
الدورة 23 أليام قرطاج المسرحية، ليلة التتويجات:

»حدائق االسرار« من المغرب 
تفوز بأغلب الجوائز

الحياة في مكان آخر
»غدا ...وهناك...!« لنعمان حمدة

يس
نو

 س
ن

يص ب
 ق

ور
ص

األّيـــــــــام
نشرية األيام - الدورة 23 - العدد الثامن - األحد 11 ديسمبر 2022

les journees 2022 N8.indd   1 11/12/22   00:07



2

الدورة 23 أليام قرطاج المسرحية، ليلة التتويجات:
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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

كان أسبوعا عامرا باملرسح ، ذاك الفن العتيق الصميم املتلبس بالحقيقة ، حقيقة 
الرابع عرشات  الفن  الحياة... شاهد خالله جمهور  الوجود وحقيقة  االنسان وحقيقة 
املرسحيات املوزعة عىل أقسام املهرجان وتزاحموا أمام  بوابات القاعات من أجل الظفر 

مبقعد أمام الخشبة املتقدة بأجوبة شافية عن األسئلة الحارقة... 
البارحة وبقاعة مرسح األوبرا أيقونة القاعات مبدينة الثقافة الشاذيل القليبي غاب 
نجم الدورة 23 بيت طيات التاريخ الثقايف لييضء نجم الدورة 24 فاتحا يديه من جديد 
أخرجه  الرابع  بالفن  يليق  مخمليا  حفال  كان  لقد   ، واالفارقة  العرب  املرسحيني  أمام 
املرسحي توفيق العايب و حرضته وزيرة الثقافة السيد حياة قطاط القرمازي والعائلة 

املرسحية التونسية وضيوف تونس من مختلف البلدان...
الساموي  إميان  تنشيطه اإلعالمي والكاتب عامد دبور والصحفية  ترافقا يف  الحفل 
وقد افتتحته السيدة نصاف بن حفصية مديرة أيام قرطاج املرسحية بكلمة شكر عميقة 

لكل من بذل من روحه من أجل إنجاح املهرجان وتثبيت املرسح عىل هذه األرض...
لجنة التحكيم التي ترتأسها املمثلة املرسحية التونسية ليىل طوبال مبعية الدكتورة 
مينا  وخوسيه  البحرين  من  الحمدان  يوسف  املرسحي  والناقد  لبنان  من  أبيض  لينا 
أبرانتيس من أنغوال والكاتب املرسحي فالح شاكر من العراق وعبد الواحد مربوك من 
تونس أوصت بحسن انتقاء األعامل يف قادم الدورات كام نوهت بحسن التنظيم ، أما 

الجوائز فكانت عىل النحو التايل : 

الجوائز الرسمية :
جائزة أفضل عمل متكامل  

مرسحية " حدائق االرسار " ملحمد الحر من املغرب .
جائزة أفضل إخراج : 

أسندت إىل املخرج محمد الحر من املغرب عن مرسحية " حدائق االرسار " 
جائزة افضل أداء نسايئ 

أسندت إىل املمثلة جليلة تلميس من املغرب عن دورها يف مرسحية "حدائق االرسار " 
جائزة أفضل أداء رجايل  

أسندت إاى املمثل غسان أشقر كم دولة فلسطني عن دوره يف مرسحية " لغم أريض 
" إخراج جورج إبراهيم 
جائزة أفضل نص  

نص  عن  املسعودي  الحليم  عبد  التونيس  املرسحي  والناقد  الكاتب  إىل  أسندت 

مرسحية " تائهون " إخراج نزار السعيدي 

جائزة مرسح األوبرا ألفضل سينوغرافيا 
من   " االرسار  حدائق   " مرسحية  عن  الحر  ومحمد  العلوي  مصطفى  إىل  أسندت 

املغرب 

الجوائز الموازية :  
جائزة صالح القصب لالبداع 

وتحصل عليها كل من : املخرج املرسحي توفيق الجبايل من تونس 

واملخرج والسينوغراف جبار جودي من العراق 

والباحث والكاتب الدكتور محمد املديوين من تونس  

العام  باالتحاد  خاصة  تقني  توضيب  ألفضل  حشاد  فرحات  جائزة 

التونيس للشغل 
اسندت إىل الفنان العرائيس محمد نوير عن مرسحية املنفى إخراج نادر بالعيد من 

تونس 

جائزة نجيبة الحمروين لحرية التعبري خاصة بنقابة الصحفيني التونسيني 
لجنة  نوهت  كام  تونس  من  املي  عامد  للمخرج  سوداء  ثقوب  ملرسحية  أسندت 

تحكيم الجائزة مبرسحية عطارد ألوس إبراهيم .

