
1

الجمهورية  الجزائرية  الدميقراطية  الشعبية

وزارة الثقافة

املهرجان الدولي السابع للمسرح
              بجاية  - 2015 - 

امللتقى الدويل

»الطقس و املقدس يف املرسح املعارص«  

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Culture

 7ème Festival International de Théâtre
Béjaïa, 2015 

 Colloque international

«Le rite et le sacré dans le théâtre 
contemporain.» 

 Commissaire du Festival : Omar Fetmouche

Président du Colloque : Pr Djamil Aïssani

Coordonateur du Colloque: Brahim Naouel

Hôtel du Nord, Béjaia les 31 octobre, 01et 02 novembre 2015

محافظة  املهرجان: عمر فطموش

رئيس امللتقى: األستاذ جميل عيساين

منسق  امللتقى: براهيم نوال

 مرسح بجاية

فندق الشامل

Théâtre de Béjaïa

Hôtel du Nord

 فندق الشامل، بجاية ،31 أكتوبر 01 و 02  نوفمرب 2015



1

7ème Festival international du théâtre de Béjaïa
du 31 octobre au 02 novembre 2015

Colloque International 

« Le rite et le sacré dans le théâtre contemporain.» 

Organisateurs
Président du colloque: Professeur Djamil AÏSSANI 

Président de la société savante Gehimab - LaMOS Béjaïa
et Directeur de recherche au CNRPAH, Alger

lamos_bejaia@hotmail.com

Coordonateur : Brahim NAOUEL
Professeur et ancien Directeur de l’ISMAS, Alger

bnoualart@yahoo.fr

Commissaire du Festival : Omar FETMOUCHE 
Directeur du Théâtre Régional de Béjaïa et 

Commissaire du Festival International du Théâtre de Béjaïa
omarfetmouche@yahoo.fr

Secrétariat - Traduction: Nassima DAÏRI
Technicienne supérieure soutien de Recherche, CNRPAH, Alger

nassima_dairi@yahoo.fr

Hôtel du Nord, Béjaïa
31 Octobre, 1er et 2 Novembre 2015



3



1

 
 Le tiptyque: théâtre, rite et sacré ont fait corps. A l'origine, la 
fusion et apparente en Grèce antique, le théâtre  étant uni au mythe 
de Dianysos. Et l'épopée...

 Faisant suite au colloque scientifique du FITB'2014, à savoir 
"L'avant-théâtre et les formes de représentation du spectacle dans 
les cultures anciennes", le colloque du FITB'2015 souhaite mettre 
en avant le fait que le spectacle vivant doit son existence, entre autre, 
au rite et au sacré.

 Les 23 communications qui seront présentées par des confé-
renciers venus des 04 coins de l'Algérie et de 12 pays étrangers vont 
aborder des thématiques en rapport avec les approches conceptio-
nelles et méthodologiques. Les différentes expériences du théâtre 
occidental et afro-arabe seront analysées. Une attention particulière 
sera accordée au rituel et au sacré dans le théâtre algérien. 

 Sacré et  Lumière!! Le FITB'2015  compte bien apporter sa 
contribution à la célébration de l'IYL'2015 (Année Internationale sur 
la Lumière). Comment Pouvait-il en être autrement, le festival se 
déroulant à Bougie, la ville la plus lumineuse? 

Omar Fetmouche . Commissaire du Festival
Djamil Aïssani, Président du Colloque Scientifique du Festival

Brahim Noual, Coordonnateur du Colloque Scientifique du Festival
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Le rite et le sacré dans le théâtre contemporain

 Tous les chercheurs et théâtrologues 
n’ont cessé de réfléchir, et de  se question-
ner sur la relation qu’entretiennent le rite, 
le sacré et la société. C'est aussi  la vo-
lonté    du comité de préparation du collo-
que : étudier la place du théâtre dans cette 
relation.

 La triptyque, théâtre, rite et sacré ont fait corps. A l’origine, 
la fusion est apparente en Grèce antique, le théâtre est uni au mythe 
de Dionysos. Et l’épopée …

 En Orient le Kathakali et les récits  mythologiques  du Ra-
mayana et le Mahabharata,  ne se définissent-ils pas comme un 
véritable réservoir du patrimoine théâtral universel? N’ont-ils pas 
failli à leur fonction sociale, culturelle et éthique.

 Si le spectacle vivant doit son existence au rite et au sacré, on 
doit admettre qu’il existe des différences substantielles entre eux.

 Parmi les oppositions, nous constatons que le rite est un état 
émotionnel de l’actant qui est chargé de croyances  et une force 
spirituelle, alors que le théâtre est devenu un jeu ou l’imaginaire, 
l’interprétation et l’illusion de la réalité prend plus de place. Par 
ailleurs, dans le rite et l’acte sacré le public ou le récepteur n’est pas 
pris en considération. Par contre, le théâtre a été créé  et n’existe 
que pour  l’audience. sans préjugés la question qu’on peut poser à 
travers ce document: le théâtre peut-il se libérer du sacré? Sachant 
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que d’après les anthropologues, l’homme est un être rituel qui a su 
embellir son existence en interpellant les symboles pour former les 
mythes nécessaires à son ordre établi…

 Il s’agit d’interpréter toutes les théories du drame depuis 
Aristote en passant par Saint Augustin, Nietzche, Barthes  et les 
multiples expériences dans le domaine des arts du spectacle, depuis 
l’antiquité à nos jours

 Il est aussi nécessaire d’exploiter et de revisiter tous les ef-
forts de créateurs et metteurs en scène comme Fernando Arrabal 
et sa problématique  du jeu dramatique complexe dans les rituels, 
Ariane Mnouchkine et les expériences du  théâtre du soleil, Antonin 
Arnaud dans sa quête du théâtre sacré vers le théâtre total. Les essais 
du spectacle vivant et la danse en Orient et en Occident à l’exemple 
du Ballet « le sacré du printemps » de Nijinski ; les recherches  de 
Claudel avec le théâtre spirituel sacré, Eugenio Barba avec l’anthro-
pologie du théâtre. Mais aussi des tentatives de Salah Abd Essabour 
et Kassem Mohamed dans le soufisme et le 4ème art  Arabe.

 Même si les différentes recherches et efforts ont donné un 
dynamisme à la praxis théâtrale peuvent- ils faire sortir les arts du 
spectacle de ce cercle vicieux que les sociétés modernes avec leurs  
dérèglements politiques, et idéologiques ont imposé ?

 Ces questions et bien d’autre vont être le centre d’intérêt 
des études et des débats du colloque international: "le rite et le sacré 
dans le théâtre contemporain", en se basant sur les axes suivants :

-Dialectique du théâtre et du sacré : racines et développement his-
torique 
-Théâtre et rites : expériences et pratiques 
-Théâtre post dramatique et les problématiques de la recherche des 
nouvelles formes et concepts.
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Timlilit tagra$lant

Asentel: Ansay akked wu$ris deg umezgun amiran

 Imussnawen akk ttxemmimen u steqsayen iman nnsen $ef 

wassa$ yurzen ansay, u$ris akked tmetti. D$a tajmaɛt imussnawen 

uheggi n temlilit agi teb$a ad d-tesbin amkan i yeîîef umezgun deg 

wassa$ agi.

  Seg wakud aqdim, amezgun, ansay akked wu$ris leêmen u 

teddun akken, ama di  Lyunan n zik ne$ di Asya. 

 Ma yella ahanay yewwi-d aîas seg wensay akked wu$ris, 

maca garas d umezgun llant temgardiwin d-timeqqranin. S tidett, 

ansay akked wu$ris malen $er teflest akked tɛeqlanit; ma yella d 

amezgun yuɛal d urar anda asugen akked uweêêi n tilawt îîfen amur 

d ameqqran. Si tama nniven, ansay akked wu$ris ur d-ttelhayen ara 

d unezzah, maca amezgun yettwaxleq-d u yettidir i yemfeôo ğen.

 Asteqsi i nezmer ad'd-nefk d wa: Is amezgun yezmer 

ad'd-ittwakkes seg wu$ris  ne$ ala? £ef wannecta, ilaq ad'-nesteqsi 

akk tiéeryin n tmuggit, seg Aristote, Saint Augustin,  Nietzche, 

Barthes, atg, u segmi ara d-nebdu si tallit n zik ar tura.

-   Timlilit agi tagra$lant ad d-telhu ihi s isental i d-iîîafaôen;

- Tamestala n umezgun akked wu$ris: iéuran akked usnefli 

amazray;

- Amezgun akked wansayen: tirmitin akked yesnasen;

- Amezgun war tamuggit akked temsal n unadi $ef tal$iwin akked 

tektiwin timaynutin.



10



11

ملخص املحارضات

Résumés des communications  
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المحور األول:
المسرح الطقس والمقدس مقاربات مفاهيمية 

ومنهجية   

Thème1: 

Le théâtre rituel et sacré: approche 
conceptuelle et méthodologique 
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هل يبقى المسرح في جلباب أبيه في مواجهة متغيرات العصر؟ -1

Dr. Mustafa Mechhour (Liban)

يبدو أن تالزم الطقس واملقدس يف اإلحتفاالت الطقوسية والشعائرية ظل يالحق املرسح مع   
تباينات يف قوة الحضور من عدمه لكليهام معاً أو لكل عنرص عىل حدة. إذ عندما انبثق املرسح من 
رحم تلك اإلحتفاالت ثم انفصل عنها تدريجيا،ً احتفظ منها مبا ييل: لقد أخذ عن الطقس عنرص التكرار 
)سمة الطقس األساس( )Cazeneuve, J. 1971(، وأخذ عن اإلحتفال الطقويس والديني قسمة الحيز 
إىل مقدس ومدنس، وأخذ عن كليهام معاً صفة اإلحتفالية، رغم وجود مشاهدين ومؤدين لديه. فهل  
لزاٌم  عىل املرسح، يك يستطيع اإلجابة عىل التحوالت املعارصة الرسيعة واملادية، من خالل البحث عن 
أشكال ومضامني جديدة تتعدى ما هو معهود فيها، أن يبتعد عن الطقس وعن املقدس معاً أو عن 
أحدهام؟ إن الخالص شيئاً فشيئاً من املقدس قد ال يعني االبتعاد عن الطقس يف املرسح املعارص، رغم 
تالزمهام يف االحتفاالت الطقوسية القدمية. واملرسح ال فكاك له من الطقوس يف معالجاته الفنية ألسباب 

منها:

التطّور  رغم  البرشي  السلوك  ويف  املعتقدات  يف  الزمن  مّر  عىل  وأشكالها  الطقوس  معاين  تجذر   -
التكنولوجي والعلمي .

- بقاء املرسح الظاهرة الجاملية لحاجتنا إىل الطقس.
- يف الشكل الشعائري للعالقات البرشية التي ترتجمها الفنون ،فإّن املرسح من بينها، يفرتض الدرجة 

.) Helbo, 1975( القصوى من التعبري الطقويس
- تحّول القيم الشعائرية إىل قيم جاملية بواسطة املرسح. 

- ألّن تصّورات اإلنسان عن الوضع البرشي يف كّل زمان ومكان يعّب عنها فنيا ويف الشكل اإلحتفايل بلغة 
. )  DUVIGNAUD, J.  1982( إصطالحية

- ألّن املرسح يفصل بشكل دقيق ابتكار الصورة )املؤّدون( عن تأّملها )املتّفرجون(.
- ألّن اللجوء إىل الطقوس هو الحتواء عنارص قد ال نجدها يف الواقع اإلجتامعي: احتاملية اإلختبار. 

