
االستضافة فعل نبيل، يتصرّف في 
عُ  يتسّ و   ، األمكنة  و  األزمنة  جميع 
سواء   املمكنات،  كافة  الحتضان 
جامدا  أم  الفعل  ذلك  مشتقا   كان 
املعلوم،  لغير  أو  للمعلوم  مبنيا  و 
سواء  لآلخر،  كرمي  احتضان  وهو 
االحتضان  مقام  يقتضيه  ما  بأقل 
إلى  ذهب  مثلما  النظرة(  املنصرف، 
ذلك املفكر الفرنسي ليفيناس)، أم 
الذهني،  النظر  و  النظرة  من  بأكثر 
تنبغي  و   ، الذات  بؤبؤ  في  لآلخر  اجلميل  اإلحالل  يلزم  حني 

اإلقامة املطمئنة للذات، في امتداد أريحي نحو اآلخر.
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خالل كونه فعال يشتقّ أثره من جذر أبوة أصيلة و مشتركة 

بني املسرح و الرواية و سائر الفنون .
تضافرت أمناط العرض و احلكي في نسج جيناته منذ وعي 
اإلنسان بتراجيديته، و أقصد بذلك الرغبة في التعبير عن 
وضعنا البشري، و فهم شرطنا الوجودي في إبعاده اخملتلفة 
، و من ثمة ال ميكن أن نفهم استضافة املسرح للرواية إال 
التاريخ في  الغائرة  األولى  الرغبة  بتلك  احتفاء  أنها   على 
 و التي دفعت باإلنسان البدائي األول إلى نقش متوجات روحه 
أن  و الكهوف، عسى  احلائرة على احلجر في أعمق املغارات 
يرسخ احلجر األصم ما ظل يتسلل من بني فرجات األصابع 

كاملاء و ينفقد دفعة واحدة إلى األبد . 
الذي  املشترك  القاسم  هو  التراجيدي  الفقد  سؤال  إن 
(أبا  املسرح  فتحت  التي  العالقة  هذه  به  نقرا  أن  ينبغي 
إن   ، اليوم  السردي  القول  الفنون)  (أم  الرواية  على  الفنون) 
 ذلك السؤال القدمي و اجلديد و الثابت و املتحول ، و الراسخ

 و الهش ، السؤال الذي نحتار في اإلجابة النهائية عنه؛ ألننا 
دَّ  ال نعرف سوى أن هذا الواقع الذي نعيش فيه و ضمنهُ قد أعِّ
بطريقة ناقصة جتعل شرطنا دائما يرتهن لفقد جوهري . 
 إن سؤال الفقد التراجيدي هو سؤال اإلنسان البدائي األول ،

 و هو سؤال جلمامش، و هو سؤال سوفوكليس و شكسبير، 
بول  و  سيرفانتاس  سؤال  و   ، أيضا  ليلة  و  ليلة  ألف  هو  و 
ستيوي و خوان رولفو و... هو كذلك سؤال و سيبقى سؤاال، 

و كل عام و السؤال في جتدد 
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عبد اهللا عبدد.
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ملك  حكم  أركانها  نخر  مملكة  شتات  من 
التحكم  بحب  مهووس  بالسلطة،   مجنون 
و التسلط، مللم الكاتب املتميز بورحلة محمد 
التي  يلعب  امللك  املسرحي  نصه  فصول 
وقعت مشاركة املسرح اجلهوي لسكيكدة 
ضمن منافسات املهرجان الوطني للمسرح 

احملترف في طبعته السابعة .
كشف اخملرج عبد الرحمان زعبوبي تفاصيل 
لعبة حكم قذرة أجادها احلكام العرب منذ 
صارخ  إسقاط  في  يزالون،  وال  غابرة  أزمنة 
بات  الذين  احلكام  أولئك  واقع  على  قوي 
من  كرسي  على  مثبتا  الهش  حكمهم 
الكاريكاتوري  الرسم  ذاك  يتعدى  ال  خشب، 
الكوميدي الذي رسمته شخوص املسرحية 
على خشبة قاعة مصطفى كاتب باملسرح 
الوطني محي الدين باشطارزي مساء أمس، 
والتي جسدها ركحيا على مدار ساعة وربع 
جالل  عادل،  عزيلة  أحمد  املمثلني  من  كل 
بوفنار،  الرؤوف  عبد  دراوي،  جالل  بوشليط، 
أحمد عزيلة فتحي، توفيق جياللي إلى جانب 

املمثلتني فاتن و قمر. 
فصول  أربعة  في  وقع  الذي  العرض  وحاول 

حول  امللّحة  التساؤالت  من  مجموعة  طرح 
واقع اجملتمعات العربية و ما آلت إليه بسبب 
أهانوا  و  احلكم  مجدوا  زعماء  عنجهية 
احملكومني، فجسدت هذه التساؤالت واألفكار 
شخصيات محورية ترجمت انشغاالت اخملرج 
بامللك  األمر  همه.ويتعلق  بلسان  وتكلمت  
احلالق  و  حاشيته  من  أفراد  وأربعة  امللكة  و 
الشعب  أو  العامة  ميثلون  الذين  واخلادمة 
عمله  زعبوب  قدم  قد   أمره،و  على  املغلوب 
الكوميديا  من  يخل  لم  درامي  قالب  في 
به  أريد  الذع  بناء  نقد  إلى  املضفية  الهادفة 

إيصال صوت العامة إلى احلاكم.
مطعمة  بسيطة  فصحى  بلغة  و 
وسط  هادفة،  و  قوية  عامية  مبصطلحات 
ديكور وموسيقى منوعة متاشت مع تفاصيل 
العاملي  للتراث  ذكيّ  احلكاية،وبتوظيف 
القدمي أعادنا املسرح اجلهوي لسكيكدة إلى 
القوي  لعبة  قوانني  حكمتها  حكاية  ديكور 
يأكل الضعيف كما في لعبة الشطرجن في 
إسقاط  دقيقة على الواقع العربي و بنيته 
السياسية القائمة على كرسي من خشب.

