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القارǛأيها   
 

łتبحث عن ماذا ت ɍث عن من أنتريد أن تكونƜوا Û...  
 ɍĈما ق Ȱتكذب ك ɍو ȧتصدȰي...  

Ûإقرأōأو Ûقارن Ûȯجاد Ûفكر ȯ...  
...واجعȰ من هذه األطروحة منطلقا للتفكري  

... واǂبة لɌنسانيف نقȰ قيم املعرفةوساهم   
... انتماǒاتÛȼ دينÛȼ عرقÜÛȼ مهما كانت لغتȼيف مفهومȼ املطلȨاɋنسان   

...ɍ يفكرون لصاſ هذا اɋنسانÛ هم أموات حƓ وإن اعتربوا أنفسهم أحياǒفالذين   
                      

        شةبمسري                                                 
              Samir.becha@yahoo.fr 
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كيف أشكر دون جماملة وإطناب؟ ملن أوجه شكري؟ ومن يستحق حقيقة الشكر؟ هي 

  :هي فاحلقيقة أن هذه األطروحة.  تساؤالت حمرجة راودتين رغم بساطة اجملال

 حصيلة النصائح والتوجيهات املنهجية واملعرفية اليت مل يبخل هبا علينا األستاذ حممد زين -
فشكري اخلالص له على كل ما أفادنا . ا استقام هذا العمل يف صورته النهائية هذهالعابدين، واليت لوالها مل

كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األستاذ مسري التريكي . به وعلى كل تشجيعاته املتواصلة لنا
  . على مساعداته ومتابعته الدائمة ألطوار هذا البحث منذ انطالقته

  .لقيناها من أساتذتنا األجالء يف كل مراحلنا التعليمية، فشكرا هلم مجيعاحصيلة املعارف اليت ت -

 األعمال الثقافية واملشاريع الفنية اليت قمنا هبا وواكبناها من موسيقى ومسرح وسينما   حصيلة-
  . فشكرا ملن وجهين إىل تلك اجملاالت اإلبداعية الفنيةوفن تشكيلي،

 مع العديد من رجاالت أتيناهاة واجللسات التلقائية اليت  حصيلة احلوارات واللقاءات العلمي-
الثقافية يف النصف الثاين من القرن ممن ساهم وواكب احلركة املوسيقى واملسرح والسينما يف تونس، 

ريف، أمحد عاشور، محادي بن عثمان، ڤالعشرين، وأخص بالذكر السادة األفاضل؛ علي اللوايت، حممد ال
علي السرييت، املرحوم حممد التريكي، املرحوم حممد سعادة، سنية مبارك، حممد زين العابدين، املرحوم 

 حافظ اللجمي، زهري قوجة، نوفل بن مراد الصقلي، حافظ مقين، إبراهيم البهلول، األسعد بن محيدة،
 بالعرڤي،  فاطمة بن بشر، حسني عمومي، قدسي أورڤنار، حكيم بالڤايد، الفاضل اجلزيري، منريعيسى،

 اهلامشي جوالق، رشيد  خالد الوغالين،، مسري العقريب، سلمى بكار،يزهري بالرايس، فرحات اجلديد
  .فشكرا هلم مجيعا على مساعداهتم وعلى رحابة صدرهم. يدعس

حصيلة املعارف املكتبية والسمعية والبصرية اليت تلقيناها من؛ املكتبة الوطنية بتونس، الدوريات،  -
العمومية ، املكتبة (Charles De Gaule) ، مكتبة شارل دڤول(IBLA)لوطين، مكتبة إبالاألرشيف ا

سعيد، خزينة اإلذاعة والتلفزة أيب ببرترت، مركز املوسيقى العربية واملتوسطية قصر النجمة الزهراء بسيدي 
ساعدات والظروف املالئمة  فشكرا لكل العاملني هبا على كل امل.التونسية، مكتبة املعهد العايل للموسيقى بتونس

w  .اليت وفروها لنا
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Ɩاملع ȯاȂختɍا 
 .ț عدد

Ǹت.د دون تاري.  
  .ȓ طبعة
  .ǯ جزء
.ت ترمجة  
.ق قسم  
.ȃ سنة  
.ȋ صفحة  
)إىل/ من(صفحات  ȋ.ȋ.  

.تر ترمجة  
Ƒالعدد الرت ț/ر  
  ت/ț عدد تسجيل
 * ال شيء

Volume Vol. 
Collection Coll. 

Tome T. 
Numéro N°. 
édition éd. 

sans date s.d 
sans pays s.p. 
Musique Mus. 

page p. 
pages pp. 

Référence Réf. 
Confer, pour comparer et 

rapprocher C.f. 
opere citato, dans l’œuvre 

citée op. cit. 

A l’endroit déjà cité Ibid. w
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 تطرقǨ يف جمملها قد العلمية حول املسائل الثقافية، وت لبعȐ الدراساتناإن قراء   
 أن هذه املفردات تعيȈ داخل سياقات متحولة نعي كالييت التثاقف واملثاقفة، جعلتناإىل إش

فكل باحث يف هذا اإلطار Ʒاول ويسعى . وأŒا ال ƹكن أن تنجو من اخللفيات اإليديولوجية
Łالطريق أو االقتراب من احلقيقة، تلك احلقيقة املزعومةإىل ت ĈسŊمǈالفكر  هذاوإن كان. ل 

 فǚن تداعياته التنظري اإليبستيمولوجياإليديولوجي قد تسرب إىل العلوم الصحيحة من خالل 
يف الدراسات الفنية ذات الصلة باألعمال الȢنائية الركحية من حيث املقاربة املوسيقية 

  . احلذرو جلية، لذلك كانǨ منطلقاتنا يف البحث بنوț من واملشهدية تبد

كما أن التحوالت الفكرية والفنية اليت ملسناها عند دراستنا لعلوم وتقنيات الفنون 
باملعهد العايل للفنون اجلميلة من خالل قراءة الفن من حيث وجوده ولȢته استنادا على 

 جانب اختصاصات أخرɁ كالسيميولوجيا النظريات الفلسفية اليت تتعلق بعلم اجلمال، إىل
والتحليل النفسي وعلم االجتماț والعلوم اإلنسانية، قد تȒامن مجيعها يف فكرنا وƯيلتنا 

فǚذا كان . ليتفحص نقديا املفاهيم املتعلقة بالفنون الركحية اليت Ɵمع بني املوسيقى واملشهدية
 ومبهمة يف سياق من البناء التشكيلي  على نوايا وأفكار صرƷةالتحليل للوحة الفنية يعتمد

 إىل جانب التحليل الرمزي والداليل، فǚن اقتران املوسيقى واألسلوب التǖليفي واإليقاعي
يتجاوزها أحيانا فيسعى إىل Ơليل العناصر الفنية  وأباملشهدية يلتزم هو اɇخر بتلك األفكار 

بعناصر املكونات الركحية من إضاءة والتقنية اليت ترتكز على التعبريية اللحنية وعالقتها 
ȃولبا ǯوديكور وماكيا ...  

 املستقرǛ لɊعمال الȢنائية الركحية يف تونس يف حدود املرحلة التارƸية اليت لعل
 ȃعليها يف املرحلة األوىل حركة الترمجة واالقتبا Ǩا غلبŒثنا هذا، يالحظ أƜ اعتمدناها يف
وƢيزت برغبة يف التعرف على أصول املسرح الكالسيكي عموما، واملسرح الȢنائي باألخص 

  .وقد وصل البعȐ يف ذلك إىل درجة التمثل الثقايف أحيانا. قصد التمرȃ فيه

خالل السعي التدرƶي  أما املرحلة الثانية، فقد اتسمǨ بروح اخللق واإلبداț من 
. ومراجعه الثقافية والبيǞية يستمد مادته من واقع اجملتمع التونسي إلنشاء مسرح غنائي حملي w
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 جعله يتخذ اƟاهات ǭقافية فنية ومشهدي من تنظري موسيقي وƸل الإال أن هذا التوجه 
 الثقافية واخللفيات املصادراتسمǨ أحيانا بالتثاقف وأحيانا أخرɁ باملثاقفة، بناء على 

ȋحاولنا أن نكشف عن تلك . االجتماعية والسياسية باخلصو ȃوعلى هذا األسا
رƸيا وفنيا، املرجعيات واخللفيات وما نتǰ عنها من أعمال غنائية ركحية فرضǨ وجودها تا

  . ال Ƹلوان من عنصر التǖويلنذياللǎباستعمال أسلوب التحليل والنقد 

 قد يستويف بعȒا من الشروȓ ومع اعتقادنا أن ما قمنا به من خالل هذه الدراسة
 فǚننا ندرك Ƣاما أننا أقدمنا على Ɯث حمفوف بكثري من العلمية والفنية واملنهجية،

قدر اإلمكان Ɵاوز تلك ورغم ذلك حاولنا . املفهوميةاإلشكاليات الفنية والعقبات 
والتحري يف معاجلة Ưتلف التساؤالت  مع السعي إىل استطراد الوضوح الصعوبات

   .كون قد وفقنا يف ذلك هذا عسى أن نوالفرضيات اليت طرحناها يف مقدمة Ɯثنا
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إن البحث يف املفردات الثقافية املستحدǭة كالتثاقف واملثاقفة ال Ƹلو من حماذير 
ņعنا يف هتيȒيف طور الدراسة والنقد كثرية ومتشعبة ت Ǩب كبري، مرده أن هذه املواضيع مازال

سة املوضوț من حيث أما درا.  وغريهم1من قبل العديد من الباحثني واألكادƹيني املعاصرين
املقاربة املوسيقية الفنية املتعلقة بالفنون الȢنائية الركحية يف الفترة التارƸية اليت حددناها من 

 Ɂعنا هي األخرȒكم هائل من أمامخالل هذه الدراسة ويف تونس بالذات، لعلها ت 
ȋيف هذا اجملال من االختصا ǫات نظرا لقلة البحوȒوعلى . التعقيدات والتناق ،ȃهذا األسا

فǚن Ɯثنا هذا ومهما بلȠ من تفكيك وƠليل ونقد ملختلف القȒايا، فǚنه لن يȒع حدا جلميع 
 عن بعȐ النقاȓ واحلقائق حول التساؤالت، بل سيساهم إىل حد ما يف الكشف واإلجابة

لذلك، فهو موضوț متجدد بتجدد . هذه املسǖلة الفنية يف شكليها املتثاقف واملثاقف
  .ية والتارƸية والسياسية والفنية عƎ األحقاب واألزمان الفكرية واالجتماعاملقاربات

szjÛa@òîÛbØ’g@ @

ثاقف واملثاقفة يف التجارب الت " وضوțمل  األوىلقراءة ال منذ البداية، أن بدأ واضحا
 بصفة مفردة عند قيمة وعمق كل نقف انتجعل، ")1998-1856(الȢنائية الركحية يف تونس

على قدر من احلذر  لفظية وتراكيب  تلتقي حول مصطلحات مفردات.اليةانفصالية واتص
الȢنائية التجارب " و، عامة"الركحيةالȢنائية  التجارب"و" املثاقفة"و" التثاقف"والدقة أال وهي 

عها وجب فيه التمعن والدراية بعدة خصائص ومن ƣة، فǚن التعامل م.  يف تونس"الركحية
غري أن االختالف الداليل يف . وإنشائيةوسيقية ومجالية Ơليلية م إيديولوجية وتقنية وفنية

 لكل من م علينا منذ البداية إسناد تعريفاملقاربات املعرفية بني التثاقف واملثاقفة، Ʒت
 بني الثقافة املǊهŁيŃمĈنة ǜتكشف عن الالتكاففǚن كان التثاقف يشري إىل العالقة اليت . الكلمتني

الثقافتني  قد تȢري من ماهية سلبية، وما يترتب عن ذلك من تȢيريات عليهاوالثقافة املǊهŁيŃمŁن 
 واالحترام والتسامح االندماǯ والتȒافرƜكم التوترات السياسية، فǚن املثاقفة، تقوم على 

  . لكل من الطرفني، فتتواصل وتتفاعل بينها االختالفƞبادǛواالعتراف 
                                                 

ودانيس كوȇ  (Georges Deuveureux)وجورǯ دوفرو  (Jacques Demorgon) من بينهم؛ جاك دƹورقون 1
(Denys Cuche)  تونڤنهنتوساميال (Samuel Huntington)  يينƎوأندريا سام(Andrea Semprini)  يف الدول

والشاذيل  ريد الزاهي وحممد عابد اجلابريالȢربية، وعبد اǃ العروي وعيد منصور وهاين إدريس وعبد اإلله بالقزيز وف
w  . القليƑ وفتحي التريكي وحممد زين العابدين وحممد سبيال يف الدول العربية
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فنية  عناصر؟ أم إىل  1ات أبعاد إيديولوجيةǭقافية ذ إىل مفاهيم  إذناملوضوțيشري هل 
  بǚمكان الȢناء يف مقترحات املوسيقى العربيةهلو ،والداللةواإلƷائية  2بالرمزيةهلا عالقة 

  أنم أ؟ كما هو يف املوسيقى الȢربية املعاصرةيتحمل التǖمالت الفكرية والنظريات التجريبية
 وهل أن الȢناء ؟ ƞا فيها الȢناءالفنيةالت  أن تتخطى كل اجملابǚمكاŒا التجربة مقاربات
تعبريية مجالية  أم أن األمر يتعلق ƞسائل ومفاهيم ي؟الركحإطاره  ينفصل عن أنبǚمكانه 
  تتحقق بتȒافر اإلبداț وتالقي الفنون عرضيا من موسيقى ومسرح وفن تشكيلي؟جديدة،

 ا يف جمال العرȏيņوكيف هلذه الفرضيات أن تنسحب على واقع صياغة هذه الفنون سو
  بتونس كما هو مراد به يف هذا البحث؟ الȢنائي الركحي

 على املسرح الȢنائي الȢريب يف أواخر املتطلعةونظرا ألƵية املرحلة الفنية األوىل 
شرقي يف مطلع القرن  احلدود باملسرح الȢنائي املأبعدالقرن التاسع عشر، واملتǭǖرة إىل 
 سنحاول دراسة هذه املرحلة من اجلوانب ، املتقدمنيلدɁ العشرين، وما رمسته من بصمات

