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كيف نسلك سلوكا 
حسنا في المدينة ؟

من أجل إعادة »تأصيل الكيان«...

مسرحية »لبؤات التاريخ « من دولة فلسطين: 

الذهاب الى أفق إنساني أرحب...

االفتتاحية

ضمن عروض المسابقة الرسمية »أنتيجون« للجزائري عقباوي الشيخ
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املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات الثقافية والفنية
L'Etablissement National pour la Promotion des Festivals 

et des Manifestations Culturelles et Artistiques

رئيس التحرير: لطفي العربي السنوسي

المحررون بالقسم العربي:

نادية بروطة
كمال الهاللي

كمال الشيحاوي
محمد المي

رمزي العياري

المحررون بالقسم الفرنسي:

فائزة المسعودي
منى بن قمرة
نائلة الغربي

نشرية األيام ـ الدورة 23
صور الغالف والمجلة: الشاذلي عرايبية، قصي بن السنوسي

تصميم وتركيب: مروان بن صالح
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التي  االنتكاسات  ثقل  واملرسح  الفن  أهل  عىل  يخفى  وال 

تشهدها اقتصاديات العامل اليوم نتيجة الحرب الروسية األوكرانية 

التي أطاحت باقتصاديات كانت تعترب صلبة ومحصنة ودمرت 

ـ يف األثناء ـ اقتصاديات العامل الثالث الهّشة بطبيعتها والتي مل 

تسلم منها ـ بطبيعة الحال ـ البالد التونسية وهي بصدد البحث 

عن توازنها الذي فقدته ـ يف الواقع ـ منذ هّل »هالل البدر« عىل 

تونس يف تلك الليلة الزرقاء من سنة 2011 وجثم عىل جسدها 

عقدا أو أكرث بقليل فأنهكه متاما...

"قرطاج املرسحية" مل تكن مبعزل عن كل ما عرفته تونس من 

تبدلت  الفارطة  العرشية  امتداد  ثوري« عىل  اجتامعي  »حراك 

ادارتها  املتعاقبني عىل  ـ بحسب طبيعة  ـ متاما  تتغري  قليال ومل 

ممن وفدوا عليها من حساسيات فكرية وفنية مل تكن متباعدة 

يف  وال  مقرتحاتها  مستوى  ويف  تفكريها  مستوى  ويف  رؤيتها  يف 

التي عرفت  املرجعية  التظاهرة املرسحية  لهذه  ادارتها  اسلوب 

عىل امتداد تاريخها  ومنذ أعلن عنها اآلباء املؤسسون اىل آخر 

ـ يف  أبدا  ـ  لكنها مل تفرط  العنقود نجاحات ونكسات متفاوتة 

مبادئ التأسيس كتظاهرة عربية افريقية مفتوحة عىل تجارب 

سنة   39 امتداد  عىل  كذلك  واستمرت  ومامرسة  تنظريا  العامل 

من الوجود الحر وباختيارات مبدئية دشنت التأسيس ورافقت 

االمتداد يف التاريخ والجغرافيا التونسية كام العربية واالفريقية... 

وقد وصلتـ  بالفعلـ  اىل عمر يؤّهلها لطرح االسئلة األكرث إرباكا 

لوجودها واالكرث استهدافا الستمرارها... وبالتايل خلخلة كل ما 

حاجة  يف  تظاهرة«  »جسد  ومسرتخ عىل  مطمنئ  »أرييك«  هو 

وجود..؟  مغامرة  الفّن  أليس  ومغامر...  مجّدد  لفكر  حقيقية 

كيانه...؟  ولتأصيل  الوجود  هذا  لرتسيخ  مغامرة  املرسح  أليس 

نعم قرطاج املرسحية يف حاجة اىل إعادة تأصيل كيانها.. لذلك مل 

ترتدد يف الدفع بذاك السؤال املربك لوجودها عىل لسان مديرة 

األيّام الفنانة نصاف بن حفصية: »ملاذا أيّام قرطاج املرسحية..؟« 

ونضيف لهذا السؤال: ما الذي يجعل من أيّام قرطاج املرسحية 

تظاهرة رضورية..؟ وما الذي يرّبر استمرارها أمام ما يشهده عامل 

كّنا  ما  ثورات هدمت كل  ٍقل  بل  انتفاضات كربى  الفرجة من 

نعتقد بأنّه حديث ومبتكر..؟.

لهذا كلّه ويف استهداف مبارش »لطأمنينة األيّام« التي تعّول 

عىل »عراقتها« والتي مل تعدـ  يف الواقعـ  تكفي لضامن استمرارها 

السؤال  ..تطرح قرطاج ذاك  ويف حركة »وعي حاّد« وبعقالنية 

العربية  املرسحية  املهرجانات  كل  من  ـ  الواقع  يف  ـ  املطرود 

)الرعوية...!؟( واملربكـ  يف نفس الوقتـ  لوجودها واستمرارها.. 

االستمراركتظاهرة  عىل  قرطاج  أيّام  قدرة  مدى  يخترب  سؤال 

مرجعية وكمرشوع ثقايف مبردودية تؤهله للعب دور محوري يف 

الدورة االقتصادية مبا يتناغم والتبدالت الكربى يف عامل الفرجة 

املشتبك بالرضورة بكل الجوار السيايس واالقتصادي واالجتامعي 

والثقايف.

الثالثة والعرشين يف اختبار جديد  األيّام يف دورتها  انطلقت 

ملدى قدرتها عىل االستمرار ـ متاما ـ كام خطّط لها اآلباء... لكن 

برؤية شباب املرحلة وبحامسة األبناء..

