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 ال بد منها كلمة

 إلى كل المؤسسات الداعمة واألشخاص المعنويين شكرر فمع وا 

 

من دعم مادي  ونهإلى الوقوف إجالال وإكبارا لما تقدمتدعونا ثقافة االعتراف 

ومعنوي لمهرجان "طنجة المشهدية وبرنامج "نقرة الحمامة" ومنشورات المركز بما 

أفقا مشتركا لبناء يروم تنمية اإلنسان ثقافيا  فمعكم نؤسس ..فيها "مجلة دراسات الفرجة"

ولوالكم لما استطعنا أن نرسخ قيم الجمال التي يعمل المسرح على ، ووجدانيا ومعرفيا

مكتسبات  هعدما ن   حققكنا لنما وبدونكم ، الثقافيةالجغرافيات و ين الحساسياتتجسيرها ب

الدورة السابعة عشر من لنصل إلى  ، طبعا،ما كناو الدولي لدراسات الفرجة.. لمركزل

 .. "من مجلة دراسات الفرجة 12المهرجان والعدد 

فق المشترك، على الرغم من قوة المشروع وأسئلته الجمالية والعلمية من داخل األ

يظل مشروعا حالما من دون دعمكم الرمزي والمادي والمعنوي، ولوالكم لما استطعنا أن 

لقد حملنا على عاتقنا مسؤولية تنظيم مهرجان طنجة الدولي .. نواصل سيرورة المسير

من الزمن، ونشر أعمال كل ندواتنا ضمن مصنفات  لما يقارب العقدينللفنون المشهدية 

إصدارا بعيدا عن  70نشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة؛ فاقت جماعية ضمن م

المنطق الربحي الضيق، ووضعها رهن  إشارة الباحثين والفنانين والمهتمين، في الحاضر 

 كما في المستقبل. 

وال بد من اإلشارة إلى مسألة في غاية األهمية، تتعلق بما نتعرض له من حمالت 

تؤسس لخطاب عنيف ينمو بيننا داخل هذا الحقل المعرفي، وال  غير ثقافية إن لم نقل أنها

جل أن تكون ضمن خربما في حقول أخرى مجاورة، وهو أمر مرفوض ينم عن كراهية ن

علمتنا قيم االختالف  هذه الفضاءات الفضاءات الجامعية واألكاديمية والثقافية والفنية؛ ألن

المتوحش" الذي يفككه أستاذنا عبد  وبناء السؤال الخاص بعيدا عن مجاهل "االختالف

الكبير الخطيبي. إن معاول الهدم الرمزية التي يشهرها مثقفوا وباحثوا النجوم الخمسة ال 

تعنينا في أي شيء، بل نلمح إليها بوصفها ظاهرة سوسويولوجية خطيرة يمكن أن تسهم 

انت أصولية في ترسيخ قيم يمكن أن تجعلنا نتالشى ونذوب مع موجات التطرف سواء أك

محضة أم حداثوية؛ ألننا نرى الثقافة وسيلة من وسائل تحصين المجتمعات وتنمية 

 فاعلين في المشهدبعض المن لدن لها اإلنسان، إن هذه الحمالت المغرضة التي نتعرض 

تجعلنا نقول إن مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية  )رعيل من الكائنات المهرجانية(

في منطقة السؤال المعرفي عوض أي منطق ال يتربط بما هو معرفي، سيواصل اإلقامة 

وسيتصدى إلى كل النزعات التي ال ترى فيه سوى فرصة لالستجمام على حساب تضحياتنا 

المادية والمعنوية، وسنحرص على فتح قلوبنا في وجه كل نقد بناء يخدم الرؤيات التي 

 علين والباحثين الذي يدعموننا بروح آسرة.نصبو إليها جميعا بما يعزز ثقة الشركاء والفا

لقد ابتلينا بـ"حمى" األرشيف والتوثيق على الرغم من ضآلة إمكاناتنا المادية 

حفاظا على ذاكرة لقاءاتنا العلمية منذ اللقاءات الوطنية األولى بتطوان؛ وذلك لتمكين 
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ا على سبيل التمثيل ال القارئ الكريم من االطالع والتفاعل على/مع أنشطتنا التي نذكر منه

(، و"دراسات الفرجة بين 2000الحصر: "المسرح المغربي في أفق األلفية الثالثة")

(، و"المرتجلة في المسرح: الخطاب والمكونات" 2001المسرح واألنثروبولوجيا" )

( التي أكملت عقدا من زمن 2014(، وصوال إلى "الدراماتورجيا البديلة")2002)

لي للفنون المشهدية" )المعروف في أوساط الفاعلين بطنجة باسم "مهرجان طنجة الدو

. ولعل العودة إلى 2004"طنجة المشهدية"(، مرورا بحلقة ندوات طنجة التي انطلقت عام 

قائمة اإلصدارات، تؤكد بالملموس، مدى القيمة العلمية والفنية لملتقياتنا التي أصبحت 

 دين في المغرب والخارج... مراجع أساس معتمدة من قبل الباحثين الجا

إن المركز الدولي لدراسات الفرجة جمعية مواطنة ذات أهداف غير نفعية في 

األصل، تحمل على عاتقها مهمة النهوض بالممارسة المسرحية ودراسات الفرجة على 

أكثر من مستوى على الرغم من تواضع مواردها المادية. إن المركز، باإلضافة إلى كونه 

يب المسرحي على مستوى الممارسة، فهو فضاء علمي أكاديمي مستقل، استطاع أفقا للتجر

خالل هذه السنوات المعدودة أن يحقق تراكما فكريا، منفتحا على آفاق معرفية جديدة، 

تتفاعل بحيوية مع مختلف االنشغاالت المعرفية الراهنة لعالمنا المعاصر. وقد فاقت 

داره لمجلة فصلية محكمة تحمل عنوان "دراسات منشوراته رقم األربعين، إلى جانب إص

الفرجة"، المتوفرة حاليا في أسواق الكتب والمجالت. ناهيك عن أن مؤتمره الدولي يؤّمه 

كبار المختصين من مختلف أنحاء العالم )انظر ملحق الصور، وكذا تقاريرنا السنوية في 

 . www.furja.maموقع المركز 

تقاليد علمية جديدة في المشهد الثقافي وتكريس كما عمد المركز إلى تأسيس 

واألكاديمي المغربي، انطالقا من رؤية استراتيجية محكمة تقوم على العمل المنظم 

والهادف، بروح تشاركية وفعالة سواء أعلى مستوى المشاريع الفكرية، أم على مستوى 

سرحية، تنعكس إيجابا على حضور المركز في الفضاء المنشورات، أم الملتقيات الم

المتوسطي والدولي. ويظهر هذا األفق في طبيعة الشراكات الفعلية والنوعية بين المركز 

ووزارة الثقافة بالمملكة المغربية، ومجموعة البحث في المسرح والدراما التابعة لكلية 

تناسج ثقافات الفرجة التابع للجامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، والمعهد الدولي ل

الحرة ببرلين، وجامعة لندن بباريس، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، ووحدة الماستر في الفنون التابعة لجامعة 

الثقافي بالرباط، المولى إسماعيل بمكناس، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 

والفيدرالية الدولية للبحث المسرحي، واتحاد كتاب الروس، وماستر دراسات الفرجة 

بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 

 ..بالرباط، والفيدرالية الدولية للبحث المسرحي، ومهرجان العيون لمسرح الشارع.

كز الدولي لدراسات الفرجة، بقدر ما هو منفتح على جميع الحساسيات إن المر

واألصوات المغربية والعربية والدولية، فهو ال يدعي تمثيل الباحثين والنقاد المغاربة أو 

http://www.furja.ma/
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العرب، بل يمثل أعضاءه الفاعلين فقط )كاملي العضوية، والذين تتجدد عضويتهم كل 

رؤية تشاركية، حيوية، فعالة، وجادة؛ تنعكس سنتين بناء على مسطرة واضحة(، وذلك ب

 إيجابا على حضور المركز في الفضاء العلمي والثقافي المغربي والمتوسطي والدولي.  

ينتظم المركز، من حيث الهيكلة، في مكتب تنفيذي مسير، ينتخب في الجموع 

يات المسطرة العامة، ويسهر على تسيير الجمعية طبقا للقانون، وتماشيا مع األهداف والغا

له، كما يحق له أن يؤسس لجنا متفرعة عنه للدراسة والبحث في مختلف الملفات والقضايا 

التي تعنى بشؤون المسرح والفنون المشهدية. كما يضم المركز هيئة شرفية تتشكل من 

فنانين بارزين وأساتذة مبرزين في مجال دراسات الفرجة وفنون األداء، وطنيا ودوليا، 

مشروعنا الحالم. وتتشكل الهيئة الشرفية، في الوقت الراهن من: إيريكا فيشر  قبلوا دعم

ليشته، وجانيل رينلت، وهايكا روم، وحسن المنيعي، وعبد هللا شقرون، وبرايان سينغلتن، 

ومارفن كارلسن، وباتريس بافيس، وريتشارد شيكنر. كما يتكون المركز من أعضاء 

كامال كل من تتوفر فيه شروط العضوية وأدى  عاملين وأعضاء شرفيين، ويعد عضوا

واجب االنخراط وتقيّد بقوانين الجمعية، وتمنح صفة العضوية الشرفية لكل شخص أسدى 

خدمات للجمعية أو سعى إلى إسدائها؛ مع مراعاة مقتضيات القانون الداخلي في هذا 

 المجال. 

البحث، حيث يسعى  إن المركز الدولي لدراسات الفرجة، فضاء غني بمختلف أنواع

إلى إظهار التنوع الثقافي، وفنون الفرجة بعّدها وسائل مساعدة من أجل تحقيق تنمية 

 مستدامة. ويمكن تلخيص أهدافه فيما يلي:

تأسيس فضاء للبحث متعدد االختصاصات في دراسات الفرجة، واإلبداع  - 1

 المسرحي، وفنون األداء، وباقي الفنون المجاورة.

تعاون القائم بين االختصاصات المسرحية وفنون الفرجة والجهات تنمية ال - 2

المعنية بالبحث العلمي في مجال الفرجة والشأن الثقافي والفني، وطنيا، عربيا، ودوليا، 

واستقطاب الباحثين والفاعلين في تخصصات أخرى، للمساهمة في تثمين أهداف المركز، 

 عبر البحث العلمي واإلنتاج الفني.

ين لجان متخصصة في مجال البحث واإلبداع المسرحيين وفنون الفرجة، تكو - 3

 إلنجاز بحوث ودراسات ميدانية.

السهر على توثيق األنشطة المسرحية، ونشر المعلومات، والمستجدات  - 4

المرتبطة بالميدان المسرحي، والفنون المرتبطة به، والحوار، وتبادل اآلراء مع كل الذين 

خل، وخارج رحاب الجامعة، دون التقيد بمقتضيات التخصص أو يهتمون بالمسرح دا

 التوجه األكاديمي الصرف.

نشر دراسات ومطبوعات وكتب ودفاتر حول فن المسرح والفنون المجاورة،  - 5

بمختلف اللغات ومن مختلف الزوايا، ضمن سلسلة منشورات المركز الدولي لدراسات 
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وبة بالعربية أو بلغات أخرى، وترويجها على الفرجة، ونشر أبحاث أعضاء المركز المكت

 المستوى الوطني والدولي قدر المستطاع.

تنظيم مهرجانات وندوات وتظاهرات فنية وثقافية، وإقامة تداريب متنوعة في  - 6

 مجال المسرح بمختلف اختصاصاته.

تبادل الزيارات والوفود المشاركة في التظاهرات التي ينظمها المركز وسائر  - 7 

 المنظمات، والجهات المعنية بالشأن المسرحي، وطنيا وعربيا ودوليا.

احتضان وتنظيم "مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية"، بتعاون مع  – 8 

 شركاء آخرين من داخل المغرب، وخارجه..

ومن هنا، ال يسعنا إال أن نقدم عبارات الشكر واالمتنان إلى كل من يؤمن معنا بهذا 

صة المؤسسات الداعمة واألشخاص المعنويين الذين يواصلون معنا الحق في الحلم، وبخا

لها؛ ونخص التي ال حدود  المسرحالسفر، وفي الرحلة نحو جغرافيات الفرجة ومجاهل 

 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية السعدي، المالك عبد جامعة ،والشباب الثقافة وزارة: بالذكر

وزارة الثقافة المديرية الجهوية ل ،الحسيمة طوانت طنجة جهة ةوالي خاصة، بتطوان

 محمد الوطني الحسيمة، المسرح طنجة تطوانقطاع الشباب بجهة  –والرياضة  لشبابوا

 نيو جامعة ببرلين، الحرة للجامعة التابع الفرجة ثقافات لتناسج الدولي المعهد الخامس،

 محمد كيران، بن رادم مجيد، أنور الزموري، سعد محمد الغاشي، مصطفى إنجالند،

 رضوان الرياني، أسعد خومبارك، نادية لكحل، رشيدة الهواس، المجيد عبد بنحساين،

 ...الروماني فرج أحمد العيادي،

 على المسرحي، البحث فرسان من الكريمة الثلة إلى أيضا، واالمتنان، الشكر كل

 ندواتنا إثراء لأج من السفر عناء تجشموا الذين والدولي والعربي الوطني المستوى

 .. العلمية

 راقية فنية لحظات معنا تقاسموا الذين وأجانب، مغاربة والمبدعين، الفنانين وإلى

 فعاليات واكبوا الذين والصحفيين اإلعالميين كل وإلى".. المشهدية طنجة" محطات جل في

 … سنة 17 مّر   على مشهديتنا

 ودراسات المسرح في البحث فرقة أعضاء زمالئنا إلى أيضا موصول والشكر

 والجدد، القدامى اإلنجليزية اللغة شعبة وطلبة السعدي، المالك عبد بجامعة الفرجة

 وجميع أفروديت، فرقة وأعضاء المسير، المكتب وأعضاء األوفياء، المركز وأصدقاء

 في بعيد أو قريب من ساهم من كل وإلى الحسيمة، تطوان طنجة بجهة المسرحية األسرة

 …ومستقلة قوية" المشهدية طنجة" استمرارية

 أيضا وتقديرا الخفاء، في بتفان للعاملين وتقديرا جميعا، اخترناها التي للقيم ووفاء

 على سواء تمحى، ال بصمات وراءهم تاركين دنيانا غادروا الذين أصدقائنا لمجهودات

اذنا أست: بالذكر ونخص. العلمية المساهمة مستوى على أو للمهرجان اإلعداد مستوى

 ، وجمالالصغير الرزاق وعبد تابلين، وليزلي مالت، هارولد الحارثي، محمدحسن المنيعي، 

 بوردة غيرهم ينعم لكي ووقتهم ،بمجهوداتهم للمساهمين إجالال نقف كما. الدين العبراق
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 أسمى في اإلنسان يبقى أن أجل من ذات، ونكران بدأب نستمر.. المغرب هذا حب في تنمو

 المساهمة وهو األسمى؛ وطموحنا البحثية، مسيرتنا في بتواضع نستمر ه،وسلوكات قيمه

 .. ببلدنا وجادة متينة مسرحية ثقافة خلق في
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 (2021إلى  2017. مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية )من 1

 

"األشكال المسرحية تحت شعار  2017مهرجان طنجة للفنون المشهدية  (أ

 2017بر ننو 28-27-26-25-24أيام طنجة/تطوان  المهاجرة"

 

 لماذا األشكال المسرحية المهاجرة؟

 

 Performingالذكرى الثاثة عشر لندوة "طنجة المشهدية"  2017 سنة تصادف 

Tangier قد سعىبطنجة سنويا. و ب على تنظيمها المركز الدولي لدراسات الفرجةالتي دأ 

سرحية المهاجرة". وهي محاولة مؤتمر هذه السنة إلى إثارة موضوع "األشكال الم

 لمواصلة اجتراح بعض األسئلة المتعلقة بفنون الفرجة. 