و اإلشكالية التي نحن بصددها هي: 

هل أّن بقاء عنارص الطقس وآليته يف املرسح يعيق البحث يف املرسح املعارص والحديث وما   
بعد الحداثة عن إيجاد إجابات شافية فّنياً وإبداعياً عىل ُمتطّلبات املرحلة والعرص؟

هل اإلنفصال عاّم هو شعائري طقويس رضوري يف املرسح املعارص من حيث الشكل واملضمون ملواكبة 
التقّلبات والتغرّيات الرسيعة والدراماتيكية يف العرص الحديث؟

وإذا كان األمر كذلك، فام هي البدائل يا ُترى؟ ومباذا سُيجيب املرسح عن هذه التحّوالت   
يف القيم واملعتقدات وإزاء  شيطنة اآللة وبرودة العالقات البرشية وخلو ُمعظم الوجوه من السامء؟

هل سيبحث املرسح امُلعارص عىل املستوى التطبيقي والنظري عن أشكال ومضامني ُمالمئة وُمبتكرة 
لإلجابة عىل اإلشكاليات املطروحة راهناً؟ ثم كيف يكون ذلك؟ 
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هل يتّم ذلك عن طريق اللعب عىل ُمتغرّيات وابتكارات الفضاء واملساحات؟ أم من خالل   
اللعب عىل ابتكارات طرائق يف التمثيل وفنون األداء؟ هل هو من خالل التمّكن من اللعب بتقنية 
إبداعية يف امُلزاوجة بني املرسح والسنام، بني الفعل املرسحي والصورة، أم من خالل فّن األداء اللحظوي  
بحسب املوقف ووضع امُلتفّرج؟ هل هو بواسطة تقنية مرسحة الحدث امُلفاجئ أم من خالل  التفكيك 
الدائم لّلغة املرسحية التقليدية وكرس عادة الُفرجة؟ أم من خالل عدم إقامة اعتبار للزمن االصطالحي 

املعهود؟ الخ...

باإلرتكاز عىل بعض  الورقة وُتجيب عنها،  فيها  هذه  تبحث  نقاط وتساؤالت سوف  إنها   
ومرسحية    1987-1989 أبيض«  ع  »أسود  أعاملنا  من  مرسحية  مثال   : والتجارب  واملصادر  املراجع 

أنتيجون لكل من سوفوكل  و أنويل وبرخت. 

المسرح والطقوس الدينية والاجتماعية - 2

Dr. Hazaael Barrari (Jordanie)

أّنا لنابش يف جذور املرسح منذ فجرالّطقوس األوىل، أن الفنوُن نبتْت للّتعبري عن مخاوفوه و   
اجَس وأفكار البرش، من ظواهر طبيعية غري مفهومة، أو مل تكن مفهومة بالنسبة له وجّل لهاالغموض 
والرهبة، كالباكني والعواصف واألمراض وغريها، فحاول من خالل هذه الفنون البسيطة تحقيق التوازن 
نغيا  إيجاد مع وضع  فنية فكرية تسهُم يف  الوصول إىل إجابات مفرتضة، فيحالة  النفيس،  ومحاولة 
باملعرفة باألسباب، ولعل الفنون - و أقوُل لعّل الفنون- كانتوراء ظهور بوادر الّطقوس الّدينية و ليس 
العكس، كالنقوش الغريبة، و بدايات املوسيقى، و الّتعبري بالرقص، و غري ذلك من أشكال التعبري، لكنها 
الرتباطها بحدث معينك الفيضان، أو خسوف القمر و غريها من أحداث طبيعية و غري طبيعية، أسبغْت 

عىل هذه الفنون املبكرة ما نسميه اليوم بالطقوس الدينية و االجتامعية.

أتصف املرسح منُذ بواكري نشأته، بالصفة الّدينية / االجتامعية الجامعية، فنجد أّن الطقَس   
الديني كانفي جوهره فعٌل مرسحٌي جمعٌي، أي تحوَّل من صفة القداسة الدينية إىل عرف أو فرض 
ديني، إّن الطقس الديني، والذي تطور إىل أن ملس تعالق مع كلَّ األنشطِة االجتامعيِة، من والدة وموت 
وزواج، حتى شمَل طقوس الّزراعة وهذا ما يدعوين إىل القناعة أّن املرسح يف والدته كان مرسح حاج ، 
إّن املرسَح اإلغريقي الذي بدأ يأخذ شكاَل لفن املرسحي أستنَد كثرياً عىل الواقع، حتى يف اعتامده عىل 
األساطري وبطوالت الفرسان و املالحم الكبى مثل »اإللياذة و األودسة« و »طروادة«، املرسُح العريب 
الحديث، الذي جاء يف الغالب انعكاساً لواقع ما، أو محاولة ملعالجة واقع مأزوم، جاء أيضاً باعتباره 
أداة تعبري فنية و فكرية، إال إنه ومبفهوم املرسح الّطقيس الّديني أو االجتامعي، نجد أّن الرّتاث العريّب 
م مرسحاً طقسياً منخل الطقوس العبادة يف بالد  الثقايّف الّذي ارتبَط بالّشعر و من  بعده بالرّسد، قدَّ
الّرافدين وبالد الشام وواد يالنيلب اإلضافة إىل شبه الجزيرة العربية، و ما نتَج عنه من مام رساتيومية 

طقسية كالزراعة و الصيد و طقوس البحر كصيد السمك و التجارة و استخرجا للؤلؤ.
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لذا كان للمرسح عب التاريخ اإلنساين مكانةٌ و قدسيٌة و تأثريٌا متدَّ من النخبة حتى العامة، و   
هو ما يدعونا اليوَم إىل الخروج من ألوانا للوحة التي التصقنا بها طوياًل لفرط عشقنا لهذا الفن العريق، 
لننظَر إليه من مسافٍة كافيٍة تساعد يف بناء فهم جديٍد يؤدي إىل معرفة أسباب ما آإَلليه الوضع الّراهن 

للفن املرسحي.

إنتهاك العلامة وسرقة الواقع في مسرح ما بعد الدراما - 3

Dr. Marwa Mehdi Aabidou (Allemagne)

يرى هانز ليامن املنظر املرسحي األملاين، ومؤسس » مرسح ما بعد الدراما« عىل املستوي   
التنظريي ، أن املرسحيات الحديثة خلقت إشكالية يي تلقي املتفرج للعالمات املرسحية، ألنها أصبحت 
تحيل العالمات للواة املعاش وال تقلده، مام خلق إشكالية تأويلية جديدة يي عالةة املرسح بالواة ، يقد 
كان املرسح الدرامي ممثال لواة ما، يحاول بكل أدواته أن يعطي تفاصيله من خالل شفرات وعالمات 
ميكن للمتفرج يهمها، عىل العكس من مرسح ما بعد الدراما الذي تحول ييه املرسح إىل شكل مختلف 
متاما ال عالةة له بصور الواة ، كوأن املرسح الجديد رسق الواة منكام يقول هانز ليامن . - - » رسةة 
بعد  ما  النظر يي خصوصية مرسح  املقدم  البحث  يود  التأوييل  املنظلق  املتفرجني من هذا   » الواة 

الدراما، عىل املستوى اإلصطالحي واإلبداعي، من خالل رصد النقاط التالية:

- شكل املرسح الجديد الذي أسامه ليامن »ما بعد الدرامي«.
- تحوالت العالمة وطبيعة اإلستقبال الخاصة للعالمات يي مرسح ما بعد الدراما.

إعادة توزي السلطة بني عنارص العرض املا بعد درامي وإنتهاك الشكل الهرمي يي املرسح الدرامي. -
- مرسح ما بعد الدراما بني الشكل اإلحتفايل عند (هانز ليامن) واألدائية/ الفرجة عند (ييرش ليشته). 

- تحوالت العالمة بني هنا/ اآلن العرض و«رسةة الواة ».
- مرسح ما بعد الدراما كحدث إجتامعي وحالة طقسية.

وذلك لإلجابة عىل السؤال الذي أثار جدال كبريا يي أوربا بعد إنتشار مصطلح ليامن »مرسح ما بعد 
الدراما«:

هل ميثل مرسح ما بعد الدراما مفهوما إصطالحيا أم نظرية نقدية؟؟

ديالكتيك الهزء والتقديس للطقوس والأشارات والرموز - 4

Dr. Karim Rachid (Suède)

تسعى هذه الدراسة اىل تتبع آليات عمل األشارات والصور والرموز  املستمدة من الطقوس   
والشعائر يف جسد العرض املرسحي املعارص . وذلك عب الخطوات التالية:
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1ـ  تحليل ميكانيزم أنتاج وعمل الطقوس واألشارات يف املجتمع والحاجة أليها بوصفها فعالية مرتبطة 

بنزعة األنسان للتفكري والتأمل . 

2ـ تفكيك بنية الطقس والشعائر القدسية اىل وحدات وتحليلها ودراستها ككيانات مكتفية بذاتها ثم 

أعادة دراستها بوصفها عالمات مرسحية. 

3ـ  دراسة التأثري الجاميل لألشارات والرموز والعالمات الطقسية يف العرض املرسحي بوصفه حقال دالليا 

كثيفا تتفاعل فيه كل املوجودات وتنتظم بسياقات مختلفة . فيشكل بعضها عالمات أيقونية )صورية( 

وأخرى أشارية ، وأخرى رمزية .

للطقوس والشعائر مستويات متنوعة يتصل بعضها بالخرافة وبعضها بالدين وآخر بالحاجة   
األجتامعية والنفسية للتعاطي مع اآلخر ،  فكيف يحيل فن املرسح  جميع املفردات املستعارة من 
الطقوس اىل عالمات ودالالت رغم تباين مستوياتها ؟ وكيف يقوم بتطويعها  لتأدية وظائف مغايرة 
عن تلك التي تؤديها يف الواقع مام يجعلها تكف عن التعبري عن ذاتها لتمثل كينونة جديدة ميليها عليها 
وجودها يف نسق معريف جديد ميثله العرض املرسحي ، مام يحيلها اىل عالمات مرسحية محضة  فرتتقي 

اىل مستويات جاملية جديدة. 

وليك ال تقف هذه الدراسة عند حدود التنظري املحض تتكأ عىل األستشهاد بتجارب مرسحية   
من املرسح األوريب الحديث وأخرى من املرسح العراقي املعارص الذي سعى ألستثامر التعازي والطقوس 
الحسينية يف العروض املرسحية ، فهل نجح يف ذلك أم أنه وقع يف مطب األنكفاء اىل الشعائر ومظاهر 
التعزية .  من املرسح العاملي نتتبع املالمح الرئيسية يف مرسح جريزي غروتوفسيك وتجاربه يف أنتاج 
مرسح طقيس  . وما عناه يف األختزال األشاري املقرتن بتعدد وظيفة األشارة والذي يعطينا حقال أشاريا 
مكثفا يتسم بالرثاء الداليل ليحيل الحيز املرسحي اىل نوع من األمكنة املعدة ملامرسة الشعائر الروحانية 

، أي اىل ما يشبه الصومعة الصوفية ، وذلك بقصد تحرير الطاقة الروحية للعرض واملتلقي معاً. 

