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 2020 ف فر  14ال م ة 

 المركز الثقافي الدولي بالحمامات

 

 ندو  ل حتفا  بن ا الم داو 

 

 فيفري ندوة 22 و 21ستحت ن دار سيباستيان في المرك  ال قافي الدولي بالحمامات يومي 

حول الفنان العالمي نجا  المهداوي ي ار  فيها  دد من الباح ين من بينه  النا ر بن ال ي  

ال ي سيقد   " راءة في مسيرة نجا المهداوي" وكو ر تيت  "ج  ...الن  ة الروحانية في 

   مال نجا المهداوي"

رد  ل  فن ت كيلي بري ة نجا المهداوي في رواية  ل الس  ومحمود  ر ونة " ندما يتحو 

 مرات  الع   لرجاء  ال "

و   الدين المدني "ان روبولوجيا  بدا ات الرسا  الكبير نجا المهداوي" وسلي  الم مودي 

"نجا المهداوي  و كي  يمكن  ن يكون الفن منهجا لت وير التفكير ا بدا ي" وفو ية الم ي 

 " ندما ينفجر الفن حروفا".
 



 كما ت ار  في ه ه الندوة سنية ال امخي وآمال القرامي وسنية مبار  وحمادي بن جاء باهلل 

ويت من البرنامج سهرة مع نجا المهداوي و رض  ري  و ائقي حول تجربته الت كيلية 

 تجربته الفنية.كما سيقد   المحتف  به  هادة حول 

وينس ق ه ه اللقاءات محمد المي بإ را  األسعد سعيد مدير المرك  ال قافي الدولي 

 بالحمامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اللقا ات الكبر  لدار س باست ان تنطل  بتكر   الفنان ن ا الم داو 

 

22-02-2020 

ا  والفنان الت كيلي  ان لقت  م  الجمعة اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان بتكري  الخ  

التونسي نجا المهداوي  تكري  خر   ن المعهود بعد  ن توا ل  ل  امتداد يومين متتاليين 

ت منت معر ا أل مال المبد  وجلسات فكرية من لقها محا رات ت منت  راءات في 

مسيرة الفنان واستقر ت "كوسمولوجيا الحرو " في   مال نجا المهداوي وتو لت في 

 ن روبولوجيا  بدا ات الرسا  وا تماد الفن منهجا للت وير ا بدا ي  ل   ن انفجر الفن 

 حروفا و لوانا.

وفي ه ا السيا    ال لسعد سعيد مدير المرك  ال قافي الدولي بالحمامات "لقد  ردناه تكريما  



خا ا لقامة فنية تونسية تجاو ت الحدود الجغرافية لتنت ر في العال   ل   جنحة حرو  

 ربية كتبت الفن وبالفن   كاال و لوانا فاخت رت المسافات و  حت  نوانا لإلبدا " 

م يفا " لقد حاولنا في   ار التظاهرات الجديدة " اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان التأسي  

د  هائد و ور بل ببرنامج لبرنامج جديد ل تكري  الفنانين والمبد ين التونسيين ال بمجر 

 قافي فكري متنو   يفتح فيه المجال لرس  مسيرة المبد  ب خ يته وبما يخالجه فيح ر 

 بيننا ويحد  نا  ن   ماله و ن نفسه وما   ع  الو ل بين ال خص والمبد  والعمل".

الم   بين فن الخ  والفن الت كيلي فرس  الحر  واختار  1937ولد نجا المهداوي سنة 

ورس  الكلمة ونظ  الحرو  معان ا دانت باأللوان واأل كال فإ ا هي   مال فنية ولوحات 

 تتجاو  حدود المكان وال مان وتفسح المجال للم اهد لقراءتها بحروفها و لوانها و  كالها.

" ال لت منبهرا به ا التكري  وبما تستو   نجا المهداوي للحظات فيحد   ببسا ة الفنان 

 يل في  خ ي فبعد سنين  وال من العمل ها  نني  جد اليو  تقديرا من  هل ا بدا  األدبي 

كتا   ر تها و هديت   حابها  الفا من با   200والفني والفكري فيكفيني رس   ال  

 الجديد  ل   و اكا في  وكيو اليابانية".

لدار سيباستان له ا التكري  معبرا  ن  مله في  ن يستمر  مله  و  ر  المهداوي  ن امتنانه

مع مبد ين آخرين وا تبر  ن "  كبر  هر  حسه"  ن المعهد الوحيد في العال  المو د  ما  

   فنان تونسي ليدر  فيه وليوا ل رسالته هو المعهد العالي للفنون الجميلة بتون   

سها في  ديد ال معاهد العليا في العال  بوا ن ن وبالمن قة العربية م يرا  ل   ن تجربته در 

 "ولكن في تون  نرفض وال نستقبل وال   ر   ل  اليو  السب "  حس  تعبيره.

وي ي  سعيد من جهة  خرى "لن تقت ر اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان  ل  تكري  

مود" وبعده " سال  الفنانين والمبد ين التونسيين وفي البرنامج تكري  للفنان " حمادي  

الساحلي" بل  نها ستعاود اللقاء مع موروث الدار فتفتح البا  لتكري  المبد ين والمفكرين 

من  نحاء العال  لتبني م رو ا ال فق  لحفظ ال اكرة الو نية ا بدا ية بل وك ل  لتكت  

اللقاءات في  نوانا جديدا لل اكرة ال قافية المتوس ية والدولية من خالل ن ر كل فعاليات 

 كراسات دار سيباستيان لتبق  و يقة مرجعية لإلبدا  والمبد ين.

 وات

 

 

 



 

 

 تكر   الفنان ال المي ن ا الم داو  بح ور ثلة من مثقفي تون 

 2020 فبراير 13ليلي  وني: 

ينظ  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات ندوة فكرية حول الفنان الت كيلي التونسي العالمي 

  بمقر المرك .2020 فيفري 22 و 21نجا المهداوي  يومي 

 ببا  سويقة بتون  العا مة  1937"نجا المهداوي" فنان ت كيلي وخ ا  تونسي ولد سنة 

تخر   من  كاديمية الفنون بروما ومن مدرسة اللوفر بفرنسا  اكت   موهبته كخ ا  في 

روما بينما هو يدر  الفن الت كيلي فقد بحث  ن هوية تستمد نسجها من التراث...فا  بعدد 

من الجوائ  من  تون  ومن الخار   ومن بينها الجائ ة الكبرى للفنون وا دا  بتون   

وهو من جهة  خرى   و لجنة تحكي  جائ ة الفنون لليونسكو   رض بعدة بلدان في العال  

كالدنمار    لمانيا  األردن   ي اليا  فرنسا... وله خا ة  ال ات مع البلدان الخليجية 

كالبحرين والمملكة العربية السعودية وا مارات وسل نة  مان حيث تول  ت وي   دد من 

 المن  ت الكبرى وخا ة منها الم ارات.

وتت من الندوة برنامجا متنو ا بين المحا رات و رض لفيل  و ائقي للمحتف  به 

 والسهرات... وفي ما يلي تفا يل البرمجة:

 2020 فيري 21اليو  األول: الجمعة 

 المكان: دار سيباستيان بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات

  14: 

 - كلمة المنس  العا  للندوة السيد محمد المي

 - كلمة المدير العا  للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات السيد لسعد سعيد

  د :15 و 14  

 الجلسة الفكرية األول :
 



 رئي  الجلسة: األستا ة: آمال القرامي

 د : 20و  14  

 محا رة األستا  النا ر بال ي : " راءة في مسيرة نجا المهداوي"

 د : 40و  14  

 : "ج  "محا رة األستا ة كو ر تيت 

 : استراحة  هوة15  

 د : 20و  15  

محا رة األستا  محمود  ر ونة: "  ندما يتحول السرد  ل  فن ت كيلي بري ة نجا 

 المهداوي في رواية مرات  الع ق لرجاء  ال "

 د : 40و  15  

 محا رة األستا  حمادي بن جاء باهلل: كوسمولوجيا الحرو : "ابن  ربي ونجا المهداوي"

 د : 20و  16  

  رض فيل  و ائقي حول "مسيرة نجا المهداوي"

  ا ة السينما بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات 

 : نقا 17  

 : سهرة حول نجا المهداوي "تدا يات"21  

 2020فيفري  22اليو  ال اني: السبت 

 المكان: دار سيباستيان بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات

 د : 35و  9  

 الفكرية ال انية:الجلسة 

 رئي  الجلسة: األستا ة سنية ال امخي

 د : 40و  9  



 محا رة األستا     الدين المدني: " ان روبولوجيا  بدا ات الرسا  الكبير نجا المهداوي"

  10: 

محا رة األستا  سلي  الم مودي: "نجا المهداوي  و كي  يمكن  ن يكون الفن منهجا 

 لت وير التفكير ا بدا ي"

 د : 20و  10  

 محا رة األستا ة فو ية الم ي : " ندما ينفجر الفن حروفا".

 د : 40و  10  

 محا رة األستا  حكي  بن حمودة: " مساهمة نجا المهداوي في   ادة بناء الم رو  الفني"

 : استراحة  هوة11  

 د : محا رة األستا ة سنية مبار :  15و  11  

"Nja elmahdaoui l'artiste multidimentionnel, unique et universel" 

 د : نقا  40و  11  

 د : 55و  11  

 كلمة المحتف  به الفنان العالمي نجا المهداوي

 : اختتا  الندوة13  

 

 

 

 

 



 

اللقا ات الكبر  لدار س باست ان تنطل  بتكر   الفنان ن ا الم داو  من     

  را ات في مس ر  الفنان المبد 

 

 2020 ف فر  22

ا  والفنان وات-  ان لقت  م  الجمعة اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان بتكري  الخ  

الت كيلي التونسي نجا المهداوي  تكري  خر   ن المعهود بعد  ن توا ل  ل  امتداد 

يومين متتاليين ت منت معر ا أل مال المبد  وجلسات فكرية من لقها محا رات 

ت منت  راءات في مسيرة الفنان واستقر ت "كوسمولوجيا الحرو " في   مال نجا 

المهداوي وتو لت في  ن روبولوجيا  بدا ات الرسا  وا تماد الفن منهجا للت وير ا بدا ي 

  ل   ن انفجر الفن حروفا و لوانا.

وفي ه ا السيا    ال لسعد سعيد مدير المرك  ال قافي الدولي بالحمامات "لقد  ردناه تكريما 

خا ا لقامة فنية تونسية تجاو ت الحدود الجغرافية لتنت ر في العال   ل   جنحة حرو  

 ربية كتبت الفن وبالفن   كاال و لوانا فاخت رت المسافات و  حت  نوانا لإلبدا " 

م يفا " لقد حاولنا في   ار التظاهرات الجديدة " اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان التأسي  

د  هائد و ور بل ببرنامج   لبرنامج جديد لتكري  الفنانين والمبد ين التونسيين ال بمجر 



 قافي فكري متنو   يفتح فيه المجال لرس  مسيرة المبد  ب خ يته وبما يخالجه فيح ر 

 ويحد  نا  ن   ماله و ن نفسه وما   ع  الو ل بين ال خص والمبد  والعمل".بيننا 

واختار الم   بين فن الخ  والفن الت كيلي فرس  الحر   1937ولد نجا المهداوي سنة 

ورس  الكلمة ونظ  الحرو  معان ا دانت باأللوان واأل كال فإ ا هي   مال فنية ولوحات 

 فسح المجال للم اهد لقراءتها بحروفها و لوانها و  كالها.تتجاو  حدود المكان وال مان وت

تستو   نجا المهداوي للحظات فيحد   ببسا ة الفنان " ال لت منبهرا به ا التكري  وبما 

 يل في  خ ي فبعد سنين  وال من العمل ها  نني  جد اليو  تقديرا من  هل ا بدا  األدبي 

تا   ر تها و هديت   حابها  الفا من با  ك 200والفني والفكري فيكفيني رس   ال  

 الجديد  ل   و اكا في  وكيو اليابانية".

له ا التكري  معبرا  ن  مله في  ن يستمر  مله  و  ر  المهداوي  ن امتنانه لدار سيباستان

مع مبد ين آخرين وا تبر  ن "  كبر  هر  حسه"  ن المعهد الوحيد في العال  المو د  ما  

   فنان تونسي ليدر  فيه وليوا ل رسالته هو المعهد العالي للفنون الجميلة بتون   

سها في  ديد المعاهد العليا ف ي العال  بوا ن ن وبالمن قة العربية م يرا  ل   ن تجربته در 

 "ولكن في تون  نرفض وال نستقبل وال   ر   ل  اليو  السب "  حس  تعبيره.

وي ي  سعيد من جهة  خرى "لن تقت ر اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان  ل  تكري  

ال  الفنانين والمبد ين التونسيين وفي البرنامج تكري  للفنان " حمادي  مود" وبعده " س

الساحلي" بل  نها ستعاود اللقاء مع موروث الدار فتفتح البا  لتكري  المبد ين والمفكرين 

من  نحاء العال  لتبني م رو ا ال فق  لحفظ ال اكرة الو نية ا بدا ية بل وك ل  لتكت  

 نوانا جديدا لل اكرة ال قافية المتوس ية والدولية من خالل ن ر كل فعاليات اللقاءات في 

 اسات دار سيباستيان لتبق  و يقة مرجعية لإلبدا  والمبد ين.كر

 

 

 



 

 

 دار س باست ان تح ي  اكر  تون  وتكر  الفنان ن ا الم داو 

المرك  ال قافي الدولي بالحمامات يحت ن ندوة فكرية لالحتفاء بالفنان والرسا  

التونسي والعالمي نجا المهداوي في   ار افتتا  سلسلة اللقاءات الكبرى لدار 

 سيباستيان.

