en scène ne porte aucun jugement contre eux. Il ne fait que dévoiler un autre 
monde, d’autres vérités, d’autres rythmes de vie dans une même société. Le 
théâtre transcende artistiquement et poétiquement ce réel pour contenir cette 
laideur, ces atrocités et pousser à réfléchir en fouillant dans les arcanes de 
la psychologie humaine et de leur fragilité. Il joint sur scène deux antipodes 
qui vont en parallèle le réel cru et la poésie. En effet, le réalisme poignant 
des protagonistes, tellement vrai et hideux à provoquer la nausée (la scène 
de la sœur vendue par son frère effroyable et cruelle) est voilé de tableaux 
poétiques ; la conception scénique (scénographie et éclairage) fonctionnait 
comme des procédés de litote ou d’euphémisme, ils atténuent et absorbent 
le choc, ils font ternir la laideur au profit d’autres beautés, de sorte que le 
public ne condamne plus l’amoralisme des personnages, leur obscénité, leur 
impudeur, bien au contraire, il compatit et réalise leur douleur.  

FAIZA MESSAOUDI
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Emittance (Dhaou) est une création théâtrale de Taher Issa Ben Arbi, adaptée de Roberto Zucco
de Bernard- Marie Koltès, proposée en compétition officielle.

Emittance, le flux lumineux 
d’une insoutenable obscurité 

 Le metteur en scène qui revisite cette de pièce de 
Koltès se désintéresse de la qualification dépréciative 
de son héros et tend à braquer les projecteurs 
sur les réalités sociales et les conditions qui ont 
non seulement modelé des individus dérangeants 
socialement, moralement et politiquement comme 
Dhaou, mais aussi formé des noyaux entiers, des 
familles du bas peuple vivant détachées des normes 
et des valeurs qui régissent le pays. Ils vivent en 

franchissant les principes moraux en forgeant les 
leurs qui sont  fort choquants! Au fait, C’est une 
mosaïque de raisons qui favorisent le terrain aux 
déformations et aux défigurations des gens.

La pièce heurte les sensibilités afin de réveiller 
les consciences et pousser à se réinterroger sur 
les questions, même les plus évidentes. Le théâtre 
est par excellence l’intermédiaire ou le moyen le 
plus efficace à aborder les sujets les plus sensibles, 

Le titre porte le nom du protagoniste qui est un tueur en série. 
Le nom Dhaou ou Emittance dont la définition est un flux lumineux, 
s’avère paradoxal par rapport aux caractéristiques morales 
et comportementales de ce protagoniste. Ceci détermine en 
quelque sorte la visée pragmatique de l’approche théâtrale.
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Le point aveugle, c'est nous-mêmes. Le point 
aveugle, c'est aussi le titre de la performance 
théâtrale signée Mouna Ben Haj Zekri et Mehdi 
Jumaa qui recherchent  entre les arcanes de leurs  
êtres ce qui peut éclairer leur chemin rendre plus 
lumineuse  leur quête de soi. 

Une œuvre résolument existentielle, Le point 
aveugle tel qu’elle a été représentée au Théâtre 
des jeunes créateurs à la Cité de la culture est une 
invitation à renouer avec soi-même, à se réconcilier 
avec  l’enfant qui dort dans chaque être, et que 
certains d’entre nous ont oublié, délaissé voire 
même lui ont causé du mal.  Car entretenir une bonne 
relation avec cet enfant intérieur, c’est aussi lui donner 
toutes les possibilités de s’exprimer librement, de 
garder en soi les émois des premières années de 
l’existence, de rire, de sautiller, de s’émerveiller, de 
rêver … bref d’exister. Et pour donner  son sens 
profond et immédiat à l’existence il faut savoir situer 
le point aveugle qui est en nous, savoir ménager le 
clair-obscur qui l’entourent.  Mouna Ben Haj Zekri 
(une Tunisienne) et Mehdi Jumaa (un Syrien) ont vécu 
cette expérience extraordinaire de l’existence qui 
s’est soldée en une œuvre d’art heureuse comme le 
sourire d’un enfant. 

