
دهوك

 œ« bI  ¨pý ÊËœ s  ÍbK³ « Õd *« v « …œuF UÐ

WOŠd *« WÝ—UL*« w  ÎULN  «—Ëœ WO²×² «  UOM³ «

…UO(« X×³ √ v²Š ¨ UN'« w Ë WL UF « w

w  WOFOKD « »—U−² « 5Ð s  œö³ « w  WOŠd *«

 «Ëœ√ b¹b&Ë Ÿ«bÐù« Èu²  vKŽ ¨wÐdF « r UF «

¨w*UF « Õd *«  U¼U&« W³ «u Ë ¨wŠd *« ÷dF «

Õd *« UN dŽ w² « »—U−² « ’uB)« tłË vKŽË

 Æw ½dH «

 البلدي أكبر مسارح تونس بني على طراز الفن اجلديد

wJÝËœ 5¼Uý XLBŽ

U¼dš¬ »dŠ W×z«—Ë ÷ËdF « ‰Ë√ Ê«—bł 5Ð ÊUDK «

»dŠ W×z«—Ë ÊUDK « 5ÐU

اجري في كتابه يورد محمود ا
من شواغـل التـأسـيس للـمـسرح
الـتـونـسي حـديـثـا عن الـبـدايات
األولى وتـدقـيـقـا من خالل نص
السلطـان ب جدران يلدز وهي
في اعتقاده تعتبر أول مسرحية
من تــألـيـف مـحــمــد اجلــعــايـبي
ــنــصـــرم كــتب مــطــلـع الــقـــرن ا
نـصـهـا ونُـشـر بـالـلـغـة الـعـربـيـة
الــفــصـحـى إضـافــة إلى بــعض
أخـبــار مـســرح عـلي بن كــامـلـة
واخلــــطــــاب الــــتــــأســـــــــيــــسي
جلــمــعــيـة اآلداب  11 نــيــسـان
1911 وكــــان اخــــر الــــعــــروض
ــسـرحــيــة الــتي عـرضـت عـلى ا
ــســرح الـــبــلــدي هي خـــشــبـــة ا
مـسـرحـيـة رائــحـة حـرب تـالـيف
يـوسف الــبـحــري ومـثــال غـازي
اخـراج عــمــاد مـحــمــد وبـطــولـة
عــواطف نــعــيم وعــزيــز خــيــون
ويحيى ابـراهيم للفرقـة القومية
لـــلــــتـــمــــثـــيـل وعـــرضـت ضـــمن
سرح العربي العاشر مهرجان ا
الذي اختتم اعماله مؤخرا وكما
شــهــدت اخلــشــبــة ذاتــهــا حــفل
ـهـرجان الـذي كـان حفال ختـام ا
رائـعــا يـالــيق بــاكـبــر مـهــرجـان
مـسـرحي عـربـي تـقـيـمه الـهـيـئـة
الـعـربـيــة لـلـمـسـرح . وبـالـعـودة
ــســـرح الـــبـــلــدي من دون الـى ا
شك فـقد ادت الـبنيـات التحـتية
ــــمــــارســــة دورا كــــبــــيــــرا في ا
ـســرحـيــة في الـعــاصـمـة وفي ا
اجلـهات حـتى أصبـحت احلياة
ـــســرحــيــة فـي الــبالد من بــ ا
التـجـارب الـطـلـيـعـيـة في الـعالم
الــعـربي عـلى مــسـتـوى اإلبـداع

وجتـديـد:  اســتـوديـو حــبـيـبـة
مــسـيــكـة لــلـتــمـارين الــبـدنــيـة
والـرقص.  اسـتـوديـو عـلي بن
عيـاد للتـدريب.  ورشة األزياء.

متجر النجارة. 

ـســرح يـنـفـتح تــدريـجـيـا أمـام ا
العـامّـة وخاصـة بـعد االسـتقالل
ــســرحي عــلي بن حــيث عــمـل ا
عـيـاد في هـذا االجتـاه في أوائل
الــســتــيـــــــنــات إذ كــان مــديــرا
لـــفــرقــة مــديـــــنــة تــونس وقــام
بـــجـــلب اجلـــمـــهــور الـــعـــريض

للمسرح.
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مـنـذ الـبـدايـات األولى لـلـمـسـرح
الــتــونــسـي في بــدايــات الــقــرن
اضي جرت مـياه كثيرة حتت ا
ـسـرحـيـة في ـمـارســة ا جـسـر ا
الـبـالد وعـلى وجه اخلــصـوص
مع جتــارب الـــفــرق اجلـــهــويــة
وحتـديـدا فـي الـفـتـرة الـتي تـلت

استقالل البالد. 