 26/02/2020األربعاء 

 

زارها الرّسا  السو سر  بو  كلي، والرسا  الروسي، كاند نسكي، وات  ها ث ل  الصحرا ، روم ، 

مقّرا ل      الحر  ال الم ة، وف  ا كت  ر    الوزرا  البر طاني ونستون تشرش  م كرات ، إن ا 

الدار التي بناها بح   ور  س باست ان و ا  عن ا الم ند  الم مار  ا مر كي فران  لو د را ت 

"  م  منز  ر  ت  في ح اتي" الدار التي است افت المسرحي البر طاني الش  ر ب تر برو  والكات  

 الفرنسي  ندر     د، است افت م  را ندو  تكر   الفنان التونسي ن ا الم داو .

 

 ندما يكون هد   يارة دار سيباستيان بالحمامات متابعة ندوة تكر   فنانا بقامة نجا 

 المهداوي  البد  ن تت ك ر رحلة  ا  بها  بل ه ا التاري  بمئة وستة   وا   ل  نف  المدينة  



فنان تر  ب مته  ل  الفن الحديث مخل دا برسومه المائية وبالكال   مدينة الحمامات 

 التونسية.

 عور جميل  ن يسير المرء  ل  خ   الفنان بول كيلي لي ل مدينة الحمامات   ل  بعد 

كيلومترا من العا مة تون  بأسوارها القديمة المحا ية لساحل البحر المتوس   ويقال  65

  ن اسمها مستمد من الحمامات الرومانية التي ا تهرت بها.

 انون في تون فنّ 

كيلي برفقة  ديقه الفنان  و ست ماكه ال وء التونسي في مدينة الحمامات اكت   بول 

ال ي  ك ل لحظة ميالده الفني األول      ال " سرني الل ون ال  حتا   ل  البحث  نه   نه لي 

 ل  األبد    ر   ل  المعن  السعيد له ه اللحظة هو:  نا واللون واحد   نا رسا ". ولعل 

مع الحمامات" تلخ  ان   ر الرحلة التونسية التي لوحتي "نظرة  ل  ميناء الحمامات" و "جا

 كانت وراء توجهه  ل  التجريد.

وكان الفنان الروسي فاسيني كاندينسكي  د سبق بول كيلي  ل  تون  ومر  هو ا خر 

بالحمامات والقيروان ول  يك  مرورهما مما ال لمرور فنانين  وروبيين مست رفين  افوا 

لوحات هي   ر  لق ص  ل  ليلة وليلة  ول  تكن الرمو  بخياله  الرومانسي ليرسموا 

 الفنية العربية ا سالمية سوى تو يحات ي ينون بها   ماله .

 ل  ا ك  من بول كيلي ل  يتر  كاندينسكي   ماال فنية  ديدة  ن  يارته التونسية سوى 

ان " وهي موجودة حاليا في متح  يرف 2 -" و " ر 1 -مجمو تين حملت  نوان " ر 

في  رمينيا  ر    ل   بعت ال يارة  نتاجه الفني ويت ح  ل  في توظيفه الوحدات 

 المعمارية الهندسية التي   بحت ج ءا رئيسا في   ماله.

 



م له م ل با ي الفنانين في الن   األول من القرن الع رين ال ين ان لقوا في بح ه   ن 

 فنون بديلة.

ر ت  نها و نا في  ريقي  ل  "دار سيباستيان" حيث ت كرت تل  التفا يل التي سبق  ن  

تقا  الندوة  ل  مدار يومين وتت من معر ا أل مال مختارة للفنان نجا المهداوي تتخل لها 

محا رات حول مسيرة الفنان  اركت فيها مجمو ة من المحا رين بينه : الفنان 

 واألكاديمي والسياسي والكات .

ا نتحدث  ن الدار التي احت نت الندوة والتي ي ار  ليها  بل  ن نتحدث  ن الندوة د ون

 بو فها "درسا في المعمار وملتق  ال قافات".

 هكتارات ولها تاري  يروى وحكاية. 9 يدت دار سيباستيان  ل   رض وحديقة تمسح 

يد    اح  البيت جور  سيباستيان وهو  مريكي من   ل روماني  ت ير الو ائق  ل  

 ي لمل  رومانيا     في الق ر  ل   ن بلغ سن الر د ف ل  منه مغادرة  نه ابن  ير  ر

 البلد مع  روة كبيرة حت  ال ي ال  بالحك .

 ر   ن سيباستيان حبه للتجول والسفر  و  ا  من خالل  ل   بكة واسعة من العال ات 

ات التونسية مع  دباء ومبد ين و  رياء  في   قا  الحر  العالمية األول  جاء مدينة الحمام

سائحا وكانت آن ا  بلدة هادئة تعبق برائحة   جار الليمون وتغمر   عة ال م   ا ئها 

 الممتد  ل   ول البلدة و  رافها.

وم ل بول كيلي  ح  جور  سيباستيان المدينة فسع   ل  امتال  "  عة من الجنة"  

 ة من الغر  ا ترى   عة  رض و ر  في ت ييد البيت ال ي كان في البداية مجمو

ال غيرة استوح  ت ميمها من المعمار المحلي  سق  مقو   وبياض جير    وا ل 

 م رو ه ببناء مسكن رئيسي وهو ما يسم  بالدار الكبيرة.

اكتملت الدار لت بح تحفة معمارية بمسبح تحي  به األ وا  المد مة بأ مدة وتيجان 

معماري ال هير لوكر بو ييه ليقول  خرية منقو ة ببسا ة فنية م هلة دفعت المهند  ال

  نها "ه ه الدار  عا  للجمال".

مع  دو  الدبلوماسي اللبناني سيسيل حوراني  1965التغير الكبير في تاري  الدار حدث  ا  

 ل  تون  كان سيسيل  ديقا للرئي  الراحل الحبي  بور يبة ال ي  در له مسا دته تون  

 الفرنسي حين كان سفيرا للبنان لدى األم  المتحدة. في الدفا   ن   يتها  د االستعمار

تعر   سيسيل حوراني ال ي  ر  ب قافته العالية وحبه للفنون  ل  سيباستيان وكان حينها 

مست ارا معماريا لبلدية الحمامات  واست ا   ن يقنعه بإهداء الدار  ل  الدولة التونسية 



ك   قافي وبيت  يافة يق ي فيه المبد ون فوافق  ل   ل  لتتحول الدار في ما بعد  ل  مر

  و اته  ينتجون األ مال الفنية.

وكان سيسيل  ول من  س  لمهرجان  قافي يقا  دوريا في الدار تحت اس  "الموس  ال قافي" 

و  نع منظمة اليونسكو ومؤسسة خا ة في البرتغال ببناء مسر  هواء  لق مستلهما 

ل كسبيري  واليوناني  والروماني  و م  الركح ت امي  المسار  ال هيرة ال ال ة  ا

المخر  المسرحي والسينمائي روني آليو  ونف ه المهند  المعماري الفرنسي  متو   ال ي 

  ي د مبن  و ارة المالية الفرنسية والعديد من األبنية ال هيرة األخرى.

 

المهداوي حيث احت د في  ا ة كبيرة م ل ة  ل  حوض السباحة  لقت   مال الفنان نجا 

جمع  فير من الح ور  ال  نه  منظ  الدورة محمد المي  نه جمع محظوظ ألنه  ا  في 

  من نجا المهداوي.

 "نحن محظوظون جميعا ألننا نعي    ر فنان متمي "  د   لتون  الك ير  ي ا.

 حر   م ارات  المية كبرى ت ين  االتها   مال الفنان المهداوي تو ح  جنحة  ائراتها

من  بدا ه وتفتخر متاح  دولية با تناء رسومه وت ين ت اميمه المئات من الكت   

 وتستعير دور األ ياء وبيوت المو ة خ و ه.

 ائمة  ويلة نكتفي ب خر المعجبين المن مين  ليها مار   وكيربيرغ ال ي اختار جدارية 

سان فرانسيسكو بالواليات  من  بدا  الفنان ت ين المقر الرئيسي ل ركة "فيسبو " بمدينة

 المتحدة.



الفنان األكاديمي النا ر بال ي  ال ي  ا ر مسيرة نجا المهداوي كان خيارا موفقا جدا 

ليقد   ر ا تاريخيا حول الفنان و ال ته بالمدرسة التونسية ودوره في ت وير ا تجاهات 

 الفنية الت كيلية في تون .

وفي  و باألحرى المغامرة  ال وفية كانت محور محا رة  دمها محمود الجان  ال  

 ر ونة جاءت بعنوان الفت هو " ندما يتحول السرد  ل  فن ت كيلي بري ة نجا المهداوي 

في رواية مرات  الع ق لرجاء  ال " ويبدو  ن المحا ر  در   ن العك  هو ال حيح و ن 

لت في الغال   ل  سرد.  رسو  المهداوي هي التي تحو 

بابن  ربي تحدث  نها المحا ر حمادي بن جاء باهلل ليختت  اليو  بفيل  و ائقي  ال ة الفنان 

 حول مسيرة الفنان تلته حلقة نقا .

" ب نما و د ب كاسو  الت  في ا  ن ة التي  ادت  إلى اللكم ب ة، و د كالد نسكي  الّت  

 في البنا  التونسي."

ا نتين  ه ا  ع  للغاية  فتجربة  هل يمكن ا حا ة بتجربة المهداوي بمحا رة تلق   و

الفنان نجا كما  تقن و فها الباحث اللبناني  ربل دا ر "خار ة واسعة  مادية وخيالية  

حدودها وا عة بين الخ  والرس   بين الرس  والت وير  بين الت وير الت بيهي والت وير 

ال كل  بين ال كل التجريدي  بين الخ  العربي والخ  الياباني  و ال يني  بين الس ر و

 وبناء العمل الفني  و يرها مما ي ير  ل  معال  ات ال وانف ال  وت ابه وتباين".

ل  يتر  المهداوي خالل مسيرته  ل  مدى ستين  اما خامة  ال وظفها في تنفي    ماله ول  

يست ن من  ل  الجسد ا نساني و وال  ل   جنحة ال ائرات  وواجهات المباني  مرورا 

فة الكت   وور  البردي والر  وال جا  والخ   والنحا  والحجر  ال خامة تح ر بأ ل

  ل  ال هن  ال وتر  المهداوي ب مته الفنية  ليها.

في مدينة  1965و  ا  معر ه ال خ ي األول  ا   1937ولد المهداوي في تون   ا  

روما  و بل التحا ه  باليرمو ا ي الية حيث كان  البا في "كلية الفنون سالت  ندريا" في

في  1961بمدرسة "اللوفر" في باري   ار  في  ك ر من معرض جما ي  كان  ولها  ا  

 مرك  ابن خلدون ال قافي بالعا مة تون .

 بل  ن تنفض الندوة نستمع للفنان نجا  المهداوي يقول "ال لت منبهرا به ا التكري   وبما 

   ال ي تقديرا من  هل ا بدا  األدبي والفني  يل فيه  ها  نا بعد سنين  ويلة من العمل

والفكري  يكفيني كتا   ر تها و هديت   حابها  الفا من "با  الجديد" في تون  العا مة 

  ل  " وساكا" في  وكيو اليابان.



نغادر "  عة الجنة" ونحن نفكر في نجا المهداوي ال ي  بهرنا بتوا عه بعد  ن  بهر بفنه 

 العال .

 

 

 

  

 

 

 



 

 2020 ما  25  بار الم ر  

 

 "ن ا الم داو ":  را    ماع ة

 

 ليلة هي األ مال التي تؤر   للفن في تون   والعال  العربي  موما   ل   الر   من وجود 

تقا عات الفتة بين الت كيل والسيا ات ا جتما ية والسياسية وال قافية. لعل  ال كل الوحيد 

الرائج من   كال التأري  الفني هو   دار كت  حول تجار  فردية  كما هو الحال مع 

(  وهو  مل جما ي  در  ن "دار المتوس  1937ا  دار األخير حول نجا المهداوي )

 لل قافة والفنون"  من سلسلة "كراسات دار سيباستيان".

يحتفي الكتا   ساسا  " المية" الفنان التونسي حيث يبر  الم اركون تجاو    مال 

المهداوي ا  ار المحلي  لي   ل  مستوى العرض فحس  بل  خراجه الحر  العربي 

 من كل انتماء ل قافة مخ و ة  وجعله  المة  ابلة للتداول في  ي   ار.

ينب   الكتا  من ندوة ومعرض   يما في مدينة الحمامات التونسية في  با / فبراير 

الما ي  ومن الم اركين في الكتا : الباحث النا ر بال ي  ال ي  د    راءة تاريخية حول 

مسيرة نجا المهداوي  و د   األكاديمي حمادي بن جاء باهلل  وهو متخ  ص في الفلسفة  

  راءة من  اوية الت و  .

ي تغل المهداوي باألسا   ل  الحر  العربي  و ن كان يرفض تو ي  نفسه بالحروفي  

حيث يرى  ن ه ا التو ي  نو  من    اء الحر  من مجال الفن و  ره  ل  البعد 

 الوظيفي.

خالل تجربته  ا تمد المهداوي  ل  مختل  الخامات والمحامل في   ماله كاللوحة واأل نعة 

وال بول والجدران و يرها. و ل  مستوى آخر  مد   نتاجه بروافد ك يرة منها الترا ي 

 والفكري الحديث والسيميولوجي.

 
 



 

 

 

 

 

 تون  تحتفي ب بداعات ن ا الم داو 

    16.36       2020 فبرا ر 18 نور الفر اني 

تفتتح هيئة المرك  ال قافي الدولي بالحمامات التونسية سلسلة ندوات كبرى  ن مجمو ة من 

الم ق فين والمبد ين التونسيين  بندوة  ن الفنان العالمي نجا المهداوي و ل  احتفاء بمسيرته 

ال ويلة كفن ان تجاو ت  هرته الحدود العربية ليكون فن انا  الميا مؤ  را في مسار الفن 

  فبراير في مدينة الحمامات.22 و 21الت كيلي و ل  يومي 

در  المهداوي الفن الت كيلي في مدرسة تون  للفنون الجميلة التي تخر   منها  واخر 

الخمسينات ومنها التح  بالعا مة ا ي الية روما    وا ل دراسته في متح  اللوفر في 

 باري  و د بد  ولع المهداوي بالخ  العربي والت كيل من   فولته في حي با  سويقة 



ده  ل  مساجدها العريقة الحافلة بالمنمنات  ال هير وس  مدينة تون  العتيقة من خالل ترد 

 العربية والخ  المغربي البديع.