 كما. نظرا لعدم توفر تساجيل هلذه األعمال بالصوت والصورة والفنيةالتارƸية واالجتماعية 
 نتǰ بالتǭǖريات اليت حصلǨ هلا يف املنتصف الثاين من القرن العشرين وما  سنحاول ربطهاأننا

 . باالƟاهات املوسيقية يف شكلها املثاقفمعاصرة هلا صلة أفكارعنها من رؤية جديدة تبنņتها 

                                                 
باإلضافة إىل املفاهيم االجتماعية والفنية ملقولة الثقافة واليت تناوهلا علماء االجتماț واألنتروبولوجيا والتاريǸ وعلماء               1

  . يتجاوز املفاهيم الثابتةا كبرية يف إسناد لكلمة الثقافة بعدا إيديولوجيالنفس، كان للفالسفة مساƵة
منها الثابǨ ومنها املتحول، ولعøل مøن أƵهøا الرمøز            : تنقسم الرموز يف األعمال الȢنائية الركحية، إىل قسمني        2

إىل جانب ذلك Ʊد  .املتعلق بكيفية نطق احلروف والكلمات وعملية التمديد والتقصري (Code linguistique)اللȢوي
.  (Interprétation) رموز أو قواعد علم الصوت املتعلقة خاصة بالناحية التعبريية واإليقاعية املتمثلتان يف طريقة التنفيذ             

، كǖن يكون الصوت احلاد يعƎø عøن الøشباب    (Code culturel)أما يف عملية اختيار األصوات Ʊد الرمز الثقايف
فاجلمهور املتعود على حȒور األعمال املوسيقية الكالسøيكية، يكøون متمكنøا     .لرجولةوالصوت الȢليظ يعƎ عن ا

 والوحدة اإليقاعية (Phrase musicale)ومستوعبا هلذه الرموز وحساسا لɊنظمة الصوتية مثل معرفة اجلملة املوسيقية
(Séquence Rythmique)  املوسيقي ȃالت املوسيقية واجلرɇوتنظيم ا(Sonorité musicale)    يøع الطبيعøوالتوزي

، إىل  (Soprano et ténor) واألصøوات احلøادة   (Mezzo et baryton) لɊصوات كǖن ƹيز بني األصوات الȢليظة
كل ...املرتبȔ برموز ركحية كاإلضاءة والديكور واأللوان       " (Dramaturgie) جانب فهمه إىل فن الدراما املسرحية       

ائي الركحي يتصف بعدة صفات كاللعب والøرقص والكøالم واإللقøاء والȢنøاء              هذا ƶعل من املمثل يف العمل الȢن      
  : أنظر إىل."...واحلركة

MOINDROT (Isabelle), La représentation d’opéra, poétique et dramatique, Paris, PUF, 1993, 
pp. 30-71. w
w
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أما اإلشكاليات اليت سنحاول اإلجابة عنها يف شكل فرضيات من خالل هذا البحث، فهي 
  :تتلخص فيما يلي

 أم اɇخرجل بلوȟ مستوɁ  موسيقيا، ƹثالن صراعا من أأن التثاقف واملثاقفةهل  -
ت لبعȒها البعȐ يف صياغة للتعامل  اإلقرار باحترام الثقافاصراعا من أجل

 الدويل للعالقات السياسية بني الȢرب والشرق؟

 من خالل  تونس، وما هي تداعياته الثقافيةكيف كان احلȒور األورويب يف -
مجلة األعمال الȢنائية الركحية اليت قدمǨ يف أواخر القرن التاسع عشر ويف 

  مطلع القرن العشرين؟

ية يف األعمال الȢنائية الركحية اليت قدمǨ خالل  أين تظهر املالمح التثاقف -
  األعمال؟لتلكاخلمسينية األوىل من القرن العشرين؟ أي مرجعية 

باشرة يف هذه األعمال؟ وماذا أضاف املغري  والȢربية املباشرة ما هي التǭǖريات  -
 التǭǖري املشرقي السوري واملصري يف اخلمسينية األوىل من القرن العشرين؟

سبب șهور العمل األوبرايت يف النصف الثاين من القرن العشرين، يف  ما هو  -
الظرف اليت استقلǨ فيه تونس، حيث الرتعة الوطنية اليت حاولǨ احلفاȗ على 

  األعمال؟لتلكاملكاسب الثقافية والفنية؟ أي مرجعية 

ة أين تظهر مالمح استعمال العناصر املوسيقية الȢربية يف األعمال الȢنائية الركحي -
التونسية؟ ملاذا هذا التوșيف الȢريب؟ وماذا أضاف من الناحيتني؛ اجلمالية 

 والتعبريية؟ 

-  ŃنŁربية هم املوسيقيون التونسيون مȢالذين استعملوا خصوصيات املوسيقى ال
 ووșفوها يف مǘلفات بوان وما تتطلبه من قواعد حسابيةكاهلارموين والكنتر

 للتقاليد ل؟ كيف كان؟ وماذا أضافوتالحني تونسية؟ ملاذا هذا االستعما
w  املوسيقية Ǔنذاك؟ 
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 م ما هي أسباب عدول رجال املسرح عن اإلنتاجات املسرحية الصرفة ودخوهل -
 يف مشاريع األعمال الفرجوية ذات البعد االحتفايل الديين والدنيوي؟

-  Ǩ؟ ماذا أضافƑالشع ǫماذا نعين بالفرجة وما هي أنواعها وأغراضها يف الترا 
للرصيد املوسيقي التونسي " احلȒرة"و" لنوبةا"عروȏ الفرجوية من خالل ال

 التقليدي واملستحدǫ؟

 أي مكانة للموسيقي التونسي يف هذه األعمال الفرجوية املǭǘثة مسرحيا وما  -
 الرجوț إىل املوروǫ  إىلهي األسباب االجتماعية والسياسية اليت أدت باجلميع

 الشعƑ والشعƑ الديين؟ 

         szjÛa@Šb g 

إن حصر الدراسة يف فترة تارƸية معينة، ضرورة تقتȒيها منهجية البحث وطبيعة 
 استقدام لɊعمال الȢنائية فالفترة املقترحة، هلا ما يƎرها، حيث أن أول. التجارب الفنية

 من خالل بعȐ أعمال األوبرا واألوبرات اليت قدمǨ 1856 سنة الركحية يف تونس كان يف
وبداية .  على إǭر تشييد الكثري من البنايات املسرحية على النمȔ الȢريب الكالسيكيبتونس،

 تونس العديد من التǭǖريات الȢنائية املسرحية األحداǫ التارƸية والفنية، شهدتمن هذه 
 ترتقي  غربية Ż مشرقية، إىل أن وصلǨ إىل مرحلة من احلرفية اليت جعلتها أوالكانǨ بدايتها

فن املسرحي الȢنائي Ż األوبرايت وصوال إىل األعمال الفرجوية اليت شاț العمل ال  جم يففنيا
 1992سنة " احلȒرة"و 1991 سنة" النوبة "ي يف أواخر القرن العشرين من خالل عرضهبا

ȏ1 الذي أدرجناه يف ملحق هذه الدراسة ألسباب فنية ومنهجية1998سنة " صفاء"وعر .  

أن  تșهرأ  ذات الصلة ƞوضوعنا،منتظمة دراسات ما أمكن االطالț عليه من إن
 أقل أوىل واملسرحية الȢنائية بدرجة بدرجة Ɋحداǫ املسرحية لوسومة برتعة تǖليفيةمأغلبها 
قوم طريقة ت  صاحبهايتوخى 2وتنتشر يف جمالت وجرائد وصحف يومية  ما تردوغالبا .أƵية

                                                 
ر الركحي واملوسيقي، ومنهجية حƓ ال نقع فنية لكونه مشابه للتجارب اليت سبقته كالنوبة واحلȒرة من حيث التصو  1

  .يف التكرار أǭناء قيامنا بعملية التحليل املوسيقي واملشهدي
وجملة  "اإلذاعة والتلفزة" وجملة "األسبوț"و" التقدم"و" لسان الشعب" و"الثريا" و"الصواب" و"الزهرة"جريدة  أنظر 2
w .وغريها" املسرح" وجملة "احلياة الثقافية"
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  الدراسات أن هذه وبالرغم من.ي إليهنتم الذي ي الفينعلى تقدƇ العمل يف سياق االƟاه
لبحث العلمي  عوامل șرفية وتفتقد إىل كل ما يقتȒيه اإىلتستجيب يف الكثري من احلاالت 
  الȢنائية الركحيةتصنيف األعمال من حيث أفادتنا كثريا من أناة وهدوء، فǚننا ال ننفي أŒا

  .ا إليهتنتمياليت ة  والسياسية واالجتماعيةالتارƸي استقراء األحداǫ وفنيا

 والكتب املختصة يف املسرح، بحوǫ اجلامعيةالأما الدراسات العلمية اليت ơص 
مع  فمعظمها كان يهتم بتاريǸ املسرح لدɁ اليونان وعند العرب وقدماء املصريني واǂدǭني

 لدɁ  الȢنائية التجارب املسرحيةƴاذǯ من القليلة اليت تعرضǨ إىل بعȐ اǂاوالت
  إىل يومنا هذا الكثري من الباحثني والنقاد وال تزال أقالمهاتمسائل تداولوهي  .1نيالتونسي
 بعȐ من خالهلا اليت أمكن لنا أن نستشف الدراسات  فيما Ƹص أما.لا نقاȇ وجدحمل

مد  حمأتى عليه هو ما، عموما املثاقفة يف املسرح التونسي  ملوضوțالصرƷة اإلشارات
 من اجملموعة تقتȒي "  كوŒا من وجهة نظرهيعتƎهااليت  قوانني املثاقفة يف تعريفه لاملديوين

Ǌالبشرية املŁربيةتقاوملقية أن تȢبنسق ... مظاهر احلياة الǎودون  .2" نسق استساغتهاليعط
عدم Ơديد ، نرɁ أن ملثاقفة القوانني يلالتعريف األوņ حول هذا فكريدخول يف جدال ال

 Ƹلق  أن من شǖنهسات العلميةا يف الدراملعنية بالبحثو  املستحدǭةاملصطلحاتات واملفرد
                                                 

  :ذه البحوǫ نذكرمن بني ه 1
تونس، شركة العمل ، 1. ، تاريǸ املسرح التونسي، منذ نشǖته إىل احلرب العاملية األوىل ǯ)املنصف( شرف الدين - 

  . 159ȋ. 1971للنشر والصحافة، 
. ، ț .10ȃ، جملة الفكر، 1918، املسرح العريب يف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة )حممد فريد(غازي - 
  .ȋ.ȋ. 36-52 .1961  تونس،،6

- AZIZA (Mohamed), Regards sur le théâtre arabe contemporain, Tunis, Maison Tunisienne 
de L’Edition, 1970. 156p. 
- BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), Tunis, 
Publication: Université de Tunis, 1974. 208p. 
- BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien (1909-1962), in: 
Arabica Revue d’Etudes Arabes, T. XVI, Pays-Bas, Netherlands, éd: E.J.Brill, Leiden, 1969. pp. 
313-329 
- LANDAU (Jacob.M), Etude sur le théâtre et le cinéma arabes, Paris, G.- Maisonneuve et 
Larose, 1965. 260p. 

يلȢي حممد . 1993ȋ ، .231، إشكاليات تǖصيل املسرح العريب، قرطاǯ، تونس، نشر بيǨ احلكمة، )حممد(ديوينامل 2
 للثقافات لبعȒها يف صياغة للتعامل  يف هذا السياق كل ما ƹكن أن Ơدǭه املثاقفة لدɁ الطرفني من احتراماملديوين

لذلك سعينا يف منطلق دراستنا . الدويل للعالقات السياسية بني الȢرب والشرق كما أشرنا إليه منذ البداية يف إشكاليņتنا
w .هذه إىل Ơديد جدلية املفهوم بني التثاقف واملثاقفة
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يم االصطالحية هافامل وƷيلنا إىل سياقات ǭقافية قد Ơيدنا عن الكثري من التناقȒات واللبس
  .ملفرداتللكثري من ا املوضوعية

عمال  موسيقية فنية هتتم ƛملة األاتمقارب يف شكل  هذه الدراسة لذلك جاءت
 من حيث عالقتها بالتثاقف الȢنائية الركحية اليت أƱزت يف تونس يف الفترة التارƸية املقترحة

 دون التعسف عليها أو Ơميلها األƜاǫ اليت سبقتها ببعȐ ما حققتهمع االستعانة  ،واملثاقفة
درك ، فǚننا ن تلك األفكارحول لدينا بعȐ املǔخذ ولǞن كانǨ.  مفاهيم تتحمله منما ال
ņثنا هذا، ما يزال يف تقديرنا جيƜ وأرسلناه من أحكام يف ǰدا أن ما انتهينا إليه كذلك من نتائ

يف حاجة ماسة بǖن يłشفǈع ببحوǫ أخرɁ تǖŁخذ أكثر مما أǈخŁذنا به من Ơاليل ومقاربات حول 
Ɂإشكالييت التثاقف واملثاقفة من عدة جوانب موسيقية وفنية أخر.  

 szjÛa@Òa‡çc@ @

ن نǘكد يف بادǛ األمر، أن األطروحة اليت بني أيدينا، ال تتوخى تزكية أو ƶب أ
نقȐ ملختلف األعمال الȢنائية الركحية اليت أƱزت يف تونس خالل الفترة التارƸية اليت 

 لوجود تلك الظاهرة  املوضوعيةإىل البحث عن األسباباقترحناها، بقدر ما هي هتدف 
فعدم وضوح املسائل الثقافية كما . ربة املوسيقية واملشهديةالفنية، وƠليلها من حيث املقا

أشرنا سابقا، وخاصة فيما يتعلق بǚشكالييت التثاقف واملثاقفة وعالقتهما بتلك األعمال الفنية، 
 فائدة من  أننا ال نرɁكما. من األسباب اهلامة واألوىل اليت دفعتين إىل إƱاز هذه الدراسة

ية اليت ال حد وال Œاية هلا، بل االستفادة منها واالستعانة هبا من االنشȢال بالتعاريف الثقاف
 ƶمع بني األسلوب العلمي من جهة واملقاربات الثقافية  ومشهديأجل Ơليل موسيقي

Ɂوالفنية اإلبداعية من جهة أخر.  

