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مشاريع بديلة

صوت صارخ في شارع «الحبيب بورقيبة»

عمان ــ وائل قدور

في مبنى قديم في العاصمة
تونس ،انطلق مشروع
«بالش ّ
حس» بمبادرة من
جمعية «تعبير» .االستديو
الشبابي تقوم فكرته على
توفير مكان لتسجيل
التعبيرات الصوتية بجودة
عالية وتوزيعها تحت
رخصة املشاع اإلبداعي

يرى رفيق
رزين ّأن تونس
تعيش حالة استعمار
ثقافي

تونس ـــ رشا حلوة
ف� ��ي م �ب �ن��ى ق ��دي ��م ي� �ق ��ع ف� ��ي ن �ه��اي��ة
«نهج ابن خلدون» (ش��ارع) املتفرع
م��ن ش ��ارع «ال�ح�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة» في
تونس العاصمة ،يقع مقر جمعية
«ت�ع�ب�ي��ر» ال�ت��ي تحتضن اس�ت��ودي��و
«ب �ل�اش ح � ّ�س» للتعبير ال�ص��وت��ي.
أسس االستوديو (يعني اسمه «من
دون ضجيج» باللهجة التونسية)
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ش �ب��اب ال�ن��اش�ط�ين
في القضايا الثقافية واالجتماعية،
وت� �ق ��وم ف �ك��رت��ه ع �ل��ى ت��وف �ي��ر م �ك��ان
ل �ت �س �ج �ي��ل ال� �ت� �ع� �ب� �ي ��رات ال �ص��وت �ي��ة
ب � �ج� ��ودة ع��ال �ي��ة وم � ��ن دون م �ق��اب��ل
(ب �ل ��اش) ،ح �ي��ث ي �ت��م ت�س�ج�ي��ل ه��ذه
التعبيرات وتوزيعها تحت رخصة
املشاع اإلبداعي.
ً
ب � ��دأت ف �ك��رة «ب �ل��اش ح � � ّ�س» ت�ل�ب�ي��ة
لحاجة الكثير من املواهب الصوتية
واملوسيقية غير القادرة على تحمل
ك�ل�ف��ة ت�س�ج�ي��ل م �ش��اري �ع �ه��ا ،وخ�ل��ق
مساحة ت��واص��ل ب�ين ه��ذه امل��واه��ب،
وت� �ق ��دي ��م ن � �ت ��اج م �ب �ت �ك��ر وم �ج��ان��ي
ً
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور ،وص � � � ��وال إل� � ��ى إن� �ش ��اء
«ب �ن��ك أص� ��وات ت��ون�س�ي��ة» يستطيع
أي م �ع� ّ�ب��ر ص��وت ��ي ت��ون �س��ي إع� ��ادة
استخدامها في مشروعه التعبيري
الخاص.
رفيق رزين ،أحد مؤسسي املشروع،
ّ
ّ
صرح لـ«األخبار» بأن الفكرة طالعة
م��ن «ال��واق��ع ال�ث�ق��اف��ي ال�ح��ال��ي ال��ذي
ت �ع �ي �ش��ه ت � ��ون � ��س» ،ح �ي ��ث «ي ��واج ��ه
امل��وس�ي�ق�ي��ون وامل �غ �ن��ون وامل �ع� ّ�ب��رون
ال � �ص� ��وت � �ي� ��ون ص � �ع � ��وب � ��ات ك �ب �ي ��رة
ّ
ل �ت �س �ج �ي��ل م� �ش ��اري� �ع� �ه ��م ،ك� �م ��ا أن
نسبة كبيرة من مهندسي الصوت
العاملني في االستوديوهات ليسوا
معتادين على التعامل م��ع األن��واع
املوسيقية التي يمارسها الشباب
ال�ي��وم كالريغي وال ��راب وال�ق�ن��اوة».
ويشير رزي��ن إل��ى ض ��رورة مشروع
مثل «بالش حس» في مشهد اإلنتاج