ـسـرحيـ خصـوصـا من ارجاء الـوطن العـربي كـافة واجلـاليـات الـعربـية في تسـتقـبل تـونس وعلى مـدار الـعام االف الـفنـانـ عمـوما  وا
اخلارج اضـافة الى الـفنـان االجـانب لتـقد عروضـهم الفـنيـة والثـقافـية والـتي تتـوزع على الـعاصـمة الـتونـسية وهـي حتتضـن اكثر من
يـة لـلمـسرح واصـفـات العـا ـسارح بـالطـراز الـعمـراني وحـسب ا عشـرة مـسارح مـتوزعـة عـلى عمـوم الـعاصـمـة وضواحـيهـا سـيد تـلك ا

سرحية والفنية. واستيعاب اجلمهور وكافة توابعه التي تؤهلها ان يستقبل العروض ا
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في إحـدى قاعـات جـامـعـة دهوك
أقــام الــدكــتـــور حــمــزة شــوشي
ـــيــزا  في مــعـــرضــا راقـــيــا  
أحـيـاء ذكــرى أحـد أعالم االكـراد
ـــاضي هــو طـــاهــر في الــقـــرن ا
ـعـرفة شـوشي  الـذي يـتـميـز  بـا
واألصــالــة والــدقــة في مــجــاالت
األدب والعلم والـدين . كما كانت
له أســالــيب راقــيــة في الــعـرض
الــفـــكـــري والـــشــعـــري من خالل
اســــتـــخـــدامـه رمـــوزا وأشـــكـــاال
ــا بـ جتــســد مــدى اهــتــمــامه 
يـديه ورؤاه الـعمـيقـة  اللـوحات
مـنـهـا بـخط يــده جـسـدت بـشـكل
عـــصــري لـــيــعـــرف الــعـــالم هــذا
اخملزون الـعلمي واألدبي واالرث
الـنـادر  هي لـوحـات تـاريـخـية 
وقــد  الـعــثـور عـلـى نـقــوشـهـا

ة بأوراقها الصفر العتيقة القد
 وبــعض الــلــوحــات الــعــصــريـة
الـتي جـددت صــورة الـقـد  في
كــتب ودفــاتــر وأوراق  و يــصف
األدب الــــشــــوشي الــــعـــديــــد من
األمـثلـة عـلى جمـالـيـة ذلك الزمن
ــزودة والـــطـــبـــقـــة الــفـــكـــريـــة ا
بلـوحـات شعـرية مـزخـرفة  تـعد
ة األهم من هـذه اللـوحـات القـد
بـــ الـــلــــوحـــات الـــتي مـــازالت
ـا راقيا مـشعا بـاقيـة. لتحـيي عا
بـاألصالـة اإلنسـانية كـما تـميزت
الــــــلــــــوحــــــات الــــــصــــــغــــــيـــــرة
واخملطوطـات التي تعـتبر األكثر
شــهـــرةً في هــذا الـــعــصـــر عــلى
الـــرغـم من إنــــهــــا انــــشــــئت في
ــــــة و تـــــمــــــثل عـــــصــــــور قـــــد
الــلــوحــة الــورديــة مــزيـجــا من

ـنـمـنـمـات الشـعـريـة الـتي تـبدأ ا
بحروف عـربية وتنـتهي بحروف
كــرديـة وبــالـعـكس مـع الـدقـة في
الـتـعـبـير والـشـكل  وقـد اشـتـهر
أسلوبه بالـرقي واجلمالية  وقد
سعى الدكتور حمزة شوشي في
 تطـويـر وجتـديد هـذه األسـاليب
الــفــنـيــة الــتي جــسـدت اجلــمـال
واحلـب والـــــســــــمـــــو الــــــروحي
واالرتـقـاء الــفـكـري   كـمـا وضع
أدت إلى بعض اللمـسات الفنية 
حــداثــة الــلــوحــة  واخملــطــوطــة
والـتي تــعـود بــشـكل كــبـيـر إلى
أصولـها الشـوشيـة . كمـا تتـميز
هذه اللوحات  باإلحساس الفني
ـة ــمــتــد من احلـضــارة الــقــد ا
وحـــــتى يــــومــــنـــــا هــــذا. كــــانت
الـــلـــوحـــات  تـــتـــسم بـــالـــطـــابع
الــديـــني ثـم تــطـــورت عـــلى مــر
السـن لتـصبح مزيجـا  عصريا
مـخـتلـفـا من الـثقـافـات. وحيـنـما
الـتقـيت بالدكـتور حـمزة شوشي
ــعــرض وشــرح لــنــا مــيـزة في ا
بـعض الــلـوحـات وقـال ( الـهـدف
مـن هـذا  أحيـاء ذكـرى وفـاته في
12/12/ 1962الذي يعد أحد

