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 الدار البیضاء المدنموسم مھرجان 
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2	
	

 "الدار البیضاءمھرجان "موسم المدن: 

 2018فبرایر  28>1بروكسیل 
 www.moussem.beالمعلومات والتذاكر: 

  

یة وبمعكدأبھ كل سنة  "موسم" للفنونالمتنقل  مركزال ، ینصب اھتمام''موسم المدنمھرجان "من خالل 
مدن تتمیز بتاریخھا الثري وبثقافاتھا المتنوعة،  إنھا. إحدى الحواضر العربیةن على یھ البروكسیلیئشركا

ولكنھا أیضا مدن تنھض الیوم بدور حیوي في المجتمعات العربیة المعاصرة نظرا لدینامیتھا الفنیة. یقوم 
عن طریق  ، وذلكینتھم وأعمالھمعن مد لمحةبإعطائكم المھجر  فنانون من المنطقة وآخرون من بلدان

 من خالل أمسیة أدبیة.  ومعارض ثمّ  وأشرطة سینمائیةوحفالت  عروض

تونس وبیروت، ندعوكم ھذه المرة الكتشاف مدینة الدار البیضاء. فبتعاون مع شركائنا  يْ بعد دورتَ 
رافیا كبیرا (من تعرف انفجارا دیمغ حاضرةالمحلیین نفتح حوارا مع فنانین من أكبر مدینة بالمغرب. 

وملتقى طرق  ،میناء بالغ األھمیة .إلى أكثر من أربعة مالیین نسمة الیوم) 1907عشرین ألف نسمة سنة 
 وإفریقیا جنوب الصحراء ومناطق ما وراء البحار. وبالنسبة لمھرجان وأروباتاریخي بین العالم العربي 

 ، بوزارKaaitheater كاي تیاتر روكسیلیین:، نستقبلكم لدى شركائنا الب": الدار البیضاء"موسم المدن
BOZAR ،دو فاغتكابون De	Vaartkapoen ،دو ماركتن De	Markten 

 Space	Leلو سبایس باإلضافة إلى مركز المھرجان: 
	

عالوة على البرنامج الفني، یراھن المھرجان كثیرا على لحظات اللقاء وربط العالقات والتفكیر والحوار. 
یزة من مختلف األجیال، والتي تساھم في تحدید المشھد الفني بالدار البیضاء، بتقدیم وتقوم شخصیات متم

مواضیع وأفكار حول السیاق االجتماعي والسیاسي الذي تعیش وتشتغل فیھ، وحول التقالید وتأویالتھا 
وا المعاصرة، ثم حول راھن عالمنا الذي یعرف تحوالت سریعة. وللوقوف على ھذا الجانب المھم اطلع

 	على موقع المھرجان لالكتشاف والنقاش مع الفنانین واالستماع إلیھم.
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  De Markten>  موسم المدن
	

	معرض
		CASA	LOADING...	كازا... التحمیُل جارٍ 

	إدارة سلمى لحلو بمساعدة عمر مراني 
 Markten	Deدو ماركتن 

 رض وافتتاح المھرجانفبرایر على الساعة الخامسة والنصف مساء، تدشین المع 1
	 18إلى الساعة  12ابتداء من الساعة >من الثالثاء إلى األحد  > 02. 28إلى  02. 01المعرض من 

 كلمات، مائدة مستدیرة ولقاء مع الفنانین ـ باللغة الفرنسیة ـ مجانا> 17إلى الساعة  14من الساعة  02. 10
 

وجدوا مدینة  1907جارة والھجرة. فعندما حل بھا الفرنسیون سنة لقد تأسست الدار البیضاء حول محورین أساسیین: الت
عادیة، على عكس ما كانت علیھ المدن التاریخیة مثل فاس أو مكناس أو الرباط أو مراكش. وكانت عبارة عن مدینة 

مھنیة نسمة. وقد أبھرت "معجزة" الدار البیضاء ساكنةً مختلطة اجتذبتھا الفرص التجاریة وال 20.000صغیرة من 
نسمة، وارتفع عدد األوربیین خالل ثماني سنوات من  78.000كان عدد السكان قد ارتفع إلى  1913الواعدة. وفي سنة 

نسمة. وفي ھذه المدینة ظھر مصطلح "مدن الصفیح" ألول مرة بعد تناسل أكواخ من قصب یعلوھا  31.000إلى  570
كانت األحیاء مثل الحي المحمدي تحتضن آالف المغاربة الذین ال سقف من صفیح متماوج وتتجمع لمواجھة ندرة السكن. و

یعرفون من الممارسات والتقالید والعادات سوى تلك التي رافقتھم من قراھم األصلیة. ومن تمازج السكان والثقافات في 
 	المدینة انبثقت ھویة الدار البیضاء والمغرب الحالیة.

