
Carnets de recherche Research diaries

كازامانت 1
كر�مة الخراز، هيل�� هاردر

كر�مة و هيل�� من اللوا�� ساندن منصة قلقلة Qalqalah منذ �دا�تها، �عد مشاركتهن �� أول ورشة تحض�� حول
منصة البحث ال�� نظمناها �� مد�نة الدار البيضاء �المشاركة مع المرصد. و كانت نظراتهن و أحاد��نا سو�تاً قد

طورت و وجهت قلقلة Qalqalah منذ البدا�ة.

دعوناهن للمساهمة �أحد �دفاتر البحوث� �� �شاركنا �عض عنا�� عمل من برنامجهن �كازامانت�. ا�تدأ هذا
الم��وع مع المصور فيصل الزاوي �� عام 2014، أوال كنوع من المراسلة األدبية و التصوير�ة ب�� مراهقي حي��

شعبي��: الڤال-فوري �� مانت-ال-جو�� و الحي المحمدي �� الدار البيضاء. اتخذ الم��وع �� �دا�ته شكل من
�ال��بية الفنية و الثقافية�، و كان سيختتم �عد �ضعة أشهر �عرض�� �� كل من المد��ت��. إال أنه الزال مستمرا.

منذ ست سنوات، يجتمع أعضاء المجموعة �استمرار رغم جميع اختالفاتهم (الس�ية و اللغو�ة و اإلنتمائية)،
حول تاريخ و طرق تمثيل أحيائهم، مستدعي�� �ذلك ان�سابهم الما �عد-االستعماري، الهندسة المعمار�ة

و التصميم الح��ي.

لهذا الم��وع مكانة خاصة لقلقلة Qalqalah، ش�يهة �القرا�ة العائلية و ذلك لكون �كازامانت� ُمهيكل حول ما
�مكن أن �حدث من تبادل ب�� فضاءات تتقاسم تاريخ االستعمار و نها�ته. لكن ب�نما تطمح قلقلة Qalqalah إ��

أن تكون منصة و م��وع �حوث، فإن طبيعة �كازامانت� العالئِقية تدفع هذا العمل الجما�� نحو رغبات
و ��ور�ات لها طابع ر�ما ِسيا�� أك��. نر�د �� قلقلة Qalqalah أن نتعلم من هذا الدف��، و من همس إ�داع

�كازامانت�.

دفاتر �حوث

Qalqalah قلقلة

https://qalqalah.org/fr/carnets-de-recherche
https://qalqalah.org/en/research-diaries
https://qalqalah.org/ar/dafatir-bouhouth
https://qalqalah.org/ar
https://qalqalah.org/ar
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��تج أول دف�� أ�حاث عن حوار ب�� كر�مة الخراز، هيل�� هاردر و فيكتورين غراتالو [من

لجنة تحرير قلقلة Qalqalah] �� أبريل 2020، و يهدف إ�� وضع سياق لألحداث ال��

س�تبعه.

فيكتورين

Décolonisons les �� «Banlieues et dramaturgies décoloniales» �� كر�مة، تكتب��

arts ! (م�شورات L’Arche، سنة 2018) �ما أن�� أُنظم عروضا م��حية و ورشات خاصة

�� األحياء الشعبية، أغلب سكانها و ر�ثة االستعمار و لذلك ُمَع�َ�َ�ة، أحس �� �عض

األحيان أن�� �� حالة إقامة ج���ة�. ا�تدئ م��وع كازامانت �� 2014 كم��وع �تربية

فنية و ثقافية� مع كل ما تحمل هذه ال�سمية من تحد�د موقع خار�� أو هام�� للعمل

الف��، علما أن هذا النوع من ال��امج قامت بهيكلته وزارة الثقافة الفر�سية لصالح من

تعت��هم ��عيدين عن الثقافة�. كيف تحرر �كازامانت� من هذا اإلطار األص�� و كيف

أصبح برنامجاً طموحاً �تطور ع�� المدى الطويل؟

كر�مة

�� األصل فكرة �كازامانت� �� مراسلة أدبية و تصوير�ة ب�� مراهقي الڤال-

فوري �� مانت-ال-جو�� و الحي المحمدي �� الدار البيضاء، و لم �كن من
المفروض أن �لتقي المراهقـ/ـ��/ـات كل منهم. منهن كان سيكتب نصاً انطالقاً

