
إلى ظهور فرق وتعاونيات مسرحية حّرة، 
ــانـــون انـــســـحـــبـــوا مــــن املـــســـارح  ـ

ّ
ــن يـــديـــرهـــا فـ

الحكومية، ولعبت دورًا حاسمًا في تكريس 
ــارع 

ّ
خــطــاب مــســرحــي جــديــد يــرتــبــط بــالــش

ويــنــتــقــد الــّســلــطــة، كــانــت أهــّمــهــا وأكــثــرهــا 
ــولــة )1939 

ّ
ــادر عــل ــقـ تــأثــيــرًا تــجــربــة عــبــد الـ

ـ 1994(، وتــجــربــة تــعــاونــيــة »الــقــلــعــة« عــام 
1990، بــوجــوهــهــا الـــبـــارزة مــثــل امــحــمــد بن 
قــطــاف وشــريــف زيــانــي عــّيــاد وســيــد أحمد 

أقومي وصونيا مكيو.
صار االنتساب للمسرح، في التسعينيات، 
طــريــقــًا مــعــّبــدًا لــلــمــوت عــلــى يــد الــجــمــاعــات 
ــحــة، الـــتـــي اغــتــالــت نــخــبــة كــبــيــرة من 

ّ
املــســل

املــســرحــيــن مــثــل عــبــد الـــقـــادر عــلــولــة وعــز 
 

ُ
لــم تخل إذ  ـ 1995(.   1945( مــّجــوبــي  الــديــن 

الــعــروض مــن وقــفــة تــرّحــم على روح راحــل 
جديد. مع ذلك ناضلت نخبة من املسرحين 
تقّدم  مفتوحة،  املــســارح  تبقى  أن  أجــل  مــن 
عروضًا قليلة، لكنها كانت تنتصر للحياة 
ــر بــغــد ال يــمــوت فيه 

ّ
وتــنــبــذ الــعــنــف وتــبــش

اإلنسان غدرًا.
ــى مـــن الــقــرن  ــ مـــع مــنــتــصــف الــعــشــريــة األولــ
الــحــادي والــعــشــريــن، تــزامــن تعين امحّمد 
اف، أحد أبرز وجوه »مسرح القلعة«، 

ّ
بن قط

»املــســرح الــوطــنــي الــجــزائــري«، مع  مــديــرًا لـــ

طــفــرة تــاريــخــيــة فــي الـــّدعـــم املــالــي مليزانية 
املسارح الحكومية والتعاونيات الحّرة معًا، 
فط، فعرف املسرح 

ّ
أمالها ارتفاع أسعار الن

الــجــزائــري أزهـــى فــتــراتــه، نــشــاطــًا وإنــتــاجــًا 
ــلـــى الـــــوجـــــوه الــــجــــديــــدة، فــي  وانـــفـــتـــاحـــًا عـ
والتمثيل  والسينوغرافيا  اإلخـــراج  حــقــول 

واملوسيقى والنّص والتعبير الجسدي.
القديمة عادت من منفاها  املواهب  عشرات 
مقابل عشرات  فــي  مــن عزلتها،  أو خــرجــت 
املــواهــب الــجــديــدة، الــتــي ظــهــرت ألّول مـــّرة، 
وافتكاك  ق 

ّ
للتأل مهّيئة  الــظــروف  ووجـــدت 

ــدًا أن  ــ ــائـ ــ بــــــات سـ الــــجــــوائــــز واأللـــــــقـــــــاب، إذ 
املسرحي الجزائري ال يجد وقتًا للبقاء مع 
أســرتــه أكــثــر مــن أســـبـــوع، فــهــو إّمــــا يــتــدّرب 
عــلــى عــــرض جـــديـــد أو يـــشـــارك فـــي تــقــديــم 
عرض جاهز أو يتكّون في ورشة أو يحضر 

مهرجانًا في الّداخل أو الخارج.
ــداع والــطــمــع فـــي املـــال  ــ بـــن الــّرغــبــة فـــي اإلبــ
الـــعـــام، نــشــأت عــشــرات الــجــمــعــيــات والــفــرق 
كان  إذ  ة. 