ل  يحقق فنان تونسي ال هرة التي حققها المهداوي ال ي  ر ت   ماله في  ه   وا   

العال  العربي و مريكا و وروبا وآسيا من ال ين  ل  اليابان  ل  وا ن ن  ل  باري  ولتدن 

 وروما  ل  القاهرة و بوظبي والج ائر والربا  و يرها من العوا  .

تبت  ن مسيرته الفنية   رات الكت  بمختل  كما حا   ل   دد كبير من الجوائ  وك

اللغات ور    هرته العالمية ظل المهداوي متعلقا بتون  التي ال يغادرها  ال  في  سفار 

 فنية.

اتها وآخرها مقر مرك  ل ركة  اختارته  ديد ال ركات العالمية لو ع لمسته الفنية  ل  مقر 

ل فنان في فيسبو  و بل  ل  بسنوات تول   تجميل  ائرات   ركة  يران الخليج ليكون  و 

 العال  تحل ق   ماله في السماء.

و ن ه ه الندوة الكبرى  ال منسقها محمد المي  نها حلقة من سلسلة لقاءات لتكري  رواد 

 ال قافة التونسية بعد موجة الت كي  في كل  يء واستهدا  رمو  ال قافة.

ن تجربة المهداوي كتكري  وا ترا  بأهمية و  ا  المي  ن الندوة ستتو  بإ دار كتا   

 منج ه ا بدا ي.

وي ار  في ه ه الندوة  دد كبير من  سات ة الجامعة التونسية والمبد ين والنق اد ال ين 

 سيتحد ون  ن مسارات ا بدا  في تجربة المهداوي.

 

 

 

 



 

 

 "ن ا الم داو " :  را    ماع ة

 2020 مايو 25

 

 ليلة هي األ مال التي تؤر   للفن في تون   والعال  العربي  موما   ل  الر   من وجود 

تقا عات الفتة بين الت كيل والسيا ات ا جتما ية والسياسية وال قافية. لعل  ال كل الوحيد 

الرائج من   كال التأري  الفني هو   دار كت  حول تجار  فردية  كما هو الحال مع 

(  وهو  مل جما ي  در  ن "دار المتوس  1937ا  دار األخير حول نجا المهداوي )

 لل قافة والفنون"  من سلسلة " كراسات دار سيباستيان".

يحتفي الكتا   ساسا  " المية" الفنان التونسي حيث يبر  الم اركون تجاو    مال 

المهداوي ا  ار المحلي  لي   ل  مستوى العرض فحس  بل  خراجه الحر  العربي 

 من كل انتماء ل قافة مخ و ة  وجعله  المة  ابلة للتداول في  ي   ار.



ة الحمامات التونسية في  با / فبراير ينب ق الكتا  من ندوة ومعرض   يما في مدين 

الما ي  ومن الم اركين في الكتا : الباحث النا ر بال ي  ال ي  د    راءة تاريخية حول 

ص في الفلسفة  مسيرة نجا المهداوي  و د   األكاديمي حمادي بن جاء باهلل  وهو متخ   

  راءة من  اوية الت و  .

 

العربي  و ن كان يرفض تو ي  نفسه بالحروفي  ي تغل المهداوي باألسا   ل  الحر  

حيث يرى  ن ه ا التو ي  نو  من    اء الحر  من مجال الفن و  ره  ل  البعد 

 الوظيفي.



خالل تجربته  ا تمد المهداوي  ل  مختل  الخامات والمحامل في   ماله كاللوحة واأل نعة 

بروافد ك يرة منها الترا ي وال بول والجدران و يرها. و ل  مستوى آخر  مد   نتاجه 

 والفكري الحديث والسيميولوجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ن ا الم داو : التشبث ا عمى با صالة  د   د  إلى االن   

 

الكات  التونسي محمد المي   كد  ن الم داو  رفع را ة تون  في المحاف  الدول ة من 

 منطلق إ مان  بأن ب مكان الفن  ن  رفع عال ا.

 

 21/03/2020السبت 

 

 

 



  لة من الفنان ن التونس  ن ه  ال  ن حققوا لوطن   ما حقق ل  ن ا الم داو 

لوحات الفنان التونسي تحولت فٌٌرشا، وزرابي مبثوثة، وحلقت الطا رات بألوان ، وتز نت 

 كبر  ال   ات والمنظمات بحروف ت .

 

بتون   احتفالية تكري  فنان  هدت دار سيباستيان بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات 

سه لالحتفال  الحروفية التونسي العالمي نجا المهداوي  و د فس ر الكات  محمد المي سر تحم 

به بقوله: ك  نحن محظوظين ألننا نعي  في   ر "نجا المهداوي"  ه ه القامة السامقة 

في المحافل الدولية  التي   عت بفنها و نيا و ربيا و الميا. ه ا الفنان ال ي رفع راية تون 

 من من لق  يمانه بأن بإمكان الفن  ن يرفع راية تون   اليا.

و  ا  المي بأن  لة من الفنانين التونسيين ه  ال ين حققوا لو نه  ما حقق له "نجا 

ن بالحر  حروفية في لوحات ت كيلية  المهداوي" فكان كالحر  ال ي تن ل من الكلمة ليكو 

الرؤية الجمالية  ويت ا د فيها ال و  المره  مع ا حسا  باالنتماء يتعانق فيها المفهو  ب

حت  تتسام  ال ات الناظرة  ل  العمل المنج   و د  دته  نامل "نجا"  فتم ل في األ ين 

 رسما بهيا  ولوحة بديعة.

  لي  من تعاري  ا بدا  ا تيان بال يء ال  ل  م ال سابق له؟

د ويم تا   ن سائر مجايليه  حت  تحولت لوحاته فر ا و رابي ونجا  ت  بما جعله يتفر 

 مب و ة وحلقت ال ائرات بألوانه  وت ينت كبرى الهيئات والمنظمات بحروفية نجا.

وه ه ندوة فكرية نسأل فيها  ن امتداد نجا فينا.. ول ل  فهي ل  تقت ر  ل  د وة 

ي  والجامعي والسياسي المخت ين في الفنون الت كيلية  بل د ونا  ليها المفكر واألد

والفنانة.. ود وناك  كلك  لتكونوا  هودا  ل  ه ا الحفل ال ي ال  اية لنا من ورائه  ال  ن 

نقول جملة بسي ة: "نجا..  ننا نعر   در    ننا سعداء ألننا نعي  في   ر    ننا نحب   

ال ابي  و ال اهر و نت في تقديرنا ال تقل  همية  ن ابن خلدون  و خير الدين التونسي   و 

الحداد  و محمود بير  التونسي  بل  ن  ت به هؤالء جميعا في كون  حققت ا ترافا في 

 الخار   و ن ل  يعتر  ب   بناء بلد .

وك   المي  ن نجا المهداوي ال يدر   فنه في معاهد الفنون الجميلة بتون  وال تقتني لجنة 

 ا  ال ي حققه خار  بالدنا.ال راء من   ماله الفنية  ر   كل ه ا ا  ع

ل ل   لت ما  لت  س   ن نفي الرجل حقه وهو بيننا وننال ر اه ويعر   ن بين موا نيه 

 من يقد ر  يمته ويعر  حجمه ويقول  نه كلمة حق.



 وبدوره يقول الفنان نجا المهداوي:

 بيان لجمالية العالمة

 لينا   ادة اال تبار  ل   يمنا ال قافية م لما كان  لينا  ن ننا ل في سبيل استقاللنا فإنه كان 

)فنونا(. وهي  رورة  ولية فر ت نفسها  لينا من  يو  تحررنا  وفر ت نفسها في 

 الغر  يو  تف ن  ل  خ ر المقيا  الواحد المقنن.

ويتساءل المهداوي: ولكن كي  نستعيد ترا نا الو ني ال ي يدوي هويتنا مع الت امنا 

المقيا  الواحد المقنن يجعل األفراد مستلبين ممسوخين  فإن الت بث باالنفتا ؟ فإ ا كان 

 األ م  باأل الة  د يؤدي  ل  االنغال  والتقو ع  ل  ال ات.

ويؤكد: نع   لينا اال ت ا  ب واتنا مع  درا  اختالفنا  ن ا خرين  وهنا  تو    ند الكلمة 

وا لها  وا بدا   وهو ما نسي دهرا  المفتا  بالنسبة  ل  / االختال  ال ي هو ينبو  الغن 

  ندما  نفت الح ارات  ل   نفين: ح ارات را ية وح ارات سافلة؟

واليو   لينا  ن ندر   ن كل ح ارة تم ل نمو جا متفردا ولي  هنا  ح ارة  ظيمة 

 و خرى   ل منها  ظمة  فق   لينا القول  ن كل ح ارة هي مختلفة  ن األخرى.

 ن ال عو  ال يعقده  ال  االختال .  جل  ن االختال  ي ري ولي  الت ابه.و كد  ن الحوار بي

لقد   نا  ويال تحت نير االستعمار ولي  من الجدة القول اننا كنا مستلبين مغتربين في 

 واتنا وهويتنا: ففي مجال الرس  م ال يكون الرس  المسندي  والرس  ال يتي ال ي هو   ظ  

لينا  ودخيل  ل  ح ارتنا  ونحن ل  نكت  باستعارة رؤية الفنون  ند الغر    ارئ  

 الغر  فق   بل استعرنا حت  مقاييسه الجمالية.

لقد كان الغر  يبحث  ندنا  ن العجي  والغري   و ن كل ما هو "فولكلوري". ولقد 

استعار رسامونا األول ه ه النظرة االست را ية: فرسموا بَْدَونا ومتسولونا ومساجدنا 

ا. فإ ا بالجميل  ندنا هو الجميل  نده    ما مفهو  ا بدا  ال ي تعلمه الغر  من وجمالن

ا  ريق فقد كان مجهوال  ندنا )  ني نحن المسلمين(  بل  ك ر من  ل  بك ير  فا بدا  

 ندنا يعني الكفر  ل ا استع نا  ن المبد   )ال انع( و )المعل  ( لقد تناه   ل   سما نا 

 ا كون ا سال  يحر   الت وير.ودخل في  قافتن

والحال  نه ال يوجد في القرآن تحري    عي لل ورة  و نما هنا  تح ير من استعمالها 

لغايات و نية  وهو ما  وج  تدمير األ نا  في الكعبة   ير  ن األحاديث النبوية بو فها 

ة تم يل الكائنات الحية    نسانا  و حيوانا.الم در ال اني للت ريع هي التي تحر   ب د 



ه ا االختال  المرجعي  فاد منه الفنانون الت كيليون المسلمون من معت لة و يره  

روا األحياء ال يء ال ي ا تبر  ند ة. ور    ل  فإن تل  المغامرة فتحت السبل لوالدة  ف و 

 فن  ربي  سالمي.

لسني الت وير  كما لي  من المده  في  يء  ال نجد في تون  التي ينت ر فيها ا سال  ا

  نها ل  تعر  ح ارة الكتا  التي تحقق خاللها فن المنمنمات في  رض ا سال .

ويرى نجا المهداوي  نه ال بد من ا  ارة  ل   ن تاري  الرس  ال عبي: من رس   ل  

ال جا  و يره يعود  ل  القرن ال امن   ر   ي  من االحتكا  بالغر  المسيحي  ومعن  

 يكن لدينا تقاليد ت ويرية  بل ه ه الفترة. ل   نه ل  

وحول  يرورة مفهو  الخ   وتحوالته يقول المهداوي: الخ  العربي  سا  من  ه   س  

 فن ا سال  التجريدي الروحاني  وينج    ليه في راهننا  دد  ليل من الرسامين العر .

اريخية  و د انتهت بي وفيما يتعلق بي ان لقت من مبد  تأمل التراث  وفه  الم ادر الت

نتيجة  ل  كون الحر  العربي ب رائه وتعقيداته فنا فريدا  ل  المستوى الب ري الت كيلي  

ألنه يت من  الما بال حدود من التعبير الت ويري  وهو  ندي   ر ت كيلي يفرغ الحر  

ول  من معناه  ويك    ن حمل  ي خ ا   لمي  فيتحول  ل  بنية دالة ت كيلية كمرحلة  

 من  نجا  بحث  امل.

وا تبر ه ه المرحلة فعال جوهريا يتعدى )  ية( الهوية ألن الهد  المأمول لي  الق يعة. 

و نما  حداث حركة ابتعاد ابستيمولوجي بالنسبة  ل  مدرسة ا خر حت  يتوا ل الت ور في 

 كامل.حركة موا ية له حس  المن ق ال بيعي للتبادل ال قافي  و ل  لتوسيع حقل الت

وفي فعل الرس   يتكل  المهداوي هنا  ن ا بدا  المحض  فيندد بكل   كال المحا رة حت  

 نتجن  االن واء المهل  لل ات  وننفتح بحرية  ل  ال قافات األخرى.

وهك ا فإن بح ه مستمد من القي  الجوهرية للتراث ال يعني بال رورة المحاكاة  و استرجا  

جمود   نما يعني  ن يكون الفنان مسؤوال تماما  ن نفسه ان ال ا من القي  المورو ة ومنها ال

 البنية الحقيقية ل قافته األ لية والولو  فيها من جهة الحساسية ال عبية والحياة المعا ة.

وبأك ر د ة  فإن ما يبحث  نه المهداوي من وراء الخ  العربي  نما هو خلق  ا دة مرجعية 

 كال األكاديمية "المستو بة من الداخل"  ادرة  ل  منح الوالدة لنا. وهك ا يكون انفجار األ

لفن آخر يمتل   اته وروحه. فن ال يتجاهل منج ات ا خرين  وي ري التراث ا نساني  من 

جهة  ويمكن له الحث  ل  التفكير  ولي  القبول واالستهال   كما هو الو ع في 

 مجتمعاتنا.