من صورة أرسلها شاب من الحي االخر. كان من األسا�� �ال�سبة لنا أن نتحدث

أ
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عن مسائل أخالقية – الو�� �المسؤولية و طلب اإلذن إذا التقطت صورة لشخص

آخر، مثال.

تم تقد�م المرحلة األو�� �� الدار البيضاء ع�� شكل معرض �� المعهد الفر���.

�� البدا�ة أردنا أن �كون المعرض �� المجازر الح���ة / األ�اتوار (�الحي

Initiative المحمدي) لكن الشباب و الجمعية ال�� شاركت معنا �� ال��نامج

urbaine أرادوا أن ُ�خرجوا المعرض من الحي المحمدي و أن ����وا العمل.

و كان من الصعب أن نقوم �نفس ال��ء �� مانت-ال-جو��، فرغم طلبنا لتقد�م

العمل �� البلد�ة، أي �� وسط مد�نة مانت، لم �ستطع تقد�مه إال �� المساحة

الثقافية للوسائط المتعددة �� الڤال-فوري، لو شا�لن. �ال�سبة ��، فإن ذلك

�ظهر أن هذا الشكل من العمل الثقا�� ُ�عت�� احتال��، ال �حوز ع�� اع��اف و إن

كان رمزي.

هيل��

و ذلك �طرح سؤال مكان الفنانـ/ـ��/ـات �� ما �سمى �المعركة الثقافية ال��

تقودها الدولة الفر�سية �� األحياء الشعبية و المهمشة. نرى أن الفكرة

المهيمنة – والالواعية – �� أن هذه األحياء ل�ست لديها ثقافة، و أنه من

ال��وري إدخال ��ء خار�� إ�� هذه األحياء. نحن نعمل ع�� التفك�� ��

االستمرار�ة االستعمار�ة، و من الواضح أن هذه األجهزة الثقافية �ستأنف أجهزة

استعمار�ة لديها أ�ضأً دور رقا��.

كر�مة

نجد دائما فكرة تلق�� �قيم الجمهور�ة الفر�سية� كما نراه مع وثيقة العلمانية

ال�� من ال��وري التوقيع عليها قبل طلب تمويل من منطقة إيل دو فرا�س

�ار�س الك��ى. هناك تمويل جد�د لألحياء الشعبية �عد كل هجوم إرها��:

تهدئة األوضاع االجتماعية �مر ع�� نوع من االغراء لكن أ�ضا من االستخبار.

هيل��

و مع ذلك، فنحن كفنانات نحاول أن نتعامل مع الوسائل المتاحة لنا. من

ال��وري أن نعرف كيفية اتخاذ مسارات متقاطعة. ع�� أي حال و �عد 2014،

كان من ال��وري أن �ستمر. الشباب أ�ضا كانت لديهم رغبة حقيقية ��

االستمرار. مع الوقت تأكدت رغبتهـ/م/ـن �� االس�ثمار الشد�د.

فيكتورين

هل �ستطعن التحدث عن �شأة �كازامانت� و الرغبة وراء هذا الم��وع؟

كر�مة

�شأت الفكرة خاصة �� المغرب عندما كنت اكتب م��حية Arable، مشورات

Les Cygnes، سنة 2015. كنت �� هذا الوقت اهتم �قص�� الشخصية و أردت

خلق را�ط ب�� المغرب و فر�سا. كنت �� تلك الف��ة الفنانة مقيمة �� مؤسسة

كولكتيف 12 [مكان مخصص للممارسة الفنية �مانت-ال-جو��] و كنت ا�حث

عن مكان مشا�ه �المغرب. هكذا وصلت إ�� ما كان �عرف سا�قا �المجازر

الح���ة (Les Abattoirs de Casablanca) و أصبحت هذه المنطقة

المهجورة منطقة ثقافية �� الحي المحمدي. �دأت اشتغل مع جمعية مختصة

�التخطيط الح��ي (Initiative Urbaine)، مع المصور فيصل زاوي الذي كان

�ع�ش �� وسط المد�نة لكن اصله من الحي المحمدي.