هنا تونس املحروسة وهي تفتح أبواب قرطاج بأيـّامها ولياليها 

من  ورجالها  التجربة  نساء  املرسح..  أّمة  ـ  بسخاء  ـ  وتستقبل 

أحباب  أحبابنا...  الكّل  بكل  فأهال  مختلفة  ومواقع  حساسيات 

هذا البلد األمني... ومن دخله من أبوابه فهو آمن...!؟

هذا  كان  ملا  حامسته  ال  فلو  السويس  املنصف  الله  رحم 

املهرجان.

من أجل إعادة »تأصيل الكيان«...
بقلم:

لطفي العربي 
السنوسي

ال ميكن الحديث عن »قرطاج املرسحية« مبعزل عاّم يحدث يف محيطها االقليمي والدويل فهي ككل »كيان حّي« 

إمنا تتأثر مبا يصيب املرحلة من تعكرات وأزمات معطلة ومربكة للحياة البرشية...
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ويتكون الشعب السينغايل من غالبية قومية من " الولوف" وهي مجموعة 

من القبائل العريقة املتميزة بنظامها الطبقي الصارم وثقافتها الفنية وألوانها 

وأسلوب عيشها العريق الذي شكل وجه السينغال التاريخي والحضاري وقد 

شكل الولوف مع باقي القبائل املجاورة ضمن ما كان يعرف مبملكة غانا الكربى 

خطا تجاريا مرتبط مع شامل القارة االفريقية وعمقها الغريب...

االفريقي  الثقايف  تاريخها  تثمني  اىل  االستقالل  بعد  السينغال  ذهبت  وقد 

االنسانية  تاريخ  ويغذي  االجيال  منه  تنهل  اىل رصيد ذهبي  العريق وحولته 

الشاعر  الرئيس  يتقدمهم  السينغال  لجمهورية  املؤسسني  االباء  ذهب  وقد   ،

سنغور إىل تكريس نحت ثقافة السينغال يف سياساتهم التنموية واالقتصادية... 

وثقافتها  السينغال  تكرم  أن  السينامئية  قرطاج  أيام  تظاهرة  ارتأت  وقد 

واالنارة حول مرسحها الذي تأسس سنة 1965 وهو مرسح يشتغل حول عدة 

الحب،   ، االستعامر   ، النسوية   : منها  وتاريخه  السينغايل  املجتمع  تهم  قضايا 

مكانة افريقيا ، السياسة...

هذا وتم تخصيص يوم 5 ديسمرب 2022 لإلحتفاء بالضيف االفريقي حيث 

أقيمت تظاهرة مبدينة الثقافة حرضتها سعادة سفرية دولة السينغال "راماتوالي 

بتونس  الثقافية  الشؤون  وزيرة  ديوان  رئيس  االسعد سعيد  والسيد  فاي"  يب 

وعدد من املثقفني واملمثلني من البلدين الصديقني . وتحدثت املمثلة املرسحية 

السينغالية " باتريسيا قوماز " عن املرسح السينغايل  والدور الجاميل والسيايس 

الذي ينهض به كام تحدث بحب وافر عن تونس خالل سنوات تكوينها عىل يد 

الراحل املرسحي التونيس عز الدين قنون.

وتم خالل هذه التظاهرة اللطيفة تدشني معرض فوتوغرايف باالبيض واالسود 

املعرض  قدم  اخرى  جهة  ومن  الوطني  بلباسها  السينغالية  املرأة  يربز جامل 

وجوه من املرسح السينغايل.

بون  "تياب  الوطنية وخصوصا طبق  االطباق  بتذوق  الحضور  استمتع  كام 

جون" الذي صنفته اليونسكو ضمن الرتاث االنساين الالمادي.

االحتفالية  باس" جزء من  بو  "بيدوي  السينغالية  املوسيقية  الفرقة  وأثثت 

السينغالية بعزفها عىل آالت "الطام" الشهرية . 
رمزي العياري

ضيف شرف الدورة 23

السينغال الوجه الناصع للثقافة االفريقية ... 
خالل شهر جانفي من سنة 1959 اتحد السينغال مع ما كان يسمى بالسودان الفرنيس تحت اسم " إتحاد مايل " ويف 

20 جويلية من سنة 1960 استقل هذا االتحاد الجديد عن االستعامر الفرنيس وألسباب سياسية انفصلت الدولتان... ومنذ 

ذلك التاريخ أصبح السينغال دولة ذات سيادة عىل أراضيها شعارها " شعب واحد ، هدف واحد ، عقيدة واحدة " أما 

املادة االوىل من الدستور السينغايل الذي صيغ يف عهد الزعيم السينغايل التاريخي " الرئيس الشاعر " ليوبلد ىسيدار سنغور  

فتعرف هذه الدولة االفريقية كاآليت : " جمهورية السينغال علامنية دميقراطية واجتامعية تضمن تساوي جميع املواطنني 

أمامك القانون ، دون متييز بسبب األصل أو العرق أو الجنس أو الدين . وتحرتم جميع املعتقدات " .
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وقد فوجئ الجمهور بغياب ترجمة لحوارات املرسحية  الناطقة باألمازيغية ماّم جعل 

الفرجة منقوصة ودفع بالبعض من الجمهور أن يختار املغادرة . ورمّبا ضاعت الكثري 

من رسائل العرض وخصوصا من منظور الكتابة الجديدة و التحيينات التي يطلبها هذا 

العرض الكالسييك املرجعي يف سياقه التاريخي زمانا ومكانا. ومن تابع العرض إىل اآلخر 

الذي يرغب صّناع  االفريقي مثال  أو  األمازيغي  أو  الجزائري  املنظور  رمّبا تساءل  عن 

العرض يف اقرتاحه وهم يقّدمون هذا األثر املفتوح عىل تعّدد القراءات يف العام 2022 

ولعّل   . ومن حظر صّحي  ثورات وحراك  من  باملنطقة  مرّت  التي  األهوال  كّل  بعد   ،

الفرد عن مسؤوليته الشخصية عاّم يحدث، هي ما اختار  تراجيديا السلطة ومساءلة 

أن يبني عليه املخرج قراءته ألثرسوفوكل . بدءا من حدث درامي له سوابقه ولواحقه : 

رضورة امتام املهّمة الدرامية التي تقع عىل كاهل أنتيجون : الدفن الالئق ألخيها امليّت. 