ال الث من جهة  انية حيث يت ار  األ ر الفني مع حياة ويتكل  المهداوي هنا  ن العال  

الفرد. ومن ه ا المنظور يتكل    ن ا بدا  ال امل ال ي يدفع  ل  الو ي ال عبي والتفكير 

 واالنفجار من الداخل.

يقول الفنان التونسي العالمي نجا المهداوي:   تبر  ن ت كيلي العال  ال الث مع    ائه  بعدا 

له   ادرون  ل  التفكير جما يا ألن األمر يعني بال رورة  مل جما ة حول  الميا أل ما

ار"   وظيفية التقنيات المعا رة  والمواد وا تباسها  ودراسة األ ياء الم نو ة تقليديا "الفخ 

"الخ  " " السيرامي "  "ال جا "  "حفر الخ  "  "نحت الرخا "   و "الحجر الرخو"  

سجاد"  "ال با ة"  "النحاسيات"  "الت ري "  "النق "  "الرس  "النسيج ال ربية"  و "ال

  ل  الخ  "  " نا ة الحلي"...ال 

  تقد  ن ه ا يمكن  ن يكون  حد الحلول البديلة للوحة المسند  وا تر   راءة  انية للتراث 

ر األفران  وتخلق   كال و المات جديدة  وتف    حت  نخر  من التكرار العقي  فتع  

  بالدراسة العلمية الالئقة ويعمل  ل  تكري  االنحرا  المدرو   ن المسار الرمو

 الغربي.

وتحت  نوان " ندما يحول السرد  ل  رس  بري ة "نجا المهداوي"  يلقي الروائي والنا د 

التونسي الدكتور محمود  ر ونة   واء  ل  تجربة فريدة لو ع كتا  م تر  بين نجا 

دية رجاء  ال    در بعنوان "مرات  الع ق"   ن دار  نباكت المهداوي والكاتبة السعو

للن ر بتون   و ا  هو بتقديمه  ويتساءل:  ندما يلتقي فنانان مختلفان في نف  الكتا   من 

ا يرب  بينهما من  ال ات  و د اجتمع في كتا  "مرات  الع ق"  البديهي  ن نتساءل  م 

    ي فن   ماني وفن  مكاني.فنانان من   ر  الفنون هما: السرد والرس 

وبالتالي فالعال ة بينهما مر  حة للتنافر واالنسجا  معا  وال يمكن   رار  حدهما  ال بعد 

 النظر في مدى الت ابق بين الن وص الن رية والرسو  المختلفة األ كال واأللوان.

 هار     نجد في ول  يق  التداخل بين الفنين  ند حدود الت ابق  بل بلغ  حيانا مستوى االن

 السرد  اته و فا د يقا لعملية ت كيل الرسو   وبناء اللوحات.

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

برنام  "اللقا ات الكبر  لدار 

س باست ان"  حتفي بالفنان ن ا 

 الم داو 

 

 فيفري الحالي ندوة فكرية حول الفنان الت كيلي 22 و 21يحت ن المرك  ال قافي الدولي بالحمامات يومي 

 والخ ا   التونسي والعالمي نجا المهداوي.

ويقا  ه ا اللقاء بال راكة مع و ارة ال ؤون ال قافية  وهو يتن ل  من برنامج  قافي جديد بعنوان "اللقاءات 

الكبرى لدار سيباستيان" و د خ   ت  ول  اللقاءات للفنان نجا المهداوي لما يحظ  به من مكانة مرمو ة 

  ل  المستوى الدولي  با  افة  ل   ن   ماله تعد  مرجعا في مجال الخ  العربي.

مون  سيت   رض  ري  و ائقي حول مسيرة نجا المهداوي بقا ة سينما  ه المنظ  ووف  البرنامج ال ي   د 

المرك  ال قافي الدولي بالحمامات  با  افة  ل   لقاء مجمو ة من المحا رات والمداخالت  ن المسيرة 

 الحياتية والعلمية والمهنية لنجا المهداوي ومنهجه الفكري والفني وا بدا ي.

ويؤ ث المداخالت مجمو ة من القامات الفكرية واألدبية والفنية وه  األسات ة آمال  رامي والنا ر بال ي  

وكو ر تيت  ومحمود  ر ونة وحمادي بن جا    وسنية ال امخي وسلي  الم مودي و   الدين المدني 

ي وحكي  بن حمودة وسنية مبار .  وفو ية الم  

ويسدل الستار  ل  ندوة الفنان العالمي نجا المهداوي بتقدي  الفنان المحتف  به كلمة  ن تجربته الفنية 

 ومسيرته المهنية.

 

 2020.02.13   16.30تو  ت ا درا : 

 



 

 

 2020 ف فر  21ال م ة 

 

مسا  ال و  ال م ة: برنام  " اللقا ات الكبر  لدار س باست ان"  حتفي بالفنان 

 ن ا الم داو 

 

 فيفري الحالي ندوة فكرية حول 22 و 21يحت ن المرك  ال قافي الدولي بالحمامات يومي 

 الفنان الت كيلي والخ ا   التونسي والعالمي نجا المهداوي.

ويقا  ه ا اللقاء بال راكة مع و ارة ال ؤون ال قافية  وهو يتن ل  من برنامج  قافي جديد 

بعنوان "اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان" و د خ   ت  ول  اللقاءات للفنان نجا المهداوي 

لما يحظ  به من مكانة مرمو ة  ل  المستوى الدولي  با  افة  ل   ن   ماله تعد  مرجعا 

 في مجال الخ  العربي.

مون  سيت   رض  ري  و ائقي حول مسيرة نجا المهداوي  ه المنظ  ووف  البرنامج ال ي   د 

 بقا ة سينما المرك  ال قافي الدولي بالحمامات  با  افة  ل   لقاء مجمو ة من 



المحا رات والمداخالت  ن المسيرة الحياتية والعلمية والمهنية لنجا المهداوي ومنهجه 

 الفكري والفني وا بدا ي.

مجمو ة من القامات الفكرية واألدبية والفنية وه  األسات ة آمال  رامي  ويؤ ث المداخالت

والنا ر بال ي  وكو ر تيت  ومحمود  ر ونة وحمادي بن جا    وسنية ال امخي 

ي وحكي  بن حمودة وسنية مبار .  وسلي  الم مودي و   الدين المدني وفو ية الم  

المهداوي بتقدي  الفنان المحتف  به كلمة  ن ويسدل الستار  ل  ندوة الفنان العالمي نجا 

 تجربته الفنية ومسيرته المهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 في انط  ة سلسلة  دار س باست ان  تحتفي بالفنان ال المي ن ا الم داو 

 اللقا ات الكبر 

      احت ن المرك  ال قافي الدولي بالحمامات دار المتوس  لل قافة والفنون يومي الجمعة 

 فيفري الحالي ندوة فكرية لالحتفاء بالفنان والرسا  التونسي والعالمي نجا 22 و21والسبت 

المهداوي في   ار افتتا  سلسلة اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان  نظرا لما يح   به ه ا 

الفنان ا ست نائي من   عا  دولي و  ليمي    و  ر   ل  ه ا اللقاء المدير العا  للمرك  

 السيد لسعد سعيد   وبتنسيق األستا  محمد المي.

 وت منت ه ه الندوة  جلسات فكرية لمجمو ة من الباح ين والمفكرين و  امات ال قافة في 

تون  وه  األسات ة آمال القرامي والنا ر بال ي  وكو ر تيت  ومحمود  ر ونة وحمادي 

بن جاء باهلل وسنية ال امخي و    الدين المدني وسلي  الم مودي و فو ية الم ي وحكي  

بن حمودة و سنية مبار    ين  اموا بإلقاء محا رات  يقة و رية تحتوي  ل  دراسة 

 ميقة وتحليل  امل أل مال الفنان والرسا  نجا المهداوي و راءة لتاريخه الكبير مع   افة 

 بعض الكلمات ال عرية  التي تتغ ل بإبدا ات المهداوي. 

و ينت البعض من لوحات و  بدا ات الفنان نجا المهداوي  ا ة دار سيباستيان والتي 

  فت سحرا خا ا  ل  المكان  ين امت   الفن بجمال مو ع المرك  ال قافي الدولي 

بالحمامات ال ي يتمرك  في  ل  ال بيعة الخالبة  كما ت   رض فيل  و ائقي حول مسيرة 

نجا المهداوي و  ماله في مختل  دول العال  بقا ة سينما المرك  تالها نقا  بين الح ور 

 والفنان.

كما  هد ه ا الحدث الها  ح ور جماهيري متمي  من مختل  الميادين واأل مار جمعه  

   ق الفن وف ول التعر   ل  الفنان الكبير نجا المهداوي.

واختتمت ه ه الندوة الفكرية بكلمة للمحتف  به الفنان العالمي نجا المهداوي ال ي  بدى 

  جابه الكبير به ا التكري  متمنيا  ن تتوا ل م ل ه ه المبادرة لالحتفاء بعمالقة الفن في 

تون   كما د ا  ل  ت جيع ال با  لكي يبد  ويتألق و ن يقع  درا    مال الفنانين 

 مدير المرك  ال قافي  كد ومن جانبهالتونسيين  من مناهج التعلي  خدمة ل جيال القادمة  

الندوة   مق من  ن تكون تكريما ألن المهداوي  امة  لسعد سعيد  ن ه هالدولي بالحمامات 

   ار برنامجه  في  و  ا   ن المرك  سيسع   الحدود الجغرافية  بدا اته تجاو تفنية

 ل  االحتفاء بالمبدغ التونسي في  ت  الفنون.                                               "اللقاءات الكبرى لدار سيبستيان الجديد

 شراز بوشوشة
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                                                        

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Nja Mahdaoui à l'honneur à Dar Sébastien 

                  Les grands rendez-vous de Dar Sébastien ont démarré vendredi au centre 

culturel international de Hammamet (CCIH), par un séminaire autour de l'œuvre 

du calligraphe et plasticien Nja Mahdaoui. 

                    22.02.2020 

 

 



 

 

 

 دار س باست ان "ت ني ا وبرا"

 (2020مار   01 -ف ر   27)

 

Dar Sebastian fait son opéra  

(27 février- 01 Mars 2020) 

 



 



  

 2020 ف فر  29السبت 

 

  مار 1 فيفري  ل  27من 

 

 دار س باست ان ت ني ا وبرا بأصوات تونس ة

احتفاء بالموسيق  األوبرالية وبعد  ن  ابت تظاهرة "دار سيباستيان تغني 

األوبرا" لمدة سنتيا  ادت الدار ليلة  م  الخمي  لتغني األوبرا من جديد فغنت 

بأ وات  بابية تونسية اختارت الفن األوبرالي وبد ت ت ق  ريقها  ساها تجد 

 لها نكانا في العال  األوبرالي.

 با  تونسي اختار الفن األوبرالي ليبد  وليروي حكايات  المية بكلمات 

 وموسيق  ترحل بالحا رين بعيدا  ن  خ  المدينة.

وبه ه المناسبة   ار لسعد سعيد المدير العا  للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات 

دار المتوس  لل قافة والفنون في ت ريح ل)وات(  ل   ن   ادة  حياء تظاهرة 

"دار سيباستيان تغني األوبرا" يأتي في   ار حرص  دارة المرك   ل  تنويع 

برمجتها ال قافية  ل  امتداد كامل السنة بتنظي  سلسلة من التظاهرات ال قافية 

المتنو ة التي تم  مختل    كال الفنون مبر ا  ن الفن األوبرالي له جمهوره 

 في الحمامات وفي نابل وفي تون  من التونسيين ومن األجان  المقيمين بتون .

والحظ  ن تظاهرة دار سيباستيان تغني األوبرا هي تجسي  للبعد المتوس ي 

 للمرك  خا ة و نه يفتح بها  بوابا لعروض  قافية تقو   ل  الم   بين المحلي 



والدولي مبينا  ن برنامج السهرات المبرمجة في   ار ه ه الدورة الجديدة يت من 

 رو ا في فن األوبرا لمبد ين  بان تونسيين من بينه  منت ر ب ا  ابن 

الحمامات ويوس  بن  بد الر ا  ونسرين المهبولي ال ين  منوا العرض 

 االفتتاحي للتظاهرة.

سيكونون  ل  مو د بداية من السا ة والحظ  ن المولعين بالفن األوبرالي 

السابعة مساء مع  رض " هيريستينا هادجيفا" األستا ة والمكونة بالمعهد العالي 

للموسيق  رفقة "آنا كي "  ل  البيانو  ل   ن يت  تخ يص  رض يو  السبت 

فيفري لمجمو ة "كواتيور كادن " المتكونة من  ربعة فنانين  بان تونسيين  29

 1و ات  وبرالية تعمل خار  تون   ليت  اختتا  التظاهرة يو  األحد ينتمون لمجم

مار  بداية من الخامسة مساء بعرض ألكاديمية األوركستر السنفوني التونسي 

وبعرض "بالكانتو" بم اركة  ميرة دخلية في الغناء و " يمانيول هواربي"  ل  

 البيانو.

   ت

  

 

 

 

 



 

 

2020 مار  1األحد   

 مراف  فن ة

ماتا وركسترا الس مفوني التونسي في الحما  

 27 ال ي ينتظ  من "Dar sebastien fait son opéra"في   ار مهرجان 

  تقد    كاديمية األركستر السيمفوني التونسي لق   2020 مار  1فيفري  ل  

الموسيق  والمجمو ات السمفونية لمسر  األوبرا حفل الموسيق  الكالسيكية 

 في الخامسة مساء بالمرك  ال قافي الدولي 2020 مار  1و ل  اليو  األحد 

 بالحمامات.

