
الجانب  هــي  »الديمقراطية  أن  معتبرًا  الــفــن، 
اآلخـــر مــن ديــكــتــاتــوريــٍة على الــنــفــس«. يشّبه 
بــن إبــراهــيــم الــحــريــات فــي املــرحــلــة األخــيــرة 
بــانــتــشــار الــبــاعــة املــتــجــّولــن حــيــث يمكن أن 
تــكــون الــحــريــة ُمــربــحــة ولــكــنــهــا ُمـــضـــّرة مثل 

بضائع السوق السوداء.
ــنـــاشـــط  ــة، تـــــحـــــّدث الـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فـــــي املـ
الـــســـيـــاســـي مــحــمــد الــخــنــيــســي عــــن الــفــضــاء 
العمومي الذي جرى تحريره بعد الثورة ما 
للتعبير بحرية،  الفنانن  أمــام  املجال  أفسح 
ــفــــن عـــمـــومـــا إلـــى  وأتـــــــاح خــــــروج املــــســــرح والــ
الشارع وهو ما تبعه إنشاء فضاءات جديدة 
كاملقاهي الثقافية أو فنون الشارع، ولكن ذلك 
تزامن أيضا مع هيمنة محتويات فنية ذات 

جودة سيئة فرضتها البرامج التلفزيونية.
ثــمــة مــفــارقــة يــرصــدهــا الخنيسي، وهـــي أنــه 
رغـــم هـــذا االنــفــتــاح »لـــم نــجــد مــســرحــا واحـــدًا 
أدوار كثيرة  إلــى  الــثــورة«. يشير  ُيبعث بعد 
ــخــب الــفــن القديمة 

ُ
ســاهــمــت فــي ذلـــك منها ن

والـــتـــي عــلــيــهــا أن تــعــتــرف بــأنــهــا فـــي ســيــاق 
ــذت الـــقـــطـــار وهــو  ــ الــــثــــورة الــتــونــســيــة قـــد أخـ

يسير، وأن الثورة أفرزت هي األخرى عوامل 
هــيــمــنــة جـــديـــدة )الــحــجــم الــســيــاســي لــلــقــوى 
أن  للبعض  أتاحت  التجربة  وأن  املحافظة(، 
الــحــريــة ونحن  مــن  أن »ثــمــة خــوفــا  يكتشف 
مراجعة  لم يجر  ذلــك  كل  نمارسها« وضمن 

الترسانة القانونية للتضييق على الفن.
من جهته، يتساءل الناشط الثقافي الطاهر 
العجرودي، هل كان »التحّرر مطلبا شعبيا أم 
نخبويا؟« مستشهدًا بعبارة عالم االجتماع 
»غالفا  عشنا  بأننا  لبيب  الطاهر  التونسي 
بـــراقـــا مـــن الـــحـــريـــات« وهـــــذا الـــوضـــع وضــع 

الفنانن أمام حقيقة مهاراتهم اإلبداعية.
املناطق  الكثير من  أن  إلــى  العجرودي  يلفت 
في تونس شبه محّرمة فنيا، ألسباب متعلقة 
بــالــفــقــر والـــتـــعـــطـــيـــالت اإلداريـــــــــة وتـــرّســـبـــات 
اجتماعية وعقائدية، معتبرًا أن عدم االقتراب 
مــــن بـــعـــض املـــنـــاطـــق )بـــاملـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي 
والــفــنــي( هــو »الــخــيــار األســلــم ألكــثــر القطيع 
ــذه الــخــطــوة سيظل  الـــفـــنـــي«، وفــــي غـــيـــاب هــ
التحّرر في هذه البالد موهوما؛ أي إنه ليس 

.»
ً
سوى »وهٍم نسوقه لنرتاح قليال

فــــي كـــلـــمـــة الحــــقــــة، تــــحــــّدث الــــكــــاتــــب مــحــمــد 
الــطــاهــر الــضــيــفــاوي منطلقا مــن إشــــارة إلــى 
كتاب »كــالب الــحــراســة« لـــ بــول نــيــزان والــذي 
»كــالب  التونسية  بالعامية  ترجمته  ل 