ینة تقاطبا معكوسا فقدَ المركز الحضري على إثره وضعھ كقلب تاریخي للمدینة عرفت المد 1956وبعد استقالل البلد سنة 
وسلطة للقرار على حد سواء. وقد أصبحت الحركة من مكان إلى آخر الوسیلة التي تملكھا الدار البیضاء الستعادة 

نسمة عرفت خالل قرن من شخصیتھا والتعبیر عن صمودھا. وھذه المدینة التي یبلغ تعداد سكانھا الیوم أربعة مالیین 
كلما ظھر مركز «الزمن تحوالت عمیقة. وقد كتب رشید أندلسي، وھو مھندس معماري مقیم بالدار البیضاء، قائال: 

 	»حضري جدید أعلن عن موت الذي سبقھ.
ھذا المعرض تجربة غیر خطیة تتداخل فیھا في وقت واحد صور من األرشیف وتسجیالت صوتیة وصور فوتوغرافیة 

 	اصرة وشریط قصیر ورسم ضخم.مع
	

 	CASA	LOADING...	كازا... التحمیُل جارٍ 
 

 الفنانون
 

ج بعدة جوائز، بین الھندسة المعماریة والتصویر زینب أندریس عراقي : عاشت بالدار البیضاء. یجمع عملھا، الذي تُّوِ
 ثمرة ثالث سنوات من البحث.  CH2O	Casablancaوالنحت وفن الفیدیو. ویعتبر معرضھا الفردي األخیر  يالفوتوغراف

 
: رسامة ومصممة الغرافیك ومدیرة إبداعیة. تعیش وتشتغل بالدار البیضاء. ونظرا لتكوینھا في الھندسة عائشة البلوي

المعماریة، فإنھا تعبر من خالل ممارستھا الفنیة عن ھوسھا بالمواَطنة والفضاء العام واالنتماء والفرد في السیاق المغربي. 
 	ستنقل عائشة البلوي الدار البیضاء إلى منظر غرافیكي جداري یتضمن محتوى المعرض.و
 

: یعیش بمدینة الدار البیضاء ویشتغل بھا. وتعتبر لوحاتھ ومنحوتاتھ ورسوماتھ وتنصیباتھ وأداءاتھ شواھد مصطفى مفتاح
عملھ (نار في المحیط) الزربیة األولى  تدل على بحث عن الذاكرة الفردیة والجماعیة في األزقة وعلى الجدران. ویعد

		والوحیدة المنجزة من طرف رجل مغربي بالتقنیة التقلیدیة لنسج الزرابي.
 

: كاتب وسینمائي ومصمم غرافیكي. یعیش بالدار البیضاء ویشتغل بھا. وقد أنتج ھشام العسري مسرحیات ھشام العسري
االجتماعي لدى مواطنیھ. كما تّم اختیار أفالمھ في الئحة المھرجان  وأفالم وفیدیوھات قصیرة على الیوتوب لتنمیة الوعي

. وقد أنتج أیضا "كازا وان 2013و 2012وجمعیة السینما المستقلة بمھرجان كان سنتي  2014الدولي للفیلم ببرلین سنة 
 	داي" وھي قصیدة مرئیة تحتفي بمدینتھ.
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ختلفة عبر العالم. وتشارك في إدارة اإلذاعة والمنصة الصوتیة : تعیش في بروكسیل وتشتغل في أماكن مآنا رایموندو
"صوت رادیو" التي تبث من المغرب. ومن خالل ترجمة الترحال الداخلي للدار البیضاء إلى صوتیات، قامت آنا ریموندو 

 سكان مع بأرشفة مقاطع من المقاومة ومن مفاوضة المدینة للمغرب التقلیدي، وذلك من خالل إدماج طرائف بعض ال
 أصوات وكالم فرقة ناس الغیوان الموسیقیة.

	 
یشارك في مختلف أنحاء العالم.  عرض أعمالھی موالید الدار البیضاء من: مصور )یوریاس( یاسین علوي اسماعیلي

تتمحور حول مدینة الدار البیضاء  عنوان،یقترح ال ) والتي، مثلماmovie	the	not	Casablanca( اسماعیلي بمجموعتھ
حرص اسماعیلي على تغییر الصورة النمطیة التي یحملھا الغرب عن ی. و)1943(كازابالنكا 	لتي اشتھرت عالمیا بفیلما

	 .المدینة
 

"بطون الصمت، السلط والسلط المضادة" ھو العنوان الجامع  .: تعیش وتعمل بین الدار البیضاء ونانتفاطمة مزموز
ة األنظمة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة السائدة في مجتمعاتنا. عرضت تنطلق من الحمیمي في مقاربألعمالھا التي 

 مزموز أعمالھا داخل وخارج المغرب، وتشارك بمجموعة صور تحت عنوان "عالقات خطیرة ـ مقاومون مغاربة".
	 

سنة عندما حّول بیتھ إلى : من موالید الدار البیضاء، وھو مقتني تحف فنیة. وقد تولَّد شغفھ بمدینتھ منذ ثالثین محمد طنجي
أرشیف للمدینة. وكان لھ دور حیوي في إعادة تأھیل المدینة القدیمة بالدار البیضاء، ھذا الورش المشرف على مراحلھ 

 	النھائیة. وستعرض بعض القطع من مجموعة محمد طنجي الشخصیة.
 

دراساتھا في تخصص تنظیم المعارض. وبعد  مفّوضة المعرض): تحمل دیبلوما في القانون، كما أنھا أكملت( سلمى الحلو
وكانت مفوضة  2015أن اشتغلت نائبة لرئاسة المؤسسة الوطنیة للمتاحف بالمملكة المغربیة، أسست تینكارت في ینایر 

لعدة معارض بما فیھا معرض "مدرسة الفنون الجمیلة بالدار البیضاء: صناعة الفن والتاریخ عند بلكاھیة وشبعة وملیحي" 
		).2017)، وبرلین (2016، وشتوتغارت (2016ینالي مراكش في ب
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 Kaaitheater>  موسم المدن
 

Kaaistudio’s	
	
 فبرایر 1

	) 	dialogue	Bodyالجسد حوار( –یونس خوخو  19:00
 ) 	Architects	Theالمعماریونیونس عتبان ( 20:30

 (حومة) عرض مستمر –ھند وردیغي 
	
 ایرفبر 2

  8 –رضوان مرزیكا 	18:00
	) 	dialogue	Body(حوار الجسد –یونس خوخو  19:00
 ) 	Folkah(فلكھ –مریم جزولي  20:30