مون  ربع   مال 30ي ار  في ه ا الحفل  ك ر من    ا فا تونسيا  ابا سيقد 

 la بحركاتها األربع   la symphonie n 6موسيقية م هورة وهي: 

sérénade   ل وبارت La Forzadeldestino  لفاردي و Libertango  

 ألستور بيا وال.

 

 
 



 

 

 

 دار س باست ان ت ني ا وبرا بأصوات تونس ة

احتفاء بالموسيق  األوبرالية وبعد  ن  ابت تظاهرة "دار سيباستيان تغني 

األوبرا" لمدة سنتيا  ادت الدار ليلة  م  الخمي  لتغني األوبرا من جديد فغنت 

بأ وات  بابية تونسية اختارت الفن األوبرالي وبد ت ت    ريقها  ساها تجد 

 لها نكانا في العال  األوبرالي.

 با  تونسي اختار الفن األوبرالي ليبد  وليروي حكايات  المية بكلمات 

 وموسيق  ترحل بالحا رين بعيدا  ن  خ  المدينة.

وبه ه المناسبة   ار لسعد سعيد المدير العا  للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات 

دار المتوس  لل قافة والفنون في ت ريح ل)وات(  ل   ن   ادة  حياء تظاهرة 

"دار سيباستيان تغني األوبرا" يأتي في   ار حرص  دارة المرك   ل  تنويع 

برمجتها ال قافية  ل  امتداد كامل السنة بتنظي  سلسلة من التظاهرات ال قافية 

المتنو ة التي تم  مختل    كال الفنون مبر ا  ن الفن األوبرالي له جمهوره 

 في الحمامات وفي نابل وفي تون  من التونسيين ومن األجان  المقيمين بتون .
 



والحظ  ن تظاهرة دار سيباستيان تغني األوبرا هي تجسي  للبعد المتوس ي 

للمرك  خا ة و نه يفتح بها  بوابا لعروض  قافية تقو   ل  الم   بين المحلي 

والدولي مبينا  ن برنامج السهرات المبرمجة في   ار ه ه الدورة الجديدة يت من 

وبرا لمبد ين  بان تونسيين من بينه  منت ر ب ا  ابن  رو ا في فن األ

الحمامات ويوس  بن  بد الر ا  ونسرين المهبولي ال ين  منوا العرض 

 االفتتاحي للتظاهرة.

والحظ  ن المولعين بالفن األوبرالي سيكونون  ل  مو د بداية من السا ة 

والمكونة بالمعهد العالي السابعة مساء مع  رض " هيريستينا هادجيفا" األستا ة 

للموسيق  رفقة "آنا كي "  ل  البيانو  ل   ن يت  تخ يص  رض يو  السبت 

فيفري لمجمو ة "كواتيور كادن " المتكونة من  ربعة فنانين  بان تونسيين  29

 1ينتمون لمجمو ات  وبرالية تعمل خار  تون   ليت  اختتا  التظاهرة يو  األحد 

ة مساء بعرض ألكاديمية األوركستر السنفوني التونسي مار  بداية من الخامس

وبعرض "بالكانتو" بم اركة  ميرة دخلية في الغناء و " يمانيول هواربي"  ل  

 البيانو.

28.02.2020( 17.15تو يت ا درا :)  

 



 

 

 



 

 



 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE à HAMMAMET 

27 février 2020 

 

 

Dans le cadre du festival Dar Sébastien fait son opéra qui se tient du 27 février 

au 01 mars 2020 au centre culturel international de Hammamet l'Académie de 

l'Orchestre Symphonique Tunisien du pôle Musique et Formations 

symphoniques du Théâtre de l'opéra présente dimanche 01 mars 2020 à 

17h00, un concert de musique classique avev la participation de 30 jeunes 

musiciens tunisiens qui interpréteront quatre œuvres : la symphonie n6 de 

Hayden (le matin) avec ses quatre mouvements, la sérénade de Schubert, la 

Forza del destino de verdi (extraits) et le célèbre Libertango de Piazzolla.     
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 محمد علي الحلواني: الحر ة  د القرا ات المتأبّد 

 ال ربي ال د د -تون 

 2020 ون و  28

 

 

يم  ل سؤال الحرية  حد  ك ر األسئلة   كالية كلما تقا ع بالفكر الديني  ولعل ال قافة العربية 

ت به ا السؤال  ك ر من  يرها  ل  حساسيته لكن دون  ن يقابل االن غال  ا سالمية  د اهتم 

 -النظري ال ي نجد   ره في فكر محمد  ابد الجابري وال ي  تيريعي وحسن حنفي و يره 

 نعكا  في التم ل العا  للدين  ل  ال عيد االجتما ي. ي ا

 من يو  دراسي   ي   م  في "دار المتوس  لل قافة والفنون" في مدينة الحمامات 

التونسية   د   الباحث التونسي محمد  لي الحلواني محا رة بعنوان "سؤال الدين والحري ة 

 ع  راءة  املة حول مسار في الفكر العربي الحديث والمعا ر" حاول من خاللها و

 ووا ع الفكر ا سالمي  ل   وء مفهو  الحرية.



يبد  الحلواني محا رته بالقول: "ما ينا ل  يبارحنا  ل  حد ا ن بل ال ي ال مقيما بيننا  

د  فكارنا وي نع حا رنا ومستقبلنا بق ع النظر  ن مقت يات الع ر التي داهمتنا"   يحد 

المقاربة األركيولوجية التي  س سها المفكر الفرنسي مي يل فوكو  مبي نا  ن بح ه يندر   من

وتستند  ل  محاولة الك    ن الرواب  الخفية بين المفاهي  الظاهرة في الدالالت وال بقات 

 العميقة للمعرفة وال هنيات.

وحول المفهو  ال ي يتناوله بالدر   ي ي : "يمكن القول بأن مفهو  الحرية ح ر في 

لديني مبكرا  من   ية التخيير والتسيير  وهي   ية مرتب ة بمسألة جوهرية الخ ا  ا

في الدين هي ا  ابة  لكن  ك ر من  ل  فإن ه ه المسألة تفتح  ل    ية فلسفية   مق وهي 

 ا رادة الب رية."

ي ير الحلواني  ن ه ا الخ ا  ال ي بني حول ه ه ا  كاليات ك يرا ما يتوه مها العقل 

كخال ات  بقرية خال ة خار  ال مان والمكان  و  نها نتا   درا  ف  أل حابها   الجمعي

في حين  نها ال تعدو  ك ر من اجتهادات مرتب ة بالبيئة ال قافية التي ن أت فيها  وهو ما 

يها  "المتأب دة"   يعتبره سقو ا  ا ته وتعي ه المجتمعات العربية في  راءة  ابتة بالية  يسم 

 اري .معاكسة للت

ومن المحا رات األخرى التي  د مت  من اليو  الدراسي ال ي نظ مته "فوا ل" )جمعية 

الدراسات الفكرية واالجتما ية(: "مدلول الحرية الدينية لل في  يس   و" جدلية الع يان 

وال ا ة لتاجة بن  لي"  و " ال رو  األن ولوجية لتأ يل الحق في الحرية ل ين  

 التوجاني".

 

 

 

 



 
 الد ن والحر ة في الفكر ال ربي الحد ث والم اصر" "

 

 نوان اليو  الدراسي ال ي احت نه  وه»"سؤال الدين والحرية في الفكر العربي الحديث والمعا ر  

بتنظي   2020جوان  27يو  السبت  -دار المتوس  لل قافة والفنون  -المرك  ال قافي الدولي بالحمامات 

االجتما ية  وبح ور  ل ة من ال يو  واألسات ة والباح ين المخت ين في جمعية الدراسات الفكرية و

 ه ا المجال. 

وافتتح ه ا اليو  الدراسي بكلمة لمدير  ا  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات السيد لسعد سعيد ال ي 

األن  ة رح   بالح ور و كد  ل   همية ه ه المبادرة التي يريد لها  ن تتوا ل معتبرا  ن م ل ه ه 

العلمية والفكرية الكبرى تليق بالجمعية وبمقا  المرك   و حال بعد  ل  الكلمة  ل  رئي  جمعية 

الدراسات الفكرية واالجتما ية األستا  نادر الحمامي ال ي تحدث  ن  يمة ه ه الجمعية التي ل  يمر  ل  

ندوة دولية معتبرا ه ه  12يوما دراسيا و 13تأسيسها سوى  ربع سنوات ولكنها تمل  في ر يدها 

 الجمعية األف ل  ربيا.

وكان المو د بعد  ل  مع المحا رة االفتتاحية التي  د مها األستا  محمد  لي الحلواني تحت  نوان 

مفهو  الحرية في الخ ا  الديني  وتداول السؤال الم ير للجدل "هل ا نسان مخي ر    هو كائن 

ب رية ونو ية الفعل ال ادر  نها  ما  نها  رادة م لقة و ات جوهر مسي ر؟"وا تبر  ن  بيعة ا رادة ال

 مستقل  ن  ي تأ ير خارجي  و مو   ينفي وجود ا رادة كملكة للتميي  واالختيار ال اتي المستقل.

كما  كد الحلواني  ل   رورة رو  الت لع  ل  رؤى جديدة للن وص الدينية لتفادي السقو  في 

 فا "ال بد  ن ننهض بأنفسنا لمواكبة الع ر " كما فعل ابن ر د القراءات البالية م ي

و نه  المداخلة  ائال "ل  نعد نتر     جابة  و خال ا من فلسفة  و م ه   و كتابة  و منهج ليفس ر لنا  ننا 

ال."   حرار  و 

نت بدايتها وفسح المجال بعد  ل   ل  الجلسة العلمية األول  التي تر  سها األستا  مراد الحاجي وكا

بمداخلة ل ستا  ل في  يس   ن "مدلول الحرية الدينية في منظور المولهين من مجا ي  حوا ر 

المغار " التي تحدث فيها  ن الوله  و الج   المعرو  تاريخيا  وتساءل "كي  يمكن لخ ا  وظفته 

منعر  تاريخي بين  سيرة المولهين لتستعمله لفه  الوا ع المتأ   داخل الحوا ر؟" م يفا نحن   اء

فة.  مرحلة ابن خلدون ومرحلة جديدة للت و   و د   راءة لنظرية الفاسية و حمد بن  رو  للمت و 

 مبينا في األخير  ن الوا ع يحتا   ل    را   حداث التوا ل بين المجتمع الديني والمجتمع المدني.

ومن جانبها  دمت األستا ة تاجة بن  لي المداخلة ال انية له ه الجلسة التي تتمحور حول جدلية الع يان 

وال ا ة في اختبارات الحرية حيث تحد ت  ن  ال ة محاور  ساسية يتم ل المحور األول في االستناد 



 بح الع يان مبررا  ل  سردية آد   ول  اختبارات الحرية  فيما  ر  المحور ال اني سؤال "كي  ي

 لعملية تحرير العبيد؟ واهت  المحور األخير بالع يان كممارسة جما ية.

وتساءلت األستا ة بن  لي لما ا ال يفه  ه ا الع يان  ل   نه نو  من الجر ة في اختيار القرار والفعل 

 ر   التح ير؟

 م ل  الحرية والعدالة.كما   افت  ن الملفت لالنتباه هو  ن الع يان  ديما وجديدا مرتب  ب

وختمت مداخلتها بخال ة  ن الحرية  دت  ل  الع يان و نه لي  م  لحا سلبيا وال يج   ن ندينه 

  كال  و م مونا.

وانتهت ه ه الجلسة بمداخلة ل ستا ة  ين  التوجاني التي كانت حول "ال رو  األن ولوجية لتأ يل 

الدينية مدارها ا يمان  و نه ال يمكن الحديث  ن الحرية الحق في الحرية"  حيث  الت  ن األن ولوجيا 

   ا ل  ترتب  ب ال ة مفاهي  وهي الكرامة والعدل والمساواة.

 وت ر ت األستا ة التوجاني خالل مداخلتها  ل    ة النبي آد  و ال ته بربه.

ا لكن خلق ليخد  ا لهة  م  يفة  ن العلو  المعا رة  بل  ن تستنتج  خيرا  ن ا نسان ل  يخلق ليكون حر 

   بتت  ننا لسنا  حرارا جد ا فنحن ال نست يع  ن نت  ل ب واتنا وبا خر مهما فعلنا.

 وت  بعد  ل  فسح المجال للنقا  بين الح ور حول كل ه ه المداخالت.

واستأن  ه ا اليو  الدراسي بعد االستراحة بانعقاد الجلسة العلمية ال انية التي تر ستها األستا ة رو ة 

القدري واستهل ها األستا  مراد الحاجي بمداخلة بعنوان "من تحرير ا نسان  ل  تحرير ا له في  را  

 العلمانية وا سالموية في الف اء العربي." 

ل  را  ويعتبر م كلة التيارات ا سالمية  م يفا  ن ا  كال في ال را  وبي ن  ن ا نسان ظل مح

 الدائر ال يسي ر  ل  التيارات ا سالمية فق  و نما  ي ا  ل  التيارات الحدا ية.

 واست هد بكتابات ال اهر بن  ا ور حول سل ة الدين  ل  المجتمع مع  بقاء سل ة الفقه  ل  المجتمع.

محا رة ل ستا ة   بال الغربي ت منت مقاربة نفسية لظاهرة التكفير في الفكر واختتمت ه ه الجلسة ب

العربي المعا ر  ين تحد ت  ن  ال  الالو ي والال  عور  و امت بتعري  التكفير  ل   نه ظاهرة 

 اجتما ية ليست فق  فهما خا ئا للن وص ولكن  سبابها  ك ر  مقا من  ل .

 هو  نه يم ل  ائقا للت ور وا  ال  في العديد من المجاالت.وا تبرت  ن الخ ير في التكفير 

كما  رحت جملة من التساؤالت  ل   رار: كي  يعود التكفير في   رنا ه ا   ر التكنولوجيا 

 والمعلوماتية؟

 هل يكفي الخ ا  العلمي للحد من ه ه الظاهرة؟

   رائ  الحياة لدى ال با  واالهتما  و دمت األستا ة الغربي في األخير ا تراحا لحلول تتم ل في تد ي

 بالمسر  والسينما والموسيق  واال تماد ك ل   ل  التربية ووسائل ا  ال  للحد من ظاهرة التكفير.