التي  والطقوس  األعراف  مواجهة  عىل  منصبا  كان  غروتوفسيك  عمل  من  كبريا  قسطا  إن   
أفرزها املجتمع من خالل الدين أو الخرافة ثم أحالها اىل نوع من )التابو Tapoo املحرم ( وأختزنها  يف 
العقل الجمعي . فعمل غروتوفسيك اىل تهشيم قداستها وأعادة انتاجها بصيغ جاملية جديدة  لتحريك 
تعاملنا  التجربة يف  تلك  .  فكيف نستفيد كمرسحيني عرب من  املتفرج  الساكنة يف ذهن  املدركات 
مع ذلك الكم الهائل من الطقوس والشعائر الذي تزخر به ثقافتنا العربية بتنوعاتها املختلفة وكيف 
ميكن لنا تخليصها من وطأة السكون والتكلس الذي يفقدها جاللها الفني ويحيلها اىل مظاهر بديهية 
،  وكيف ننجح يف تخليصها من متصالتها السلفية وألحاقها بدالالت مستحدثة ، أو أنشاء رموز جديدة 

تكون لحظة انتاجها فنيا هي لحظة بدء تاريخها الداليل عب تعريضها لديالكتيك الهزء والتأليه ؟
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المسرح والطقوس التعبدية في الديانات السماوية والوثنية القديمة... - 5

Dr. Habib Mounsi (Sidi Bel Abbès, Algérie)

لقد قدمت لنا الدراسات األدبية والنقدية املرسح عىل أنه نشاط أديب، واستندت يف ذلك إىل   
ما نقلته من كتب أرسطو يف تقعيده للرتاجيديا والكوميديا، ومل تشأ هذه الكتب أن تشري من قريب أو 
بعيد إىل حقيقة النشاط املرسحي األول عىل أنه نشاط ديني تعبدي، سواء استند إىل دينات ساموية أو 
إىل بعض بقاياها يف الذاكرة الشعبية، أو ركن إىل طقوس وثنية كانت تقام يف املعابد التي  تقدس فيها 

كائنات، وأصنام، ومسميات من اختالق القبائل والشعوب.

إن الصورة التي تحدث بها أرسطو وغريه عن الرتاجيديا والكوميديا تبدو حديثة جدا إذا ما   
قورنت بالقصص التي كانت املرسحيات ترويها يف عروضها ونصوصها.. وكأن املرسح كان قد انتهى يف 
عهد أرسطو - بعد كثري من التهذيب والتحول- إىل نظام فرجة يقصده الناس للعبة وليس للتعبد. ومن 
ثم أخذ شكله األديب والفني. غري أن الناظر إىل أحوال املرسح يف تلك النصوص القدمية وإىل موضوعاتها 
يشهد أن املرَْسََحَة إمنا هي عملية لتجسيد طقوس وثنية يف معبد من املعابد بأيدي كهنة يدركون أنهم 

يقدمون فصوال من الحياة كام يريدها الرب املعبود، أو كام تتدخل فيها اآللهة املتصارعة.
باملرسح  لحقت  التي  التحوالت  جوهر  لندرك  اليوم  واجبة  الباب  هذا  يف  املراجعة  كانت  ثم  ومن 
وأبعدته عن منبته ليصري بني أيدي الناس اليوم خطابا اجتامعيا، أو سياسيا، أو أيديولوجيا.. يحاول أن 

يقنع املشاهد بوجهة نظر وحسب..
تحاول هذه الورقة تقديم تصور مختلف عن املرسح من وجهة إثنية...

المسرح والمقدس ثلاثة وجوه وأقنعة -6

Dr. Abdelkrim Ali Djawad (Sultanat d'Oman)

ارتبط املرسح يف نشأته األوىل باألسطورة بكل ما تحمله األسطورة آنذاك من بعد عقائدي   
العميل ولكنها  الواقع  وطقوس مقدسة وأرسار كامنة وعوامل كهنوتية وعجائبية قد ال تخضع ملنطق 
تتناغم مع ما يختزل املرء يف داخليته، عقله الباطن، من رغبات وشهوات ومخاوف وكوابيس ومشاعر 

ملتبسة مرتبكة.

التقديس التي جابهت املرسح تاريخيا ومعارصة يف ثالثة محاور رئيسة:

التقديس املرتبط بالفكر الديني.التقديس النابع من األيقونة الرتاثية أو التاريخية.التقديس   
من منظور العرف والعادات والتقاليد.
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مسرح ما بعد الدراما وإشكاليات البحث عن أشكال ومضامين جديدة -7

Dr. Seid Hafedh Ali Rajeb (Egypte)

كانت نكسة 1967بداية للسؤال عن هوية املرسح العريب ولذلك طرح السؤال نفسه عىل   

النكسة وملاذا ضاع  فلامذا حدثت  لدينا هذا املرسح حقيقة  كان  وإذا  ؟  الشكل واملضمون  مستوى 

الجمهور بني الوهم وبني الحقيقة ؟ وبدأ يف تجربة البحث عن هوية املرسح يف أشكال متعددة منها 

التشكييل  والفن  واملرسح  القصرية  القصة  ومرسح  الجريدة  األجتياز)مرسح  ومرسح  الشارع  مرسح 

واملرسح التجريبى واملرسح الطليعى ثم البحث عن شكل املرسح وتوظيف الرتاث العرىب مبا يكتنزه.. 

ثم البحث عن طاقة امل ىف مرسح الطفل .. هى تجربة ذاتية استمرت خمسني عاماً يف املرسح
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المحور الثاني: 
الطقس والمقدس في بعض التجارب الغربية.

Thème2: 

Le rituel et le sacré dans les différentes 
expériences du théâtre occidental
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أداء الممثل الجسدي في المسرح المعاصرالمسرح الراقص نموذجا -8

Dr. Nawal Ben Brahim (Maroc)

أمام املخرجني.  آفاقا واسعة  العقود األخرية مام فتح  املمثل تطورا ملموسا يف  أداء  عرف   
التطور رواد املرسح الحديث كادولف آبيا وكوردون كريغ ومريخولد وارطو واجينيو باربا  مهد لهذا 
وكرتوفسيك. ولقد بلغ هذا التطور أوجه   يف املرسح الراقص حيث طور إمكانيات الجسد التعبريية 
وأمناط السلوك الحديثة  عن طريق كشف لغات جديدة تخص الجسد مثل التشكيل الحريك واملعامر 
الحريك وشعرية الحركة، ساعيا إىل تقديم عروض تجمع بني األداء الحريك واإلميايئ والرقص من أجل بث 

خطاب فني شامل يسمح بتعددية القراءة والتأويل. 

البدائية، فحاول تحويل  القائم عىل الطقوس  الراقص بجذور املرسح  ارتبط املرسح  ولقد   
الخام - جسد املمثل- إىل مادة درامية عب تطويع تعبريه الجسدي  النه يضم لغتني داخلية  املادة 
وكونية، وعب اعتامد  الحركة و اإلمياءة اللتني تنطويان عىل حموالت طقوسية  ورمزية  تؤثث وجوده، 

ويبني بهام  عامله العالئقي. 

وبذلك متكن املرسح الراقص من استعراض تاريخ الجسد االنساين ودالالته ورموزه وايقوناته   
قرون طويلة  عب  املتوارثة  الطابوهات  من  الجسد  تحرير  إىل  ساعيا  االنسانية،   الحضارة  تاريخ  عب 

واملفروضة عىل االنسان والتي اتخذت الجسد محورا لها. 

فعاد إىل روح الرقص البدايئ حيث كان يحايك الجسد  الواقع بكل طالقة وارتجال ليعرض   
مشاعر الحب والكراهية... ومظاهر الرصاع واملطاردة واالحتفال..... بدافع تفريغ الطاقة االنسانية أو 
الغامضة بحركات طقسية إيقاعية )رمزية وتعبريية( أسست الرقص  الطبيعية  القوى  السيطرة عىل  
املرسحي يف شكله البدايئ. فاستلهم منه فكرة تحرير الجسد والرتكيز عىل اإلحساس والتوتر الدرامي 
والصورة، هذا التحرير الذي ال يتخذ الحلم منطلقا له ، بل يتكئ عىل التكيف مع الواقع املفروض؛ كام 

استلهم منه الجمع بني الرقص والحركة واإلمياء واإليقاع

عمل املرسح الراقص عىل االهتامم بالتعبري الفردي للمؤدي واتخذه ماد خامة لبناء األداء   
يف العرض من اجل إطالق العنان لرغبات الجسد الدفينة منطلقا من طرحني اساسيني: هام ملاذا يتحرك 
من  التعبريي  االداء  املعتمد:  املنطلق  تختلف حسب  اإلجابة  فكانت  يحرك؟  وماذا  الراقص؟  الجسد 

الداخل إىل الخارج، اواالداء التعبريي من الخارج إىل الداخل.

ستتطرق املداخلة إىل األداء التشكييل يف املرسح الحديث ) أبيا وكريغ(، وإىل األداء التعبريي   
النقطتني  توطئة للمرور إىل  التعبريية. وستتخد هتني  الطاقة  إبراز دور  الفقري من خالل  يف املرسح 
الحديث عن بعض تجارب املرسح الراقص املعارص سواء تلك التي تعتمد األداء التعبريي من الداخل إىل 
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الخارج والتي اهتمت بالجسد الحر وحركاته الال إرادية لالتقاط مظاهر الالوعي الجسدي،  فأضافت 
مفردات تقنية يف املرسح الراقص أهمها االرتفاع والتوازن والدينامية. أم تلك التي  اعتمدت االداء من 
الخارج إىل الداخل والتي تنطلق من خبات الجسد االجتامعية وتطورها إىل مجموعة من الحركات 

الجسدية والصور. 

الثورة  باوش النها خاضت غامر  لبينا  مولري  تحليل مرسحية مقهى  إىل  املداخلة  وستنحو   
التجريبية من اجل تجريب  تشكيل أدايئ جديد، حيث محت الحدود الفاصلة بني املرسح املنطوق 
والرقص واملوسيقى، فطورت املرسح الراقص مؤمنة بان تفاعل جسدي املمثل والكوريغراف يحرر الطاقة  
التي تعطي االداء الحضور والحيوية ودينامية اإليقاع، كام متده  بالتحول الدينامي الالمحدود. ومن 
هنا ستبز املداخلة  العوامل املؤسسة لطقوسية العرض من خالل تفاعل اداءي املمثل والكوريغراف 

وشعريته، وعالقتهام مع  املوسيقى والفضاء السينوغرايف.
  

9- Rituels et sacralité dans le théâtre d’Harold Pinter 

Soraya Granadi (France)

 Proposition de communication : Harold Pinter, Prix Nobel de lit-
térature 2005, est l’un des dramaturges européens les plus controversés 
des cinq dernières décennies. Son théâtre est souvent décrit comme étant 
ambigu, énigmatique, et appartenant au registre de l’absurde. Bien que 
nous ne soyons pas complètement d’accord avec cette dernière assertion 
pour des raisons inhérentes à l’essence même de son théâtre, il nous parait 
évident que la répétition, le langage tautologique, les silences et la pan-
tomime font partie d’un rituel désincarné menant à la désacralisation du 
sacré. 

 La ritualisation de l’action dramatique constitue chez Pinter une 
modalité de structuration de l’espace scénique. Dans The Caretaker ( Le 
Gardien, 1960), Aston personnage errant à la recherche d’un espace struc-
turé, fait de sa quête un rituel verbal répétitif qui l’empêche d’atteindre sa 
«terre promise», Sidcup. Aston doit s’y rendre afin d’y retrouver son iden-
tité, sauf qu’il est question d’un non-lieu, un espace hypothétique: c’est la  
mystification d’un lieu désacralisé qui ne sera jamais représenté.  
 
 Si dans La Paix d’Aristophane, la navette permet à Trygée de ce 
hisser au niveau des dieux antiques, mettant ainsi mortels et divinités sur 
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le même plan - le planché des hommes aboutissant ainsi à l’anéantisse-
ment du sacré religieux par la comédie - il convient de dire que dans The 
Dumb Waiter (Le Monte-plats, 1957) l’instrument qu’est le monte-plats a 
une fonction symbolique s’assimilant à cette même navette afin de com-
muniquer avec le monde du «divin» mais qui ne permet jamais de l’at-
teindre: les hommes ont usurpé la place de Dieu. Accessoire rituel, voire 
totémique, le monte-plats ancre l’action non dans un sacré religieux mais 
dans une sacralité théâtrale, donc humaine, où le divin ne peut être repré-
senté. 

