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ـسرح العربي الـعاشر مسـاء غد الثالثاء ـهرجان ا هرجان الـدورة العاشرة  تختتم فـعاليات الـدورة العاشـرة 
ـهـرجان الـذي يـعـد االكـبـر ب دوراته الـسـابـقـة مـساء ـسرح الـبـلـدي في تـونس  وانـطـلقت فـعـالـيـات ا عـلى ا
ثـقف سـرح البـلدي وبحـضور حـشد كبـير من الـفنانـ وا االربعاء الـعاشـر من الشهـر احلالي عـلى خشـبة ا

هرجان. واجلمهور  وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين افتتح فعاليات ا
 

خــطــوات إلى األمــام ). وعــبّــرعن
اعـــتــقـــاده (بـــأن هـــذا الـــضـــيــاع
واالضـطــراب وغــمـوض الــنــظـرة
ستـقبل وهي أوجاع يعاني إلى ا
سـرحيـ العرب وهي مـنهـا كل ا
نـتـيـجـة حــتـمـيـة الوضـاع الـوطن
الـعربي الـذي يعيش الـيوم تـمزقا
فـي غــالــبــيــة االقــطــار الــعــربــيــة
وضــــبــــابـــيــــة في الــــنــــظـــرة الى
ـســتــقــبل ســيــتــضـاعـف إيالمـاً ا
ودفـــعـــاً إلى كـــثـــيـــر من الـــيـــأس
سرح واإلحباط وهـذا يعني أن ا
العربي ليس بخير). واستدرك أن
(هـــذا الــــضــــيـــاع واالضــــطـــراب
ـسـتـقـبل وغـمـوض الـنـظـرة إلى ا
–واحلـيـاة تـفـرض ذلك –سـتـكـون
مـخاضـاً موجـعاً وطـويالً النبـثاق
عـصـر مــسـرحي عـربي جـديـد إال
أن هـــــذه الـــــوالدة اجلـــــديـــــدة لن
تـتـحــقق مـهـمـا طـال الـزمن إذا لم
ـسرح العـربي حراً في قول يكن ا
مــا يــريـد وفـي انـتــقــاء األشــكـال
الـتـي يـريــد .نـعم نــريـد ان يــكـون
ـســرح الــعـربـي حـرا ..نــريـد ان ا
تـقـفل مـخـافـر الـشـرطـة فـي عـقول

بدع ..نريـد ان تتحطم القيوم ا
سرحي فروضـة على السنـة ا ا
وعلى افـكـارهم وتـمنى ان يـتـبنى
سـرحيـون العرب هـذا اليوم في ا
كل اقـطـارهـم فـيـحتـفـلـون بـه مـعا
ويــلـــقــون كــلــمــتــهم مــعــا وبــذلك
يصبح هذا اليوم عربيا بامتياز).
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ويـشــارك في هـذه الــتـظــاهـرة مـا
يـزيـد على  600فـنـانـة وفـنـان من
مــبـــدعــ وبــاحــثـــ ومــؤطــرين
ثلون دول وإعالمي وضيوف 
غرب اجلـزائر ليبيا اإلمارات ا
مــوريــتــانــيــا مــصــر الــسـودان
األردن سوريـا لـبنـان فـلسـط
الـــعـــراق الـــكـــويت الـــبـــحـــرين
السـعوديـة سلـطنـة عمان الـيمن
وتـــــونس الـــــبـــــلـــــد احملــــتـــــضن
للمهـرجان باإلضافة إلى عدد من
ـهـجـر من ـسـرحـيـ الـعـرب بـا ا
عـــــدة دول أجــــنــــبـــــيــــة. وتــــصل
ـشاركة في ـسرحـية ا الـعروض ا
هذه الـدورة إلى سـبـعـة وعـشرين
عــرضــاً تـــتــوزع بـــ الــعــروض
ــتـنــافــســة عـلى جــائــزة عــضـو ا
اجملــلس األعــلى حــاكم الــشــارقــة
الشيخ الدكتـور سلطان بن محمد
الـــــقـــــاســـــمـي  ألفـــــضل عـــــرض

مـــســـرحي عـــربي لـــســـنــة 2017
وعددها  11عرضـاً من اإلمارات
ـغـرب اجلـزائـر تـونس مـصر ا
األردن ســــــــوريـــــــا الــــــــعـــــــراق