جائزة مرسح الحرية 
وهي جائزة خاصة بنوادي املؤسسات السجنية واالصالحية التي ترشف عليها الهيئة 

العامة للسجون واالصالح التابعة لوزارة العدل التونسية 

الجائزة االوىل نالتها مرسحية " تخلبيزة " لسجن برج العامري للمخرجني 

حسان العيايش ومحمد عىل الجوادي . 

النسوي  سوسة  لسجن   " بالسالمة   " مرسحية  نالتها  الثانية  الجائزة 

باملسعدين عن نص لعبد القادر منصور وتأطري نجيب زقام .

جامعي  ونص  إخراج  بختي"  "هذا  عميل  بني  مناصفة  الثالثة  الجائزة 

لسجن املهدية و إخراج أمل البجاوي لسجن النساء مبنوبة . 

مسرحية »حدائق االسرار« من المغرب تفوز بأغلب الجوائز 
"برشة محبة" كان شعارا يشبه جوهر املرسح وقد تحول طيلة الدورة 23 " من أيام قرطاج املرسحية من 3 

بلدان شقيقة  ثقافات  إلينا من  القادم  بالفن واالبداع  اىل 10 ديسمرب 2022 إىل روح غامرة مألت سامء تونس 

وصديقة...
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الحياة في مكان آخر
»غدا ...وهناك...!« لنعمان حمدة

 نحن يف مكان غريب وفارغ متعّدد األبواب واملنافذ فيام يشبه املتاهة تتقّدم فيه 

امرأة مفّككة األوصال كدمية من شحم ولحم بتعّث كبري وهي تجهد يف حفظ توازنها 

الهّش. تصل بعد ألي إىل أقىص املرسح يسارا وتلتفت ألّن هناك حضورا آخر، رجٌل بجذع 

عار ال نعرف هويته. تقول له املرأة لقد أعددت كّل يشء لحفل امليالد كام أمرتني بذلك 

أنت الذي تحرض حني ال أكون بحاجة لك. ثّم يتواتر دخول شخوص املرسحية والكّل 

يتعلّق بحفل عيد ميالده الشخيص وأّن اآلخرين قد حرضوا لالحتفاء  أّن األمر  يعتقد 

بينهم تحكمها  العالقات ما  أّن معرفة قدمية تجمعهم وأّن  به. وعىل مهل سنكتشف 

املتناقضات ) االنجذاب، النفور، الحّب ، الكره، الرفض، الخنوع، الشّد والجذب( وأنّهم 

اليزالون حبييس طفولة ما بجراحاتها وصدماتها وأّن الزمن قد انحرف بأحالمهم وجعل 

منهم أشباح وظالل ملا أرادوا أن يكونوه .

العرض مفتوح عىل القراءة ومن املمكن أن متسك به من أّي باب شئت ، متاما كام 

يدخل شخوصه إىل املرسح أو يتواجهون أو يتكاشفون بدءا من حدث ما أو تفصيل من 

حياتهم . وتعيدهم الطرق واملنافذ جميعا إىل نفس املكان، وإىل نفس األحبولة :  " ال 

يوجد االن وهنا" تقول املرأة املفّككة األوصال التي أعّدت لهم هذا الحفل الجامعي، 

كأّنا حياتهم تقع يف مكان آخر، والحياة التي توّهموا أنّهم عاشوها مؤجلة أو مفّككة 

أو منقوصة أو زائفة .

من ضمن املشاهد األخرية يف العرض نرى رجال  يحمل كرة أثقال بصعوبة وهو يشّق 

املرسح بينام يعوي الشخص، األنيق الذي حرض للحفل بكامل زينته معتقدا أنّه حفله 

الخاص ،ُعواء ُمرّا  ككلب بخالء ينبح بعدوانية أمام مرور غريب ال يُلهم األلفة يحمل 

أثقاال. قبلها كان هذا الشخص الناجح الذي كان يغار منه  الجميع قد اكتشف أّن الزمن 

االجتامعي خادٌع وزائٌف وبذيء، وأّن اكتساب الوجاهة قد أفرغه ككائن من املعنى. 

يف املشهد األخري تتخلّص املرأُة الدميُة من حال التفّكك والشيئية وتستعيد كاملها 

األول وتُشفى من أمراض " االن وهنا " ألنّها ملست وتلّمست ضوءا أزرق من "غدا...

، زمٌن غري زماننا  الحلم والفّن  وهناك" ، ضوءا من زمن ومكان "حقيقي"، لعلّه زمن 

الظاهر.