لم تكن المسارح في يوم من األيام بنيات ثقافية ثابتة، ومنغلقة، أو مكتفية بذاتها كليا؛ 

ربكة' ومجاالت تلتقي فيها الحقائق االنتقالية  بل كانت وما تزال 'فضاءات للتفاعالت الم 

ستمرار. وتعد المسارح أيضا ملتقيات طرق لثقافات العالم المتعددة، كما أنها وتتقاطع با

أدوارا هامة في تناسج ثقافات الفرجة والتبيئة  الحركية والترجمةنقاط التقاء تلعب فيها 

الثقافية. هكذا، تتخطى الثقافات المسرحية مواقعها الثابتة؛ ذلك أن المسارح فضاءات بينية 

تسهم في بروزها كل من األمكنة التي تلتقي فيها الثقافات المهاجرة  لالحتكاك الثقافي

ل المسرحية المهاجرة' هو تسليط واألشكال المسرحية الهاربة. والمراد من استعارة 'األشكا

مزيد من الضوء على فضاءات االحتكاك بين ثقافات فرجوية مختلفة، وما يترتب عن 

هذا  شكال المسرحية المهاجرة؛ إذ يتيحاآلخر لألتفاعالتها من 'تلق منتج' بوصفه الوجه 

التلقي المنتج لعناصر من الثقافات الفرجوية األجنبية إمكانية التحول الثقافي من خالل 

سيرورة العرض المسرحي. فيصبح المسرح الخاص بنا، ومعه ثقافتنا برمتها، أكثر انفتاحا 

ت األدائية المتراكمة عبر العصور ورحابة. ولعل إمعان النظر في الكم الهائل من الخبرا

كيب البنيوي للجسم كون الترمن رغم باليؤكد قوة استعارة 'األشكال المسرحية المهاجرة'. ف

مكتسبة؛ إذ أخص من الجسم،  إال أن تقتيات الجسد بوصفه ،اإلنساني موحدا ومتشابها

بما في  ،والهجرة تختلف من جسد آلخر. والحال أن هذه التقنيات المكتسبة قابلة لالنتقال

 ذلك الخبرات األدائية شديدة الدقة كتلك التي يتمتع بها مؤدو البالي أو الكاتاكالي. 

براز مواقف مغايرة إ أردنا ،بتنظيم الدورة الثالثة عشر حول هذا الموضوع بالذات

تنادي بضرورة إيجاد خطاب ومعجم يكشف عن حقيقة التفاعالت المربكة لألشكال 

اجرة. ويمكن تفسير هذا الطموح الجديد برغبة ملحة إلعادة مساءلة مختلف المسرحية المه

العالقات التي ربطت بين المسرح العربي ونظيره الغربي، وأيضا البحث عن معجم أو 

"مصطلحات جديدة" ت ق ر بضرورة إعادة إلقاء نظرة كارتوغرافية على التوزيع واالنتشار 

بما فيها - بة اإلبداعات المسرحية اإلنسانيةتم مقارالثقافي حول العالم؛ حيث ت-الجغرافي

من خالل واقع انتقال الخبرة والمعرفة، وإعادة توزيعهما عبر المعمور عن طريق  -العربية

تبادل األشكال اإلبداعية، واقتراضها وتداولها من طرف الثقافات والحضارات المختلفة، من 

وينتقل مع هذا النوع من التعاطي الذي يَْنت ج   دون إغفال جانب الهيمنة الذي غالبا ما يتعلق
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عنه نوع من التناسج الثقافي؛ وذلك كله اعتمادا على مواقف الطرف المستورد لثقافة 

عرض معينة. تؤكذ إيريكا فيشر ليشته في هذا الصدد بأن: "استنبات الشكل المسرحي 

ثابة نموذج استثنائي يجب بم ع د   الغربي في الهند وإفريقيا من لدن المستعمر، من جهة،

األخذ به. ومن جهة ثانية، طّور الهنديون واألفارقة أساليبهم الخاصة بهم من مسرح 

المثاقفة خالل النصف األول من القرن العشرين. وقد تطورت هذه األساليب، لتصبح في 

 ."  نهاية المطاف وسائل إلبراز الهوية الوطنية، وأسلحة موجهة ضد االستعمار واالستبداد

يعيد مشروع التناسج، بتركيزه على صيرورات التلقي المنتج، إثارة أسئلة أخرى 

تتأسس على منطق االستيعاب والتجاوز، ال منطق القطيعة واالنفصال؛ وهي أسئلة غير تلك 

التي أثارها نقاش "مسرح المثاقفة" في نهاية القرن الماضي. كما يؤكد هومي بابا، في 

غي أن تلتئم جميع اإلرادات الحية المنتمية لحقل العلوم اإلنسانية السياق ذاته، أنه ينب

 -وليس فقط الباحثين المتخصصين في المسرح والرقص وفنون األداء األخرى -برمتها

وتنخرط في الترجمة المفاهيمية والثقافية من أجل إنشاء نطاق واسع من النماذج الجديدة، 

ارسة االختيار األخالقي أم الحكم السياسي الذي مثل 'تناسج ثقافات الفرجة' سواءا في مم

يسعى إلى التأكد من نطاق وفاعلية أي نموذج جديد بوصفه مقياسا للقيم واألحكام 

 والمطالبات التي تنبعث جراء الوصف والتأويل والقوة المؤسسية.

 

 البرنامج العام للدورة الثالثة عشر

 

الفكري من خالل مسرحة  تعميق النقاش 13في دورته  عروض المهرجان سعت

أشكال مسرحية مهاجرة متعددة من هنا وهناك... وهو ما من شأنه تثمين فلسفة المهرجان 

القائمة على الحوار الدائم بين المسرح وباقي فنون المدينة من جهة، واإلبداع والنقد من 

 جهة ثانية. والمتتبع لدوراته السابقة )دورات المهرجان(، سيالحظ بأنه مهرجان

موضوعاتي، يجترح أسئلة اإلبداع والنقد، انطالقا من ارتباط عضوي بين العروض الفنية، 

والندوات الفكرية، والورشات، والمعارض الموازية؛ كما يكرس حوارا ذو حدين، يقوده 

 الفنان، ويؤطره الباحث.

سرحي ومن أبرز فقرات هذه الدورة، تكريم الباحثة األلمانية كريستل فايلر والكاتب الم

أحد عشر  امعة نيو إنجلند، طنجة(.. وتقديمالمغربي محمد بهجاجي في حفل فني بديع )بج

من المغرب، ألمانيا، فرنسا، مصر، إسبانيا، وبلدان  اأدائي وفرجويا/، امسرحي اضعر

التونسي/  الكوريغراف الفنان: األولى من تأطير ةفني ثالثة أوراشأخرى... وكذا إقامة 

الفني )تمثيل، إخراج، سينوغرافيا مسار الوالقناع  حول، والثانية لمؤدبالفرنسي رضوان ا

كما  .، والثالثة من تأطير األلماني فاكنر ليبوكجويل ريشيتامن تأطير الفرنسية  ومالبس..(

 سيتم االحتفاء بأكثر من سبعة إصدارات مسرحية جديدة وتقديمها بحضور مؤلفيها. 

معارض للصور الفوتوغرافية  أقيمتمسرحية، وإلبراز أهمية صيانة الذاكرة ال

معرض منشورات المركز الدولي لدراسات  ، إضافة إلىوالمنشورات طيلة أيام المهرجان

 الفرجة. 

إدارة المهرجان، سيرا على ما دأبت عليه،  توإلى جانب العروض الفنية، حرص

لي الموازي تضمين برنامج "طنجة المشهدية" محورا علميا متمثال في المؤتمر الدو
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جتمع ثلة من الباحثين انومبر، إذ  27-26-25-24والمرتبط بموضوع الدورة أيام 

والمفكرين المرموقين من مختلف ربوع المعمور لتدارس موضوع الدورة والتفاعل مع 

أيضا محاضرات افتتاحية من توقيع  تالفرجات المسرحية المغربية وغيرها؛ كما قدم

  بة من خيرة الباحثين في مجال البحث والنقد المسرحيين...مفكرين دوليين إلى جانب نخ

 

 ة عشرلثأقوى لحظات الدورة الثا

 

 ...فرجات مسرحية مرتبطة بموضوع الندوة 

 .تكريم الباحثة األلماني كريستل فايلر والمسرحي المغربي محمد بهجاجي 

 جة تقديم آخر اإلصدارات المسرحية من منشورات المركز الدولي لدراسات الفر

 وغيرها.

 .ماستر كالس لفائدة الباحثين الشباب من تأطير خبراء دوليين 

  أوراش لفائدة المسرحيين المحترفين والهواة من تأطير خبراء دوليين )من ثالثة

 تونس، ألمانيا وفرنسا(.

  محاضرات رئيسة باإلضافة إلى جلسات نقدية وموائد مستديرة بمشاركة ثلة من

 موقين من المغرب والعالم العربي وباقي الدول...الباحثين والفنانين المر

  عرض أفالم ومناقشتها 

 

  

 

Public Agenda Notes 

 المهرجانعروض 

 

 

 Kharif)المغرب( "خريف" لمسرح أنفاس

 2017نونبر  24الجمعة 

 (19h30)جامعة نيو إنجلند 

Nov. 24 @UNE 

 

 :  فاطمة هوري    نص                  

 ج :  أسماء هوريدراماتورجيا وإخرا

 بوعزاويفريدة  تشخيص                : 

 سليمة مومني

 التأليف الموسيقي    :  رشيد البرومي

 رضا العبدالوي  اإلضاءة                 : 

 لقريصة،فاطمة الزهراء فاطمة حمدوش،  ليتيسيا چرو،  جوقة                   : 

 ياسمين بلماحي
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   أسامة بورواين –رشيد البرومي    العزف الحي         : 

 أمينة  إنجاز المالبس         :  

 .آليس دوفور فيرونس  :  تصوير                

  دقيقة 60مدة العرض           : 

 الدارجة المغربية :  لغة العرض          

 ملخص العرض

هفففي مسفففرحية « خريفففف»، هفففي قصفففة امفففرأة تعفففاني مفففن مفففرض السفففرطان. «خريفففف»

ل للفففركح حالفففة اسفففتبطان، بفففوح امفففرأة يكشفففف لنفففا يومياتهفففا المحمومفففة والهشفففة، تحمففف

هفففو نشفففيد ملحمفففي يمجفففد الحيفففاة ويسفففخر مفففن المفففوت. « خريفففف»المكفففررة والمقتضفففبة. 

وليقتفففرح إعفففادة  مفففن خفففالل انفجفففار ال نهفففائي للحفففواس،وهفففو توالفففد فنفففي يعبفففر الجسفففد 

 .التفكير في الحياة لالحتفال بها أفضل
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 لؤاً" "وأمطرت لؤ

 برلين( -)مركز زاتي للمسرح العربي والتالقح الثقافي

 ألمانيا(-)مصر

 (21h00)ساحة المشور بمتحف القصبة  2017نونبر  24الجمعة 

 

 

 تأليف        :  محمد غوباشي

 إخراج        :  وائل المغرابي

 السينوغرافيا:  سامي عبد الحليم

 تشخيص    :  محمد غوباشي، عهود الزيود

 سيقى    :   أحمد الزغولمو

 سينوغرافيا : سامي عبد الحليم

 مالبس      :  إيرينا دوشينكو

 

 

 

 ملخص العرض

تحمل المطفارات قصصفا عديفدة، يرافقهفا المطفر أحيانفا، وأحفداثا قفد ت غيفر مسفارات حياتنفا.. 