ّ
املستقل املسرحية  والــتــعــاونــيــات 

الــثــقــافــة  ــم مـــن وزارة  ــدعـ الـ الـــحـــصـــول عــلــى 
ــاّصــــة خـــالل  مــفــتــوحــًا عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه، خــ
التظاهرات الثقافية الكبرى، مثل »الجزائر 
ــام 2007،  ــ عــ الـــعـــربـــيـــة«  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــة  ــمـ عـــاصـ
 ،2008 عــام  األفريقي«  الثقافي  و»املــهــرجــان 
و»تــلــمــســان عــاصــمــة الــثــقــافــة اإلســالمــيــة« 
الثقافة  عــاصــمــة  و»قــســنــطــيــنــة   ،2011 ــام  عـ
اإلســالمــيــة« عـــام 2015. إذ انــتــقــل املــمــارس 
للمسرح في الجزائر من مرحلة كان »يأكل 
ــدّره عــلــيــه املــســرح  ــ الــخــبــز« فــيــهــا لــقــلــة مـــا يـ
من مــال، إلى مرحلة بات يستطيع فيها أن 

يتزّوج ويؤّجر بيتًا ويشتري سّيارة.
بالرهانات  واعية  استراتيجية  غياب  أّدى 
الــهــاجــس املــالــي، في  الفنية إلــى أن يصبح 
هـــذه املــرحــلــة، مــهــيــمــنــًا فـــوق مـــا تــســمــح به 
هذه الّرهانات. فوقعت املنظومة املسرحية 
ــعـــت فـــيـــه املــنــظــومــة  ــة فــــي مــــا وقـ ــريـ ــزائـ الـــجـ
تبذير وفساد وزهد  الّسياسية نفسها من 
ــعـــث مــــشــــاريــــع ثـــقـــافـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  فــــي بـ
مـــســـتـــدامـــة. فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي بــلــغــت فــيــه 
تكلفة إنتاج مسرحي واحد 200 ألف دوالر 
أكثر من  لم يكن يعرض  أنــه  أميركي، علمًا 
، وكانت ميزانية املهرجان املسرحي 

ً
30 مّرة

كـــان  دوالر،  ــيـــون  ــلـ مـ عــــن   
ّ

ــقــــل تــ ال  الـــــواحـــــد 
ة مسرحية 

ّ
املشهد املسرحي يفتقر إلى مجل

مــحــتــرفــة، وإلــــى عــــروض مــســرحــيــة دائــمــة، 
ــى مــعــاهــد مـــعـــاصـــرة، إذ يـــعـــود تــاريــخ  ــ وإلـ

تأسيس املعهد الوحيد إلى عام 1964.
مــن هــنــا، كـــان تــأثــيــر ســقــوط أســعــار النفط 

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

الفرنسي  االستعمار  غــادر  حــن 
الجزائر فــي عــام 1962، كــان ثمة 
ســـبـــعـــة مــــســــارح فــــي ســـبـــع مـــدن 
 كانت أسواقًا 

َ
ها في أماكن

ّ
شمالية. بنيت كل

عبية للمسرح، لتكون 
ّ

تحتضن األشكال الش
الغربين.  وخطابها  بمعمارها  لها   

ً
بــديــال

لــقــد كــــان حــكــواتــي واحـــــد، يــومــهــا، يصنع 
ــي مــا تعجز عنه 

ّ
مــن الــوعــي الــوطــنــي والــفــن

مؤّسسة ثقافية حكومية اليوم، بترسانتها 
الضخمة من العّمال واألموال والوسائل.

ــارح  ــذه املـــسـ ــ ـــت حـــكـــومـــة االســـتـــقـــالل هـ
ّ
تـــبـــن

املـــوجـــودة فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة ووهـــران 
ــّبـــاس وبـــاتـــنـــة  ــلـــعـ وقــســنــطــيــنــة وســــيــــدي بـ
ــا  ــهــ إدارتــ ــيــــزي وزو، وأوكــــلــــت  ـــابـــة وتــ

ّ
وعـــن

ملــســرحــيــن مــلــتــزمــن، مــثــل مــحــّمــد بــوديــة، 
 

ّ
الذي اغتاله املوساد بسبب دفاعه عن الحق
الفلسطيني عام 1973، وكاتب ياسن )1929 
خــاّصــة  مـــدرســـة  اســـتـــحـــدث  الـــــذي  ـ 1989( 
بــه، فكان املــســرح واحـــدًا مــن الــقــنــوات، التي 
الوطني،  البناء  في نشر خطاب  استعملت 