 فيام يشبه الدخول إىل متاهة  تتحرّك شخوص املرسحية وهي تروي  شظايا وأجزاء 

من حياتها تتكّشف فيها أحواٌل ومواقٌف : الغرية ، البقاء املريض يف صدمات الطفولة ، 

السباق املحموم من أجل الوجاهة االجتامعية ، نزاالت الحياة ، األوهام التي نشيّدها 

ونحن نحاول أن نصنع أساطرينا الشخصية بني غواية الحلم وأرشاك الواقع ، الرغبة يف 

تجاوز القسوة ، اخفاء الهوية الداخلية  وامليوالت املقموعة ، التساؤل عاّم يجعل الوضع 

االنساين ضاريا بابراز ما هوُمضحٌك خلف زيف األقنعة ، الرغبة يف االرتقاء إىل ُسمّو ما  

ورفعة ما بالبحث عن والدة جديدة .

، تتحّول  التي كان يحملها الرجل الذي كان يسائل النجوم  ويخاطبها  كرة األثقال 

بكتابة سينوغرافيّة بارعة إىل قمر جميل  يشّع يف سامء الركح . وهذا االنتقال من الثقل  

إىل الخّفة  "هو انتقال  من "االن وهنا" إىل " غدا وهناك" ".  انتقاٌل ممكٌن لو نُصغي 

إىل ما قالته إحدى شخصيات املرسحية  يف خامتتها : ال تبحث بعيدا ، ستجد كّل يشء 

يف داخلك.

بزمنها  الفاسدة  الفارايب  إحدى مدن  لعلّها   ( متاهة  كُنزهة برصية يف  العرض  ميْثُل 

الخادع الفاسد ( ميكن الخروج منها ، حني نصغي إىل نداء حقيقّي ونُدعى إىل حفل 

حقيقي، عىل شاكلة ما حدث مع هذه الشخوص الُغْفل من أسامئها  ألّن مكابداتها هي 

مكابدات جامعية تتجاوز مصائرها الفردية. 

كمال الهاللي

ُقّدمت مرسحية " غدا..وهناك " ، ابتداء من الثالثة والربع من مابعد زوال السبت 2022-12-10  بقاعة الفن الرابع ، 

وهي من انتاج املرسح الوطني الشاب، نّص ودراماتورجيا مريم السويف ، سينوغرافيا وإخراج نعامن حمدة ، أداء: مريم 

التومي- لينا جردق- أنيس كّمون- نادية بالحاج- ثواب العيدودي- عياض حامدي- محمد عرفات القيزاين- حلمي الخليفي. 
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وقد متّت برمجة 08 عروض هي عىل التوايل "أحالم الطفولة" و"القيثارة السحرية" 

و"املغامرة" و"متارا وتيمور" و"طريق الحكمة" و"لك أن تختار" و"معا نعيش من تونس" 

من تونس، فيام شاركت فرنسا بعرض تحت عنوان ""فينايف".

العارشة صباح  الساعة  الشبان يوم االختتام يف حدود  كنا يف فضاء مرسح املبدعني 

"إيفازيون  إنتاج  من  وهو  حشيشة  ألحمد  "املغامرة"  عرض  انطالق  من  ساعة  وقبل 

لإلنتاج" ويشارك يف تأمينه عىل الرّكح كّل من شكيب الغاني وغسان السوييس وهيثم 

املحّمدي.

اصطحاب  عىل  حريصون  أولياء  بهيجا،  باملرسح  املحيط  الفضاء  بدا  العرض،  قبل 

أبنائهم إىل فضاء مدينة الثقافة الشاذيل القليبي الذي يعترب مكانا محرّضا عىل االكتشاف، 

وخاّصة حني يستقطب إليه األطفال من كّل األعامر تقريبا، وجد باملكان أطفال يف سّن 

العامني والنصف كسّن أدىن فيام كان هناك أيضا ناشئة من اليافعني.

وقد جمع أحد املمثّلني األطفال الذين مل يتجاوز سّنهم األربعة أعوام ليطلعهم عىل 

األقنعة التي سيقع االشتغال عليها الحقا عند انطالق املرسحية، وقد اقرتبنا منه لنسأله 

يخاف  ال  األمر رضوري حتى  هذا  أن  الغاني  املمثل شكيب  فأخربنا  ذلك  عن سبب 

األطفال من األقنعة عند انطالق العمل، وليك يكونوا متأكدين من أنها ليست حقيقية 

بل يستعني بها الشخص ليغرّي من مالمح وجهه الحقيقي وهنا نضمن تفاعلهم دون 

ارتباك.

مع انطالق مرسحية "املغامرة" التي تعتمد طرحا تفاعليا يرشك الطفل عىل الرّكح، 

يتّجه املمثّلون لألطفال ويختارون منهم من يتفاعل مع النّص والطّرح، ويصبح العرض 

مبنيّا عىل االرتجال أساسا.

تراوح "املغامرة" بني التمثيل والرّقص، وتتواتر فيها املواقف الطّريفة التي تزّك مناخ 

املرح لدى األطفال، ويف كّل مرة يشارك فيها طفل يف أداء لوحة من اللّوحات املقرتحة 

إال ويتحّمس بقيّة األطفال أكث ليكونوا هم أيضا تحت األضواء. 