ـاضي. أعالم الــكـرد في الــقـرن ا

كـان له بــاع طــويل في مــخــتـلف
الــعــلــوم اإلسالمـــيــة الــعــقــلــيــة
والنـقـلـيـة والـشرعـيـة والـلـغـوية
وكان مـلما بقـرض الشعر بـاللغة
الـكـرديـة والـعــربـيـة والـفـارسـيـة
ام بالتـركية حيث يعد وكان له إ
أول طـالب مـن طـلــبــة الــنـور في
الــعـراق وكـردســتـان وقـد أجـازه
اخلــطـاط الـكـبــيـر مـحــمـد طـاهـر
الـكــردي الــذي كـان يــسـكن مــكـة

حتتـفي جمـعيـة الثـقافـة للـجمـيع بأديب االطـفال جـاسم محـمد صـالح اذ تعـقد ندوة
راحل واحملـطات التي مـربها  يـتحدث فـيها عن جتـربته االدبيـة والتربـوية  وعن ا
ي متخصص  وتعقد واهمها تأثيراً وحضوراً وتقدم في النـدوة شهادات الكاد
الـنــدوة الـيـوم االثـنــ في مـقـر اجلـمــعـيـة الـكـائـن في الـفـرع االول بـعــد مـسـتـشـفى

هندسة امل كاظم الطائي والدعوة عامة للجميع  الراهبات وتديرها ا
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سرح البلدي الذي يقع ويعد ا
عـلى أكــبـر شـوارع الــعـاصـمـة
شـارع احلــبـيب بــورقـيــبـة من
اكـبـر مـسـارحـهـا وكـان يـحـمل
في عـهـد احلـمــايـة الـفـرنـسـيـة

اسم شــــارع جـــول فــــيـــرن. 
افـــتــتـــاحه في  20 نــوفـــمــبــر
 1902وكــــان يــــطــــلق عــــلــــيه

كــازيــنــو تـــونس الــبــلــدي. 
ـعـماري تـصـمـمـيـمه من قـبل ا
جـان-امــيل رسـبــلـنــدي نـفـذه
بواسطة مقاوالت إيطالية رغم
أن األرضـية طـيـنـية ال تـتـحمل
إقامـة مـنـشـآت كـبـيـرة فـوقـها
وقـــــد بــــنـي حــــسـب الــــطــــراز
ــعـــروف بـــالــفن ـــعـــمـــاري ا ا

اجلــديـــد. كــان يــســتــوعب 856
شـخـصــا.  هـدمه سـنـة 1909
لــلـزيــادة في طــاقـة اســتـيــعـابه.
وأعيد افتتاحه في  4كانون اول
 1911بـطـاقـة اسـتـعـابـيـة تـصل
إلى  1350مــــتــــوزعــــة عــــلى 4
ـــقــــاعـــد األمــــامـــيـــة أقــــســـام: ا
قصورة واألروقة. يزانـ وا وا
الــــواجـــــهــــة اخلــــارجـــــيــــة هي
الوحيـدة التي سلمـت من عملية

الـــــــهــــــدم. وفي عــــــام  2001
تـــرمـــيـــمه مـن جــديـــد فـي إطــار

ئويته. االحتفال 
ـسـرح الـبـلـدي في بـدايته كـان ا
خـاصــا بــاجلــالــيــات األوربــيـة
واألوســاط الــقــريـبــة من احلــكم
آنـذاك. لكـن مع مرور الـزمن بدأ

الــعــام. وتــقــام الــدورة الــتــاســعــة واألربــعــون حتت شــعــار (الــقـوى
ـنـوط بــالـثـقـافــة والـفـنـون الـنـاعـمــة.. كـيف?) في إشـارة إلـى الـدور ا

واإلعالم في تدعيم جسور التواصل ب الشعوب والدول.
رحـلة الـتي نحـتاج فـيهـا إلى تنـشيط وقالـت إينـاس عبـد الدا “هـذه هي ا
الـقـوى النـاعـمـة في ظل كل مـا يجـري حـولـنا بـالـعـالم نـحتـاج إلى الـتـشبث