بعد 132 سنة من االحتالل الفرنسي.
والـــّســـيـــاســـي،  االقـــتـــصـــادي  ــاح  ــتـ ــفـ االنـ أّدى 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  عــرفــتــه ثمانينيات  الـــذي 

تونس ـ ليلى بن صالح

ثــمــة هـــــدوء مـــالحـــظ فـــي الـــحـــركـــة املــســرحــيــة 
ــلـــى مــســتــوى  الـــتـــونـــســـيـــة هــــــذا الــــخــــريــــف، عـ
الــــعــــروض عــلــى األقــــــل، إنــــه وضــــع يـــصـــّح أن 
نسقط عليه العبارة الجاهزة »هــدوء يسبق 
العاصفة«. ففي بداية الشهر القادم تحتضن 
العاصمة دورة جــديــدة )19(  تــونــس  قــاعــات 

من »أيام قرطاج املسرحية«.
هذه هي النسخة الثالثة من املهرجان بنسق 
ـــم كــل 

ّ
ــهــــوره الـــســـنـــوي، بـــعـــد أن كـــــان يـــنـــظ ظــ

بــات منعكسًا على  الــجــديــد  اإليــقــاع  سنتن. 
أن  كل سنة  يتضح  التي  املسرحية،  الساحة 
نهاية  فــي  فأكثر  أكــثــر  يــتــرّكــز  بــات  إنتاجها 
العام، حتى تكون األعمال املسرحية جاهزة 
لـــلـــعـــروض فـــي املـــهـــرجـــان، فـــي حـــن أنــــه في 
الخريف  بــدايــة  كانت  قليلة ماضية  ســنــوات 

إحدى أنشط لحظات السنة املسرحية. 
تــمــحــُور اإلنـــتـــاج حــــول »أيـــــام قـــرطـــاج« بــات 
يصنع إلى حّد ما حالة من املوسمية، وهي 
 يعرف 

ً
ــرًا خــاصــًا بــاملــســرح، فــمــثــال لــيــســت أمــ

ــه فـــي الــشــهــر الــثــالــث من  ــ قــطــاع الــنــشــر ذروتـ
العام تزامنًا مع »معرض الكتاب«.

»قرطاج« وهي  ق بـ
ّ
ثمة إشكالية أخرى تتعل

بروز الصبغة املحلية، فتحويل التظاهرة إلى 
يجعل  للعروض  جماهيرية  األكــثــر  الفضاء 
من كل جهات اإلنتاج التونسية تلهث وراءه 
وتعّدل ساعتها حوله، في حن أن املهرجان 
انــتــقــائــيــة عالية،  أبــعــاد  لــه  تــكــون  أن  ينبغي 
واألجنبية  التونسية  الــعــروض  على  تسري 

تخبطات في 
قبضة التقشف

نشأت  مصراعيه،  على  مفتوحًا  الثقافة  وزارة  من  الدعم  على  الحصول  كان  حين 
في الجزائر عشرات الجمعيات والتعاونيات المسرحية المستقلّة. مع دخول سياسة 

المقابل  ولكن في  وانزوت،  التجارب  تراجعت هذه  األخيرة  السنوات  التقّشف في 
ظهرت مخارج أخرى يصنعها المراهنون على الفن الرابع ال على الدعم الحكومي

تندر في 
تونس هذه 

األيام العروض 
المسرحية، بل 

قد تجد صعوبة 
في العثور على 

مسرحيين. كل 
ما في األمر أن 

الجميع منكّب 
على اإلعداد لـ»أيام 

قرطاج«

كي ال يصبح الذهاب إلى المسرح مناسبة موسمية

المسرح الجزائري خشبة تنخرها السياسات

راوح المسرح بين 
رغبة في اإلبداع وطمع 

في المال العام

كان الحقل الفني 
األول الذي مسته 

سياسة التقشف

تركته  لما  بدائل  إيجاد  محاوالت  الجزائر  في  التقّشف  هيمنة  ترافق 
المسرحيين  من  شباب  ــادر  ب الّسياق،  هــذا  في  ــراغ.  ف من  الــدولــة 
بعث  ــى  إل معسكر  مدينة  فــي 
»القمر  ســمــوه  خـــاّص  مــســرح 
ــورة( أثّــثــوه  ــ ــص ــ الـــخـــامـــس« )ال
المخرج  أّما  الخاّصة.  بإمكاناتهم 
رزّاق  أحــمــد  والــســيــنــوغــرافــي 
فقد  بولمدايس،  شاكر  والممثّل 
بادرا إلى إطالق مشروع مسرحي 
عنّابة  مدينة  شواطئ  أحد  في 
من  التحرّر  إلى  منهما  إشارة  في 

المسارح الحكومية.