والــــســـــعـــــوديــــة. أمـــــا عــــروض
ــهــرجـــان فــعــددهــا أحــد عــشــر ا
ـغرب تونس عرضـاً أيضاً من ا
األردن ســوريـا لــبـنــان الـكـويت
ـــهـــجـــريي الـــعـــراق وعـــرضـــ 
قـيمـ في الـسويـد ومهـجريي ا
ــقـيـمـ في سـوريـا وفــلـسـطـ ا
ــانـيـا هـذا إلـى جـانب عـرضـ أ
سرح الهاوي ثالن ا تونسي 
وثالثــــة عــــروض لـألطــــفــــال من
ــــركــــز الـــــوطــــني لــــفن إجنــــاز ا
رور 25 العرائس الـذي يحتفي 
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ـؤتمـر الـفـكـري لـلدورة ويـتـمـيـز ا
ـسـبق ب احلـالـيـة  بالـتـنـافس ا
مـــائــة واثــنـــ وثالثــ بـــاحــثــاً
ونـاقداً من مـخـتلف أرجـاء الوطن
العـربي  انتقاء اثـن وأربع
مــدخالً لـلــتــبــاحث خالل ثــمـاني
جـــلــســات فـــكــريــة حـــول مــحــور
ـعــرفـة ــسـرح بــ الـســلـطــة وا ا
وشـــارك الــعــراق في اجلـــلــســات
الــــتي عــــقـــدت طــــوال مـــدة ايـــام
ـــهــرجــان وشـــاركت الــدكــتــوره ا
ـعنونه سـافره نـاجي بجـلستـها ا
االنثريبولوجيا الثقافية وسيروة
ـــســـرح الـــعـــربي الـــتـــلـــقي فـي ا

وشـارك كل مـن د . قـاسم بــيـاتـلي
وكر رشيد من العراق والسويد
ـؤتـمــرات الـفـكــريـة وقـدم د. في ا
جـبــار جــودي من الـعــراق بــحـثه
عـنون التـقنيات وآصـرة التلقي ا
احلــديث  ومـــشــاركــة د. مـــحــمــد
حبيب ود.محـمد كاظم من العراق
بـبحث جمـالية الـتقنـيات الرقـمية
ــســرحي في تــشــكــيل الــعــرض ا
ــؤتـــمــرات الـــعــربي . وعـــقـــدت ا
الـــصـــحـــفــيـــة في مـــكـــان اقـــامــة
ـسـرحـية ـشـاركـ بالـعـروض ا ا
اضافـة الى تـقد الـورش الـفنـية
ــــهــــرجــــان .×امـــا طــــوال ايــــام ا
شاركة فهي: مسرحية العروض ا
خـوف  –تـالــيف جـلــيـلــة بـكـار –
اخـــراج الـــفــاضل اجلـــعـــايــبي –
ـــســـرح الــوطـــني تـــونس عـــلى ا
مـــســـرحــيـــة الـــشــمع  –تــالـــيف
واخراج جعفر القاسمي  –تونس
مــســرحــيـة عــلــيــمــســرح الــريــو 
اجلـــلــــســـة  –تــــالـــيـف واخـــراج
مــنــاضل عــنــتـر  –مــصـر  –عـلى
مسرحية حضرة مسرح الطلـيعه 
حرة تاليف واخـراج محمد ديبان
ــانـيـا  –سـوريـا عــلى مـسـرح  –ا
مسـرحـيـة طـوفان – الـفن الرابـع 
تـالـيـف بـو كـثـيـر دومـة  –اخراج
حـافظ خـلـيـفة  –تونس  –مـسرح
مـسرحـية مـابقـات هدرة – الـريو 
تـاليف واخـراج محـمد شـرشال –
اجلــــزائــــر  –مــــســــرح جــــهــــوي
مـسرحـيـة خمـسة حلـقو سكـيـكدة
اجلـرة  –تــالـيف واخــراج لــطـفي
تـــركي  –تـــونس  –مـــســـرحـــابن
مـسرحـيـة فريـدوم هاوس رشـيق 
 –تــــالـــــيف واخــــراج الــــشــــادلي
الـعـرفاوي –تونس  –مـسرح دار
مـسرحـية اوركـسترا الـفن الرابع 
 –تـــالـــيف ســمـــيـــحـــة خــريس –
اخــــراج مج الــــقــــصص االردن –
مـسـرحـية هن – سـرح احلـديث ا
تــالـــيف واخـــراج انـــا عـــكــاش –
مسرحية تونس   –مسرح الريـو 
صـابـرة  –درامـتـورجـيـا واخـراج
مــكـــرم الــســنــهــوري  –تــونس –
مـســرحــيـة مــســرح الـفـن الـرابـع 
شــواهـد لــيل  –تــالـيـف واخـراج
خليل نصيرات  –االردن  –مسرح
مسرحية اختطاف – الفن الرابع 
ن تـــالـــيف درايــــفـــو- اخـــراج ا
زيـــــدان  –ســـــوريـــــا  –مـــــســـــرح
مسـرحية اخلادمتان – ونديال  ا
تاليف جان جينيه –اخراج جواد
غـرب  -مسـرح الريو االسدي  –ا