 (حومة) عرض مستمر –ھند وردیغي 
 
	فبرایر 3

  8 –رضوان مرزیكا 	15:00
	) 	dialogue	Body(حوار الجسد –یونس خوخو  17:00
 ) 	Folkah(فلكھ –مریم جزولي  18:30
 تقدیم الفنانین + مائدة مستدیرة  19:00
 ) 	Architects	Theالمعماریونیونس عتبان ( 21:30

 (حومة) عرض مستمر –ھند وردیغي 
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	موضوعات كوریغرافیة
 8 –رضوان مرزیكا 

 حوار الجسد –یونس خوخو 
 

یغرافیة" الذي أطلقھ "فضاء درجة" التحلیل، التقاسم، التجریب واالیصال ھي المفاتیح األربعة لمشروع "موضوعات كور
 	وھو أرضیة یدعمھا مختلف الشركاء بالمغرب و"مركز الفنون المتنقل موسم''، وترتبط بشبكة دولیة.

ضمن ھذه األرضیة یلتزم فنانو الكوریغرافیا مریم جزولي وتوفیق إزدیو ورضوان مرزیكا ویونس خوخو في إطار 
 	الفرجة بمعیة ستة عشر من الراقصین الشباب من المغرب. مشروع مشترك ویبدعون مسارات مختلفة من

 
 

 )8( -رضوان مرزیكا 
 موضوعات كوریغرافیة

 
یستكشف الراقص رضوان مرزیكا في عروضھ العالقة بین الرقص وفن العمارة، ویرسم بورتریھا لإلنسان كتمرین 

اع المتعدد، اإلیقاع األساس في الموسیقى ) یسبر أغوار اإلیق8توازن بین العقل والجسد والروح. في مسار العرض (
اإلفریقیة. وفي بحثھ عن المقابل االجتماعي لھذا التناغم الخاص، یعید ھذا األداء الخاص براقصین التذكیر بضرورة 
وغنى االختالفات في أي سیرورة إبداعیة. ویدعونا مرزیكا لتعمیق طریقتنا في اإلصغاء لآلخرین وألنفسنا على حد 

 	سواء.
 

 تصمیم/ كوریغرافیا: رضوان مرزیكا
 أیوب أبكان –أداء: محمد لمكایسي 

 إنتاج: فضاء درجة (الدار البیضاء)، المركز المتنقل للفنون (موسم)
 عین السبع (الدار البیضاء)، أرابیسك (مكناس)-تیاتر، لوزین	المشاركة في اإلنتاج: كاي

 برنامج "أوروبا المبدعة" لالتحاد األوربي  بدعم من: وزارة الثقافة بالمغرب، الكنتارا لشبونة،
 (مراكش) marche	Onبتعاون مع: مھرجان

 
  )	dialogue	Bodyیونس خوخو (حوار الجسد

 موضوعات كوریغرافیة
 

یتمفصل عمل الراقص والكوریغرافي یونس خوخو حول العالقة بین الجسد ومحیطھ المباشر. وفي مسار عرضھ "حوار 
وأربعة من الراقصین الشباب جسم اإلنسان بما ھو نبع ال ینضب من المعلومات، وصورة ال  الجسد" یفحص یونس خوخو

تتطلب إال فك شفرتھا. وفي إطار بناء مادتھ یشتغل یونس خوخو على الجسد الذي یلتقط الطاقة وینتجھا وینقلھا، وھو في 
 	سعیھ ھذا یشق دربا نحو المتخیل.

 
 التصمیم الكوریغرافي: یونس خوخو

 اء: فیصل األسیا، حمید اإلدریسي، حسین األومولید، حمزة لفقیرأد
 إنتاج: فضاء درجة (الدار البیضاء)، المركز المتنقل للفنون (موسم)

 عین السبع (الدار البیضاء)، أرابیسك (مكناس) -المشاركة في اإلنتاج: لوزین 
 بدعم من: وزارة الثقافة بالمغرب

 كش)(مرا marche	Onبتعاون مع: مھرجان
 
 

 )	Architects	Theالمعماریونیونس عتبان ویونس أبو العقول (
 

نبتة، كأس، كتاب، كرسي، مصباح، زجاجة: إنھا أكثر األشیاء التي وضعھا مستخدمو األبناك المطرودون داخل علب 
اكھم، أوَجھا. ھذه وأخذوھا معھم عند مغادرتھم مكاتبھم في وول ستریت، لما بلغت األزمة المالیة، التي تسببت فیھا أبن

األشیاء تشّكل حالیا نقطة انطالِق ثنائّيٍ راقص یسائل العالقة بین الشيء والسوق واألزمة. ومن خالل نظرة ساخرة حول 
عالم الفن وأنماط تعبیره الجیوسیاسیة العبثیة یقوم الكوریغرافي والتشكیلي یونس عتبان مع فنان البرفورمانس والملحن 

 	فجیر منطق اللغة والحركة والصورة.یونس أبو العقول بت
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 تصمیم: یونس عتبان
 بمشاركة: یونس عتبان ویونس أبو العقول

 ھندسة الصوت: یونس أبو العقول 
 مساعدة الكوریغرافیا: آنا فایسنفیلس، عزیز نظیف

 اإلنارة: عتبان زھیر
 المشاركة في اإلنتاج: المركز المتنقل للفنون موسم

 ي للفنون والثقافةبدعم من: الصندوق العرب
	بتعاون مع: المعھد الفرنسي بالمغرب، الفریش بیل دو مي، لو كوب آر رووم بالرباط