فعل بسيط ومتاح ولكّن البداهات خادعة .

يدور العرض يف فضاء مجرّد، تتكّون مفردات ديكوره من أشكال هندسية : مدّرج 

متحرّك وأربعة كرايس متحرّكة تشكّل معا دائرة تُغلق وتُفتح  بحسب تطّور السياق 

سينوغرافيا  ترسم  أنّها  لو  كام  الرتاجيديا،  يواجهها شخوص  التي  والوضعيات  الدرامي 

الفخاخ  التي نصبتها األقدارلهم ومحاوالتهم يف الفكاك منها. 

لقد غادر أوديب املدينة، طيبة، التي صار يحكمها اآلن صهره كريون . تنازع ابنيه 

، إتيوكليس وبولينيسيس،عىل العرش. ومات كالهام أثناء القتال املرير، دفن إتيوكليس 

دفنا الئقا بحسب الطقوس امللكية، واعترب كريون أن بولينيسيس خائن، ويجب أن يرتك 

للوحوش يف الرباري وأن ال يقرب منه ناس طيبة  وأن ترتك روحه رشيدة  وال تتمكن من 

الولوج إىل العامل اآلخر، العامل الذي يحكمه االله هيدز .

الصادر  األمر  عن  رغام  أخيها،  جثة  تدفن  وأن  األقدار  تتحّدى  أن  أنتيجون،  تقّرر 

عن كريون، ماّم يعرّضها للعقاب. ال أحد ينجو من لعنة األقدار ومن لوثة الرتاجيديا، 

فكريون أيضا يجد نفسه يف مواجهة معضلته الخاصة التي عليه أن ينوء بحملها وحلّها: 

الرايئ  له  قاله  ما  وبحسب  جهة  ومن  ملدينته  خائنا  يعتربه  من  دفن  مينع  جهة  من 

ترييسياس فإنّه بسلوكه هذا سيجلب الطاعون للمدينة. 

من بني الجمهور يشّق الرايئ ترييسياس الصفوف ويرقى إىل الركح يك يحرض يف هذه 

الرتاجيديا التي تدور أمام أعيننا، حضور حكيم يرى ببصريته الخيوط الخافية التي تحكم 

املصائر.

حافظ املخرج عىل وظائف الكورس من تعليق عىل األحداث أو استباق ملا سيحدث 

أنّه  لو  وبلباسه كام  مبُغّنيه وراقصيه  الكورس  أّن  املشاهد. ويبدو  لتعبرييّة  تعميقا  أو 

ينتمي إىل زمن آخر ثالث، زمن برزخي ال يشبه زماننا أو زمن االغريق، يف منزلة بني 

املنزلتني كام لو أنّه شاهد عن هذه الدراما التي مل تحدث مرّة واحدة، بل تتكّرر وتُعاد 

رمّبا بأسامء أخرى ويف أزمنة أخرى. نفس املالحظة تنطبق عىل أنتيجون وعىل كريون 

وعىل الشخوص اآلخرين. فمن الوارد أنّهم يتناسلون يف هيآت أخرى يف نفس املتاهة ، 

متاهة السلطة ورصاعاتها وغواياتها، ومتاهة القدر االنساين  املُلغز الواضح.

ال تزال الدراما حبيسة نفس السؤال: كيف نسلك سلوكا حسنا يف املدينة ؟ وكيف 

نتبع درب الخري؟ ليست االجابة بالبداهة التي قد نتصّورها ، فام هو خري يفتح بالرضورة 

عىل رّش خاف ، وما نعتقد يف وضع وموضع ما أنّه واجب أخالقي قد يخرق قاعدة أو 

عرفا إلهيّا أو اجتامعيا يف وضع وموضع آخرين، وعليك أن تتحّمل مسؤولية وجودك يف 

املدينة وكلفة قراراتك ، وأن تصنع قيام تصمد أمام عبث االلهة .

وال تزال االلهة ، بأسامئها الجديدة ، تعبث عبثا ُمريعا، لذلك فإّن استعادة سوفوكول 

وكتّاب الرتاجيديا اإلغريقيني الكبار رضورية يك نسائل معضلة السلطة والقيم يف مغربنا 

الكبري.
كمال الهاللي

ضمن عروض المسابقة الرسمية »أنتيجون« للجزائري عقباوي الشيخ

كيف نسلك سلوكا حسنا في المدينة ؟
ضمن عروض املسابقة الرسمية أليام قرطاج املرسحية قّدمت  جمعية فرسان الركح للفنون املرسحية مرسحية 

»أنتيخون« ، اخراج عقباوي الشيخ ، نّص ميهويب سفيان ، سينوغرافيا عادل وهاب، موسيقى منصور طواهرية 

وبركراع عبد الرزاق ، بقاعة الريو مساء االثنني 05 ديسمرب2022 .
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خالل الدورة 23 من أيام قرطاج املرسحية تابع الجمهور التونيس والعريب االفريقي 

مرسحية » لبؤات التاريخ« بقاعة العروض هاين جوهرية ) املونديال ( بالعاصمة تونس 

مساء يوم 5 ديسمرب 2022 ، وهذا العمل الفلسطيني هو من انجاز املرسح القروي يف 

مدينة طمرة داخل ارايض 48 بفلسطني وهي من إعداد وإخراج الفنان املرسحي نبيل 

عازر وبطولة هيام ذياب وعبري عثامن .