مسرح راقص
كافكا بالتونسي

في االستديو
املوسيقي الثري باملواهب الجديدة،
ّ
لكنه ي��رى أن «ت��ون��س تعيش حالة
استعمار ثقافي وموسيقي شرقي
وغ ��رب ��ي ت �ف��رض��ه ق� �ن ��وات ف�ض��ائ�ي��ة
ت �ج��اري��ة ،ب�ي�ن�م��ا ال ي �ج��د امل �ب��دع��ون
فرصة مالئمة إليصال أصواتهم».
إل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب م � �ش � ��اري � ��ع ال �ت �ع �ب �ي��ر
الصوتية ،يؤمن االستوديو شبكة
لوجستية للتنسيق ب�ين املبدعني
وال �ت �ق �ن �ي�ين ،وت�ن�ظ�ي��م ال�ت�س�ج�ي�لات
وال � �ع� ��روض ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
م � ��وق � ��ع امل� � � �ش � � ��روع ع � �ل� ��ى ال �ش �ب �ك ��ة
العنكبوتية ( ،)blech7es.orgإضافة
إلى توثيق النشاطات على ّ
مدونته
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة (blech7es.blogspot.
 ،)comوع �ل��ى ص�ف�ح��ة ال�ف��اي�س�ب��وك
الخاصة به.
ال �ت �س �ج �ي�لات ل ��ن ت �ك��ون م �ح �ص��ورة
ب �ف �ئ��ة ص �غ �ي��رة م ��ن امل �ع� ّ�ب��ري��ن ،ول��ن
تكون محصورة بتونس فقط ألنها
متوافرة مجانًا على اإلنترنت تحت
«رخ� �ص ��ة امل� �ش ��اع اإلب� ��داع� ��ي» .وع��ن
ذل � ��ك ،ي �ق��ول رزي� � ��ن« :ط �م��وح �ن��ا هو
إت��اح��ة ح��ق االستمتاع واالستفادة
وال �ت �ط��وي��ر .إذا أراد م�ع� ّ�ب��ر ص��وت��ي

م��ن خ ��ارج ت��ون��س اس�ت�خ��دام مقطع
غ�ي�ت��ار ب��اص مل��وس�ي�ق��ى راب ع��ائ��دة
إل��ى ُم ّ
عبر تونسي ،يمكنه تسجيل
ن� �ف� �س ��ه ف� � ��ي امل� � ��وق� � ��ع اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
ل�ل�م�ش��روع ،وت�ن��زي��ل املقطع امل��ذك��ور
ك� ��ي ي �س �ج��ل م� �ش ��روع ��ه امل��وس �ي �ق��ي
ال� �ب ��دي ��ل ب��اس �م��ه م ��ع اإلش� � � ��ارة إل��ى
م��رج �ع �ي��ة م�ق�ط��ع ال �غ �ي �ت��ار امل��أخ��وذ
من زميله التونسي» .منذ تأسيسه
كفكرة أولى ،عملت املجموعة كفريق
ّ
م �ت �ك��ام��ل ،وس��اه��م ك ��ل واح� ��د منهم
ب �ح �س��ب اخ �ت �ص��اص��ه ف ��ي ت�ن�س�ي��ق
امل � �ش� ��روع وال �ت �ص �م �ي��م ال �غ��راف �ي �ك��ي
واملونتاج وهندسة الصوت وبناء
االستوديو وع��زل الصوت وتطوير
موقع االنترنت .التمويل كان ذاتيًا
في البداية ،ثم حصل املشروع على
دع ��م م��ن م��ؤس�س��ة «ن�س�ي��ج ـ �ـ م ��وارد
للتنمية ال�ش�ب��اب�ي��ة املجتمعية في
الوطن العربي».
م �ن��ذ اف �ت �ت��اح��ه ،ت ��م ت�س�ج�ي��ل أرب �ع��ة
ّ
م �ش��اري��ع ص��وت �ي��ة ل �ك��ل م ��ن :إم دي
س��ي دو ن��ور ،وه��و راب��ر م��ن مدينة
الكاف ،نبيل غراش من بنزرت ،تامر
تونيزينو الرابر القادم من ضواحي