يقول مؤلف العرض "اقتطفت البداية، النهاية، أو ربما فقط مشهد من سياق طويل..، كيفف 

كان األمر سيكون لو أن القصة بأكملها تطورت بكامل تفاصيلها في المطار؟ انطالقا من هذا 

السفؤال طورنفا مسففرحية "أمطفرت لؤلفؤا". إنهففا قصفة المنفزل والهففروب، الحفب والحففرب، 

 ترويها عالقة بدأت وانتهت في المطار..
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             واسا" "دهافرقة مسرح مونودراما "سيلفي" ل

 )المغرب(

 (21h00)رواق الفن المعاصر محمد الدريسي  2017نونبر  24

 

 

 :  أحمد حمود               إعداد     

 نعيمة أولمكي                             

 :  أحمد حمود              إخراج     

 أمين أولمكي :              فيديو      

 فيصل بن  : التصوير الفوتوغرافي

 سي صالح بنعبد السالم :       مدير البالتو

 أمال بلكورة :                 المالبس 

 أنس العاقل :        الرسائل النصية

 دقيقة 45 :            مدة العرض
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«Une Grenade Eclatée»  لفرقة مسرح األندلس 

la compagnie du Théâtre Al Andalous 

 /UNE (19h30) 2017نونبر  25السبت 

 ()فرنسا 

 

 إخراج              :    إزابيل ستاركيير   

 تشخيص :    فهد كرتيبو، يارداني طوريس،  

 جوييل ريشيتا.                   

 اإلدارة الفنية   :    هيكو ريشيتا

 لغة العرض      :    الفرنسية

 دقيقة 75مدة العرض     :     

 

 

 

 ملخص العرض

Une Grenade Eclatée جهفة مفن يأخفذنا عرض 

 وعزف آسر على ماتع، شعري نص حلم بين في رحلة

الكمففان، باإلضففافة إلففى لوحففات كاليغرافيففة سففاحرة...، 

 الدينية، في غياب ربيع العبثية أرض إلى قصيرة رحلة

 ثالثففة منففذ التففي يزيففد عمرهففا اإلقنففاع .، رحلففة قصففيرة، لكنهففا مسففتمرة فففي محففاوالت.حففب

 مفع كفل هفذه الفدراما التفي يكتبهفا لفم يعفد يصفدق الفذي التفاريخ هذا محاوالت عبور... قرون

 الديني.. إنها رحلة بمثابة دعوة إلى التسامح التعصب
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 "العريس" )عن رواية العريس لصالح الوديع(

 لمؤسسة أرض الشاون للثقافات

 (21h00 متحف القصبة) 2017نونبر  السبت25

 )المغرب(

 

 لعاقلا أنس    :دراماتورجيا                   

 الزاوي ياسين سينوغرافيا، مالبس وإضاءة:  

 عادل علقماء   :الصوت                          

 أحجام إخراج                           :   ياسين

       أباتراب،  عادل   :تشخيص                        

بلمجاهد، عادل  الحق باجا،  عبد آيت سعيد

 ان.ري األمين لوشكي، أحمد

 خّمور كوريغرافيا                      :   سكينة

 الزاوي ياسين   المشروع                 : مدير

 الرحموني والتواصل :   ليلى العامة العالقات

 المغربية لغة العرض                    :  الدارجة

 دقيقة 70 مدة العرض                    :

 

 ملخص العرض

س تجربة مسرحية مستجّدة للتعامل مع الرواية المغربية الحديثة. يمثل عرض العري

العريس هي صور متداخلة من ماض أليم جدا يبرز حقبة سنوات الرصاص بأوجاعها 

 الجماعية والتي ظلت محفورة في ذاكرة الوطن. 

وتظّل وجهة نظر األديب صالح الوديع ملقية بظاللها على أجواء الفرجة المسرحية بنفس 

 . جدا أقرب ما تكون إلى كوميديا سوداء أو بمعنى آخر ضحك كالبكاء ساخر



 

 

 

1
7

 

 لفرقة "مسرح من أجل شعوب الجبال""نزف" 

 UNE (19h00) 2017نونبر  26 األحد

 )المغرب(

 

 موالي عمر علوي    :تأليف                    

 ناسنا

 فاطــــمــة عطــــيف    :             إخراج وأداء

 عبدالحي السغروشني    :    وإضاءة سينوغرافيا

 عادل علقماء    :تقنيات فيديو           

 نورا إسماعيل    :تصميم المالبس          

 فيصل الخادير   :المحافضة العامة         

 العربية/ الفرنسيةلغة العرض                : 

 دقيقة 65 مدة العرض               :

 

 ملخص العرض 

، لى ما يقع داخله وما ينفلت خارجفهنص يشتغل على فكرة الكادر ع«  نزف »ما مونودرا

نص يعمل على النحو الذي تخضع له الحيفاة البشفرية، حكايفة امفرأة مسفكونة بشخصفيات 

ومعان تصور مقاطع من حياتها مع أرجوحة المعاني قبل أن تنتحر انتحارا خاصا وفريدا، 

ه البيولفوجي بفل نزيفف وجفودي تبفدأ فيفه األنفا مفن امرأة تعيش حياتها كنزيف ليس بمعنفا

آخر نقطة نزيف بمعنى أنها اختارت أن تسير لمواجهة الالمعنى عن طريفق وعفي صفراع 

 .األصوات في داخلها
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SOLO عن رواية ليلة القدر للطاهر بنجلون 

 لمسرح أكون

 21h00) متحف القصبة) 2017نونبر  26 األحد

 )المغرب(

 :    محمد الحر         إخراج      

 :    محمد الحر          دراماتوجيا

 هاجر الحميدي                           

 هاجر الحميدي :              تشحيص 

 سعيد الهراسيأمال بنحدو،             

 هاجر الحميدي    :     مساعد مخرج

 محمد باصالح                           

 هدى زبيد     :        سينوغرافيا

 بدر سعود الحساني    :             المالبس

محمد عسيلة، صالح     :       إدارة البالتو

 خوري

 المهدي الدكالي  التصوير والتوثيق: 

 محمد الحر  :                اإلنارة

 رشيد البلغيتي  :  مسؤول التواصل

 هاجر الحميدي  :   مسؤولة اإلنتاج

 

 ملخص العرض

اليوم أكثفر مفن  تستشكل "سولو"حيوية في مواجهة الظالم، الل التشكيك في قوة من خال

النففاق، أسفاطير ديفن  ه، أساسفهفشأي وقت مضى، أسئلة واقعنا. نحن نعيش في مجتمع 

والشفعر، قصفة  بالصفور مليئفةشفرقية  حكايفة "سفولو". روحانياتهفاملتوية، أفرغت مفن 

عفالم بمتعفة حقيقيفة وهو أيضا هوية، ى للحصول عل يسعىمقطوعة من خالل سرد باذخ، 

 . القسوة.
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Clôture de l'amour 

Par la Compagnie Le lion sous la lune 

 UNE (19h00) 2017نونبر  27 اإلثنين

 

 )تم تقديم النص كما مع خذف بسيط( Pascal Rambert  باسكال رامبرت عن نص    : 

 Léo Barcet:   ل يو باركت   إخراج     

 Léo Barcet& ل يو باركت  Laure Marion:   لور ماريون    خيص تش

 1h20  مدة العرض: 

 الفرنسية :  لغة العرض

 

 ملخص العرض

ففي  Pascal Rambertنص كتبه باسكال رامبرت 

ألول مرة في مهرجان أفينيون مع ، وقدم  2011عام 

أودري بونيففه و ستانيسففالس نففوردي. وهففو يتنففاول 

ويظفل يعالجفه ويعبفر عنفه . عفاطفيموضوع الفراق ال

إلففى حففين تسففتنفد اللغففة طاقتهففا، وتسففتنفد الهيئففات 

 ..حاالتها

هفففذه الرغبفففة كفففل شفففيء يبفففدأ مفففع رغبفففة الرجفففل،  

 ومفففع ذلفففك، ال مجفففال ألي دقيقفففة، الغامضفففة، غيفففر ال

 ..استئناف.

يمكن لآلخر  كيفكيف يمكننا أن نعرف ما هو الحب و

، مففن تسففاؤالتنأتي بففه سففمففن خففالل مففا  ه..؟أن يفهمف

. أسفئلتنانود مفن المتففرجين أن يسفألوا أنفسفهم هفذه 

، مفع أننفا لزوجين نفجار داخليلحظة  ،ويعيشوا معنا

 ال نتمنى لهم أن يعيشوا ذلك في واقعهم.
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 في انتظار عطيل )عن ويليام شكسبير(

 (2017إنتاج مسرح أفروديت بشراكة مع المركز الدولي لدراسات الفرجة )

 21h00) متحف القصبة) 2017نونبر  27 اإلثنين

 )المغرب(

 

 غرافيا وإخراج عبد المجيد الهواسدراماتورجيا، سينو

 أداء             :        محمد بوتخريز

 رضا بنعيم

 عبد الرحيم التميمي

 زهرة لحواوي

 سلمى مختاري

 أممية بالح

 عبد المجيد الهواس   فيديو وإضاءة:

 الميالطاقم التقني:       عثمان س

 رضا بنعيم

 نور الدين غنجو

نعيمففة ، رشففيدة لكحففل      الطففاقم اإلداري:

 القريشي اإلدريسي  

 العربية لغة العرض    :

 دقيقة 75 مدة العرض   : 

 

 ملخص العرض

ففي إنتظففار عطيفل، هففو عمفل يتطلففع إلفى اسففتلهام األسفئلة التففي يطرحهفا شكسففبير ففي نففص 

تعال، ولكن أيضا، وعبر الحبكة، يعري الخبيء من يسائل اآلخر المغاير من منظور غربي م

 الشر  لدى عطيل حين يستيقظ لديه فيقوى على القتل العمد بسبب الغيرة المدمرة. 

هل كان للمغربي أن يتنصل من السياقات الثقافية التي جعلت مفن مسفألة المسفاس بالشفرف 

ياة بكاملها والفدفع بهفا موجبة لسلب الحياة لكائن مشكوك في خيانته، والتخلي عن مسار ح

نحو تراجيديا مؤلمة، مقابل انتمائه الجديد لمجتمع مبني على العقالنية. هل كان له أن يدفن 

إحساس الدونية الذي شككه في قدرة محبة دزدمونة لفه لمفا هفو عليفه ولفيس لمجفرد سفحر 

الصفورة حكاياه وغرائبيتها؟ إن صراع المصالح المحتد عبر العفالم يحفاول أيضفا رسفم هفذه 

  .المقزمة لآلخر ويجتهد في صناعتها وتثبيتها والمتاجرة بها

 

 عرض "الخادمتان" لفرقة "دوز تمسرح" 

 )عن جان حنيه(

 (19h30)جامعة نيو إنجلند  2017نونبر  28الثالثاء 

 )العراق/المغرب(
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 إعداد وإخراج             :         جواد األسدي

 عبد الجبار خمران   مساعد مخرج             :      

 تشخيص                    :         رجاء خرماز وجليلة التلمسي

 سينوغرافيا                 :         يوسف العرقوبي

 الموسيقى                   :         رشيد البرومي

 :         رضوان خمران   إدارة اإلنتاج             

 :          غزالن اإلدريسي     العالقات العامة        

  دقيقة 60:             مدة العرض             

 :        العربية، الدارجة، الفرنسية.     لغة العرض             

 

 ملخص العرض

والسخط والنبش عفن   يقوم العرض على لعبة التعرية

المسكوت والمؤجفل المفزمن الفذي حفول أنوثفة وحيفاة 

درجففففة عاليففففة مففففن الهتففففك اليففففومي  الخادمففففات إلففففى

فالخادمففففات يوميففففا يسففففتخرجن مففففن خزانففففة السففففيدة 

ويبفدأن   مالبسها وإكسيسواراتها وعفنها وشبوهاتها

في لعبة تبادل النبش والحففر ففي جفوفهن التفواق إلفى 

إطاحففة مففوروث طويففل مففن االنسففحاق تحففت اسففتبداد 

وعجرفة السيدة التفي ال تظهفر ففي العفرض أبفدا حيفث 

اكن معهفففن وتسففففلب ملفففذاتهن إنهففففا لعبففففة أنهفففا تتسفففف

االضمحالل والتالشفي تحفت ضفربات قطفار يمفر يوميفا 

ليخترق ويزعزع أرواحهن في لعبة الشهية في البحث 

. عفففففففففففففففففففففففففن الحريفففففففففففففففففففففففففة
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 الجسم اآلخر" لـمجموعة الترفيه الفنية 

 (20h30)رياض السلطان، متحف القصبة  2017نونبر  28الثالثاء 

 )مصر / الدنمارك(

 

 

 Jacob Stage:   نورا أمين و            إخراج  

 أداء               :    نورا أمين )أداء منفرد(

 Luna Stageموسيقى         :    أيمن عصفور و 

 لغة العرض      :    اإلنجليزية

 دقيقة 45مدة العرض     :    

 

 

 ملخص العرض 

تقدم مجموعة من البيانات "الجسم اآلخر" محاضرة أدائية تجمع بين الرقص واألداء، و

حول تيمات متشابكة ومعقدة، من قبيل: الثورة، األنوثة، االغتراب، التحيز الجنسي، والحلم 

بمستقبل أفضل، تقدمه الفنانة المصرية نورا أمين بتعاون مع المدرب الدنماركي ريومرت، 

 ومصمم الرقصات يعقوب ست يج. 
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 "ترييو طنجيس" عرض موسيقي

 (21h30)المفوضية األمريكية،  2017نونبر  28الثالثاء 

 )المغرب(

 

 

واإلقاع، من تأليف الفنان علي بنسعيد، تقدمها الفرقة  والجيثارحوارية موسيقية بين العود 

ن خفالل نسفج معزوففات ، التفي تشفتغل علفى حفوار الثقاففات مف"ترييو طنجيس"الموسيقية 

الموسفيقى المعاصفرة الكونيفة.. ثرييفو  موسيقية، تمتزج فيها موسيقى الشعوب األصيلة مع

 طنجيس: يدعونا دائما للسفر عبر عوالم الموسيقى إلى المطلق في الجمال.

 

 العود     :    علي بنسعيد

  ياسين المحمديالجيتار   :  

 أحمد الصروخاإليقاع   :  
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 شعار تحت مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية في دورته الرابعة عشرة (ب

 26-25-24-23طنجة/تطوان أيام ": عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة"

 2018نونبر 

قارب مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية في دورته السابقة موضوع: "األشكال 

المسرحية المهاجرة". وفيه تم التأكيد على تخطي الثقافات المسرحية مواقعها الثابتة؛ ذلك 

بينية لالحتكاك الثقافي تسهم في بروزها كل من األمكنة التي تلتقي أن المسارح فضاءات 

فيها الثقافات المهاجرة واألشكال المسرحية الهاربة، وما يترتب عن تفاعل الثقافات 

 الفرجوية من 'تلق منتج'. 