املرسحية كانت بسيطة كعشبة ، عميقة كقصيدة شعر ملحمود درويش حيث ذهب 

فريق العمل إىل أفق آخر مغاير ملا تقدمه عادة الفرق املرسحية الفلسطينية وال يختلف 

يف رمزيته عن »القضية الفلسطينية« وهو طرح قضايا تحرر الشعوب عن طريق أدوار 

هامة لعبتها املرأة . 

اختارت املرسحية بعناية فائقة ثالث لبؤات أو شخصيات نسائية مركزية يف التاريخ 

كان لها أدوار مخلّدة يف مسارات تحرر شعوبها وهّن : »زنوبيا« ملكة تدمر املرأة التي 

ذكرتها كتب التاريخ بأنها الجميلة واملحاربة والقوية التي تحدت اإلمرباطورية الرومانية 

تلك  كل  وحكمت  الزمن  من  قصرية  لفرتة  ولو  عليها  وانترصت  سلطتها  ومتردت عىل 

األرايض الشاسعة املمتدة من العراق رشقا إىل حدود مرص جنوبا وذلك من 268 م إىل 

الجزائرية  املناضلة  العمل املرسحي هي  ألهمت هذا  التي  الثانية  الشخصية   . 272 م 

االستعامر  أثناء  الجزائرية  الثورة  يف  مبارش  بشكل  أسهمت  التي  بوحريد«  »جميلة 

الفرنيس مع اندالع الثورة الجزائرية سنة 1954 حيث انضمت إىل جبهة التحرير الوطني 

الجزائرية وكانت أول املتطوعات مع املناضلة جميلة بوعزة التي قامت بزرع القنابل يف 

طريق الجيش الفرنيس املحتل... أما الشخصية الثالثة التي ذكرها هذا العمل املرسحي 

فهي املناضلة من دولة ليبرييا »ليام غوبوي« املرأة التي أسست مع مجموعة من النساء 

وذلك  الثانية  األهلية  الحرب  إلنهاء  منهن  محاولة  النسائية« يف  السالم  »شبكة حفظ 

سنة 2002 وتفرعت عن هذه الشبكة منظمة »العمل الجامعي من أجل السالم« وقد 

قادت ليام غوبوي إعتصاما تاريخيا بالعاصمة دفع بالسياسيني املتناحرين إىل الذهاب 

محادثات سالم بغانة سنة 2003 أنهت الحرب...

نحو  ذهبت  لكنها  واملتمامت  اإلضاءة  ويف  الديكور  يف  البساطة  توخت  املرسحية 

املعنى العميق لتذكر املتلقي بأن اإلرصار يف النضال يؤدي حتام اىل التحرر...

كام إستندت املرسحية يف وجه من أوجهها إىل قضية الذكورية يف املجتمعات الرشقية 

وما يحف بها من مظامل تتعرض لها املرأة واختار فريق العمل زاوية ما يعرفه علم النفس 

التشويه أو  الذكورية يف شخصية املرأة فيام يشبه  التي تخلفها  النفسية«  ب »السطوة 

االنحراف الذي يصعب الخروج عنه. لقد تناولت املرسحية قضية املرأة عىل طريقتها .

الكوميديا  بني  مراوحة  فكان  عثامن  وعبري  ذياب  هيام  املمثلتني  من  كل  أداء  أما 

والرتاجيديا خصوصا مع الزمة الخوف من الرجل حيث وقع اإلمعان يف تضخيمها من 

أجل ترذيلها... 

املرسحية الفلسطينية »لبؤات التاريخ« طبع حضورها فعاليات الدورة 23 من أيام 

قرطاج املرسحية ليس النها متثل دولة فلسطني بل لجاملياتها ولرمزية محتواها . 

رمزي العياري

مسرحية »لبؤات التاريخ « من دولة فلسطين: 

الذهاب الى أفق إنساني أرحب...
شمس فلسطني ال تغيب عن تونس فهي البازغة دوما ، تحرض مشّعة  تحت كل السامءات وخصوصا سامء الثقافة والفنون 

واآلداب... فتتجىل بالحضور يف أغلب التظاهرات من سينام ومرسح وغناء وفلكلور ورسم... لتذكّرنا دامئا بأن فلسطني باقية 

بقاء »الزعرت والزيتون« بل باقية بقاء االنسان عىل األرض.
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في قسم "تجارب ومدارس": »القضية 52« ألنيس حمدي من المعهد العالي للموسيقى 
والرّقص بالكاف:

تأطير ناجح بيداغوجيا وفنيا

لن تكون هذه الندوة عىل غرار الندوات السابقة فضاء مخصصا للنقاد والجامعيني 
لطرح هذه األسئلة بل استدعت للمشاركة يف فعالياتها خرباء يف التسويق وقامئني عىل 
أهم حلقات االنتاج والتوزيع يف اروبا وافريقيا بل منهم من أسس ملهرجانات وادار 

شبكات توزيع وكان وسيطا يف تبادل العروض والفعاليات وحتى أسواق العروض.
تهدف الندوة يف شكلها الجديد إىل نقل تجارب هؤالء الخرباء وفهم كيفية تعاملهم 

مع آليات االنتاج لذلك توزعت محاورها عىل ثالثة أقسام :
عوامل االنتاج املرسحي يف البلدان العربية واالفريقية.

ظروف التبادل وسياسات التوزيع الداخلية .
الحاجة لخلق شبكات توزيع وانتاج.

