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 االمسرحية االتونسية االسويسرية:قاعة االريو
 أأيعقل أأنن يرمَي بنفسه في»كم من بحارر بيننا«

»؟..فوهة االموتت من يعشق االحياةة 
 فنونن-وو-ثقافة/( مفيدةة خليل بقلم/itemlist/user/497-خليل-مفيدةة(25/11/2016

155عددد االمشاهدااتت 

على االرغم من كوننا على ضفتي االبحر، هل نتقاسمه؟ هل يمّتن االبحر صلتنا
؟ ااسئلة.أأمم يفرقنا؟ ذذااكك ااألززررقق االكبير؟ أأهو قبر االحالمين اامم ووسيلة نجاتهم

، عمل تونسي»كم بحارر بيننا«االبحر وواالحدوودد جميعها تطرحح في مسرحية 
سويسريي نص بغداادديي عونن من تونس وو ررووالنن مارركك من بارريس

أأحدثث ااالخبارر

دديسمبر
.09

16:37

حاددثة اايقافف حافلة
ررياضة/( االنادديي

/item/13466-حاددثة-

-االنادديي-حافلة-اايقافف

-االجمهورر-االصفاقسي

-يستغربب

-االوززااررةة-سكوتت

)االجامعة-وو

بالرغم من االتدخل
االسريع لوززااررةة االدااخلية

…بخصوصص ااألحدااثث

ررياضة/( ررياضة 

دديسمبر
.09

 االقضاءء على:ليبيا16:17
-شؤوونن/( »ددااعش«

ددوولية-وو-عربية
/item/13462-ليبيا-

»-ددااعش-«على-االقضاءء

-سرتت-في-ااإلررهابي

-نفوذذهه-ُينهي-هل

وواالمنطقة؟-ليبيا-في

تناقلت تقاررير إإخباررية
أأنباءء عن اانتهاءء قوااتت

…ليبية

شووونن عربية وو ددوولية 

ددوولية-وو-عربية-شؤوونن/(

 أأيعقل أأنن يرمَي بنفسه في»كم من بحارر بيننا« االمسرحية االتونسية االسويسرية :قاعة االريو)فنونن-وو-ثقافة/( ثقافة وو فنونن

»؟..فوهة االموتت من يعشق االحياةة 

:أأنت هنا

االبحث

)/(
)/component/banners/click/1(

 )بنا-إإتصل/( إإتصل بنا)االمغربب/( االمغربب

)متقدمم-بحث/( بحث متقدمم)موقعنا-على-ااعالنك/( ااعالنك على موقعنا

ااشتركك في االمغربب إإبتدااءء من
 دد شهريا19
-من-إإبتدااءء-االمغربب-في

شهريا-دد
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يحلم تونسي  بغرقق  ينطلق  وواالوقائع  ااألحدااثث  من  االعديد  االمتفرجج  يعايش  االمسرحية  في 
بالهجرةة، االى ااحمق مجنونن يريد أأنن يرشد االبشرية فمفاجأةة ررجل ااعمالل يعاني من أأحكامم
مسبقة عن االشرقق إإلى معاناةة تاجر تونسي ووااضطرااررهه إلغالقق محله لالشتباهه به في ااالررهابب
فقط ألنه عربي، ثم عزلة في جبالل ااأللب مع ااخر يبحث عن االلجوءء االى حين ااقتسامم لحظاتت
حزنن شقيقة طاررقق االتي لم تتمكن من ددفن شقيقها االمسلم ددفنا الئقا فجلساتت وونقاشش عن
تونسي بين  حب  قصة  مشاهدةة  حين  االى  االتونسية  االشوااطئ  ااحد  في  وواالشرقق  االجنوبب 
ااالمس حكاياتت  جميعها  االقانونن،  صراامة  اامامم  مسرووقة  حب  لحظاتت  يقتسمانن  ووسويسرية 
ووااليومم نقلت على االركح في نص تونسي سويسريي ، ااددااءء قيس عويديديي من تونس وو ميرااتت