ساخرة،  دراما  جارا  يظهر  و  مسرحية 
تُشرّح واقعا اجتماعيا عبثيا ال معقول، 
تتعرض بالسخرية        واالزدراء لوضعيات 
الناس  اجتماعية غير سوية، مارسها 
والتملق  النفاق  مثل  ألفوها،   حتى 
كله  اجملتمع  أن  وكيف  التزلف،  و 
يعيش كذبة كبيرة وأسطورة ملفقة، 
الواقع  تغيير  كان  ألي  ميكن  وكيف 
 وتزييف التاريخ والقضاء على احلقيقة 
وإخفاء  احلقيقة  طمس  محاولة  و 
والبهتان.ولكن  الكذب  وزرع  معاملها، 
حالة  هي  ستختفي؟  احلقيقة  هل 
نقلها لنا الكاتب العاملي  عزيز نسني 
عرش  على  تربع  الذي   1955  1915-
األدب التركي في القرن العشرين إلى 
جانب قامات كبيرة مثل ناظم حكمت 
ويشار كمال، كما يعد من أشهر كتاب 
الكوميديا السوداء، وترك أزيد من مائة 
واملسرحية  الرواية  في  إبداعي  عمل 
يستمد  الذي  نسني  عزيز  وغيرهما،  

االجتماعية  األوبئة  من  أعماله  مادة 
والتي  مجتمعه  في  تستشري  التي 
يضعها  ثم   مشاكلنا،  كثيرا  تقارب 

في قالب كوميدي مذهل.
العمل من اقتباس النوري الصغير ومن  
إخراج عز الدين بن عمر، مبساعدة جمال 
السينوغرافي  التصميم  أما  مزعاش، 

فكان من إبداع   رزيق بن نصيب 
من    كل  املسرحية  شخوص  وتقمص 
حميدة مرزوق  في دور جارا و عز الدين 
بن عمر في دور سالسي وعلي سعدي 
في دور بيرين ، هذا ونشير إلى أن فرقة 
البديل حصلت على تأشيرة املشاركة 
بعد  احملترف  املهرجان  منافسة  في 
في  األولى   املرتبة  على  حصولها 
احمللي  الثقافي  املهرجان  فعاليات 
للمسرح احملترف في طبعته السادسة 
باملسرح اجلهوي محمود تريكي بقاملة، 
إلى  التصفيات   غمار  دخلت  والتي 

جانب ستة عروض أخرى.
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رافعت فرقة مسرح أبعاد القادمة من املغرب للحرية، مرسلة عديد 
الرسائل اإلنسانية من عالم احلرب العاملية الثانية والعسكر إلى 
ملتقى اإلنسانية في عرض عربي إفريقي خارج املنافسة باملوقار، 
فكانت مسرحية نيكاتيف من إعداد وإخراج  عبد اجمليد شكير عن 
نص الكاتب اجلنوب إفريقي أشول فوغارد  بداية لدراما فنية اقتربت 
من  الهارب  اجلندي  مصير  في  أحيانا  وعاكستها  القدر  لعبة  من 

اجلبهة احلربية.
أسماء بولونية أو هكذا بدت في صورة الرجل اجلندي بافيل واملرأة 
زوجته باسكوفيا ، أما اخلشبة فتحولت إلى إسطبل من نوع خاص، 
جمع بني كرسي وطاولة وثالث لوحات قدمت املزرعة عموما بفقرها 
وبؤسها وظالميتها، القصة قدمت مأساة هارب من احلرب الباردة 
الساخنة ، شتاء وربيعا ينتظره اجلنود للعودة إلى بالدهم هربا من 
الزوجة  تنتظر   ، لدولتهم  أفضل  بغد  وتيمنا  هتلر،  أدولف  إرهاب 
زوجها، غير أنه ال يأتي إال والعاصفة الثلجية تهب على املعسكر 
ومسافة  أكثر،  اقتربت  املوت  مع  الرجل  مسافة  اجلميع،  لتهلك 
 ، منهكا  مزرعته  إلى  يدخل  وهو  أيضا،  اقتربت  البيت  إلى  عودته 
للجميع  سيكشف  هل  األخرى،  احلكاية  لتبدأ  الزوجة   حتتضنه 
أنه حي يرزق، يعيش وسط اخلنازير ،أم سيظل وفيا ، سيما بعدما 
أكلت الفئران ما تبقى من مالبسه العسكرية، بعد شد وجذب مع 
زوجته التي أرادت أن تكون عودته الحتفالية اجليش من املوت بلباس 
أو أحذية الصوف  العرض وهو جوارب  العرس، لباس آخر ظهر في 
وذكريات الوالدة في حوار خاص ومغلق قدم مشهدا آخر للطريق 

نحو احلرية في قول بافيل: لن ألبسه حتى أصبح رجال حرا ... 
ألنها  سعيدة  التعيس،  السعيد  اخلبر  لتعلن  باسكوفيا  تعود  
حتمل ميدالية الشهادة ووسام االستحقاق لزوجها، وتعيسة ألنها 
احلرية  فاختار  البطل  املمثل  أما   ، احلي  وهو  بغيره  للزواج  مدعوة 
غامضة  كانت  وإن  احلرية  عوالم  إلى  اإلسطبل  عالم  من  خارجا 
طريق  عن  بافيل  اجلندي  نوم  في  باك  الفالش  اخملرج  قدم  بعدما 

الشاشة السينمائية .
خروج املمثل من عامله املغلق وهو يصارع اخلنازير باحثا عن احلرية 
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حد  إلى  ساهم 
شد  في  بعيد 
ومترير  املتلقي     
اجتماعية  رسائل 
في  سياسية  و 