ّ
يفض

ــو الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه وزارة  ــ ــّســــة«، وهـ ــعــ الــ
نــشــئــت فــي رأيــه 

ُ
الثقافة فــي تــونــس، والــتــي أ

للحّد من سلطة املضادين للسلطة. بناء على 
هـــذه املــقــاربــة، يــفــّســر الــضــيــفــاوي أن املــســرح 
التونسي استفاد أساسا من بعض التجارب 
ــأت بنفسها عـــن ســيــاســات  الــخــاصــة الــتــي نـ
للحريات،  وأوجـــدت هامشا  الثقافية  الــدولــة 
 فخورًا 

ّ
وهو ما يعّبر عنه بالقول »املبدع يظل

بُيتمه«.
ــل الــفــنــان املــســرحــي تــوفــيــق الــجــبــالــي أن 

ّ
فــض

تكون كلمته مجموعة من الشهادات املتفّرقة. 
وانطالقا من فكرة متغّيرات الرقابة املنظمة، 
تحّدث عن الرئيس التونسي السابق الحبيب 
الــذي أظهر عالقة تماٍه مع املسرح،  بورقيبة 
بــســبــب مــمــارســتــه والــــذي يــظــهــر فــي خطاب 
معروف له، جرى تجسيده الحقا في »لجنة 

التوجيه املسرحي«.
تــتــضــّمــن الــلــجــنــة 15 عـــضـــوًا مـــن مــنــظــمــات 
ووزارة  الثقافة  وزارة  مثل  مختلفة  هيئات 
ــــؤون الــديــنــيــة  ــــشـ الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

تونس ـ شوقي بن حسن

ــا بــعــد  ــ ــذا الــــوضــــع )مــ ــ ــّيــــر هــ ــل غــ ــ »هــ
ــي 

ّ
2001( مــن الــنــمــط الــفــكــري والــفــن

الــرقــابــة  أن  أم  الــتــونــســي  لــلــمــســرح 
الــذاتــيــة على الفكر تــمــادت بــرغــم الــشــعــارات 
املرفوعة أمام التهديدات املعلنة أو الضمنية 
الــتــي تــمــارســهــا فــئــات مــن املــجــتــمــع بفكرها 
املــتــعــّصــب ديــنــيــا أو أيـــديـــولـــوجـــيـــا؟«. هــكــذا 
تضعنا ورقــة عمل نــدوة »أوهــام الحرية في 
واقع منفصم ورقابة متخفية« في اإلشكالية 
ــداول عــلــى مــقــاربــتــهــا مــجــمــوعــة من  ــ الـــتـــي تــ
املتحّدثن من زوايا مختلفة ضمن فعاليات 
الفن«  »مــرّبــع  قاعة  في  األول«  العرض  »لقاء 

في تونس العاصمة الخميس املاضي.
كانت املــداخــلــة األولـــى نصا ســاخــرًا للكاتبة 
الـــزمـــوري، وبــعــدهــا حاضر  املسرحية زهـــرة 
ــم عـــــن عـــالقـــة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ املـــــخـــــرج مـــنـــجـــي بـــــن إبـ
إلى  ليتطّرق  السياسية،  بالتوترات  املسرح 
انعكاسات »ممارسة الديمقراطية املشّوهة« 
أو »الـــحـــريـــة الــســيــاســيــة االعــتــبــاطــيــة« على 

نوال العلي

عام 1879، قال الخديوي إسماعيل »بلدي لم 
يعد في أفريقيا، نحن اآلن جــزٌء من أوروبــا. 
القديمة  أن نترك طرقنا  الطبيعي  ولهذا من 
ــمـــن شـــروطـــنـــا  ــا جــــديــــدًا ضـ ــامـ ــظـ ونـــتـــبـــنـــى نـ

االجتماعية«. 
جاء هذا اإلعــالن بعد أّول مــّرة ُعرضت فيها 
»أوبـــــرا عـــايـــدة« ســنــة 1871، وتـــزامـــن ظهور 
املستنقعات  ردم  مـــع  وتــأســيــســهــا  املـــســـارح 
ــيـــة. كـــان إدخـــال  وتــحــويــلــهــا إلـــى أراض زراعـ
 