الشواطئ والقمر الخامس

2425
ثقافة

ممدوح عزام

اب والفنانني السوريني، بعد مرور قرابة سبع 
ّ
أكثر ما يظهر اليوم، بني الكت

سنوات على انطالقة الثورة السورية، هو الصراع الفني في حقول اإلبداع 
التي  والتلفزيونية  السينمائية  األعــمــال  فــي  ــوادره  بـ ظهرت  وقــد  املختلفة. 
أنتجت مــن كــال جهتي الــصــراع. والــراجــح أنــه ســوف يحتدم فــي السنوات 
زج الرواية في مثل هذه االقتتال أيضًا. ولكن هذا 

ُ
املقبلة. ومن املتوقع أن ت

األمر يبدو أكثر تعقيدًا في الرواية، إذا ما قورنت بغيرها من الفنون، فهي 
ب سعة في الرؤية، وفي استقاللية الشخصيات، عن 

ّ
الفن الكتابي الذي يتطل

رأي الكاتب، حتى تستطيع أن تظهر مكتملة.  
وفي الرواية، يمكن أن يختلف موقف الروائي عن مواقف الشخصيات، إذ 
يبدو أن عليه أن يقّدم وجهات نظر لشخصيات روائية ال تتسق مع وجهة 
نظره في الحياة والسياسة والدين واملجتمع. ويتطلب مثل هذا املوقف كثيرًا 
من الشجاعة األخالقية، واملوهبة الفنية. وهناك من يطلق على الروائي صفة 
الخالق. وإذا كان خالقًا، فإن عليه أن يأخذ مسافة متساوية من الكائنات 

التي خلقها. 
ويبدو األمر من الناحية التقنية أو الفنية متفقًا عليه بعد التطور العميق الذي 
شهده تاريخ الكتابة الروائية، غير أنه يزيد في صعوبة املوقف أمام الروائي، 
في املواقف الحياتية. كيف سيفصل بني موقفه من موضوع يعتبره عدوًا 
له، وبني الشخصية التي تمثله؟ وهل يستطيع األدب أن يكون محايدًا؟ كما 
أنــه يضع القارئ أمــام ســؤال مثل: من ِمــَن الشخصيات يمثل الــروائــي في 

الرواية التي تحوز شروط الفن، ومن يمثل النقيض؟
الكتابة   على تجربة 

ً
لنجيب محفوظ مثاال وإذا ما أخذنا روايــة »ميرامار« 

من خالل وجهات النظر، فإننا نرى أن الروائي قد تمكن من االختفاء جيدًا 
كصوت - أو كموقف ووجهة نظر - خلف شخصيات روايته، ومن الصعب 
معرفة أي الشخصيات في الرواية هي التي تمثل وجهة نظر الروائي. لكن 
الرواية مكتوبة بمهارة تمنح القارئ الفسحة الالزمة كي يختار املوقف الذي 

يمثله تجاه أحداث الرواية.  
وحتى اليوم لم نواجه مثل هذه القضية الفكرية والفنية في أدبنا السوري، 
الثورة،  موضوع  قاربت  التي  السورية  الــروايــات  في  التباسًا  نشهد  لم  أي 
فمن الصعب أن يستطيع الكاتب الحياد في لحظات املعارك. لكن املوضوع 
لن يمر من دون أن يخوض الروائيون فيه. في حني يشتّد االنقسام، الذي 
يأخذ منحى عدوانيًا سافرًا، بني الروائيني والشعراء والنقاد السوريني الذين 
أعلنوا العداء للثورة، وبني الذين أّيدوها وشاركوا في أحداثها. وقد بدأ أكثر 
مــن كــاتــب، وخــاصــة على جبهة املــــواالة، فــي اعتبار كــل مــن ناصر الثورة 
ليس كاتبًا. وثمة بيانات وخطابات منبرية ومشاركات في وسائل التواصل 
االجتماعي، تتوغل في مثل هذه الدعوات لنفي الكاتب املعارض أو املختلف 
من سجالت تاريخ األدب أو الفن. وهناك من يسعى ملحاكمة األدب بمفعول 

رجعي يعود إلى عقود.  
في مسرحيته  كتب  أن  بسيسو  معني  الراحل  الفلسطيني  للشاعر  سبق 
الواحد يقتل/ واالسم  واللون  الواحد يقتل/  »الحبر  الزنج«:  »ثــورة  الشعرية 
الواحد يقتل/ والوجه الواحد يقتل/ والقلم إذا ضاجع محبرة واحدة يقتل«.