قالب ساخر.
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لولوجه   األولى  البدايات  عن  حتدث  عفوية  بكل 
االنخراط  جتربة  عن  تفتقت  حيث  الرابع  الفن 
الكشافة  في  اجلمعوي  الثقافي  العمل  في 
في  وذلك   ، الشبابية  الوطنية  واملنظمات 
بعد  ليلتحق  املاضي  القرن  من  السبعينيات 
اكتشافه سحر اخلشبة وسلطانها الروحي في 
لتكوين  العالي  الوطني  باملعهد  الثمانينيات 

إطارات الشباب بوهران. 
درس الفنون الدرامية على يد نخبة من املسرحيني 
املميزين ممن منحوه مفاتيح الدخول إلى متاهات 
أول  في  وتخرج  الواعية،  املسرحية   املمارسة 

دفعة، ليقرر التدريس في ذات املعهد لسنوات .
هوايته  ومارس  الشلف،  مسرح  جمعية  أسس 
ضيوف  مسرحية  قدمها  التي  األعمال  ،ومن 
أورليان  معركة   ، الشبح  صديقي   ، السيناتور 

فيل التي تتناول تاريخ منطقة الشلف والوالية 
الرابعة التاريخية .

القالب الساخر والهزلي  التوجه نحو  وعن خيار 
يقدم  أن  يريد  أنه  إلى  أشار  الفرقة،  أعمال  في 
الفرق  باقي  على  للتميز  وخفيفا  مغايرا  شكال 
بهذا النمط املسرحي من جهة، وللتنفيس من 
باملسرح  تشبع  الذي  اجلمهور  عن  أخرى  جهة 
بنكهة  اإلسقاط  أيضا  خالله  ومن  التراجيدي، 
يعيشها  التي  الظواهر  كوميدية على مختلف 
الفكاهة  يجمع  بأسلوب  اجلزائري  اجملتمع 
في  اجلمهور  نقحم  أن  دون  العالية  بالرسالة 
متاهات اخلطابات والشعارات؛ ألن اجلمهور عندنا 
ذكي يلتقط الرسائل املسرحية ولغتها بسرعة.

بلخوجة   احلميد  عبد  واملمثل  اخملرج  يعترف 
بخصوص جتربته في الكتابة واإلخراج والتمثيل 

ألنها  الثالثة؛  التخصصات  بني  اجلمع  بصعوبة 
تتطلب جهدا خاصة على املستوى الفكري في 
مسرحية  أن  إلى  مشيرا  العمل،  تفاصيل  رصد 
ملوليير  البخيل  عن  املقتبسة  الشبح  صديقي 
تطلبت تسعة أشهر من التحضير، ووعد أن يدخل 
مبسرحية  القادم  املهرجان  في  املنافسة  غمار 
االرتقاء  ضمن املسرح التجريبي كتيمة جديدة 
ثالثني  سنة من ممارسة  بعد  أنه  مغايرة مؤكدا 
املسرح في جتلياتها يرى أن النقد أساسي لتقوم 
قمة  إلى  للوصول  أساسي  والتواضع  التجربة، 

اإلبداع املسرحي.

فمن  االحتراف،  صناع  الهواة  بأن  تنسي  ال̀` 
أولى  بدأ  كبير  من  كم  و  هاويا،  يبدأ  لم  منا 

ثم  فاالحتراف  فاملوهبة  باالهتمام،  خطواته 
وفي  الهواة  مسرح  في  جتد  قد  النجومية، 
أكبر  حتتويها  ال  مواهب  املسرحيني الشباب 
منطلق  من  أحدثك  أنا  و  العاملية،  املسارح 
جتربة شخصية، حيث إنني تعرفت على عدد 
وجدتني  و  عروضهم  حضرت  و  الشباب  من 
على  دائما  أعكف  لذلك  توقف،  بال   أصفق 
تشجيع الطاقات الشبابية؛ ألنها أساس بناء 
يتجاهل  من  ثم  سليم،  مسرحي  ملستقبل 
 ، احلاضر  جحيم  في  سيقع  املستقبل 
واجلحيم بالنسبة لنا نحن عشاق املسرح هو 
استنشاق هواء غير  الركح  و احلديث في غير  

املسرح  و االبتسامة خارج نطاق  اجلمهور.

األعمال جيدة و تبشر باخلير، املسرح اجلزائري 
للمهرجان  بالنسبة  الكبار،  ينجب  يزال  ال 
يسعدني جدا تطوره طبعة عن أخرى، فعندما 

أقارن ما قدم السنة املاضية مبا قدم هذا 
دليل  هذا  و  اإليجاب،  نحو  فرقا  أجد  العام 
في  االختيار،  و  العمل  في  اجلدية  على 
النهاية  تعرف هذه املهرجانات  مبنتجنا احمللي 
ملن يجهله، لذلك يجب أن نكون في مستوى 

التطلع خاصة و أن ركح بشطارزي مرّت عليه 
العربي    اجلزائري،  املسرح  في  األسماء  أكبر 

والعاملي بشكل عام.  