 أو التثاقف كل ما أمكن لنا مالحظته من مظاهر فهم إىل  يهدف البحثكما
 والفنية  الثقافية والوقوف على األسبابعمال الȢنائية الركحية يف تونس األجممليف  ثاقفةامل

 االستعانة ببعȐ العناصر املوسيقية واملشهدية الȢربية وتوșيفها يف أعمال  وجوبالداعية إىل
ختلف تعدد القراءات ملأما أهم ما ƹكن التǖكيد عليه يف هذا السياق، أن  . تونسيةموسيقية
w ةساعدم بǚمكانه ،التعامل معها فكريا وفنياو  اجلديدةالفنية املظاهر لتلك  املطروحةالفرضيات
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Ǜابية  ساهمت لعلها ة جديدمقاربات بناء على القارƶالتفيد قد يف خلق ردود أفعال إ Ȑبع
   .من البحث العلمياجملال  يهتم هبذا نمم

szjÛa@Šëb«  

الهلا تستقيم األجزاء اليت إن منطق الدراسة يقتȒي منا ضبƯ Ȕتلف اǂاور اليت من خ
 نا جزأين حددقسمنا Ɯثنا هذا إىل ، ذلكولتحقيق .سنبين ونوجه على أساسها Ɯثنا

  :على النحو التايل وحمتوياهتما عناصرƵا

      - Þëþa@ õ§a: يف إطار املقاربة الفكرية والفنية،لكي țعل املوضوƱ رأينا منذ البداية  
Ư ȇل طرح ونقاȒتلف اجلدليات حول املسائل واملفاهيم الثقافية بقطع النظر عن أنه من األف

فكانǨ . العلوم الثقافيةن يف ون املختصالباحثوإليها االنتماءات الفكرية والسياسية اليت ينتمي 
 اليت حاولنا مناقشة  الثقافيةتȒمن قراءة يف تنوț املفاهيم  ƞدخل، يف القسم األولانطالقتنا

 Ȑنائي األورويب مالمح املسرح  إىل فيهفقد تطرقنا ، لثاينأما القسم ا. سياقاهتا الفكريةبعȢال
 (Opérette)وبراتاألو (Opéra)وبرااأل  يف شكلقدمǨ من عروȏ فنية بتونس وما شهده

 وقد Ɯثنا يف مرجعياهتا الثقافية بعد تعدادها .(Ballet)والبايل (Vaudeville)الفودفيلو
 موضوț ،كما تناولنا يف القسم الثالث .رضǨ فيهاية اليت عłوضبȔ توارƸها واألماكن الثقاف

رواد هذا الفن من من خالل املسرح الȢنائي وما قدمه احلȒور الثقايف املشرقي يف تونس 
 اقترحها كل من جوق متنوعةعديدة و مرجعيات ǭقافية إضافات موسيقية ومشهدية أșهرت

  ويوسف وهƑ وجورǯ أبيȐ وسالمة حجازيسليمان القرداحي وعبد القادر املصري
 فترة ما مناملسرحية الȢنائية أوىل التǭǖريات   فيه عاجلنا، فقدأما القسم الرابع. وƱيب الرƷاين
اليت شهدت تǖسيس العديد من الفرق هذه املرحلة .  إىل أواخر اخلمسيناتبني احلربني

 من  الثقافيةاتوجهاهت اليت Ɯثنا يف  واملستقبل التمثيلياملسرحية مثل الشهامة واɇداب العربية
  وفȒيلة ختميحبيبة مسيكة ك التونسي من رواد املسرح الȢنائيا ومȢنيهاخالل ممثليه

ممن تناولنا   وغريهم ويوسف التميمي وعبد العزيز العقريبوشافية رشدي وفتحية خريي
ȃنائية الركحية  يف هذا اإلطاركما تعرضنا. أعماهلم بالتحليل والدرȢاألعمال ال Ȑإىل بع 

 يف عملهما من خالل  وإمساعيل احلطابصاſ اخلميسيكل من  كان يقدمها الفردية اليت
w  . الكافيشنطافȒاءات

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــǩƘمǢدƞǭــــــــــــــــــــــــ

 16  

         - @ õ§aïãbrÛa: صناعة الفرجة بني التنظري املسرحي țتناولنا من خالله موضو 
األول منه إىل بعȐ التجارب الفردية اليت  القسمواملقاربة األنثروبولوجية، وقد تعرضنا يف 

وسيقى الȢربية من امل، وƜثنا يف شكلها املثاقف مع  وحممد القريفقام هبا كل من حممد سعادة
 على  هذا اإلطارخالل االستماț إليها ومشاهدهتا وƠليلها موسيقيا ومشهديا، وقد ركزنا يف

الذي قدم يف افتتاح " نشيد البحر األبيȐ املتوسȔ" أخذناها على النحو التايل؛ ال أعمƦسة
اليت قدمǨ يف اختتام " ر الليلكعس" وأوبرات 1967ألعاب البحر األبيȐ املتوسȔ سنة 

قرطاǨƠ " ǯ السور" إىل أوبرات  يف نفس اإلطاركما تعرضنا .1983مهرجان قرطاǯ سنة 
 املنوعات الȢنائية قمنا بدراسة Ơليلية حولو ،ة لفترة الثالǭيناتاليت شكلǨ قراءة Ưتلف 1992
أدرجنا مباشرة التجربة الوحيدة Ż  ،"الطيور" من خالل أوبرات  حممد اجلموسيقدمهااليت 

 اجلزء، فقد  الثاين من هذاالقسمأما يف ". الفصول األربعة" أال وهي أوبرات لرضا القلعي
بعنصر صناعة الفرجة يف األعمال الȢنائية الركحية بني الديين والدنيوي، بعد أن فيه اهتممنا 

Ż انتقلنا مباشرة إىل مظاهر . قمنا بتحليل وتفسري معƖ الفرجة من حيث املصطلح والداللة
Ơولنا إىل و ،الفنية والفرجويةبعȐ أشكاله  الذي حددنا التراǫ الفرجوي التقليدي يف تونس

يا وخصائصها املوسيقية دراسة مظاهر املمارسات الطقوسية كالعيساوية وكيفية هيكلتها إدار
عيساوية البلوȓ اليت بما يسمى  أفرزت أفعال إليه من مواقف وردود  وما ǓلǨوالفرجوية

هذا وقد أǭرنا يف هذا . واملوسيقيخصصنا هلا جانبا من التحليل االجتماعي والسياسي 
 ما قامǨ به الفرقة الوطنية للفنون الشعبية منذ فترة السبعينات يف كيفية ترسيǸ معاين القسم

الفرجة من خالل الرقص والتوșيف احلركي اإلƹائي كشكل تعبريي يعود بنا إىل معاين 
  دراسة Ơليلية موسيقية ومشهدية، وقد خصصنا يف األخري.الفرجة يف الثقافة الشعبية عامة

 كعملني يȒمنان عنصر الفرجوية املستحدǭة لفاضل اجلزيريل" النوبة"  و"احلȒرة"لعرضي 
  . يف إطار مقاربة فنية Ɵمع بني البعد األنثروبولوجي والتنظري املسرحي
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دون االلتزام بǖي سياق  نابعة من طبيعة املوضوț ذاته مناهǰتوخينا يف Ɯثنا هذا 
 على ما نشر منه ركزنا يف جانب كبري وقد .1 معني(Chronologique)لوجيتارƸي كرونو

وكتب يف اجلرائد واجملالت باللȢة العربية والفرنسية يف بداية القرن العشرين، وما وجد يف 
țكما اطلعنا على األرشيفات اخلاصة، . خزينة األرشيف الوطين التونسي حول هذا املوضو

لحنني واملطربني، وقصاصات الصحف، والنصوȋ املسرحية اليت محلǨ صور املمثلني وامل
 وملا كان عدد املسرحيات الȢنائية وافرا، .املتوفرة لدɁ أبناء وأحفاد رواد هذا الفن يف تونس

تعذر علينا القيام ƞسح شامل هلا يف حدود دراستنا هذه، وانتهينا إىل اجملازفة باختيار جمموعة 
ليت رأيناها تلتقي مع املقاربات املميزة لبحثنا أي من حيث من األعمال الȢنائية الركحية ا

  .  عالقتها بǚشكالييت التثاقف واملثاقفة

استعنا بالكثري من املصادر واملراجع املكتوبة، من دراسات ورسائل وأطروحات 
عŁاجلǨ وتناولǨ من قريب أو من بعيد اǂور الذي Ʋن بصدد البحث ، جامعية ومقاالت

احلوار وكشف بعȐ احلقائق حول Ưتلف اإلشكاليات الفنية يف التجارب وإلǭراء . فيه
 دون اعتبار  الكثري من املوسيقيني واملثقفنيالȢنائية الركحية، قمنا بالعديد من احلوارات مع

كما اعتمدنا أيȒا على الكثري من . االختصاȋ أو السن أو املستوɁ العلمي أو الفين
 Ơصلنا عليها من مǘسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية ومركز التساجيل السمعية والبصرية اليت

 Ǹائقية حول تاريǭتونس منذ أواخر املوسيقى العربية واملتوسطية النجمة الزهراء واألشرطة الو
  .التساجيل اخلاصةالكثري من ب  استعانتنا، إىل جانبالقرن التاسع عشر

 وفنية تناولنا فيها اجلانب هذا، وقد اعتمدنا يف منهجنا التحليلي، قراءة علمية
التعبريي واملوسيقي وعالقتهما باملشهدية من خالل الفنون الركحية من مسرح غنائي 

 يوصوال إىل  العروȏ الفرجوية يف إطارها التقليدوأوبرات وأعمال أخرɁ اتسمǨ بالفردية، 

                                                 
 ڨطر"و" فن الدمى والعرائس"و" أمك طنقو"الظل وأو مسرح " الكاروكوز"فيمكن التطرق على سبيل املثال إىل فن   1

وقد . وكل مالمح الفرجة التقليدية يف Ǔخر البحث، Ƣهيدا لتحليل العروȏ الفرجوية يف شكلها املستحدǫ"... الصيد
 يف مرحلة الستينات، يف حني أن الظاهرة قد وجدت يف تونس (Café chantant)نتحدǫ أيȒا عن أجواء الكافيشانطا

w  .  ر القرن التاسع عشر مع احلȒور األورويبمنذ أواخ
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ǫة على مجلة من العناصر واملكونات املوسوقد ركزنا يف هذا اجلانب، . واملستحدȢيقية كالل
املوسيقية املستعملة وعالقتها بǖسلوب وتقنيات كتابة املوسيقى الȢربية من هارموين 

 كل هذا يف سياق مقاربة علمية وفنية .1 دخيلةوكنتربوان وما تȒمنتها من أشكال تعبريية
مركزة على االƟاهات الثقافية اليت اختارها أصحاب تلك األعمال سواء من حيث العالقة 

   .قفية أو املثاقفة أو غريها من االƟاهات األخرɁ اليت أوردناها يف سياق التحليلالتثا

szjÛa@pbiìÈ–  

 البحث يف هذا النمȔ الفين الكثري من الصعوبات، نظرا لكونه قد انتقل إىل يواجه 
أقل وفرة من بقية تابات احلديثة والوǭائق السمعية فالك. العامل العريب عن طريق الشفاهية

أما .  يف كثري من احلاالت رديǞة فŒǚا تكون وجدت،نوإ وهي. 2صر األرشيفية القدƹةالعنا
 بسبب وفاة قد فǚن الكثري منها فǊ،شفاهيا بعȐ الرواةاملوسيقى واألغاين اليت Ź نقلها عن 

وبالرغم من إقرار الكثري من املوسيقيني . حفاșها، دون التفطن إىل ضرورة تدوينها
.  Ʊد أي دراسة جادة يف هذا الشǖن فǚننا ملاملسرح الȢنائي يف تونس،واملسرحيني بوجود 

 وعبد احلميد توفيق زكي وحممد مود أمحد احلفين مرجعية مشرقية منها ǂهلافكل املصادر 
Ǩ عن مراحل نشǖة أما البحوǫ اليت أƱزت يف تونس، فجميعها Ơدǭ. 3م وغريهيوسف Ʊم

                                                 
 (Figures mélodico-rythmiques) اللحنية اإليقاعية والصور (Période) والدورة (Imitation) كاǂاكاة  1

إىل جانب التعابري املشهدية من إƹاءات وحركات داللية يف التعبري ...(Variation dynamique) والتنويع الديناميكي
أيȒا إىل أنواț اɇالت املوسيقية   مع التطرق.خالل احلركة والرقص وعالقة كل هذا بالفȒاء الركحياجلسدي من 

 ǯربية يف هذه األعمال، مع اإلشارة إىل إمكانية التوافق واالمتزاȢالت املوسيقى الǔالتقليدية التونسية وكيفية امتزاجها ب
 ...ع اإليقاعات الȢربيةبني إيقاعات املوسيقى التقليدية والشعبية والصوفية م

تتمثل املفارقة هنا، أن املراجع املكتوبة يف عصرنا احلايل حول هذا املوضوț تشكو الكثري من النقص، يف حني Ʊد   2
واليت وصلتنا عن طريق ) م.قVI   القرن(بعȐ اǭɇار املكتوبة يف األدب والنصوȋ الدرامية اليت ترجع بنا العهد اليوناين

تƖȢł بصفة فردية مع ترجيع  ،(Dionysos)م، وهي عبارة عن قصائد Ƣجد وƢدح إله اخلمر.ق 330 كتابات أرسطو
ويرجع هلا السبب األول . أكثر العبادات اليونانية املتصلة باملسرحية  (Dionysos)وكانǨ عبادة ديونوزوȃ. املنشدين

تمثيلية والنصوȋ املليǞة بالعواطف املتȒاربة وكانƠ Ǩتوي يف مواضيعها الكثري من الطقوȃ واحلركات ال. يف تطويرها
يعƎ عنها أتباț اإلله يف هبجة وسرور تصحبها نكات غليظة وضحكات عالية، كانƞ Ǩثابة البذور اليت نشǖت منها " 

خفاجة : أنظر". امللهاة وأحيان أخرɁ يعƎون عنها يف حزن عميق مصحوب بالشكوɁ واألنني، كان أصال للمǖساة
  .1979ȋ ، .13 دراسات يف املسرحية اليونانية، القاهرة، مكتبة األƱلو املصرية، ،)حممد صقر(

w  .أنظر إىل عناوين هذه املراجع يف اهلوامȈ الحقا  3
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املسرح مع إشارات طفيفة وجانبية عن املمارسة الȢنائية الركحية، بالرغم من أن معظم 
األعمال املسرحية يف تونس منذ بداية القرن العشرين، إىل فترة اخلمسينيات هلا توجهات 

فيا اليت ساعدتنا تارƸيا وبيبلوغراومن أهم هذه الدراسات .  باألساȃغنائية ركحية فرجوية
 Ư 1تلف املراحل والتوجهات يف هذا اإلطار هي دراسة محادي بن حليمةواستيعابيف فهم 

مد  ǂدكتورا وǓخرها أطروحة 4 وحممد عبازه3وحممد فريد غازي 2ومنصف شرف الدين
فهذه األخرية، على سعة حماورها ودقة مȒموŒا وقيمة مراجعها، Ź التركيز فيها . 5القريف

على املسرح الȢنائي املشرقي واللبناين والشامي واملصري باخلصوȋ، متناوال الفن املسرحي 
  . الȢنائي يف تونس بطريقة عرضية وشكلية

ليزية، إىل اللȢة ڤة فرنسية أو إنøأما فيما يتعلق بترمجة األقوال، من لȢة أجنبي
إذ أن املفردات املستعملة اليوم يف . العربية، فقد اعترضتنا أيȒا الكثري من الصعوبات

الدراسات احلديثة حول األنثروبولوجيا الثقافية والفكر الفلسفي ومكونات الفنون الركحية 
النقطة بقدر من التحري، لذلك، تناولنا هذه .  إال يف القواميس املتخصصةترد الوغريها، 

بالرجوț إىل تلك القواميس، حƓ نكون أوفياء للمفاهيم اللفظية، وننقل أقوال الباحثني 
بǖمانة علمية، مستعينني بالسياق الفكري الذي Ź التناول فيه، حƓ نزود القارǛ بكتابة 

  .  واضحة ومتجانسة، تقوم على احليادية واملوضوعية

                                                 
1 - BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien(1909-1962), op. 
cit. pp. 313-329. 