 

واستنادا إلى التوصيات التي خلصت إليها الندوة الفكرية بوجوب تعميق النقاش في 

يا متشعبة ومداخل متعددة، تناول مهرجان طنجة الدولي للفنون الموضوع من زوا

 المشهدية في دورته الرابعة عشر موضوع: "عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة".

لقد هاجر الجيل األول من المسرحيين العرب إلى الغرب حامال مسرحه، وهو األمر الذي  

ي إلى الوطن األم وبلد المهجر؛ إذ مكن من تحقيق تداخل ثقافي بين أساليب فرجوية تنتم

تفاعلت الخصوصية الثقافية مع الثقافات الفنية األخرى، وبذلك أسس هذا الجيل شراكة 

إبداعية بين الثقافات، وبلور عالقة الذات باآلخر من خالل الجسد المسرحي. وهنا لم تعد 

ن فقدان السمات الهوية رهينة موروث ثقافي جامد وثابت، بل حصيلة سيرورة وانبناء دو

 المميزة للثقافة الخاصة. 

ومع تعاقب األجيال في المنافي، ظهر جيل جديد من الفنانين من خلفيات ما بعد الهجرة في 

مجال المسرح وفنون األداء الذي ينتج فنا عابرا للحدود ويعيش في فضاء "بيني": منطقة 

مهاجرين هي انعكاس لهويات اتصال يصبح التبعثر فيها تجمعًا. فمسارح أبناء وأحفاد ال

هاربة تروم تأزيم مفاهيم من قبيل: الوطن األم، اللغة األم، الثقافة األم... إذ يقوم فنّانو 

المهجر بإعادة كتابة جدلية "نحن" و"هم". وقد أصبح هؤالء الفنانون )أمثال سيدي 

ر تأثيرا في العربي الشرقاوي، كريم تروسي، إيميلي جاسر، يونس عتبان...( ليس فقط أكث

البنى الثقافية لدول المهجر كفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وأمريكا، بل أيضا أكثر 

حضورا في مهرجانات وملتقيات المدن الكبرى مثل: باريس، وبروكسل، وأمستردام، 

 وبرلين ما بعد الجدار...

والتحليل سعى المهرجان والمؤتمر، إذن، إلى استكشاف خطابات جديدة تتناول بالدرس 

موضوع "عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة".. في ظل جماع التحوالت التي مست 

مفهوم المهجر ودالالت المنفى )سواء كان اضطراريا أو اختياريا(. وفي هذاالسياق، تتناسل 

أسئلة عديدة بخصوص راهن المسرح والهجرة، من قبيل: كيف تحافظ الهجرة على قيمتها 

داع؟ وما القيمة المضافة التي يجتهد مغتربينا بما فيهم مغاربة العالم من بوصفها أفقا لإلب

الفنانين، إلضفائها على المسرح وفنون األداء المعاصرين؟ وما أوجه المقارنة بين إبداعات 

 الجيل األول من المهاجرين ومنجز األجيال الالحقة؟. 

فيه، إذ يمكن تصنيف مسرحيي  يتميز مسرح ما بعد الهجرة بتنوع المنجز وتعدد الفاعلين

المهجر إلى  صنفين: من غادر البالد في سياقات مختلفة بعدما درس في الوطن وناضل 
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داخله ليجد نفسه في النهاية موزعا بين المنافي، ومن ولد وترعرع في الضفة الشمالية 

 )وهذا الصنف تحديدا من الجيل الثالث والرابع هو موضوع الدورةالحالية(.

الندوة بجيل ما بعد الهجرة الذي نشأ وترعرع بالغرب، وأضحى عالمة فارقة في  تتمهكما ا

الممارسات الفنية الغربية، وتمكن من نحث مكانة خاصة له، بفضل تصميمه وعزمه وكتابة 

اختالفه وليس بسبب الراحة التي لقيها في الغرب وهوامشه. فإذا كان في الثقافة الغربية 

كل ثقافة مغايرة لها، فإن الجيل المسرحي المندرج ضمن "ما بعد سطوة توهم بعزلها عن 

الهجرة" تحرر من "العزل الثقافي" ونظر إلى ثقافته األولية من خارجها، انطالقا من 

تمتعه بمنظور مزدوج، فهو يعاين ما أمامه من منظور ما خلفه ووراءه؛ إذ يتموقع بين 

ائي، وبوابة الغرب غير المفتوحة كليا. فكل بوابتين: بوابة الشرق التي لم توصد بشكل نه

 Imaginaryخبرة أو موقف في الغرب يستمد معناه من نظير له في البلد األم المتخيل 

homeland ومن تحاور هذا بتلك، يمتلكون رؤية أقرب إلى العالمية، ال تتحجر في .

ن قويا في المسارح أصولية مقيتة أو عنصرية قاتلة. لقد أصبح حضور هذا الجيل من الفناني

أمريكية اآلن؛ كما أنه يساهم بالملموس وبشكل فعلي في تغيير معالم -األوروبية واألنجلو

 الثقافات الفرجوية/األدائية الغربية للغد.

يتعامل جيل ما بعد الهجرة مع الثقافة في بعدها اإلنساني، خارج الحدود الضيقة التي 

... فقد أكسبت الهجرة هوالء الفنانين "تعويضا تفرضها القومية أو الوطنية أو العرقية

شخصيا"، تمثل في الهامشية المثمرة، التي يتمتع بها من تؤدي به األوضاع إلى اإلقامة 

بمنطقة حدودية، عند تخوم الغرب والشرق حيث يمكنهم من هناك التأمل في ثقافتهم، في 

 ضوء الثقافات األخرى، وفي لغتهم في ضوء اللغات األخرى.

ن الهجرة ظاهرة عالمية، ورغم أنها محملة بالصدمة ومفعمة بالحزن الذي تعاني منه إ

مجتمعات المهاجرين الوافدة، إال أنها أتاحت للمهاجرين الشعور باالنتماء إلى وطنيين، 

فاجترحوا بذلك طريقا "بينيا"، وهو ما يستوجب مراجعة مفهوم الهوية الوطنية. فالمهاجر 

يّات للوصول إلى هويّة مهّجنة، ال تعترف بالحدود الضيّقة التي تفصل نموذٌج لتمازج الهو

 بين البشر على أساس من العرق، أو اللون، أو الدين، أو الثقافة، أو األيديولوجيا. 

إن الهجرة تسهم في تقليص االختالفات بين الهويات المتباينة والثقافات المختلفة بغية 

د أفضى االعتماد المتبادل بين ثقافة المهاجر والثقافة الوصول إلى بؤرة التقاء كوني. لق

الحاضنة إلى بزوغ "الفضاء الثالث" الذي يحدد الهوية الثقافية. وهو ما من شأنه أن 

يقوض أسطورة النقاء الثقافي، إذ يتعذر الدفاع عن أصالة جوهرية أو نقاء ثقافي. 

ية أو موحدة في حد ذاتها، وال هي فـ"الثقاقات ــ على حد تعبير هومي بابا ـــ ليست أحاد

ثانوية في عالقة الذات واآلخر. وذلك ليس بسبب عقار انسانوي نتجرعه فيكفل أن ننتمي 

جميعا إلى ثقافة الجنس البشري لإلنسانية التي تتخطى الثقافات الفردية، وال بسبب نسبية 

أن "نضع أنفسنا"  أخالقية ترى أن بمقدورنا الثقافي أن نتكلم ونحكم على آخرين شريطة

 (.94في نوع من نسبية المسافة أو البعد" )هومي بابا، موقع الثقافة، ص: 

والحقيقة أن الكتابات المهاجرة حاولت خلخلة ثقافة المركز، عبر محاولتها نزع صفة النقاء 

الثقافي الذي فرضته الهيمنة االستعمارية، فحدث تقاطع بين تصورين أو ثقافتين. وكل ذلك 

لى ميالد فضاء تتعايش فيه ثقافة المركز وثقافة المهاجر. وليس الهدف هو إقصاء أدى إ

ثقافة المركز لتحل محلها الذاكرة التاريخية المهمشة، بل تفكيك تلك المركزية وإضافة ثقافة 



 

 

 

2
6

 

الذاكرة التاريخية المهمشة. ومن ثم النظر إلى المساحة الهجينة على أنها فضاء ثالث 

. ففي "ظروف ما بعد الهجرة"، لم يعد الفنانون "األصالنيون" صالح لسكنى العالم

يجترون الفن التقليدي بوصفه مرآة عاكسة لثقافتهم المحلية، إذ  لم ينهجوا استرتيجية 

فرانز فانون التي قوامها التخلي عن اللعبة األوروبية، بل راموا إنتاج مسرح بديل، يسعى 

ويعمل عبر الحدود بين مختلف المعارف  إلى اإلفالت من "االختالفات الوحشية"،

والممارسات الفنية التي تنتمي إلى الذات وغيرها. ومن ثَم  التعامل مع الثقافة في بعدها 

اإلنساني خارج الحدود الضيقة. فأضحت الهجرة رمزا للهوية الهجينة. فهي "تشكل عبر 

كان، والهوية، ثقافي وعبر قومي يهيئ وسيلة إلعادة فحص مشكالت القومية، والم

 (.179والذاكرة التاريخية". )آنيا لومبا، نظرية االستعمار وما بعد االستعمار، ص 

 

 البرنامج العام األولي للدورة الرابعة عشرة

بين وفود من  جمعت"عبر الحدود: المسرح وقصايا الهجرة" هو القضية المركزية التي 

لم، باإلضافة إلى عروض، وأوراش الممارسين البارزين والعلماء من جميع أنحاء العا

تكوينية، وجلسات نقدية، وموائد مستديرة، بمشاركة ثلة من الباحثين والفنانين المرموقين 

 من المغرب والعالم العربي وباقي الدول...)سيتم اإلعالن عنهم الحقًا(.

المؤتمر هو جزء من مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية في صيغته الرابعة عشرة. 

وقد اختير هذا الموضوع بعناية مركزة نتيجة متابعة علمية لندواتنا الدولية السابقة 

والتوصيات التي تمخضت عنها، ونتوقع أنه سيكون دقيقا ومركزا حول التجارب المسرحية 

واألدائية لألجيال التي نشأت وترعرعت في أرض المهجر. وإلى جانب المحاور األكاديمية، 

لمؤتمر بجدول أعمال فني غني مع تكريمات، وأوراش عمل، سوف يتغذى برنامج ا

ومعارض، وتوقيع آخر اإلصدارات، وعروض فنية ذات صلة بمناطق االحتكاك عبر 

 الحدود..

 

 تحت شعار مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية في دورته الخامسة عشر (ت

-22) طنجة / تطوان، المغرب "المسرح وفن األداء: الممر الفاصل/الواصل"

 (2019نونبر  23-24-25

 

 ؟"المسرح وفن األداء: الممر الفاصل/الواصل"لماذا 

؛ إذ يتمتع -حتى ال نقول المحو -يعد المسرح من القالع الثقافية الصامدة ضد األنيميا 

للتأقلم مع ثقافة العصر وتقنياته واستيعابها في أفق تطويعها. هكذا عرفت  بقابلية خالقة

في العقود األخيرة تغييرات عميقة على مستوى بنيات إنتاجها جراء  الممارسة المسرحية

تفاعل المسرحيين مع الفنون األخرى المجاورة مثل 'فن األداء' واألداءات الفنية المجاورة 

المتسمة بخاصية التفاعل مع الجمهور... باإلضافة إلى تأثيرات المنعطف الوسائطي، 

الجديدة أثناء صناعة الفرجة إلى حد اإلفراط أحيانا.  واستيعاب الثقافة الرقمية وتقنياتها

 العارمة الحداثية التيارات مع المسرحية الممارسة انجرفت الماضي القرن ستينات ذفمن

 األول العقد وبحلول. حال على تستقر تعد فلم. الحديث المسرح ونظريات أسس خلخلت التي
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 األداء وفن األخرى، الفنون خبرات أكثرف أكثر مستوعبا  المسرح أصبح الثالثة األلفية من

 .خاص بشكل

 بامتياز أمريكية ظاهرة والنظرية، التاريخية الناحية من األداء، فن أن صحيح 

 فن" القيم كتابه في كارلسن مارفين ذلك يؤكد كما عالميا، وتداوله المفهوم انتشار رغم

 تتناسج حيث االختصاصات متعددال التجريبي الفن هذا بوادر أن غير". نقدية مقدمة: األداء

 المستقبليين تجارب مع ظهرت قد كانت البصرية السمعية السبعة الفنون أنواع شتى

 والتجارب ،(وماياكوفسكي مارينيتي أمثال) الثانية العالمية الحرب بعد والروس اإليطاليين

 وتايغ ومجموعة فلوكسيس، جماعة وتجارب وآخرين، بال هوغو رفقة الدادائية الفنية

 بداية بفرنسا األداء لفن األولى البدايات ظهرت كما... كايج جون وإبداعات اليابانية،

 عشرين خالل بيرنار سارة مسرح منصة على لوحة رسم الذي ماثيو جورج مع الخمسينات

 فنية ظاهرة األداء فن سيصبح الماضي القرن ستينيات من وابتداء. الجمهور أمام دقيقة

 والحياة الفن وبين السبع، الفنون بين الحدود يتجاوز فني توليف هو حيث من كونية

 فيما حتى الفهم وسوء االلتباس من الكثير يشوبه مجاال األداء فن يعد ذلك، ومع. بخاصة

 بدعوى للمسرح نقيضا بوصفه األداء فن تعريف يتم ما غالبا...  المؤسسة بمفاهيمه يتعلق

 المسرح أن والحال. تنتجها التي الثقافية المعاييرو المكرسة الفنية األشكال يتحدى أنه

 واالنبعاث بنياته تفكيك طرائق في أبدع بل األولى، بداياته ذمن المهادنة إلى يستكن لم بدوره