 
 

 )	Folkahمریم جزولي (فُْلَكھ
 

ھذا العرض ھو حصیلة شراكة بین فنانة الكوریغرافیا، صاحبة فكرة محترف الرقص "فضاء درجة"، مریم جزولي 
 	ة زارا.والملحنة والمنتجة ومغنیة الجاز ملیك

تولّد عرض "فلكھ" عن الرغبة في الجمع بین مؤدّیتین بصدد رقصة قدیمة من الصحراء أصبحت الیوم فنا شعبیا یُعَبَُّر عنھ 
بالرقص والغناء: الكدرة. حول ھذا المشروع تقَدَّم لغة جسدیة وصوتیة تعید استحضار سیاق "الكدرة" وكلماتھا وحركاتھا، 

حوار بین الجسد والصوت. وانطالقا من العناصر المكونة لبنیة ھذه الرقصة الحبلى بالحكایات وذلك إلبداع إطار جدید لل
ْفرات والضوء واألبعاد الزمنیة، تعمل "فلكھ" على استكشاف قطائعھا الممكنة  والمعاني والمواقف والعالمات والّشِ

 	ة معاصرة.وتفكیكاتھا لتطویر امتدادات وإمكانیات تجاوز جدیرة بممارسة كوریغرافی
 

	تصمیم وأداء: مریم جزولي
 صوت وأداء: ملیكة زارا

 الكتابة المسرحیة: یونس أنزان
 اإلنارة: میلكیور دیلوناي
 المالبس: میھریل لیفیس

 
صندوق أفریكا آرت لینز لدعم التنقل،  -الدار البیضاء، معھد غوتھ بالرباط، أفریكاینا  -المشاركة في اإلنتاج: فضاء درجة 

 فنون المتنقل (موسم)مركز ال
توباب دیالو، المركز -دریسدن، مدرسة الرمال	المركز األوربي للفنون -بتعاون مع: مھرجان كارافان تیغمرت، ھیلیرو

		الدار البیضاء-مؤسسة ثریا وعبد العزیز التازي-لشبونة، لوزین-الثقافي بیلیم
 
 

 (حومة) –ھند ودغیري 
 

ودغیري نظرة نفاذة حول طریقة تحرك الناس وتعبیرھم في المدینة. وھي منبھرة تلقي المھندسة المعماریة الشابة ھند 
بأماكن تظھر فیھا صور بین الفعل والتأویل. وتولي ودغیري عنایة خاصة لمختلف التخصصات الفنیة التي من شأنھا أن 

عبد هللا رشیدي أحد أعضاء تغني ممارستھا. وفي ما یتعلق بمشروع "حومة"، فھي تشتغل مع فنان الصوتیات والمرئیات 
 	مجموعة بوب روك راسكاس.

 
"حومة" تعني فسحة، زیارة. وتحیل الكلمة في الدارجة المغربیة على "الحي السكني". وھذه الحكایة ھي زیارة للدار 

الحضریة البیضاء ولألشیاء التي تبدع ھذه المدینة وتؤثر فیھا. یتعلق األمر بنزھة بین الحاضر والماضي، بین البنیات 
والرغبة في الفوضى. ویتكون عرض "حومة" من مجموعة من الحكایات تتداخل مع بعضھا البعض، وكلمات تتیھ على 

 	إیقاع حركات المدینة.
 

 فیدیو/ كتابة: ھند ودغیري	تصمیم/
 ھندسة الصوت: عبد هللا رشیدي	موسیقى/

بروكسیل، المركز الوطني لكتابات الفرجة -ل موسمبدعم من: الصندوق العربي للفنون والثقافة، مركز الفنون المتنق
 	الدار البیضاء-مؤسسة ثریا وعبد العزیز التازي-فیل نوف لیز أفینیون، لوزین -الشارتروز

 
 



8	
	

 BOZAR>  موسم المدن
 

 معارض
	poetry	Raw -شعر خام 

 راندا معروفي، مصطفى سیفي رحموني، یوسف أوشرع
	بوزار وغالیري رافنشتاین

02.06 < 03.17	
 
 

	poetry	Raw -شعر خام 
 راندا معروفي، مصطفى سیفي رحموني، یوسف أوشرع

Moussem	ecw	Limiditi	–	Temporary	Art	Projects	&	BOZAR 
 إدارة یونس بابا علي بمساعدة نادیة صبري ومریم برادة

 مجانا –بوزار 
 17:30افتتاح  02.06
 18:00>10:00من الثالثاء إلى األحد  03.17 > 02.06

 21:00 >الخمیس 
 

 	یھدف ھذا المعرض إلى إبراز الطاقة اإلبداعیة للدار البیضاء عن طریق ثالثة فنانین شباب یسافرون بین المغرب وأروبا.
 

من صور فوتوغرافیة وفیدیوھات وتنصیبات وعروض أدائیة وفن الصوت. وتھتم الفنانة  راندا معروفيیتكون عمل 
في الفضاء العام أو الخاص. یتعلق األمر بمقاربة غالبا ما تكون سیاسیة وتلعب على  بعملیة إخراجٍ موضوعُھا األجساد

الغموض ألجل مساءلة وضع الصور. سیتم عرض فیدیوھین لراندا معروفي، "لوبارك" و"ستاند باي أوفیس"، وكذلك 
یل بمناسبة مھرجان "موسم إنتاجھا الجدید "أباریسیون" وھو مشروع حول الفضاء العام والنوع، والذي تطلقھ ببروكس

 	المدن".
 