...بودداامارر وومهراانن مهداافي من ززوورريخ، ووررغم ااهمية االموااضيع كانن ااالددااءء باهت جّداا

االبحر لهم نعمة وولشبابنا قبورر تسرقق ااألحالمم

يجلس شابب  االركح،  تتوسط  االلونن  سوددااءء  ستائر  ااالذذاانن،  تصم  قوية  موسيقى  خافت،  ضوءء 
تحكي ووكانها  شريدةة  نظرةة   ، فوقق  االى  ناظراا  االقرفصاءء  يجلس  االضوءء  عليه  يسلط  بينها، 
االعديد من االحكايا، يخرجج من خلفه شبح لرجل يضع فوقه قماشا اابيض ثم ينسحب ، ليفهم

 اانا«االمتفرجج اانن ذذااكك االشابب ميت ووما االبياضض ااال للداللة على االكفن، ثم يتحدثث االشابب وويقولل 
 يتهدجج االصوتت»مت مرتين غرقت حين فقدتت حياتي في بلديي، وومتُّ حين غرقُت في االبحر،

 رركبت موجج االبحر، كنت ررووحا بريئة، ررووحح تحلم بالسكينة، كنت«ووتصحبه موسيقى حزينة ليضيف 
شابا في عرااءء االطبيعة، اافترشت فستانا مائيا أأززررقق، ساعتها ااستيقظ االعقل ووااالددررااكك، ووااددرركت

االحياةة؟ يعشق  من  االموتت  فوهة  في  بنفسه  يرمي  اانن  اايعقل  ااالنتحارر،  هولل  هكذاا»مدىى   
يتحدثث االغريق، ذذلك االتونسي االحالم االذيي فقد كل ااحالمه في ووطنه

فاختارر االهجرةة غير االشرعية طريقه عله يجد ووطنا آآخر، أأليس االوطن ذذااكك االذيي تشعر فيه اانك
إإنسانن كما يقولل االمثل، على االركح يشاهد االمتفرجج قصة ااالفف االتونسيين االذين ددفعتهم
قساووةة االظرووفف وواالبطالة االى االهجرةة وورركوبب االبحر فإّما االموتت ااوو االوصولل االى اايطاليا لعّل
االوضع يكونن هناكك اافضل، عمن ااكلتهم ااسماكك االبحر، وومن كانواا طعما للقرشش وومن ااصبحواا
ااوولئك االحالمين  عن  االعمل،  يتحدثث  وومشوهة  منهوشة  جثثهم  لفظت  وومن  للحيتانن  ووليمة 
تتحدثث االشبابب  أأحالمم  حتى  شيءء  كل  ساسته  يسرقق  بوطن  أأحالمهم  ااصطدمت  االذين 

 االحل ااألقسى لشبابب يتحدثث االنص االتونسي االفرنسي، عن معاناةة»االحرقة«االمسرحية، عن 
عونن بغداادديي  نص  مع  االموعد  كانن  االبحر  عبابب  ووسط  أأحالمهم  ررمواا  االذين  شبابنا  ووووجيعة 

.ووررووالند مارركك

بعد حديث االغريق، يظهر ذذااكك االشبح، بحذاائه ااألحمر، وومعطفه االطويل ووقميصه االمزرركش
 ذذااكك االذيي يبيع ااالووهامم»االحّرااقق«صوررةة للباسس عبثي ووكأنها تنقل جزءء من شخصية االرجل ااوو 

للحالمين يغريهم بركوبب االبحر ، وويطلب منهم االكثير من االمالل يسلمونه ررقابهم عن

 اانا صانع االحكايا، اانا من يحّولل ااالررضض«طوااعية ووهو ينثر لهم عباررااتت تسيل لعابب اامالهم 
 هكذاا يتحدثث االحرااقق ووهو يلوحح بيديه كمجنونن يريد حل معاددلة»جحيما، ووااالررضض جّنة جديدةة