رأة للمضي قدما بسالم.” بالثقافة والفنون وتفعيل دور ا
ـعـرض سلـسـلـة من النـدوات مـنـها ـقـامة حتـت شعـار ا ومن بـ األنـشطـة ا
ـصرية أحد ـفقود) و(السـينما ا صرية.. اسـتعادة الدور ا (القـوى الناعمـة ا
مصـادر القـوة النـاعمـة) و(كـرة القـدم والقـوى النـاعمـة) و(الثـورة الرقـميـة وحتوالت

صري والقوى الناعمة). القوى الناعمة) و(اإلعالم ا
ـعـرض في دورته الـتـاسـعـة واألربـعـ بـعـد أن حـلت وحتل اجلـزائـر ضـيف شــرف ا
مـصـر ضــيف شـرف عـلى الــصـالـون الــدولي لـلـكــتـاب بـاجلـزائــر في دورته احلـاديـة

والعشرين عام .2016
وقـال وزيـر الـثـقـافـة اجلـزائـري عـز الـدين مـيـهـوبي “سـعـداء بـوجـودنـا في مـعـرض
عرض الـذي أرسى قواعد الـتواصل الثـقافي العربي. القـاهرة الدولي لـلكتـاب هذا ا
ـعـرض سـيـمــكن الـقـراء في مـصـر من االطـالع عـلى حـركـة الـنـشـر سـعـداء ألن هـذا ا

باجلزائر.”
عرض بعدد كبير من الكتاب واألدباء والشعراء ضمن برنامج وتشارك اجلزائر في ا
ـدير الـعام لـلمـركز الـوطني لـلكـتاب وجـمال (ضيف الـشرف) مـنهـم جمـال يحـياوي ا
فـوغـالي مـديـر دائـرة الكـتـاب بـوزارة الـثـقـافـة اجلـزائـريـة والـشـاعـرة ربـيـعـة جلـطي

والشاعر إبراهيم صديقي.
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وجتـــــــديـــــــد أدوات الـــــــعـــــــرض
ـســرحي ومـواكــبـة اجتــاهـات ا
ـي وعـــلى وجه ـــســـرح الـــعـــا ا
اخلصوص التجارب التي عرفها

سرح الفرنسي.  ا
w UIŁ lÐUÞ

جتـدر اإلشـارة هنـا إلى مؤسـسة
ـسرح الوطـني التـونسي التي ا
سـرحي الـكبـير يرأسـهـا اليـوم ا
فـاضل اجلـعايـبي وهي كمـا يرد
في تعـريفها مـؤسسة عامة ذات
طـابع ثـقـافي تـونسي ومـسـتـقـلة
ـســرح سـنـة مـالــيـا  إنــشـاء ا
 1983ويــــتــــبع نــــفـس قــــواعـــد
ؤسسات العامة غير اإلدارية. ا
عـمل محـمـد إدريس عـلى جتـديد
سـاحـات الـثقـافـية في وتـرمـيم ا
ـســرح الــوطــني الــذي أصـبح ا
بـعد ذلك يـحمل اسم الـفن الرابع
وتــرأسه آنــذاك مـحــمـد إدريس .

عـمل مـحمـد إدريس على جتـديد
سـاحـات الثـقافـية في وترمـيم ا
ــسـرح الــوطـني الــذي أصـبح ا
بــــعــــد ذلـك يــــحــــمـل اسم الــــفن
الـــرابع ومـن بــيـــنــهـــا تـــرمــيم

ـعرض القاهـرة الدولي للكتـاب هذا العام الـشاعر والكاتب واختـارت اللجنة الـعليا 
ـعـرض) إلعـادة الـتـعـريف بـشـخـصه الـراحل عـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوي (شـخـصـية ا
وبأعماله وبحثها ومناقشتها ضـمن سلسلة من اللقاءات التي يديرها ويشارك فيها

صري والعرب. عدد من النقاد والكتاب ا
عرض حتى العاشر من فبراير شباط القادم. ويستمر ا
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ــعــرض ـــكــرمـــة.  في هـــذا ا ا
عـــرض مـــا يــقـــارب اخلـــمـــســ
مــخـــطــوطـــة من خط يـــده الــذي
يــتـــمــيــز بـــالــدقـــة الــهــنـــدســيــة
واجلـماليـة الفنيـة ما ب الـكبير
والـصغيـر. قسم مـنها من تـأليفه
والـــقـــسم اآلخـــر من نـــسخ يـــده
ــطـبـوعـة حـيث لم تـكـن الـكـتب ا
ـســاجـد. مــسـتــسـاغــة لـطــلـبــة ا
وقــسم مـــنــهـــا أضــاف عــلـــيــهــا