 À travers l’étude des deux pièces citées, ainsi que certaines autres 
appartenant à l’œuvre de Pinter, nous allons tenter de démontrer que bien 
qu’il soit question d’une sacralité humaine dans ses pièces, l’origine des 
rituels constitutifs de son art demeure fondamentalement religieuse. C’est 
cette origine judaïque qui empêche la représentation du sacré sur scène, 
aboutissant à l’immolation de la victime sacrificielle dans un hors-scène 
dédramatisé.
 

تجربة المقدس في مسرح الشمس )نماذج تمثيلية ) -10

Dr. Abdelwahed Bnou Yassir (Maroc)

التجارب  منذ  باستمرار،  منفلتة  و  مركبة  املرسح عالقة  و  الطقس  و  املقدس  بني  العالقة   
التقليدية قد ارتبط  اليوم. فإذا كان تعريف املقدس يف الدراسات األنرتوبولوجية  البدئية األولية إىل 
لزمن بالدنيوي و الدنس، و كان عامد الطقس و روحه هو التكرار، فإن هذه املفاهيم الثالثة - املقدس 
و الطقس و املرسح - مل تعد لها نفس الداللة و املدلول. مل يعد مفهوم املقدس اليوم هو نفسه الذي 
تجده يف الديانات اإلحيائية العتيقة أو حتى التوحيدية، كام ان الطقس مل يعد هو تلك الشعائر و 
املامرسات املتمركزة حول إله / آلهة بهدف التقرب منها أو التيمن بها، أما مفهوم املرسح بصيغة املفرد، 
فلم يعد يتسع لكل املامرسات و األشكال و الصيغ املتعددة التي مل تكف عن التكاثر و التعدد و التنوع 

عىل امتداد خمسة و عرشين قانا، حتى أصبح البعض يتساءل هل للمرسح "وجود"؟...

تدعونا الموضوعة المعروضة علينا هنا إلى الوقوف على المفاهيم أو المكونات المشكلة   
لها، و مراجعتها و إعادة تحديد دالالتها في ضوء تجدد النظريات حولها، و تحوالت الممارسة المسرحية 
ذاتها، مع ما تقتضيه ذلك من استحضار لتجارب جديدة، و تجاوز للخطابات النظرية اإلتنولوجية و 
الجمالية التقليدية المتقادمة، و سنحاول في مساهمتنا المقدمة، هنا، إعطاء أمثلة مسرحية محددة 

و مخصوصة على ذلك )مسرح الشمس(...
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جدلية المسرح والمقدس )مسرح آرتو الماهية والتقنيات والفنيات)   -11

Dr. Mansor Amiera (Jordanie)

تنبعث الحياة يف املرسح عب العصور، بدءا من جذوره األوىل إىل حالة جديدة من التأسيس؛   
لتدب يف املرسح حياة جديدة. لذا، فإن مسرية املرسح بدأت ضاربة جذورها يف عمق التاريخ، تلك 
البدايات األوىل التي كانت قبل تاريخ املرسح اإلغريقي الذي نرجعه عادة إىل ما يدور حوايل عام 500 
ق. م. وبقي املرسح يتعاىل دامئا بالبحث عن حياة تجديدية مهام شهد من حاالت انكسار. وحاالت 
االنكسار تلك، قد يصح لنا أن نقول عنها ليست عيبا أو شؤما عىل املرسح، بقدر ما هي حالة تبني عن 
رؤى جديدة، بفعل الحركة الزمنية التي ال تتوقف. وهكذا سار املرسح بتعاقبية زمنية، وهذا ال يعني 
أنه ال يتغيا الرجوع الستلهام املايض، بل ما فعله استلهام املايض، وهو يبحث عن حالة يقينية تخرجه 
من الجمود. ومىض املرسح من اليونان إىل الرومان إىل العصور الوسطى، ثم عرص النهضة، ثم القرن 

التاسع عرش، والقرن العرشين، وها نحن نتحدث عن املرسح الحديث ومرسح ما بعد الدراما.
 

ديونسيس،  عبادة  إىل  تستند  وهي  اليونان  من  بدأت  الطقسية  املرسحية  التجربة  إن   
واملرسح الذي يرتكز أيضا أو يستمد رؤيته من امللحمة، يعب عن امُلثل، وتلك املثل هي املقدس، ثم 
إن التطهري يف الرتاجيديا له عالقة باملقدس، ويسري املرسح بتشكل جديد هو املرسح الديني يف العصور 
الوسطى، وبعد ذلك يف عرص النهضة استلهم الغرب املرسح اليوناين مرة أخرى، وهكذا برز مرسحيون 
جدد، ونقاد مرسح جدد مارسوا اإلخراج املرسحي والتمثيل والنقد. فآرتو إذا ما رأى أن املرسح الغريب 
قد وصل أو سيصل إىل طريق مسدود، فكر بتطعيم املرسح برؤى جديدة متثلت بالطقس املرسحي، 
املرسح  متثل  التي  التصورات  وما هي  املاهيات،  وما هي  آرتو،  عليها مرسح  يشتغل  التي  والكيفية 
األفضل، والذي يجب أن يسود، فتأثر باملرسح الرشقي، واملرسح الرشقي بدأ طقسّيا ومقدسا، وبريخت 
يرى رؤية جديدة للمرسح ويتأثر باملرسح الرشقي أيضا، وغروتوفسيك كذلك، وبيرت بروك املعارص يتأثر 
باملرسح الرشقي، ليلتقي املرسح يف كل بقاع العامل، ألن املرسح يجب أن يكون لكل العامل، وميثل العامل، 

وال ميثل جهة ما أو قارة ما، بل ميثل اإلنسان أوال وأخريا.

الجذور  واملقدس  املرسح  بجدلية  املتعلقة  فحواها  عن  تبني  الدراسة  أهمية  فإن  لذا،    
والتطورات التاريخية، ملا للمرسح من حضور إنساين دامئا، ولذا، فإن املرسح انشغل يف الفرتة األخرية 
كمرسح حديث ومعارص، باهتامم كبري بالطقس املرسحي. واملرسح األورويب تأثر كثريا باملرسح اآلسيوي، 
مثل آرتو، بريخت،غروتوفسيك، وبيرت بروك... تبقى هناك رؤى تختلف وتقرتب من بعضها بعضا، يف 
ما يخّص املرسح والطقس واملرسح واملقدس، وهذا بالتايل، يرجع إىل بعد أنرثوبولوجي بشكل عام، 
واثنوجرافيا بصفة خاصة. ويبقى، أن املرسح يرتكز دامئا عىل بنيته اإلنسانية، ويحاول صياغتها دامئا، 
ألن املرسح وبتعريف بسيط هو اإلنسان. واملرسح والطقس يبقى ينفتح باستمرار، ألن املرسح دائم 
األول جدلية  املحور  الذي ذكرته يف  الرئيس  العنوان  الدراسة تحت  والبحث. ولذا، ستكون  التواصل 
بتجديد  األبرز  الدور  آرتو  وكان ملرسح  والفنيات(.  والتقنيات  املاهية  آرتو  واملقدس )مرسح  املرسح 
املرسح الغريب، وله األسبقية ، وقد امتاز برؤى تجديدية مهمة يف البحث املرسحي، وتبدو كبنى جاملية 

فضىل. وستكون هناك جملة من املراجع التي ترثي البحث. 
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المحور الثالث:
الطقس والمقدس في المسرح العربي و اإلفريقي 

Thème3: 

Le sacré dans le théâtre afro- arabe
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تمثلات المقدس في المسرح العربي الحديث، من التأصيل إلى الكتابة الدرامية -12

Dr. Said Ennaji (Maroc)

املقدس  لتجربة  الحديث وكيفية متثلها  العريب  بالبحث يف مسارات املرسح  األمر  يتعلق   
عىل مستويني:

للتأصيل يف املرسح، وهيمنة مفهوم »استعادة  التنظري  النقدي من خالل  الفكر  األول عىل مستوى 
األصول« أو »الحنني لألصول« عىل اقرتاحات تنظريية هامة يف املرسح العريب، من اقرتاحات يوسف 

إدريس إىل سعد الله ونوس رغم بعد فكر هذا األخري عن األول.

الثاين عىل مستوى الكتابة الدرامية، حيث استثمر املرسح العريب تجارب مقدس متنوعة، مثل مقدس 
أو  للحكيم  )أوديب  اليوناين  أو املقدس  القديم )بن سامل عمر يف مرسحية عشتاروت مثال(  الرشق 
عب  للمقدس  أخرى  متثالت  عرفت  العريب  املرسح  ولكن  عصمت(.  لرياض  بأنتيغون  يليق  الحداد 
قنوات مختلفة أهمها استثامر الرثات سواء من خالل استعادته يف الكتابة الدرامية )مثال مرسحية 
أو من  علولة(   القادر  لعبد  االجواد  أو  لعلج،   للطيب  الحلقة  الصديقي،أو قايض  للطيب  البساط 
خالل االعتامد عىل الرتاث الثقايف الشعبي القرتاح أسلوب مرسحي قائم يهدف إىل التواصل الفعال 

مع الجمهور، وهنا سنتوقف عند تجربة عبد القادر علولة يف أسلوبه املرسحي.

المقدس والطقسي في المسرح الامارتي - 13

Dr. Mustafa Md Sid Ahmed (Soudan)

العودة  كانت  العرىب  مرسحنا  ...وىف  األوريب  نبعاملرسح  واالساطري  الطقوس  رحم  من   
عربية.. بصبغة  مرسح  عن  البحث   مالمح  من  ملمحا   والطقوس  فىاالساطري  والبحث  للجذور 

املرسحاالماراىت شكلت فيه الطقوس رافدا مهام من روافد استنبات 

وناجى  عبدالله  اسامعيل  املرسح  كتاب  ظهور  مع   . اماراتيةمتميزة  بهوية  بذرة مرسح   
الحاى وجامل مطروسامل الحتاوى مستلهمني للطقوس واالساطري املحلية .اختيارا واعياومقصودا...

ىف ظاللتغريات العاصفة التى واجهها املجتمع االماراىت وهو ينتقل بخطوات متسارعةمن   
البداوة اىل الحداثة شكلت الثقافة واالداب والفنون حائط الصد االول فىمحاولة تاكيد الذات والهوية 
الواقعىوالروحى  ببعدها  االجتامعية  واملامرسات  الطقوس  ىف  والبحث  املاىض   اىل  العودة  وكانت 

وضمينهاىف النصوص والعروض املرسحية
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ىف  السحر  طقوس  االول  مناذج  ثالثة  تناولنا  االماراىت  املرسح  ىف  عنالطقوس  بحثنا  ىف   
نصوصوعروض سامل الحتاوى واسامعيل عبد الله وناجى الحاى  والثاىن منوذج الزارفىنصوص ناجى 
العامرى  محمد  عروض  ىف  القفال  البحرى  الطقس  الحتاوىومنوذج  وسامل  العامرى  ومحمد  الحاى 

وجامل مطر

وختاما توقفناامام بعض املالحظات العامة مثل توسل كتاب املرسح االماراىت بالطقوس   
الشعر  مع  االماراتىمقارنة  املرسح  ىف  الطقسية  املامرسات  وبوزر  والهوية  الذات  تاكيد  فىسبيل 

والرواية واملوسيقى ومتيز الطقوساالمارتية ىف املرسح بالبعد االجتامعى وخفوت البعد الدينى

 حضور مسرح ما بعد الدراما وتجلياته في تفكيك سلطة الخطاب السائد )في الثقافة - 14 
المصرية)

Dr. Md Samir El Khatib (Egypte)

تنطلق اشكالية الورقة البحثية من رصد عالقة مرسح ما بعد الدراما يف الثقافة املرصية،   
وتؤسس هذه االشكالية فرضية وهي أن دخول تيار مرسحي جديد يف بنية ثقافية مغايرة عن البنية 
والتي  اليها  الوافد  الثقافة  هذه  يف  مهيمنة  خطابات  مع  ثقايف  رصاع  يف  يدخل  فيها  تأسس  التي 
تتحكم يف انتاج وتلقي الخطاب املرسحي بصفة عامة. ألن التيار املرسحي الجديد مثل  - مرسح ما 
بعد الدراما - قد يكون محمل بقيم وافكار تزلزل أركان الثقافة الوافد اليها وقد يسبب تصدعات 
اللغة والجسد. لذا، قد يحمل مرسح  العالقة بني  العالقات مثل  يف مفاهيمها واعادة ترتيب بعض 
ما بعد الدراما بني طياته مالمح االعصار الذي يعري األسس الراسخة من اسطوريتها وينزل بها من 

عليائها إىل أرض الواقع ليضحد رشعيتها الثابتة التي تعالت عىل تغريات.  