لقاء  إن   " قوله:  الندوة  رئيس  ادريس  الدكتور محمد مسعود  كلمة  ومام جاء يف 
ومديري  وموزعني  منتجني  من  املرسحية  العملية  كامل  عىل  والساهرين  الفاعلني 
قاعدة  لخلق  السبل  أهم  حول  لألفكار  تبادل  بهدف  ومخرجني  وممثلني  مهرجانات 
االنتاجات  لرواج  نشطة  لحركة  التأسيس  خاللها  من  يتم  الكرتونية  منصة  بيانات 

املرسحية.
من االسامء املشاركة يف هذه الندوة نذكر: 

سريين قنون )تونس(
حسان كايس كويايت )فرنسا(
استال بيكو ديركان )فرنسا(
مانويال فالديري ) كوملبيا(

اليخاندرو دي لوس سانتوس ) اسبانيا(

اوق سريج ليميايت ) الكونغو(
بيرت سبولر ) أملانيا(

يوهان فلوس ) فرنسا(
واالسعد  الجديدي  وحافظ  الحاميدي  حمدي  من  كل  الجلسات  هذه  وسيدير 

الجمويس ومحمد املديوين
محمد المي

المسرح وسوق الفن
تحت عنوان: " نحو آفاق لالنتاج والتوزيع يف البلدان العربية واالفريقية" تنطلق الندوة الفكرية املخصصة لهذه 

الدورة من وضع الدعم العمومي الذي تتلقاه الفرق املرسحية موضع السؤال وتتساءل الورقة النقدية عن ضيق 

األسواق الوطنية املحدودة واالفتقار لهياكل التوزيع املحرتفة وغياب الهيكلة لسوق واسعة ولشبكات توزيع تساعد 

عىل تبادل العروض باعتبارها عوامل تخنق استمرار االنتاج املرسحي.

احتضنت دار الثقافة ابن رشيق مساء االثنني 05 ديسمرب يف إطار أيام قرطاج املرسحية 

و ضمن قسم تجارب ومدارس عرض "القضية 52 "وهو عمل من انتاج معهد املوسيقى 

والرّقص بالكاف، تأطرياألستاذ  "أنيس الحمدي" ومبشاركة مجموعة من الطلبة والطالبات.

ويف مثل هذه األعامل التي يقصد بها تحقيق أهداف بيداغوجية ومعرفية وتقنية 

ال يتوقّع عادة تقديم أعامل قوية ومبهرة وإّنا إظهار مدى انضباط الطلبة وكفاءتهم 

األفق  بالعمل. وضمن هذا  املتعلّقة  املستويات  ما طلب منهم عىل جميع  تقديم  يف 

ميكن القول أّن األستاذ املؤطّر"أنيس حمدي" قد نجح يف اختيار  املوضوع واملعالجة 

ما  بأقل  عرضهم  بتقديم  املبتدئني  الطلبة  للممثلني/  يسمح  الذي  واإلخراج  الّدرامية 

ميكن من الضغط والرتكيز والخوف، )بعضهم يقّدم عرضه ألّول مرّة أمام جمهور أيام 

قرطاج املرسحية(. فالقّصة التي اقرتحها األستاذ املؤطّر عليهم وعىل الجمهور، بسيطة، 

واضحة، متدرّجة يف األحداث، تذكّر بشكل بعيد بقصة "غوغول" الشهرية"املفتّش العام. 

وتروي عىل سبيل االستعارة واملجاز حكاية الزائر/املفتّش الذي يدخل إىل منزل رجل 

إىل  عمله  املخرج  قّسم  ثابتة  إضاءة  وتحت  وسريته.  ورصيده  ثروته  يف  ليحّقق  ثري 

مشاهد متتالية، مبا يسمح للمثلني بالتقاط أنفاسهم. وقد ساعدت املوسيقى عىل ذلك 

املقّدمة  املشاهد  سمحت  وقد  الجمهور.  الحظه  الذي  االرتباك  بعض  رغم  واإلضاءة 

من  الكالسيكية  املواقف  بعض  يف  الخشبة  عىل  وحركتهم  املمثلني  امكانيات  باختبار 

حوارات مبارشة ومونولوغات رسيعة ومختزلة.

اختيار  وأسئلتهم وقضاياهم وهو  الطلبة  قريبة يف موضوعاتها من مشاغل  القضية52 

محّفز لهم إذ يغّذي لديهم الشعور بكونهم يقومون بدور مهم يف التثقيف وإنارة الرأي 

العام/الجمهور. ومعلوم أّن قضايا االستغالل والفساد وسطوة األثرياء باعتامدهم عىل شبكة 

واالستعباد  االستغالل  أشكال من  لقبول  الناس  ونزوع  الحكم  أجهزة  داخل  قوية  عالقات 

بداعي الخوف، كّل ذلك ماّم يثري اهتامم الطلبة وحامسهم ويعّمق النقاش بينهم.

صّفق الجمهور لهذا العرض"الجامعي"  الذي أظهر بعض املواهب املتميّزة يف مجال 

مع  وتجارب  تربصات  يف  وشاركت  ثابرت  ما  إذا  آداءها  تطوير  ميكن  والتي  التمثيل 

مخرجني آخرين.
كمال الشيحاوي

انطالق أشغال الندوة الفكرية:
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  - كيف يقدّم الفنّان حاتم دربال تجربة "شوق" للقارئ الذي 
لم تتسنّ له متابعتها بعد؟

  »شوق« هي عمل ركحي يتناول قضية التفّكك األرسي وما نعيشه اليوم  من رصاعات 

األوىل  الوعي  نواة  باعتبارها  األرسة  وتهدد  أرسته،  داخل  الفرد  تهدد  ومخاطر  اجتامعية 

للفرد.

 وهي ملسة وفاء لكّل الذين غادرونا وبقيت ذكرياتهم عالقة بنا وبأرواحنا.

 وترسد املرسحية حكاية رجل عىل فراش املوت يتملكه الشوق ليلتقي من جديد أفراد 

عائلته قبل املوت، ولكن يفشل هذا املريض يف الوصول إليهم، وتظهر معيقات كثرية تفصله 

عنهم منها ما يتعلق بخالفات املايض وتركامت الحارض.