املسرح عالم متجدد رغم قدم  وجوده، رغم 
حلظة  كل  مع  للتجدد  قابل  أنه  إال  أصالته 
نصوص  على  للواقع  حمل  أنه  و  خاصة، 
االطالع  علينا  وجب  لذلك  وسيناريوهات، 
العالم  في مسارح  يحصل  الداسم على ما 
نتأخر؛ ألننا  نواكب كي ال  أن  ، علينا  اخملتلفة 
في األصل من رواد هذا الفن، و التاريخ شاهد 
اجلنس  هذا  مكانة  ندرك  أن  يجب  ذلك،  على 

الفني في حياتنا.
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والتحليل  الدراسة  من  أيام  ثالثة  بعد 
وبحضور  الثري،  األكادميي  والنقاش 
نخبة من اخملتصني في احلقل املسرحي  
األطلس  بقاعة  أمس  الستار  أسدل 
على امللتقى العلمي  التوثيق واألرشفة 
من  مبجموعة  املشاركون  فخرج   ،
التوصيات أهمها: تأسيس مركز وطني 
العرض،  لفنون  واإلعالم  للتوثيق  وعربي 
والبحث  الدراسات  مركز  إنشاء  مع 
العربي،  الوطن  في  للمسرح  والتوثيق 
بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح 
حيث يكون هو الوحدة املركزية لشبكة 

التوثيق املنتشرة في الوطن العربي.
في  املشاركني  من  منتقاة  جلنة  تكوين 
على  االنكباب  مهمتها  الندوة  هذه 
للمسرح  بالتوثيق  خاص  برنامج  وضع 
إليجاد  األكادمييني  ،مناشدة  املغاربي 
إستراتيجية محكمة ألرشفة الرسائل 
واألبحاث األكادميية والدراسات اجلامعية 

التي تتمحور حول املسرح اجلزائري. 
العلمي  املوعد  من  األخير  اليوم  عرف 
تناول محور  جهود التوثيق في املسرح 
الدكتور  ترأسها  جلسة  في  العربي  
والدكتور  مصر  من  عيد  الدين  كمال 
مداخالت  عبر  اجلزائر  من  عالوي  حميد 
عبد  الدكتور  مداخلة  منها   ، عديدة 
إلى جتربة  املغرب  زيدان من  بن  الرحمان 
 ، املغاربي  للمسرح  العلمي  التوثيق 
املفقودة  الذاكرة  استعادة  ومحاولة 
في  يقترب  باملغرب  املسرح  وأن  سيما 

مالمحه من التجربة اجلزائرية. 

استعرض  العمايرة  منصور  الدكتور 
حول  توثيقية  دراسة  جهته  من 
 ، باألردن  اجلزائرية  املسرحية  األرشفة 
في  نوال  إبراهيم  الناقد  تعرض  فيما 
في  األرشيف  إلشكالية  مداخلته 
الفنية  الفرقة  مسرح  حول  البحوث 
عن  كشف  الوطني،و  التحرير  جلبهة 
جهوده في جمع شتات أرشيف الفرقة 
ورقمنتها مبساعدة املصور عزيز لشلح 
الذي سيصدر قريبا في قرص مضغوط 
للمسرح  الدارسون  منه  ليستفيد 
في  علولة  رجاء  وحتدثت   ، اجلزائري 
شهادتها عن جتربتها اخلاصة في جمع 
مركز  وتأسيس  املسرحي  األرشيف 

خاص بعبد القادر علولة.
أما الدكتور نادر القنة من فلسطني  فقد 
رافع من جهته للمسرح باجلزائر، مركزا 
األكادمييون  يقدمه  الذي  اجلهد  على 
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أ/ ابراهيم نوال                    اجلزائر       رئيسا
د/جميلة مصطفى الزقاي   اجلزائر       عضوا مقررا

أ/غنام غنام                    اإلمارات     عضوا
د/عبد الرحمان بن زيدان        املغرب      عضوا
د/فراس الرميوني                   األردن        عضوا
د/عبد الكرمي عبود                العراق     عضوا
د/محمد سيف                   فرنسا      عضوا
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جميلة زقاي دكتوراه بالنقد املسرحي :

كتابة  لي  سبق 
شاركت  مقاالت 
من  ندوة  في  بها 
الهيئة  ندوات 
للمسرح  العربية 
الندوات  ضمن 
في  تقوم  التي 
إستراجتيات  إطار 
التنمية املسرحية، 
موسومة  وكانت 
بـ املسرح النسوي 
بني  اجلزائر  في 

العنوان  هذا  ـّلت  حل وقد  والغيبي،  الوجودي 
عاشت  اجلزائري  املسرح  في  املرأة  أن  إلى 
رفيقتها  عرفته  الذي  واإلقصاء  التهميش 
خضوعها  بفعل  وذلك  العربي،  الوطن  في 
املتحجرة،إلى  العقلية  و  والتقاليد  للعادات 
جانب عيشها في مجتمع رجالي، حيث كان 
لكن  نسائية،  أدورا  يتقمصون  آنذاك  الرجال 
اخلشبة  إلى  تتسلل  أصبحت  اليوم  املرأة 
املرأة في املسرح  أو بأخرى.إذن وجود  بطريقة 

باجلزائر هو بني النفي و اإلثبات .

د أنوال دكتورة بالنقد املسرحي:

إذا حتدثنا عن موقع 
في  اجلزائرية  املرأة 
املسرح فإنها خطت 
عمالقة  خطوات 
بسنوات  مقارنة 
من  العشرينيات 
املسرح  بداية 
كان  الذي  اجلزائري 
ظهور  النادر  من 
اخلشبة  على  امرأة 
اليوم  لنجدها   .
على الركح تتقمص 

ال  أنه  كما   ، أحيانا  واجلريئة  املتعددة،  األدوار 
للمسرح  كصحفية  املرأة  مرافقة  من  حرج 
أو محاضرة ، غير أن هذا التحرر للمرأة على 
تزال  ال  األسر  بعض  أن  من  مينع  ال  اخلشبة 
وعالقته  املسرح  عن  اخللفيات  بعض  متتلك 
باملرأة. ومن هذا املنطلق على املرأة املسرحية 
بأفكارها  وحضورها  وجودها  تفرض  أن 
امليادين جميع  في  ذلك  ويكون   ،  وثقافتها 

 و ليس املسرح فحسب.