ً
ــرح عـــامـــال ــســ ــن أوبــــــــرا ومــ ــعــــرض مــ فـــنـــون الــ
في  االجتماعية  الثقافة  تغيير  فــي  أساسيا 
مصر ومنها هاجر املسرح إلى املغرب فُبني 
»تـــيـــاتـــرو ســرفــانــتــيــس« وإلــــى لــبــنــان فظهر 
مارون النقاش، ثم العراق وسورية. حدث ذلك 
ــعــرف بـــ املرحلة األولـــى من 

ُ
فــي الفترة التي ت

العوملة، أو بلغة أخرى ذروة اإلمبراطوريات 
 
ُ
انبعاث تــكــّرر  الــقــاهــرة  ومــثــل  الكولونيالية، 

إلى  مــدن مستعمرة مثل بومبي  املسرح في 
شانغهاي ومانيال أيضا.  

ارتبط نشوء املسرح بمصطلحات من نوع 
إعــادة  ثم  األقلمة  فــّك  »الهجرة«،  »الحداثة«، 
ــاردة التي  ــبـ بــنــائــهــا، الــحــركــة، ثــم الــحــرب الـ
غــّيــرت فــي اقــتــصــاديــات املــســرح األســاســيــة. 
وبعد أن كان املسرح يعمل ضمن مؤسسات 
خــاصــة، ويــديــره أصــحــاب مــشــاريــع أو فرق 
فــنــيــة، ظــهــر املــســرح الــقــومــي، وكـــان ظــهــوره 
رمــــزًا الســتــقــالل املــســتــعــمــرات الــســابــقــة في 
الفترة  أمــا  أميركا.  أفريقيا وآســيــا وجــنــوب 

أوهام الحرية 
والقمع أيضًا

تونس  في  الفنية  الحريات  واقع  بخصوص  والنّقاد  المسرحيين  مقاربات  تنّوعت 
اليوم، في الندوة التي أقيمت مؤخرًا في قاعة »مربع الفن« في تونس العاصمة 

بعنوان »أوهام الحرية في واقع منفصم ورقابة متخفية«. وفيما ذهب معظم 
المشاركين إلى كون الحرية تظل وهمًا مع تغيّر أشكال الرقابة

زادت حركة المسارح 
القومية وأُنفقت 

ماليين الدوالرات 
والروبالت على 

الجزء الثقافي من 
الحرب الباردة، حيث 
كان المسرح سالحًا 

قويًا فيها

حركة المسارح من الحرب الباردة إلى العولمة

الخشبة تحت عين المواطن الرقيب

لم تجر مراجعة 
الترسانة القانونية 

للتضييق على الفن

ال تزال الكثير من 
المناطق في تونس 

شبه محّرمة فنيًا

منفصم  واقــع  في  الحرية  ــام  »أوه نــدوة  في  المتحّدثون  أجمع 
ورقابة متخفية«، أن ما يُعتبر ارتفاعًا في سقف الحريات في تونس ما 
بعد ثورة 2011 صاحبته للمفارقة 
لم  والتي  الرقابة،  حّدة  في  زيادٌة 
تعد تحتكرها الدولة وإنما صارت 
رقابة يمكن أن تأتي من أي طرف. 
مؤخرًا  حدث  ما  مع  ذلك  يلتقي 
نقابة  فــرضــت  حين  تــونــس  فــي 
األئمة تغيير عنوان عرض »ألهاكم 
في  الليلة  يعرض  والذي  التكاثر«، 
الفرنسية  باللغة  بعنوانه  تونس 

.Fausse couche
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ثقافة

فّواز حداد

لم يصادف األدب مثل هذه الحفاوة من قبل، أخيرًا أصبح ُعملة رائجة في 
الصحافة ووسائل اإلعالم، ولدى ذوي الشأن الثقافي، كان من نتائجه نعمة 

الجوائز. 
ــِكــتــاب، وكـــان عــلــى مــســتــوى هـــذا املــوقــف املــشــجــع. فحسب  ارتــــّدت عــلــى ال
دور النشر، تــراوح تصنيف إصــدارات الكتب بني الالفت والرائع، والخارق 
والعظيم، ممهورًا بتقييمات الصحافة في الجرائد ومتابعي الشأن الثقافي 
في املواقع اإللكترونية. الهدف نبيل وواقعي وهو ترويج الكتاب، ورفع أرقام 
قيمته  عــن  أيــة مسؤولية  دون  فقط،  أنــه سلعة  على  ــفــق 