 ثم نكتشف أخريا أن السفر الذي عاشه بطل العمل هو سفر يف الخيال باألساس.

 وقد اشتغلت أساسا عىل دراماتورجيا الزّمن ومتازج الثنائيّات.

 
 - بين دوافع الكتابة الّذاتية والموضوعية كيف كان االشتغال 

على نصّ مسرحية "شوق"؟
  ال أنكر أنني يف فرتة الكوفيد 19 كنت قد عشت ظروفا حرجة بسبب املرض ومالزمة 

املصّحة، كام كان لوفاة شقيقتي أثر كبري يف قلبي، ولكن كتابة النص تخضع أيضا لدوافع 

لالقتباس  وأغراين  بارت  لروالن  الكاتب"  "موت  نص  عىل  سابقا  اطّلعت  وقد  موضوعية، 

عنه، كام اقتبس حمدي حاميدي عن Jean-Luc Lagarce، وجمعت املرسحية بني هذين 

النّصني، يف كتابة جامعية ملعز العاشوري وحاتم دربال وحمدي حاميدي.

 إذن، فالعمل ككل النصوص البرشية هو محاولة للفت النظر حول وضع متأزّم ومحقون، 

واشتغلنا أساسا عىل ثنائية املوت والحياة، وعىل موضوع الخوف من املوت والبحث عن 

العائلة يف تلك اللحظات التي تسبق املوت.

 - هل تعتقد أن الحياة أصبحت تنجح في إبعاد أفراد األسرة 
الواحدة، فيما ينجح الموت وحده في تحقيق الجمع وااللتفاف؟

 ال أعتقد أن املوت هو نقيض الحياة، فالحياة نقيضها هو الخوف، الخوف من الحياة 

ومن املوت أيضا.

أود  ولكن  الرتكيبي،  واملونتاج  األضداد  انسجام  اعتمدت عىل  اإلخراجية  معالجتي   يف 

القول أّن املرأة هي ضّد املوت وهي نقيضه، فهي الواهبة واملرافقة للحياة.

 
 - هل تطّلعت الى أن تكون مسرحية "شوق" في قسم األعمال 

المشاركة في المسابقة الرّسمية؟
روحا  للعروض  العام  املناخ  زاد  قد  باملهرجان  الرسمية  للمسابقة  العودة  أن  أنكر  ال   

تنافسية جديدة وديناميكية ملهمة، ولكني سعيد جدا باملشاركة يف الحفل االفتتاحي بتأمني 

امللك" ملعز  "أنا  بالتوازي مع عرض مرسحية  الريو(  )قاعة  العاصمة  تونس  اخر يف  عرض 

حمزة الذي احتضنته مدينة الثقافة الشاذيل القليبي، ثم إن مرسحيات هامة كثرية تعرض 

خارج إطار املسابقة.

 
من  الواحدة  األسرة  تعيشه  وما  األسري  التفّكك  موضوع   -  
من  الكثير  ودولة  كمجتمع  منّا  يحتاج  موضوع  هو  تحوّالت 
في  المسرح  ينجح  هل  مظاهره،  الستفحال  لمقاومته  الجهود 

لفت النّظر ربّما؟
 تكمن أهمية الفنان عموما يف إحساسه باملسؤولية تجاه مجتمعه، ومن هذا املنطلق 

عليه أن يناضل ليبلّغ صوته ويلفت النظر، ولكن يبقى دوره منقوصا يف غياب وعي شامل 

بالقضايا الحارقة يف املجتمع، السيايس واملريّب واملثّقف وكل شخص لديه سلطة املعالجة 

والتغيري مطالب بالخوض يف هذا املواضيع العاجلة التي تنتظر الدراسة ووالبحث يف الحلول.

 
 -كيف تقيّم وضعية الفنان المسرحي اليوم؟

 الوضع اليوم دقيق وشائك، فقد اكتشفنا يف السنوات األخرية وهم الحداثة، واليوم نحن 

اليوم يف فرتة مخاض كربى  املعطيات يف كل املجاالت، ونحن  مطالبون جميعنا بتحديث 

واإلصالح رضوري وأكيد.

اليوم أن نجيب بصدق: ماذا نريد من املرسح والثقافةاليوم؟ وعىل املرسح أن   علينا 

يغادر الهامش ويتحّول إىل نط حياة.

 
 - ماهي أهم الركائز التي تضمن أن تكون تظاهرة "أيام قرطاج 

المسرحية" منصّة فنية ومهنية تكرّس تقاليد الصّناعة 
اإلبداعية وتضمن حقّ الفنان في العيش من فنّه؟

للرتويج، وهي مهرجان جنوب  منّصة هامة  نشأتها  منذ  املرسحية  قرطاج  أيام  كانت   

والعاملي،  واإلفريقي  املحّل  بني   ، الدولية  العالقات  وربط  التشبيك  عىل  تعمل  جنوب: 

خلقت هذه التظاهرة لتحقيق ذلك، ولكن نحن اليوم مطالبون بالربمجة عىل املدى الطويل 

وإعداد اسرتاتيجيات ثقافية ناجعة، فالتبادل الثقايف بهذه الكيفية يبقى منقوصا وال يخدم 

مرشوع املنّصة أبدا.

 - ماذا بعد "شوق"، هل انطلقت في التفكير في نصّ جديد؟
  هناك نّص جاهز، يحتاج إىل مزيد من العناية ليجهز يف أوانه.