على وقائع أو أحداث واقعیة، منھا الفردي والجماعي، ویسائل الشرط اإلنساني دون نقد أو مصطفى سیفي رحموني یعتمد 
إصدار أحكام. ویفكر رغم ذلك في قیمھ ویركز على ملَكات اإلنسان التي تمّكنھ من إعطاء معنى للعنف واأللم من أجل 

ن المعرض من االطالع على عملھ "بی یس أوف برید" (كسرة خبز)، وكذلك التنصیبة إضفاء نوع من التعالي علیھما. ویَمّكِ
الضوئیة "ذو سیتي أوف ذو لیفینغ" (مدینة الحیاة)، وإبداعھ الجدید "جوطیة" الذي أنجزه بطلب من "موسم" أثناء إقامة 

 فنیة بالدار البیضاء. 
	

التصمیم على عمل متعدّد التخصصات حول اإلنسان ومحیطھ. وھو یؤلف بین فن الصوت و یوسف أوشرعیشتغل 
 "، والتنصیبة والفیدیو "دقة ف 1#الغرافیكي واألداء والتنصیبات والفیدیو. یقدم أوشرع تجھیز الفیدیو "أنفورماتاج 

 	مور" وھو عرض أدائي تجریبي وتشاركي یثیر أسئلة حول "مسار" فنان.-فوس-مراكشیة"، واإلنتاج الجدید "میتا
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	رینغس / دافید رمایلنبیل بنعبد الجلیل مع بوھو ست
 "لوحات روح، لوحات الدار البیضاء"

 BOZARبوزار  –حفل  –	20:00 – 02.08
 

یعمل من  2011لقد عاش المؤلف الموسیقي نبیل بنعبد الجلیل واشتغل على التوالي في كییف وستراسبورغ وعمان. ومنذ 
بجامعة الحسن الثاني. وفي تآلیفھ الموسیقیة یجمع  جدید انطالقا من الدار البیضاء حیث یقوم أیضا بتدریس علم الموسیقى

بنعبد الجلیل بین تكوینھ الكالسیكي ومعرفتھ بتنوع السجل المغربي والعربي. وباإلضافة لتآلیف بنعبد الجلیل الموجودة، 
ا للمھرجان: فإن المجموعة المشھورة بوھو سترینغس، التي یدیرھا دافید رامایل، تؤدي أیضا عمال إبداعیا أُلَِّف خصیص

"لوحات الدار البیضاء". ویستلھم ھذا العمل الجدید فن "العیطة"، وھو شكل موسیقي بدوي، باإلضافة إلى التقالید األندلسیة 
		واألمازیغیة.

 
	

 كازابوب: خدیجة البیضاویة وعبد الرحیم الصویري
 BOZARبوزار  –حفل  – 20:00 – 02. 09

 
وصنعت  1976یات الموسیقى الشعبیة والعیطة. وقد بدأت مسارھا الغنائي سنة تعد خدیجة البیضاویة إحدى أكبر مؤد

لنفسھا شھرة بالمغرب ولدى مغاربة المھجر. ویعتبر "الشعبي"، نظرا العتماده على اللسان الشعبي واإلیقاعات الجدیدة، 
، تماَرس خاصة بنواحي الدار موسیقى للرقص بامتیاز في المغرب. و"العیطة" نوع آخر من الموسیقى الشعبیة المغربیة

 	البیضاء وآسفي. وتستلھم أغانیھا الحیاة الیومیة لإلنسان العادي.
	

نشأ عبد الرحیم الصویري في أسرة موسیقیة، لكن مساره الفني لم یبدأ إال عندما أصبح عضوا في الجوق العربي األندلسي 
االرتجال، كما أنھ یعد من أبرز من یؤدون الموسیقى  للحاج عبد الكریم الرایس. وھو مطرب متعدد المواھب وماھر في

العربیة األندلسیة. وقد قدم عروضھ الغنائیة في أرقى القاعات مثل أوبرا غارنیي بباریس، وأوبرا القاھرة كما أدى 
 	عروضھ بلندن وسنغافورة ومونتلایر.

 
 

 كریمة الصقلي ومجموعة رشید زروال 
	سعادة الغناء

 BOZARبوزار  –ل حف – 20:00 – 02. 22
 

تنحدر كریمة الصقلي من الدار البیضاء، وھي معروفة عبر العالم على أنھا إحدى أھم مطربات الموسیقى العربیة 
الكالسیكیة، بید أن مسارھا الموسیقي یمتد أكثر من ذلك. ففي إطار مشروع "طرب" تتعاون مع المؤلف الموسیقى 

عازف الذي یتوفر على طیف واسع من األلوان الموسیقیة یقترح سجال یمتد وعازف الناي المبدع رشید زروال. وھذا ال
من موسیقى كناوة إلى موسیقى األمازیغ مرورا بالموسیقى العربیة األندلسیة، كما أنھ یتقن الجاز المعاصر والموسیقى 

غرب من أجل برنامج یحتفي اإللكترونیة. فعرض "سعادة الغناء" یجمع إذن بین فنانین موسیقیین من الحجم الكبیر بالم
بالسجل الكالسیكي للطرب (أسمھان، أم كلثوم ...) وبالشعر بجمیع أغراضھ. وكریمة الصقلي التي نادرا ما تحیي حفالت 

 ستتوقف ألول مرة ببروكسیل. ابأوروب
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	tuer	m’a	ville	Maمدینتي "قتلتني"  –أسماء حوري 
 BOZARبوزار  –مسرح  – 20:30 – 02. 10

 
في ھذا اإلبداع الجدید ثمة تعاون بین المخرجة أسماء حوري، المعروفة بعملھا مع الفرقة المسرحیة أنفاس، وعبد هللا 

زریقة، أحد أشھر الشعراء المغاربة والذي یحتل شعره الحر مكانة بارزة في األدب العربي المعاصر. واالثنان یبدعان 
ضطربة تثور في وجھ االنحطاط والالمباالة والقسوة. وفي ھذه الحكایات نصا حول المدینة المأھولة بشخصیات م

 	الحمیمیة، وھذه اللقاءات الصوفیة، وھذه الشجارات المنفلتة وھذا الموج الھادر من األفكار، یتأسس الشعر والمسرح.
 