�دأنا عملنا ع�� شكل ورشات تصوير لصالح شباب الحي المحمدي و مانت ��

نبحث �� التصور الذي كان لد�نا عن اآلخر: الحي اآلخر، الضاحية األخرى، البلد

اآلخر. كانـ/ت كل واحد/ة �ـ/تأخذ صورته/ـا الخاصة، كما كانـ/ت كل واحد/ة �ـ/

أ



تكتب عن صور أخذها/تها شا�ـ/ـة من المد�نة األخرى: هل �شبه الصورة حييهم

أم ال؟ هل �� صورة لفر�سا أو للمغرب؟ المجموعة كانت جد مهتمة �الصورة،

أك�� ما اهتمت �الكتا�ة. ر�ما لكون الكتا�ة مرتبطة �المؤسسة التعليمية.

ع�� عكس �عض الشباب المشارك�� و المشاركات، كان من حسن حظي أن��

أعرف مد�نة الدار البيضاء �فضل عائلة أ�� ال�� تع�ش هناك، لذلك لم تكن

عندي فكرة وهمية عن المد�نة. حينها، لم أكن واعية �أن المد�نة تمت

هيكلتها �� سياق استعماري، ما كان ���ح إحسا�� �األلفة مع المد�نة.

كنا إذا �شتغل مع فيصل، فنان شاب من الضاحية، و كان من المهم أن �ستطيع

القدوم إ�� فر�سا كما كنت أستطيع أنا الذهاب إ�� المغرب. كان ذلك أسا��

منذ البدا�ة: إذا لم �سافر مغر�� أو مغربية، فلن �سافر فر��� أو فر�سية.

هيل��

ما أدى إل�شاء كازامانت هو الرا�ط الحميم و الشخ�� ب�� كر�مة و هذين

المكان��. شخصيا عندما زرُت الدار البيضاء ألول مرة، لم أتوقع الشعور برا�ط

مع هذه المد�نة، ألن�� ك��ت وسط �ار�س. عندما فهمت التمي�� المكا��

الموجود �� الدار البيضاء، فهمت أن عدم وجود را�ط بي�� و ب�� الضوا�� �فر�سا

ناتج عن تاريخ �مس�� و الذي ال �مكن أن اجهله. الهامش �كشف عن ما هو

الوسط، فال وسط �دون هامش.

فيكتورين

كيف تتطور كازامانت �عد هذه المرحلة األو��؟ ما �دأ كمراسلة نصية و صور�ة �� 2014،

أصبح م��وع متعدد الوسائط أو ملتيميد�ا.

كر�مة

�عد التقد�م ع�� شكل معرض، الحظنا أن عائالت الشباب المشارك��

و المشاركات سواء لم �أتوا إ�� التقد�م كما �� مانت، أو سواء أن زاروا المعرض

�طر�قة جد ���عة كما �� الحي المحمدي. المعرض كمكان تقد�م هذا

الم��وع لم �كن مالئم، و من هنا ا�تدأنا �التفك�� �� شكل آخر لتقد�م ال��نامج.

ال��ء الذي نتج عن المعرض والذي ال يزال مهما لكازامانت هو ذلك االضطراب

الموجود ب�� المكان�� �� الصور و�� النصوص – ح�� �ال�سبة للذين �ع�شون ��

الڤال فوري و الحي المحمدي. هذا األمر وجه ان�باهنا إ�� الجانب الخيا�� الذي

��يحه مكان مثل كازامانت – ال هو الدار البيضاء و ال هو الڤال فوري، و لكنه

��ء من االثن��. و هذا الذي دفعنا إ�� تحويل الفكرة من عمل ع�� إدراكنا

لفضاء اآلخر إ�� عمل ع�� فضائاتنا الخاصة.