-    BEN HALIMA ( Hamadi), Un demi- siècle de théâtre arabe en Tunisie(1907-1957), op. cit. 
208p. 

  .ȋ 159، املرجع السابق، )املنصف( شرف الدين  2

 الدكتور حممد –، يف كتاب 1918، املسرح العريب يف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة )حممد فريد(غازي  3
، مقاالت Ưتارة انتخبها وقدم هلا فوزي الزمريل، سلسلة ذاكرة وإبداț، تونس، املركز )1962-1929 (فريد غازي

  .ȋ.ȋ 235-262 .2000الوطين لالتصال الثقايف، وزارة الثقافة، 

  .ȋ 333 .1997 ، تطور الفعل املسرحي بتونس من النشǖة إىل التǖسيس، تونس، دار سحر للنشر،)حممد(عبازه  4
5 BEN GARFI (Mohamed), Musique et spectacle, les formes de composition dans le théâtre 
lyrique arabe, thèse de doctorat, Université de Paris, Sorbonne, Paris IV, UFR, Musicologie et 
Histoire de la Musique, juin 2000. 695p. 
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التثاقف واملثاقفة يف التجارب الȢنائية " على البحث يف موضوț  ناأقدمحني 
 منذ أنفسنا نامن حيث املقاربة املوسيقية واملشهدية، وجد ")1992-1856(الركحية يف تونس

س تلمŉ أن تطور املسائل والفرضيات جعلتنا نإال. الوهلة األوىل يف طريق له بداية دون Œاية
غري أن الفرضيات املطروحة يف إشكالية البحث، .  إليهناهياملوضوț إىل املستوɁ الذي انت

بǚمكاŒا أن تذهب بنا إىل توجهات وǓفاق فنية أخرɁ جديرة للبحث، هلا عالقة باألغنية 
املشهدية عǭ Ǝقافة الصورة وƴطيتها وسلطتها كǖسلوب جديد للهيمنة من خالل األغنية يف 

ما ترمسه من تȢريات ǭقافية فنية موسيقية يف السينما التونسية أو șاهرة الفيديو كليب و
ǯالداخل واخلار . Ȑلكن، وإىل .  النظر فيها مستقبالحاول اليت سناملطارحاتتلك هي بع

Ǜاليت توصلنا إليها نرجو أن يكون هلذا البحث نفعا للقار ǰيف مجلة من حدود النتائ 
   .واǃ ويل التوفيق. املستويات املتواصلة فكريا وعلميا وفنيا
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 يكون  يف املمارسة املوسيقية املعاصرة يف تونس، للتثاقف أو املثاقفةامفهوملعل إعطاء       
. شر، لطريقة تفكري أو تصور منهجي موسيقي معنيƞثابة اơاذ موقف مباشر أو غري مبا

ففكرة التعامل موسيقيا مع اɇخر يطرح لدɁ اجلميع اƟاهات ومواقف إيديولوجية ƹكن 
 (Multiculturalisme)1 مستوɁ إيديولوجيا التعددية الثقافيةتقسيمها إىل ǭالǭة مستويات؛

يتمثل يف ومستوǭ Ɂان ، 2"خرتعطي ملبدأ النسبية أساȃ تعاملها مع موسيقى اɇ" اليت 
 ǫإيديولوجيا اخلصوصية الثقافية اجلماعية، اليت تقترح ذوبان الكيان اإلنساين املتشبث بالترا

Ʒمل فكرا إيديولوجيا أيȒا، املوسيقي اǂلي، يف سياق هوية ǭقافية مشكلنة، ومستوǭ Ɂالث 
فǚىل حد اɇن، . يقى اǂليةالنموذǯ األساسي للتقدم والنهوȏ باملوس) الȢرب(ƶعل من اɇخر

مل Ɵد هذه املفردات الثقافية معناها النهائي، فهي تتصف بنوț من الȒبابية مثلها مثل 
  .الدƹوقراطية، لذلك وجب علينا التعامل معها باحترازات واحتياطات الزمة

بداية القرن العشرين، حيث عرفها جممع  لقد استعملǨ كلمة التثاقف منذ
بالظاهرة الناƟة عن االتصال املستمر " ، 1935 وم االجتماعية سنةالبحوǫ يف العل

 ȓاƴريات يف األȢتلفتني، وما يترتب عن ذلك من تƯ املباشر بني أفراد ينتمون لثقافتني
  فقد اعتƎها، (Tran Van Khé)أما تران فان خاي . 3"الثقافية عند إحداƵا أو كالƵا

 املوسوعة غري أنه، واستنادا على. 4"عملية تبين شعب ما لثقافة Ưتلفة عن ǭقافته" 

                                                 
نعين بالتعددية الثقافية تواجد الكثري من الثقافات ضمن جمموعة بشرية واحدة، وهو مصطلح شاț استعماله يف  1

وأول استعمال له كان يف شكل . لعشرينالواليات املتحدة األمريكية، وبعȐ الدول األوروبية منذ بداية القرن ا
  :أنظر. 1981مقاالت يف بعȐ اجملالت األمريكية يف حدود سنة 

- DEMORGON (Jacques), L’histoire interculturelle des sociétés, Paris, Anthropos Economica, 
2000, p. 29.  
2 CLANET (Claude), in : WEBER (Edgard), Maghreb Arabe et Occident Français, Jalons pour 
une (RE)connaissance interculturelle, Paris, Presses Universitaires de Toulouse- Le Mirail, 
Publisud, p. 11.  
3 J.HERSKOVITS (Melville), Les bases de l’Anthropologie culturelle, Paris, Maspero, 1967,   
p. 220. 

باحث أمريكي Ưتص يف العلوم الثقافية، وأحد  :(Melville J- Herskovits))1963-1895(ملفيل هرسكوفيتس -
      ، والذي يȒم إىل جانبه كل من رالف لينتون1935أفراد هيǞة البحث العلمي يف أǭر التثاقف املتǖسس سنة 

(Ralph Linton) و روبار ريدفالد (Robert Redfield).  

4 TRAN VAN (Khé), L’Acculturation dans les Traditions Musicales de l’Asie, in: International 
Review of Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 5, Zagreb, 1974, pp. 181-190. He 
said : « Acculturation is the process by which a people adopts a culture other than its own-takes 
place ».  w
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دراسة ما ينتǰ عن اتصال حȒارتني تتǭǖر وتǭǖر إحداƵا يف "العاملية، فالتثاقف ƹثل 
Ɂ1"األخر.  

 (Roger Bastide)  2ي بøاستيدها كل من روج إال أن اإلضافات اليت قدم

، Ɵعل من أن التصورات 4 وǓخرون(George Devereux)3جورǯ ديفرو و(1898-1974)
 يف املفاهيم املتعلقة بالتثاقف ، وأن اجلزم ومهمة إىل يومنا هذاواملقاربات مازالǨ ممكنة

، لن )الثقافة(ففي تفسرينا هلذه الكلمة. 5ملثاقفة Ʒتم علينا ضرورة الفهم ما نقصده بالثقافةوا
نعود إىل عشرات التعريفات القاموسية، وإƴا سنعتƎ أن الثقافة هي حصيلة املعارف والقيم 

 املعارف اليت تتوارǫ يف جمتمع وتتلقى يف األسر واملدارȃ وتكيف" احلافزة إىل السلوك، أي 
تفي باملعƖ الشامل للكلمة  فهل أن هذه التفسريات للثقافة. 6"السلوك الفردي واجلماعي

   وحدودها؟

  

  

  

                                                 
1 Encyclopédie Universalis, Vol. I, Paris, 1980, p. 103. 
2 BASTIDE (Roger), Acculturation, in : Encyclopédie Universalis, 1998, pp. 1-114. 
3 DEVEREUX (Georges), Acculturation antagoniste,  chapitre 8 de Ethnopsychanalyse 
Complémentariste, Paris, Flammarion, 1987. 
Voir: http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm  
4 C.f . - DUGAS (Guy), Francophonie, Acculturation, Littératures nationales et 
dominées…Retour sur quelques concepts mal finis, in : Convergences et Divergences dans les 
Littératures Francophones, Paris, L’Harmattan, pp. 15-21.  
                  - BASTIDE (Jean), Acculturation littéraire (1955), in: Le proche et le lointain, Paris, 
L’Harmattan, pp. 201-209. 

 استيدø باøيراها øاطǞة كمøة خø، وهي منهجي انطلقǨ من الثقافة لتعرف التثاقف أو املثاقفةالنظرياتن مجيع إ  5
 (Bastide Roger).Ɂاحلديثة تر ǫروري االنطالق من املثاقفة والتثاقف لتعريف كلمة  إال أن البحوȒأنه من ال 

 من املفهوم أما يف دراستنا هذه، سنعتمد األسلوب القدƇ الذي ينطلق. (Pur)  أن الثقافة ليسǨ صرفةباعتبارالثقافة، 
الثقايف العتبار واحد وأساسي هو أن كلمة الثقافة هي األمشل، ومن خالهلا تتفرț كل االصطالحات واملفاهيم 

Ɂاألخر .   
، 2005، سǘال الثقافة، الثقافة العربية يف عامل التحول، الدار البيȒاء، املȢرب، املركز الثقايف العريب، )علي(أومليل  6
ȋ. 67.  w
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1-I Êìäm@À@ñõa‹Ó òîÏbÔrÛa@áîçbÐ¾a  

  

            ǫلعل الثقافة اليوم من أكثر املواضيع السائدة والشائكة طرحا يف الدراسات والبحو
اơذت عدة مفاهيم وأصبحǨ ترمز إىل كøل        وقد  . احلديثة يف الفكر الȢريب والعريب املعاصر     

وقد تناولتها كل االختصاصات العلمية واألدبية والفنية بالدرȃ،       . شيء مادي أو حسي جمرد    
، ...وأصبحنا نتحدǫ عن ǭقافة اجتماعية وƟارية ورياضية وبيǞيøة وسياسøية وموسøيقية            

  .فتداخل مفهوم الثقافة ƞفهوم احلȒارة

 اخللȔ يف املفهوم لدɁ الفرد فحسب، بل وصل إىل بعȐ مل يقتصر هذا كما
 ما ينجزه اإلنسان يف  كلهي الثقافة الباحثني املختصني يف جمال الثقافة الذين يعتƎون أن

. مل يعد لدينا اجملال لتعريف كلمة احلȒارةالل هذا التعريف الشامل للثقافة،فمن خ. 1الكون
 بدورها اكتسحǨ كل اجملاالت احلياتية وأصبح هلا عدة فما هي عالقة الثقافة باحلȒارة اليت

  دالالت متداخلة أحيانا ومتناقȒة أحيانا أخرɁ؟

         1 /1-I òÏbÔrÛa   

 اơذت يف البداية مفهوما شامال      ،(Cultura)  تارƸيا، هي كلمة مشتقة من الالتينية     
مøن    تنمية العقøل   ، إىل أن أصبحǨ تدل على     (Agricultura)تعين حرǫ األرȏ وتنميتها   

 نتحدǫ عن الثقافة ƶب أن نǘøمن   أنفقبل. 2النشاȓ الفكري والتعامل مع احلروف خالل
أوال بوجود الثقافة، اليت ال ƹكن أن تتǖسس من غري تواجد أناȃ وأشخاƷ ȋددون Ɯريøة                

ليعرفøوا  ، )1922(لذلك جاء علماء األنتروبولوجيا يف بداية القرن العøشرين        . 3سلوك معني 

                                                 
1 C.f. LARGUECHE (Abdelhamid), Les ombres de Tunis, pauvres, marginaux et minoritaires 
aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris,  Arcantères, 1999, pp. 141-163.  
2 BACON (Francis), in : ZINELABIDINE (Mohamed), L’Interculture entre visage et mirage du 
présent, Dictionnaire International des Politiques de Développement Culturel, Tunis, Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, Ministère de la Recherche Scientifique, des Technologies et du 
Développement des Compétences, Université de Tunis, Le Laboratoire de recherches en culture,  
NTIC  et Développement, 2007, p. 99.   
3 DEMORGON (Jacques), op. cit. p. 39.  w
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دون  1"مجلة األشكال الناƟة عن سلوك األفراد يف اجملتمøع اإلنøساين          " الثقافة على أŒا  
طريقة معيشة جمتمع ما، سواء كان ذلك اجملتمع بدائيا          " حصر جملال الفنون واإلبداț، وأŒا    

ن وهي șاهرة Ȓơع لقوانني طبيعية مثل قانون التطور وقøانو         ،  ا أو متقدم  اأو متخلفا أو نامي   
"البقاء  

3اإلدراك:"  تتمثøل يف    يف ǭالǭة مراحل متدرجøة     ه بلقزيز ، وƸتزهلا عبد اإلل   هذا. 2
 

łفŊيǈكŁ4والت
 łيفĈيǐكŁ5والت

 "
الوراǭة الكلية  "أما علماء التاريǸ، فهم ينظرون إىل الثقافة كوŒا . 6

بينما يقترح علماء النفس تعريفا يتمحور حول إشباț حاجات األفøراد           . 7"يللجنس البشر 
ņلب على مشاكلهم قصد تكيȢة اخلارجية وغريهم من والتǞيف حني  .8 اجملتمعأفرادفهم مع البي

  من اإلنسان ليصل إىل الثقافة، هذا اإلنسان الذي يعتƎه         (Herskovits)ينطلق هرسكوفيتس 
  .9" للثقافةا مبتكراانحيو" 

   تشملبŒǖا االجتماț واإلنسان مفهوم الثقافة منذ القرن الثامن عشر، قدم علماء ف
النواحي الروحية والقيم األخالقية واملعايري اجلمالية والفنون، أي النواحي الالحمسوسة " 

منطيقيني  الرو من املفكرين مجاعةأول من فرق بني الثقافة واحلȒارةو. 10 "والالملموسة
نقاد أوروبا إىل القول؛ أن ألŒم اعتنوا كثريا بالنواحي الروحية والقيم األخالقية وذهب 

 Ƣثل صناعة القوة من إال ألŒا دولة متقدمة حȒاريا ولكنها متǖخرة ǭقافيا، ال لشيء، أمريكا

                                                 
1  - MAUSS (Marcel), in: ZINELABIDINE (Mohamed), op. cit. p. 99. 