Sur la scène du théâtre, la rencontre entre cette 
femme et cet homme est effective et elle est 
envisagée loin des sentiers battus dans une quête 
de soi à travers des gestes simples, des gestes de 
tous les jours. Lui dans son côté se cache derrière 
son parapluie, il commence par prendre conscience 
de ses pieds, puis petit à petit fait ses premiers pas 
qui ressemblent dans leur philosophie aux premiers 
balbutiements d’une vie. Elle, de l’autre côté de la 

scène  observe la réalité à travers un cadre qu’elle ne 
lâche jamais.  Le chemin commence petit à petit à se 
dessiner pour que les deux protagonistes retrouvent 
chacun le chemin de l’autre. La lumière finit par jaillir 
de tous bords, et les deux artistes délaissent leurs 
objets respectifs pour finir par  s’appréhender, se 
regarder, se toucher, se sourire comme deux enfants 
qui se voient pour la première fois et qu’un lien 
d’amitié candide se tisse entre eux. Les artistes ne 
donnent pas d’explication à leurs gestes, mais laissent 
la liberté au spectateur d’interpréter à sa manière 
leur gestuelle, d’avoir sa propre grille d’analyse  
à partir de laquelle son esprit rayonnera. Car la 
finalité de cette œuvre d’art n’est pas de donner des 
réponses toutes faites mais c’est  l’exploration de la 
question elle-même qui compte. 

MONA BEN GMARA 

Le point aveugle : une œuvre résolument existentielle 

Entre l’éclat et l’ombre d’une 
existence

Qui  dit point aveugle, dit cécité visionnaire, dit aussi 
confusion, incertitude et opacité d’une situation…, Sur la scène 
du théâtre, le point aveugle se définit par cette ambivalence 
clair-obscur, cet abîme de perplexité qui caractérise nos êtres 
et qu’on exprime plus ou moins bien. 
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L’aigle retrouve ses ailes de Walid Omar Babekir (Soudan) 

Par la force de l’art

Malgré sa bonne volonté, le désespoir  l’envahit,  la force 
de la jeunesse est déjà loin et l’expérience nécessaire lui 
permettant d’aller jusqu’au bout et transformer l’argile 
en œuvre l’a abandonnée. Le cœur brisé, il s’endort 
dans son atelier. Quand il se réveille, il constate que ses 
anciennes sculptures s’animent et se mettent à créer une 
ambiance particulière lui permettant de  compléter son 
œuvre, ce qui l’aide et le motive à revenir à sa dernière 
sculpture. Une sculpture d’une femme qui danse sans 
pied.

Enthousiaste et ivre de joie, il la prend dans ses bras et 
se met à danser avec elle. Toutes les anciennes sculptures 
les rejoignent dans cette danse célébrant la vie, l’espoir 
et la liberté. Ces anciennes sculptures ne sont, en fait, 
que des représentations de la femme soudanaise tentant 
de fuir l’enfer de la guerre, de la pratique de l’excision, 
des projets de la société. 

Sur une scène remplie de bouteilles d’eau vides 
représentant sans doute la pollution du fleuve mythique le 
Nil, le sculpteur avance bol en main et dit « je voulais me 
laver ». Les personnages émergent de ce fleuve pollué et 

chantent « El Béchir » et dansent en craquant des pieds 
les bouteilles ce qui donne une certaine musicalité à la 
scène. 

Evitant tout discours direct le metteur en scène a fait 
donc appel à la danse et au chant pour évoquer les 
problèmes sociaux du Soudan : les amours interdits 
et punis sévèrement en infligeant des châtiments 
rudes. « L’amour est le scandale de l’âme » dit un des 
personnages. « L’aigle retrouve ses ailes » est une remise 
en question sur l’art et l’intérêt de continuer à le faire et  
de comment le produire dans une société partagée entre 
les traditions et la modernité.

A la fin de la pièce, tout rentre dans l’ordre. Des arbres 
et des plantes remplacent les bouteilles qui sont déversés 
ailleurs dans un autre lieu. Et le sculpteur retrouve sa 
forme et le burin en main reprend la sculpture d’une 
statue représentant une femme qui symbolise le Soudan. 
Une panne de courant est survenue dans la salle mais 
n’a pas empêché la pièce de se poursuivre. C’est tout à 
l’honneur des acteurs et du metteur en scène.

NEILA GHARBI

La pièce, qui concourt pour le Tanit des JTC, traite du Soudan 
avant et après la Révolution du 18 décembre. A travers le 
portrait d’un sculpteur qui s’est retiré du monde artistique 
depuis 30 ans et décide enfin de revenir pour terminer un vieux 
projet, une ancienne œuvre inachevée. 
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d’une insoutenable obscurité 

Entre l’éclat et l’ombre
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