صاحبته ااالووهامم  ووبائع  االحلم  فاقد  حديث  وواالحّرااقق،  االغريق  حواارر  االعليل،  عقله  عنها  عجز 
موسيقى حزينة ووكانها صوتت للرووحح االمكلومة صوتت ااالفف االشبابب االتونسي االذين ماتواا في

لم ررميتمونا لم«االبحر ووبعضهم االى االيومم لم يجدوواا جثثهم ووكانن بالموسيقى صوتهم يقولل 
سرقتم ااحالمنا حد االياسس وورركوبب االبحر ااين حق االتونسي االعاطل عن االعمل؟ ااين حق االتونسي

.»االباحث عن حلم في ووطن باتت االحلم فيه عسيراا؟

تقرؤؤوونن في عددد االمغربب

ددييسسممببرر
.09

بعد االتزاامم االمستثمر16:05
نقابة/سياسة/( االجديد

/item/13451-االتزاامم-بعد-

-االجديد-االمستثمر

-مطالب-كل-بتحقيق

-االعمالل

»-ستيب-«شركة

-ااالطاررااتت-لصناعة

-تستأنف-االمطاطية

نشاطها-االيومم

من االمنتظر اانن تستأنف
االيومم االجمعة االشركة

…االتونسية

سسييااسسةة/( ننققااببةة 

)ننققااببةة/

دديسمبر
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15:52

:االنادديي ااإلفريقي

االليلي يرااهن
/item/13470-االنادديي-

-االليلي-ااإلفريقي

-يحيى-على-يرااهن

-بديال-عثمانن-ووبن

)لخليفة

بعد خرووجه من
االحساباتت ووااقتصارر ددووررهه

…على بعض

ررياضة/( ررياضة 

دديسمبر
.09

االعرضض ااالوولل لمسرحية15:03
-ثقافة/( االكوااسر

item/13460/فنونن-وو

-ااالوولل-االعرضض

-االكوااسر-لمسرحية

-ال-نحن-االمزيي-لحمادديي
-دداائما-نحن-نعيش

نعيش-أأنن-أأمل-على

 هي اامرأأةة»خضرااءء«
جميلة ليست ككل

…االنساءء، اامرأأةة

ثقافة وو فنونن 

)فنونن-وو
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كم من بحارر بيننا؟ هو عنواانن االعمل هو حكاية عن ااززددووااجية االبحر ذذااكك ااالززررقق االكبير فهو قبر
صيفا يأتونن  االذين  أأوولئك  ااالخروونن  فهم  االضفة،  شمالل  يسكن  لمن  ترفيه  ووووسيلة  ألبنائنا 
للتمتع بشمس تونس وويستوطنونن االبحارر هم هناكك يروونن في االبحر قطعة من االجنة، فهم
يركبونه فقط للسياحة وواالمتعة ووصوررةة االسائحين على شاطئ جربة ووهما يتمتعانن بهدووءء
االبحر صوررةة عن عالقتهم بالبحر، االبحر عندهم أأيضا كانن ووالززاالل ااددااةة ااستعماررية، فكم حملة
إإغاثة االيومم  ااسمه  أأصبح  ااستعمارر  طريقها،  االبحر  من  ااتخذتت  وواايطالية  فرنسية  ااستعماررية 
ددوولية، حماية ااألقلياتت، ووجميعها مرااددفاتت لمعنى ووااحد ااالستعمارر كما شاهد جمهورر أأيامم

.قرطاجج االمسرحية

تشابكت االموااضيع بلغة سينوغراافية تقتربب إإلى االسينما
جميلة هي االصوررةة االمعتمدةة، االموسيقى جد مميزةة وواالسينوغراافيا ووجمالية االصوررةة نقطة