مع الفنان المسرحي التونسي حاتم دربال:لقــــــاء

اليوم  سهرة  دربال  لحاتم  "شوق"  مرسحية  أثّثت   

االفتتاحي للدورة 23 أليام قرطاج املرسحية يوم الّسبت 03 

ديسمرب 2022 بقاعة "الّريو" بتونس العاصمة، وحول هذه 

التجربة وغريها من املواضيع كان هذا اللّقاء:

 على المسرح أن يغادر الهامش

و أن يتحوّل إلى نمط حياة !
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Programme du Jour

Antigone de Okbaoui Cheikh (Algérie)

Une version Kabyle

Oedipe, Créon, Polynice, Antigone, les principaux 
protagonistes d’une tragédie classique, une satire du pouvoir 
où il est question de mort, d’amour et de vengeance. Voilà en 
gros les thèmes et les personnages. Il l’aime, elle l’aime, c’est le 
fils de Créon. Le problème : Créon est trahi par Polynice (feu 
le frère d’Antigone) refuse d’enterrer ce dernier. Aussi rebelle 
que déterminée, Antigone décide alors plutôt mourir si elle 
ne peut enterrer son frère. Créon représente la tyrannie, la 
dictature et Antigone la rébellion. 

« Antigone » de Okbaoui Cheikh est une transposition d’une 
tragédie familiale où les liens sont plus ou moins forts. Une remise 
en question autour d’un problème de civilisation : la mort et les 
rites des funérailles. La pièce propose une écriture nouvelle, 
qui se veut moderne, à l’histoire de la fille d’Œdipe, bravant 
les décisions de son oncle Créon qui refuse une sépulture à son 
neveu. 

Le metteur en scène s’intéresse, sans doute, à la portée 
politique de la pièce. Antigone parait comme le symbole de la 
résistance au pouvoir. Par ailleurs, le véritable pivot de la mise 
en scène est le cœur, voix de la sagesse et de la modération. 

Sur le plan scénographique, des modules mobiles ont servi 
pour représenter entre autres une arène où se déroulent 
des combats, chaise roulante pour le roi Créon, balançoires 
empruntées par des spécimens masqués d’un autre monde 
qui entoure Créon, du fumigène  pour 
donner une ambiance floue et ambigüe, 
l’ombre chinoise est également présente, 
des images vidéo, sans compter le chant 
et la danse contemporaine qui donnent un 
aspect moderne à ce classique du théâtre 
grec. 

Les costumes épousent l’époque actuelle. 
Alors que le travail de la lumière claire-
obscure accentue le caractère tragique 
de la pièce. De leur côté, les acteurs : 
certains ont tiré leur épingle du jeu et 
d’autres n’ont pas réussi à transmettre leur 
émotion. Le résultat est assez inégal sans 
doute à cause du trac ou d’une mauvaise 
préparation. 

Toujours est-il que cette « Antigone » 
algérienne a créé la surprise mitigée ou 
pas,  libre à chacun de choisir et d’en 
faire sa propre lecture.

Neila Gharbi 

Programmée dans le cadre de la compétition officielle, 
« Antigone » de Okbaoui Cheikh, est une adaptation de la pièce 
de Sophocle qui a été mise en scène des milliers de fois partout 
dans le monde et dans plusieurs langues. Celle qui nous a été 
donné avoir est en langue Kabyle sans sous-titrage, ce qui a 
rendu difficile sa compréhension, particulièrement au niveau 
des dialogues. 
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La 1ère communication a été assurée par M.Hassane Kassi 
Kouyate, Directeur du Festival Les Francophonies des Écritures à 
la scène de France. Il a d’emblée, mis l’accent sur les acceptions 
de la notion « francophonie », car d’après lui, il y a la dimension 
politicienne qui fait penser à la colonisation, et la dimension 
culturelle qui vise la pluralité créative et qui importe tout artiste, 
laquelle pluralité qui  insiste sur la particularité artistique et sur 
l’échange et non la globalité.

Ensuite, M.Kouyate a développé la question de l’importance  
d’une politique culturelle qui fournirait les moyens administratifs 
et financiers à la disposition des créateurs pour permettre 
justement  la diffusion et la distribution de leurs produits. 

Le producteur ou le créateur devrait en effet se poser dès 
la départ des questions autour de son produit : Quel format 
de création faudrait-il ? Est-elle destinée à quel public 
et pour quel marché… ? De même, il serait important de 
penser aux nouvelles technologies, prendre en considération 
les normes, tels que  le nombre de personnes, le décor,  afin 
de pouvoir circuler. 

Quant à la 2ème communication de M. Hugues Serge 
Limbvani, Directeur de Maloba Festival International de 
Théâtre, Danse et Cirque, de Congo, ce dernier a souligné 

l’opportunité que les festivals, à l’instar des Journées théâtrales 
de Carthage, pourraient offrir, à savoir la découverte 
des expériences et la  rencontre avec les acteurs culturels. 
L’Afrique ne peut pas faire des festivals parce que justement 
il n’y a pas de moyens. Donc, il faudrait d’après lui parler de 
créations avant de parler de distribution. Les gens dans le 
monde africain ont des difficultés pour créer, ils tournent par 
la suite vers les dispositifs de l’étranger. Ceci laisse suggérer 
une arrière pensée, en plus, certains spectacles ne sont pas 
joués sur le territoire, mais en Europe.

Les questions que l’intervenant a  abordées  concernent la 
valeur culturelle et économique du spectacle, les raisons qui 
empêchent sa circulation en dehors de sa zone de distribution,  
et les conditions nécessaires pour sa diffusion.  Même si les 
marchés existent, il y a des problèmes qui entravent  la 
circulation des produits.. Il faut ainsi  mettre en place des 
réseaux et chercher des moyens de financement direct , celui 
de l’État et indirect à travers le mécénat ou le patronage.

Chaque intervention a été suivie d’un débat. Parmi les 
remarques intéressantes, nous notons celle de Mme Rabiaa Ben 
Abdallah qui a affirmé que le fait d’anticiper une création pour 
faciliter sa circulation dénature le produit culturel et restreint 
l’imagination de l’artiste, ceci peut être considéré comme une 
violence sur le créateur. Quant à la comédienne Patricia Gomes 
du Sénégal, elle a fait appel à enlever les barrières et permettre 
à tout artiste de bouger avec liberté, là où il veut, quand il veut ! 