هيل��

لم �كن هذا الجانب واضح منذ البدا�ة أو منذ التقد�م، بل كان جد تدريجي.

فكرة وجود منطقة مش��كة �دأت تر�سم ومنذ ذلك االضطراب المر�� – ��

المعرض، أردنا أن نعمق هذا الجانب. �دأت فكرة األرضية المش��كة �� الظهور

�الفعل �س�ب االضطراب ال���ي �� المعرض: دون معرفة كيفية فعل ذلك،

أردنا أن نعمق هذا الجانب. ولدت فكرة األماكن المش��كة غ�� الماد�ة،

و تقاسمها �سهولة ب�� فر�سا والمغرب، من هذه الخطوة األو��.
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كر�مة

كون هيل�� سجلت المرحلة األو�� �كاملها، اثار اهتمام كب�� لدى الشباب منه

جاءت الرغبة �� تنظيم ورشة فيديو. هذه �� المرحلة الثانية لكازامانت:

الفيديو و السفر.

هيل��

�� صيف 2015 قمنا �أول رحلة مع مجموعة مانت ال جو�� إ�� الدار البيضاء.

منذ ذاك الح��، فإن المجموعة مستقرة: خمس مراهق�� و مراهقات مغار�ة

و أربع فر�سي�� و فر�سيات. �� هذا السياق و مع ��كات اإلنتاج أبيل أفالم ��

الدار البيضاء و ondo verde �� �ار�س �ش�ت فكرة فيلم وثائقي ع�� الو�ب.

اشتغلنا ع�� كتا�ة تفاعلية حول تلك المنطقة المش��كة االف��اضية. قمنا ��نظيم

ورشات مع أنابيل رو، المتخصصة �� التصميم التفاع��. و نظمنا سفر شباب

الحي المحمدي إ�� مانت.

كر�مة

السؤال المطروح هو: كيف نفتح الضاحية للذين ال �عرفونها؟ كيف نقودهم إليها

رغم مساهمة عدة عوامل �� أن ال تُع�َ� هذه المساحات؟ من خالل االنغمار

اصبح من الممكن أن نقود الناس و خيالهم إ�� الضاحية من دون خوف أو ما

آ
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�عرف �فر�سا كـ�سياحة الضوا���. كان ال �د من النظر �� ��ء آخر، ��ء

�تجاوز الواقعية.

هيل��

�� عام 2017 قررنا المرور من الفيلم الوثائقي ع�� شبكة اإلن��نت إ�� الواقع

االف��ا��. أخذنا جميع الشباب للقيام بورش عمل �� لقاءات اَرل للتصوير

الذي �تضمن اآلن مهرجان الواقع االف��ا��، كان األمر ممتًعا للغا�ة ألن الجميع

كان �� منطقة غ�� مألوفة، مغربية، �ما �� ذلك نحن. هناك �الطبع ��ء مث��

حول ظهور هذه الوسيلة ال�� يبدو أنها تل�� �شكل جيد ن�تنا/حدسنا �� إ�شاء

أرضية مش��كة اف��اضية ل�شكيل كازامانت.