 .الفينيق كطائر جديد من

 خاصيات أبرز ولعل. نسيانه الصعب من لكن عابر، مشهدي حدث على األداء فن يعتمد    

 ألية خاضع غير كونه هي األخرى العرض فنون وباقي المسرح عن هتميز التي األداء فن

 داخل يكون قد كما للرعب، مثيرا أو مسليا األداء يكون قد إذ عليها؛ متعارف فنية قواعد

 لكنه. الخ... ساحة أو عمومي، سوق أو حافلة، أو نوم، غرفة أو مقهى، أو متحف قاعة

 مارينا اليوغسالفية الفنانة فأعمال. الذاكرة في راسخا استثنائيا فنيا حدثا دائما يبقى

 تعتمد األداء، فن رواد من تعد التي ،Marina Abramovic (1946-)أبراموفيش

 إن حتى السبعينيات، بداية منذ وذلك فنها في تعبيرية ووسيلة موضوع هو حيث من جسدها

 حلول مع. الشقي الجسد بهذا أضرار إلحاق إلى الحاالت من الكثير في أدى قد ذلك

 بالدرجة يعني وأصبح كونيا؛ مفهوما األداء فن أصبح الماضي، القرن من السبعينات

 تفاعل أن كما. األداء لفن حدود توجد ال إذ... مسرحا ليس لكنه مباشر، فن أنه: األولى

 وفن المسرح من كل أبان لقد. "رحبة تجريبية آفاق على مشرعا سيجعله الخيال مع التقنية

 التحول وصيرورات للفرجة المشكلة البنيات في بالتأمل خاصا اهتماما ستمراربا األداء

 The ليشته، فيشر إليريكا." )الماضي القرن ستينيات ذمن وذلك بها، المرتبطة المتناسجة

Transformative Power of Performance، 181) 

 كممارسة ربيالع عالمنا في ترسيخه عن الحديث يصعب العالم ربوع في انتشاره ورغم

 حدود في الفرجوي الجسد على المفروضة القيود إلى ـ األولى بالدرجة ـ راجع وذلك... فنية

 إلى الديناميات هاته بكل المسرح تأثر لقد... مستوى من أكثر على العمومي بالمجال عالقته

 فنون وباقي الصرفة المسرحية الممارسة بين الحدود تمييز الصعب من معها أصبح درجة

 على الثورة دعوات مختلف مع تفاعلت التي المسرحية الخبرات بتراكم تأثر كما. المدينة



 

 

 

2
8

 

 يقسم  الذي البروسينيوم تقليد فيها بما عليه، الخناق تضيق أصبحت التي الجاهزة القوالب

 . .صالة/ركح إلى المسرح

. مجوقة شخصية وهو المعاصرة، العربية مسارحنا في المؤدي ظاهرة انتشار هو والمالحظ

نحو ميكروفون ما من أجل تحقيق وهم ذلك التدفق المفاجئ لدواخل  المؤدي يندفع ما غالبا

الذات ومعاناتها وانكساراتها. وهنا تحديدا يصبح الميكروفون اآللية التي تمكن من تحقيق 

عملية البوح، من جهة، ووسيلة االنفتاح على اآلخر )الجمهور(، من جهة ثانية. وهو في 

 األمر أداة وسائطية تذكر مستعمليها بأنهم بصدد مخاطبة أناس آخرين عبر أثير ما.... نهاية

للميكروفون ينم عن إدراك عميق ألهمية توظيف ممكناته بوصفه  المسرحيين فاستعمال

جهازا إلكترونيا يحول الموجات الصوتية إلى طاقة كهربائية؛ وبالتالي فهو يخلق قناعا 

الصوت الحقيقي للممثل. وهنا أيضا نكون إزاء قطيعة مع التمثيل صوتيا إلكترونيا يحجب 

المصطنع واالندماج مع الشخصية. كما أن نص المونولوج، غالبا ما يقدمه الممثلون/ 

المؤدون وهم في وضعية جسدية ثابتة ال تعكس تعبيرا معينا، وهي وضعية أشبه بالقناع 

  ندماج الكلي في الشخصية...المحايد لدى جاك لوكوك؛ وهذا القناع يزيح اال

 

مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية في دورته السادسة عشر تحت شعار  (ث

 مايو 31-30-29-28طنجة / تطوان ): "فرجات الشارع واألمكنة األخرى"

2020) 

 

 لماذا "فرجات الشارع واألمكنة األخرى"؟

"، وذلك سعيا األخرى فرجات الشارع واألمكنةإثارة موضوع "هو  2020كان هدف دورة 

 لمواصلة اجتراح بعض األسئلة المتعلقة بفنون الفرجة في عالم اليوم. 

والسيما الفرجة في الفضاءات المفتوحة واآلخذة  ،عالم اليومفي  لفرجات الشارعأي موقع 

موضوع  هذه الدورةطرح ؟  تفي االنكماش بفعل تقلص مساحات التلقي يوما بعد يوم

خاصة أن المسرح المغربي قد " للدرس والمساءلة مكنة األخرىفرجات الشارع واأل"

تفاعل مند نشأته مع فضاءات خارج الترتيب المسرحي األرسطي. لقد عرضت أولى 

مسرحيات الفرق الهاوية بمدينة فاس في أوائل العشرينات من القرن الماضي بساحة 

باب منصور... شهدت مجموعة السراجين. كما أن المواقع األثرية المغربية: وليلي، شالة، 

من الفرجات التي تفاعلت مع ذاكرة المكان، دون أن تسمى بالفرجات المتفاعلة مع الموقع 

ركزت أغلب الدراسات التي كانت تعنى بالفرجة في الماضي القريب على أو الخاصة به. 

، فتتعلق بالفعل مسألتين: تتحدد األولى في البعد التواصلي الذي تتميز به الفرجة؛ أما الثانية

أو الممارسة الفرجوية في حد ذاتها. فالفرجة  هي في الواقع دراما اجتماعية مصغرة تعبّر 

عن لحظات حاسمة ودالة في الثقافة اإلنسانية. وهذا ما يحملنا على القول بأن الفرجة 

تتميز، في أغلب األحيان، بالمضاعفة، بل أكثر من ذلك، فإن مضاعفة صناعة الفرجة ال 

 يمكن أن تنفلت من قبضة االنعكاسية. 

في جوهرها   الشارع لقد أصبح ضروريا التأمل في ماهية الفرجوية لتفادي التيه، ألن فرجة

تبرز الفرجة في  ،أكثر من مجرد محاكاة أو تمجيد لبناءات ثقافية متعالية ومثالية. ومن ثَم

ماعيين، وذلك من خالل إيحاءات الوقت ذاته الذي يتم فيه بناء المجتمع من لدن ممثلين اجت
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ثقافية مصوغة تحيل على أحداث وتجارب ماضوية بطرق متأثرة باللحظة الراهنة، ولكن 

دائما بعين نحو المستقبل. إن مفهوم الفرجة له قابلية وقدرة على احتواء قضايا متعددة 

يمكن  …نداالوجو وشائكة من قبيل السلطة، التاريخ، األصالة، التناص، الذاكرة، المقدس

اعتبار الفرجة، إذن، كنبع النبعاث الثقافة ووسيط يعكس الثقافة. صحيح أن الفرجة آنية 

تزول فور إنجازها، إذ توجد ضمن زمان ومكان معينين، لكن تأثيرها يظل مشعّا في ذاكرة 

المتلقي. بعد انتهائها، تستشرف الفرجة أفقا آخر، وذلك في ذاكرة ونصوص وممارسات 

 وجمهورها، عالوة على الباحثين في ميدان الفرجة. ممارسيها 

يتميز ببعده الرمزي من حيث هو بنية  مكنة األخرىكما أن الفضاء الذي تشغله فرجة األ

مكثفة بالدالالت؛ فهو ال يقيم القطيعة بين عوالم العام والخاص عبر فصل الممثلين عن 

جمهورها  الشارع أغلب فرجات مورفولوجيا المكان والجمهور. بل أكثر من هذا، تستدرج

وهذا يعني أن جمهور الفرجة  .للمشاركة في صناعة الفرجة عوض االكتفاء بالتلقي السلبي

ها. ال يوجد حد فاصل بين الوهم والحقيقة. وهذا ما يجعلها ل سرعان ما يتحول إلى صانع

ات تراوح بين القدسي والدنيوي، "العام والخاص" إنها ببساطة، تتموضع في فضاء

   المابينية.

خطابات جديدة تتناول بالدرس والتحليل إبداعات وستكشاف الالمؤتمرالمهرجان وسعى وقد 

، والفرجات في الفضاءات العموميةالعالقة الملتبسة وأيضا التوترات القائمة بين المسرح 

أن نستقبل مقترحات  ناأملكان في سياق ما نصطلح عليه المنعطف األدائي في المسرح. و

 ن الجيل الجديد. م

 

مسارح " تحت شعار مهرجان طنجة للفنون المشهدية في دورته السابعة عشرة (ج

 2021نوفمبر  31-27 " طنجةالجنوب عبر العالم: رؤى ال كولونيالية

 

 مسارح الجنوب عبر العالم: رؤى ال كولونيالية

& 

 والمحلية العولمة بين الوطنية المسارح وسياسات شعرية

 

  كولونياليةال العالم: رؤى عبر : مسارح الجنوب الندوة األولى .1

 

 الغوصدعوة إلى  اً؛واقعًا مادي اليمثل مفهوم مسارح الجنوب؛ بوصف الجنوب كيانًا معرفيًا 

ً وإقصائية،  مهيمنة نماذجفي شعرية المقاومة وسياستها ضد   متمركزة أوروبيا، وأحيانا

رفض ونبذ كل  بفكرة لهذه النماذج الفعلي وجودال ويرتهنذلك. غير  أم كانت مسرحيةً 

بذريعة أن محاولة بديلة تروم تطعيم جسد، يفترض أنه في ذروة العطاء، بعناصر جديدة، 

، وهم الجنوبحد ن من ين المنحدرين المسرحييالفاعلإن . ال فائدة ت رجى منهاالمحاولة هذه 

ضافة إلى مصيرهم باإل والكفاحالمشتركة عن النضال  وسردياتهمتواريخهم موحدون حول 

أدوات قوة ناعمة  يمتلكون اآلن -وإلى حد كبير على طريقة التابع-الذي يبدو مشتركا 

 من داخلأ، سواء واألداء الفعل والكتابةو الكفاح قوة عبردحض التمركز الغربي ي حولونها ل

حاولين، هاارجخأم من  أوطانهم ظوظة قلة محب تعلوالقوة التي  حركياتإعادة تشكيل بذلك  م 
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هيمن عليهم موضع الهيمنة إلى يمكن أن الذي وقت ال. وفي وتهوي باآلخرين إلى موضع الم 

العنف اإلبستمولوجي يلقي  ال يزال، قد ولت أيامهنقول فيه إن االحتالل االستعماري العنيف 

بظالله على المساعي الفكرية والفنية على جانبي الحدود الفاصلة، نتيجةً لما وصفه فوكو 

إنتاج  والقادر علىق الفاعل المتمركز حول ذاته الذي يرى نفسه الوحيد المالئم بتفو

سة لجدلية السيد والعبد الهيجيلية، األمر الذي يمنع أي فرصة للتغيير.   المعرفة المكّر 

، هاحل يقودمكن أن ي تنافر وانشقاق وصراععلى جات مسرحيي الجنوب نفسها رْ ف   تنطوي

لم تتوقف الماضي الذي بين إرباك إلى أو ربما / بّنٍّ ومصالحةٍّ وت إما إلى إذا ما تحقق،

بين وبين التقليدي وما بعد الحداثي، و، تقدمعد فصال في صيرورة ي  الذي حاضر الحركته و

التي  الدروبعن  بحثعن الجذور، بل هو بحثا المحلي والعالمي. إن بحث هؤالء ليس 

سلم ووئام دون الوقوع تماًما في فخ )أصوات(  جنبا إلى جنب في اإلنسانية يمكن أن تسلكها

االستعمار  ي واصلعن االستعمار نفسه. وطالما  وخبثا التجانس المهيمن، الذي ال يقل دهاءً 

باالنحسار والتراجع الجنوب في وضع يسمح له حد السابقة، لن يكون  بمستعمراته تربصه

زحف للوقوف في وجه عليه أن يشكل جماعات متداخلة ينبغي الشمال، وحد  أمام

 . الكامنةوأدوات قوتها  الرأسمالية

أن يسيطر على المشهد القائم حاليا إال إذا ق لّ صت الهوة التي  ولن يستطيع التناسج العادل

وفقًا  ت مزق العالم، والتي يأمر فيها محركو الدمى الرئيسون ويملون فيذعن الباقي ويخضع

مزيدا من  تطلبي ينص على أن مزيدا من اإلخضاع يللمبدأ الفوكوي للمعرفة والسيطرة الذ

جديدة  ةٍّ لّ ح  المضطهدين، ب   والتوابعاألرض  بؤساءعودة تسحب من المؤكد أن والمعلومات. 

عبر تقويض األسطورة التاريخية من األسفل وعصيانها  مسيّريهمن  إلى المسرح، البساطَ 

، أن والتضييق والقمع اإلخراس عانت من التي المضطهدةيمكن للتابعية و إبستمولوجيا.