فتيحة الزاوي دكتورة في النقد املسرحي:

املسرح  مازال 
يعاني  اجلزائري 
على  النقص 
املهارات  املستوى 
اخملتلفة  املسرحية 
مخرجات  من 
ومؤلفات  وممثالت 
اإلشكالية  هذه  و 
على  تنطبق 
املسرح  وضعية 
في  النسوي 

ال  العربي،  العالم 
توجد دراسات عن نساء مؤلفات و مخرجات 
الرجل  تسلط  إلى  أرجعه  وهذا  ممثالت،  و 
على الثقافة بوجه عام ، وإلى بعض العادات 
وإلى  اجلزائري  اجملتمع  في  املوجودة  والتقاليد 
أي  وعليه  للمرأة،  الرجل  نظرة  خصوصية  
مجتمع خال من املسرح فهو عقيم لعملية 

اإلبداع.

السيدة صونيا مخرجة ومديرة املسرح 
اجلهوي لعنابة:

هناك جيل جديد من املمثالت فرضن وجودهن 
أن  بعد  وهذا  اجلزائري،  املسرح  خشبة  على 

أرضيته  هيأت 
املسرح  من  نساء 
غرار  على  اجلزائري 
كلثوم  السيدة 
وفريدة          ونورية 
املسرح   . وغيرهن 
اجلزائري غير نظرته 
للمرأة  اليوم 
ما  املسرحية 
تكتسح  جعلها 
املسرح  عالم 

بطالقة و بحرية  وبثقة تامة.

فوزية آيت احلاج : مخرجة و مديرة املسرح 
اجلهوي العلمة:

مدار  على 
من  سنة  خمسني 
دخلت  االستقالل 
املسرح  املرأة عالم 
في  سواء   ، بقوة  
الكتابة  مجال 
فيا  ا يغر لكر ا
لتمثيل  ا
 ، فيا ا غر لسينو ا
باملسرح  واجلميل 
باجلزائر  النسوي 

ولوج شابات حتملن مستويات عالية تخرجن 
املرأة  إذن  الكيفان،  لبرج  الفنون  معهد  من 
عددهن  كان  املاضي  في  حاضرة،  املسرحية 
سنوات   خالل  لكن  األصابع،  على  يعد 
املسرح،   عودة  عن  اإلعالن  كان  الثمانينيات 
امليدان  في  وتألقن  بقوة،  املرأة  وانطلقت 
اجلزائري  املسرح  رأس  على  مديرات  وأصبحن 
على غرار حورية زغبي والسيدة صونيا ...لكن 
رغم هذا نطالب بوصفنا مسرحيات باحلضور 

القوي للمرأة في املسرح.
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Tafaska taghenawt n-umezgun asadur di
wass ines wis 3cra

Kfen lecghal n-unamal n-
tufra lejridat tighburin

Kfen idhelli lecghal n-unamal ye3nan nwal tufra lejridat tighburin n-
umezgun adzayri si tegnits ig tella fransa di ledzayer. Ass wis tlata
yellan danegaru n-unamal agi yesmenhalit mass Dr.Kamel Din Aid
yerna ttekkan dges atas nimusnawen am mass Dr.Sellal Achour sites-
dawit n-ledzayer tamanaght, wagi ymeslayed ghaf ugur ncfaya n-
umezgun adzayri yetwarun.Mayella d-Dr. Abderrahmane Benzidane
sitesdawit n-tseka n-temdint n-Casa di Maroc yemeslayed ghaf tufra
lejridat tighburin di tmurt n-lmaghreb amoqran. Yegred imanis
dhaghen Dr.Mansour Amaira si tmurt nl-Ordon idyennan tamughlis
deg ayen ye3nan tufra nljridat tighburen n-ledzayer di tmurt nl Ordon.
Tekkan daghen atas nimusnawen titagara n-unamal agi am Dr.Nader
Lqannah si Koeit, Dr.Hassan Yousfi si tmurt nl-Maroc, Mass Issam
Abulqassim si tmurt n-Soudan, Dr.Firas Rimouni sil-Ordon lak d-
mass Anwar Mohamed si surya. Di tagara n-was anegaru n-unamal,
sersen imusnawen agi kra nl-wsayat iwayen y3nan tamsalt agi imaren
yennad uzefan n-umezgun mass Mohamed Boukerras awal anegaru n-
unamal.
Diwayen y3nan ahil yerran akin itemzizelt (Off), urarent idhelli tlata
n-tcequfin, tamezwarut turarit terbaat “Tajma3t n-Chlef” idyerzen si
temdint n-Chlef suhanay n- “Sadiki Chabah” nagh “Amdakliw
waghzen” yurar mass Abdelhamid Belkhoudja itidyesufghen ghar
umezgun. Ahanay agi detswsifa ntcequft “L’avare” negh “Amechah”
n-Molière iwumi yefka wemsufegh ines yiwen n-nul yerran ghaf ayen
yet3ac wemdan di-tegnits agi ig net3ac.
Ahanay wis sin tjem3it tzeqqa nl-Mougar ghaf lxmsa tmedit, wagi
terzad yess terba3t iwumi qaren “Abaad” idyusan si tmurt n-Maroc
iwaken atetsekki dilecghal n-tfaska taghenawt n-umezgun asadur di
tike tines tis seb3a, setcequft iwumi qaren “Négatif”. Tacequft agi
yetmeslayen ghef tlelli, tekkad si wedris yura umaru n-unszul ntefriqt
Athol FUGARD iwumi yenna “Amdhiq lak d-yilfan”, yesufghit
samezgun Dr.Abdelmadjid Chakir.
Ahanay wis tlata yerran akin itemzizelt, terza yes tejma3t “Ochaq lfen
rrabi3” n-temdint n-Boumerdas ghef wxam n-tkrza ntemdint n-
Tlemcen, wagi qarnas “Leila al akhira” negh “Idh aneggaru”.
Di wayen ya3nen ahil nl-IN negh ticequfin yettekan itemzizelt n-tfas-
ka taghenawt n-umezgun asadur, turar idhelli,ghaf tlata dwezgen n-
tmedit, tarba3t “ta3awunyat albadil” n-temdint n-Batna ahanay
“Wayadh’haro Djaran” idyesufagh mass Azeddine Benamar.
Ahanay wis sin ikecmen timzizelt idhelli, turarit tarba3t n-umezgun
amawi ntemdint n-Skikda.Ahanay agi iwumi qaren “almalik yal3ab”
negh “Agellid yeturar” yurat mass Mohamed Bourahla, yesufghit
gher umezgun mass Abderahmane Zaaboubi.