الحبر الواحد يقتل

مسرح

فعاليات

الهاوية، منذ مطلع عام 2016، مباشرًا  في 
ــــي لــلــمــشــهــد املـــســـرحـــي  ــالـ ــ ــلـــى الـــــواقـــــع املـ عـ
الذي   

َ
األّول ي 

ّ
الفن  

َ
الحقل إذ كان  الجزائري، 

ف التي اعتمدها وزير 
ّ

مّسته سياسة التقش
 الــّديــن مــيــهــوبــي. وهــو 

ّ
الــثــقــافــة الــحــالــي عـــز

الــوضــع الـــذي أّدى إلــى احــتــجــاج نخبة من 
املسرحين.

ــي: »مــا 
ّ

يــتــســاءل املــمــثــل واملـــخـــرج ربــيــع قــش
للسينما  املخّصص  الــّدعــم  يبقى  أن  معنى 
ــل إن هـــنـــاك تــفــكــيــرًا في  ســـــاري املـــفـــعـــول، بـ
بـــعـــث مـــهـــرجـــانـــات جــــديــــدة، بـــــاملـــــوازاة مــع 
تقليم الّدعم املخّصص للمسرح؟«. يضيف 
التي  »الــقــرص األصــفــر« املسرحية  صاحب 
تجّرأت على توظيف الكرسي املتحّرك فوق 
ــارة إلـــى الــوضــع الّصحي  الــخــشــبــة، فــي إشــ
لــلــّرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة: »أرى أن 
هناك انتقامًا حكوميًا من املسرح الجزائري 
ــرأة الــتــي مــارســهــا فـــي الــســنــوات  عــلــى الـــجـ

السابقة«.
املسرحي  والكاتب  املمثل  يقول  جهته،  من 
ف 

ّ
تقش  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ كافي  فتحي 

الحكومة في املجال املسرحي غير مدروس، 

على السواء. هكذا ننسى أن مهرجانًا دوليًا 
يمثل فرصة للجمهور للتعّرف على تجارب 

غير التي يمكنه أن يشاهدها طيلة السنة.
ــة املــتــفــّرج،  ــ تــنــطــلــق هـــذه املــالحــظــات مـــن زاويـ
لــكــن تــوجــد زوايــــا أخــــرى للنظر فــي املــســألــة. 
إلى  االعتبارات  هــذه  نقلت  الجديد«  »العربي 
املــســرحــيــن. تــقــول املــمــثــلــة شــاكــرة رّمــــاح عن 
النسق السنوي لتنظيم املهرجان: »إنه خيار 
فــي تونس  ثقافية  إذ يخلق حــركــيــة  صــائــب، 
ويحث املبدعن والفنانن على اإلنتاج بنسق 
أعلى«. رّمــاح تشير إلى عامل آخر قد يساهم 
في تطوير جــودة األعمال املقّدمة وهو عودة 
الــجــوائــز إلـــى الــتــظــاهــرة بــعــد أن ُحــجــبــت في 
يــرى املخرج ظافر  دورات سابقة. من جهته، 
غريسة أن التظاهرة »أصبحت فرصة سنوية، 
لألسف وحيدة، للبعض لتسجيل الحضور، 
تتعامل  التي  املسرحية  الشركات  خصوصًا 
مـــع املـــســـرح كــتــعــامــلــهــا مـــع الـــرغـــيـــف«. ثمة 
جانب آخر يضيئه املسرحي التونسي، هذه 
املــرة مــن داخــل كواليس املــهــرجــان نفسه، إذ 
يكشف أن »حسابات امليزانية تخلق مثل هذا 
الوضع، حيث يجري االعتذار إلى فرق عربية 
السفر  تكاليف  تغطية  إمكانية  ــر 

ّ
تــوف لــعــدم 

السنوي  البرنامج  يصبح  وبــذلــك  واإلقــامــة، 
ُمسقطًا تغلب عليه األعمال التونسية«.