ُ
ات بعدما  مبيعاته، 

الحقيقية، فالغاية هي القراءة، ولو كان أي شيء. 
ُيــقــرأ تقريظ لــروايــة على أنها »واحـــدة مــن أعظم  لــم يعد مــن املستغرب أن 
الروايات في عصرنا«، على هذا النمط األريحي ستسير الدعاية لألدب، بات 
تطريز الرواية بما أصابته، أو ما يفترض أن تصيبه من مديح تقليعة دارجة، 
فالروايات تتحّمل هذا اإلطناب الخيالي، ما دام أنها تستعني بالتخييل، فلَم 

ال يكون تسويقها ينحو إلى الخيال؟
وهكذا أصبح الطريق سالكًا إلى الروايات األكثر مبيعًا، والقوائم األعظم على 
مّر العصور، واألكثر روعــة، واألكثر أهمية، واألكثر جرأة...حتى بلغ األمر 
ببعض املواقع أنها أخذت تصدر األوامــر باقتناء كتب محّددة، وإال خسر 

القارئ عمره إن لم يقرأها.
اب، املعروفة بسخاء تقّدميتها، وهي قوائم 

ّ
األكثر رصانة، قوائم اتحاد الكت

رضي األصدقاء وتلغي األعداء، فال 
ُ
تختلف لدى كل إدارة عن سابقاتها، لت

كــر، 
ُ
، وإذا ذ

ً
يــدرج اســم لكاتب مغضوب عليه غير معترف بــوجــوده أصــال

فعلى أنه مارق أو عميل. 
ما سبق يدعم مقولة الترويج، ولنا في رواية »دافنشي كود« قدوة حسنة، 
فقد بلغت مبيعاتها ما يزيد عن ثالثني مليون نسخة، هذا الرقم ال يضعها 
ا جادين(، مع أنه يستحيل على أّية 

ّ
على قائمة الروايات العظيمة )هذا إذا كن

رواية مهما عال شأنها أن تبلغ مبيعاتها هذا الرقم خالل الفترة ذاتها التي 
مط 

ُ
قتها الرواية منذ سنوات، مع العلم أن الكثير من الروايات العظيمة غ

ّ
حق

زمانها،  في  العداء  األشــاوس  اد 
ّ
النق ناصبها  فقد  السنني،  حقها عشرات 

الغضب بهم حّد تسفيهها، وأحيانًا ُمنعت، وطولب بتجريم كاتبها.  وبلغ 
واحتاجت إلى أجيال من القّراء ومواكب من النقاد الكتشاف قيمة رواية مثل 
»مدام بوفاري« و»األحمر واألسود« و»البحث عن الزمن املفقود« و»عشيق 
الليدي تشاترلي«... وما قّدمته للبشرية من نظرة في الحياة أعطت لإلنسان 
مفاهيم خالقة بما امتلكته من بصيرة في النفس اإلنسانية، حتى أن القّراء 

كانوا يتعّرفون إلى أنفسهم من خالل قراءتها. 
الــقــراءة، إن  الــرائــجــة، تستحق  الــروايــات  ال يشترط على اإلطـــالق أن تكون 
الــروائــي،  بالفن  له  أمــر ال عالقة  الدعاية، وهــو  إلــى  ُيعزى  انتشارها  فضل 
فالترويج كي يكون ناجحًا ويــؤّدي الغرض منه، يحتمل الكذب والتضليل 
 
ً
واملبالغة والتزوير... والتعمية أيضًا، طاملا أن التنشيط الثقافي ال يكون فعاال

إال بتجهيل القارئ باألعمال الجيدة.