 االسينوغراافيا ااوو االمهنة االمجهولة كما يسميها االبعض»كم بحارر بيننا«قوةة في مسرحية 
كانت ميزةة االعرضض لعبة االضوءء وواالموسيقى االتي ااشرفف عليها االمبدعع ددووما ررياضض االتوااتي،
فنانن عاشق لثنائيتي االضوءء وواالموسيقى ووكلما كانن خلف تلك اااللة االعجيبة ااال ووكانن االعرضض
مغر موسيقاهه مقنعة وولعبة االضوءء تشد ااالنتباهه ووصاحبه خليل بن شعبانن،وو ااعتمد االسينوغراافف
شتيفانن شفنديمانن من ززوورريخ على االتقنياتت االجمالية االحديثة فقامم بتسجيل االفيديو ررووني

في  االمسرحية  االمشاهد  بيننا«ااوولمانن،  بحارر  من  االسينمائية»كم  االصوررةة  االى  ااكثر  تقتربب   
.ووبعض االمشاهد ووكانها لوحة تشكيلية

 كانت االسينوغراافيا اانيقة وومقنعة، تقنية االفيديو وواانعكاسس االضوءء»كم من بحارر بيننا«ووفي 
على االشخصياتت ووااستعمالل تقنية خيالل االظل جميعها تكاتفت لتظهر للجمهورر صوررةة مسرحية
جميلة، تنقل االحكاياتت ووااالحدااثث االمتشابكة، كذلك ااالكسسوااررااتت ووااللباسس، لم يهملها االمخرجج
وواالسينوغراافف فلكل مشهد لباسه االخاصص، لباسس االتاجر يختلف عن لباسس ررجل ااالعمالل، وولباسس
االمستكشفين، لباسس  مغاير  االنظافة  عامل  وولباسس  االحاررقين  للباسس  عن  يختلف  االمصطافين 
ااثنانن مشهداانن  فقط  االمشاهد،  بقية  عن  االمختلف  ووززيه  االخاصص  لباسه  مشهد  لكل  تقريبا 
ااختتمت دداائرية  ووكانها  فالمسرحية  ووختامه  االعرضض  بدااية  ووهما  االلباسس  نفس  في  ااشتركا 

.بالمشهد االذيي اافتتحت به

كم من بحارر بيننا اانتاجج تونسي سويسيريي غاصص في االكثير من االموااضيع االتي يجمعها االبحر
وويفرقها، حديث االشمالل وواالجنوبب ووااسئلة ااالسالمم ووااالررهابب وواالحب جميعها ووجدها االمتفرجج
في االمسرحية االتي دداامت ساعة وونصف ووقدمت بلغاتت ثالثث االفرنسية وواااللمانية وواالعربية،
.ااالمانية وواالفرنسية يتحدثث بها االممثلين وواالصوتت االعربي مسجل لراانيا االنايلي ووصالح حموددةة

حضر االممثلونن ووغابب االمسرحح
لو شاهد االسويسريونن االبعض من ااالددااءء االتونسي العتزلواا االمسرحح

كم من بحارر بيننا ميزتها اانك تستطيع مشاهدتها وواانت مغمض االعينين، ال تستحق اانن تفتح
عينيك فال شيءء على االركح يشد ااالنتباهه باستثناءء االسينوغراافيا وواالفيديو، مسرحية قدمها
ثالثة ممثلين على االركح، رربما لو سجلواا االنص وواانسحبواا لكانن ااجمل، ممثلين يحفظونن نصهم
ددوونن إإضافة، على االركح تشاهد ااززياءء تتغير، تشاهد ممثلين يقرؤؤوونن نصوصهم كما حفظوها
باللغاتت االثالثث وولكن ااددااءءهم بارردد باهت ال ررووحح فيه، يؤددوونن ااددووااررهم ددوونن ااحساسس االمسرحي

.االذيي عهدناهه عند االممثل االتونسي

االمغربب
على ذذمتكم

لجميع ااعالناتكم ااإلشهاررية

:االهاتف 

31 389 389
:االفاكس 

71 289 499
 نهج جمالل االدين10 :االعنواانن 

 تونس1002ااألفغاني 
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االمشارركة في هذاا االمقالل