   ت  بعد  ل  فسح المجال مجد دا  ما  النقا  و ر  األسئلة للح ول  ل   جابات  افية لنقا  االستفها  

 لمو و .التي راودت  هن الح ور حول ه ا ا

السا ة الرابعة مساءا برئاسة األستا ة سما  حمدي والتي   وان لقت الجلسة العلمية ال ال ة واألخيرة  ل

    تها كل من األستا ة آمنة بناري واألستا ة  ح  بو جينة.

ن وتناولت األستا ة بناري المو و  من الناحية القانونية حيث اختارت ه ا التساؤل كعنوان لمداخلتها:  ي

 نحن من التكري  القانوني للحريات الدينية؟

 وارتك ت  ل  خم  نقا  هامة في الحريات الدينية وهي:

  وال يج  مراجعة وتنقيح كل الن وص القانونية التي تتعارض مع نص الدستور ومع المعاهدات 

  انيا يج  االمتنا   ن   دار  ي نص  انوني مخال  للدستور  و المعاهدات الدولية 

 ل ا توحيد القراءات والتأويالت ال ادرة  ن الق اء التونسي فيما يتعلق بالحريات الدينية  ا

 رابعا تركي  المحكمة الدستورية لحماية ه ه الحريات 

خامسا و خيرا دور المجتمع المدني في ترسي   قافة حقو  ا نسان الدولية وك ل  دور الدولة في ترسي  

 حريات الدينية واحترا  االختال  بين الموا نين.ه ه الحقو  و قافة احترا  ال

وكانت كلمة النهاية له ه الجلسة ل ستا ة بو جينة بمداخلة تحت  نوان "تاريخية ت ك ل مفهو  الحرية 

 من جدلية الفكر والوا ع  ند  بد   العروي" حيث ا تبر ه ا األخير  ن كلمة حرية  يء ومفهومها 

 فتت األ وات نحو الحرية  ال وكان هنا  وا ع افتقدت فيه ه ه الحرية". يء آخر  ائال: "كلما تها

ر ألن المحي  اليومي ي غ   و  افت  ن العروي  كد  ل   رورة استغالل كل العلو  لتحقيق التحر 

  ل   خ ية الفرد ويهمل كل ما يدفع  ل  ا دهارها.

 التحرر و وة الم البة بالحرية.لتنتهي ه ه المداخلة بخال ة  ن هنا  جدلية بين  ع  مؤ رات 

واستأن  الحوار والنقا  بين الح ور بعد ه ه الجلسة العلمية األخيرة ليختت  ب ل  ه ا اليو  الدراسي 

 حول سؤال الدين والحرية في الفكر العربي الحديث والمعا ر.

 شراز بوشوشة

 

 



 

 

 ور ات

 "تحت الحجر   ياء للكتابة.."

"تحت الحجر موسيق  

 لإلبتكار.."

 )ماي  جوان  جويلية   وت(

 



 

 

بهد  ت جيع الموسيقيين  ل  ا بدا ... و ل    داد محتوى  ابل لالستغالل والن ر  ل  

المن ات الر مية و بكات التوا ل االجتما ي ينظ  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات دار 

ة  بدا  موسيقي ر مي "تحت الحجر  موسيق  لالبتكار" المتوس  لل قافة والفنون  ور 

 حت   هر جوان.وستتبع الور ة االفترا ية جلسات مرافقة  خ ية  ن بعد 



ته   40وبمجرد اكتمال مرحلة الت مي  )التألي  والتو يع( للعمل الموسيقي وال ي تكون مد 

 /  بتسجيل  وتي م اريع   امة فنية بالمرك  لغرض القيا 6د يقة ستقع د وة  ف ل 

 فيديو ون ر األ مال  ل  من ة  بد  ا ن الر مية وا  داد  ل   رض حي للعمل المنج .

 تتو    مال الور ة ببرمجة  روض حية في المرك  ال قافي الدولي بالحمامات.

لد   الفنانين ال ين يساهمون في تنفي  ه ا العمل وال ين سيقبلون في المرحلة ال انية من 

 سيقو  المرك   : الور ة

 من ة  بد  ا ن الر مية  في مو ع وا  المرك   راء حق بث الم نفات  ل :

 العرض  من تظاهرة ةاختتا  الور ة  ند رفع الحجر وبرمج -

 مرفقة  : ccihbureau@gmail.comم ال  الم اركة  ل  العنوان التالي:  وترسل

  اتية سيرة -

 كلمة( 1200و 200 رض موج  للم رو  )بين  -

 السيرة ال اتية أل  اء فريق العمل  ن وجدوا -

 w transfer و  YouTubeمراجع العمل السابق للمر حين ت ير  ل  رواب    -

 2020ماي  10آخر مو د للتقدي  

 

mailto:ccihbureau@gmail.com


 

 

 
بهد  ت جيع المسرحيين  ل  ا بدا ... و ل    داد محتوى  ابل لالستغالل والن ر  ل  

المن ات الر مية و بكات التوا ل االجتما ي ينظ  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات دار 

المتوس  لل قافة والفنون  ور ة كتابة مسرحية "تحت الحجر    ياء للكتابة  تحت الحجر 



والمم لين وال لبة من مسرحيين وهي موجهة  ل  المولعين بالكتابة    ياء للحكاية" 

 و يره . ي ر   ل  ه ه الور ة  لة من المخت ين الكتابة الدرامية وا خرا  المسرحي.

 تكون الكتابة في  كل نص مسرحي   ير.

 .2020ماي  14تن لق الور ة  ن  ريق الوسائ  الر مية بتاري  

  هر جوان. منت   االفترا ية جلسات مرافقة  خ ية  ن بعد حت وستتبع الور ة  

ته التجسيد الركحي للنص وبمجرد اكتمال مرحلة  ستقع د يقة  15 ل   5من وال ي تكون مد 

م اريع   امة فنية بالمرك  لغرض القيا  بتسجيل  وتي / فيديو ون ر  10د وة  ف ل 

 د  ل   رض حي للعمل المنج .األ مال  ل  من ة  بد  ا ن الر مية وا  دا

 تتو    مال الور ة ببرمجة  روض حية في المرك  ال قافي الدولي بالحمامات.

لد   الفنانين ال ين يساهمون في تنفي  ه ا العمل وال ين سيقبلون في المرحلة ال انية من 

 الور ة سيقو  المرك   :

 ث الم نفات  ل :من ة  بد  ا ن الر مية  في مو ع وا  المرك   راء حق ب

 العرض  من تظاهرة ةاختتا  الور ة  ند رفع الحجر وبرمج -

 مرفقة  : ccihbureau@gmail.comوترسل م ال  الم اركة  ل  العنوان التالي: 

 سيرة  اتية -

 كلمة( 1200و 200 رض موج  للم رو  )بين  -

 فريق العمل  ن وجدواالسيرة ال اتية أل  اء  -

 w Transfer و  YouTubeرواب  مراجع العمل السابق للمر حين ت ير  ل   -

 2020ماي  10آخر مو د للتقدي  
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 الحمامات... ورشة ل بدا  الموس قي الر مي "تحت الح ر موس قى ل بتكار" 

08 -05 -2020 

في   ار حرص مؤسسة "المرك  ال قافي الدولي بالحمامات دار المتوس  لل قافة والفنون" 

 ل  د   وت جيع الموسيقيين  ل  ا بدا   تعت   المؤسسة تنظي  ور ة لإلبدا  الموسيقي 

الر مي بعنوان "تحت الحجر موسيق  لالبتكار" وتتم ل ه ه الور ة في   داد محتوى  ابل 

 لالستغالل والن ر  ل  المن ات الر مية و بكات التوا ل االجتما ي.

وستتبع ه ه الور ة االفترا ية جلسات مرافقة  خ ية  ن بعد حت  نهاية  هر جوان 

 د يقة لكل م رو   وبمجرد اكتمال مرحلة 40القاد  بهد   نتا   مل موسيقي لمدة 

الت مي  )التألي  والتو يع( للعمل سيقع تسجيل  وتي / فيديو ون ر األ مال  ل  من ة 

  ."Act Now" بد  ا ن الر مية 



وتتو     مال الور ة  ند رفع الحجر ال حي ببرمجة العمل  من تظاهرة و روض حية 

دار المتوس  لل قافة والفنون" مع  مكانية  ر ه  من  بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات  

 فعاليات المهرجان  ن تمت برمجته بعد رفع الحجر.

 .2020ماي  10وسيكون آخر مو د لتقدي  التر  حات يو  

 

 



 

 

Centre culturel international de Hammamet: 

Deux ateliers virtuels pour les artistes confinés 

Mardi 12 Mai 2020 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 mai 2020 par: TAP 

Le centre culturel international de Hammamet, Maison de la 

Méditerranée pour la culture et les arts (CCIH), a annoncé son 

adhésion à la culture numérique sous confinement à travers le 

soutien à la création de projets artistiques. 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 وتر ات متوسط ة

 "آلة الف ولونس  "

 2020 كتوبر 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 
 2020 كتوبر  19ا ثن ن 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 2020  كتوبر 20الث ثا  

 

 



 

 

 

Vendredi 16 Octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 22 Octobtre 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 متوسط ة:وتر ات 

 الف ولونس  دار س باست ان ت زف على وتر آلة 

 

و   ووس  العتمة هنا  دائما ب يص  مل وتفاؤل   الفن نبض الحياة والموسيق    اء الر 

اء وباء كورونا  فر   الظرو  ال عبة التي تعي ها بالدنا  ل  جميع المستويات جر 

استوج   نه من  رارات تتم ل في فرض ح ر الجوالن وتعليق األن  ة  المستجد وما

 ن ه ا الو ع االست نائي  التظاهرات   الة ومنع الجمهور من الح ور في من بينها ال قافي

ل  يحج  الفن و ادت الحياة للن ا  ال قافي  ن  ريق الف اء الر مي لتمكين المتع   ين 

 في  ف ل الظرو   مانا لسالمة الجميع. واالستمتا  بهللفن والموسيق  من متابعة فن ه  

دار المتوس  لل قافة -المرك  ال قافي الدولي بالحمامات وه ا ما تو لت  ليه مؤسسة 

التي سعت  ل   يجاد حل لموا لة ن ا ها ال قافي و ل  بتنظي  الدورة ال انية  -والفنون

لتظاهرة وتريات متوس ية كما  ب ر  ن  ل  المدير العا  للمرك  السيد لسعد سعيد بقوله : 

ية تعمل دائما  ل  دفع الحياة ال قافية و ل  " من من لق مسؤوليتها كمؤسسة  قافية مرجع

تفعيل واجبها في د   الفنان ومساندته واحت انه وتمكينه من فرص تقدي   بدا اته من جهة 

وك ل  تحرص  ل  احترا  دورية م اريعها ال قافية من جهة  خرى  وبناء  ليه سيت  

ت الر مية والوسائ  تنظي  ه ه التظاهرة في نسخة تونسية  ل  الخ  بتوظي  المن ا

التكنولوجية الحدي ة في ن ر األ مال ا بدا ية الحية والو ول  ل  الجمهور وجعلها حامال 

 للفعل ال قافي."

ت   ن ائها لتسلي  ال وء  كانت في   ار  كتوبر للموسيق  و فتظاهرة وتريات متوس ية

يدين الو ني  ل  مختل  ا الت الوترية وهي تجمع  ف ل الموسيقيين  ل  ا ل ع

والمتوس ي ومجمو ة من ال لبة المتمي ين بحيث يستفيدون من مجمو ة ور ات  مل 

خالل ا  امة الفنية ولقاءات تتمحور حول ا لة  تاريخها وتركيبتها و ريقة  يانتها 

 والع    ليها.

من  وللت كير فقد ال ت الدورة األول  له ه التظاهرة خالل السنة الفار ة استحسانا كبيرا

الجمهور والتي خ   ت  لة القانون  فيما تحتفي دار سيباستيان ه ا العا  ب لة الفيولونسيل 

 رفت بنج   ال جي ه ه ا لة القديمة الر يقة  ات ال وت  " والت يلل و كما تعر  باس  "

الموسيق  الرومانسية بال منا   بف ل  وتها الحس ا  والمعب ر  كما ساه " الت يلو" في 

معظ  البلدان وتكي   بسهولة مع الموسيق  المتوس ية والعربية  األوركسترا فيفر   دمج

 وال ر ية ب ريقة  ك ر انفتاحا.



ن برنامج ه ه الدورة ال انية لتظاهرة وتريات متوس ية با  افة  ل  الحفالت  و د ت م 

ت ين والعروض مجمو ة من ا  امات الفنية والترب ات والور ات بإ را   سات ة مخ

ساهموا في تأ ير  وال ينفي آلة الفيولونسيل مع وجود  لة من خيرة العا فين التونسيين 

وتكوين مجمو ة من ال لبة المتمي ين والعا قين له ه ا لة لت وير  دراته  ومواهبه  

 الفنية.

 

ر  ل  المرك  ال قافي الدولي ه الدورة كانت است نائية حيث تع   كما سبق و كرت فإن ه 

من  ولكن ه ا ل  يمنع  العالميةلحمامات د وة فنانين من المتوس  بسب  األ مة ال حية با

توجيه الد وة ال نين من  ف ل العا فين  ل  آلة الفيولونسيل من المقيمين بتون  وهما 

 من رومانيا.  "IONUT ROMEO VOINEA"السيد  حمد  دنان   يل بغداد و

يباستيان    يت   ارة ان ال ة ه ه التظاهرة يو  ووس  جمال األلوان وسحر مكان دار س

  وكانت البداية بتكري   ا   الفيولونسيل الراحل من   بن 2020 كتوبر  24السبت 

 يس  رحمه   بعرض تقرير فيديو  ن مسيرة ه ا الفنان  احبه مجمو ة من ال هادات 

 الحية لعائلة المرحو  و  د ائه.