تنشيط الثقافة

مسرح

فعاليات

ووزارة الــداخــلــيــة. يــلــفــت الــجــبــالــي هــنــا إلــى 
ــذه اللجنة  مــفــارقــة وهـــي أن أكــثــر أعـــضـــاء هـ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ـــلـــي 

ّ
مـــمـــث كــــانــــوا  انـــفـــتـــاحـــا 

لو وزارة الثقافة.
ّ
وأكثرهم تشّددًا ممث

يعتبر صاحب »كالم الليل« أن قصص املنع 
لم تكن متعلقة بأفكار كبرى وإنما بتخّوفات 
املسؤولن من عبارات متفّرقة في النصوص، 
بــمــكــان، وانتهى  التفاهة  كــانــت مــن  إنــهــا  أي 
األمـــر بــأن أصــبــح املــســرحــيــون ينجحون في 
ــبــات 

ّ
تــمــريــر مــضــامــيــنــهــم مـــع مــــراعــــاة مــتــطــل

الــلــجــنــة، وهــــي حــــــوادث يــــرى الــجــبــالــي أنــه 
يمكن استرجاعها اليوم من زاوية »نكتوية«، 
مــقــّدمــا أمــثــلــة مــن قــبــيــل رفـــض الــلــجــنــة نصا 
جــــاء فــيــه »رائـــحـــة فــمــك كـــالـــخـــرا«، ثـــم قبلته 
حن جرى تحويره إلى »رائحة فمك أبخرا«، 
أو رفـــض اســتــعــمــال كــلــمــة »الــقــصــبــة« حتى 
تقع  الحكومة  مكاتب  ألن  الَحرفي  بمعناها 

في »القصبة« في مدينة تونس.
هــــذه الـــتـــفـــاهـــات كـــانـــت جـــوهـــر الـــعـــالقـــة بن 
املسرح والرقابة في تونس بحسب الجبالي، 
وبالتالي فهي بالنسبة إليه »رقابة ُممتعة« 

ــيـــة فــقــد  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــلـــت الــــحــــرب الـــعـــاملـ ــتــــي تـ الــ
فــي مؤسسة  أساسية  تــغــّيــرات  معها  جلبت 
املـــســـرح، مــع ظــهــور مصطلحات نــظــريــة من 
نـــوع »تــفــكــيــك االســتــعــمــار«، »الــدبــلــومــاســيــة 
عــامــة. بينما  الــثــقــافــيــة«، واملــســرح كبضاعة 
الحديدي،  الستار  بـ  الباردة  الحرب  ارتبطت 
والــقــيــود عــلــى الــحــركــة واكــتــســبــت الــجــوالت 
املسرحية معنى جديدًا. واستعمل املعسكران 
فــي الــحــرب الــبــاردة املــســرح إلظــهــار الطريقة 

التي يعمل بها النظام. 
زادت حركة املسارح القومية وأنفقت مالين 
الدوالرات والروبالت على الجزء الثقافي من 
ــان املــســرح سالحا  الــحــرب الـــبـــاردة، حــيــث كـ
قــويــا فــيــهــا. وهــــذه الـــحـــرب لـــم تــقــتــصــر على 
الشرقية والغربية، بل تجاوزت ذلك  أوروبــا 
ثقافة  ت 

ّ
تبن التي  القديمة  املستعمرات  إلــى 

ــــدول  ـــ »الـ مــســتــعــمــريــهــا وأصــبــحــت تــســمــى بـ
الوكيلة«.

وإن كان جدار برلن قد فصل بن املعسكرين 
ـــوالت الـــفـــرق  ـــ عـــلـــى أصــــعــــدة كـــثـــيـــرة، فـــــإن جـ
الجانبن، رغم  املسرحية كانت تتحّرك على 
ل 

ّ
ى دعما رسميا، وفي حن كان تنق

ّ
أنها تتلق

مرتبطا  الثانية  العاملية  الحرب  قبل  املسرح 
بــالــغــايــات الــتــجــاريــة فــقــد اخــتــلــفــت غــايــاتــه 
الدبلوماسية  من  نوعا  لتصبح  الحرب  بعد 
الثقافية ضمن ما ُيعرف بـ »القوى الناعمة«.