Lilya Ait-Ouali

La troupe de l’Association du théâtre de Chlef a présenté, hier,
à la salle Hadj-Omar du Théâtre national algérien, la pièce Sadiki
Achabah (Mon ami le fantôme), une représentation inscrite dans
la longue liste des pièces en Off dans le cadre du Festival natio-
nal du théâtre professionnel. Mise en scène et adaptée par
Abdelhamid Belkhodja, d’après l’Avare de Molière, la pièce
aborde l’avarice avec une ironie déconcertante. Les évènements,
qui se déroulent dans un décor classique, à savoir une salle
munie de chaises, une table, des tableaux accrochés aux murs…,
revient sur l’histoire de Boulegroune, un richissime mais avare
personnage. Même dans les moments les plus délicats de sa vie,
notamment lors de la perte de son épouse, Boulegroune ne pen-
sait qu’à son argent : comment le protéger, ne jamais le dépen-
ser, mais, surtout, le mettre à l’abri pour que nul ne puisse l’at-
teindre. A la mort de son épouse, sa cupidité n’a fait que redou-
bler. Alors que ses enfants pleuraient encore leur maman dispa-
rue, Boulegroune caressait le désir de se remarier, tout en vou-
lant marier sa propre fille au vieux boucher du quartier.

La famille, voulant venir en aide au père pour le débarrasser
de ce vice, simule la mort de son meilleur ami Si Aïssa. La réin-
carnation de ce dernier s’avère, plus tard, bénéfique pour tout le
monde. En plus de l’avarice, la pièce aborde également le pro-
blème du conflit des générations à travers, particulièrement,
Boulgroune qui luttait comme un démon dans bénitier contre les
nouvelles mentalités et le nouveau comportement de ses enfants.
Cette pièce est aussi un clin d’œil à l’extrémisme religieux - qui
envahit la société - à travers Meriem, la fille de Boulegroune qui,
après avoir longuement fréquenté son oncle maternel, un ancien
djihadiste en Afghanistan, «décide» de porter le tchador, comme
pour se purifier et se «rapprocher» de Dieu. Meriem rame désor-
mais à contre courant de sa société, allant jusqu’à accuser tout
son entourage d’apostasie.

C’est, en effet, là où se cache la petite touche d’Abdelhamid
Belkhodja, qui a fait une tentative de «retravailler» le texte de
Molière et le mettre au diapason de l’évolution de la société algé-
rienne. Quant à la scénographie, Habbal Boukhari, qui l’a signée,
est resté fidèle à l’âme «classique» de la pièce, en optant pour un
décor simple. Les comédiens, en l’occurrence Bendine Amel,
Arjane Linda, Sekoum Malika, Zedek Noureddine, Targou
Fouzi, Karchi El Hadj, Aydate Djamel et Abdel Marayem Ali,
ont fait de leur mieux pour présenter un spectacle digeste. Leur
pari est donc réussi puisque le public présent a beaucoup appré-
cié le travail fourni sur scène.

Yanis Younsi

Sadiki Achabah, de l’Association
du théâtre de Chlef

De l’humour décapant
pour raconter un vice

FFO
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Clôture du colloque sur l’archivage et la documentation

L’archivage, un devoir pour la mémoire

Avec la communication portant sur
«le document comme moyen de connais-
sance», le Dr Anouar Mohamed (Syrie)
a souligné l’importance de sauvegarder
les documents d’archives. «Un docu-
ment représente une partie de notre
mémoire. Nous sommes une nation qui
néglige l’archivage, car nous sommes
dépourvus d’un sens civique», dit-il.
Tout en estimant que «le savoir est un
droit humain», le conférencier a pris
pour exemple la pièce les Folies colo-
niales, de la compagnie théâtrale fran-
çaise «Les Passeurs de mémoire», en
soulignant qu’il s’agit d’un exemple
concret de la nécessité et de l’importance
d’avoir une solide documentation dans le
théâtre. Pour sa part, Dr Nader El Kanaâ
(Koweït) a présenté dans sa communica-
tion une série d’articles et études consa-
crés au théâtre algérien dans les médias
arabes.

Par ailleurs, le professeur Brahim
Nouel a présenté une communication
intitulée «La problématique de l’archi-
vage dans les recherches sur le théâtre de
la troupe du FLN». Après avoir effectué
un minutieux travail de recherche et
récupéré un grand nombre de documents
relatifs au parcours de la troupe du FLN
au niveau d’institutions et de collections
privées, Brahim Nouel, épaulé par le
professeur Aziz Lechlah, a rassemblé sur
un CD toute la documentation pour la
mettre à la disposition des chercheurs,
universitaires et autres intéressés. Une
excellente initiative entreprise dans le
but de mettre à la disposition des pas-
sionnés du 4e art un document d’ar-

chives de référence. «Les documents
d’archives sont dispersés chez des
artistes et dans plusieurs établissements,
dont le musée d’El Moudjahid, les
Archives nationales et la Bibliothèque
nationale. La mémoire algérienne est
entre de nombreuses mains», dit-il, sans
oublier de souligner l’urgence de procé-
der à la récupération des archives et à
l’encouragement de toute initiative. Pour
la deuxième séance, présidée par le Dr
Hamid Alaoui de l’université d’Alger,
elle a vu la participation de quatre confé-
renciers qui ont abordé le sujet de points
de vue différents.