تستعرض املرسحية مواقف حياتية يومية ألب لديه طفالن، أحدهام نجيب ومحّب 

غالبا عىل  يتحّصل  فال  كثريا  الّدراسية  املواد  تستهويه  وال  مشاكس  والثاين  للموسيقى 

األعداد املميّزة.

ينتهي العمل بعد أكث من موقف تصادمّي بني الشخصيّات الثالثة باالتّفاق عىل أن 

األفعال، ويساعده عىل فهم  اإليجايب من  يعلّمه  الّنجيب مصاحبا ألخيه،  الولد  يكون 

املواد الدراسية املستعصية عليه.

انتهت مرسحية "املغامرة" بالتفاف املمثّلني مع الجمهور من األطفال الذين طلب 

انفراج األحداث واتّفاق األخوين  بالغناء والرّقص تعبريا عن  منهم االقرتاب واملشاركة 

عىل التّعاون بدل متّسك كّل منهام عىل حدة بسيّئاته أو صفاته الحميدة.

وهّم يهّمون باملغادرة سألنا "ياسني الورتاين" )6 سنوات( عن رأيه يف العمل فقال" 

أعجبتني كثريا الحركات البهلوانية التي جّسدها الولدان"، فيام رأت إرساء )11 سنة( أن 

املرسحية تطرح موضوعا هاما وهو موضوع متاسك األرسة ودور األب يف تحقيق ذلك.

ومثّنت دنيا ) 12 سنة (جانب ترشيك االطفال يف صياغة أحداث العمل قائلة "ما 

قعدناش يف الكرايس ساكتني بالعكس عرّبنا ومثّلنا وضحكنا برشا"

أما عن عزيز)5سنوات(الذي يكتشف املرسح للمرّة األوىل فقال"خفت شويّة ولكن 

أحببت املرسح كثريا".

نادية برّوطة 

ضحك ولعب وجدّ وحب....و»المغامرة« تستدرج األطفال لصياغة األحداث...
خّصصت أيام قرطاج املرسحية يف دورتها 23 قسام ملرسح الطّفل والّناشئة، من خالله تفتح نافذة ليعشق أطفالنا 

املرسح، أو رمّبا ليكتشفوا أّن عىل هذه الحياة جامل وفرح وحّب.

مسرح الطّفل والنّاشئة بأيام قرطاج المسرحية:
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6

»فرجات الشارع«
 امتداد ضروري للممارسات المسرحية

إن مرسح الشارع، يعني العمل، مع ويف األماكن العامة، مثلام يعني املامرسة الفنية يف الخارج، أي، إنه ضد "الداخل"، وضد "الصالة". 

جميع التظاهرات الفنية البدائية والطقسية، مبا فيها املرسح اإلغريقي القديم واالحتفال بأعياد ديونيسيوس، وإىل آخره، كانت تجري 

جميعها يف الهواء الطلق، وكانت عىل متاس مبارش مع الجمهور، وعندما دخل العرض إىل الصالة، دعا هذا األخري إليها، ألنه بدونه ال 

ميكن ان يتحقق غرضه ورس وجوده؛ وعندما نقول مرسح الشارع، فهذا يعني دخول فنون الشارع إىل الفضاء العام وهذه بحد ذاتها 

خصوصية تستحق االهتامم بالفعل. 

تكاد هذا النوع من املرسحة أن تختفي وتعود من حني آلخر إىل الواجهة، مام يجعلنا نتساءل حول عملية اختفاء وظهور هذا الفضاء 

الذي يتم فيه تبادل لآلراء، والحجج، والحياة املدنية، والتواصل، ووالدة الرأي العام. إن عملية املد والجزر هذه التي ميكن تلخيصها، يف 

هذا النوع من التمظهرات الفنية، ال تخفي مجموعة من األزمات، وأولها نقص املال، إىل حد ما، والوسائل، والتدريب، واالعرتاف، ولكن 

أيضا الجودة الفنية التي تكون يف معظم األحيان، موضع شك.

املرسح داخل الصالة، ومرسح الشارع، واملرسح يف الشارع. كل هذا يثري يف رأسنا بعض األسئلة: هل يكفي إقامة خشبة يف ساحة عامة 

ألجل القيام مبرسح يف الشارع؟ وهل أن لعب مرسحية خارج الجدران يعترب جزءا من مرسح الشارع؟ من خالل هذه التساؤالت، يبدو 

أن للكلامت أهميتها ومعناها يف تعريف هذا النوع واختالفه عن ذاك، ال سيام أن مرسح الشارع، يشري إىل األصل، وإىل نقطة البداية، 

والحيازة، والسبب، واألداة، وإلخ.