العاصمة ،وياسني آي فويس ،وهو
راب��ر فلسطيني مقيم في كندا ،وتم
تسجيل مشروعه أثناء زيارته إلى
ّ
ت��ون��س« .االس �ت ��ودي ��و م �ف �ت��وح ل�ك��ل
معبر صوتي أو موسيقي متواجد
ف��ي ت��ون��س ،وم��ن دون أوق� ��ات عمل
وبيروقراطية محددة مسبقًا» يقول
لنا رزين.
ال �ت �س �ج �ي�لات ُاألرب� �ع ��ة ُع ��رض ��ت في
حفلة ص�غ�ي��رة أق�ي�م��ت ف��ي مناسبة
اف � �ت � �ت� ��اح االس� � �ت � ��ودي � ��و ف � ��ي  13آب
(أغسطس) املاضي ،وشملت أمسية
ارت �ج��ال �ي��ة ش ��ارك ��ت ف �ي �ه��ا ال �ف �ن��ان��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ب��دي �ع��ة ب ��وح ��ري ��زي م��ع
آخ ��ري ��ن .ع ��ن ه� ��ذه األم� �س� �ي ��ة ،ي �ق��ول
رف� �ي ��ق رزي � � ��ن« :وج� ��دن� ��ا ال �ح �م��اس��ة
وال �ط��اق��ة اإلي �ج��اب �ي��ة ف��ي ال�ج�م�ه��ور
واملعبرين الصوتيني الذين شاركوا
ف ��ي االف� �ت� �ت ��اح ،وأب� � � ��دوا س �ع��ادت �ه��م
بوجوده وتحمسوا ملساندته .وكما
ُيقال في العامية التونسيةّ ،
جونا
باهي».
ّ
ال ي ��رى رف �ي��ق رزي � ��ن أن ل�ل�م�ش��روع
ب �ع �دًا س�ي��اس�ي��ًا م��ا ع ��دا ق�ي�م��ة الحق
في التسجيل والتوزيع واالستماع
امل� � �ج � ��ان � ��ي ل� �ل� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ال � �ص � ��وت � ��ي.
«امل �ع� ّ�ب��رون أح� ��رار ف��ي ال �ح��دي��ث عن
قضايا سياسية أو اجتماعية ،أو
ع��ن جمال الطبيعة وأم��واج البحر،
ال دخل لنا في محتوى مشاريعهم
الصوتية» .أما تأثير املشروع على
واق��ع التعبير املوسيقي والغنائي
ف� ��ي ت ��ون ��س وال � � �ج� � ��دوى امل �ن �ت �ظ��رة
م��ن امل� �ش ��روع ،ف �س��وف ت�ت��م «عملية
تقييم بعد خمس س�ن��وات ملعاينة
النتائج» على حد تعبير رزين الذي
ّ
ي��ؤك��د أن م�ج�م��وع��ة «ب�ل��اش ح��س»
ت �ن �ش �غ��ل ح ��ال� �ي ��ًا «ف � ��ي ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
املعبرين واستقبال مشاريعهم في
تونس ،وتنسيق املشاركات القادمة
من الخارج أيضًا».
blech7es.org