مـســرحــيـة  –رائــحــة حـرب –
تالـيف يـوسف الـبحـري ومـثال
غازي  –اخـراج عـماد مـحـمد –
مـرحيـة صولو ـسرح الـبلدي  ا
 –تـاليف مـحمـد احلرو وهـاجر
احلامدي  –اخراج محمد احلر
غرب  –مسـرح الفن الرابع  –ا
مــســرحــيــة في قــلب بــغـداد –
تالـيف واخـراج مـهـنـد هادي –
ركـز العـربي للثـقافة واالعالم ا
 –الـسـويد  –الـعراق  –مـسرح
ــــونـــديـــال. وقـــدمت عـــروض ا
مـسـرحيـة اخـرى عـلى مـخـتلف
مـسـارح تونس لـفرق مـسرحـية
من تونس واالمارات  والكويت

والسعودية ولبنان .
وتــالــفت جلــنــة الــتــحــكــيم من
رفـيق عــلي احـمـد  –رئــيـسـا –
لــبـــنــان وخـــالــد الـــرويــعي من
الـبـحـرين والـبـرفـسـور عـثـمـان
جــمــال الـــدين من الــســودان و
مـــحـــمـــد مـــبــارك مـن الــكـــويت

ومحمد البكري من فلسط .
وتـــشــجـــيـــعــاً لـــدعم الـــكـــتَّــاب
وخـــاصــة الــشــبـــاب مــنــهم في
الــتــألــيف والـــبــحث الــعــلــمي
نـظمت الـهيـئـة مسـابـقة تـأليف
ـوجه للـكبار سرحي ا الـنص ا
فـــاز بـــهـــا ثالثـــة مـــؤلــفـــ من
الــعــراق ومــصــر وفــلــســطـ
سرحي ومثـلها تألـيف النص ا
ـوجه لـلـصـغـار عـادت لثـالثة ا
كـــتـــاب من مـــصـــر والـــعــراق
ـهم واجلــزائـر وســيــتم تــكــر

هـرجان. كما  خالل أنشـطة ا
إجــراء مــســـابــقــة فـي الــبــحث
الـعـلـمي للـشـباب دون  35سـنة
ـسرحي في مـحور »اخلـطاب ا
ــؤلف «تــــأهل بــ اخملـــرج وا
ـــغــرب مـــنـــهـم خـــمــســـة مـن ا
ومـــــصـــــر والـــــســـــودان هـــــذا
رحلة النـهائية لهذه وستعـقد ا
ـسـابـقـة خالل نــدوة مـحـكـمـة ا
ـؤتــمـر الــفـكـري حتت ضــمن ا
يـ متخصص إشراف أكاد

في اجملال. 
وتـتـمـيـز هـذه الـدورة بـحـضور
سرح العربي بقوة من خالل ا
عروض من دول عربية  وتكر
مـــســـتــحق لـــعـــشــر من نـــســاء
ـــســـرح الــتـــونـــسي ورجـــال ا
رشـــــحــــتــــهم وزارة الــــشــــؤون
الــثــقــافــيــة لــلــتــكـــر نــظــيـر
ـيدان ـتواصـل في ا عـطـائـهم ا