المضطهدين  ئهاإيوا عْبر عارف التي تحتفل بالتنوعالم بيئةتقدم بدائل تجد تعبيرا عنها في 

جدواأينما   وغير ذلك.عرقهم ولونهم جغرافيتهم وطبقتهم ووبغض النظر عن جنسهم  و 

التي ي شار إليها إن إعادة صياغتنا النقاَش المسرحي  البيثقافي في المستعمرات السابقة و

حاليا على نحو مناسب باسم "حد الجنوب" تثير التساؤالت اآلتية: ما المهام التي يضطلع 

بها الباحث في الفرجة العربية زمَن العولمة؟ وهل توجد فجوة في ممارسة المسرح حين 

ت ينتقل المرء من الشمال الغني إلى الجنوب البائس؟ وإلى أي حد تقبع التواريخ والسرديا

"التصميم  Walter D. Mignoloالمحلية تحت تأثير ما يسميه والتر د. مينيولو 

العالمي"؟ وهل توجد إمكانية الختراق هذا الوضع الراهن، انطالقا  من فكرة شيشنر 

Schechner  حول "العالم الثالث الجديد لدراسات الفرجة"؟ أيمكن لمجموعات الفرجة

عن مجتمع "األشخاص الذين يعلمون أن األداء بعمق هو وباحثيها أن ي مثلوا فكرة مغايرة 

وسيلة إليجاد معارف جديدة وتجسيدها، وتجديد الطاقة، والربط على أساس فرجوي بدل 

 األساس اإليديولوجي"؟ 

   

 بين العولمة هاالندوة الثانية: شعرية المسارح الوطنية وسياسات. 2

 والمحلية

دائية ومبادرة المسرح الوطني بالمملكة العربية )مهداة إلى هيئة المسرح والفنون األ

 السعودية(
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 مع تبوء القومية الثقافية مركز الصدارة في األوساط األكاديمية لماذا المسارح الوطنية؟ 

على سبيل المثال ال نذكر منهم  الكم الهائل من األعمال التي أنتجها مفكرون كما يظهر من

نديكت أندرسون، وبالنظر إلى أن مساهمة ستيوارت هول وإدوارد سعيد وب الحصر

، بات من م شوشةالمشروع المسرحي في مثل هذه النقاشات ظلت ضئيلة، إن لم تكن 

قضايا ال كيفية تعامل الدول معمن أجل فهم عميق ل الوطنية رحاالمالئم جدا اللجوء إلى المس

عطيات، المسارح الوطنية اليوم التي ت ثيرها والمستفزة عاصفةالو الملتهبة . في ظل هذه الم 

 تأتي دعوتنا المسرَح الوطني  السعودي لحضور المهرجان وليكون ضيَف الشرف فيه. 

وتلتهم كل ما تبقى من الثقافات الوطنية والهويات قوى العولمة  تكتسح في أي سياق؟

المتميزة. وقد ي وصف المسرح الوطني على نحو مناسب وصحيح بأنه آخر الحصون التي 

التجانس التام والتنظيم الجماعي. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المسارح  تواجه

دة لعودة فكرة المواَطنَة تمتد عْبر مساحة متداخلة ت سهم في إيقاظ األمة من  القومية المجّس 

خالل المقاومة المتزامنة للخطابات المهيمنة والمسيطرة من األسفل، ومن خالل تحدي 

 في تغييره من الداخل.   الوضع الراهن أمالً 

مرجع واألساطير الكامنة في  مروياتإلى تراثهم المتمثل في سرد ال بالعودة كيف ذلك؟

 هالذاكرة الجماعية لألمة، يقوم ممارسو المسرح الوطني بتأريخ الماضي المشترك وتخليد

أ إلى مصير مشترك واضح. ومع ذلك، سيكون من الخط في كل حين اإلشارة عْبر تهوأرشف

 ي شككونأيًضا  بل إنهم، إحياء الماضي فقطما يفعلونه هو إعادة  جلافتراض أن 

الروح الراسخة التي تنبني عليها الدول وتفخر بها  جوانب منوينتقدون  ويستجوبون بل

 سياسية. مدينية أ مكانت اجتماعية أأسواء 

لى الماضي، فإنه أيًضا تماًما كما يأخذ المسرح الوطني على عاتقه النظر ا ما هي التحديات؟

الشخصية  ي شكلمن خالل تصور وتصوير ما  ، باستخدام الخيال الوطني،يثير المياه الراكدة

، سوف يعثرون حثيثةمهما كانت جهود الممارسين المسرحيين ومن المؤكد أنه الوطنية. 

سود من يحل محلها سرد فردي ويكتم صوتها لي  قمع بعضها وي  على نشاز من األصوات، 

أجل االنسجام. إن الحديث عن هوية متجانسة مستقرة بدالً من الهويات قيد المعالجة هو 

وبناًء على ذلك، أخذت المسارح الوطنية على عاتقها، في فهمها الشامل خطأ جسيم. 

لممارسة المسرح، مهمة التكلم بالنيابة عنا واالحتفاء بلحظات من الفرح المشترك ورثاء 

سعي حثيث لبناء الروابط الوطنية وتقويتها في مواجهة زحف األحزان المشتركة في 

 الرأسمالية والمذاهب األخرى التي تهدد بتجاوز الهويات الوطنية وتشويهها وربما طمسها.

وبعد أن استلهمتنا النقاشات التي عرفتها المؤتمرات السابقة، نقترح عقد حوار ذي حدين 

ويوجهه البحث، ونرحب بضيوفنا للمشاركة  ومتعدد من حيث وجهات النظر، يقوده الفنان

فيه. وهي دعوة إلى إيالء مزيد من االهتمام النقدي والتشريحي لألشكال المتحركة المنتجة 

على نحو فرجوي وعلى مستوى وطني في سياق صيرورات مستمرة من التناسج بين 

ه األشكال الثقافات من هنا وهناك في جو يتسم بصعود المسارح الوطنية. ولقد غدت هذ

سعهم تحمل  مرئية ومسموعة في سياقات متعددة لدرجة أن األكاديميين لن يكون في و 

 تجاهلها لفترة أطول.
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 ذاكرة مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية

2004 – 2021 

 

-2005-2004التي نظمناها على مدى ثالث سنوات )” كتابات طنجة“امتدادا لسلسلة 

في تنظيم الندوة الدولية  2007ولي لدراسات الفرجة سنة (، انخرط المركز الد2006

، التي ت عد، دون ادعاءات واهمة، مختبرا علميا يتناول فيه ”طنجة للفنون المشهدية“

الباحث والفنان على حد السواء موضوعات وقضايا المسرح والفرجات ومختلف فنون 

ء، الذين يلتفون حول طاوالته، األداء. ومنذ أولى نقاشاته، أخذت أسئلة الباحثين والخبرا

تتناسل وتتسع لتتجاور مع حقول معرفية أخرى، ومن ثمة تفتح المجال للتفكير في مختلف 

القضايا المسرحية من رؤى متعددة ومقاربات متنوعة، لنجد اآلن، أن سلسلة دورات الندوة 

 الدولية للفنون المشهدية قد تناولت موضوعات مجسرة ومترابطة.

 

  2021: "مسارح الجنوب عبر العالم: رؤى ال كولونيالية" 17الدورة 

  2020: "فرجات الشارع واألمكنة األخرى" 16الدورة 

  2019: "المسرح وفن األداء: الممر الفاصل/ الواصل" 15الدورة 

  2018: "عبر الحدود: المسرح وقضايا الهجرة" 14الدورة 

  2017: "األشكال المسرحية المهاجرة" 13الدورة 

 2016: "المنعطف السردي في المسرح: عودة فنون الحكي" 12ورة الد 

  2015: "الذاكرة والمسرح: مسرحة األرشيف" 11الدورة 

  الدراماتورجيا البديلة: األشكال الخاصة بطالئع األلفية الثالثة"  10الدورة" :

2014     

  2013: "الفرجة والمجال العمومي" 9الدورة 

  2012فرجة التحوالت"  : "تحوالت الفرجة /8الدورة 

  2011: "الوسائطية والفرجة المسرحية" 7الدورة 

  الذاكرة الثقافية واإلبداعية المعاصرة: الفرجة الخاصة بالموقع في 6الدورة" :

 2010سياقات عربية إسالمية" 

  تناسج الثقافات المسرحية بين ضفتي المتوسط / نقد الخطاب مابعد 5الدورة" :

 2009اإلستعماري" 

 أداء المدينة: إعادة قراءة حضور البيتز في طنجة" )االستشرافات : 4دورة ال"

 2008المستقبلية(" 

  طنجة المشهدية"3الدورة" : 

  أصوات طنجة"2الدورة" : 

  كتابة طنجة"1الدورة" :" 
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 أوساط في العنف ونبذ المدني السلوك ترسيخ . برنامج "نقرة الحمامة": محترف2

 أهمية شعار تحت 2020 الثانية الدورة الفرجة وفنون المسرح خالل من الشباب

 طنجة "المجتمعي العنف انتشار من والحد والوجدان الذوق تربية في الفنون

 

 "العنف ونبذ المدني السلوك ترسيخ" محترف تعريف

 

 والتكوين التنشيط بين تجمع ثقافية تظاهرة" العنف ونبذ المدني السلوك ترسيخ" محترف

 والثقافي الفني المهني المحيط في الفاعلين مختلف بين الخبرات لوتباد والتواصل

. عام بشكل الفرجة وفنون خاص، بشكل الشباب مسرح مجال في المشتغلين واألكاديمي،

 المسرح مهن من لجانب دورة كل تخصص تكوينية، دورات شكل على المحترف يلتئم

 .دوليون أو وطنيون خبراء ويؤطرها المجال في شباب فاعلون يحضرها الفرجة، وفنون

 السلوك ترسيخ تيمة في وأوراشه المسرحي التكوين بإيالء المحترف خطوات تتحدد -

 يخدم المسرح جعل في والخبرة التكوين جدوى ويكمن. الشباب وتمكين العنف ونبذ المدني

 على بناء وذلك خصوصا، المواطنة على والتربية العنف ونبذ عموما االجتماعية القضايا

  :اآلتية العمل فلسفة

 ونبذه العنف ظاهرة لمقاربة واستعمالها المسرح تقنيات مجال في وتأطيره الشباب تكوين -

 .المواطنة على والتربية المدني السلوك ترسيخ إلى والدعوة

 مع وأضراره، ونتائجه ودوافعه أسبابه إلبراز العنف ظاهرة حول ميداني بحث إجراء -

 .مجتمعنا في يمنةمه عينات على التركيز

 لكتابة أوراش إلى الخالصات هذه وتحويل خالصاته وتحديد الميداني البحث من اإلفراغ -

 .اإلنجاز طور في أعمال شاكلة على مختصرة عروض وتقديم االرتجال، المسرحي، النص

 .المسرحي النص كتابة على التدريب -

 ودور والخاصة، العمومية رسبالمدا وتقديمها قصيرة مسرحيات إنتاج إلى االنتهاء -

 .إلخ....الشباب ودور األحياء

 :العامة األهداف

 والتأطير التكوين في المساهمة بأهمية واألوراش التكوينات من المستفيد الشباب تحسيس

 ."العنف ونبذ المدني السلوك ترسيخ" منها تنموية تيمات على واالشتغال المسرحي

 على المواطن انفتاح وسبل والتثقيف للتوعية وسيلة والمسرحي الثقافي التنشيط اعتماد

 .معه والمصالحة محيطه

 لتحقيق المختارة األماكن يقطن الذي للشباب والمعيشي لليومي سوسيوثقافية مقاربة

 هذا من المستفيد للشباب االجتماعية للحياة األساسية التيمات إبراز مع المشروع

 .المشروع

 الذاتية التنمية في الريادي دوره وإبراز الشباب من فيالثقا والتنشيط المسرح تقريب 

 .العنف مثل الخطورة، غاية في اجتماعية لمواضيع الدرامية والمعالجة والمجتمعية

 ومجاالته  تمظهراته بمختلف الشباب أوساط في العنف مفهوم على قرب عن التعرف ـ

  .الرئيسية
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 المجتمعي العنف لظاهرة التصدي في وتطبيقاته المسرح توظيف فاعلية مدى استقصاء ـ

 .بخاصة والشبابي

 المتلقي قناعات تعزيز خالل من المجتمعي العنف انتشار من للحد المسرح أهمية ترسيخ ـ

 الى استنادا والنفسي، واالقتصادي السياسي االستقرار على العنف انتشار بمخاطر الشاب

 .المسرحي فنال يمتلكه الذي والعاطفي والوجداني الذهني التأثير

 الحاضر في وقعت حقيقية شخصية وتجارب خبرات عن( االرتجال خالل من) الحر التعبير ـ

 دور أو جاهز بنص التقيد أو المسبق اإلعداد دون مستقبال حضورها متوقع أو الماضي أو

 الحدث على الحقيقية شخصيته إسقاط الى بالفرد تؤدي بتلقائية ذلك يتم وإنما األبعاد، محدد

 .ذاته يمثل وإنما غيره شخصية عن يعبر ال هنا فالفرد. المؤدى الموقف أو

 ومعالجتها الماضية االجتماعية والمواقف األحداث صياغة إعادة عبر األدوار لعب -

 ذاتية حصانة اكتساب إلى يؤدي مما الفعلي السلوك عن فيها يعبر وتلقائية بحرية مسرحيا

 والتوافق التواصل على القدرة وفي واالنفعال لقوالق التوتر صدمات امتصاص في تساعد

 .االجتماعي

 التصدي ألجل الفرجة وفنون المسرح مهن في الفاعلين مختلف بين وتواصل حوار خلق -

   .العنف لظاهرة

 :العمل استراتيجية  .3 

 :المجتمعي العنف موضوع على لتطلبيقها نسعى التي المسرحية التقنيات 

 من بداخله عما خاللها من يعبر ونفسه شخص بين المونولوج: سالنف مناجاة أسلوب -

 الشابة/الشاب مساعدة في المرشد ـ المخرج دور ويتحدد بالعنف، متعلقة وأفكار مشاعر

 .وبصرية لفظية صورة في ها/بداخله ما إخراج على

 يف ويقومون معارفهم، أحد أو أنفسهم تقديم على الشباب يتناوب: الذات تقديم أسلوب -

 أفراد يمنح العرض هذ فإن وبذلك موضوع العنف حول استجابتهم بتوضيح نفسه اآلن

 .لآلخرين إدراكهم كيفية حول واضحة صورة المجموعة

  .عنه نيابة ويتصرف بلسانه ويتحدث رغبته حسب آخر شخص دور بتمثيل الشاب يقوم ـ

 الدرامي، الحدث في ام شخص من بدال الكرسي إحالل يتم وفيه: الفارغ الكرسي أسلوب ـ

 .العنف موضوعات عن والغضب والصراخ التعبير في الحرية للشاب تتيح الفنية وهذه

 مما درامي تفاعل شكل أو وجواب سؤال شكل يأخذ اثنين بين حوار وهو: الديالوج أسلوب ـ

 خالل من الرغبات أو المشكالت عن واإلفصاح الداخلية الصراعات عن بالكشف يسمح

 .المجتمعي العنف موضوع حول آخر شخص مع الحديث

 المشكالت أهم بعرض الشباب من فرد كل يقوم أن في ويتلخص: المشكالت حل أسلوب ـ

 لتلك المناسبة الحلول بإيجاد الشباب بقية يقوم أن على العنف موضوع في تؤرقه التي

 .المشكلة

 :المستهدفة الفئة .4 

 24 الى 14 بين ما اعمارعم يتراوح الذين الشباب ـ

 :التطبيقية التداريب مراحل .5 

 والحركة والرقص الموسيقى باستخدام والتشجيع، والتسخين االحماء أي: اإلعداد مرحلة ـ

 وتفعيل للمناقشة العنف حول األسئلة بعض وإثارة األلعاب أو الرياضية التمارين وبعض
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 بالعنف تتصل وعادية وفةمأل ومواقف مشاهد بتذكر مطالبتهم عبر المشتركين عند المخيلة