يأخذ مرسح الشارع، جذره أو أصله من الشارع، إنه ينبعث منه. فهو ال يكتفي بأن نلعب فيه فحسب، ألن الشارع هو الذي يلده، 

يف نهاية املطاف. وإن مرسح الشارع، واملرسح يف الشارع، يشريان يف الحقيقة، إما إىل املكان الذي نكون فيه أو إىل املكان الذي ندخل 

إليه. لذلك، يتم أدائه أو متثيله يف الشارع ولكن يف نفس الوقت، ميكن أن يجري يف مكان آخر. وبالتايل فإن تحدي مرسح الشارع يكمن 

يف خلق شكل فني مرتبط جوهريًا بالشارع من خالل الجامليات والتاريخ، ومن خالل الفضاء املرسحي، ومن خالل الحوار مع املدينة 

نفسها. وعندما يخرج من الصالة، فإنه، بهذه الطريقة، يقوم بتحويل وتغيري الرتتيبات املرسحية التقليدية للمرسح، أي الرتتيب األمامي 

املميز للمسافة بني املرسح وردهته، حيث يجلس املشاهدون، ويردم الهوة أو الفجوة العميقة التي تفصل الجمهور عن العرض، وهذه 

العملية بحد ذاتها ال تنطوي فقط عىل اختالفات يف املساحة املرسحية وإنا أيًضا فيام يتعلق بالجمهور ونوع الوساطة التي تقام بينهام. 

مام يعني أن مرسح الشارع هو بالفعل مرسح، لكنه يختلف يف العديد من النواحي عن مرسح الصالة.

 إن تعريف هذا النوع الفني يتجاوز يف رأينا مجرد تأثري إعالن أو تسمية داللية بحتة، فهو يشمل الخصائص والهوية، كام يشمل 

االعرتاف يف املجال الثقايف، وبالجمهور، وغري ذلك من املامرسات الفنية. ولهذا السبب فإن محاولة تعريف وتحديد هذا النوع الفني 

"مرسح الشارع" ال تبدو عقيمة، بل عىل العكس من ذلك. 

إن مرسح الشارع مقارنة مبرسح الصالة، ومرسح الشارع يف ميدان فنون الشارع، ومن خالل نهج يكون يف بعض األحيان تحليليًا، 

وأحيانًا مقارنًا، سوف يكشف حتام عن خصوصيات تطور املامرسة الثقافية، ال سيام ان هذا التصنيف يطرح عدًدا كبريا من الصعوبات 

التي ال ينبغي إغفالها. باإلضافة إىل ذلك، إن محاولة بناء نوع من أنواع هذه املامرسة بشكل منفصل، يعني بشكل من األشكال الخوض 

يف مجازفة تجزئة املامرسة نفسها. ومع ذلك، لقد أثبتت فنون الشارع أنها معقدة للغاية ويصعب تعريفها أو تحديدها ألنها تتسم 

التعبري، وتعمل عىل مزيج ذك  التي متيزها. وعليه فإنها ترفض الحدود بني أشكال  التجانس وبالتخصصات  بالتباين والرتابط وبعدم 

يتحدى قوانني التصنيف. لذلك يجب ان نتوخى الحذر عندما نود تعريفه، وتأهيله، ورشحه دون الوقوع يف حرصه وتضيق الخناق عليه.

ولكن ما هو مرسح الشارع؟ ما هي رشعيته؟ ما هو التقدير الذي يطمح إليه؟ وما هو األصل التاريخي واالجتامعي ملرسح الشارع؟ 

وإذا أردنا اإلجابة عىل السؤال األخري، فعلينا الذهاب والبحث يف املرسح اليوناين القديم، ومرسح القرون الوسطى، ومرسح املعارض، 

وإتباع ما حدث يف سبعينيات القرن العرشين الفائت، ويف حركات االحتجاج الناشطة التي كانت تطالب يف نفس الوقت مبامرسات 

متجذرة يف وقتها وحضورها املعارص، ورمبا من خالل جميع كل هذا التمثالت ميكننا العثور عىل نسب أو أبوة ملرسح الشارع. وإال 

كيف ميكننا بناء هوية دون معرفة التاريخ الذي استنبت منه شكله، ودون معرفة من أين أىت؟ ويبدو من أجل ان نعرف من هو أب 

هذا املرسح وأبن من عىل وجه التحديد، ال بد من طرح أسئلة واستجواب هذه الفرتات التاريخية التي ذكرناها أعاله، ليك نرسو رمبا 

عىل مرفأ!