  السا ة السابعة مساء في بث حي ومبا ر  ل  ال فحة  بل  ن ين لق العرض األول  ل

" وال ي كان streaming liveالرسمية للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات  بر تقنية "

بإم اء العا    ني  بسيلة تحت اس  "محاكاة" وبمرافقة كل من سامي الغربي  ل  

يانو ليسافروا بنا  ل   ال  القانون و  ي  بالهاني  ل  آلة ا يقا  و ياد  قواي  ل  الب

الخيال من خالل الموسيق  الح ينة ال جية في تنا   الت يلو مع بقية ا الت وبم احبة 

بعض األ اني التركية والعربية و يرها والتي   افت رونقا خا ا  ل  العرض ال ي 

 انته  ليفتح  بوا  الحل   ما  الفنان ال ا   ني  بسيلة.

 كتوبر مع بداية   غال التربص الت بيقي وا  امة الفنية  25األحد وكان المو د  با  يو  

 حمد  دنان وبمسا دة كل من األستا ين  بإ را  األستا حول آلة الفيولونسيل والتي كانت 

 ل  حدود منت   النهار  تلتها ور ة في ه ه  ت ا ور  توا لحسني النغمو ي وهي   

ولقاء مع العا   محمد  نية  ل  حدود السا ة تأ ير األستا  نوفل بن  يس   ا لة من

وبين ه ا و ا  انبع ت موسيق  الت يلو من كل مكان مختل ة بنسي   ليل  مساء الخامسة 

ل األوتار. ا ة تجل  األنظار وتنق ي األفكار وتعد   ل بيعة  خ 

ليكون الجمهور بعد  ل  في نف  المو د مع متابعة مبا رة لعر ين متتاليين    ث الج ء 

  بد ومحمد" نايال"  ل  ميلود بن حسينكل من  بم احبةاألول الفنان نوفل بن  يس  



 بل  ن يفسح المجال للعا   محمد  نية ال ي     منفردا مجمو ة  "يقا ا "  ل  القادر

 أل  كل و  و يرها من الفنانين و اد بنا  ل  الفن األ يل. من المع وفات ال ر ية

وتوا لت   غال التربص الت بيقي وا  امة الفنية حيث كان ال لبة  ل  مو د يو  ال ال اء 

 كتوبر مع ور ة في  يانة آلة الفيولونسيل بتأ ير األستا ة من  العماري المخت ة في  27

ي  د مت دروسا  يمة في  ريقة  يانة العا    لته  يانة ا الت الوترية وترميمها  والت

للمحافظة  ليها و همية ه ا بالنسبة  ليه ألن دوره ال يقت ر  ل  الع   فق  بل  ل  

االهتما  با لة و يانتها  كما تابع الجمهور ه ه الور ة ب فة مبا رة حت  ال يحر  بقية 

ي  ال ي سيسا ده  ويساه  في تكوينه  العا فين والمولعين ب لة الت يلو من ه ا الدر  الق

 الفني وتعامله  مع آلة الفيولونسيل مستقبال.

وتحت  نوان آلة الفيولونسيل: "بين ال يرورة والسيرورة" كان من المنتظر  ن تن لق  

 كتوبر  ل  السا ة الرابعة والتي تحتوي  ل   29الجلسة العلمية وال قافية ليو  الخمي  

ء كل من األسات ة  حمد  دنان  ونوفل بن  يس  وحسني النغمو ي  ربع مداخالت بإم ا

ولكن  ر  تعديل  ل  برنامج ه ه التظاهرة من  ر  مؤسسة المرك  وهي    ا ور  

ال قافي الدولي بالحمامات بعد البالغ ال ادر  ن رئاسة الحكومة والمتعل ق با جراءات 

فة   كال التظاهرات بداية من يو  الجمعة الجديدة في مواجهة جائحة كورونا ومنها  لغاء كا

ر  لغاء ه ه الندوة العلمية  2020 كتوبر  30 الخا ة ب لة  االفترا ية  ل ل  تقر 

الفيولونسيل وتقدي   رض اختتا  ا  امة الفنية ل ستا   حمد  دنان  ل    ية يو  الخمي  

ي كان مبرمجا ال   "IONUT ROMEO VOINEA"وك ل   لغاء  رض العا   الروماني 

 ليو  الجمعة.

ور   ه ه التغييرات ال ارئة  ل  ه ه التظاهرة  ال  ن  رض اختتا  ه ه ا  امة الفنية 

" كان  ر ا ممي  ا وال   Clé de faبإ را  األستا   حمد  دنان وبم احبة  وركسترا "

اد ال فحة الرسمية للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات  ل  الفيسبو  ال ين تابعوا    جا  رو 

العرض ب فة مبا رة وتفا لوا جيدا معه  فهو  مرة مجهود كبير توا ل  يلة ه ه ا  امة 

الفنية من  األستا  الكبير  حمد  دنان وبمسا دة األستا ين حسني النغمو ي وهي    ا ور 

وا  ل  التعل  والنجا  مع آلة الفيولونسيل الد يقة  وموهبة و مو   ا فين  ب ان   ر 

 الر يقة وال عبة في آن واحد.و

ومع اختتا  تظاهرة وتريات متوس ية له ا الموس  في دورتها ال انية في ظل ه ه الظرو  

ال عبة نتمن   ن تعود الحياة ال قافية  ل  سال  ن ا ها في   ر  ا جال بعيدا  ن ه ا 

 الوباء الل عين  حت  يعود الجمهور ويتنف   الفن ويخلق ا بدا .

 وشوشةشراز ب



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

اللقاءات الكبرى لدار 

 سيباستيان

 "   الد ين المدني"

 نوفمبر( 21 -20)

 



 

  



 

  



 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 في لقا ات ا الكبر .. دار س باست ان تحتفي با د   الكب ر عز الد ن المدني 

 

 

دار سيباستيان ه ا المكان  و السحر الخاص ال ي جمع بين جمال المعمار وال بيعة       

 امات فنية كبيرة و مالقة ا بدا  ال قافي في مختل   ل الما جمعتالتي  الخالبة  ه ه الدار

حر ت مؤسسة المرك    وألجل ه ا الفنون من  سنين  ل  المستوى الو ني والعالمي

تكري  مبد ي تون  في   ار   ل ال قافي الدولي بالحمامات  دار المتوس  لل قافة والفنون  

للقاء األول مع الفنان العالمي "نجا المهداوي" في اللقاءات الكبرى لدار سيباستيان فكان ا

ة مع األدي  الكبير "   الدين المدني" ه ا المبد   الفار  لن ر فيفري  مو دا ه ه المر 

ال ي و ع ب مته في تاري  األد  والمسر   وتعد دت اخت ا اته الفنية ومسيرته 

 التونسية في الخار .وال رية والجادة وساه  في تحقيق ا عا  ال قافة المتنو ة 

فليست ه ه المرة األول  التي يكون فيها المدني في ه ه الدار فقد سبق له  ن تقل د مسؤوليات 

مع المرحو  األدي  ال اهر  يقة  1968مختلفة بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات من  سنة 

يومي  فعالياتهاالتي دارت  الندوة الفكرية  وليكون اليو  بيننا من خالل 1986 ل  سنة 

بح ور  لة من المبد ين والم قفين  م ال و 2020نوفمبر  21و  20الجمعة والسبت 

المم ل القدير  يس  حراث والمخر  المسرحي الكبير األستا   بد الرؤو  الباس ي و

للتعبير  ن حبه  وتقديره    دموامحمد كوكة والفنان العالمي نجا المهداوي و يره  ال ين 

له ا الرجل والتأكيد  ل  مساهمته الكبيرة في تغيير و تحديث الم هد ال قافي واألدبي في 

 .تون 

 ل  معرض الحا رون في  ا ة دار سيباستيان   بل ان ال  ه ه الندوة الفكرية ا  لعو 

ص ور  ل مسيرته ال ويلة خال    الدين المدني  ه  ال كريات والمراحل التي مر بها يلخ 

والفكرية  وال رية  كما ت ف ح ال يو  المعرض ال ي احتوى كت  و بدا ات المدني األدبية

 .والفنية

 

 " من منك  يقاسمني حيرتي؟ كي  يمكن  ن   د     الدين المدني وهل يحتا   ل  تقدي ؟"

ه ا اللقاء و  ا  به ه الكلمات افتتح المنسق العا  له ه الندوة الفكرية السيد محمد المي 

 "ه ه لمسة ا ترا  وهمسة ح  وتقدير في   ر  ر  بالجحود والنكران للسابق".



الكلمة  ل  السيد لسعد سعيد مدير  ا  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات  المي  بل  ن يحيل

ال ي  ك د  ل  توا ل سلسلة اللقاءات الكبرى ر   الظرو  ال عبة التي تمر بها بالدنا 

اء جائحة كورونا  معتبرا  ن ه ه الندوة هي تكري  لمجمل مسيرة وسائ ر دول العال  جر 

المدني التي  س   فيها لم رو   بدا ي متمي    ائال "    الدين المدني  امة من  امات 

ال قافة التونسية  ر   وال مسيرته بالتأسي  للم اريع الرائدة وهو  حد ال ين  ا   ل  

في الدولي بالحمامات فال  رابة  ن نكر   اليو   ستا نا الكبير ا ترافا كاهله  المرك  ال قا

 بإسهاماته وتحية لجهوده التي لن تمح ".

كما و د سعيد في ختا  كلمته بإنجا  كتا   ن ه ه الندوة ون ره كما ح ل مع الفنان نجا 

 المهداوي.

مدني ان لقت الجلسة الفكرية وبعد تقدي  الورود والهدية الرم ية ل دي  الكبير    الدين ال

األول  برئاسة الدكتورة "فدوى الع اري" التي و فت ه ا اللقاء بالتاريخي مع العالمة    

ر الكلمة  ل  األستا  وو ير ال قافة األسبق  بد الرؤو  الباس ي"  الدين المدني  بل  ن تمر 

ي الستينات والسبعينات" ليلقي مداخلته التي كانت بعنوان "مو ع المدني من نه ة المسر  ف

جيل م قفين  نجبته ه ه الفترة  كما تحدث ساه  فيها التي ا تبرها نه ة  بدا ية و قافية 

الباس ي  ن   جابه بالمدني خا ة كتابه "ا نسان ال فر" ال ي كان له و ع خاص في 

ي وحدث  دبي خار  خل   نقلة نو ية ف ال با  الم ق   والمبد  في تل  الفترة نفو 

  ال ته  بالتراث  ل  حد تعبيره.

مع المدني مستنتجا في األخير "المدني  التي جمعته تعاونالتجربة  روى لنا الباس يكما 

كان مؤسسا لمدرسة في التألي  المسرحي واست ا  بمقاربته للفعل المسرحي وبجهده 

 احة المسرحية".التنظيري المه  و ال ته بمختل  المبد ين  ن يتبو   مو عا رياديا في الس

 

مع نص ا نسان ال فر ال ي كان محورا أل ل  مداخالت المحا رين حيث  نون  اال  لن

األستا  " ادل خ ر" مداخلته " المحايد و ورة ا نسان ال فر لع  الدين المدني" معتبرا 

ه ا النص هو استف ا  لل غة لتقول كالما ممنو ا ومسكوت  نه في الموروث ال قافي 

 . والديني

بأن ه نص في  اية التعقيد  ي ة بن ونبق  مع نف  ه ا النص ال ي و فه الدكتور ال اهر 

والمغامرة خالل مداخلته التي اختار لها كعنوان " هواج     الدين المدني الفلسفية" 

م يفا  ن المدني خر  من بوتقة الت ور القاتل من ممارسة الفن بالفن و ايته ليست 

 نما  حن العقول والهم .الترفيه والمتعة و 



"   الدين المدني وما  درا " هك ا اختار الدكتور جلول   ونة  نوانا لمداخلته التي 

تمي ت بال رافة حيث نب    ونة في ال اكرة وسافر بنا  ل  رحلة حنين روى لنا فيها لقاء 

جدال آن ا  المدني بالرئي  الراحل الحبي  بور يبة حول كتابه "ا نسان ال فر ال ي   ار 

 ولكنه تفاجأ باستحسان الرئي  له ا الكتا .

 كمر  حا ترا  اس     الدين المدني ب  ا  بيت الحكمة  س  ا دا  بكما  كر   ونة  ن  

 جائ ة نوبل للسال  وتمت الموافقة با جما   ل  ه ا المقتر   م يفال

كت  وسيوا ل الكتابة "نهر اسمه    الدين المدني هو مدرسة في البحث في األد  كت  وي

 وه ا فخر لنا".

 

لتنتهي ه ه الجلسة الفكرية األول  بعرض  ري  و ائقي حول مسيرة األدي  الكبير    

 الدين المدني بقا ة سينما المرك  ال قافي الدولي بالحمامات.

ة ليكون المو د يو  السبت مع الجلسة الفكرية ال انية له ه الندوة والتي   رفت  ليها األديب

آمال المختار واستهل ها األستا  ال ا لي بن يون  بمداخلة بعنوان "   الدين المدني كما 

 رفته" وكما يدل العنوان كان الحديث  ن ال كريات التي  ا ها بن يون  مع    الدين 

ث  ن لقائه بالمدني  المدني  يا   بابه فو   لنا  عره ولباسه وتمي  ه في الدراسة  كما تحد 

رة بأفكاره حيث د اه مع جملة من  مالئه  ل  الكسر مع الموجود واالبتعاد  ن لالستنا

 التقليد.

 ورة تن بق  ل  ما يقع اليو   بن يون  " ا تبرها"  ورة  اح  الحمار و ن مسرحية

وسرد لنا بعض المقت فات من ه ه المسرحية التي كان له دور فيها ليعي  الح ور  ل  

 ال من الجميل بكل تفا يله.