 فكرة وإخراج: أسماء حوري
 كتابة: عبد هللا زریقة وأسماء حوري

 موسیقى: رشید برومي
 : المركز الفنون المتنقل (موسم)إنتاج

 المشاركة في اإلنتاج: المسرح الوطني محمد الخامس، مسرح أنفاس وقصر الفنون الجمیلة 
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 غزیة –نبیل عیوش 
	BOZARبوزار  –العرض ما قبل األول  – 20:00 – 02. 07

 في الكتابة مریم التوزاني بحضور المخرج والممثلة الرئیسیة والمشاِركة
 

: المغرب بین الماضي والحاضر. خمسة أشخاص بعضھم مرتبط ببعض دون أن یكونوا على علم بذلك: عبد هللا، غزیة
سلیمة، جو، حكیم، إیناس. تختلف الوجوه، وتختلف أشكال الكفاح، لكن یبقى الزخم ذاتھ والنَّفَس عینھ والمدینة نفسھا: الدار 

 	البیضاء.
	

صور أول شریط مطول لھ  1997نبیل عیوش النور بباریس، لكنھ یسكن بالدار البیضاء ویشتغل بھا. وفي سنة  رأى
)، 2003)، و"لحظة شمس أقل" (2000"مكتوب"، وھو الفیلم المغربي الذي اقترح لجوائز األوسكار. وبعد "علي زاوا" (

سیمثل نبیل  2012ول المنفیین الفلسطینیین. وفي سنة )، صور الفیلم الوثائقي "أرضي" ح2007و"كل ما تریده لوال" (
عیوش المغرب من جدید في جوائز األوسكار بفیلم "یا خیل هللا"، ویحكي قصة تطرف شاب مغربي وتداعیات ذلك بالنسبة 

 	لعائلتھ. ویتناول شریطھ المطول السابع المثیر للجدل، "الزین اللي فیك"، موضوع الدعارة بمراكش.
	
 

 زیرو –ن لخماري نور الدی
 BOZARبوزار  –فیلم  – 19:00 – 02.12

 بحضور المخرج
 

في أواسط الثمانینیات من القرن الماضي غادر نور الدین لخماري المغرب نحو النرویج، وأخرج ھناك أولى أشرطتھ 
ع النرویجي: القصیرة، وھي عبارة عن حكایات دون صوت كُلِّلَْت بالنجاح، وتصور شخصیات تعیش على ھامش المجتم

مھاجرون، وأشخاص یعیشون اإلقصاء والعزلة. وسرعان ما تم قبولھ بأكادیمیة السینما بأوسلو. ویعیش الیوم ویشتغل من 
ُل شریط مطول لھ، "النظرة" ( تم عرض "كازا  2008)، عدة جوائز. وفي سنة 2005جدید بالدار البیضاء. وقد نال أوَّ

. وقد اختتمت ھذه الثالثیة أخیرا بفیلمھ 2012ل الدار البیضاء وتاله فیلم "زیرو" في نیغرا"، الجزء األول من ثالثیتھ حو
 	.2017الجدید "بورن آوت" الذي عرض في القاعات في شھر أكتوبر 

	
أمین برطال، الملقب بـ"زیرو"، شرطي بسیط یتسكع طول الوقت في أزقة الدار البیضاء صحبة میمي، وھي مومس شابة. 

دائمة مع والده ومع رئیسھ في العمل الذي یھینھ یومیا. وأمام ھذا الوضع الیومي المذل والذي ال یُحتمل،  وھو في مواجھة
 	قرر "زیرو" في نھایة المطاف أن یطوي الصفحة.
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 یوسف فاضل + رضا دلیل
 BOZARبوزار  –أمسیة أدبیة  20:00 – 02.27

	
بثمانیة أشھر سجنا بسبب مسرحیة  1974خرج وسیناریست. حكم علیھ سنة یوسف فاضل روائي ودراماتورجي وم

جماعیة "الحرب". وحصلت روایتھ "حشیش" على جائزة األطلس الكبیر. ونشرت لھ "أكت سود" بفرنسا نصین 
جة مسرحیین وروایتین: "قط أبیض جمیل یمشي معي" و"طائر أزرق نادر یحلق معي". وفي ھذه الروایة األخیرة، والمتو

بجائزة المغرب للكتاب، یتابع فاضل سبر أغوار السلطة بالمغرب، وھذه المرة انطالقا من المعاملة المشینة للمعتقلین 
 	السیاسیین خالل الفترة التاریخیة المعروفة باسم "سنوات الرصاص".