كر�مة

�� هذه المناسبة، ذهبنا جميًعا إ�� �� بو��ين �� مرسيليا. لقد كان شّيق، ألن

هذا الم��وع الذي �شكك �� الفصل االجتما�� و المكا�� الذي نقوده ب�� الدار

البيضاء و مانت ال جو��، �مكن أن �تم من العد�د من الضوا�� األخرى: �اب

الواد �� الجزائر العاصمة، و أحياء شمال مرسيليا ع�� س�يل المثال. ُصدم شباب

فال فوري �شكل خاص من أوجه ال�شا�ه مع بو��ين، و ما سمعوه من تعليقات

من طرف المارة أثناء انتظار الحافلة، و الذين نصحونا �تفادي المنطقة. و هكذا

ظهر للمجموعة من خالل تجر�ة مرسيليا تفك�� حول التصميم المد��،

و د�ناميات المركز/المحيط، و الحدود الرمز�ة. ما الذي يجمع المساحات، ما

الذي فكرنا �� وضعه (مسجد، مركز ��طة) و ما الذي لم �تم وضعه؟ أين

المدرسة، و ما نوع (أنواع) التدر�ب الذي تقدمه؟

هيل��

مع الويبدوك، الذي حًقا أثار حماس الشباب، فشلنا �� التغلب ع�� عدد من

المشاكل التحرير�ة: ظلت مسألة االنغماس محفوفة �المخاطر و غ�� مرضية؛

ال��ء نفسه �نطبق ع�� المكانية و التفاعلية. و كان لد�نا مشاكل ����ة

و رسومية. أخ�ً�ا و �عدما تطور لبعض الوقت، اختفى شكل الويبدوك تدريجًيا

من المشهد، كما اختفى التمويل المرتبط بإنتاجه.

نظًرا ألن مسألة االنغماس كانت موجودة منذ البدا�ة، كان المرور إ�� الواقع

االف��ا�� �� النها�ة سهالً للغا�ة، و مرة أخرى كانت المجموعة متحمسة. شعرنا

أنه �� النها�ة كانت التقنية �� األ�سب لنوا�انا و �أدق الطرق. مع شباب مانت،

ذهبنا لعقد ورش عمل �� MK2 VR، و �� الدار البيضاء �� موروكو مول. كان

السؤال هو ما إذا كان الواقع االف��ا�� �غريهم، و إذا �ستطيع مواصلة هذه

التجر�ة اإل�داعية مًعا.

كر�مة

كان مهم أن الواقع االف��ا�� �عمل أ�ًضا مع هاتف ذ��، و مسألة إمكانية

الوصول �� األك�� أهمية �ال�سبة لنا ألن الشباب الذين نعمل معهم ل�سوا

جميًعا مجهزين �أجهزة كمبيوتر. �طرح هذا سلسلة كاملة من األسئلة الفنية:

كيف تصنع ش�ًئا جميًال و غنًيا ولكن �مكن الوصول إليه أ�ًضا ع�� هاتف ذ��

أسا��؟ كيف �مكنك تحميل المحتوى عندما �كون لد�ك اتصال محدود

�اإلن��نت؟

هيل��

نحن نعمل ع�� حل هذه األسئلة مع مصمم األلعاب في�س�نت ليفي و المطور

إ��� ميتكيو���. �تضمن الواقع االف��ا�� �� الغالب االنغماس، و �مكنك إضافة

التفاعلية �اإلضافة إ�� جانب ممتع. لذلك كان لد�نا انطباع �أننا �الواقع

أ



االف��ا�� س�تمكن أخ�ً�ا من الوفاء بهذا الوعد: إ�شاء منطقة كازامانت هذه،

و جلب الناس إليها. الحل الذي اق��حه في�س�نت ليفي، مصمم لعب�نا، كان

التفاعل من خالل النظرة: االتجاه الذي �نظر فيه المشاهد هو الذي �سمح

��شغيل المحتوى والقصة للم�� قدًما.