 - MALINOWSKI (Bronislaw), in: ELENI (Lazidou), Arts d’Afrique: l’écart entre « culture » 
et « civilisation », Tunis, Conférence Internationale Art d’Afrique et Culture de l’Homme, 
textes réunis par Mohamed Zinelabidine avec le concours de l’UNESCO, Unité de 
Recherches Interart, Transcréation et Musique de l’Université de Sousse, p. 35. 
-MALINOWSKI (Bronislaw), in: Ideas and achievements, voir: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski 

  .ȋ. 26 ،1971، األنتروبولوجيا الثقافية، بريوت، دار النهȒة العربية للطباعة والنشر، )عاطف(وصفي 2
  .بالوعي الثقايف:  إدراك 3
  .اعل مع الثقافة املوجودة التف أي: تكيف 4
 .أي الفعل يف املنظومة الثقافية:  تكييف 5
 .، 1998ȋ، يف البدء كانǨ الثقافة Ʋو وعي عريب متجدد باملسǖلة الثقافية، املȢرب، إفريقيا الشرق، )عبد اإلله(بلقزيز6

42.  
  .1991ȋ ،. 47لتونسية للنشر، ، تونس، الدار ا1.، مفاهيم علم االجتماț الثقايف ومصطلحاته، ȓ)حممد(السويدي 7
  . نفس الشيء 8

9 J. HERSKOVITS (Melville), op. cit. p. 10. 
ȋ . 103.  w،1995، بريوت، دار اجليل، 1. كلمات من احلȒارة، ȓ ،)منصور(عيد 10
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    األساȃخالل قوة الصناعة، تلك القوة اليت مردها اهليمنة واإلمالء واإلسقاȓ، وعلى هذا
  . حد قول إدريس هاين على1"فهي تعƎ عن تفكري ǭقايف مفلس" 

فكما نالحظ، فاحلديث عن الثقافة يف الفكر العريب، يشري مباشرة لدɁ البعȐ، إىل             
احلديثøة،  مفهوم االنشقاق والتباعد والقطيعة بني الشرق والȢرب، بني الثقافة التقليديøة و           

 تعريف الثقافة خارǯ سياقها الفكري، لذلك بقيǭ Ǩابتøة           على تصار يف مجيع احلاالت   قواال
  .2ومل تشهد تȢريا

 غري أن أغلب الكتابات والدراسات العربية، تȒع بصورة أو بǖخرɁ موضع الثقافة            
           Ǝاهرة هتتم وتعتين أساسا باألدب والفكر والفن، وتعșوطريقة و ǰري     كمنهøعن وعي أو غ

فلكل شخص ǭقافته اليت ترجøع      . وعي ƞنهǰ إنساين يسلكه الفرد إلبراز الذات Ɵاه اɇخر        
باألساȃ إىل التǭǖريات احلياتية الناƟة عن األسرة واجملتمع واملǘسسة التعليمية واملهنية والدين            

  .فالفرد ƹثل الثقافة والثقافة Ƣثل الفرد... والعرق

2 /1-I  ñŠb›¨a  

) أي احلȒارة(فهي. 3 واألشياء املاديةاد نسبها املنظرون األملان إىل التكنولوجيلق
. حȒاريǭقافة يف مفهومها الواسع، أي أŒا Ƣثل الركن األساسي واملشترك يف كل تعريف 

 فǚن احلȒارة قد تǖخذ مفهوم الدولة اليت Ƣر ،(Quigley)يڤلي إال أنه، وبالرجوț إىل ك
. 4عة مراحل؛ كاالختالȓ والتكوņن والتوسع والرتاț واهليمنة واالƲدار والȢزو واالحتاللبسب

أن الدين هو أهم عنصر  (Christopher Dawson) وسنيف حني، يرɁ كريستوف دا
ɁƎارات الكȒاحل ȃهي أسا ɁƎارة؛ إذ أن الديانات الكȒارة 5لتعريف احلȒكاحل 

 روح خاصة هبا، ، وأن لكل حȒارة هذا .مية واحلȒارة املسيحية واحلȒارة اليهوديةاإلسال
ȓطاƲخر حسب مراحل االزدهار واالǖ6تنمو وتت .  

                                                 
 .2002ȋ ،.ȋ. 87-88املȢرب، الدار البيȒاء، املركز الثقايف العريب، ، 1. ، حوار احلȒارات، ȓ)إدريس( هاين 1

2 ZINELABIDINE (Mohamed), L’Interculture entre visage et mirage du présent, op. cit. p. 98. 
 :أنظر.  التعريف، باعتباره سطحيا وال يتȒمن يف مȒمونه جدال فكريافند أغلب املنظرين هذا   3

- HUNTINGTON (Samuel. P), Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, pp. 44-45. 
4 QUIGLEY, cité in: ibid. p. 49. 
5 DAWSON (Christopher), cité in: ibid. p. 55. 
6 ZINELABIDINE (Mohamed), ibid. p. 99. w
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 بيد أن احلȒارة، بǚمكاŒا أن ترجعنا إىل األشياء الثمينة اليت ƴتلكها كالفصيلة 
عرق أو كء إىل اجملموعة الثقافية كقبيلة أو والنسل والدين واللȢة والتاريǸ والعادات واالنتما

أما العناصر احلȒارية األساسية واملشتركة بني كل الشعوب فهي تنحصر يف مبدأ . وطن
  . ومفهوم اخلري والشر(Notion de famille)العائلة 

 3 /1-I  @òíÌÛaë@òíìaë‹‚Łbi@†‹ÐÛa@òÓýÇ      

أما يف تفكري ابن رشد؛ . 1"اɇخرستدعاء ما هي إال ممارسة ال أنا إن التلفظ بكلمة"
فاحلديث . 2" لناأما قبل أن نعرفه فال وجود" ،اɇخرفǚنه ال ƹكن معرفة ذاتنا إن مل نعرف 

 األناحول ǭقافة الفرد وعالقته باɇخر يتطلب منا تفسريا لكلمة الفرد اليت تنطبق مع مفهوم 
  .؟خراɇ ؟ ومن هو األنافمن هو الفرد .  باɇخروعالقته 

إن ذلك Ʒيلنا إىل ضرب من املقارنة العسرية، فهما يلتقيان يف Ȕƴ مøن اإلقøصاء                
 أنه النقيȐ له، يراقبه ويهدم ǭقافته ويسعى إىل         إذ كالƵا يتهم اɇخر على    . والرفȐ املتبادلني 

اجøد  إخȒاعها بالفكر والسالح يف اƟاه حمو كيانه، ذلك ما أدɁ يف بعȐ األحيان إىل تو              
 عƎ حقب تارƸية طويلة؛ تلك الصراعات املبنية على اهليمنة الøيت             دينية وسياسية  صراعات

توفر لدɁ الطرف اɇخر تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، عن طريقها         ت ماƱدها بǖكثر حدة عند   
فهذه اإلسقاطات تعود يف أغلøب األحيøان        . يتم إسقاȓ كل املكونات الثقافية واحلȒارية     

الøȢرب  "  الذي يعتƎ أن     ال البلدين، وهو ما يǘكده الباحث عبد اǃ العروي        بالنفع على ك  
  .3"يتȢري ويتطور بتȢري وتطور اɇخرين

، ال ƹثل كيانا أو شخصا بقدر ما هو مجلة          املعاصرة اجدلية اإليديولوجي  يف   اɇخرإن  
  ينحǨø لوحøده    فالȢرب مل . األناارستها  من املفاهيم واملناهǰ واألفكار والقيم تربك يف مم       

                                                 
مجاعي مشترك متخصص Ʒمل عنوان؛ ، العني واملرǓة، الصورة واحلداǭة البصرية، باحثات، كتاب )فريد( الزاهي1

  .2004/2005ȋ ، .64الصورة وƟلياهتا البصرية يف الثقافة العربية، لبنان، املركز الثقايف العريب، 
، 1. ، بǖي معƹ Ɩكن أن يكون ابن رشد مدخال حلوار احلȒارات، أعمال الندوة الدولية، ȓ)حممد( املصباحي2

  .2005ȋ ، .34 املȢرب، منشورات ما بعد احلداǭة،
   

3 LAROUI (Abdallah), La crise des Intellectuels Arabes, traditionalisme ou historicisme ? Paris 
V, François Maspero, 1978, p. 142. w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǩƗ ǓǸǲơ Ǽǝ ƝƊƗƸǡمǵƘǞيǝƘǢƦǩƗ ǬيIƞ-1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28

 املبتكر واملستوعب للتاريǸ الذي حŁوŉلøه إىل        معامل العامل احلديث واملعاصر لكنه بقي املرجع      
  .وعي قابل للتوșيف والتقليص والزيادة والنقصان

 تǔلفøان بدأ النسبية، ت  Ȓơعان مل  التفسري األفالطوين فǚن اهلوية والȢريية       واعتمادا على 
 łنان وحدة كاملة وعاملا مميزا    أحيانا لتōة يف      هوياتهفلكل بلد    ؛1كوøلية املتمثلǂوخصوصياته ا 

لøه،   وكل فرد ينظر إىل اɇخر على أنه النقيȐ...اإلرǫ االجتماعي والفين واألديب والديين
فيا قصد االستفادة منøه؛     يسعى إىل السيطرة عليه واستȢالله ƞختلف الوسائل، اقتصاديا وǭقا        

  .ومن هنا يتȒح املشكل  األساسي املتمثل يف الصدام بني الثقافتني وبالتايل بني احلȒارتني
  :نتايلسبيل لتحديد هذه العالقة ؟ هناك إمكانفما هو ا

 ويøنȢمس يف    األصøيلة األوىل   نفسه ويتشبث بثقافته     ينكمȈ الفرد على  إما أن    -
 .لي، والتصدي إىل الثقافة الȢرييةɊصالة ذي البعد الشك لاǂافظاملفهوم 

ويستفيد من جمهوداته اليت أسøسǨ      ) الȢرب (اɇخر العامل   وإما أن ينفتح على     -
  .حȒارة جديدة على مدɁ عدة قرون

يف   باملتناقȒات؟ هل بانبøهار وانøصهار      ǜيامللفكيف يتم التعامل مع العامل الȢريي       
ن  االحتراز الذي مرده أ    از وانتباه لنواياه باعتباره البلد املستعمر له سابقا، هذا        باحتر ǭقافته أم 

 املشرق العريب تتخذ هøي األخøرɁ أهøدافا           للعالقة مع   ويف Ơديدها   اجملتمعات الȢربية 
 لɈخøر السائدة الرافȒة قطعيا     األنالكن، إذا بقينا نتجادل يف مفهوم        .2وخيارات مرسومة 

   ومعاملهøا  3إحداǫ أي تȢيري يشري إىل احلداǭة       دون يا، فسنظل متصلني بثقافتنا السلفية    ǭقاف
 الȢرب من مǘسسات سياسية وأنظمة فكريøة          كما أن رفȐ كل ما أبدعه      ومفاهيمها،

    Ɂالق     هتدد وجودنا وهويتنا،    " وعلمية وتقنية بدعوøȢى  هو من باب املكابرة واالنøعل  

                                                 
1 PLATON, Œuvres complètes, T. II, Belgique, Gallimard, 1970, p. 252.  

خلي السائد بني الشعوب، بالرغم من حديث اخلطاب السياسي املǘدž الذي يدعو إىل  هو التȒمني احلقيقي الداهذا  2
  .احلوار بني الثقافات واالنصهار يف الثقافة العاملية دون السقوȓ يف العدمية ونكران الذات

مكاŒما أن بينما بǚ. إن مفهوم التحديث Ƹتلف كثريا عن مفهوم التȢريب وال ƹكن عن طريقهما خلق حȒارة عاملية  3
كما أن احلداǭة بǚمكان أن تستقبل استقباال سلبيا إذا ما جاءت يف . يعطيا مكانة ومظاهر غربية يف جمتمعات غري غربية

w   .ركاب اهليمنة والȔȢȒ اخلارجي
w
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اعيات كل ذلك؛ فيظهر يف توسع  اهلوة يف العالقة بني الطرفني وتøدعيم              أما تد . 1"النفس
اهليمنة الȢربية، منها االقتصادية والثقافية اليت فǊرضǨ على الدول العربية منذ أواخر القøرن              

  . التاسع عشر

        4 /1-I  bîuìÛìí‡ígâìèÐ¾a@ÀbÔrÛa@  

إال أن  ...  التالية؛ الفن والعلم والنحǨ واألدب      األمساء تطلق كلمة الثقافة قدƹا على    
املثقف قد اتسعǨ أوصافه ليشمل مجيع الذين يشتȢلون بالثقافة، إبداعا وتوزيعا وتنشيطا، يف             