	
أصبح رئیس تحریر أسبوعیة ، ترك رضا دلیل العمل في المجال المالي لیلتحق بالصحافة. وسنتان بعد ذلك 2008في سنة 

"لوتون" (الزمن). ونالت روایتھ األولى، "لو جوب" (العمل)، جائزة المامونیة المخصصة ألحسن عمل روائي مغربي 
باللغة الفرنسیة، والجائزة األدبیة البلجیكیة "غرو سیل". وصعد كذلك إلى نھایة جائزة األدب العربي. أما روایتھ الثانیة 

 	.2016كثر مبیعًا) فقد وصلت إلى الالئحة النھائیة لجائزة األدب العربي سنة "بیست سیلر" (األ
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  VK حفالت>  موسم المدن

 

 كباریھ الشیخات + دي جي كدرة كدرة
 	VK	حفالت	دو فاغتكابون – 20:00 – 02.16

	
 كباریھ الشیخات

 !»ق وتَُضّحي لیتمكن اآلخرون من الرؤیةحیاتنا شبیھة بتلك الشمعة التي تحتر«
 الشیخة عائشة

 
"كباریھ الشیخات" ھو احتفاء موسیقي ومسرحي فرید بتقالید "الشیخات"، ھؤالء المغنیات والراقصات الشعبیات 
ون المتحررات الالئي ال ینظر إلیھن التقلید البطریركي بعین الرضا. ھؤالء النسوة الالئي یرقصن ویُغَنّین بجرأة ود

مواربة ویتناولن مظاھر الظلم ومصیر النساء. یتكون كباریھ الشیخات من عشرة رجال حلم دائما كل واحد منھم بأن یكون 
 	"شیخة". وحقق ذلك نجاحا مطلقا في الحیاة اللیلیة للدار البیضاء.

 
	دي جي كدرة كدرة

درة كدرة، بین الشرق والغرب، وبین الشمال یجمع المنتج وفنان األداء والصوت عبد هللا م حساك، المعروف بدي جي ك
 	والجنوب في مزجھ الصوتي ذي النبرات المتوسطیة.

 
 

 دیوان الناس + ھوبا ھوبا سبیریت
  VKحفالت 	دو فاغتكابون – 20:00 – 1702.
	

 دیوان الناس
 

افل للحركة الغیوانیة حیاة البروكسیلیون ذوو األصول المغربیة، في مجموعة دیوان الناس، یمنحون التاریخ الموسیقي الح
جدیدة. لقد بصمت مجموعات مثل ناس الغیوان وجیل جیاللة ولمشاھب على ثورة موسیقیة حقیقیة في مغرب الحكم 

الفردي والمضطرب لسنوات السبعینیات. فشكلھم الجدید من األغاني االحتجاجیة، بأنغام غیر مسبوقة وحركات إیقاعیة 
رتجال، خلقت عالقة من نوع جدید تماما مع الجمھور. وما زال تأثیر ھذه المجموعات فریدة باإلضافة إلى حریة اال

حاضرا إلى الیوم وسط الموسیقیین المغاربة من الجیل الجدید. ومجموعة دیوان الناس تمتح من ھذا السجل الحافل، ولكنھا 
 	تؤدي أیضا أعمالھا الخاصة.

 
 ھوبا ھوبا سبیریت

 
 واشنطن بوست - »بھ كونیةمجموعة رفیعة وحماسیة وش«
 

لیس من الصدفة أن تتم مقارنة مجموعة ھوبا ھوبا سبیریت بمجموعات من قبیل مانو نیغرا أو ذا كالش أو رامونیس. 
فمزجھم بین الروك والشعبي والھیب ھوب وكناوة والریغي مع نصوص منتقدة یجعل منھم إحدى المجموعات األكثر 

ھم كوحوش الخشبة یحضرون في أرقى المھرجانات الدولیة ویجتذبون جمھورا من كل شعبیة بالمغرب. وقد جعلتھم شھرت
 األجیال.
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 Le Spaceلو سبایس  > مركز المھرجان> موسم المدن 
 

 مفتوح قبل وبعد العروض
 20:00 –. فبرایر 02، 13، 06: محادثات  Tuesdays	BXL	Casa -أیام ثالثاء كازا بروكسیل 

 www.moussem.beاألنشطة المسائیة: 
 

مختبرا ومیدان تجربة بالنسبة للمركز الثقافي في المستقبل. إنھ المكان الذي یمكن أن  Space Leیعتبر "لو سبایس" 
تتشكل فیھ الھویات الھجینة الصاعدة في مدننا الفائقة التنوع. وھو فضاء تقاطع یلتقي فیھ الفنانون والنشطاء، والمجموعات 

الثقافیة. و"لو سبایس" ھو على الخصوص فضاء إیجابي یعتبر فیھ االحترام والتضامن ركائز  اإلیكولوجیة والمنظمات
 	أساسیة.

	
یقع "لو سبایس" في حي دانسارت وسط بروكسیل غیر بعید عن كل من كاي تیاتر ودو ماركتن وفاغتكابون، وعلى بعد 

زیارة المھرجان للحصول على معلومات عملیة  محطتي میترو عن بوزار. ویمكنكم الذھاب إلى ھذه المؤسسات قبل وبعد
 -أو أخذ مشروب واللقاء مع الفنانین أو مع الجمھور. وبتعاون مع "لو سبایس" وتحت عنوان (أیام ثالثاء كازا بروكسیل 

Casa	BXL	Tuesdays ننظم ثالث أمسیات للنقاش حول مواضیع: المدینة، وااللتزام، والفنان. انظروا موقع المھرجان (
 .Space Le) في اإلطار الداخلي لمركز المھرجان لو سبایس night	lateالنسبة للبرنامج اإلضافي (آخر المساء ب
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 عناوین >شركاء المھرجان 
 

  festivalcenter	–	Space	Leلو سبایس مركز المھرجان 
Sleutelstraat	26	Rue	de	la	clé	–	1000	Brussels	

Lespace.brussels	
 

	 BOZARبوزار 
Ravensteinstraat	23	Rue	Ravenstein	–	1000	Brussels	

Bozar.be	
 

	 Kaaitheaterكاي تیاتر 
Kaaistudio’s	

O.L.V.	Van	Vaakstraat	81	rue	Notre	Dame	du	Sommeil	–	1000	Brussels	
Kaaitheater.be	