لقد أقنعنا هذا أخ�ً�ا ���ء واحد: ل�� �كون هناك واقع اف��ا��، يجب أوالً أن

�كون هناك واقع ع�� اإلطالق. لذلك قررنا �ناء نموذج من كازامانت مع

المجموعة �أكملها إلعادة لفتة المهندس و جعلها خاصة �نا. أتيحت للشباب

فرصة ورش عمل نموذجية مع المهندس المعماري ه��وكو ناتاكا��، الذي

�عمل �� وكالة ر���و بيانو. قامت مجموعة مانت ب�ناء مصنع السكر �� الحي

المحمدي و قامت مجموعة الدار البيضاء ب�ناء أحد األبراج الرمز�ة لفال فوري،

برج جوبي��. س�شغل هذه المساحة الخيالية األماكن الثمانية المش��كة

للم��وع ال�� توقفت �� عام 2015: المصنع، المسكن (األبراج، مد�نة الصفيح

ال�� تم تحو�لها)، أماكن الحياة (المدرسة، ملعب كرة القدم، المسجد، السوبر

ماركت الذي أصبح سوقًا) و مركز ال��طة. تمثل هذه األماكن المش��كة القوس

ال��دي للم��وع �أكمله، و ما ي��ر هذا التبادل ب�� الدار البيضاء و مانت

ال جو��.

فيكتورين

لقد ذكرنا عدة مرات خالل محادثاتنا هندسة الثورة المضادة �قلم سامية ه��، كولونيا

مودرن، الدار البيضاء – أساط�� و شخصيات لمغامرة ح���ة، و أخ��اً ليوبولد الم��ت

و مجلته الفينامبول�ست. تتغذى �الفعل كازامانت من قراءاتكم النظر�ة، كيف

�شاركونها (أو ال) مع المراهق��/ات؟

هيل��

السؤال �� صميم تفك��نا مع كر�مة. كيف �شارك فكرة، شعور، تجر�ة الفضاء؟

ل�س لد�نا إجا�ة: نحن نرتجل، و نبحث، و نرى ما �صلح. أدرك أن مشاركة

المحتوى ال���ي (األرشيفات و األفالم و المقا�الت) معهم �� طر�قة لبدء

التفك��. مؤخًرا، قمت أ�ًضا �مانتاج صوت مؤتمر ألوليفييه لو كور غراندمايزون

[عالم سيا�� متخصص �� التاريخ االستعماري] و كر�س�يل تارود [مؤرخة

متخصصة �� تاريخ المرأة و الجندر و الج�س �� السياق االستعماري] حول

اإلسالموفوبيا لفاطماتا، المراهقة من مجموعة مانت ال�� اختارت المسجد

كمكان عمل مش��ك.

كيف نجعل هذه المعلومات متاحة لهم/ـن؟ �تطلب األمر �عض عمل منا،

�الطبع. نعتمد كث�ً�ا ع�� العمل الذي تقوم �ه جمعيات الضوا�� مثل

ACLEFEU وسائل إعالم مثل مدونة بوندي أو �عض األساتذة المل��م�� مثل

ناتا�� كوسط، أستاذة التاريخ �مانت. عليك أن تحافظ ع�� قدر مع�� من المرونة

فيما �تعلق �ما تـ/ير�دون قراءته أم ال، ولكن غالًبا ما �كون األمر سهالً لمشاركة

الموارد، نظًرا ألنها مرتبطة بهذه األماكن ال�� اختاروها/اخ��ناها.

كر�مة

ما فعلناه كث�ً�ا ح�� اآلن هو جعلهم �قا�لون الناس �شكل مبا��. ع�� س�يل

المثال، �الدار البيضاء تم تقد�مهم إ�� نجيب تقي [مؤرخ متخصص �� تاريخ

الدار البيضاء و الحي المحمدي]. هذا العام، نود أن �لتقوا �سامية ه��، و أن

نجد طر�قة لوضع عملها �� حوار مع الشباب. كيف ن�تقل من هذه المساهمات

النظر�ة إ�� حوار ملموس معهم؟ نود أ�ًضا أن �شتغل مع الفينامبول�ست…

هيل��

سامية ه�� تضع الكلمات ال��ور�ة لما نحاول القيام �ه �خصوص الدار



البيضاء. �� كلتا الحالت�� �تعلق األمر �منظور تار�خي وثائقي. من ساللة

Les grands الضوا�� ال�� يجب ت�بعها: الدار البيضاء – المناطق السكنية

، و كيف �مكن لهات�� المساحت�� أن �خلق كل منهما اآلخر. ensembles

ال��ء المهم ل�س منحهم محتوى كتابًيا ولكن جعلهم �فكرون من تجاربهم. ال

يزال نقل السؤال االستعماري �عا�� من نقص الموارد �� السياق الفر��� و يجعل

من الصعب إيجاد طر�قة سلسة لروا�ته.