 الشباب مجموعة بين والتفاعل التواصل وزيادة التوتر إزالة بغية مناقشتها قصد

 .المستهدفة

 بطرح وذلك والعدوان العنف لحاالت االنفعالي للتفريغ مناسبة وهو: األداءالتمثيلي مرحلة ـ

 للتلقائية كافية احةمس إتاحة مع فيها األهم واختيار أولوياتها وتحديد المقترحة المشكلة

 .بتجسيده والقيام اآلن يحدث وكأنه المقترح الحدث وطرح صياغة إعادة ثم. والحرية

 إزاء األفعال وردود والمشاعر األفكار مناقشة تتم وفيها: والتفسير المناقشة مرحلة  ـ

 وهو الهدف، إلى بالمشاركين للوصول والتقويم التقييم بهدف عنها والتعبير الموضوع

 مقترحة بحلول العنف مشكلة من خروجال

   .األلفة لتحقيق المجموعة تعارف مراعاة مع

  6. المحترف أنشطة :  

 بين المحترف أنشطة تتوزع األهداف، هذه لتحقيق   

  "الشباب خدمة في الفرجة وفنون المسرح: "موضوع حول مستديرة موائد -

 .والشباب الممارسين بين مفتوحة لقاءات -  

 .مهنيين تأطير من الشباب لتمكين فنية مهنية رفاتمحت -  

 .الفرجة وفنون المسرح مهن في متخصصين تأطير من كالس ماستر -  

 .الفرجة وفنون بالمسرح الخاصة الفنية للكتب معارض -  

 (... موسيقى كوريكرافيا، ، مسرح) موازية فنية عروض - 

 .ومناقشتها العالمية التجارب بعض عرض -

 7. المحترف متنظي: 

 وتعاون وتنسيق بشراكة ،" الفرجة لدراسات الدولي المركز" لدن من المحترف ينظم    

 والمسرح الفن بمجاالت الصلة ذات  منها مختلفة، ومؤسسات وجهات فعاليات من ودعم

 .الحسيمة تطوان طنجة بجهة واالتصال للثقافة الجهوية المديرية وخاصة والفرجة

 المسرح مجال قطاعات من لقطاع منها واحدة كل تخصص دورات، في المحترف وينعقد    

 .الفرجة وفنون

 8. للمحترف الثانية الدورة: 

ولكن ظروف  2020ابتداء من شهر يناير  للمحترف الثانية الدورة كان مقترحا تنتظيم 

 .الجائحة حالت دون تحقيق ذلك
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بالمملكة ية بشراكة مع فرق التوطين الندوات والملتقيات الوطن. تنظيم مجموعة 3

 ومختبرات البحث التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان والحسيمة

 :ومؤسسات أخرى

 

  ندوة المركز الدولي لدراسات الفرجة ضمن فعاليات مهرجان تامودة باي بمسرح

 تحت شعار "األشكال المسرحية 2020 أبريل 31-30اللة عائشة المضيق 

 المهاجرة"

 

لم تكن المسارح في يوم من األيام بنيات ثقافية ثابتة، ومنغلقة، أو مكتفية بذاتها كليا؛ بل 

ربكة' ومجاالت تلتقي فيها الحقائق االنتقالية  كانت وما تزال 'فضاءات للتفاعالت الم 

أنها وتتقاطع باستمرار. وتعد المسارح أيضا ملتقيات طرق لثقافات العالم المتعددة، كما 

أدوارا هامة في تناسج ثقافات الفرجة والتبيئة  الحركية والترجمةنقاط التقاء تلعب فيها 

الثقافية. هكذا، تتخطى الثقافات المسرحية مواقعها الثابتة؛ ذلك أن المسارح فضاءات بينية 

لالحتكاك الثقافي تسهم في بروزها كل من األمكنة التي تلتقي فيها الثقافات المهاجرة 

شكال المسرحية الهاربة. والمراد من استعارة 'األشكال المسرحية المهاجرة' هو تسليط واأل

المزيد من الضوء على فضاءات االحتكاك بين ثقافات فرجوية مختلفة، وما يترتب عن 

تفاعالتها من 'تلق منتج' بوصفه الوجه اآلخر لألشكال المسرحية المهاجرة؛ إذ يتيح  هذا 

ر من الثقافات الفرجوية األجنبية إمكانية التحول الثقافي من خالل التلقي المنتج لعناص

سيرورة العرض المسرحي. فيصبح المسرح الخاص بنا، ومعه ثقافتنا برمتها، أكثر انفتاحا 

ورحابة. ولعل إمعان النظر في الكم الهائل من الخبرات األدائية المتراكمة عبر العصور 

ية المهاجرة'. فرغم كون التركيب البنيوي للجسم يؤكد قوة استعارة 'األشكال المسرح

اإلنساني موحدا ومتشابها، إال أن تقتيات الجسد بوصف هذا األخير أخص من الجسم، فهي  

مكتسبة؛ إذ تختلف من جسد آلخر. والحال أن هذه التقنيات المكتسبة قابلة لالنتقال والهجرة 

 لتي يتمتع بها مؤدو البالي أو الكاتاكالي. بما في ذلك الخبرات األدائية شديدة الدقة كتلك ا

بتخصيص ندوة مهرجان تامودة في دورته الحالية لهذا الموضوع بالذات نسعى       

إلبراز مواقف مغايرة تنادي بضرورة إيجاد خطاب ومعجم يكشف عن حقيقة التفاعالت 

رغبة ملحة إلعادة المربكة لألشكال المسرحية المهاجرة. ويمكن تفسير هذا الطموح الحالم ب

مساءلة مختلف العالقات التي ربطت بين المسرح العربي ونظيره الغربي، وأيضا البحث 

عن معجم أو "مصطلحات جديدة" ت ق ر بضرورة إعادة إلقاء نظرة كارتوغرافية على 

الثقافي حول العالم؛ حيث تتم مقاربة اإلبداعات المسرحية  -التوزيع واالنتشار الجغرافي

من خالل واقع انتقال الخبرة والمعرفة، وإعادة توزيعهما عبر  -بما فيها العربية–ية اإلنسان

المعمور عن طريق تبادل األشكال اإلبداعية، واقتراضها وتداولها من طرف الثقافات 

والحضارات المختلفة، من دون إغفال جانب الهيمنة الذي غالبا ما يتعلق وينتقل مع هذا 

يَْنت ج  عنه نوع من التناسج الثقافي؛ وذلك كله اعتمادا على مواقف  النوع من التعاطي الذي

الطرف المستورد لثقافة عرض معينة. تؤكذ إيريكا فيشر ليشته في هذا الصدد بأن: 

 دجهة، ع  "استنبات الشكل المسرحي الغربي في الهند وإفريقيا من لدن المستعمر، من 
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جهة ثانية، طّور الهنديون واألفارقة أساليبهم بمثابة نموذج استثنائي يجب األخذ به. ومن 

الخاصة بهم من مسرح المثاقفة خالل النصف األول من القرن العشرين. وقد تطورت هذه 

األساليب، لتصبح في نهاية المطاف وسائل إلبراز الهوية الوطنية، وأسلحة موجهة ضد 

 االستعمار واالستبداد."  

التلقي المنتج، إثارة أسئلة أخرى تتأسس على منطق تعيد الندوة بتركيزها على صيرورات 

االستيعاب والتجاوز، ال منطق القطيعة واالنفصال؛ وهي أسئلة غير تلك التي أثارها نقاش 

"مسرح المثاقفة" في نهاية القرن الماضي. كما يؤكد هومي بابا، في السياق ذاته، أنه 

وليس فقط  -العلوم اإلنسانية برمتها  ينبغي أن تلتئم جميع اإلرادات الحية المنتمية لحقل

وتنخرط في الترجمة  -الباحثين المتخصصين في المسرح والرقص وفنون األداء األخرى

المفاهيمية والثقافية من أجل إنشاء نطاق واسع من النماذج الجديدة، مثل 'تناسج ثقافات 

يسعى إلى التأكد من  الفرجة' سواءا في ممارسة االختيار األخالقي أم الحكم السياسي الذي

نطاق وفاعلية أي نموذج جديد بوصفه مقياسا للقيم واألحكام والمطالبات التي تنبعث جراء 

 الوصف والتأويل والقوة المؤسسية.

 

 

 "ندوة "تأنيث الفرجة المسرحية 

 

 كان و إال المرأة عن تحدثنا كلما أننا القول في جدال ال النسائي؟ المنودرام لماذا        

 أسرار من يحمل وما الطويل بتاريخه اإلنسان عن حديثنا ألصبح بل أيضا الرجل عن ثناحدي

 اديولوجية مزايدات سياق في يدخله قد خطاب أي تأنيث أن ورغم. وجوده مغزى و كينونته

 باألدب، الفن فيه يختلط إبداع مقام هنا المقام أن إال األحيان، من الكثير في مبتذلة تصير

 فقد بالعكس بل أخرى، ميادين في نالته ما أوفر الحظ من تنل لم ربما مسرحال في فالمرأة

 لقد .ومباركته رضاه عليه ليسبغ الذكر باالبن اكتفى الذي الفنون ألبي عاصية ابنة ظلت

ؤال فجرت التي باألحداث حافال الثالثة األلفية من األول العقد كان  بشكل واآلخر األنا س 

 األخير هذا االسالمي والمعسكر االالئكي المعسكر بين لوطيسا حام صراع واحتدم صارخ

 جعله الذي الشيء لإلرهاب معقال غدا بل والرجعية والجهل التخلف أصناف بكل اتهم الذي

 فكانت الهوية طمس في الموغل والتقدمي النكوصي التعتيمي بين متنافرة خطابات ينتج

 ثار جسدا، وحتى بل وعاطفة فكرا المرأة كما الرجل ثار وتجلياتها أبعادها بكل الثورات

 أمام نكون بالمرأة األمر تعلق وإذا والبديهيات المسلمات كل على العصيان وأعلن الجسد

 فيه اختلط الذي الجسد وعقاب، ومراقبة مالحظة مثار ظل الذي األنثوي الجسد كبير اشكال

 واالذعان المقاومة بين تأرجحي فتنة مثار ومايزال كان والذي بالديني بالتاريخي األسطوري

 المرأة نعطي اذ ونحن. أحشائه بين الحياة يحمل مقدس أيضا لكنه ومذنب نجس فهو

 لتعبر وجسدا وقلبا عقال لها المجال افساح نود انما المقام هذا في المطلقة الكلمة الممثلة

 مكنوناتها عن

الدولي لدراسات الفرجة. لقد  لماذا تأنيث الفرجة المسرحية؟ نتساءل نحن في المركز       

كانت المرأة العربية لعقود عدة مجرد طيف لخيال الرجل الكاتب والمخرج، وهي بالكاد، 

-وهذا ليس تقليال من قيمة الممثلة، ولكن المقصود هو أن نص الممثلة يكتبه رجال-الممثلة 
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ى كل اإلمكانات . لقد أتت المرأة العربية إلى الكتابة الدرامية بعد أن سيطر الرجل عل

اللغوية، فواجهتها أسئلة صعبة من قبيل: "هل بيد المرأة أن تكتب وتمارس اللغة واللفظ 

الفحل وتظل مع هذا محتفظة بأنوثتها أم أنه يلزمها أن )تسترجل( لكي تكتب وتمارس لغة 

ن الرجل؟"  قد تورطنا اإلجابة عن هذا السؤال في اختزال الكتابة ضمن ثنائيات متقاطبة م

قبيل كتابة نسائية في مقابل كتابة رجالية... ومع ذلك، تصبح الكتابة تلك البؤرة التي 

تمارس فيها المرأة حقها في استعادة اللفظ ومعه ذاتها اللغوية السليبة... بل أكثر من ذلك، 

تمارس المرأة، من خالل الكتابة، حقها في الوجود واالختالف؛ كما تمارس حقها لدحض 

 ستهالكية التي تمارس تسليع النساء...الثقافة اال

 

  أين؟ إلى المغرب، الدراسات المسرحية في"ندوة" 

 

 فرغم. األفق ورحابة بالحيوية بالمسرح المرتبط الجامعي العلمي البحث مجال يتميز

 إلى يتوق أنه إال المغربي المسرحي المشهد تتوزع التي التفكير لبنيات أحيانا، ارتهانه،

 ارتباطها في المسرحية الممارسة إلى ينظر الذي المسرح علم استشراف ىعل مشرعة آفاق

 هنا، من. أخرى جهة من المجتمع وحركية جهة، من والرمزية الثقافية التبادالت بباقي

 أوضاع في الجمع بصيغة للتفكير بنية المسرحي المجال في العلمي البحث اعتبار يمكن

... اإليجابي والتفاعل التوجيه إلى والتوثيق ليلوالتح الشرح تتجاوز المسرحية الممارسة