بوليسية«.  تقارير  رقــابــة  مــن  أكثر  و»ليست 
يتابع املسرحي التونسي شهادته بالحديث 
عن نهاية حكم ورقيبة، فمع صعود بن علي 
الــثــانــي/ نوفمبر 1987 جــرى  فــي 7 تــشــريــن 
قد  املــســرحــي«  التوجيه  بــأن »لجنة  اإلعـــالن 

ألغيت.
الجبالي  لكن  املسرحين بذلك،  رّحــب معظم 
اعترض ما جلب له تهما كثيرة وقتها. يبّرر 
صاحب »هنا تونس« بأنه اعتبر أن تفاهما 
ــق بـــن الــرقــبــاء والــفــنــانــن، 

ّ
ضــمــنــيــا قـــد تــحــق

م العروض 
ّ
وأن اللجنة كانت في األخير تسل

وثيقة فتفتح لها أبواب العرض في مسارح 
الــبــالد، وبــإلــغــاء هــذه الوثيقة أصــبــح أصغر 
الداخلية يمكنه وقف  الــجــهــات  فــي  مــســؤول 
عـــرض، مــا يفتح الطريق أمـــام رقــابــة أخطر، 

ومن ورائها رقابات أخرى.
ضمن الــحــوار املــفــتــوح الـــذي تــال املــداخــالت، 
ـــد الـــحـــلـــيـــم  ــبـ ــــي عــ ــــرحـ ــــسـ ــد املـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ـــل الـ ـــاعـ ــفـ تــ
أنه  واعتبر  الجبالي،  شهادة  مع  املسعودي 
يمكن قلب عنوان الندوة من »أوهام الحرية« 
إلــى »أوهــــام الــقــمــع«، إذ لــم تكن هــنــاك رقابة 

حقيقية، ليحصر املسعودي الخلل بأن هذه 
القدرة على اإلبــداع  الرقابة قد اختلقها عدم 
الحريات مبذولة لم يجد املسرح  فلما باتت 
ليشير  الــجــديــد،  السياق   ضمن 

ً
فــاعــال نفسه 

ــه بـــات يــخــشــى مــن أن يــكــون حرصنا  إلـــى أنـ
عــلــى املــســرح سببا فــي الــدفــاع عــلــى أكــذوبــة 

تقول بازدهاره.
الحوار املفتوح تضّمن أيضا إشــارات أخرى 
املخرجة  كما في شهادة  الرقابة  إلــى مسألة 
سميرة بوعمود التي لفتت االنتباه إلى رقابة 
يــمــارســهــا الــفــنــانــون ضــــّد بــعــضــهــم، ومــنــهــا 
رقــابــة املــمــثــلــن عــلــى الــنــص ورؤيــــة املــخــرج. 
وأشارت اإلعالمية عواطف املزوغي إلى أننا 
فــي تــونــس فــقــدنــا لـــذة االســتــمــتــاع بــالــجــرأة، 
ــذة فــك الــرســائــل املــشــفــرة الــتــي تتضّمنها  ولـ
املسرحيات كما كان الحال قبل الثورة، وعاد 
الخنيسي بإشارة إلى »رقابة التشاؤم« التي 
تهيمن اليوم في الحياة الثقافية التونسية، 
أخــــرى مــثــل منظومة  أو اســتــعــمــال وســـائـــل 
التمويل أو »املواطن الرقيب« كما في حديث 

املخرج أيوب الجوادي.

إطاللة

فابريك هو عنوان المعرض الذي ينطلق عند السادسة من مساء بعد غٍد، الخميس، فن ال يكّف عن الحلم
له  ستكون  لمعرض  االنطالق  نقطة  تبدأ  حيث  بيروت،  في  »سرسق«  متحف  في 
وتعكس  تتأمل  الفنانين  من  خمسة  أعمال  على  المعرض  يشتمل  أوروبية.  جولة 
وأوالف  رزق  وفيليب  متولي  ياسمين  وهم  والثورة،  والهجرة  العمل  مفاهيم: 

نيكوال وهيتو ستيريل وتوبياز زيلوني. 

يُعرض عند السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء في »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« في عّمان، الفيلم البنغالي الغريب )1992( لـ ساتياجيت راي. العمل يتناول 
قصة خداع أحد الغرباء لعائلة ميسورة تستضيفه، ومن خاللها يكشف التناقضات 
التي تعيشها الطبقة الوسطى في سلوكياتها ونظرتها تجاه الواقع والمستقبل.