ومبا أننا ال نري لبحثنا ان يتخذ طريقا تاريخيا وتوثيقيا، أوال، الن كل ما سنذكره حتام ميكن العثور عليه يف أروقة تاريخ الظاهرة 

املرسحية وتطورها، وثانيا، إن همنا األول واألخري يف هذه املادة، هو مرسح الشارع ومتظهراته الفنية العملية يف الفضاء الحرضي، وحواره 

مع الفضاء العام، وعالقته القريبة واملواجهة للجمهور املار يف الشارع، وأناط التعبري التي ترفض يف جزء منها النص وتستكشف لغة 

اإلمياءة والجسد، وكل العنارص التي تشكل أساسا لكتابة مرسح الشارع، ال سيام أن هذه الدراماتورجيا الفريدة من نوعها ال تزال حتى 

اآلن منطقة واسعة وتحتاج إىل االكتشاف الدائم. ولذلك سنقفز الحقب التأريخية وأروقتها املتشعبة ونذهب مبارشة إىل قلب الوردة.

ظر
ة ن

جه
و

بقلم: د.
محمد سيف
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رمزي العياري
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مع المخرج التونسي صفوان الكشباطيلقــــــاء

»صفوان الكشباطي« مرسحي تونيس مسكون بالفن الرابع حد املغامرة 

االرض  تلك  هناك عىل   ، الهواية«  أرض »مرسح  دامئة عىل  إقامة  ويقيم 

اكتشف أن الحياة هي لحظة امتالء عىل الخشبة وأن الزمن ميكن تطويعه 

واختصاره يف رفة عني ممثل... 

أنا صنيعة »أحمد الكشباطي« الذي أخذني إلى سماء المسرح... 

»صفوان الكشباطي« تتلمذ مرسحيا عىل يد والده الفنان القدير أحمد الكشباطي 

الذي يعترب أبا روحيا للمرسح الجهوي مبدينة باجة وأبا روحيا للعديد من املرسحيني 

التونسيني...

لسنة 2022  املرسحية  قرطاج  أيام  الدورة 23 من  يشارك يف  الكشباطي«  »صفوان 

بعمله املرسحي األخري وعنوانه »ولد الرشيف« وهو من انتاج »جمعية محمد الحيدري 

للمرسح« وعن نص للحبيب بوعجيلة وأداء كل من : أحمد الكشباطي  والهادي الجربي 

ونورس العبايس.

إلتقيناه فكان اللقاء التايل : 
الكشباطي  أحمد  القدير  الممثل  والدك  أم  القول  يمكن  هل 

هو الشجرة التي حجبت غابتك المسرحية؟ 
والدي هو معلمي فقد صنعني وعلمني كيف أختلف معه ومل يكن يوما عقبة أمام 

طموحي املرسحي بل بالعكس كان سندا معنويا يل ، أنا اآلن أحلق مبفردي يف سامء 

الفن وأعرتف أنه هو من صنع يل تلك األجنحة .
حقول  ولوج  تريد  وال  الهواية  مسرح  في  تقيم  أنك  يبدو 

االحتراف ؟
الهواية هي املجال الرحب للتجريب والبحث ، إنها مناطق للحرية والتيه والتأمل 

عكس مرسح االحرتاف الذي يتسم بالرصامة ، وحقيقة لقد كان مرسح الهواية إختيارا 

ال محيد عنه بعد أن قطعنا شوطا طويال من هذه التجربة انطلقت منذ سنة 1985 

عندما كان عمري 11 سنة .

لو تقدم فرقة »محمد الحيدري للمسرح«؟ 
الخمسينات  الوالد يف  التي أسساها  الحداد  الحبيب  انشقاق عن فرقة  الفرقة هي 

بوالية باجة وتأسست سنة 2004 وأنتجت 50 عمال مرسحيا .
من  عالئقية   قضايا  إلى  تذهب  الشريف«   »ولد  مسرحية 

صميم المجتمع ضمن أفق أديولوجي يلوح ويختفي ؟ 
هم ثالث شخصيات ، إمرأة ورجالن يلتقي جميعهم عىل الركح لصنع فرجة مغايرة 