ٌ
م ��وج� �ع ��ة ال �ق �ص��ص ال� �ت ��ي س ��ردت� �ه ��ا ن ��وال
ً
وأداء ع�ل��ى مسامعنا
اس �ك �ن��دران��ي رق �ص��ًا
ِّ
ف��ي ع��رض «ه��رس�ل��ة@ف��ن .ف�ق��ط» ال��ذي ق��دم
في «مسرح البلد» ضمن «ملتقى حكايا»
في ّ
عمان .تبدأ فصول العرض في  7تشرين الثاني
(ن ��وف� �م� �ب ��ر)  1987ي � ��وم أع� �ل ��ن خ �ب��ر وف� � ��اة ال��رئ �ي��س
التونسي الحبيب بورقيبة ،وت��ول��ي زي��ن العابدين
ب��ن ع�ل��ي ال�ح�ك��م .سيطر ال �خ��وف ي��وم�ه��ا ع�ل��ى عائلة
ن � � � � � � ��وال اس � � �ك � � �ن� � ��دران� � ��ي
وغ ��ال� �ب� �ي ��ة ال �ت��ون �س �ي�ي�ن
م � � � ��ن «خ � � � �ط� � � ��ر ص� � �ع � ��ود
اإلس�ل��ام ال�س�ي��اس��ي إل��ى
ال �س �ل �ط��ة» .ص �م �ت��وا ول��م
ّ
يدركوا حينها أن لحظة
ص �م �ت �ه��م ت� �ل ��ك س� �ت ��دوم
 23ع ��ام ��ًا .رب� ��ع ق� ��رن من
ال �ق �ص��ص «ال �ك��اف �ك��وي��ة»
ع �ل��ى ح ��د ت�ع�ب�ي��ر ن� ��وال،
ّ
ش � � ��ك� � � �ل � � ��ت ذخ� � �ي � ��رت� � �ه � ��ا
ح �ي�ن ق� � ��ررت ف ��ي ش �ب��اط
(فبراير)  2011أن تشارك
ف��ي م �ه��ر ّج��ان Danser à
 .Tunisلكنها سرعان ما
نسفت مضمون العرض
الذي أصبح فجأة قديمًا
وق � � � � � � � � � ّ�ررت أن ت �م� �ض ��ي
ف� � ��ي ن � �ح� ��ت ش� �ه ��ادت� �ه ��ا
تروي نوال
ال �ح �ي��ة ع �ل��ى م � ��رارة تلك
اسكندراني
السنوات.
في «هرسلة@
«ق�ل�ي��ل م��ن ال��وق��ت ،كثير
ٌ
م � ��ن ال� �غ� �ل� �ي ��ان» ع � �ن� ��وان
فن.فقط»
يصلح ألي��ام التدريبات
تجربتها كامرأة
العشرة التي استثمرت
وفنانة في
خ�لال �ه��ا ن� ��وال خ�ب��رات�ه��ا
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ف � ��ي ال ��رق ��ص
عهد زين
وامل� � � � � �س � � � � ��رح ب� �ص� �ح� �ب ��ة
العابدين
امل � ��وس� � �ي� � �ق � ��ي وامل � �غ � �ن� ��ي
ج � ��وه � ��ر ب � ��اس� � �ط � ��ي« .ال
ق� � � � � � � ��رارات م� �س� �ب� �ق ��ة وال
وص�ف��ات ج��اه��زة» تقول
ن � � � � � ��وال ل � � � �ـ«األخ � � � �ب� � � ��ار»،
واص � �ف � ��ة ج� � � ّ�و ال� �ب ��روف ��ة
ّ
التي كان ّ
سيدها االرتجال عزفًا ورقصًا وكالمًا .تركز
نوال في «هرسلة@فن .فقط» على تجربتها الذاتية
ك ��ام ��رأة وم�ث�ق�ف��ة وف �ن��ان��ة وم� ِّ
�ؤس �س��ة «ف��رق��ة ال�ب��ال�ي��ه
الوطنية التونسية» ومديرتها في عهد بن علي حتى
عام  ،1996لكنها ال تغرق في الخاص إال لتنفتح على
العام وتطلق األسئلة القصيرة الحارقة في أذهاننا.
ً
ه��ل رض�ي�ن��ا ف �ع�لا أن ن�ع�ي��ش ت�ل� ّ�ك ال�ح�ي��اة وينحتنا
الخوف على صورته؟ أجل ،من منا ّ لم يصمت مجبرًا
البوليس؟ من منا لم يمنح صوته
أمام إهانات رجال
ُ
ف��ي انتخابات مفبركة أو أج�ب��ر على االن�ت�س��اب إلى
الحزب الحاكم؟
ّ
ُ
تصدر نفسها بصورة الضحية،
أنها لم
ي ّ
حسب لنوال ّ
ّ
وتجنبت أيضًا فخ البطولة املتضخمة ،وبذلك تجلى
ّ
البشري ّفيها على الخشبة ،فحازت انتباه الجمهور
ً
الذي صفق طويال حني أسقطت إطار الصورة الفارغ
الذي شغل عمق املسرح طيلة دقائق العرض الستني،
كما شغل حياة العرب طيلة عقود من الزمن.

فالش
ّ
■ يزخر العدد الجديد ( )3من مجلة «بيت» بالقضايا
ّ
ّ
ّ
ويضم ترجمات لقصائد
والفكرية،
والثقافية
األدب� ّ�ي��ة
أميركية وأخ��رى لبورخيس وفيسوافا شيمبورسكا.
ُ
ّ
وق��د خ� ِّ�ص��ص م�ل��ف امل�ج�ل��ة للشعر ال �ك��ردي املعاصر
م��ع دراس ��ة تحمل ع �ن��وان «ال�ت�ق��اط إي �ق��اع ال�ح�ي��اة».
كما احتفت املجلة بمنجز الشاعر واملترجم العراقي
كاظم جهاد ،باإلضافة إل��ى ح��وارات مع أربعة شعراء
عرب .وقد كتب نائب رئيس تحرير املجلة سهيل نجم
افتتاحية بعنوان «تعاليم عرجاء» ،مهاجمًا فيها َ«من
يريد الشعر مطية إليديولوجياته املحدودة األفق».
ّ
■ ف ��رص ��ة م �ه� ّ�م��ة ل� �ك ��ل ف �ن��ان��ي ال �ق �ص��ص امل � �ص� � ّ�ورة،
ّ
والرسامني والكتاب اللبنانيني .تدعوهم «السمندل»
و«امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل� �ل� �ص ��ورة» ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع
ّ
جمعية «السبيل» ،إلى تقديم طلب لبرنامج إقامة مع
م �ح� ّ�رري دار  L'Associationالباريسية ال�ت��ي تعنى
بنشر القصص امل �ص� ّ�ورة .ب�ين ك��ان��ون الثاني (يناير)