ويبدو أن هذا ما حدث يف مرص مع تيار مرسح ما بعد الدراما الذي بدأ يظهر تجلياته   
يف بداية تسعينيات القرن العرشين يف مرص لكن تحت صيغ مختلفة الهدف منها االهتامم بشعرية 
الفضاء املرسحي والتخلص من ثقافة الكلمة املؤسسة لثقافتنا .. من ثم يهتم الباحث برصد خطابات 
العروض املرسحية التي تنتمي ملرسح ما بعد الدراما وعالقتها بالخطاب الثقايف وتعامله مع السلطة 
تحدث  وحيث  عوين،  لوليد  حليم  تحية  عرض  التالية  العروض  عىل  تطبيق  مع  مرص.  يف  املهيمنة 

االشياء ملحمد شفيق.
-1 مفهوم الجسد يف مرسح ما بعد الدراما

-2 جسد العرض وعالقته بجسد العامل
-3 العرض املرسحي وموقعه الجسدي 

ا- االدء الثقايف 
ب- االداء الفني 
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       حدود المقدس و المدنس  في مسرحية » لا تقصص رؤياك » لآسماعيل عبدالله  -15

Dr. Djamila Mostapha al-Zekai, (Oran, Algérie)

إن التعارض فيام بني املقدس واملدنس ال يرتجم عىل أنه تعارض فيام بني الواقعي والخيايل   
الواقع  مع  الطبيعي   فوق  ما  الواقع  مشاركة يف  لكنهام  عادة،  الديانات  مؤرخي  بعض  يعتقد  كام 
الطبيعي املتموقع بوسطه الكوين. ولذلك يظل رجل الدين عىل حاله يف عوامله املقدسة، حيث تقام 
أن  املقدس. مع  الفضاء  لروحانية يعيشها كل مؤمن يف  أنها تظاهرات جلية  الدينية عىل  الحفالت 
أول تعريف للمقدس مفاده أنه يتعارض مع املدنس، علام أن التعارضات بينهام ال تعد وال تحىص 

وهي مؤقتة... 

كثريا ما ال يتجرأ الباحث العريب عىل دراسة املقدس باملدنس عالوة عىل أن املقدس يكون   
موضع مهابة؛ خشية منه خدش املعتقد الديني واملساس به. وقلة قليلة تتجارس لتخوض غامر هذا 

املجال املحفوف بهالة من الحيطة والحذر.

ليشحذ  واملدنس  املقدس  فضاءات  مع  يتامهى  ما  كثريا  فإنه  بالطقس  األمر  تعلق  وإذا   
له  باحتفاء  للمدنس  خده  ويسعر  الرئيسة  فكرته  فيدعم  املدنس  حساب  عىل  املقدس  وترية 

خصوصيته...

ومدنس وطقس(  )مقدس  الثالثة  األطراف  ومعاينة هذه  تقيص  إىل  الورقة  تناشد هذه   
مبرسحية " ال تقصص رؤياك" من تأليف اسامعيل عبد الله وإخراج محمد العامري. كام أنها ستسائل 
عملية مرسحتها واستقصاء عواملها املتخيلة، وكيفية مرورها إىل الخشبة العربية فتحتفي بها بغض 

النظر عن الحساسية واالحرتاس والحزازة التي يقابل بها املتلقي العريب مثل هذه املواضيع... 

  وهذا ما يثري ثلة من األسئلة الجوهرية ومؤداها: كيف ترصف الكاتب مع النص القرآين 
فسخره لعامل األيقونات املشهدية، فمرر الرسائل الهادفة التي من شأنها أن تستكنه الواقع السيايس 
يبقى  أن  من  املخرج  متكن  كيف  ثم  املرسحي؟؟  والفن  السياسة  بعوامل  املتفرس  بجرأة  وتكاشفه 
أمينا عىل النص الدرامي فُيمتع هذا املتلقي الذي ما كان ليقبل بوصول هذا الخطاب املقدس إىل 
الخشبة، فيحمل مؤرشات ورموزا لها أبعادها وإيحاءاتها التي بّلغت رسائل الكاتب بتبئري إخراجي 
ومثة   ... ومدنس؟؟؟  ومقدس  طقس  عب  اللهجة  شديد  وتقريعا  وتنبيهية  تعبريية  تتهالك  وبآليات 
أسئلة إشكالية حصيفة أخرى ستكون هذه الورقة مرسحا لها لتعمل عىل تفكيك العرض املرسحي، 

مسائلة أدق بناه بغية بناء نص نقدي لعله يكون يف مستوى النصني )تأليفا وإخراجا(... 
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                        أبو الفنون و الطقوس وسؤال الهوية: المسرح السوداني نموذجا -16  
 Dr. Issam Abou El Kassem (Soudan)

يف  سودانيني،  مرسحيني  طرف  من  ُبذلت  التي  املحاوالت  إىل  مداخلتي  يف  سأتطرق   
مواقيت مختلفة، الستثامر وتوظيف املامرسات الطقوسية املحلية، بحركاتها و ألبستها وأكسسوراتها 
ومناخاتها، يف إطار سعيهم إىل توطينفن املرسحفي الرتبة السودانية ونيال العرتافبه كوسيلة إبداعية 

ومعرفية وسط األهايل الناقمني، دامئا، عىل كلام يحيل إىل و يذكر بثقافة املستعمر.

وسأحاول يف مداخلتي النظر إىل املظاهر واالستلهامت الطقوسية يف بعض النصوص والعروض التي 
قدمت وتقدم يف املشهد املعارص للمرسح السوداين، وذلك عب محورين: 

أ/ تأصيل املامرسة املرسحية .   بـ/ سؤال الهوية الثقافية

17- Le rituel dans le théâtre ivoirien .

Dr. Weyer Acho (Côte d’ivoire)

 Quel qu’il soit, le visage du théâtre ivoirien s’assimile à celui 
pratiqué à travers le monde. 

 Le théâtre ivoirien est influencé par divers courants ou esthé-
tiques. Les plus connus sont le « Didiga » ou l’art de l’impensable de 
ZadiZaourou, la « griotique » de NiangoranhPorquet, le Kotéba de Sou-
leymane Koly, le théâtre rituel de WerewereLicking et de Marie José 
Hourantier, le Duo-Théâtre de Martin Guedeba et Kwahulé KOFFI et le 
Mono-théâtre d’Ignace Alomo. 

 Malgré leur spécificité, ces différentes tendances qui remplis-
sent indéniablement les fonctions universelles du théâtre, ont les mêmes 
sources d’inspiration : la société.  Un substratmultiforme, complexe et 
contingent qui offre au théâtre l’opportunité de s’interroger et d’inter-
roger les consciences sur nos valeurs culturelles et humaines. Dans ce 
contexte, quelle est la part réservée au sacré par les esthétiques théâtra-
les dans leur démarche artistique ? 

 Une problématique à laquelle nous tenterons humblement de ré-
pondre dans notre communication portant sur le thème : « Regard sur le 
sacré dans le théâtre ivoirien ».  
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المحور الرابع:
الطقس والمقدس في المسرح الجزائري

Thème4: 

Le rituel et le sacré dans le théâtre Algérien 
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 جدلية المقدس و المدنس في المسرح الجزائري ) مقاربة تطبيقية )   -18
Dr. Hassane Tlillani (Skikda, Algérie)

مهاد : 

لعله من املفيد أن نشري بداية إىل أن عملية توظيف البعد الديني يف املرسح الجزائري   
يتحكم فيها عامالن متناقضان ومتصارعان. 

البعد  توظيف  ملوضوع  مستوفية  أنها  نعتقد  دراسة  إجراء  املقال  هذا  يف  حاولنا  لقد   
الديني يف املرسح الشعري الجزائري ، و لقد مكنتنا هذه الدراسة من الخروج مبجموعة من النتائج 

ميكن إجاملها كام يأيت :

- إن اهتامم املرسح الجزائري بتوظيف البعد الديني ، قد بدأ منذ البواكري األوىل ، و ذلك استجابة 
لظروف الجزائر و هي تكابد ويالت االستعامر الفرنيس ، و هو ما جعل التوجه نحو توظيف البعد 
و  الهوية  عن  الحفاظ  مجال  يف  خاصة  و   ، الجزائرية  الوطنية  الحركة  لتطلعات  يستجيب  الديني 

الشخصية القومية للجزائر ، و هي تواجه سياسة املسخ و التنصري املنتهجة من قبل االستعامر .

قورن  ما  إذا  بالقلة  يتسم  ال  الديني  البعد  توظيف  نحو  املتجه  الجزائري  املرسحي  اإلنتاج  إن   -
كتاب  إسهامات  يقترص عىل  الصفة-  بهذه   – يكاد  ذلك  مع  و  الجزائري،  املرسح  العام يف  باإلنتاج 
جمعية العلامء املسلمني الجزائريني ، حيث تفاعل يف هذا اإلنتاج هدفان ، هام الهدف السيايس من 
خالل مقاومة االستعامر ، و الهدف الرتبوي من خالل تقريب الحوادث  و املناسبات الدينية للناشئة 

الجزائرية ، و ذلك يف إطار ما ميكن أن نسميه باملرسح املدريس .

هدف  ليلبي  جاء  قد  مرسحياتهم  يف  الديني  البعد  توظيف  إىل  الجزائريني  املرسحيني  سعي  إن   -
باملبالغة يف  املرسحيات  لذلك متيزت  و  األول،  املقام  للجزائر يف  اإلسالمية  العربية  بالهوية  التمسك 
متجيد الشخصيات و الحوادث و املناسبات الدينية اإلسالمية يف مواجهة املعتقدات الدينية األخرى 

.

- إن رؤية املرسحيني من خالل توظيف البعد الديني يف املرسح الجزائري ، قد اتسمت بنوع من 
السطحية ، بحيث إن الرصاع الذي تشخصه املرسحية ال يكاد يتجاوز ثنائية اإلميان    يف مواجهة 
 ، الجوهرية األخرى املحركة للرصاع  الغوص يف األسباب  ، دون  الباطل  الحق يف مواجهة  أو  الرشك 
فأهداف االستعامر الفرنيس للجزائر مثال مل تكن دينية و ثقافية         و حسب، بل لعلها كانت 
اقتصادية توسعية استيطانية يف املقام األول.كام أن املأساة الوطنية الجزائرية يف عهد االستقالل مل 
دينية  نوايا  لبست  إن  و  األساس،  اقتصادية يف  بل ألسباب سياسية و مصالح   ، دينية  تكن ألسباب 

عقدية .