الباقي  عبد  بن  محمد  وكان   ، باملوضوعي  الذايت  فيها  يتقاطع  من خالل رسد قصص 

الرشيف رجال واثقا بنفسه إىل درجة الغرور والتكرب ويؤمن بأن رشف اإلنسان أبقى من 

رشف املال ، تزوجت حبيبته من رجل غريه وهجرته أخته بية وكذلك غادره خادمه ثم 

عاد اليه من جديد... وهي صالت ملتقطة من صميم املجتمع وميكن أن تعرتضنا يف 

مجتمعات أخرى... لكن اآلداء الذي قام به فريق التمثيل وخصوصا التقمص لشخصية 

حينا  البكاء  حد  يتأثر  الجمهور  جعلت  الكشباطي  أحمد  نفذها  التي  الرشيف  ولد 

والضحك أحيانا أخرى. 
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La scène est presque vide. Seules les paroles d’un artiste, 
un conteur emplit la salle d’émotions et de sentiments 
vrais sans fioritures sans paroles superflues. Parce qu’ici, 
l’artiste campe le corps d’un enfant et les enfants ça 
ne ment pas. Ce sont les adultes qui mentent croyant, 
parfois, bien faire quand il s’agit d’occulter une réalité 
qui fait mal. L’artiste sur scène s’adonnant à un soliloque 
se met tantôt dans la peau d’un garçon de six ans, déjà, 
mort, tantôt dans la peau de sa soeur jumelle qui vit 
mal la disparition de son frère, et n’arrive pas à grandir 
croyant que sa frère allait revenir de son escapade 
dans la forêt. En fait c’est le père qui a fait croire à sa 
fille que son frère était dans la forêt et qu’il y est pour 
chercher du bois, au lieu de lui construire la statuette en 
bois qui remplace le défunt et qu’on appelle « Venavi » 
dans ce petit village reculé en Afrique subsaharienne. 
Akouété et Akouélé sont frère et sœur jumeaux. La jeune 
fille est restée en fait dix ans avant même d’arriver 
à faire le deuil de son frère et de ramener avec elle 

son « Venavi » pour que sa vie continue. Et elle c’est là 
uniquement qu’elle a commencé à vivre. 

Le texte balançant entre humour et gravité nous 
rappelle que le mensonge dit à un enfant ne l’aide 
pas,  bien au contraire, il l’empêche de grandir et de se 
construire. Car le mal de la perte d’un être cher  forge la 
personnalité d’un enfant et ce n’est pas en  lui occultant 
la réalité  qu’on peut l’aider pour autant à dépasser ses 
peines. Le dénouement de la pièce de théâtre est plus 
que salutaire, car on comprend que le jour où la jeune 
fille  a pris son mal en main et a affronté ses peurs, 
elle est parvenue à affronter ses peines avec courage et 
humilité. « Les montres ne font pas peur en fait, c’est la 
peur des montres qui font peur » commente l’artiste sur 
scène. On en tire plein d’enseignements et on n’en ressort 
avec le sentiment qu’un frère ou une sœur dans la vie  
c’est quelque chose de précieux qu’il faut en prendre 
soin. 

MONA BEN GAMRA 

«Venavi, Ou pourquoi ma sœur ne va pas bien»

La vie et la mort expliquées à nos 
enfants

Une pièce de théâtre pas comme les autres. C’est une pièce 
pour enfants mais  loin d’être de l’enfantillage. «Venavi, Ou 
pourquoi ma sœur ne va pas bien» l’œuvre française présentée 
à l’espace El Hamra est pleine d’enseignements aussi bien pour 
le public jeune que pour leurs parents. Ici le décor simpliste 
tranche déjà avec tout le bric-à-brac d’objets qu’on ramène 
dès qu’on entend parler de théâtre pour enfants. 
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Le baisser de rideau sur la 23ème édition des JTC

La frénésie du théâtre

Le théâtre est l’art de 
la vie
Il parle de nous : où 
sommes-nous allés, 
d’où sommes-nous 
rentrés..
Le théâtre vaut les 
prunelles des yeux et 
plus !
Il est plaisir,
Désir,
Pensées et couleurs.
Il est langage,
Énergie,
Image.

Il est tant d’amour !

Tu lui offres ton corps.
Non, ce n’est pas 
suffisant !
Ton âme,
Ton être, ton essence.

Le théâtre est 
souffrance,
Soucis,

Soupçon,
L’acteur est généreux 
ou pas !
Il lui suffit une 
exclamation 
d’admiration,
Une étincelle des yeux,
De l’extase,
Du rire aux éclats.

Le THÉÂTRE... Il fait 
peur,
Dévoile, dénude.

Il est LIBERTÉ !
Attitude,
Résistance,
Militantisme
À travers les mots 
et activisme
Amour de l’humanité.

Le théâtre est la vie ! Il 
est vraiment la vie !

TEXTE DE MOUNIR ARGUI
TRADUCTION DE FAIZA 

MESSAOUDI

Depuis le 3 jusqu’au 10 décembre, nos salles de théâtre ont 
connu une dynamique particulière, une certaine effervescence 
par le mouvement du va et vient des férus du 4ème art, des 
curieux de la scène, des professionnels et des amateurs.

Les cœurs au chaud, les corps frémissants, les âmes rêveuses, 
ils attendent avec ardeur la levée des rideaux et la lumière des 
projecteurs. C’était tellement beau , tellement agréable de voir 
l’éclat des yeux , la frénésie des âmes de ces gens quémandeurs 
de beauté, d’art, de théâtre.