الثقافي  »المعهد  في  غدًا  )الصورة(  تيسو  فريديريك  الفرنسي  الكاتب  يقّدم 
الفرنسي« في العاصمة المغربية الرباط، روايته اإلنسان واقفًا )منشورات »ستوك«، 
مهمات  تقوده  جزائرية  أصول  من  فرنسي  طبيب  شخصية  يتناول  العمل   .)2016
إنسانية في أفغانستان والعراق والمغرب إلى الوقوف على منعطفات من التاريخ 

السياسي للمنطقة والرهانات الجيواستراتيجية التي تتقاطع على أرضها.

بداية من الرابعة بعد الظهر، وضمن فعاليات الدورة 33 من معرض تونس الدولي 
للكتاب، ُتنّظم اليوم ندوة استعادية حول المفكر التونسي الراحل العفيف األخضر 
عبد المجيد الشرفي ورجاء بن سالمة  )1934 - 2013( والتي يشارك فيها كل من 

)الصورة( وآمال قرامي من تونس وسعيد ناشيد من المغرب.

B B

تصويب

سفيان طارق

ــام قــلــيــلــة بــعــد »الـــيـــوم الــعــاملــي  ــ أيـ
ــيـــوم الــعــاملــي  لــلــشــعــر«، وقــبــلــه »الـ
ــا مـــن  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــــــلـــــــســـــــعـــــــادة«، وغـ
املــنــاســبــات أو »الــالمــنــاســبــات«، 
 أمـــــــــس »الــــــــيــــــــوم الــــعــــاملــــي 

ّ
حـــــــــل

في  عــديــدة  بفعاليات  لــلــمــســرح« 
أكثر من مكان في الكوكب. بات 
شيء من الروتني يعلو مثل هذه 
الفعاليات حيث تتزاحم العروض 
وكـــذلـــك الــبــيــانــات فـــي مـــا يشبه 
الــطــقــس املـــوّحـــد بـــني مــســرحــّيــي 
العالم، وهؤالء كثيرًا ما ينّوعون 
اإلجـــابـــات حـــول مــفــهــوم املــســرح 
أنه  وهــل  العالم،  متغّيرات  ضمن 

بخير أم ال؟
أمـــاكـــن كــثــيــرة ال يصلها  هــنــاك 
»اليوم العاملي للمسرح«، ببساطة 
أســاســًا.  املــســرح ال يصلها  ألن 
تعّد  مـــدٌن ال  العربية  بــالدنــا  فــي 
وال تحصى ال تحتوي على قاعة 
عــرض، وهــو مــا يجعل بعضهم 
تــــعــــداد  ذات  قــــــــرى  يــــعــــتــــبــــرهــــا 
ـــانـــي كــبــيــر. غـــيـــاب املــســرح 

ّ
ســـك

يعيد  وكفرجة  كممارسة  هناك 
املسرح.  »عاملية«  حول  التساؤل 
فــنــًا  يـــــــزال  ال  ــه  ــأنــ بــ ــظ  نــــالحــ أال 
الحضارة  عليه  تهيمن  مركزيًا، 
الغربية، إال بعض األلوان املختلفة 

في الشرق وفي الجنوب.
أمام مثل هذه الخارطة، هل يمكن 
القول بأن املسرح بخير؟ يصعب 
النهاية يتحّرك أمام  ذلك، إنه في 
جمهور منقوص، بل قد يالحظ 
في  املسرحية  للحياة  متابع  أي 
أي مــديــنــة عــربــيــة كــانــت، وربــمــا 
ــأن جــمــهــور الـــعـــروض  عـــاملـــيـــة، بــ
ثـــابـــت، بـــل إن جـــــزءًا كــبــيــرًا من 
الــجــمــهــور مــن املــســرحــيــني. رغــم 
إلــى  املــســرح بالنسبة   

ّ
يــظــل ذلـــك 

كــثــيــريــن بــخــيــر. بــبــســاطــة، ألن 
ــًا كـــثـــيـــرة مــبــرمــجــة فــي  عــــروضــ

»اليوم العاملي للمسرح«.
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من مسرحية 
»التابعة« 
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