 أننا نقّدم الفرصة 
ّ
هكذا، في الوقت الذي نظن

لـــألعـــمـــال الــتــونــســيــة لـــلـــبـــروز، يـــجـــري خنق 
القاعدة  فرصها للتمّيز. تسري على املسرح 
نفسها املعروفة في علم التسويق »كثير من 

اإلشهار يقتل اإلشهار«.

ــالـــي«  ــرم املـ ــكــ مــثــلــمــا لــــم يـــكـــن مــــا ســـمـــاه »الــ
ــــدروس مـــن قـــبـــل: »وإن الــّســيــاســات  غــيــر مــ
املرتبط  الثقافي  الحقل  فــي  املــدروســة  غير 
ــثــمــر 

ُ
ــا ت ــادة مـ بــصــنــاعــة الـــوعـــي والـــــــذوق عـــ

الفراغ«. يشرح فكرته: »يفترض أن التقشف 
يعني مــراجــعــة الــّســيــاســات والــبــرامــج، في 
مــحــاولــة للتقليل مــن املــيــزانــيــة مــع اإلبــقــاء 
من  التقليل  ال  نفسها،  الفنية  الوتيرة  على 

املال والنشاط معًا«.
ــــارة إلـــى مظاهر  فـــي كـــالم فــتــحــي كــافــي إشـ
ف املعتمدة في 

ّ
غير منطقية لسياسة التقش

الحقل املسرحي، يجملها املمثل بوتشيش 
بــوحــجــر بـــالـــقـــول »فــــي إلـــغـــاء مــهــرجــانــات 
ــد تــنــظــيــمــهــا،  ــــذب مــــوعــ ــــذبـ ــة أو تـ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ
ــي مـــا بــقــي قــائــمــًا مــنــهــا عـــن تــقــالــيــَد 

ّ
وتــخــل

وامللتقيات  التكوينية  الـــورش  مثل  مــهــّمــٍة، 
العلمية والــنــشــريــات اإلعــالمــيــة واســتــقــدام 
فــرق ووجــوه مسرحية أجنبية«. ويضيف: 

للشأن  املسّيرين  ببعض  األمــر  »لقد وصــل 
املــســرحــي إلـــى أن يــعــتــمــدوا نــصــوصــًا على 
ب ممثلن 

ّ
فــقــط ألنــهــا تتطل حــســاب أخـــرى 

، وأن يــفــرضــوا عــلــى الــســيــنــوغــرافــيــن 
ّ

أقـــــل
فهم 

ّ
أنها تكل يــرون  التي  املـــواد  التقليل مــن 

ــف عــلــى حــســاب 
ّ

ــًا. أنــــا أرفـــــض الــتــقــش مــــاديــ
املقتضيات الفنية«.

نــقــل »الــعــربــي الــجــديــد« هـــذا الــهــاجــس إلــى 
املــمــثــل واملـــخـــرج ســفــيــان عــطــيــة، الــــذي عــّن 
ــرًا ملـــســـرح مــديــنــة الــعــلــمــة،  ــديـ قــبــل أشـــهـــر مـ
ــّســــاس، ويــقــتــضــي من  ــع حــ فـــقـــال إن الـــوضـ
ي بروح املسؤولية: »ليس 

ّ
املسرحين التحل

بمعنى تــبــريــر الــســيــاســة املــعــتــمــدة، بــل من 
زاويـــــة الــبــحــث عـــن مـــصـــادر مــرافــقــة لــلــدعــم 

الحكومي«. 
يتابع: »إن االقتصاد الجزائري يعرف، منذ 
ثالثة عقود، انتعاشًا للمؤّسسات الخاّصة، 
الــتــعــاون معها،  مــن  وعلينا خلق هــوامــش 
لــلــحــصــول عــلــى رعــايــتــهــا بــعــض جــوانــب 
بــالــقــول: »يجب  املــســرحــي«. يختم  إنتاجنا 
أن يــدخــل اإلنــتــاج املــســرحــي ضــمــن الـــدورة 

االقتصادية للبالد«.