 الثقافة كوŒا عاملا من   "  األخري، الذي ينظر إىل      هذا. التفسري الذي يȒعه حممد عابد اجلابري     
الرموز يشمل الفن والعلم والدين والذين ƹكن التمييز فيهم بني نواة تتكون مøن املبøدعني                
واملنتجني، من علماء وفالسفة وكتاب وبعȐ الصحافيني واملمارسني ملختلف الفنون ومعظم           

فهي بذلك تكون قøد     . 2"ومن خالل مهن أخرɁ كاألطباء واǂامني     ...املعلمني واألساتذة 
ملطلق املرتكز على تنمية العقل والذوق وƟميع املكاسب العقليøة واألدبيøة            اơذت معناها ا  

والذوقية وهي متحركة ديناميكية، متنقلة من جيل إىل جيل Ǔخر يف شكل تقاليد وعøادات               
فمنذ التوسع االسøتعماري    . موروǭة أو متنقلة من جمتمع إىل Ǔخر عن طريق التبادل الثقايف          

منذ القرن الثامن والتاسع عشر، فرȏ الøȢرب علينøا          " ة  األورويب وبكيفية خاصة وحامس   
ƴوذجا حȒاريا جديدا يقوم على مجلة من املقومات مل تكن موجودة يف النماذǯ احلȒارية              

  . 3 "السابقة له

ولكن، ƶب أن نعترف بǖن احلȒارة العربية اإلسالمية سبق هلا أن ساǨƵ وأøǭرت              
إذ أن تاريǸ الفكر اإلسøالمي قøد        . رون الوسطى يف الȢرب إبداعا وعلما وإنسانية منذ الق      

كما .  إǭر احلروب الصليبية   وصل إىل إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا والشرق األوسȔ على        
العامل الالتيين تلك احلȒارة العربية اإلسالمية، عن طريق التراجم اليت ǨƢ مøن             " اكتشف  

                                                 
  .26 . السابق، ȋاملرجع ،)حممد(املصباحي  1
املثقفون يف احلȒارة العربية اإلسالمية، :  عنوان الدراسةƵومه وعطاؤه،Û ، املثقف العريب)حممد عابد(اجلابري 2

   ،1995 مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، نشر مǘسسة عبد احلميد شومان، ديسمƎ ،حفريات استكشافية
ȋ. 43.  

 ǭقايف؟ صراț طبقي أم مشكل: ، إشكالية األصالة واملعاصرة يف الفكر العريب احلديث واملعاصر)حممد عابد(اجلابري 3
1987ȋ ،. 33  .  wبريوت، Ɯوǫ ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 (Catalan) والكتالونية (Aragonais)لƎتȢالية واألراغونية اللȢة العربية إىل الالتينية والعƎية وا     
 يعين كøذلك، أن     هذا. 1")14ق-11ق(باللȢة اإليطالية والفرنسية القدƹة لفترة ǭالǭة قرون        

 وابن   والفارايب  وابن سينا  الȢرب قد تعرف على املوروǫ اليوناين من خالل مǘلفات الكندي         
وعلى هذا األساȃ، فǚن احلȒارتني قøد تبادلتøا          . 2... واألرموي  وابن رشد   والȢزايل زائلة

   .األدوار يف املسرية والتǭǖري

شعوب ضعيفة ويف جماالت Ưتلفة منها االقتصادية  فالعملية إذن تتمثل يف هيمنة شعوب قوية على
من خالل و .3"عبيدا لثقافة معينة وأسيادا لثقافة أخرɁ"ومنها السياسية والثقافية، فنكون يف غالب األحيان 

 مما نتǰ عنه يف بعȐ كل ما سبق، نالحظ أن كل باحث Ʒدد مفهوما للثقافة انطالقا من اختصاصه،
Ȕارة بني لفظي الثاألحيان خلȒة أصناف؛.قافة واحلǭالǭ كن لنا تقسيم الثقافة إىلƹ ،أما إيديولوجيا  

 وإيديولوجية االتصال الثقايف اليت Ɯث فيها املفكرون اإليديولوجيا العنصرية اليت تبنتها النظرية األنڤليزية
، إىل جانب الطرح الفرنسي من هذا.  واإليديولوجيا السياسية اليت هي وليدة الفلسفة األملانيةاألمريكيون

 Ƈاليت وضعها دركها țخالل نظريات وأسس علم االجتما(Durkheim).  

@@@    @@@1.4 /1-I  òÏbÔrÜÛ@òí‹—äÈÛa@bîuìÛìí‡í⁄a  

، هي جزء من ا أن األنثروبولوجي،1873 بداية من سنة ةاألنڤليزي تعتƎ الدراسات 
 متخذة تصورا عنصريا للثقافة حيث أŒا تعتƎ أن االختالفات ،(Zoologie)علم احليوانات

 االجتماعية بينها هي نتيجة الختالفات يف طبيعة أجسام تالعقلية بني الشعوب والفروقا
ȋن التعددية الثقافية .4األشخاǚويف هذه احلالة، ف(Multiculturalisme) هي عملية 

                                                 
1 ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et pointillés, in: Parole 
d’artiste, Ministère de l’Enseignement Supérieur, Ministère de la Recherche Scientifique de la 
Technologie et du Développement des Compétences, Université de Tunis, ISMT, Laboratoire 
de recherche « Culture et Nouvelles Technologies et Développement », textes réunis par 
Mohamed Zinelabidine, p. 63. 
2 Ibid. p. 64. 

وابن زائلة  والفارايب للȢزايل ومجلة من رسائل الكندي" مقاصد الفالسفة"ابن سيناء و" منطق " الȢربلقد ترجم -
  :د قطاȓ يف هذا السياقواملقاربات التحليلية والنقدية اليت أوردها حمم أنظر .وصفي الدين األرموي يف املوسيقى

- GUETTAT (Mahmoud), Musiques du monde arabo-musulman, guide bibliographique et 
discographique, approche analytique et critique, Paris, Dar El-Ouns, 2004. 463p.  
-  GUETTAT (Mahmoud), La musique arabo-andalouse, L’empreinte du Maghreb, Paris, El-
Ouns, Montréal-Québec, 2000. 564p.   
3 FLEURET (Maurice), Orient-Occident et action Culturelle: 

ț ،ون الثقافية5 .جملة احلياة الثقافيةǘ1978، ، تونس، وزارة الش ،ȋ. 140.   
4  WEBER (Edgard), op. cit. p. 15. w
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ل اإليديولوجيا العنصرية اليت تبناها الكثريون مستحيلة وغري قابلة للتفكري أو النقاȇ، من قب
 جائزة نوبل املتحصل على )1873-1944 ((Alexis Carrel) 1من بينهم أليكسيس كارال

ذان يعتƎان أن عملية اللCharles Darwin (1809-1882) ǎ)2وشارل دروين 1912سنة 
Ȓع لعملية انتقاء لنوعية اإلنسانالتحȒơ 3ر . ǫوردا على ذلك، هل يعين أننا عندما نتحد

عن الثقافة، يتحتم علينا خلق فروقات سطحية وșرفية تنتهي بنا إىل السقوȓ يف متاهات امليز 
ņمن العنصري؟ بالطبع ال، فهذه نظريات قد فن Ǩدت من قبل الكثري من الدراسات اليت أت

  .بعدها

 (1820-1903) (Herbert Spencer)  ، يرɁ هاربار سبنسارةاملدرسة األنڤليزيويف نفس 
أيȒا أن الثقافة هي نتيجة وراǭية، إذ ƹكن أن تكون لنا يف احلياة عدة أوجه، ƞجرد االنتقال 

، هذا. (Hétérogénéité) إىل التجانس املختلȔ(Homogénéité)من التجانس الوحدوي
  األمريكي األصل(Morgan, Lewis Henry (1818-1881))ويȒيف لويس هونري مرقن 

 "ǫر بثالƹ ارية مرورا باحلالة أن اإلنسان يف حياتهȒمراحل؛ من احلالة الوحشية إىل احل 
  .4"متفاوتة، وأن كل الشعوب Ƣر هبذه املراحل لكن بسرعة ةاهلامشي

2.4 /1-I  üa@‹İÛaòÏbÔrÜÛ@ïÇbànu 

         (Émile Durkheim) االجتماعية الفرنسية واليت تبناها دركهاƇ  إن األنثروبولوجيا

فالنظرية التقليدية .  كانǨ تسري باƟاه معاكس مع األنثروبولوجية األمريكية)1858-1917(
ية باألسباب اليت ترجع للȢرائز احلياتية  تفسري الظواهر االجتماعالدركهاƹية تعتمد على

املدارȃ على (واالستجابات هلا والوșائف االجتماعية وملتزمة دائما باملǘسسات واهلياكل 
. وغري معطية أي اعتبار لالƟاهات االجتماعية األخرɁ احلرة، غري املنظمة) سبيل املثال

ة على االجتماعية واملǘسساتيņفبالنسبة لدول أوروبا تدرȃ الثقافة كعنصر داخل اهلياكل 
 الذين انطلقوا من الثقافة كمصطلح (Culturaliste Américain)عكس الثقافيني األمريكان

                                                 
1 ņسني النسلجرƠ اء واألنسجة ويفȒقافة األعǭ ه يفǭاح وعامل فيزيولوجي فرنسي عرف ببحو(l'eugénisme) ،

 :أنظر. (organes en culture)كتشف من خالل أƜاǭه أن الثقافة توجد يف أجزاء أجسام اإلنسان حيث ا

Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
  .(naturaliste)ليزي يف الطبيعياتڤøعامل أن  2

3 Ibid. 
4 CLANET (Claude), in: WEBER (Edgard), op. cit. p. 18.  
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 إن نقطة الȒعف اليت كانǨ توجد يف نظرية. جمرد وربطوه بكل املمارسات احلياتية
 طريق تفاعل األفراد دركهاƇ، كونه مل يبحث عن األشياء من خالل اتصال عدة ǭقافات عن
  .أو اجملموعات؛ بل ركز يف دراسته على احلتمية التارƸية واالجتماعية

       الøا موريس موفيø أما أول أنثروبولوجيا ǭقافية فرنسية، فقد قدمه
(Maurice Mauviel)  وعات دون خلفية  الفروق الثقافية بني األفراد واجملمالذي ركز على
يولد صفحة بيȒاء وتتكون شخصيته بتǭǖره  "إذ يقول أن اإلنسان . عنصرية أو استعمارية

  علم االجتماț عند ابن خلدونوهذه الفكرة Ơيلنا إىل نظرية. 1"بǖسرته واǂيȔ الذي حوله
ى الفĈطǐرŁةĈ، كćǊلƌ مŁوŃلǊودą يłولǈدł عŁلǈ ": حني قال) صلعم( الرسول من حديث فيهاالذي انطلق

ĈهĈانŁسōجŁمłي Ńوǈأ ĈهĈانŁرōصŁنłي Ńوǈأ ĈهĈانŁدōوŁهłي łاهŁوŁبǈǖǈن ابن . 2"فǚالب فȢلوب بثقافة الȢأما يف اقتداء امل
يȈ الرفيع اليت  يرجع أسبابه إىل أسباب الȢلبة؛ أي التقدم التكنولوجي ومستوɁ العخلدون

فǈالنŉفǐسł أǈبŁدńا تŁعŃتŁقĈدł الكǈمŁالǈ فĈي مŁنŃ غǈلǈبŁهŁا وŁانŃقǈادŁتŃ إĈلǈيŃهĈ، إĈمŉا لĈنŁظǈرĈهĈ بĈالكǈمŁالĈ " عليها الȢالب 
عĈيŖ إĈنŉمŁا لĈكǈمŁالĈ بĈمŁا وŁفǊرŁ عĈنŃدŁهŁا مĈنŃ تŁعŃظĈيمĈهĈ، أǈوŃ لĈمŁا تŁȢŁالǈȔǈ بĈهĈ مĈنŃ أǈنƋ انŃقĈيŁادŁهŁا لǈيŃسŁ لŁȢĈلǐبą طǈبĈي

 ŃǨŁهŉبŁشŁتŁو ĈبĈالŁȢال ĈبĈاهǈذŁم ŁيعĈمŁج ŃǨǈلŁحŁتŃانǈا فńادǈقĈتŃاع ǈلŁصŁا حŁهǈل ǈلŁصŉاتŁو ŃǨǈطǈالǈا غǈذĈǚǈف ،ĈبĈالŁȢال
ĈهĈب...Łخōي اتĈف ĈهĈحǈالĈسŁو ĈهĈبǈكŃرŁمŁو ĈهĈسŁبǐلŁي مĈف ĈبĈالŁȢالĈا بńدŁبǈأ łهŉبŁشŁتŁي ŁوبǊلŃȢǈامل ɁŁرŁتĆĆǈا، فŁهĈالǈكŃشǈأŁا وŁهĈاذ

 مجيع (Maurice Mauviel) موريس موفيال ، وقد عاžهذا. 3"بŁلǐ وŁفĈي سŁاĈئĈر أǈحŃوŁالĈهŁا
 (Acculturation)األفكار اليت هلا عالقة باتصال األفراد من ǭقافات Ưتلفة كالتثاقف

 والتفكك (Réenculturation)وإعادة التنشǞة الثقافية (Enculturation) والتنشǞة الثقافية
 . وغريها(ethnocentrisme)والقȒايا العرقية (déculturation)الثقايف 

3.4 /1-I   ïÐÜÐÛa@‹İÛa 

            țاøباإلضافة إىل املفاهيم االجتماعية والفنية ملقولة الثقافة واليت تناوهلا علماء االجتم
ء النفس، كان للفالسفة مساƵة كبرية يف إسøناد لكلمøة           واألنتروبولوجيا والتاريǸ وعلما  

 (Max Weber)   يتجاوز املفاهيم الثابتة، إذ يعتƎ مøاكس فيøبري  االثقافة بعدا إيديولوجي

أن اǂدد احلاسم للنشاȓ االقتصادي هو       الذي ينتمي إىل مدرسة فرانكفورد     (1920-1864)

                                                 
1 WEBER (Edgard), op. cit. p. 20. 

  . 2000ȋ ، .98، بريوت، دار صادر، 1 .، املقدمة، ȓ)عبد الرمحان بن حممد( ابن خلدون 2
ȋ ،. 114.  wنفس املرجع  3

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   ǩƗ ǓǸǲơ Ǽǝ ƝƊƗƸǡمǵƘǞيǝƘǢƦǩƗ ǬيIƞ-1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33