مينع  مل   ، الديني  املنظور  عىل  انكفائها  و   - التوجه  هذا  نصوص  بعض  يف   – الرؤية  إن سطحية   -
الكتاب عن محاولة إيجاد جسور تواصل بني املايض الذي تصوره مرسحياتهم و الحارض الذي تتناوله 
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بالتشخيص و املعالجة، فاستطاعوا بذلك توظيف البعد الديني كقناع للتعبري عن الواقع الجزائري.

الصدق  جانب  بتغليب  الغالب  يف  اتسم  قد   ، الجزائري  املرسح  يف  الديني  البعد  توظيف  إن   -
التاريخي عىل حساب الصدق الفني ، فلم يكن تعامل املرسحيني مع الرتاث التاريخي لإلسالم بحرية 
تقتضيها طبيعة اإلبداع ، بل تعاملوا معه بنوع من التقديس ، إىل درجة توثيق بعض املعلومات يف 

الهامش ، و هي ميزة عادة ما نجدها يف التاريخ و ليس يف الفن .

- إن الشكل املرسحي الذي غلب عىل املرسحيات الجزائرية التي سعت إىل توظيف البعد الديني ، هو 
املرسح الكالسييك مبميزاته التقليدية من احرتام قانون الوحدات الثالث      إىل استخدام اللغة الفصحى 
، مع اإلشارة إىل أن هناك من حاول استخدام املرسح الشعري  غري أن هذه املحاولة مل تجد نضجها 
مرسحيا -و بخاصة عند أجيال ما قبل االستقالل -    و مل تكتمل بعد ، فهي ال تعدو أن تكون شعرا 

مرسحيا أكرث من كونه مرسحا شعريا     و هو ما حاولنا توضيحه يف إحدى فقرات هذا املقال .  

 مسرح الاغواط بمسرح الطقس كإحساس ومخبرية ما بعد الدراما  -19

Dr. Haroun El Killani  (Laghouat, Algérie)

مجموعة مرسح األغواط مغامرة طقسية بروح عرصية و البحث عن أسئلة جديدة و ليس   
اإلجابة عن أسئلة قدمية .

انطالقا من  أن كل تجديد هو نسبي و ثوابتنا قارة تخضع للموروث الديني .، فهل نتمكن   
من مزج التجربة والخوض بها تحت سامء االنتقائية.هل سنتمكن باملابعدية يف الحفاظ عىل أمالكنا 
اإلميانية و تطويع قاعدة االنفالت من القبضة األدبية للدراما مبا أن الحداثة أصال مرتبطة باإلبداع  و 
التجربة يف مرسح  بعد غطس  للقضايا  النفوس  لتحريك  التأمل  يكفي  ، فهل  بالحرية  الوعي مرتبط 
الطقس .هل سيتيح لنا الطقس اإلحساس حقا و يقدم لنا املعنى يف مرسح يختبئ وراء شكل املابعد 

.تجربة بالصورة و الفيديو إلنتاج الفرقة و ردات الفعل

طقوس الديوان ومسرحة الجسد بمناطق الغرب الجزائري- دراسة في الأشكال  - 21

Dr. Lakhdar Mansouri (Oran, Algérie) 

تعتب الطقوس الشعبية و أخص بالذكر ظاهرة احتفاالت الديوان مبناطق الغرب الجزائري   

جوابا عن عالقة الجسد الراقص باملرسح و طاقاته التعبريية و امتداده األنرثوبولوجي و الديني وحتى 

السيايس للتأكيد عىل حضوره يف سلوكاتنا اليومية للوصول إىل الحقيقة...
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تتطرق املداخلة إىل أهمية طقوس الديوان يف مرسحة الجسد من خالل دراسة تطبيقية   

ملهارة الحركة أثناء الرقص وإمكانية تجريبها يف املختبات املرسحية املعارصة.

                                      شعرية المقدس والمدنس في النص المسرحي المعاصر  - 22

Dr. Salim Berkane (Sétif, Algérie)

سنحاول أن نقدم مداخلة موسومة بـ: شعرية املقدس واملدنس يف النص املرسحي املعارص-  

باستنطاق مختلف  املدينة«لعزالدين جالوجي-بحيث سنقوم  لنص مرسحية«النخلة وسلطان  دراسة 

األنساق النصية التي أطرت للخطاب والخطاب املضاد يف نص املرسحية من منطلق األبعاد الداللية التي 

يؤطرها خطاب املقدس واملدنس يف ثنايا نص املرسحية الذي ينهض عىل أنساق الطقوس املتمفصلة 

ضمن الخطاب املهيمن يف نص املرسحية ومن مثة تتحدد شعرية الخطاب الطقويس للعمل املرسحي.

جماليات الطقس في.مسرحية ثاسليث نونزار  )لمسرح باتنة الجهوي)  - 23

Dr. Ben Aicha Leila (Sétif, Algérie)

لقد ارتبط املرسح الجزائري يف نشأته بالرتاث ارتباطا وثيقا ومنذ بداياته األول ، والشك يف   

أن املتصفح للريبتوار املرسحي الجزائري سيقف عىل عدد هائل من املرسحيات التي كان الرتاث اهم 

مصدر استمد منه املرسحيون موضوعاتهم وأسقطوا عليه واقعهم ...ولعل األساطري واملعتقدات التي 

توارثها الضمري الجمعي منذ عصور خلت قد فتحت املجال واسعا أمام املبدعني الستغالل هذا اإلرث 

الحضاري والفكري مبا يحمله من طقوس ومعتقدات وعادات ومامرسات .. ومن بني أوجه التوظيف 

الرتايث يف املرسح الجزائري استلهام األساطري واستغاللها كلون من ألوان الرتاث الشعبي وهذا ما يقودنا 

صوب الحديث عن بعض التجارب التي سجلت حضورها بقوة من بينها القراب والصالحني لولد عبد 

الرحامن وتوظيفه ألسطورة حليمة العميا واألولياء الصالحني ،إىل جانب تجارب أخرى يف ذات السياق 

كمرسحية )عشيق عويشة والحراز( ،وغريها من امرسحيات ايت قامت عراها عىل التوظيف الجاميل 

والفني لألساطري الجزائرية يف املرسح املعارص.ولعل مرسحية ثاسليث نونزار ملرسح باتنة الجهوي هي 

إحدى املرسحيات التي عالجت اسطورة إله املطر »أنزار« وقامت يف شكلها االستعرايض الفني عىل 

جملة من الطقوس التي ال تزال بعض القبائل يف األوراس وغريها من املناطق متارسها ، ولكن السؤال 

الجامليات  ، وماهي  العرض املرسحي  الطقس ضمن هذا  الذي يطرح  نفسه هو كيف كان حضور 

الفنية التي تم إضفاؤها عىل الطقس يف سياق هذا العرض ، وهل تم تشويه الطقس او تحويره أو 

تغيري معامله؟ وما تأثري ذلك عى الطقس املوروث يف شكله وجوهره؟؟، ثم ما هي املبرات الفنية التي 

قد يستند إليها الكاتب أو املخرج للقيام بذلك. 



38



39

Notices Biographiques des conférenciers

قائمة المحاضرين
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Professeur Djamil Aïssani
Président du Colloque Scientifique International 

Djamil Aïssani, Mathématicien et homme de culturel 
algérien. Avec la société Savante Gehimab Béjaia (http://
www.gehimab.org), il a été associé à l’organisation 
de plusieurs manifestations culturelles et artistiques 
d’envergure : Production de la pièce de théâtre pour jeune 
public «Léonardo Fibonacci à Bugia » (T.R.B.) et de la 
pièce «Mashdaly Zwawi fi Tilimsan», Commémoration du 
centenaire de la naissance de Cheikh Saddek El-Bedjaoui 

(Ahbab Cheikh Saddek El-Bedjaoui), création de l’espace débats du festival de 
Djoua (Association Djoua) et du Festival Culturel de la Musique et de la Chanson 
Kabyle (Maison de la Culture),… Il est Commissaire de la Méga - Exposition 
«L’Age d’Or des Sciences en Pays d’Islam» qui vient d’inaugurer le Centre 
National des Etudes Andalouses - Tlemcen (2012). 
E-Mail: lamos_bejaia@hotmail.com 

M. Omar Fetmouche
Commissaire du Festival International

Titulaire d’une licence en langue et littérature française et 1ère 
année magistère. Omar Fetmouche a donné ses premières pièces 
au Théâtre Régional de Béjaïa. En effet, c’est avec Harf b’harf 
(1986) que le TRBéjaïa a inauguré son ère professionnelle. S’en 
suivent Hzam El ghoula, et Rdjal ya hlalef, trois pièces qui 
installent le TRB dans une dynamique de création.
En plus du T.R.Béjaïa, Fetmouche a collaboré ave le TR Bat-
na avec deux pièces Aouicha ouel haraz et Alam el Baouche. 
Revenu en 2004 au théâtre Réginal de Béjaïa ; Fetmouche a 

monté successivement Fadhma n’Soummer, Wouhouch.com, Mashdaly Zwawi fi 
Tilimsan. Omar Fetmouche est actuellement Directeur du Théâtre Régional Bou-
guermouh Béjaïa.
E-Mail: omarfetmouche@yahoo.fr

M. Brahim Naouel 
Coordonateur du Colloque Scientifique International

Professeur de théâtre et d’histoire du cinema à l’ISMAS 
( Institut Supérieur des métiers des arts du spectacle et de 
l’audio-visuel ) Alger. Chef du département art du spectacle, 
puis Directeur de l’ISMAS (2008 – 2010). Conseiller au TNA 
(Théâtre National Algérien ) de 2004 a 2013 . Directeur artis-
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tique au Festival National du théâtre Professionnel (2006 – 2013). Commissaire 
du Festival International de Théâtre (2009 – 2011). Adjoint du Chef de Départe-
ment des Evènements culturels (Alger capitale de la culture Arabe 2007 ; Festival 
Panafricain d’Alger 2009 ; Tlemcen capitale de la culture islamique 2011). Mem-
bre de l’Institut Arabe de Théâtre ( Emirat Arabe Uni ). Membre ou président de 
Jury de plusieurs Festivals nationaux (Alger, Batna, Ain Témouchent, Annaba, 
Tizi Ouzou, Mostaganem, Médéa,…) et internationaux (Avignon, Edimbourg, Le 
Caire, Mekness, Damas, Sultanat d’Oman, Pékin,…).
E-Mail : bnoualart@yahoo.fr

Soheib Bencheikh (France)

 De son nom complet Soheib Bencheikh el Hocine, 
intellectuel et chercheur en sciences religieuses, 
est l’un des musulmans libéraux les plus connus 
en France et en Europe. Français, de parents algé-
riens soufis, il est né en 1961 à Djeddah, en Ara-
bie saoudite. De 1995 à 2005, Mufty de Marseille 

nommé par l’Institut musulman de la Mosquée de Paris, il présidait le Conseil 
de réflexion et d’action islamiques (CORAI) et dirigeait l’Institut supérieur des 
sciences islamiques à Marseille (ISSI). Soheib Bencheikh est connu pour ses pri-
ses de position publiques en faveur d’un islam libéral.

د. عبدالنارص خالف

منسق امللتقى

-دبلوم الدراسات العليا يف الفنون املرسحية،تخصص: نقد/ املعهد الوطني  

العايل للفنون املرسحية – برج الكيفان الجزائر.