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

وتعبنا  الــكــون،  تعبنا من سنن 
من ال سنن الكتابة. سنن الكون 
رّسختها قوى فوق طاقتنا. وال 
قوانا  تستنزف  الــكــتــابــة،  سنن 

املحدودة، مثل احتالل كلبّي.
تعبنا، ألننا منذ صرخة امليالد 
 عــلــى الــحــافــة. حــتــى إذا 

ٌ
ــــوف وقـ

اختصرناها  املــــوت،  ـــة 
ّ
أن جـــاءت 

ة لنفاد الوقود.
ّ
إلى ربع أن

ــنــــت أفــــكــــر أن  ــبــــل يـــــومـــــني، كــ قــ
اإلسكافي،  زميله  مثل  الكاتب، 
متاحًا  ليس  تركيز  إلــى  يحتاج 
غــالــبــًا. والــيــوم أفــطــن إلــى فساد 
التركيز  أتوسل ذلك  إذ  حيلتي، 
ــّرة بــالــهــرب إلــى  ــّرة بــالــنــوم ومــ مـ

كتاب التيني.
الـــرأس مآلنة بغثيث  فما دامــت 
البالد البعيدة، فمحال أن يصفو 

املرء حتى وهو في غابة.
في  الفيزيائي  وجـــودك  أن  ذلــك 
غــابــة مـــن شــجــر وطـــيـــور ومـــاء 
وحروف التينية، لن يغطي على 
وجــود أهــل لك في غابة مرقطة 
مــن عسف وعــســكــر. إنــه يفعل 
إليهم،  ويعيدك  يعذبك  العكس: 
بأجمل  تأتنس  وال  تنسى  فــال 

ما أعطت الطبيعة والبشر.
تعبنا: على الخطني املتوازيني أن 
 من أجل خاطر 

ً
يلتقيا ولو مــرة

ــعــــراء. هــــــؤالء الــعــاطــفــيــون  ــــشــ ال
ــو الــصــلــة بــالــريــاضــيــات، 

ّ
مــنــبــت

مـــا ذنــبــهــم إذا كـــانـــت املـــذكـــورة 
صارمة؟ إنه سؤال إنساني في 

املقام األول.
عـــدم  ــأن  ــ بـ الـــقـــنـــاعـــة  فـــهـــي  وإال، 
الــتــقــاء الخطني هــو مــا ســيــوّرث 
ما  وزَر  الغيب،  بطن  في   

ً
أجياال
نكتب.

ــا الـــخـــطـــان الـــعـــربـــيـــان  ــهــ ــا أيــ ــيـ فـ
ــان: مـــن أجـــل خــاطــرنــا،  ــوازيـ ــتـ املـ

التقيا.

على أسطح مباني القاهرة عنوان معرض الصور الفوتوغرافية الذي يتواصل في تونس قبل قرطاج
مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية، حتى الثالثين من 
الشهر الجاري. المعرض يرصد الكيفية التي يتعامل من خاللها سكان أبنية القاهرة 

مع مساحات األسطح من خالل ثالثين صورة. 

ضمن حلقات سلسلة عيون الذاكرة التي ينظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد 
التي تتناول تراث وصور المدن التونسية، يحاضر الباحث عماد بن صالح عند الثالثة 
من بعد ظهر غٍد، السبت، في النادي حول مدينة صفاقس، ويستعرض تاريخها 
االجتماعي والسياسي والثقافي من خالل الصور الفوتوغرافية التي يعود بعضها 

إلى القرن الـ 19.

تحت عنوان رسم الحدود، ينظم متحف سرسق في بيروت محاضرة عند السابعة 
إدواردو  المكسيكيان  الباحثان  يقدمها  الجاري،  الشهر  من   29 األربعاء  مساء  من 
المعاصر،  الفن  الحدود في  ويتناول كل منهما مفهوم  إريزار،  أراغون وفريتزيا 
من خالل أعمال ثالثة فنانين مكسيكيين. بينما تلقي هيلين إرستوف مساء 30 من 

الشهر الجاري، محاضرة حول تاريخ الجداريات األثرية في لبنان.

أمسية  األحمد  جابر  الشيخ  مركز  يقيم  الكويت،  في  العلي  جابر  مسرح  على 
لراشد الحملي  الغنائي  التراث  الجاري، يستعاد فيها  الشهر  موسيقية في 28 من 
أحد أبرز مطربي الغناء الشعبي في الكويت، والذي كان يؤدي أنواعًا مختلفة من 

الغناء وذاع صيته في الستينيات في الغناء العدني والسامري والخماري.
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