            كøارل مøاركس     يف ذلøك   وƸتلøف معøه    فكøار والعقائøد   القيم الثقافية أي نظام األ    
(Karl Marx(1889-1818))  žعل هذاالذي يعاƶ ȏبافترا țيت    : " املوضوøأن الطبقة ال

وعليه فǚنøه يقøرƢ .     ņلك وسائل اإلنتاǯ املادي هي اليت Ƣلك أيȒا وسائل اهليمنة الروحية          
ǭقافة الطبقة املهيمنة هي دائما صاحبة        " نة برجوازية تȒع يف مȒموŒا كون أ      بوجود ǭقاف 

        ةإال أن هذه اإليديولوجيا الرأمسالية هي بالنسبة للøبعȐ اɇخøر ƞثابø            . 1 "الثقافة املهيمنة 
"             ǎلȒا ومǞكن أن تكون إال وعيا خاطƹ يرية للواقع والƎاهرة مشوهة ومزيفة وتș   يøال وه

  .2"ي لطبيعة العالقات االجتماعية يف اجملتمع الطبقيإفراز حتم

4.4 /1-I@@@ÀbÔrÛa@Þb—müa@òîuìÛìí‡íg  

إن الدراسات املتعلقة باالتصال الثقايف بني الشعوب قد وجدت الظروف املالئمة يف            
مل تكن بلدا استعماريا كدول أوروبا من جهة وألøŒا مل تكøن              باعتبار أŒا أمريكا خاصة،   

انطلقǨ أمريكا يف دراستها من واقعها املعيȈ املتمثل        . ة االجتماعية الدركهاƹية  تعرف النظري 
 أي يف اƟاه علم البيǞة (Sociologie urbaine)يف اهلجرة ونتائجها وعلم االجتماț السكين

بøصفة   ، لذلك فǚنه من املستحيل دراسة موضوț املثاقفة(Ecologie Humaine)اإلنسانية
  . إىل األƜاǫ األمريكيةة دون العودعام

 5.4 /1-I  òîbîÛa@òîuìÛìí‡í⁄a  

 مشال إن اإليديولوجيا السياسية اليت مارستها دول أوروبا يف الفترة االستعمارية على
. إفريقيا، ترɁ أن الدور الذي قامǨ به هو دور حȒاري يرتقي بالشعوب الفقرية والȒعيفة

 (Acculturation) لترسيǸ املفهوم التثاقفي ا جمهود ال يعدو أن يكونقة األمرقياحلإال أنه يف 
فالطبقة املتوسطة Ɵد . املنظم الذي يعتمد يف مظاهره أسلوب اهليمنة واإلسقاطات الثقافية

مرجع أو نظام قوي يفرȏ عليه بǖن يتجه إىل مسار "نفسها يف اƟاه التثاقف، أي يف اƟاه 
  .Ơ("3يت(يأو أفق) فوقي(عمودي

                                                 
1 CUCHE (Denys), La notion de culture dans les sciences sociales, Coll. Repères, Paris, La 
Découverte, 1996, p. 69.    

أليف، منشورات البحر تونس، ، الذاكرة اجلماعية والتحوالت االجتماعية من مرǓة األغنية الشعبية، )أمحد(خواجة 2
  . 1998ȋ ، .12األبيȐ املتوسȔ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

3 SEMPRINI (Andrea), Le multiculturalisme, Coll. Que sais-je ?  Paris, Presses Universitaires 
de France, 1997, p. 83.  w
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إن اتصال أفراد أو جمموعات Ƣلك قيم الثقافة الȢربية كاحلرية الفردية والدƹقراطية 
 العامل العريب تستمد، مع أفراد من (Laïcité)وحق االنتخاب احلر يف șل سياسة الئكية

 تفكك أو شرǷ عنهااليت ينتǰ  نوț اهلوة الثقافية  ơلقيمن دينها اإلسالمشرعيتها السياسية 
 يراها البعȐ، بل ، عملية ليسǨ بريǞة أو ساذجة كمافالتثاقف. ǭقايف للمجموعة املستعمرة

 جمموعة ƞجموعة أخرɁ مكلفة لقاء وƷدǫ التثاقف عند .والتبعية Ơمل نوايا اهليمنة
  .(Immigrés)مهاجرين جمموعة أو (Colons) مستعمرينأو ƞ(Missionnaires)همة

وŒا مل تعȔ أي أƵية يف ما Ơدǭه هذه اهليمنة الثقافية إن من أخطاء هذه النظريات ك
Ĉقافة الطرف املهيمǭ ديفرو ، إذ يقول 1نيف(Devereux) أستعمل عندما" اجملال، يف هذا 

وعليه، فǚن تعريف كلمة . 2"القناț كتحفة أو أǭر فين،  فǚين قد أخرجته من قيمته الثقافية
هذا، وأن املمارسة يف شكل . تطلب منا الكثري من االحتياطات اإلبستيمولوجيةالتثاقف ت
 ال ƹكن أن تكون خالية من الظواهر التثاقفية، ألŒا تبقى يف غالب األحيان ǨƠ إطار املثاقفة

  .سياسي أو إيديولوجي

رويب خاصة، Ʒيلنا فالنظر يف مسرية الشعوب العربية اليت خȒعǨ إىل االستعمار األو
إىل الكثري من االستنتاجات لعل من أƵها جدلية االختيارات واالƟاهات الثقافية؛ أي البحث 
عن الطريق واخليار األنسب هلذه الدول كي تندرǯ يف اإلطار الذي يتماشى مع خصوصياهتا 

رȏ عليها يف بعȐ  بالصدمة الثقافية اليت تفǖفاجتłالثقافية وخاصة فيما يتعلق بالدين، حƓ ال 
 . للعملية(Feed back)األحيان اơاذ الفعل الرجعي

 

 

 

  

                                                 
1 BARE (J-F), Acculturation dans dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie de Bonte 
(P), et Izard (M), 2ème éd, Paris, PUF, 1992, p. 2-retour, in: Acculturation antagoniste, d’après 
DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir: http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm  
2 DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Acculturation antagoniste, ibid.  
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5 /1-I  ÑÓbrnÛa  

 أن مشكلة التثاقف من املشكالت اليت șهرت علىلقد أمجعǨ الكثري من الكتابات 
مع șاهرة االستعمار اليت عرفتها دول العامل الثالث، وșهور ما يسمى باحلركات التحررية 

 السǘال الذي  ولكن.اولǨ التصدي للمستعمر ومقاومته بكل الوسائل املتوفرة لديهااليت ح
  ؟لكلمةلهو أي معƖ يطرح 

العالقة اليت Ɵمع بني ǭقافة السيد  يف السياق الثقايف الذي يشمل  كلمة التثاقفتǖيت 
فة اإلنسان ر وǭقامĈعŃتŁسŃالعالقة اليت Ɵمع بني ǭقافة اإلنسان املǊ وهي أيȒا وǭقافة العبد

ǊاملŃسŁتŃعŁقافة رمǭ بني Ȕاية األمر، هي العالقة اليت تربŒ قافة األنا، أي يفǭخر وɇولتكريس .ا 
القوɁ االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية ب باالستعانةوتلك العالقة العمودية بني الطرفني 

 إلنسان العريب، على فكر اإلنسان الȢريب املستعمر يف مسǖلة تنميȔ وتكييف ǭقافة ااحلديثة،
  . ǭقافته ǨƠ فكرة التثاقف

 من قبل األنثروبولوجيني األمريكيني 1880اقترحǨ هذه الكلمة سنة  تارƸيا،
 فالبسيكولوجيا االجتماعية. واơذت عدة تفاسري ومفاهيم من طرف مجيع االختصاصات

 Ɂثل عملية التعلم اليت يتلقاها الطفل من الث" ترƢ اŒأ Ȕنية اليت حوله أو من الوسǭقافة اإل
 التعريف يطلق  أن هذا(Roger Bastide) روجي باستيديف حني يرɁ .1"الذي هو فيه

إال . (Socialisation) 2 أو االجتماعية(Enculturation) التنشǞة الثقافية بدرجة أصح على
 مل يعȔ يف اعتباره يف ذلك الظرف وسائل االتصال 1935ترح يف سنة أن هذا التعريف املق

احلديثة االفتراضية اليت تسهل التعامل املباشر بني الشعوب كالتلفزة واألقمار الصناعية 
Ǩرايفهي يت ال واهلواتف النقالةواإلنترنȢفبهذه الوسائل .  أكثر خطورة من االستعمار اجل

 عƎ إيديولوجيا الصورة وما Ƣثله من سلطة على الفرد تكون رƞا قد استعمرت كل العامل
 (Géopolitique)  اجلȢرافية السياسيةمقاربةحƓ ولو كانǨ كاذبة، إضافة إىل واجملموعة 

كل هذه الوسائل اليت ƹكن أن . والسياسيةاحلديثة، اليت تعطي يف اعتبارها التبعية االقتصادية 
                                                 

1 REDFIELD (R), LINTON (R), HERSKOVITS (M.J), Memorandum on the Study of 
Acculturation in American Anthropology, N°. 38, 1936, in: Acculturation antagoniste, d’après 
DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir: http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 
2 BASTIDE (R), Acculturation, in: Encyclopédia Universalis, pp. 1-114 et suivant, 1998- retour, 
in: Acculturation antagoniste, d’après DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir: 
http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm  
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و يف املهجر على سبيل املثال؛ تلك التقنيات احلديثة Ɵعل شخصا متصال بثقافته األصلية وه
         اليت رƞا ơلق مقاربات جديدة ملفهوم التثاقف تذهب بنا إىل فرضية جديدة وهي

  .(Contre-acculturation) تثاقفضد ال

6 /1-I òÐÓbr¾a  

ائما إىل عدة اƟاهات Ưتلفة؛ أŒا أداة ، Ơيلنا الكلمة دعندما نتحدǫ عن املثاقفة
والتبادل املعريف وتشري إىل املفهوم الشامل  (Interrelation)اتصال وأداة للتداخل العالقايت

معرفة األشكال واملعايري احلياتية اليت ƹتاز هبا اɇخرون؛ أشخاȋ أو "لكلمة الثقافة أي 
العالقات املشتركة بني ǭقافة ما وǭقافة جمموعات أو جمتمعات يف عالقتهم مع اɇخر ومعرفة 

Ɂسس من خالل احتكاك بني جمموعتني أو أكثر؛ أي  .1"أخرǖا تشري " وهي ما يولد ويتŒأ
كان التثاقف Ʒمل يف طياته الرغبة يف حمو اɇخر وفرȏ وإن . 2"إىل ǭقافة يف حالة والدة

 االحترام والتسامح واالعتراف ، فǚن املثاقفة تقوم علىيةعليه، ومعاملته بنظرة فوق التبعية
  . Ɲصوصية اɇخر واختالفه، ويف إطارها تتفاعل اجلماعات والشعوب وتتواصل فيما بينها

 ال ƹكن هلا أن تتحقق يف صورة تدخل أطراف سياسية وخالفا للتثاقف، فǚن املثاقفة
بنتائǰ إƶابية يف  بشر ال تذلكي لتحقيق املساع  أن، غريأو تواجد مقاربات إيديولوجية

ȏرȢوخاصة جاك دمرغن  ،هذا .ال Ȑوقد وصل البع(Jacques Demorgon) إىل احلديث 
ويعين بذلك البحث عن األخطاء العلمية واملنهجية  3 إيببستمولوجية املثاقفةأو تǖسيس نظرية

ليس ما ينتǰ من اختالف الثقافات املكتسبة، بل كذلك ما ) أي املثاقفة(وهي. ثاقفةلنظرية امل
هو رهان على اجملتمع وطريقة  املثاقفة فالرهان على. ينتǰ داخل الثقافات اليت يف طور التكون

، ƶعل من اإلنسان يف وضعية حياتية (Socioculturel)عيشه، وهو اختيار اجتماعي ǭقايف 
واألهم هو ليس معرفة االختالف بني . (Pluralité) والتعددية)individualité(بني الفردية 

 ولكن لكل رهان ƣنه، فيمكن أن .الثقافات أو قبوهلا بل األهم هو معايشتها معايشة حقيقية

                                                 
1 WEBER (Edgard), op. cit. p. 10.  
2 DEMORGON (Jacques), op. cit. p. XI. 
3 Ibid. p. XVI.   w
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Ʊد أنفسنا بعيدين شيǞا فشيǞا عن األشياء اليت تعودنا عليها منذ طفولتنا، ونكون بذلك قد 
  . 1لنا مع اɇخر وانفصلنا عن أنفسناتواص

 من قبل الباحثني يف Ưتلف االختصاصات حول املثاقفة فالدراسات املنجزة
أفǨȒ " كعلماء التاريǸ وعلماء االجتماț ومهندسني وفالسفة وأنثروبولوجيني، 

اȓ إىل نتائǰ متباعدة ومتناقȒة أحيانا، والسبب يف ذلك هو االنطالق من نق
، إىل جانب تشعب الوضعيات وتسرț التطورات والتحوالت وتنوƯ"2 țتلفة

ǰلذلك جاءت تعاريف املثاقفة من قبل جاك . اإلشكاليات وقلة النتائ
بنوț من التناقȐ بني مفهومي املثاقفة  (Jacques Demorgon)دƹورقون
  :فهو يقسمها كما يلي .والتثاقف

أي الثقافة يف (  اǂلية يف التعايȈ اإلنساين ويف اجملتمع الصȢرية املثاقف- 
  ).مفهومها الȒيق

ولسائل أن يسǖل .  املقارنة باخلارǯ اجملسدة يف اكتشاف اɇخر املثاقفة- 
  هنا، هل أن جمرد االكتشاف يƎهن عن املثاقفة؟ 

. ملورطة يف املشاركة مع اɇخر، وخاصة يف القȒايا السياسية ا املثاقفة- 
فهذا التفسري يدل عن . فهذا يعƎ عن خلȔ بني مفهوم التثاقف واملثاقفة

شكل تثاقفي نظرا للتبعية السياسية اليت تولد هي األخرɁ التبعية 
 .االقتصادية

وهذا ال ƹكن أن نعتƎه مثاقفة ƞا أن . كريةواملقاربات الف  املرتبطة باملفاهيم املثاقفة-
  .املقاربات الفكرية هي األخرɁ تتȒمن اخللفية السياسية

                                                 
. سية يف مشال إفريقيا هو تعامل شرعي ألن اجلميع يعتƎها لȢة املستعمر ولȢة التقدم والتفتحإن التعامل مع اللȢة الفرن  1

  :أنظر
- GRANDGUILLAUME (Gilbert), Langue Arabe et état moderne au Maghreb, in: Cِoll. Etudes 
de l’Annuaire de l’Afrique du nord, Nouveaux enjeux culturels au Maghreb, CRESM, p.  81.  
2 DEMORGON (Jacques), op. cit. p. IX.  w
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 املتعلقة بالبحث عن اإلطار احلقيقي كوحدوية أو ǭنائية أو ǭالǭية املوطن أو  املثاقفة-
هنا ƹكن أن تطرح قȒية ما بعد الوطنية يف خȒم وسائل االتصال . 1تعددية املوطن

 .احلديثة

فاحلوار الثقايف ليس غاية يف حد ذاته، ولكنه سعي Ʋو إمكانية التوافق حول قيم 
فال جدوɁ من احلوار إذا ما Ƣسك كل طرف Ɲصوصيته املطلقة، وإƴا يكون . مشتركة

 إذا كان كل طرف ǭقايف ممكنوهذا غري .  قيم مشتركةاحلوار منتجا حني تتوافق أطرافه على
صوليني الذي Ƹتزلون احلȒارة ألينȢلق على ذاته باسم خصوصية مكتفية بذاهتا، كحال ا

                 السياق، علينا أن ال ƳلȔ بنيإال أنه، ويف هذا. العربية اإلسالمية إىل دين
من جهة، ...، إذ Ʊد عرب إسرائيل مثل يهود تونس واملȢرب (Arabité)ةوالعروب اإلسالم" 

Ɂبلد روسيا الشرقية من جهة أخر Ȑ2"ومسلمي ماليزيا واهلند والصني وباكستان وبع.    