- مدير املركزالثقايف ،  بشري االبراهيمي ،البوين ، عنابة و مدير عام لديوان 

و  ملتقيات  لعدة  العليا  التنظيم  لجان  رئيس  عنابة.   ، والسياحة  الثقافة 

مهرجانات وطنية وعربية ودولية ،  آخرها  املنسق العام للملتقى الدويل للكتاب العرب يف املهجر بقرار من 

رئيس الجمهورية الجزائرية 2007

- أسفار الشاعر عبدالله  بوخالفة  – منشورات املكتبة الوطنية الجزائرية 2005 

 الرتاكيب الشعرية / القصصية  / الروائية:

- فائز بجائزةابن بطوطة لألدب الجغرايف ،  يف مجال تحقيق الرحالت ،الدوحة ،قطر2010
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د. مشهور عيل مصطفى  )لبنان(

•أستاذ يف الجامعة اللبنانية _ معهد الفنون الجميلة. 	
•مخرج ومؤلف مرسحي وممثل. 	

•ناقد وباحث يف مجايل املرسح وعلم اإلجتامع. 	
الثالثة،  السوربون  جامعة  والسينامئية،  املرسحية  الدراسات  يف  دكتوراه 

باريس.
مرسحية أسود ع أبيض )1987- 1989( تأليف وإخراج.

ترجمة مرسحية » أنتيغون« عن الفرنسية لبتولد بريخت الصادرة عن املرسح 
العاملي، دولة الكويت.

عضو لجنة التحكيم يف مهرجان الخرايف لإلبداع املرسحي، الكويت، عام 2004.

د. هزاع الرباري )األردن(

هزاع ضامن عبد العزيز الرباري من مواليد 5/4/1971، حسبان /ناعور، 

- يعمل مديراً ملديرية الدراسات و النرش/ وزارة الثقافة. ناطقاً إعالمياً لعدد من مشاريع وزارة 

العام  االتحاد  عضو  األردنيني.  الكتاب  لرابطة  اإلدارية  الهيئة  عضو  لعمله.  باإلضافة  الثقافة 

املرسحية. عضو مؤسس جمعية حسبـان  لفرقة طقوس  العرب. عضو مؤسس   والكتاب  لألدباء 

الثقــافيـة.

الجوائز: حائز عىل جائزة عويدات اللبنانية ألفضل رواية يف الوطن العريب لعام 2001 م .

اإلصدارات: الجبل الخالد ) رواية ( 1993 م. أعايل الخوف )رواية( 2014م

املرسح: كتابة عدد كبري من النصوص املرسحية. عضو لجان تقييم نصوص مرسحية. عضو لجان تحكيم مهرجانات مرسح.

hbarari54@hotmail.com   : البيد االلكرتوين

الجامعة  د. د. مروة مهدي عبيدو.  درجتني.للدكتوراة. باحثة مرسحية وأكادميية. 

 Mahdy-Abidou Marwa  .الحرة بربلني، املانيا

 Obtaining a doctoral degree at the Faculty of Arts at 
Helwan University in Cairo and the University of Cologne, with 
the theme: "The implied audience in BertoltBrecht's`Theater", 
with the grade: excellent. Employed as General Manager for 
the Non-government Association "Zatie.v.-Zentrumfürarabisches Theater und In-
terkuluralität Berlin". Member of the Editorial Committee of the first Arab Jour-
nal of Performance Studies. Book: "Metamorphoses in modern theater", issued by 
the Ministry of Culture, Cultural Institute of the Supreme Council for Education 
in Cairo. Award for the intercultural communication through theater art between 
Europe and the Arab world, Sharjah Theatre Festival, Department of Culture and 
Media, the United Arab Emirates. e-mail: marwaabidou@gmail.com 
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د. كريــم رشــيد )السويد(

• كاتب ومخرج مرسحي مقيم يف السويد منذ 20 عاما.

• عمل قبل هجرته من العراق مدرساً يف قسم املرسح يف جامعة بابل 

وجامعة بغداد / أكادميية الفنون الجميلة . 

• شارك يف مهرجانات عربية وعاملية وقدم عروضه عىل مسارح مدن 

مختلفة من بينها ستوكهومل ، غوتنبغ ، أمسرتدام ، فالنسيا ، بريوت ، 

بغداد ، عامن ، قرطاج ، القاهرة ، األسكندرية وماملو . 

• حصل عىل جوائز يف التمثيل واألخراج والكتابة املرسحية آخرها جائزة التأليف املرسحي لعام 2011 من الهيئة 

العربية للمرسح يف الشارقة ، عن مرسحيته )) جئُت ألراك ((.

• مخرج ومرشف فني يف مرسح بالحدود ـ السويد.

• مؤسس ومنسق رابطة )) مرسحيون عرب يف املهجر ((

 I (( يعمل حاليا كاتب وممثل يف مرسح الدولة البلدي ملدينة ماملو يف السويد حيث ُتعرض حاليا مرسحيته •

)) cametooseeyou

E-mail: k.rashed@hotmail.se أو Karim.rashed@malmostadsteater.se 

د. حبيب مونيس  )الجزائر(

أستاذ التعليم العايل بجامعة سيدي بلعباس /كلية اآلداب واللغات والفنون.، قسم 
اللغة العربية وآدابها.. تخصص يف فلسفة القراءة وتحليل الخطاب وأنجز عددا 

من الدراسات املنشورة يف كتب منها
-فلسفة القراءة وإشكالية املعنى. -القراءة والحداثة.

فعل القراءة... النشأة والتحول
العريب  النقد  يف  املنجز  النقد..  -نقد  القديم.  العريب  النقد  يف  الكتابة  -نظرية 

الحديث.
نظريات القراءة يف الفكر املعارص.

-الواحد املتعدد.. النص األديب من الرتجمة إىل التعريب.
توترات اإلبداع الشعري.

-شعرية املشهد يف اإلبداع األديب. -املشهد الرسدي يف القرآن الكريم
ترددات الرسد يف القرآن الكريم.

مراجعات يف الفكر والنقد واألدب ويف الرواية
-جاللته األب األعظم. -متاهات الدوائر املغلقة.

مقامات الذاكرة املنسية.
-عىل الضفة األخرى من الوهم.

العني الثالثة.

      hab_mounsi@hotmail.com :البيد اإللكرتوين
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د. عبدالكريم عيل جواد اللوايت )سلطنة عمان(

الدرجة العلمية: دكتوراه يف الدراما – جامعة هول بريطانيا 2004م

الوظيفة: مستشار الوزير للبحوث والدراسات     الجامعة: وزارة الرتاث والثقافة

akarimaj@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

د. السيد حافظ عىل رجب  )مصر(

فلسفة  قسم  األسكندرية  جامعة  خريج  العربية.  مرص  جمهورية  األسكندرية  محافظه   1948 مواليد  من 

وأجتامع عام  1976/ كلية الرتبية. حاصل عىل الجائزة األوىل ىف التأليف املرسحى مبرص عام 1970.

رئيس تحرير مجلة رؤيا والتى تصدر ىف مرص سابقاً -

- عضو اتحاد الكتاب العرب

- عضو اتحاد الكتاب املرصيني

- عضو نقابة املهن التمثيلية املرصية

- عضو نقابة املهن السينامئية املرصية

_ عضو نادي القلم الدويل فرع مرص

- مدير مركز الوطن العرىب للنرش واإلعالم رؤيا ملده خمسة سنوات )سابقاً(

-عضو رشيف يف املنظمة األمريكية للرتبية املرسحية جامعة أريزرونا ) الواليات املتحدة (

 1987 دار آزال لبنان. 2003 املركز القومي للطفل.

E-mail: justhappy_man2000@yahoo.com

د. نوال بن براهيم )المغرب(   

  

.أستاذة التعليم العايل باملعهد العايل للفن املرسحي والتنشيط الثقايف – الرباط 

 دكتوراه الدولة تحت عنوان »االفرتاض الجاميل بحث نظري يف اإلبداع املرسحي«  -

 (2007﴾. رئيسة شعبة التشخيص املرسحي سابقا باملعهد العايل للفن املرسحي

 والتنشيط الثقايف – الرباط. كتاب يف ثنايا النص املرسحي مقاربة تحليلية لإلبداع

 املرسحي، منشورات وزارة الثقافة 2013. رئيسة لجنة  الجائزة الوطنية للثقافة

 األمازيغية – صنف املرسح – 2008. رئيسة لجنة التحكيم ملهرجان فاس الدويل

الجامعي يف دورته 12 – للمرسح  الدويل  أكادير  التحكيم مبهرجان  لجنة  االحرتايف – 2010. رئيسة   للمرسح 

2007

E-mail: naoualbenbrahim@hotmail.fr
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Souria Grandi (France)

Doctorante Arts du spectacle: théâtre. Laboratoire : 
H.A.R., Université Paris Ouest. Masters2 Identités 
Linguistiques et Transferts Culturels, Université de 
Nantes. Auteur de
« Les lieux asilaires dans le théâtre algérien d'expres-
sion française des années 1990 et des années 2000», 

in Frédérique Toudoire-Surlapierre et Florence Fix (dir.) Un théâtre en quête d'es-
pace ? Expériences scéniques de la limite, Dijon: Editions Universitaires de Di-
jon, 2014, pp. 195-205.
E-mail : sirius03zg@yahoo.co.uk

د/ عبد الواحد ابن يارس )املغرب(  

- أستاذ التعليم العايل يف املرسح واالنرتوبولوجيا والنقد الحديث.
- ناقد مرسحي وسيناميئ .

- رئيس سابق لقسم اللغة العربية و آدابها )1996/2008( بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة القايض عياض مبراكش – املغرب.

- مدير لوحدات التكوين والبحث يف سلك الدكتوراه والسلك الثالث )1996 - 
.)2006

- ساهم يف تأسيس واإلرشاف عىل العديد من املهرجانات املرسحية الجامعية واالحرتافية.
- صدر له :

.) • عشق املرسح، دراسات نقدية ،188 ص، )2011	
bnouyassir@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

د. منصور عيل محمد عاميرة )األردن(

بالنقد   املاجستري  األردن. حاصل عىل درجة  باحث وناقد مرسحي من  كاتب 

الحديث.  فاز بجائزة مرسح الطفل يف دورتها األوىل 2009 عن الهيئة العربية 

للمرسح الشارقة. شارك يف ملتقيات نقدية يف مهرجانات املرسح األردين: )يدير 

امللتقى، ناقد للعروض املرسحية(. نرشت له كتب يف النقد املرسحي: )دراسات 

مرسحية، املرسح األردين البدايات، جامليات مرسح الطفل، العالمة املرسحية، 

تحوالت يف الفرجة املرسحية، فضاء املرسح العريب.(
mansoamair@yahoo.com   :البريد اإللكتروني
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Pr Said Ennaji  (Maroc)

Pr. Said En-Naji is a professor at the university of Sidi 
Mohammed Ben Abdellah Fez Morocco, and the pre-
sident adviser. he was incurred scientific and academic 
assignments, he is the director of the festival of uni-
versity theatre in Fez, a judge in a number of festivals, 
and has contributed in many conferences and scientific 
seminars. He directed many projects of international co--
operation and supervised several cultural workshops at 
the university. He is a playwright and a director of sev-

eral university plays, and a writer of many books about the Arabic and Moroccan 
drama, one of his latest books has been recently published by the Arabic Theatre 
Institute under the title of ‘Epic Drama and the East, revision of B brecht’.www.
saidnaji.com snaji04@yahoo.fr

د.محمد سمري الخطيب )مرص(

-مدرس الدراما والنقد بكلية اآلداب جامعة عني شمس

.)iti( عضو مؤسس للمركز املرصي التابع للمركز الدويل للمرسح-

-عضو هيئة تحرير مجلة املرسح املرصية.