Mounir Argui, l’artiste passionné, exprimait son amour au 
4ème art dans ce beau texte qu’il a écrit pour cette édition :
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Le Maroc rafle 4 prix avec la pièce “Les jardins des secrets”
Prix officiels

•	 Prix de la meilleure oeuvre 
a été décerné à la pièce 
marocaine “Les jardins des 
secrets” de Mohamed Elhor 
(Maroc)

•	 Prix de la mise en scène à 
Mohamed Elhor pour la pièce 
“Les jardins de secrets (Maroc)

•	 Prix de la meilleure 
interprétation féminine à Jalila 
Tlimssi pour son rôle dans “Les 
jardins des secrets” (Maroc)

•	 Prix de la meilleure 
interprétation masculine à 
Ghassen Achkar pour son rôle 
pour la pièce “Mine terrestre” 
de George Ibrahim (Palestine)

•	 Prix du meilleur texte à Abdelhalim Messaoudi et 
Nizar Saïdi pour “Dark Side” (Tunisie)

•	 Prix du théâtre de l’Opéra de la meilleure 
scénographie à Mustapha Alaoui et Mohamed Elhor 
pour la pièce “Les jardins des secrets” (Maroc)

Prix parallèles

•	 Prix Farhat Hached de l’UGTT au marionnettiste 
Mohamed Nouir «L’exil» de Nader Belaid (Tunisie)

•	 Prix de la liberté d’expression Néjiba Hamrouni 

«Résistance plus» de Imed El May (Tunisie)
Mention à Mercure de Aws Ibrahim (Tunisie)
Prix du théâtre de la liberté des clubs des institutions 
pénitentiaires :
1er prix «Brouillons » de la prison Borj El Amri
2ème prix « Au revoir » de la prison Messaâdine
3ème prix « C’est mon destin » de la prison de Mahdia 
ex-eaquo « XY »  de la prison des femmes de Manouba
•	 Prix Salah El Kassab de la création théâtrale 

à Taoufik Jebali (Tunisie), Jabar Joudi (Irak) et 
Mohamed Mediouni (Tunisie)

Neila Gharbi
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Toute chose à une fin. Au terme d’une semaine de 
représentations sans grands coups d’éclats, samedi 10 
décembre 2022, dans la salle de l’Opéra de la Cité 
de la culture, en présence d’invités : professionnels 
du théâtre, personnalités artistiques et festivaliers, les 
maitres de la cérémonie de clôture Imed Dabbour et 
Iméne Smaoui ont assuré la présentation de la soirée, 
organisée par le metteur en scène Taoufik El Ayeb et 
Zeineb Ferchichi.

La soirée a démarré avec l’allocution de Nissaf Ben 
Hafsia qui a remercié tous les partenaires : Ministère 
de la culture, Agence des festivals et de la promotion 
culturelle, le Théâtre de l’Opéra, le gouvernorat de 
Tunis, les médias dont la télévision nationale et la radio 
nationale, les représentations diplomatiques, le comité 
directeur, le personnel des salles et le public et d’autres 
pour leur contribution à la réussite de la session.

Elle a également présenté ses excuses pour les erreurs 
survenues au cours de cette édition. La soirée a été 
étayée de spots d’extraits des pièces programmées 

durant toute la semaine, d’intermèdes musicaux sous 
la houlette de Zouheir Gouja avec la chanteuse Nawel 
Ben Salah et le chanteur Amine Saïed et de danse de 
Imed Hilmi et un autre intermède musical proposé par 
Rania Jedidi.

Pour sa part, Hayet Guettat Guermazi, ministre de la 
culture a consacré les actrices Salwa Mohamed et Fatma 
Ben Saidane ainsi que le poète et critique Mohamed El 
Ouni.

Puis, place a été faite à la proclamation du palmarès 
officiel et parallèle. Leila Toubel, présidente de jury 
entourée des membres : Youssef Al Hamdane (Bahrein), 
Falah Chaker (Irak), Jose Mena Abrantes (Angola), Lina 
Abyad (Liban) et Abdelwahec Mabrouk (Tunisie), ont 
dévoilé le palmarès de la 23ème édition des JTC. Mais 
auparavant, des recommandations ont été proposées 
par le jury qui a attiré l’attention sur la qualité requise 
des pièces de la sélection et l’importance des sur-
titrages. Au terme des 11 représentations, le jury a 
couronné les créations suivantes :

Palmarès de la 23ème édition des JTC

Le Maroc rafle 4 prix avec la pièce “Les jardins des secrets”

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Après sa victoire 
sur le Portugal à la Coupe du monde, Le Maroc continue son 
ascension avec succès en raflant 4 prix à la 23ème édition des 
Journées théâtrales de Carthage.
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Le baisser de rideau
sur la 23ème édition des JTC

La frénésie du théâtre

«Venavi, Ou pourquoi ma sœur ne va pas bien»

La vie et la mort 
expliquées à nos enfants

Palmarès de la 23ème édition des JTC

Le Maroc rafle 4 prix avec la pièce 
“Les jardins des secrets”

les Journées
Dimanche 11 décembre 2022 - N°8

les journees 2022 N8.indd   12 11/12/22   00:03


