تقرٌر حول
مهرجان نوادي الحكاٌة
تتوٌجا لنشاط شبكة نوادي الحكاٌة باللغة الفرنسٌة التً تشتمل على  9نواد
للحكاٌة بالمدارس االعدادٌة والمعاهد الثانوٌة تضم حوالً  061تلمٌذا ،انتظم
مهرجان نوادي الحكاٌة من  2إلى  01ماي  1102وهذه أبرز محاوره :
 عرض االفتتاح :قدمه الفنان محمود عبد النبً بعنوان حكاٌات من ألف لٌلة ولٌلة بمساهمة فتٌات
نادي السالم الذي قدم لوحات راقصة تأثٌثا للعرض وذلك ٌوم الجمعة  2ماي
 1102بالمركز الوطنً للفنون الدرامٌة والركحٌة بصفاقس.
 عروض نوادي الحكاٌة :قدمت نوادي الحكاٌة عروضا فً المركز الوطنً للفنون الدرامٌة والركحٌة وفً
المسرح البلدي أٌام  01و  00و  01ماي  1102وشهدت إقباال كبٌرا ونجاحا
الفتا واكتشفنا خالل هذه العروض جٌل واعد من الحكائٌن الشبان.

 عروض فرانسوا قرانج :قدم الفنان الفرنسً مجموعة من عروض القراءة بصوت مرتفع فً المركز
الوطنً للفنون الدرامٌة والركحٌة باالشتراك مع إشراق مطر ،كما قدم عروضا
فً المدارس االبتدائٌة  :القومٌة  ،الهدى والمدرسة اإلعدادٌة اإلمام سحنون.

 عرض حكاٌات بال حدود :قدمت الفنانة رائدة القرمازي مزٌد مع مجموعتها
عرضا بعنوان حكاٌات بال حدود باالشتراك مع
نادي السالم بإشراف األستاذة منى الجموسً ٌوم
الجمعة  01ماي  1102بالمسرح البلدي بصفاقس
وكان عرضا شٌقا حضره جمهور كبٌر.
 عروض للحكاٌة فً المزونة :بالتعاون مع متفقدة اللغة الفرنسٌة السٌدة هاجر الجموسً ،تم تنظٌم عرضٌن
للحكاٌة نشطهما الفنانٌن المحترفٌن محمود عبد النبً وفرانسوا قرانج بمدارس
مدٌنة المزونة بوالٌة سٌدي بوزٌد ٌومً  3و  8ماي  1102وقد شهد العرضان
تجاوبا كبٌرا من التالمٌذ والمربٌن واألهالً.
 الورشات :الورشة األولى كان موضوعها " :تقنٌات القراءة بصوت مرتفع" لفائدة األساتذة
المنشطٌن لنوادي الحكاٌة ،نشطها الفنان فرانسوا قرانج ٌوم االثنٌن  6ماي 1102
بالمكتبة الجهوٌة بصفاقس أما الورشة الثانٌة فكان موضوعها " :كتابة الحكاٌة"
لفائدة مجموعة من التالمٌذ المنخرطٌن بنوادي الحكاٌة نشطها الكاتب عصام
المرزوقً ٌومً  00و  01ماي  1102بالمكتبة الجهوٌة بصفاقس.

انطباعات التالمٌذ المشاركٌن فً عروض نوادي الحكاٌة
تعلمت فً نادي الحكاٌة العمل الجماعً واالنضباط واالحترام.
سٌرٌن التركً
تعلمت الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الجمهور وقبول الرأي المخالف لقد عشت فً
نادي الحكاٌة تجربة ال تنسى.
احمد الشعبونً
بعد  6أشهر من النشاط فً نادي الحكاٌة اكتسبت قدرات كثٌرة كالوقوف على الركح بدون
خوف – تمكنت من اللغة الفرنسٌة بشكل أفضل – تعلمت إن أكون متعاونة مع صدٌقاتً
الذٌن شاركتهن فً العرض – أحسست إننً بدأت فً إثبات ذاتً والخروج من عالم ضٌق
والدخول فً عالم أرحب ملًء باألحالم واآلمال  ..والمساهمة فً تطوٌر الثقافة فً بالدي.
لن أتخلى عن الحكاٌة وسأقص حكاٌاتً على أصدقائً وعلى مرافقً.
رحمة بن عبد هللا
نادي الحكاٌة مكننً من التعرف على أصدقاء جدد – اكتسبت ثقة أكثر فً نفسً –
أصبحت أكثر تمكنا من اللغة الفرنسٌة.
مروى البقلوطً
من خالل تعاونً مع أصدقائً فً نادي الحكاٌة أدركت قٌمة الفرٌق والعمل الجماعً
وتعلمت الثقة بالنفس و تحسنت لغتً
مالك العش
لقد كان نادي الحكاٌة فرصة للتعرف على حكائٌن مرموقٌن كالفنان محمود عبد النبً.
فاطمة المحمودي
رغم أننا قضٌنا فً نادي الحكاٌة شهرٌن فقط إال أننً فً هذه الفترة القصٌرة تعلمت قواعد
العمل الجماعً و قبول األخر المختلف.
خلود ضو

انطباعات األولٌاء الذٌن شارك أبناؤهم فً عروض نوادي الحكاٌة
الٌوم فقط اكتشفت أن ابنً أحمد متعدد المواهب فهو ٌغنً وٌمثل وٌرقص .وجدته شخصٌة
قوٌة متمكن من اللغة الفرنسٌة...أتمنى لو ٌواصل فً هذا الطرٌق.
ألفة المصمودي
مشاركة ابنتً فً نادي الحكاٌة أعطتها ثقة قوٌة فً النفس.
أحالم الحشٌشة
استفاد ابنً كثٌرا من مشاركته فً نادي الحكاٌة خاصة على المستوى اللغوي والفكري
وكذلك القدرة على الحفظ .أشجعه على مواصلة النشاط فً النادي.
سلمى حمزة

لقد أصبح ابنً بعد مشاركته فً نادي الحكاٌة أكثر حٌوٌةٌ ،عبر عن رأٌه بأكثر جرأة وثقة
فً النفس.
سنٌة القرقوري
الحظت إن ابنتً أصبحت أكثر مسؤولٌة واكتشفت الٌوم تمكنها وإتقانها للغة الفرنسٌة.
فائزة بوجلبان
سأشجعه على مواصلة النشاط فً النادي لفائدته الثقافٌة واالجتماعٌة المؤكدة.
عبد الكرٌم الفرٌخة