)/component/mailto/?tmpl=component&template=lemaghrebv2&

link=7b3b68321b981c278d4ea33b6b8148908ddeeecd()/فنونن-وو-ثقافة/item/12971-

-بنفسه-يرمَي-أأنن-أأيعقل»-بيننا-بحارر-من-كم-«االسويسرية-االتونسية-االمسرحية-االريو-قاعة

)tmpl=component&print=1»?؟-االحياةة-يعشق-من-االموتت-فوهة-في

 لن تشعر بالشفقة على ذذااكك االشابب االذيي ااكلته ااالسماكك وولن تأخذكك»كم بحارر بيننا«في 
االحمية على ووطنك ووكيف يرااهه ااالخر، وولن تبكي للكالمم االموجع االذيي تتحدثث عنه ااخت طاررقق
االتي لم تستطع ددفن ااخيها ، فقط النن االنص جد موجع وولكن ااالددااءء ال يمّت للمسرحح بصلة،

 كما قالل ااحد االمشاهدين فالتونسي»موشش كيفنا«ثالثتهم يقرؤؤوونن نصوصهم ددوونن ااحساسس 
تعودد على مشاهدةة ممثل يقدمم االشخصية بجزءء من ررووحه يقدمم ددووررهه ووكأنن ددمم عرووقهم في
ذذااكك االنص تعوددنا على ممثل كل مالمح ووجهه ووجسدهه قاددررةة على االتعبير وواانن غابت االكلماتت
ااما في االمسرحية االتونسية االسويسرية فحضر االكالمم ووغابب ااالددااءء، رربما لو شاهد االممثلونن

 لوليد االدغسني في جزئها االمتحدثث على االهجرةة ااوو مقطع»االماكينة«مقاطع من مسرحية 
 لنزاارر االسعيديي ووتحديداا ذذااكك االذيي يتحدثث فيه محمد االسعيديي عن االم»سوسس«من مسرحية 

»ااررضض االفرااشاتت«االحرقة ووووجيعة االبحر ووبرووددهه ووهالة االمشاعر االتي تسكنك حينها ااوو جزءء من 

لسامي االنصريي حين تجسد صابرين عمامي ددوورر ااالمم ووتتحدثث عن االوطن االضائع حينها قد
حرفية أأكثر  االتونسيونن  فالهوااةة  يقدمونه،  ما  مرااجعة  يعيدوونن  رربما  ااوو  االمسرحح  يعتزلونن 
ووااددااءءهم ااصدقق مما شاهدهه االجمهورر في قاعة االريو في االمسرحية االتونسية االسويسرية

 كما يقولل االمثل االتونسي»يعطى االفولل لمن ال ااضرااسس له«وولكن 

مقنعة،  غير  ااالددااءء  طريقة  االعربية،  باللغة  االصوتي  االتسجيل  اايضا  االضعف  نقاطط  تشعر«من 
 على حد»بطحاءء االحومة«االمستمع اانن االمتحدثة تخاطب أأصدقاءءها ووهم يحتسونن قهوةة في 

تعبير جزءء من االمتفرجين، مع ااخطاءء في االشكل وواالرسم تقلق ااالذذنن ووتقض مضجع االلغة
.االعربية، وومايحسب للممثلين هو فقط حفظهم للنص بلغاتت ثالثث
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من نحن

تونس"االمغربب"تسعى  في  االمرجعية  االمهنية  االجريدةة  تكونن  أأنن   
ووذذلك باعتماددها على خط تحريريي يستبق االحدثث ووال يكتفي باللهاثث
ووررااءءهه ووباحتراامم االقاررئئ عبر مصدااقية االخبر وواالتثبت فيه ألنه مقدسس
في مهنتنا ثم االسعي االمطردد لإلضافة في تحليله ووتسليط مختلف

لـ  ليس  ووثقافيا  ووفكريا  سياسيا  عليه  ال"االمغربب"ااألضوااءء  أأعدااءء   
خاررجه أأوو  االحكم  االحدااثية...ددااخل  للمكاسب  تهديد  كل  ضد  لكننا   

لتونس ووضد كل من يريد طمس شخصيتنا االحضاررية

ااتصل بنا
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