Mme Raja Alloula, première interve-
nante, a consacré sa communication à sa
propre expérience dans le domaine de
l’archivage, en citant la fondation
Abdelkader Alloula. «Cet établissement
a été créé pour rassembler tous les docu-
ments relatifs aux œuvres d’Alloula à la
demande de chercheurs et d’étudiants.
Nous avons créé une sorte de base de
données avec des documents et supports
audiovisuels», déclare Mme Alloula.
Pour sa part, le Jordanien Ferras El
Raimouni a présenté une communication

sous le thème «Le théâtre algérien en
Jordanie», dans laquelle il a fait un rap-
prochement entre le théâtre algérien et le
théâtre jordanien, en affirmant que «l’ar-
chivage du théâtre a débuté en Jordanie il
y a seulement un an». Pour le Marocain
Dr Abderrahamane Benzidane, il a fait
savoir que le thème du colloque est «un
sujet sensible, en l’absence d’un archi-
vage scientifique du théâtre maghrébin
pour la restitution de la mémoire», ajou-
tant qu’«il est nécessaire d’archiver le
théâtre amazigh qui émerge dans le
Maghreb». Le conférencier a, par ail-
leurs, appelé à rassembler les correspon-
dances entre les différents acteurs de la
scène culturelle maghrébine avant et
après l’indépendance, tout en demandant
la restitution de l’archive coloniale.

Par la suite, c’est l’artiste Hamid Rabia
qui rendu hommage à nos monstres du
théâtre, en leur dédiant ses plus beaux
vers. Après la lecture des recommanda-
tions par Dr Djamila Zegai, les organisa-
teurs ont honoré les plus jeunes du staff
du colloque, les hommes de l’ombre,
comme a précisé Nacer Khellaf.

Sarah S.

Inauguré samedi dernier, le col-
loque scientifique du 7e FNTP
sur «l’archivage et la documen-
tation : 50 ans d’indépendance
et 50 ans de théâtre» a pris fin,
hier, à la salle Atlas, en pré-
sence d’un grand nombre
d’hommes et de femmes de
théâtre, ainsi que de cher-
cheurs, spécialistes et simples
passionnés du 4e art. Pour la
première séance, présidée par le
Dr Kamel Eddine Aïd (Egypte),
elle a été placée sous le thème
«Les efforts d’archivage dans le
théâtre arabe».

V
E
N
E
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E
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E
-Créer un comité composé des partici-

pants au colloque et le charger de mettre en
place un programme spécial de documenta-
tion pour le théâtre maghrébin.

-Inclure l’enseignement des méthodes
d’archivage et de documentation dans le
cursus universitaire des étudiants en LMD
théâtre.

-Faire appel aux académiciens pour met-
tre en place une stratégie pour l’archivage
des correspondances, études universitaires
et recherches sur le théâtre algérien.

-Favoriser les coopérations entre les ins-
titutions théâtrales et académiques pour
coordonner le travail d’archivage et sensi-
biliser les responsables des Maisons de cul-
ture et bureaux de wilaya sur l’importance
de la sauvegarde de l’archive culturelle.

-Répertorier et rassembler les différents
rites, us et coutumes et autres pratiques

rituelles pour en faire une base de données
pour le théâtre algérien.

-Rassembler les documents d’archives
négligés et dispersés.

-Prendre en charge tous les documents
relatifs à la création théâtrale et aux arts du
spectacle et utiliser les nouvelles technolo-
gies pour numériser les documents.

-Faire appel à tous les acteurs du théâtre,
metteurs en scène, scénographes et comé-
diens, et les sensibiliser à l’importance de
partager leurs documents.

-Créer un centre arabe de documentation
et de médiatisation des arts du spectacle.

-Créer un centre d’études, de recherches
et de documentation pour le théâtre arabe
en partenariat avec l’Organisation arabe du
théâtre, et faire de cet établissement une
unité centralisée pour la documentation
dans le monde arabe.

Les recommandations du colloque
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Entrant en compétition, la pièce est
écrite par Mohamed Bourahla et mise
en scène par Abderrahman Zaâmoum
qui a également signé la scénographie.
Elle met en scène un rapport de force.
C’est l’histoire d’une dualité, une lutte
pour le pouvoir et ce que cela pourrait
impliquer, à savoir exercer une
emprise, voire une domination sur le
monde, en être le maître, au dessus de
tous.

Ce désir, nourri par le pouvoir, est
accompagné de deux sentiments : la
cupidité et l’orgueil. Et ce désir qui,
d’ailleurs, définit la nature humaine –
la même nature partout et à travers le
temps –, transparaît à travers la scéno-

graphie. Celle-ci, par sa conception
scénique, renvoie au texte et le signifie
dans le jeu en formes et en symboles.

Le décor fait référence à un grand
échiquier sur lequel le jeu se met en
place. Le jeu est défini en rapport et en
fonction de la scénographie qui, elle,
se révèle fonctionnelle, toujours renou-
velée au fil de l’interprétation, revêtant
à chaque fois des proportions inédites.

Jouée en langue arabe classique, la

pièce évolue aussitôt. Le jeu, soutenu
par la scénographie (celle-ci est habile-
ment imaginée et justement élaborée)
qui lui confère une certaine dramatur-
gie, est renforcé, outre par une théâtra-
lité apparente, par l’éclairage, donnant
ainsi à ce dernier (le jeu) une texture et
un sens scénique. L’ensemble de la
pièce, c’est-à-dire ce qui fait sa compo-
sition (espace, décor, personnages,
texte) revêt une présence scénique visi-
ble et saillante.