تعـلـيـقـاته وزياداتـه. وفي جانب
آخر  عـرض لوحاته اخلـطية .
وهــذا اخلـــزين مـــحــفـــوظ لــدى.
هــذا االهـتـمـام من قــبل الـدكـتـور
حـمزة شـوشي راقي جـدا ويجب
دعـمه بــكل االيـجــابـيــات واالطـر
الـتي حتــافظ عــلى هــذا الــتـراث
الــنــادر  يـــبــقى عـــلى اجلــهــات
ـسـؤولـة عـلى الـتـراث ـعـنـيـة ا ا
ثل الفكري واإلبداعي أن تهتم 
هــــذه اخملــــطــــوطــــات الــــنــــادرة
وحتافظ عليـها  . ولو كانت هذه
اخملـــطــوطـــات الـــنــادرة في دول
أخرى اهـتـموا فـيـها وعـرضـوها
ية . والسؤال في متاحفهـم العا
هـــنــا إلى مـــتى نـــبــقى ال نـــهــتم
ــــاضي وال بــــاحلــــاضـــر وال بــــا

ستقبل .?  با
wýuA « d¼UÞ

ولـد في قـريـة " شـوش" في غـرب
مدينة عقرة عام 1917م .

تــعـلم في الـكـتــاتـيب الـتي كـانت
دارس الدينية . ثابة ا

تنقل إلى عدة مـناطق منها عقرة
دهوك سوران وبالك .

درس في أربــــيل وحــــصل عــــلى
اإلجــازة الــعــلــمــيــة عـام 1947م

ـعـروف " عـبد عـلى يـد العـالم ا
اللـه البـيـتـواتي " .أصـيب بداء
الــــــــسـل عـــــــام 1955م وادخل
مـستـشـفى األمـراض الـصـدرية
ــوصل وبــغـداد .كــتب عن في ا
ســيـرة الـرسـول الـكـر مـحـمـد
صــلى الـله عــلـيه وســلم شـعـراً
بـالــلـغـة الـكـرديـة  عـام 1956م
.أعـــد جنـــله " حـــمـــزة " كـــتــاب
ريــاض الـنــور كـولــيـزار اجلـزء
األول عام 1987م .كتـاب العـبر
والنصـائح إعداد جنله " حمزة
الـــــشـــــوشي " دهـــــوك 1997م.
وهناك كـتب لم تطبع حتى اآلن
ــنــظـوم  فن مــنـهــا " الــشـرح ا
ـنتـخب فـي ذكرى الـقـافـيـة  وا
فـخــر الـعـرب والــعـجم بــالـلـغـة
الــــعــــربـــيــــة ومــــوجـــز تــــاريخ
حـياتي.إضـافة إلى الـشعـر كان
خــطــاطــاً بــارعـاً وحــصل عــلى
إجـــــــــازة فـي اخلـط مـن قـــــــــبل
ـــعـــروف اخلـــطـــاط الـــكـــردي ا
مـحـمــد طـاهـر الـكـردي في بالد
احلجـاز توفي 12/ك1962/1م
في مدينة عـقرة ثم نقل جثمانه
إلى قــريـــة " الــشــوش " لــيــدفن

هناك في مسقط رأسه .

مشهد من مسرحية رائحة حرب

سرح البلدي في تونس ا

طاهر الشوشي مع (الزمان)

ـصريـة إيناس عـبد الدا في افـتتاح مـعرض القـاهرة الدولي قـالت وزيرة الثـقافة ا
ــشـاركـة الــعـربـيـة ــعـرض يـضـم عـددا كـبــيـرا من الـدول ا الــعـاشـر لــلـكـتـاب ان  “ا
عـرض هذا الـعـام ليـكون في أفـضل صورة واألجنـبيـة وهـناك جـهد كـبيـر بـذل في ا

”. وكما يتمناه القار
عرض سـنرى أنـشطة عـديدة مـنها الـندوات واألمـسيات وأضافت “عـلى مدى أيـام ا
والـلــقــاءات الــفــكــريـة واألدبــيــة إضــافــة إلى أنــشــطــة الـطــفل والــعــروض الــفــنــيـة

والسينمائية.”
ـعارض في مـدنيـة نصـر اعتـبارا من عـرض في استـقبـال الزائـرين بأرض ا ويبـدأ ا
صـباح الـسبت بالـتزامن من انـطالق البرنـامج الثـقافي واألنشـطة الـفنيـة لدورة هذا
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رسالة القاهرة

جناح في معرض القاهرة الدولي 