سرحي. ا
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أحـيـا فــنـان األغـنــيـة الــقـبـائــلـيـة اجلــزائـري إديــر في سـهـرة
اخلـميس باجلزائـر حفال فنـيا حتت شعار »لم الشمل «بعد
قـرابـة أربعـة عـقـود من غـيـابه عن الـسـاحـة الـفـنيـة في بالده.
احلفل الذي أحياه أيقونة األغنية اجلزائرية األمازيغية إدير واسمه
احلـقـيـقي »حـمـيـد شـريت «نـظم بـالـقـاعـة الـبـيـضـاويـة بـالـعـاصـمة
اجلـزائــر بـحـضـور شـخـصـيــات رسـمـيـة يـتـقــدمـهم وزيـرا الـثـقـافـة
والـريـاضـة عـزالـدين مـيـهـوبي والـهـادي ولـد عـلي واسـتـمر احلـفل
ـجـمـوعـة من األغاني ألكـثـر من سـاعـت أمـتع خاللـهـمـا إديـر اجلـمهـور 
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رسالة اجلزائر

12
في بالده جاء بـعد تـرسيم األمازيـغيـة لغة وطـنية«. وفي مطلع  2016أقر
تعديل دسـتوري أجري باجلـزائر األمازيـغية لغـة رسمية ثـانية إلى جانب

العربية.
ـحافـظة تـيـزي وزو باجلـزائر ولـود في مـنطـقـة بني يـني  ـلك إديـر ا و
سـنة  1949في رصيـده عـديد األلـبومـات الـفنـيـة منـها »صـيادو الـضوء«
»هـويات: ضـفتـان وحلم» «جبلي» «هـنا وهـناك» ?«اجلـزائر في قـلبي..

وغيرها.
كـمــا حلّن إديـر مـوســيـقى الـعــديـد من األفالم الـســيـنـمــائـيـة مـثل »امـرأة
ضــائـعـة» (1979) «قــصـر الـدم» (1980) «دمــوع الـغـازل (1990) «إلى

جانب مسلسالت هي »حب امرأة (2000) «و»عشق اليوم(2008) «.

سـوريــا شـمـاالً وجــنـوبــاً وشـرقـاً
سرحـية الواحدة وغرباً وتـقدم ا
مـرات كـثيـرة كـانت تـصل أحـيـاناً
إلى ثمان أو مـئة مرة كما اهتم
ــــســـــرح الـــــعــــربي مـــــدركــــاً بـــــا

خصائصه وميزاته وعيوبه) .
ــســرح الــعــربي في وتــابع أن ( ا
جميع األقطار العربية مع تفاوت
بـسيط بـينـها قـد توغَّل فـي حياة
الـناس فـأمتعـهم وثقَّـفهم وناقش
مـعـهم أخــطـر قـضـايــاهم فـكـانت
ـسـرح سـمـراً لــيـالي الـعـرب مـع ا
ومــتـعــة وثــقــافـة.وكــان له في كل
قـــطــر طـــعــوم وألـــوان ومــدارس
واجتــاهـــات لــكـــنه مـــنــذ أواخــر
الـــقــرن الـــعــشـــرين حــتـى الــيــوم
مـضـطـربـاً ضـائـعـاً ال يـعـرف ماذا
يـــجب أن يـــقـــول. ويــتـــخـــبط في
أشـكـاله فال يـعـرف كيف يـتـقـنـها
وهـذا مـا جـعـله عـاجـزاً عن تـأدية
مــهــمــته االجــتـمــاعــيــة والـفــنــيـة
واجلـمـالـيـة الـتي كـان يـقـوم بـها)
ـــســـرح واشـــار بــــلـــبل الـى أن (ا
الـســوري الـيـوم يـشـكل الـنـمـوذج
األوضح لــكل االضـطــراب الـنـاجت

عن الــتــمـــزق. فــهــو مـــتــوقف في
بــعض مـــدنه. وهــو ضـــعــيف في
بـعض مـدنه. وهـو مـكـبـوح مـقـيـد
سوح في كل مدنه. فيكاد يكون 
المـح فـي تــــــلـك األرض الـــــــتي ا
ـسـرح الــعـربي من قـبل دفـعـت بـا