لقد أدركنا أنهم ال ير�طون ب�� االستعمار الفر��� و إنهاء االستعمار و الهجرة،

فالمدرسة �الكاد تنقل كل هذا. كلثوم، إحدى الشا�ات من مانت، طرحت علينا

مؤخًرا أسئلة حول مركز ��طة الدار البيضاء: لقد �ِس�ت أنه تم �ناؤه �� ظل

الحما�ة الفر�سية، و هو ما أوضحناه لها خالل الرحلة �� عام 2015. لقد �ِس�ت،

ألن ال �تم الحصول ع�� األشياء المنقولة ع�� الفور، و الف��ة الطو�لة �� ال�� تهم

كازامانت.

فيكتورين

عندما تبدأ دفاتر البحث هذه، ما هو الرسم ال��دي الذي تعمل عليه كازامانت من

المراحل المختلفة المذكورة؟

هيل��

ل�س من السهل اإلجا�ة، ألن هذا هو السؤال الذي نواجهه اآلن. نر�د دائًما إ�شاء

هذه المساحة االف��اضية لكازامانت، �حيث �مكن أن تكشف هذه المنطقة

الخيالية حول زوارها: ل�س من جهة الدار البيضاء و مانت من األخرى، ولكن ��

نفس الحي. �� وهمي، �� خيا��، لكنه �سمح �حكا�ة قصة تطور الضوا�� منذ

إ�شاء المصانع. القوس ال��دي هو تطور الحي.

سيق��� الواقع االف��ا�� ع�� اك�شاف الحي من خالل األحاس�س: الفصل

المكا��، الح�س. س�تم إجراء هذا االستكشاف �فضل النموذج المصنوع من

طرف الشباب والُمَصمم �ثالثية األ�عاد.

و �التا��، سيعطي الواقع االف��ا�� الحياة لهذه األرضية ال�� تخيلناها مًعا، لكننا

سنح�� كل ذلك من خالل فيلم وثائقي س�سمح لنا �مقا�لة آ�ة و عبده و كلثوم

و دعاء و رضا و مر�م و أسامة و فاطماتا و حكيم �� األماكن ال�� اختاروا/ت أن

�حكوا/تح�� لنا.

كر�مة

�ال�سبة لنا، إنه تحد كب�� أن نتمكن من استعادة كل هذه المراحل. لكن تجر�ة

الواقع االف��ا�� تظل مهمة جًدا النغماس زوارنا المستقبلي��: فكلما نظرت

أك��، س��ى المساحة ال�� �تم إ�شاؤها، من المناظر الطبيعية إ�� السجن ��

الهواء الطلق. مع الشباب، �أصواتهم/ـن س�تمكن من السفر �� هذا الفضاء.

سياسياً، من المهم تفادي المأزق – و هو ما �مكن أن �حدث �� أفالم مثل

La Haine وDivines وLes Misérables؛ هنا يرشدك الشباب أ�ًضا للتأكد من

ك�� الح�س. عندما تخلع الخوذة، �أ�� دورك. حقيقة أنهم أعادوا لفتة

المهندس المعماري �تحو�لها، لبناء ��دهم الخاص، �� طر�قة لتفادي

االنغالق.