Il se trouve, toutefois, que la lumière
s’avère figée par moments. Et même si
le jeu se veut porteur d’un contenu
sémantique, allusif, il manque de mou-
vement. La dynamique est réduite au
strict minimum. Et malgré cela, la
pièce s’est illustrée dans un jeu
convaincant, donc à travers une mise
en scène attachante qui, elle, souli-
gnons-le, est rehaussée par la scéno-
graphie appuyée et argumentative.

Nawfel Guesmi
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Le Roi joue est l’intitulé de la pièce
présentée par le Théâtre régional
de Skikda, dans la soirée d’hier,
dans le cadre du 7e Festival natio-
nal du théâtre professionnel.

La pièce Oua yad’har Gara, de la
Coopérative El Badil pour la culture et
les arts de Batna, a été représentée en
In, hier, dans le cadre du Festival natio-
nal du théâtre professionnel. Elle est
mise en scène par Azzedine Ben Omar
à partir du texte dramatique d’Annouri
Assaghir, qui, lui-même, a adapté un
texte du célèbre écrivain turc Aziz
Nassim.
Trois comédiens ont endossé les rôles
des trois protagonistes de la pièce, à
savoir Hamid Marzouk, Azzedine Ben
Omar et Ali Saïdi.
La pièce relate l’histoire d’un homme

que tout le monde croyait décédé pen-
dant la guerre, et qui va assister à
l’inauguration d’une stèle érigée à sa
gloire dans son village natal.
Le retour du personnage n’est pas sans
gêner tous ceux qui avaient exploité
son image. Le «revenant» revient, pour
ainsi dire, pour semer la zizanie parmi
des gens qui s’étaient habitués à le
peindre à leur guise, conférant à l’ab-
sent des traits héroïques qu’ils ont de la

peine à déceler chez lui, maintenant
qu’il remet les pieds au village. La
satire dans la pièce vise à mettre à nu
les héroïsmes factices. Les critiques
perçoivent la pièce comme «porteuse
d’une symbolique très suggestive et
présentant une certaine audace peu
coutumière dans le théâtre algérien».
Le trio, composé du revenant, du prési-
dent de l’Assemblée communale et du
responsable de la sécurité, a interprété
avec brio les différents rôles, réussis-
sant ainsi à captiver pendant plus d’une
heure l’attention du public, qui a lon-
guement applaudi leur performance.
Ainsi, avec cette pièce de théâtre, le
metteur en scène est revenu sur l’his-
toire de la Libération nationale et les
vérités occultées durant plusieurs
années. Des vérités que les plus grands
responsables du pays cachent pour des
raisons pécuniaires. Cette pièce était
burlesque de par les situations, mais
également par les discours des protago-
nistes très audacieux et courageux. Car,
à part les vérités occultées, cette comé-

die traite de l’opportunisme flagrant
qui gangrène de plus en plus les diffé-
rents secteurs du pays.

Aghiles Ait Abbas

Oua yad’har Gara, de la Coopérative El Badil pour la culture et les arts de Batna

Une œuvre sur l’opportunisme politique

NI
Le Théâtre régional de Skikda en lice avec le Roi joue

Un jeu soutenu par une scénographie justement élaborée
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العتاب فعل إنساني ال ميارسه معنا إال من يحبنا، 
يقاطعنا  كـأن  آخرَ  فعل  إلى  يبادر  يحبنا  ال  من 
مباشرة مثال، وأنا سأعاتب ـ باعتباري محبا لألدب 
باعتبارهم  املسرحيني  أصدقائي  ـ  وسردا  شعرا 
البارد  تفاعلهم  على  اإلبداعي  الفعل  في  شركاء 
مع البرنامج األدبي املرافق للمهرجان، كان تفاعال 
باردا مبا يوحي بأن هناك خلال ما، وأنا ال أغامر فأقول: 

إلى  روائي  أو  قاص  أو  شاعر  يأتي  أن  معنى  ما  يدركوا  لم  إنهم 
املسرح ليبوح. دعوة احملافظة لألدباء مشكورة جدا، لكن احملافظة 
ال متلك احلق في أن ترغم املسرحيني على احلضور، فما بالهم كانوا 
باردين في تفاعلهم مع األمسيات األدبية التي نُظمتْ على مدار 

خمسة أيام؟
أتفهم عدم حضور مسرحي إلى النشاط األدبي بسبب أنه التقى 
جميلة من اجلميالت في املقهى، أو انخرط في نشوة ما من نشوات 
احلياة، لكنني ال أستطيع أن أتفهم أن يغيب مسرحي عن تظاهرة 
الرواية في ضيافة املسرح مثال ، ثم يجلس في املقهى متحدثا عن 

أزمة النص املسرحي في اجلزائر. هل يصحّ هذا يا أعزائي؟
إنني أشرف على فضاء صدى األقالم في املسرح الوطني اجلزائري 
الكتاب  من  العشرات  فيه  استضفت  وقد  سنوات،  ست  منذ 
املسرحيني اجليدين واحملدودين، وإنني أقسم على أنه لم يأت مخرج 
مسرحي واحد، أو مشرف على مؤسسة مسرحية ما طالبا مني 
الفضاء من نصوص. كل هذا في ظل  أن أطلعه على ما مر في 

أسطوانة ال تتوقف اسمها: أزمة النص املسرحي في اجلزائر.
اخلمسني  بالذكرى  كفنانني  نحتفل  دعونا  العتاب:  مسك  ختام 
من  خاب  ما  الناس،  أيها  يا  الفنون،  حلوار  نؤسس  بأن  لالستقالل 

استشار، ما خاب من نسق بني اخلبرات.

*كاتب ومشرف على البرنامج األدبي املرافق للمهرجان.
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