وقــال بــكــلــمـــته ( بــكل اعــتــزاز
حتــــــتــــــضـن تــــــونـس الــــــدورة
الــعــاشـــرة لــلــمــســرح الــعــربي
وحتــتــفي مــعــكم بــكل مــفـردات
الفن الرابع وسعادتنا كبيرة ان
ـــتـــنـــا مع ارادة جتـــتـــمـع عـــز
الهيئة العربـية للمسرح لتنظيم
هـذه الـدورة في كنف االنـسـجام
ـثمر الـذي نرجو ان والـتعاون ا
ـهـرجان ) يـسـتـمر الى مـابـعـد ا
واضاف (ان تونس ذات الريادة
ــســرحــيــة الــتي يــشــهــد لــهــا ا
الـقـاصي والـداني والـتي سـعت
ـسـتنـيـرة الى االلتـقاء نـخبـها ا
بــاشـقــائـنــا الـعــرب مـنـذ مــطـلع
الـقرن الـعـشـرين اذ راهـنت مـنذ
اكـثـر من قـرن عـلى بـنـاء انـسان
متجذر في ثقافته ومتصالح مع
سرح جسرا متينا ذاته ليبقى ا
ــســرحـيــ من يــربط بــ كل ا
اجل بــنــاء شــخــصــيــة عــربــيــة
حـــديــثــة ) وخـــتم ان ( احلــريــة
الـفـكـرية الـتي تـنـعم بـهـا بالدنا
اليوم ماكان لـها ان تتحقق لوال
ــــبــــدعــــات من نــــســـاء جـــرأة ا
ــــســــرح ولــــوال مــــاتــــفــــرد به ا
ــســرحــيـ  اذ مــبــدعـونــا من ا
بفضلهم جمـيعا حتقق للمسرح
الـتـونـسي  والـيـوم نـسـعى من
اجـل تــفـــعــيـل قــانـــون الــفـــنــان
واعـــــادة الــــنـــــظـــــر في كـــــافــــة
ـسـرحـية ـهن ا الـتـشـريـعـات بـا
ـــســرح الـــتـــونـــسي لـــيـــكـــون ا
جــمـــاعــيـــا مــنــدرجـــا بــحق في
الــفــضــاء الــيــومي لــلــمــواطن 
فـاهال بــكم جــمـيــعــا في تـونس
الـــثـــقــــافـــة واالبـــداع ). واعـــلن
األمـ الـعـام لــلـهـيـئـة الـعـربـيـة
للمسرح إسماعيل عبد الله  بدأ
ــهـرجــان في بــيـان فــعــالـيــات ا
أصـدرته الـهيـئـة الـعلـيـا لـلدورة
ـسـرح الـعـاشـرة من مـهـرجـان ا
الــــعــــربي وجــــاء فــــيه (بــــاسم
الـهــيـئــة والـلــجـان الـتــنـفــيـذيـة
ـهرجـان نعـلن بدا الـعامـلة في ا
فـعـالــيـات وبـرامج الـدورة الـتي
حتـتــضـنــهـا تـونس من  10إلى
 16كانون الثاني اجلاري  وأن
الـدورة لـلـعـام احلـالي سـتـجـمع
ــفــكــرين وصــنـاع ــبــدعــ وا ا
تضيفها سرح من كل األجيـال ا
 تــــونس الـــتي شــــهـــدت أكـــبـــر
ــهــرجـان مــشـاركــة في تــاريخ ا
تضم أكثر من  600مسرحي في