ترجمة : سلمى مش��ي



هيل�� هاردر

أثناء دراستها للفلسفة �� مدرسة Ecole Normale Supérieure �� �ار�س ال�� اُضطرِ�ت من حادث
س�� خط��، قامت هيل�� هاردر بِإخراج أول أفالمها الوثائقية القص��ة. من خالل تبادل �� جامعة

كاليفورنيا �� ب��ك�� ، تدر�ت وعملت �� نيويورك و�ار�س. �� عام 2009 ، ذهبت إ�� السنغال لتصوير

�طولة كرة القدم للسيدات �� مالعب األحياء وصورت الفيلم الوثائقي Ladies’ Turn �� عام 2012
(‘65). تم اختيار الفيلم �� مهرجانات �� أك�� من 15 دولة ، وتم تتويجه أربع مرات ، وتم �ثه مثال ع��

RTS و TV5 Monde و Arte و PBS. لسنوات ، عملت �انتظام �� الدار البيضاء ع�� الم��وع

ال��ا�سميد�ا   كازامانت ـ المدعوم من CNC ومن الجهات الفر�سية إيل دو فرا�س ورون ألب. �� الوقت
نفسه ، تقوم �تطوير فيلم وثائقي مع الناشطة المغربية فاطنة البو�ه فاطنة ، امرأة تد�� رشيد. �شتغل
كذلك هيل�� كمصورة فيديو ومصورة لمراكز الفنون والرقص والم��ح و��كات اإلعالم البديل وتعطي

ورشات عمل �� فر�سا والمغرب �� المدارس والجمعيات.

كر�مة الخراز

كاتبة ومخرجة م��حية، أ�شأت كر�مة الخراز �عد أحداث سنة 2005 ��كة À Bout Portant ، و
أرادتها أن تكون واعية �الواقع االجتما�� والسيا�� لمجتمع �تجاهل حا��ه الما�عد االستعماري. منذ

سنة 2012 ، كانت �سافر ذها�ًا وإ�ا�ًا ب�� المغرب وفر�سا الستكشاف الصدى ب�� قصص الهجرة

Editions نص ���ته) Arable واالستعمار من خالل عروض م��حية مقت�سة من س��تها الذاتية مثل

du Cygne ) ، أو الموجهة إ�� جمهور أصغر سنا مثل Madame Flyna ، المستوحاة من شخصية تور�ا

الشاوي ، أول طيارة �� العالم العر�� ، أو Le Cafard et L’Orchidée. شاركت �� إ�شاء وتأمالت

مجموعة Décoloniser les Arts و �� ما ���ته �� Les Éditions de l’Arche. تعمل حالًيا ع��

Le Cœur est un الم��وع ال��ا�سميد�ا   كازامانت ، ولكنها تعمل أ�ًضا ع�� تعديل م���� لروا�ة

chasseur solitaire للكاتبة األمر�كية كارسون ماكولرز. تقدم ورشات عمل م��حية وكتا�ة �� سياقات

مختلفة (مدارس ، سجون ، جمعيات ، أماكن فنية ، مسارح ، إلخ).

https://qalqalah.org/ar/dafatir-bouhouth/casamantes-1

« Mur », par Oussama Ait Alla

Transcription et traduction par Karima El Kharraze :
Il faut avoir un compagnon, un soutien pour comment dire… pour qu’il y ait de l’entraide,
de la
motivation, tu comprends ?
Moi je n’ai pas de compagnon, j’ai le mur
Le mur je joue avec
Quand je tombe, je me relève
Quand je me blesse, je guéris
Je tombe, je retombe, je me blesse et je guéris
C’est pour ça que j’aime le sol aussi
Le sol m’apparait maintenant comme un lit
Si je me blesse, je ne lui en veux pas ni rien c’est normal
Je me relève ; le mur est mon frère maintenant
Le mur je joue avec
Il est comme mon père, comme ma mère
Partout où je vais, il est avec moi
Le mur quelque soit l’endroit où tu vas, tu le trouves
Mon frère
Mon chéri
Je lui raconte, je lui écris
Des graffitis je les écris dessus
Je peux tout écrire dessus
Quand tu marches, tu vois des drapeaux sur les murs
Le mur c’est ce qui nous donne un pouvoir ici)

�مكن التطلع ع�� هذا الملف ع�� الموقع اإللك��و��

https://qalqalah.org/ar/dafatir-bouhouth/casamantes-1
https://soundcloud.com/user-574646049/voix-oussama-mur