وحول الجدل الواسع في مؤس   حركة ال ليعة األدبية  نه  الدكتور محمد  الح بن  مر 

د  ن ه ا الجدل خالل مداخلته "مو ع    الدين المدني ف ي حركة ال ليعة األدبية" حيث  ك 

هنا   جما   ل   ن المدني هو من  س   ه ه الحركة بن ره   ة ح   ا نسان ال فر 

 و ن المدني هو الرائد.

 بل  ن يفسح المجال للمخر  المسرحي محمد كوكة ال ي  ا  بإخرا   ديد األ مال التي 

لع  المسر  ومسر  اللع  في روايات     كتبها    الدين المدني  لقاء مداخلته بعنوان "

الدين المدني" حيث  ا  بتحليل رواية المدني و ريقة كتابته وتحد ث بإمعان  ن مسرحية 

المدني "كي  نبني  يتساءل"حمودة با ا" الت ي ا تبرها تجن با للتقليد والمحاكاة السا جة  ين 

  ا ا لعمل المسرحي.مقت فات من نص ه و ر  لنا كوكةمسرحا  ربيا مبتكرا؟ " 



البعض من   ل  الح وركما تحد ث  ن مسر  المستحيل كمسرحية ابن ر د و لق  

مقا ع ه ا العمل ب وته القوي خاتما مداخلته بقوله " مسر  المدني لي  كالسيكيا فهو 

 الحدا ة بعينها".

" عنوانوالتي كانت بالنا د المسرحي محمد مومن ة سلسلة ه ه المداخالت بمداخل وانتهت

حدا ة مسر     الدين المدني" ال ي ا تبره مسرحا  ائرا فيه سخ   ل  العال  فهو يريد 

 تغيير الوا ع والمجتمع وتجديد الحياة.

و ب ر مومن بحر ة ولو ة  ن نسيان ونكران مبد ينا  ائال "نحن ال نت ك ر  و نكر    ال  

 األموات".

المم ل القدير  يس  حراث كلمات  تالسة  ين للن قا  بعد ه ه الجل بعد  ل  وفسح المجال

الك ير  ن المسر  العربي وجعله يع ق المسر  باللغة  ال ي  ل مهمؤ  رة  ن الرجل 

كما تحدث حراث  ن التحا ه بع    ل  حد  وله  العربية الف ح  وال ي ساه  في تأ يره

 بعض األ مال المسرحية.الدين المدني بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات وتجربته معه في 

 

ليسدل الستار  ل  ه ه الندوة الفكرية بكلمة المحتف  به    الدين المدني ال ي  كر 

" من واج  الدولة ت قي  ال ع  التونسي حت  ال  الدولة  ائالالح ور وتحد ث  ن واج  

  والعلو  تكون القيادة لمجمو ة من الجهلة لكي تفلح الديمقرا ية ولكي تن ل الفلسفة وا دا

  ل  ال وار  واألريا  والقرى".

فما  جمل ه ه الكلمات من  امة فنية كبيرة كع  الدين المدني ال ي كت  مسيرته بأحر  من 

  ماله  ا رة  ولتكونبه ال با  ال مو   التونسي ليقتدي ه  في تاري  األد  والمسر  

تاري  ال  الحياة  فدون يد  بين األجيال  وما  رو   ن يكر   المبد  وهو  ل  لالستمرار

 كان هنا  مكان للخلق وا بدا . ورمو نا لماوجود لمستقبل ولوال م ق فينا 
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 د سمبر   مع الفنون بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

 

انسجمت الفنون وتنو  ت نهاية األسبو  الفار  بالمرك  ال قافي الدولي           

بالحمامات  دار المتوس  لل قافة والفنون  من خالل تظاهرة "ديسمبر للفنون" التي تقا  

ة كل سنة  لتن لق الكلمات وتتنو   ا يقا ات في كل الف اءات وتن ر با ة من األلوان  مر 

 جت بين الفرجة وا بدا  في آن واحد.واألنغا  التي م 

 

ديسمبر  20و 19وفتحت  بوا  المرك  ال قافي الدولي  ما  الجميع يومي السبت واألحد 

لمواكبة ه ه التظاهرة  التي   فت دفئا  ل  الجو ر   برودة ال ق  واألجواء  2020

ن التي جمعت بين االست نائية التي تعي ها بالدنا  حيث وجد ال ائر  ال ته في ه ه الفنو

ل ال يو  بين الور ات والمعارض وتابعوا  الرس  والمسر  والموسيق  والرواية  ين تجو 

 المكان.العروض و اموا بجولة وفسحة داخل  رجاء 

وتكف لت الك افة التونسية فو  الحمامات باألمور التنظيمية له ه التظاهرة حيث تجن دوا 

  و ر اده  وخا ة حر ه   ل  ت بيق البروتوكول لخدمة ال وار  ين كانوا في استقباله

 ال حي ل مان سالمة الجميع.

الور ات بين دار سيباستيان والف اءات المجاورة لها فتجد في الواجهة البحرية  وتو   ت 

اكو" بتأ ير السيد محمد ح ي ة من المرك  الو ني  للدار ور ة الخ   " ين وماء " "الر 

الجلي ي  ين اكت   الح ور كيفية  نا ة الق ع الخ فية بكل للخ   الفني سيدي  اس  

مراحلها و ريقة ت كيل ال  ين و خرفته  وفسح محمد ح ي ة المجال للرا بين في خوض 

ه ه التجربة مسديا له  الن ائح سواء من الم اركين  و ال وار ال ين خا وا التجربة بكل 

  فوية وتلقائية.

نا ة  روسة السكر التابعة لجمعية  يانة مدينة نابل بجان  ور ة الخ   نجد ور ة  

ع األ فال بكل  غ  ليتابعوا  ملية  نا ة ه ه العرو  العجيبة ويت و  وا منها بعد   ين تجم 

  ل .

ن الحديقة" الخا ة باأل فال »ور ة وتعبر دار سيباستيان من الجهة األخرى فتجد  لو 

لعالي للفنون الجميلة بهد  تعلي  األ فال كيفية بتأ ير األستا ة مديحة النجار من المعهد ا



الرسومات المكان معب رة  ن محبة األ فال للرس  وموهبته   م جها لت ي نالت لوين و ريقة 

 الكبيرة في  ل .

س  ولكن ه ه المرة مع  لبة المعهد العالي للفنون الجميلة بتأ ير األستا   نبق  مع الر 

ار الهيكلة المعمارية للمرك  ال قافي الدولي بالحمامات والرسا   ار  السويسي ال ي اخت

كمو و  للوحات الم اركين في ه ه الور ة فتو    الم اركون في  رجاء المكان ليخ  وا 

رؤيته  للمكان ويترجموها رسما  ل  األورا  مع توجيهات األستا  السويسي ل قل 

 موهبته .

س  نجد ور ة  نا ة وتحري  العرائ  ل  فال ن ي  كبير في ه ه التظاهرة فبعد الر

بعنوان " روسة الحديقة" بمقا  الفنون وكانت بتأ ير المرك  الو ني لفن العرائ   ه ه 

الور ة التي استمتع بها األ فال ك يرا و اركوا في  نا ة الد ودة والفرا ة كما  ي نت 

 ا تلت محي اه .وجوهه  البريئة األ كال واأللوان المختلفة وس  فرحة وبهجة كبيرة 

كما خ   ت ور تان بم ب  دار سيباستيان لت مين منتوجات المؤسسة وجهة الو ن القبلي 

تم  لت األول  في   داد مرب   البرتقال بإ را  السيدة ابتسا  نا ي من جمعية التربية البيئية 

ا بالحمامات وور ة "بيت المونة" في  رض أله  المنتوجات الممي ة للجهة وخا ة منه

 "الهريسة".

"ال مار" التي كانت  التقليدية الح يرننهي مع الور ات من خالل ور ة ال نا ات 

بالغرفة السوداء لدار سيباستيان  ين ا  لع الح ور  ل  مختل  المنتوجات و ريقة 

  نعها  معب رين  ن  همية ه ه ال نا ة العتيقة  ات التاري  الكبير.

والبداية بمعرض الفنون الت كيلية ال ي كان بإ را  ننتقل  ل  المعارض  ومن الور ات

 ار ا  32السيدة من  الفرجاني  ين  ي نت الل وحات جدران  ا ة دار سيباستيان بم اركة 

ال ين  ر وا  جمل ما لديه  من رسومات حيث امت جت األلوان واأل كال  ولقيت ه ه 

 كبيرا من الح ور. اللوحات   جابا

ريخي كان بتأمين كل من جمعية  يانة مدينة نابل وجمعية  يانة وبالنسبة للمعرض التا

ن  ر ا للبا  التقليدي  مدينة الحمامات وال ي احتوى لمحة  ن تاري  المدينتين وت م 

 والحلي الخاص بمناسبات و فرا  الحمامات التي  رفت بها ه ه المدينة.

وللحر  ح ور مك    في ه ه التظاهرة من خالل "با ار" الو ن القبلي ال ي احت نته 

 ل   واحتوىالغرفة الرومانية والغرفة الحمراء    رفت  ليه السيدة درة ال ريكي 

مجمو ة من الت ح  الفنية بإم اء  دد من الحرفيين المتمي ين بالجهة  وتم  لت في  رض 

 ور واللبا  بلمسات فنية جمعت بين التقليدي والع ري.لق ع خا ة بالت ويق والديك



ال ننس  الفسحة وال يارات  ين  ا  السيد سال  الساحلي من جمعية التربية البيئية بالحمامات 

بجولة في المرك  ال قافي الدولي بالحمامات رفقة ال وار في  يارة للحدائق والمتح  البيئي 

 وتاريخه.والمسر  لمعرفة خ و يات ه ا المكان 

وبين الور ات والمعارض ان لقت العروض من هنا وهنا  فتارة تنبعث موسيق  آلة 

القانون و"الفيولونسيل" بتأمين  بر  العا فين ال ين  اركوا في تظاهرة "وتريات متوس ية" 

وتارة  خرى تعتر   مجمو ة "كوميدي دي الرتي لمفتا  بوكريع و"بانتالوني يتجول" 

 رض مسرحي  ري  في مختل   ماكن المرك  ال قافي وس  ت فيق لفار  العفي  في 

 الجمهور.

وبين ه ا و ا  تمر  بر الحكاية والرواية التي كان لها مكان ها  في ه ه التظاهرة  ه ا 

الفن ال ي ا تا ه الجمهور ك يرا  ووس  انتباه كبير  ر  المدفأة ان لقت الفنانة والمم لة 

رواية   تين  يقتين بلباسها التقليدي الجميل ال ي يتما   مع  الكبيرة دليلة المفتاحي في

قر ال ي تحد ى جميع ال عوبات  الق ة  فكانت البداية بق ة ل  فال حول  ائر ال  

 ليوا ل العي  و  راره  ن يكون  ل   يد الحياة. 

  مماتها بعدها انتقلت المفتاحي  ل  حكاية "السيدة المنوبية" و  ة حياتها من  والدتها  ل

 لتنتهي الق ة بإ جا  كبير من الح ور.

دائما مع الحكاية  ين كان المو د مع الكات  والراوي حافظ محفوظ ال ي الت   حوله 

 األ فال لالستمتا  بأجمل الق ص التي  ل فها ه ا الكات .

  ير بعيد  ن الحكاية ه ه المرة مع حكايات تونسية مع األدي  التونسي الكبير حسنين بن

و ال ي حاوره األستا  ال اهر العجرودي   وسة"  وت  م   رض  بر  مؤل فاته من بينها "الكر 

ث  نها  ا  سو  البال  "وهي من آخر   ماله التي تحد  و"الغرو  الخالد" "با  الفلة" و"حج 

 ي ا  ن مسق  ر سه  وتحد ثبإ نا  كبير كما سرد للح ور بدايته مع الكتابة و  قه لها 

 الفهري  بل  ن يفسح المجال للح ور للتفا ل معه. دار  عبان

ومن بين الفنون الحا رة في ه ه التظاهرة نجد الفن السابع ال ي خ  ص لسينما ال فل 

 " تالهمابعرض فيلمين   يرين للمخر   ني  لسود وهما " ب ا  العيد" و " ابة فلو 

 نقا   يق بين المخر  واأل فال حول ه ين الفيلمين.

ع العروض الموسيقية  ين  ا  الجمهور  جواء احتفالية كبيرة مع جمعية  حباء دار لنخت  م

سيباستيان في رحلة مع "المالو " التونسي والمو  حات  فيما  هد  رض "الوال دة" لمراد 

 التومي   باال كبيرا  ين استمتع الجمهور بأجمل األ اني التونسية بأ وات  بابية ممتا ة.

 



لسعد   نها السيدالختا  لتظاهرة ديسمبر للفنون ه ه التظاهرة التي  ب ر  ليكون مس       

سعيد مدير  ا  المرك  ال قافي الدولي بالحمامات بقوله "هي تظاهرة لتكري  انفتا  

المؤسسة  ل  الجهة و ل  الجمعيات ال قافية بكل   نافها وحر ا  ل    راء وتنويع 

التجار  ا بدا ية ال بابية وتحفي ها وتوفير من ة  المح ات الفنية وال قافية   د ت جيع

 تمك نه  من الترويج أل ماله ".
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م ال  دار المتوسط للفكر 

 والفن

 (2020د سمبر  -)نوفمبر

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

تعت   مجال  دار المتوس  للفكر والفن بالمرك  ال قافي الدولي بالحمامات  ن تكون ف اء 

ا ت هده ساحة ا بدا   ائدة  مم  يست ي  األ مال والتجار  الفكرية والفنية القيمة والر 

ا يرب ه من  الت  وية بحركة األفكار  ر ا و ربا  وخ و ا في  ال قافي التونسية ومم 

ة  ي وظيفة المن   ة العال . ول ا تريد ه ه المجال   ن تؤد  حوض المتوس   وهو  ر 

ورية ا ميقا للتوا ل بين جمهور المرك   ال قافي الدولي بالحمامات و  حا  الر ي  الد 

 والت ور في مختل   رو  ا بدا  الفكري والفني في بالدنا.

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 