مختلف الفعـاليات وأكبر مؤتمر
ـهرجـان مـنذ فكـري في مـسيـرة ا
تـأســيــسه). وأضــاف الـبــيـان(أن
سـرحيـة العربـية تـلتئم األسـرة ا
بـــتــونس من  10إلى  16يــنــايــر
 2018في إطـار الـدورة الـعـاشرة
للـمهـرجان التي تـنظـمهـا الهـيئة
الـعربـية لـلـمسـرح بتـعـاون مثـمر
وخـالق مـع وزارة الــــــــــشـــــــــؤون
الـثقـافيـة الـتونـسـية حـيث يأتي
هـرجان تنـفيـذاً لالستـراتيـجية ا
سـرح بالوطن العـربية لـتنـميـة ا
العربي ولـتوجهات الـهيئة التي
سعت منذ انطالقتـها لتكون بيتاً
ـــســـرحـــيـــ الـــعــرب يـــجـــمع ا
ــسـرحــيـ مـنــفــتـحــاً عــلى كل ا
مـتجاوزاً اجلـغرافـيا واالختالف
ــــنـــهــــجي والــــفـــنـي من خالل ا
ــسـرحـيـ أفـراداً الــتـعـاون مع ا
وفــرقـاً وجـمـاعـات كـذا الـتـعـاون
ـهـنــيـة والـفـنـيـة ـنــظـمـات ا مع ا
األهـلـيـة من نـقـابـات وجـمـعـيات
واحتــادات وفـي الــوقـت نــفـــسه
ـــؤســــســـات االنــــفـــتــــاح عـــلـى ا
الرسـمـيـة الـوطـنيـة واإلقـلـيـمـية
والـدوليـة كمـا احلال مع مـنظـمة
نظمة العربية للتربية أليكسو (ا
والـثـقـافـة والـعــلـوم) الـتي كـانت
شـــاهــدة عـــلى مـــيالد الـــهـــيـــئــة
العربيـة للمسرح عام  ?2008مع
مـنظـمـات دولـية مـثل الـيونـسـكو
والـهـيـئة الـدولـيـة لـلمـسـرح كـما
هو احلال مع الـفيدراليـة الدولية
لـــلـــمــمـــثــلـــ واالحتـــاد الــدولي
لـلعـرائس حيث كـانت اخلطوات
األولى في هذا االجتاه).امـا كلمة
الـيـوم الـعـربي لـلـمـسـرح بـدورته
العـاشرة الـقاها الـكاتب واخملرج
سرحي السـوري القدير فرحان ا
بـلـبل ودعـا بـكـلـمـة االفـتـتـاح إلى
(إقـفال مـخافر الـشرطـة في عقول
ــــبــــدعـــــ وإزالــــة الــــقــــيــــود ا
سرحي فروضة على ألسنة ا ا
وعــلى أفـكــارهم وإزالــة اخلـوف
من قــلـوبــهـم عـنــدمــا يــفــكـرون).
مـستـعـرضـا جـوانب من جتـربته
سرح سرحـية وجتربة فـرقته ا ا
الــــعــــمــــالي (حــــيث ســــار خالل
أربـعــ عــامـاً –كــمــا قــال- وفق
قـواعد تـمثلت في مـعاجلـة هموم
وقـضايا الـعصـر وأن يتوجه إلى
اجلمـهـور الـعـريض في شـرائحه
كــافــة). واضــاف بــالــقــول ( لــقــد
كـــانت الــفـــرقـــة  جتــوب أنـــحــاء

التي اشـتهـر بها عـلى غرار (أفـافا إيـنوفا) (أبي نوفـا) و(أسندو) (رجّوا)
و»يـا أوالد» «الــغـريب «الــتي تـفــاعل وجتـاوب مــعـهــا اجلـمــهـور. رافـقت
»إدير «في حفـلـته أوركسـتـرا مكـونـة من ثالث مـوسـيقـيـا ومجـمـوعة من
فـناني الـكـورال كمـا قـاسمـه احلفل بـعض جنـوم األغنـيـة الفـرنـسيـة مـنهم

جيرار لينورمون وماكسيم لو فورستييه.
ـنـتظـر أن يسـتـمر إديـر في جولـة فـنيـة إلى بعض مـحـافظـات البالد ومن ا

على غرار عنابة وبجاية وباتنة وقسنطينة وتلمسان.
يعـود آخر حـفل للفـنان إديـر في اجلزائـر إلى سنة 1979. وكان إديـر الذي
يـعـدّ ســفـيـر الـتـاريخ واألغـنــيـة األمـازيـغـيـة في الــعـالم قـد صـرّح األربـعـاء
ـاضي في مؤتـمـر صحـفي بالـعاصـمة اجلـزائر أنّ »قـراره الـعودة لـلغـناء ا

هرجان ملصق ا

هرجان لقطة من حفل افتتاح ا

هرجان  شارك في ا الوفد العراقي ا