À la fin, ce qui compte c’est l’efficacité, comme l’a affirmé M. 
Limbvani, il faudrait parler moins et agir beaucoup !

Faiza MESSAOUDI

Colloque
Vers des perspectives de production et de distribution 
dans les pays arabes et africains

Parlons moins, agissons 
beaucoup!

En présence d’acteurs culturels et de professionnels du théâtre, 
la 1ère journée du colloque a eu lieu aujourd’hui le 5 décembre 
2022 durant 2 séances, modérées successivement par M. Hamdi 
El Hamaydi et M. Lassaâd El Jamoussi.
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sa formation d’artiste était donnée en 
Tunisie par Ezzeddine Guennoun. Un 
autre Trophée a été livré au nom de 
l’écrivain de théâtre Felwin Sarr qui 
n’était pas présent.  

Des témoignages vibrants nous ont 
fait découvrir un Sénégal, attachant 
incarné par des hommes et des femmes 
sincères. On a évoqué notamment les 
liens culturels et fraternels entre la 
Tunisie et le Sénégal et l’engagement 
des deux hommes, Senghor et Bourguiba 
pour faire de la culture un vecteur de 
changements économiques et sociaux. 

Qui n’a pas connu l’humanisme de 
Senghor, poète, chantre de la négritude 
et symbole d'une décolonisation 
pacifiée,  modèle de civisme qui renvoie 
une image du Sénégal contemporain. 
Ou encore qui n’a pas été conquis 
par ce  condensé  de culture du  pays 
des cinéastes Djibril Diop Mambéty et  
Ousmane Sembène ?   La liste est longue 
et l’histoire culturelle sénégalaise ne 
peut en aucun cas être résumée dans un 
raccourci sinon brossée à grands traits 
et c’était l’objet même de l’intervention 
de l’universitaire sénégalais Gorgui 
DIENG. 

Gastronomie sénégalaise
Les convives ont été priés par la 

suite à s’attabler autour d’un bon plat 
typiquement sénégalais à base de riz 
et de poisson, à savoir le ‘’Thiep Bon 
Jeune’’, entré récemment au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. Ce plat 
relevé et bien épicé  a été dégusté 

avec des boissons sénégalaises faites 
de gingembre, de baobao, etc. Place 
enfin à la bonne humeur et la musique 
qui donne envie de danser aux rythmes 
syncopés du Tama sénégalais. L’ambiance 
était festive avec un avant-goût du 
spectacle de rue qui sera donné plus tard 
à l’Avenue Bourguiba, par la formation 
musicale « Bideew Bou Bess » qui dans 
la langue française se traduit par étoile. 
«  L’étoile qui centre les couleurs de notre 
drapeau national veut dire aussi que nous 
regardons toujours vers le haut. Nous 
sommes un peuple de vaillants. », lance 
à gorge déployée la belle ambassadrice  
saluée par un déluge d’applaudissements.

Mona BEN GAMRA 
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Les références aux hommes politiques, au cinéma, aux 
traditions permettent de mieux comprendre le Sénégal, 
pays de la culture Wolof qui se présente à nous dans 
toute la superbe de sa diversité. Raison pour laquelle 
la journée a démarré en survolant deux expositions de 
photographies.  Ici on peut méditer sur la beauté des 
femmes provenant de diverses ethnies qui, photographiées 
dans leurs plus beaux atours, informent de la richesse  de 
la vie humaine dans ces terres bénies des marabouts.  
En noir et blanc l’exposition contraste avec les couleurs 
vives  des costumes arborés par les femmes présentes qui 
rappellent la magnificence  et le faste d’un Afrique lorgné 
par tous ... 

Des Trophées bien mérités
L’exposition  consacre aussi  de grands noms de la culture 

sénégalaise, (Thierno Ndaye, Mame Ndoumbe Diop, etc.), 
histoire de préserver le souvenir de ceux-là mêmes qui 
se dressent au portillon de l’Histoire de tout le continent 
et du monde francophone, mais aussi de capter l’écho de 
ceux qui, aujourd’hui, font parler de leur pays, de par 
leurs écrits  et de par  leur militantisme pacifique à travers 
l’art. On nomme, la grande Patricia Gomes présente à la 
journée à travers une communication qu’elle a donnée sur 
les politiques culturelles dans son pays.  Patricia Gomes, 
qui a, à cette occasion,  reçu un Trophée des JTC, n’a 
pas caché son émotion en rappelant qu’une partie de 

Du côté de la Cité de la culture,  la  journée hommage au Sénégal  a ouvert grandes les 
portes de l’histoire du pays de Senghor, de sa culture, de son art culinaire et vestimentaire 
aux couleurs chatoyantes de l’Afrique. Car l’âme du Sénégal est essentiellement 
culturelle. Elle coule de source, nourrit les esprits, relie à la terre natale et ne lésine 
pas à s’enrichir d’un ailleurs africain ou européens… La journée était présidée par son 
excellence, l’ambassadrice du Sénégal en Tunisie, Ramatoulaye Ba Faye,  de Lassad Said, 
chef de cabinet de la ministre des Affaires culturelles et de Nissaf Ben Hafsia directrice 
des JTC 2022.

A tout seigneur, tout honneur !
Hommage au pays de Senghor à la Cité de la culture
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Vers des perspectives de production 
et de distribution dans les pays arabes et africains

Parlons moins, agissons beaucoup!

Hommage au pays 
de Senghor à la Cité de la culture

Colloque:

A tout seigneur,tout 
honneur !

Antigone de Okbaoui Cheikh (Algérie)

Une version Kabyle
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