سيقيم الفنانون املختارون في
وآذار (م��ارس) ّ ،2013
عاصمة األن ��وار حيث يتوقع منهم إن�ت��اج عمل جديد
في نهاية اإلقامة .إرسال الطلبات قبل الرابع عشر من
تشرين األول (أكتوبر):
submissions@samandal.org
■ بعد م��رور أربعني يومًا على رحيل الكاتبة راشيل
آل خليل حليق ،يدعو «ديوان أهل القلم» إلى حفل
تأبني ون��دوة ح��ول ثالثة من مؤلفاتها اإلنكليزية «إن
ّ
ل��م ي�ص��دم��ك ،س�ي�ه��زك»« ،أن��ت حديقتي السرية»
ّ
تصورتها» .االحتفال ال��ذي يقام في «قصر
و«كما
األون �ي �س �ك��و» ع�ن��د ال �س��ادس��ة م��ن م �س��اء ال �ث�لاث��اء 9
تشرين األولّ ،
ّ
اإلعالمية ريما نجم.
تقدمه
لالستعالم05/468068 :
■ تمتد أحداث الجزء الثاني من «أسرار حرب لبنان»
م��ن م �ج��ازر ص �ب��را وش��ات �ي�لا ع ��ام  ،1982إل ��ى زي ��ارة

ّ
ّ
الجمهورية
الجميل رئيس
أمني
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة آن� ��ذاك إل ��ى دم �ش��ق ع��ام
 .1984ب�ع��د ان�ت�ظ��ار ال �ق��راء ثماني
س �ن��وات مل�ع��رف��ة امل��زي��د ّم��ن أس��رار
ال �ح��رب ف��ي ل �ب �ن��ان ،ي��وق��ع ال�ك��ات��ب
وال� � �ص� � �ح � ��اف � ��ي االس � �ت � �ق � �ص ��ائ ��ي
الفرنسي آالن مينارغ (الصورة)
ك �ت��اب��ه ال �ج��دي��د ال� �ص ��ادر ع �� ن �Li
 brairie Internationaleفي «فيرجني ميغاستور»
(وس ��ط ب �ي��روت) ع�ن��د ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء ال�ث�لاث��اء 2
تشرين األول (أكتوبر) .لالستعالم01/999666 :
■ ك�ت��اب وف�ي��ق ع��زي��زي «ن �ظ� ّ
�ري��ات فلسفية ح��ول
ّ
املوت» يشكل محور الندوة التي تقيمها «دار نلسن
للنشر» ب�م�ش��ارك��ة م�ي�ش��ال ك�ع��دي وع�م��ر الطباع
وغ��ال��ب غ��ان��م ،ع�ن��د ال �س��ادس��ة م��ن م �س��اء ال�ج�م�ع��ة 5
تشرين ّ
األول في «دار الندوة» (الحمرا) ــ لالستعالم:

 .03/734208كما تدعو ال��دار إل��ى توقيع كتاب «آخر
رس ��ائ� �ل ��ي» ل �ل �ك��ات �ب��ة امل �س ��رح � ّ�ي ��ة ن �س��ري��ن األش �ق��ر
ب ��رب ��اري .االح �ت �ف��ال ال� ��ذي ي�ح�ت�ض�ن��ه ق �ب��و «ك�ن�ي�س��ة
القديس يوسف» (األشرفية ــ بيروت) عند السادسة
م��ن م�س��اء األرب �ع��اء  3تشرين ّ
األول ،يتخلله ل�ق��اء مع
املمثلني امل�ش��ارك�ين ف��ي مسرحية «دف�ت��ر ال�ع��روس»
التي تنطلق عروضها في  23تشرين األول املقبل على
خشبة «مسرح مونو» .لالستعالم01/202422 :
■ «عرض بعلبك» ولو في باريس! «مشروع ليلى»
التي قدمت أمسيتها األولى في معبد باخوس الصيف
امل ��اض ��ي ،ض �م��ن «م �ه��رج��ان��ات ب�ع�ل�ب��ك ال��دول �ي��ة»،
ستحمل برنامجها إلى عاصمة األنوار .على خشبة La
 Cigaleالعريق ،ستغني أعمالها الجديدة والقديمة في
الثالث من تشرين األول باالشتراك مع املغني واملؤلف
والرسام اإلنكليزي Piers Faccini
www.mashrou3leila.com