-عضو اللجنة العلمية ملؤمتر فرجة التحوالت، وتحوالت الفرجة،املجلس العلمي للمركز الدويل لدراسات الفرجة 

بطنجة، املغرب 2013، 2014، 2015

-شارك يف العديد من املؤمترات الدولية واملحلية.

-كتابة النقد يف بعض الدوريات العربية مثل )مجلة كتابات معارصة )لبنان(، مجلة املرسح )الشارقة(، مجلة 

املرسح املرصية، جريدة اخبار األدب، جريدة مرسحنا(

-بيان األعامل النقدية 

د. جميلة مصطفى الزقاي )الجزائر(

الوظيفة: أستاذة جامعية باحثة يف النقد والرتجمة
- الدرجة العلمية: أستاذة محارضة مؤهلة بقسم الفنون الدرامية، كلية اآلداب 

واللغات والفنون، جامعة وهران.
- عضو مقرر يف لجنة التحكيم يف املهرجان الوطني لإلنتاج املرسحي النسوي 

بعنابة من 24إىل 31 جانفي 2012.
لرجال املرسح يف  ريبريتوار  وإنجاز  الجزائري  املرسح  - ج- عضو يف مخب«أرشفة 

الجزائر.2009/ 2010.
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- د- »بنية الخطاب الروايئ الجزائري املعارص«تّم اعتامد املرشوع يف 3/5/2009 وهو مرشوع يدخل يف عداد 
مشاريع البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

E – Mail : djemszegai@yahoo.fr

Dr. Acho Yapi André (Côte d’Ivoire)

Plus connu sous le sobriquet de « ACHO Weye »r  
dans le milieu culturel ivoirien est l’un des transfuges 
de la griotique, une esthétique théâtrale ivoirienne, 

Depuis 2000, ACHO Weyer préside aux destinées de 
la Fédération nationale de Théâtre de Côte d’Ivoire 
(FENATH). Il est le fondateur du Festival interna-
tional des Théâtres sans Frontière (FITSAF) créé en 
octobre 1993. 

Il a été l’un des panélistes de la deuxième édition du Festival panafricain d’Alger 
en 2009 (PANAF 2009) portant sur thème : « Le théâtre africain, entre modernité 
et tradition ».

E-mail : weyer225@yahoo.fr  ou fitsaf@hotmail.com 

د. أحسن ثليالين )الجزائر(

الدكتور أحسن ثليالين ) TLILANI AHCENE ( كاتب و باحث ومرتجم 
، مختص يف املرسح ، حاصل عىل عدة جوائز وطنية و عربية ، يعمل أستاذا 
محارضا يف األدب بجامعة سكيكدة ، يف رصيده اآلن عرشة كتب مطبوعة ، 
موزعة عىل أقاليم املرسح ، و الدراسات النقدية ، و الرتجمة ، وأدب األطفال 

، و تتمثل هذه املؤلفات املنشورة فيام ييل :

الثورة الجزائرية يف املرسح العريب ) بحث أكادميي فائز بجائزة عربية ( 

منشورات محافظة املهرجان الوطني للمرسح املحرتف ، بإرشاف وزارة الثقافة ، الجزائر 2008.
رس الحياة ، و الخط نقطة ) مرسحيتان لألطفال ( منشورات املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، الجزائر 

 .2009
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هارون الكيالين )الجزائر(

a été récompensé au festival du théâtre arabe du Caire ver-
sion 2014. Fait partie de la troupe théatrâle de Laghouat. 
Auteur de la pièce de théâtre "Physio-Chamaya", mise en 
scène par Haroun al-Kilani de la coopérative culturele de 
Laghouat. A été présenté au TNA en 2012 ("le corps et la 
musique métal pour briser les tabous").

harounalkilani@gmail.com

د. أحميدة  العيايش )الجزائر(

Ecrivain et journaliste algérien né en 1958 à Sidi Bel Abbès. 
Dramaturge, il a été honoré à la 6ème édition du Festival du 
théâtre arabe à Sharjah.

د. لخرض منصوري )الجزائر(

Enseignant au département des Arts dramatiques à l'uni-
versité d'Oranes - Sinia. Voir son interview dans info 
Soir du 23/08/2008 sous le titre "La formation, ça se 
nourrit".

د. سليم بركان )الجزائر(

                                   
جامعة سطيف02                                    

salimborkane@yahoo.fr :بريد إلكتروني
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د. ليىل  بن عائشة ) قوايل( 

عىل  حاصلة  الجزائرية  باإلذاعة  سابقة  ومذيعة  سطيف  بجامعة  محارضة  أستاذة 

شهادة الدكتوراه يف الفنون الدرامية. تشغل حاليا منصب أستاذة محارضة )أ( بقسم 

الجزائري  املرسح  أرشفة  مخب  عضو  واللغات.  اآلداب  كلية  وآدابها  العربية  اللغة 

بجامعة السانية وهران. عضو لجنة القراءة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

2015م. عضو اللجنة الفنية للمرسح الجهوي بباتنة. رئيسة امللتقى العلمي للمرسح 

األمازيغي بباتنة دورات 2012/2013/2014. صدر لها أول كتاب عن التجريب يف املرسحبالقاهرةسنة 2005م.

ولها مرسحيتانقيد الطبع. شاركت يف عدد من الفعاليات الثقافية ويف عدد من امللتقيات الدولية والعربية.

E- Mail : leila_benaicha@yahoo.fr
 

د. حميد عالوي  )الجزائر(
  

ــ حامل لشهادة دكتوراه من جامعة الجزائر 2006 بعنوان » التنظري 
 املرسحي عند توفيق الحكيم «.

 ــ أستاذ تاريخ املرسح مبلحقة معهد الفنون الدرامية بباتنة .
 ــ أستاذ النقد املرسحي مبعهد الفنون الدرامية .

ـ رئيس لجنة اإلعالم واالتصال يف امللتقى الدويل األول للكتاب العرب يف 
املهجر ، الجزائر العاصمة 2007

Dr. Said Boutadjine (Khenchela, Algérie)

Romancier, critique et traducteur algérien Said Bou-
tadjine est né en 1958 à Texana (Jijel) compte une 
série de nouvelles dont «Ce qui m’est arrivé de-
main», « Que la malédiction soit sur vous…tous » 
et «Texana». 
L’écrivain algérien, actuellement enseignant de let-
tres arabes à l’université de Khenchla, a traduit plu-
sieurs romans dont « Nedjma » de Kateb Yacine et 
«étoile errante » de Jean-Marie Gustave Le Clézio. 

Said Boutadjine a, également, été honoré en 2009 par l’université de Khenchla où 
un livre sur ses œuvres littéraires et critiques a été édité et en 2011 à l’occasion du 
4e colloque national « Malek Haddad » à Constantine.
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مدير الملتقى األستاذ ابراهيم نوال           
عضوا   األستاذ عبد الناصر خالف      

عضوا   األستاذ محمد بوكراس    

اللجنة العلمية:

د. جميلة مصطفى الزقاي- جامعة تيبازة      رئيسا
د. عبد الحميد عالوي – جامعة الجزائر        عضوا 
عضوا  د. سعيد بوطاجين – جامعة ......     
عضوا  د. ليلى بن عائشة – جامعة سطيف   
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ولعل نظريات الدراما الحديثة وما انجّر عنها من تجارب تنظيرية وإخراجية   
عديدة  في محاوالتها لفتح آفاق جديدة نحو مسرح مغاير لما هو سائد، والذي- 
إلى  والمتطلع  بالجديد  الشغوف  المعاصر  الملتقى  فضول  يشبع  ال  أصبح  ربما- 
التغيير الدائم،  معتبرة الشرق مالذا لما يحتويه من زخم طقوسي وترسانة رموزية 
واسعة، ويمكن أن ندرج هنا - على سبيل المثال ال الحصر – جهود فرناندوا أربال 
)Fernando Arrabal( وإشكالية اللعب الدرامي المركب والمتحول في الشعائر 
الدينية، أريان موشكين )Ariane Mnouchkine( ومسرح الشمس، أنطوان أرتو  
في  المقدس  الشامل،  المسرح  الى  المقدس  المسرح  من   )Antonin Artaud(
عروض  الرقص الحية، دراسة بالي نيجنسكي )Nijinski( مقدس الربيع، كلودال 
   )Eugenio Barba( والمسرح المقدس الروحي، ايوجينيو باربا ) Paul Claudel(
وانثروبولوجية المسرح، توظيف التصوف في المسرح العربي  في تجربتي صالح 

عبد الصبور وقاسم محمد، وغيرها. 

مع أن هذه الجهود أعطت نفسا جديدا للممارسة المسرحية، لكن هل    
الحديثة،  مجتمعاتنا  إليها  دفعتها  التي  المفرغة  الحلقة  من  تخرجها  أن  بإمكانها 

حيث طغت عليها العقالنية والنفعية، وسيطرت روح البراغماتية؟
هذه األسئلة وغيرها ستكون محور مدارسة ومناقشة في فعاليات الملتقى الدولي 

الطقس والمقدس في المسرح المعاصر، من خالل المحاور التالية:

المحاور :

جدلية المسرح والمقدس الجذور و التطورات التاريخية
المسرح والطقوس تجارب وممارسات

مسرح ما بعد الدراما وإشكاليات البحث عن أشكال ومضامين جديدة

لجنة المتابعة والتنسيق

تحت إشراف محافظ المهرجان: عمر فطموش
رئيس الملتقى البروفيسور جميل عيساني    
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الطقس والمقدس في المسرح المعاصر

ديباجة:

ثالثية المسرح الطقس والمقدس متالزمة، متجاورة، وفي كثير من األحيان   
متحدة، ملتصقة، متالحمة، ألم ينشأ المسرح من رحم المقدس سواء في الشرق 
مع ملحمتي الرامايانا و المهابهارات، أو في الغرب مع ملحمتي اإللياذة واألوديسة؟ 
ألم تكن هذه المالحم وغيرها بمثابة المنجم الحقيقي للتراث المسرحي العالمي؟ 
ألم تكن الطقوس التي اخترعها اإلنسان - ثم أصبح أسيرا لها فيما بعد – ضربا من 
الممارسات الرمزية المقدسة التي ينخرط فيها الّناس جميعهم بكثافة وبمختلف 
فئاتهم، ينقسمون فيها بين مؤد ومتلق؟ لم تكن نمطا لالحتفال بمختلف األنشطة 

االجتماعية والرمزّية وضبطها في الزمان والمكان وفق شعائر منتظمة؟ 

إذا كان العرض المسرحي يدين بوجوده إلى الطقس والمقدس، ورغم هذا   
المشترك بين الطقس والمسرح، يجب االعتراف من جهة أخرى بوجود اختالفات 
جوهرية أهمها: أن الطقس حالة انفعالية على المستوى الحسي يتم فيها االلتصاق 
بالحدث حد التماهي، تفترض التصديق من المؤدي، خالفا للمسرح الذي هو لعبة 
بينه  ترك مسافة  الممثل  يفرض على  المسرح  بالحقيقة،  واإليهام  وتمثيل  الخيال 
وبين الدور الذي يؤديه، ثم إن األول- الطقس- ال يأخذ بالحسبان الجمهور، بينما 

الثاني – المسرح- تم تصميمه باألساس ألجل الجمهور.

والسؤال الذي يطرح هنا: إذا انعتق المسرح في زماننا هذا من المقدس - وهذا   
ليس حكما بل فرضية – فهل يمكن له أن ينعتق من الطقس؟ واإلنسان عند األنثربولوجيين 
كائن طقوسي بامتياز، مثلما هو كائن رمزي. بالرموز يحيا اإلنسان ويؤثث وجوده ويبني 

عالمه المادي والمعنوي ويرسي نظام األشياء والعالقات بينه وبين اآلخرين.
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