 النقد اتجه المنيعي حسن الدكتور األجيال ألستاذ" المغربي المسرح في أبحاث" فمنذ

 بـإشكالية ارتباطها في بالمغرب المسرحية الممارسة أوضاع نقد صوب الجاد الجامعي

 للمغاربة الشعبي وجدانال في المتجذرة الفرجوية السلوكات مسرحة من انطالقا التأصيل

: التساؤل إلى يدفعنا ما وهذا. المسرحي متخيلنا في الغربي اآلخر مسرح حضور إغفال دون

 ومحمد المنيعي حسن درس مع تتفاعل المغربية المسرحية الممارسة تزال ما حد أي إلى

 الجامعيين؟ الباحثين من الكريمة والثلة الكغاط

 البحث ومراكز بالجامعة عضوي ارتباط له العلمي البحث مجال أن المؤكد من 

 النقد بين نميز أن الضروري من بات لذلك المخابر، أو والمختبرات البحث، ومجموعات

 بالفرجة الجماهيري االهتمام دائرة لتوسيع قصوى ضرورة وهو الصحفي، المسرحي

 في المالحظ،ف. صارمة علمية بمرجعية المتشبعة األكاديمية النقدية والدراسات المسرحية،

 برحاب النقدية المؤسسة بين التواصل عدم عن الناتجة التوتر حالة هو األحيان، أغلب

 يرى خاطئ اعتقاد ثمة. واالحترافي الهاوي بشقيها المسرحية والممارسة المغربية الجامعة

 راجع، وذلك بالمغرب، المسرحية للممارسة اهتمام أي يعير ال الجامعي األكاديمي النقد بأن

 المسرحيين والممارسة النظرية من األخذ في النقد هذا إغراق إلى المنطق، نفس حسب

 بالعديد تزخر المغربية الجامعة برحاب المسرحية الخزانة أن والحال. سواهما دون الغربيين

 من انطالقا مغربية مسرحية وتجارب نصوص تشريح اعتمدت التي واألبحاث األطاريح من

 ستظل المسرحية، لألبحاث وطني مركز أو وطني مرصد يابغ ظل وفي. مختلفة رؤى

 لتوثيق األمثل الفضاء ،(بفاس  المهراز ظهر اآلداب كلية رأسها وعلى) المغربية الجامعة

 رهين المغربي المسرح مستقبل أن يدرك أن الجميع على وسيكون. المغربي المسرح ذاكرة
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 ذلك الميدانية، والممارسة المختص تطبيقيال والتكوين العلمي البحث بين اإليجابي بالتفاعل

 . به واالرتقاء المسرح الجسد مع للمصالحة األوحد السبيل هو التفاعل هذا أن

 

 "ندوة "المسرح: بين الذاكرة والتاريخ 

 

نسعى من خالل هذه الندوة اجتراح أسئلة التأريخ والتوثيق واألرشفة وعالقاتها بالممارسة 

جة الماسة إلى "التأريخ للتجربة وتوثيق ذاكرتها". فالذاكرة المسرحية انطالقا من الحا

وحدها غير حصينة، وذلك لكونها معرضة للخطأ والتشويش. كما أنها ال تقوم بتقديم 

الماضي كما هو بل بتمثيله من خالل النظام الرمزي؛ وهي أيضا تمثيل لشيء لم يعد 

السبيل الوحيد إلحالتنا على  موجودا... ورغم كون الذاكرة هشة وقابلة للعطب فإنها

الماضي. فالعالقة المتبادلة بين التذكر والنسيان ال تؤثر فقط في إدراك التجربة التاريخية، 

بل في إنتاج المعرفة التاريخية أيضا. ال أحد يطلع على أرشيف ما بمنأى عن مشروع 

بمعزل عن شكل  تفسير ما أو فرضية للفهم والتأويل؛ وال أحد أيضا يحاول تفسير حدث ما

سردي ما. في نفس االتجاه، تخضع الكتابة التاريخية بدورها لصيرورة التأويل وإعادة 

قراءة 'أثر' أحداث الماضي حسب موقع المؤرخ ومنظوره وقناعاته... هكذا ت فَرٌض العالقة 

الملتبسة بين الذاكرة والتاريخ من جديد، ذلك أن عمل الذاكرة ليس حكرا على المؤرخين 

 دهم دون سواهم، بل يشترك فيه الجميع، حيث تلتئم الذكريات الخاصة والجماعية.وح
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 2 ما بعد برشت خالد أمين

 3 بداعويبقى اإل حسن المنيعي

 4 المسرح الحديث حسن المنيعي

 5 الجسد في المسرح حسن المنيعي
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 6 المسرح والدولة عز الدين بوالنيت

 7 الفرجة والتنوع الثقافي مصنف جماعي

 8 المرتجلة في المسرح مصنف جماعي

 9 الرينك محمد قاوتي

 10 سيدنا قدر محمد قاوتي

المغربي  حسن المنيعي ومسارات النقد مصنف جماعي

 والعربي
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 16 المسرح ودراسات الفرجة خالد أمين
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 21 المسرح ورهاناته حسن المنيعي/ خالد أمين

 22 مسرح ما بعد الدراما مصنف جماعي

 23 المسرح والفرجات حسن يوسفي

 24 بوغابة محمد قاوتي

 Intermediality 25 مصنف جماعي

 26 فرجة التحوالت/ تحوالت الفرجة مصنف جماعي

 27 المسرح المغربي بين التنظير والمهنية مصنف جماعي

 28 الفن المسرحي وأسطورة األصل خالد أمين

المسرح المغربي: سؤال التنظير وأسئلة  محمد أبو العال

 المنجز

29 

 30 المسرح واألسطورة يونس لوليدي

 31 الفرجة في المسرح حركية حسن المنيعي

 32 غرب -فن الحوار شرق  مصنف جماعي

 33 الفرجة والمجال العمومي مصنف جماعي

عبد الحق الزروالي: وحيدا في مساحات  مصنف جماعي

 الضوء

34 

 35 كاتارسيس محمد بهجاجي

 36 المسرح في السجن رشيد أمحجور
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 37 نقد النقد المسرحي مصطفى الرمضاني
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لمسرح  عودة فنون المنعطف السردي في ا

 الحكي
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 فائدة المسرحيين المحترفين من تأطير خبراء دولييناألوراش التكوينية ل. 

 

يقدم مختبر الليش من فيينا، وللمرة الخامسة ضمن فعاليات مهرجان  2020 مايو 26-31

ومختبر مفتوح:"طرائق الطاقة الصوتية والفعل الصوتي"  طنجة للفنون المشهدية، ورشة

ستشمل الورشة، معرضا  لفائدة ثلة من المسرحيين المحترفين بمتحف القصبة بطنجة.

كما سيتم تقديم معرضا للصور  .الليش للصور وفيلما وثائقيا حول العمل المسرحي لمركز

وعن مشاريعه البحثية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط  المختبر عن فرجات

وأيضا تقديم فيلم وثائقي قصير عن المشاريع الدولية   .2017إلى  2000واليابان من 

في المسرح  حاسب وشمال أمين )مختبر البحث نيجار من إخراج لمختلفة لمختبر الليشا

( 2017-2006"ال وجود للظل" ) النمسا. )من خالل مشروع/وثقافة الفرجة، فيينا

 في الفرجة على البحث الليش ومشروع "أغاني بوصفها معينا"(. يركز مختبر

وأصوله الثقافية  وفرادته إلنسانيبخصوص الصوت ا الذي عراه النسيان األركيولوجي

إلى اكتشاف لغة فنية أصلية خارج إطار عرفية  وتأثيره المباشر. يسعى مخرجا الفيلم

مقاطع صوتية ومن  هذه اللغة الجديدة، وهي لغة غير لسانية، من تتألف .الرمزية اللغوية

وعة أصوات ونبرات وربما أيضا من تعبيرات صوتية أخرى مستمدة من ثقافات متن

وإلى تجارب خاصة تم  الفرجوي ومتباينة. كل هذا يؤدي إلى طريقة جديدة من التواصل

واألغاني مصدرا إيقاعيا وكذلك  األصوات تأليفها في تقنيات الصوت والغناء. هكذا تصبح

بهذا الصدد: "إننا نبدع فضاء  يقول شمال أمين  مصدرا للحضور المادي وللفعل/الحركة.

تمكن دائما  حركة/األصوات واألغاني إلى متعة. إن الصوت يشبه فعالمتدفقا حيث تتحول 

 من اكتشاف شيء جديد". وبالتالي فإن هذه اللغة الجديدة في الفرجة التي يقدمها مركز

تتمايز بوجه أساسي عما يعرف اليوم باللغات الفنية في عالم المسرح التي تتعامل  الليش

 .ات والقصصمباشرة مع التمثل واألشياء والموضوع

 

 مشاركة المركز في المهرجانات الصديقة. 6

 2020والمعارض الوطنية والجهوي للكتاب خالل موسم 

 

ونظرا للشراكات القائمة بين المركز الدولي لدراسات الفرجة ومجموعة من المؤسسات 

 الوطنية والدولية بما فيها المهرجانات المسرحية ينظم المركز العديد من الفعاليات ضمن

طنجة مهرجان  لكتاب. وفي مقدمة هذه التظاهرات:تظاهرات أخرى بما فيها معارض ا

 لمسرح الجامعي بطنجة:الدولي ل

 :2019كلمة المركز الدولي لدراسات الفرجة خالل دورة 

 أصدقائي وصديقاتي 

يصر المسرح دوما أن يمسك بجوهرنا اإلنساني في هوامشه القصية والعصية، دافعا بنا 

سة الكوني بعيدا عن أي مركزية مفترضة، بانيا بذلك حدودا جديدة في فضاءاتنا إلى مالم

أي فهم أحادي للعالم ونقصه، ومقيما في االستثنائي  -في الوقت نفسه-المشتركة، رافضا

كشكل من أشكال مقاومة المحو داخل مساحات الصمت. إنه فن الحلم بامتياز، يتمدد بتعدد 

رة ممتدة تفاجئنا في كل لحظة بقدرتها على اختراقنا من حيث تجاربه ومرجعياته عبر سيرو
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ال ندري. أو ليس المسرح في النهاية، وسيلتنا للكشف عما تبقى من شظايانا الملسوعة 

 بالفرجة التي تفكر على خشبة المسرح.

تغمرني السعادة، وأنا أنوب عن أعضاء المركز الدولي لدراسات الفرجة في هذه  

الفضاء الجامعي يستحق مزيدا من لغة االحتفاء بالفنون بعامة، والمسرح الكلمة؛ ذلك أن 

بخاصة، وتبقى تجربة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير رائدة في فتح قلبها لتحقيق 

 الثانية عشر الوصال المنشود مع تمثيالتها النوعية التي نجت في بلورتها، وها هي الدورة

ي تعلن عن شرف المغامرة واالنفتاح على حدودها الجامع للمسرح الدولي للمهرجان

القصوى مع رؤى مسرحية حائرة ومتباينة وقلقلة في ترجمتها لسؤالها الخاص. أحيي كل 

القائمين على هذه المغامرة الفنية الجادة، والتي تنتصر لنداءات اإلبداع والتربية على قيم 

. أشكركم على كل ما تبذلونه من الجمال والحلم والحياة والحرية وسط فكر أحادي الرؤى

جهد إلغناء الممارسة المسرحة من داخل جامعتنا، وفتحها على الممكن المعرفي إلنتاج  

 المعنى المتجدد. 

)بوصفه  2007لقد حرص المركز الدولي لدراسات الفرجة منذ إنشائه عام  

لك السعدي( امتدادا لمجموعة البحث في المسرح والدراما خارج رحاب جامعة عبد الما

َم على مبادرات علمية وفنية مختلفة، خدمة للثقافة المغربية/ العربية في  على أن ي ْقد 

جديدة،  معرفية آفاق على منفتحة فكرية أن يراكم تجربة تنوعها وغناها. كما استطاع

 مع بحيوية تسعى إلى تشييد جسور قوية للحوار الجاد بين مختلف الثقافات، وتتفاعل

المعاصر تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك  لمغربنا الراهنة المعرفية شغاالتاالن مختلف

 محمد السادس. 

 المغربي، واألكاديمي الثقافي المشهد في جديدة علمية كما عمد المركز إلى تأسيس تقاليد

بروح تشاركية  ،والهادف المنظم العمل على انطالقا من رؤية استراتيجية محكمة تقوم

المنشورات، أم الملتقيات  مستوى على أم الفكرية، المشاريع مستوى أعلى ءوفعالة سوا

ويظهر هذا  .والدولي المتوسطي الفضاء في المركز حضور على إيجابا تنعكس المسرحية،

األفق في طبيعة الشراكات الفعلية والنوعية بين المركز ومجموعة البحث في المسرح 

وم اإلنسانية بتطوان، والمعهد الدولي لتناسج ثقافات والدراما التابعة لكلية اآلداب والعل

الفرجة التابع للجامعة الحرة ببرلين، وجامعة لندن بباريس، ومدرسة الملك فهد العليا 

للترجمة، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، ووحدة الماستر في 

والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الفنون التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمكناس، 

الثقافي بالرباط، والفيدرالية الدولية للبحث المسرحي، واتحاد كتاب الروس، وماستر 

دراسات الفرجة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ومهرجان العيون لمسرح 

سيير بطنجة الشارع، والمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والت

)الذي نفخر بالتواجد في دورته الحادية عشرة اآلن(؛ ألن هدفنا األسمى هو تحقيق تكامل 

وتفاعل مثمر بين مهرجان طنجة المشهدية ومهرجان المسرح الجامعي داخل فضاء طنجة 

 الكبرى.

من  لقد حملنا على عاتقنا مسؤولية تنظيم مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية ألزيد

د من الزمن، ونشر أعمال كل ندواتنا ضمن مصنفات جماعية ضمن منشورات المركز عق
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إصدارا بعيدا عن المنطق الربحي الضيق، ووضعها  50الدولي لدراسات الفرجة؛ فاقت 

 رهن إشارة الباحثين والفنانين والمهتمين، في الحاضر كما في المستقبل. 

 عن المركز الدولي لدراسات الفرجة

 الدكتور خالد أمين                                                                              
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