 
		دو فاغتكابون concerts	VK	/	Vaartkapoen	Deحفالت 

Schoolstraat	76	Rue	de	l’école	–	1080	Brussels	
VKconcerts.be 

 
	 Markten	Deدو ماركتن 

Oude	Graanmarkt	5	Vieux	Marché	aux	Grains	–	1000	Brussels	
Demarkten.be 

 
 
 

	لالتصال اإلعالمي 
Patrick	De	Coster	

0474	073	554	
patrick@moussem.be	
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	روحي یا كازا
 

	ماریا ضعیف 

	

منصب مدیرة "مؤسسة ثریا  2015) صحافیة وناشطة ثقافیة. وتشغل منذ 1972ماریا ضعیف (من موالید الدار البیضاء سنة 
		بالدار البیضاء. "لوزین"وعبد العزیز التازي إلنعاش ودعم الثقافة" ومركز الفنون 

	

ف الدار البیضاء بأنھا بطن المغرب. ولجس نبض البلد، فإن الغوص في ثنایا كثیرا ما یعجبني أن أستعیر عبارة زوال ألص
ھذه الحاضرة العصیة عن الترویض أمر ال محید عنھ. حاضنة ھجرة قرویة مكثفة، ومختبر كبار المستثمرین وصغارھم، 

إلى أغوارھا، ال ترحم من ومجال نشاط المنعشین العقاریین، وموطن كل أنواع البؤس؛ كریمة عندما نتجّشم عناء الذھاب 
		ال مال لھ، إنھا الدار البیضاء، تختزل لوحدھا كل التناقضات التي تخترق المملكة برمتھا وتحدّدھا.

من الصعب تعریف الدار البیضاء. من الصعب إعطاؤھا ھویة أو طابعا كما یقول السیاح الذین یتبّرمون منھا. فھي 
ول من زنقة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل، ومن یوم آلخر. ولیس ھناك تستعصي على أّي تنمیط. وھي دائمة التح

إجماال نموذج للبیضاوي أو البیضاویة. وبما أن البیضاویین مشبعون بتناقضات مدینتھم، فھم یبحرون بین اللیبرالیة 
		والمحافظة دون أن یعرفوا حقیقة إلى أین تحملھم الریاح. فلكل یوم وجھتھ.

بیضاء بادیة للعیان، ولیس من الضروري أن یكون المرء نابغة لیدرك أن ھذه التجاذبات نفسھا ھي إن تجاذبات الدار ال
		التي تَولِّد ھذه الطاقة ذات الوجھین التي تملك المدینة وحدھا أسرارھا. إنھا عنیفة وخّالقة في اآلن نفسھ.

البلد ھي أیضا األكثر دفئا. ھي أكثر المدن التي للدار البیضاء وجھان یتجاذبانھا. ومن العجیب أن تكون أخطر مدینة في 
تتعرض فیھا النساء للعنف وھي أیضا المدینة التي تعرف وجود عدد كبیر من النساء الناشطات والمستقالت. المدینة التي 

 	یتحول فیھا كل "دیربي" إلى قالقل ھي نفسھا المدینة التي تدھش بإبداعیتھا.

اللواتي والذین یعشقونھا. أفضل ما فیھا ینقذھا دائما من شّر ما فیھا. فھي دائما مقبلة على  ھكذا ھي الدار البیضاء في أعین
 	الفداء. مما یجعلھا دون شك إنسانیة إلى أبعد الحدود.

منذ عھد قریب بدأت المدینة تغیّر جلدھا. فقد انضافت إلى الھجرة القرویة ھجرة اضطراریة أو اختیاریة لجماعات جدیدة. 
ون، كونغولیون، سوریون، صینیون، فلبینیون، تایالندیون، أسبان، فرنسیون... كلٌّ یبحث فیھا عن مالذ إلى حین، سنغالی

بیسر بالنسبة للبعض وبصعوبة بالنسبة للبعض  -عن عمل أو مغامرة. وینتھي بھم األمر إلى البقاء فیھا وبناء أسر وبیوت 
قادم من السنوات. لكن ذلك لن یحدث دون مواجھات، وھذا ال شك فیھ، فال ویَِعدوَن ببیضاء كوسموبولیتیة في ال -اآلخر 

 	یجب أن ننسى أین نحن.

إن الدار البیضاء ال تمنح شیئا دون مقابل. إنھا تفتح ذراعیھا لمن لھ اسم ومال ولسان. وتنفر دون رحمة مّمن ال یملك ما 
بائسة. إنھا تحب الفاتحین والفاتحات أی�ا كانت أسلحتھم. وال یعطیھ سوى دموعھ. فھي ال تحب ال المظلومین وال األرواح ال

أحد یعیش في سالم بالدار البیضاء. الجمیع یقبل بھذا الواقع كما یقبل قدرا إالھیا. وفي الدار البیضاء كل یحاول في نھایة 
 	المطاف أن یفلت بجلده فقط ال غیر. لكل طریقتھ ولي طریقتي.

ن، والبحث فیھا عن األفضل وإیجاده بالضرورة. االستمرار في البحث دون التظاھر بعدم أخذ الدار البیضاء باألحضا
رؤیة ما ھو أسوأ، بل بالعكس مواجھتھ، واإلیمان، ربما بسذاجة، بأن الدار البیضاء سینتھي بھا األمر إلى اختیار أجمل 

 	أوجھھا.

	روحي یا كازا.