لذا، نرɁ أن حوار الثقافات ليس جمرد مناșرة أو مقارنة بني ǭقافات يف األفكار 
 حوار  ال يǖيت لثقافتنا إال إذا كانǨ قادرة علىوهذا. والقيم والعقائد، بل هو تفاعل بينها

اɇخر كثقافة تفرȏ حȒورها وجدواها بالنسبة إليه، وال يكون ذلك ممكنا جملرد اقتناعنا 
بعراقة ǭقافتنا، بل البد وأن تسندها قوة اقتصادية وسياسية تعطي للثقافة قوهتا وقيمتها 

Ż إن Ơديث ǭقافتنا يقتȒي وجود قاعدة اجتماعية . التبادلية يف سوق الثقافات املتقدمة
أما إذا șلǨ هذه القاعدة خارجها فǚن الذي Ʒصل هو االرتداد . واسعة مندجمة يف احلداǭة

الواسع إىل ǭقافة حمافظة، وإحياء مظاهرها الدينية املتشددة اليت تصوȟ منها هوية منȢلقة 
لم والتناغم مع تلك احلداǭة الȢربية، وما تدعو عدم التǖق"أما املتسبب يف ذلك، هو . إقصائية

إليه من حريات وحقوق فردية واƟاه علمي يرتكز على املصلحة كǖساȃ للتعامل 
تلك العقلية اليت ترɁ يف احلداǭة سوɁ اعتداء على هويتها، فال تسعى إىل مد . 3"البشري

Ɂاقتتال اهلويات الثقافية  "وبناء على ما تقدم، بدا واضحا أن . اجلسور مع الثقافات األخر

                                                 
؛ فيقول أن اخلريطة ليسǨ  (Sémantique)هذه النوعية يف إطار املشكل السيميائي ƶ(Korzybski)عل كورزبسكي   1

 :أنظر. األرȏ وأن الكلمات ليسǨ األشياء وأن اللȢة ليسǨ الفكر
-DEMORGON (Jacques), op. cit. p. 19. 
2 ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et pointillés, op. cit. p. 57.  
3 Ibid. p. 52. 
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اليوم معناه فشل التعددية الثقافية يف التعايȈ والتوافق على قيم جامعة وعلى الوالء لدولة 
  .1"وطنية متعاقد على مǘسساهتا

  : أربعة نتائǰ ممكنة للحوار الثقايف(Berry.J) ويقترح باري هذا 

  التخلي عن اهلوية الثقافية : (Assimilation culturelle) الذوبان واالنصهار -
  .األصلية وتبين الثقافة املهيمنة

األصلية  التخلي عن الثقافة : (Marginalisation culturelle)التهميȈ الثقايف -
 .دون األخذ من الثقافة املهيمنة

لية التمسك باهلوية الثقافية األص: (Séparation culturelle)االنفصال الثقايف -
 .وترك الثقافة املهيمنة

التمسك بالثقافة األصلية والتعامل : (Intégration culturelle)االندماǯ الثقايف -
 2.مع الثقافة املهيمنة

7 /1-I  òîÏbÔrÛa@òí†‡ÈnÛa  

، وهي لفظة 3 تواجد الكثري من الثقافات يف جمموعة واحدةبالتعددية الثقافيةنعين 
وأول استعمال .  ودول أوروبا منذ بداية القرن العشرينكانơ Ǩص أمريكا منذ اكتشافها

   .19814هلا كان يف شكل مقاالت يف بعȐ اجملالت األمريكية يف حدود سنة 

إن تعدد الثقافات ƹثل تواجدا لعدة ǭقافات يف        ،   )(Robert املوسوعة روبار حسب  
 الشخصية والبحوǫ ومقارنة بالسياق الذي عاجلناه سابقا واستنادا إىل التجارب بلد واحد

 اجملال، فǚن تعدد الثقافات يف نفس املوطن هو شيء طبيعي وإلزامي وال             والدراسات يف هذا  
فحركية احلياة اليومية املتصلة بالفنون واألدب راجعة إىل تنقل األشøخاȋ           . خيار للفرد فيه  

جتماعية واالقتøصادية   من أمكنة إىل أمكنة أخرɁ ال هبدف الثقافة لكن هبدف املعامالت اال           

                                                 
  .89 . السابق، ȋ، املرجع)علي(أومليل  1

2 BERRY (J), Acculturation et adaptation psychologique, in: Acculturation antagoniste, d’après 
DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir: http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 
3 DEMORGON (Jacques),  op. cit. p. 29. 
4  SLAZER (Nathan), cité in:  ibid. p. 31. w
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أما عنصر التǭǖر بالثقافات فهو Ʒصل بشكل واț وغري واț فكل فøرد             .  والفنية والتجارية
 Repli)(  أو بانكمøاȇ   )Emancipation( وøƠرر    )Ouverture(يتعامل معه إما بانفتاح     

  .)Fermeture( وانȢالق

 هي أسǞلة ومن أهم األسǞلة اليت تطرح، عندما نتحدǫ عن التعددية الثقافية
االختالف؛ كيف ƹكن لنا أن نتعامل مع االختالف، أي مكانة ملظهر االختالف داخل نظام 
اجتماعي؟ هل أن االختالف مظهر إƶايب أم سلƑ؟ هل هو كسب أم خطر عن اجملموعة؟ 
ولɌجابة عن هذه األسǞلة ƶب أن ندرك أن االختالف ليس مفهوما أو تصورا فلسفيا أو 

قيقة وواقع ومشروț إنساين واجتماعي أتى إلينا من خالل املمارسة اإلنسانية لȢويا بل هو ح
إال أن الثقافة السياسية الȢربية اليت . 1اليومية، وأخذت شكلها يف سياق الصريورة التارƸية

 إيديولوجية العدالة، ترɁ أن االختالف ƹثل خطورة حقيقية وصورة مناقȒة تǖسسǨ على
نǖيت باسم القرار "  السياق الفكري أن فهل Ʒق يف هذا. 2أزمة اهلويةتȒعها يف 
واالقتصاد احلر أن ننمȔ الوجدان ونعقلن اإلبداț ونوحد الرؤɁ يف حني أن ...السياسي

القيم الفن النسبية واملنطلقات والذاتية يف التعبري واǂلية املرجعية للتجربة يف تشكالهتا 
مدلوالهتا، ƞا يف ذلك اإلبقاء على التعابري اإلبداعية التقليدية اليت هي الوحيدة وإƷائياهتا و

املبقية على ذاكرات الشعوب وحاوياهتا لكي ال تتالشى وتتȒعȒع فتنحل وƢحي يف șل 
Ǹييب وحمو اهلوية وطمس التاريȢ3"استراجيات الت   .  

ة انتقالية يف اƟاه االستمرارية  إذا نظرنا إىل املاضي وهي فتر تارƸيةفاالختالف نتيجة
فالتعددية الثقافية . اليت تقررها احلتمية احلياتية اليت هي بدورها سوف تفȒي إىل نتائǰ معينة

 إمكانية تȢيري جمتمع بǖكمله، وهي تطرح أيȒا إشكالية ƹكن أن ننظر هلا كǚشارة تدل على
وهي أيȒا حركة فكرية . يفية االعتراف هبامكانة وحقوق وهوية األقلية وسȔ األغلبية وك

تلك القوانني اليت تعطيها شرعية "  ترتكز على التصورات واملقارنات، ذات قوانني نظرية
كما Ʊد منهجا مناهȒا هلا . أساسية تدخلها ǨƠ إطار إبستيمولوجية التعددية الثقافية

                                                 
1 SEMPRINI (Andrea), op. cit. p. 5.  
2 Ibid. pp. 115-116. 

أشȢال ƎƯ ، اجلȢرافيا السياسية اليوم ومواقع الفنون يف إقامة احلوار بني اإلسالم والȢرب، )حممد(ابدينزين الع  3
البحوǫ يف الثقافة والتنمية، تونس، وزارة التعليم العايل، وزارة البحث العلمي يف التكنلوجيات وتنمية الكفاءات، 

2007ȋ ، .5 .القسم العريب من  أنظر :  

- Dictionnaire International des Politiques de Développement Culturel, op. cit. p. 5.    w
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 أما أهم إشكاليات .1"(Monoculturalisme)يسمى بǚيبستيمولوجية الثقافة الواحدة 
وقȒايا التعددية الثقافية هو االختالف االجتماعي والدƹوغرايف وتنوț االƟاهات الفكرية 

كما أنه إىل جانب التحديات االجتماعية والسياسية والنظرية والفكرية، فǚن . والفلسفية
  .التعددية تطرح هي األخرƠ Ɂديا حȒاريا

8 /1-I  i‹ÈÛa@Šaì¨aïi‹ÌÛa@ï  

إال أن األسباب . إن حوار الثقافة العربية مع الثقافة الȢربية يقتȒي االعتراف املتبادل
 العرب واملسيحيني  اليت Ʒملها كل من اإلسالميني هي اخللفية الدينية،اليت حالǨ دون ذلك

  : Ɵاه بعȒهماالȢربيني

وار ǭقايف مع  غƖ عن أي حففي مستوɁ أول؛ يعتƎ اإلسالميون أن اإلسالم يف 
.  دون إعطاء أي حق ملبدأ االختالف مع اɇخرائدƸتزلون الدين اإلسالمي إىل عقالȢرب و

ولكن علينا هنا أن ƴيز بني اإلسالم واإلسالمية أي بني ǭقافة دينية هلا خصوصياهتا وأسسها 
لعرقية  بقطع النظر عن االختالفات اللȢوية وا اليت تعطي أƵية للتواصل البشريالعقائدية
 Ɵاه اɇخر اليت تتعامل معه 2، وبني جمموعات سياسية منظمة هلا فكرها اخلاȋ...والدينية

  .Ɯذر شديد

، أن االنعتاق إىل قيم احلداǭة املتمثلة يف املسيحيون الȢربيونعتقد يويف مستوǭ Ɂان؛ 
الثقافة الȢربية،  ال توجد إال يف احلرية والفكر النقدي والدƹقراطية الليƎالية وحقوق اإلنسان

 الفردانية واحلرية وسيادة القانون واملساواة والنظام التمثيلي القائم تلك القيم اليت ترتكز على
هذا املوقف، ينفي ف. على االقتراț الفردي احلر وفصل السلطات واحلريات الشخصية والعامة

 țري اتباȢعلى ال ȏربية وإال فال مسبقا إمكانية قيام أي حوار ألنه يفرȢة الǭطريق احلدا
ترتكز يف مشروعها احلداǭي على العلمانية فهذه النظرية .  معهجمديمستقبل له، وال حوار 

 غري أننا، ويف نفس .السياسية، أما الدين فهي مسǖلة شخصية ال اعتبار له يف شǘون الدولة

                                                 
1 SEMPRINI (Andrea), op. cit. p. 57. 
2ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et pointillés, op. cit. pp. 54-
55.  w
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الفيǞات السياسية يف بعȐ ال ƳلȔ أيȒا بني املسيحية وبني " السياق الفكري، ƶب علينا أن 
  .1"البلدان، اليت هلا توجهات وأفكار ذات مرجعية يهودية صهيونية، على سبيل املثال

إال أن القيم اليت روجتها هذه األفكار املتباعدة، هي قيم ضد احلوار الذي هو 
ضرورة لتوازن التنمية يف العامل، وضمان تعاونه واستقراره، وأيȒا ضد Ƣاسك اجملتمعات 

ǯ للمنفعة املادية كȢاية يف ذاهتا، واجلري فهي تروņ. وتقليص الفوارق بني أفرادها وفǞاهتا
فهذا الȢرب االستعماري، له ازدواجية يف املعايري، فهو . الالحمدود وراء الكسب واالستهالك
قوق ، وهو يصدر إعالنات ح2 الشعوب اليت يستعبدهايȒمن احلرية ملواطنيه وƷرمها على

 .اإلنسان وƶعلها مرجعا لدساتريه وقوانينه إال أنه ƹنعها عن أهايل البلدان املستعمرة

        9 /1-I  Êa‹–@âc@Šaìy@[ÀbÔrÛa@Þb—müaÝ  

والعالقة بني 3إن املقاربة احلȒارية تتمثل يف البحث عن إمكانية وجود حȒارة عاملية
ات وكيفية تǖقلم ǭقافة غربية داخل جمتمع غري السلطة والثقافة وتطور عالقة القوة بني احلȒار

، انتهǨ مظاهر Ơرير الدول املستعمرة وƠولǨ اɇن إىل نزاعات ومعارك يف يومنا هذا. غريب
 .4بني دول متحررة، وليس هناك خيار للمجتمعات غري الȢربية سوɁ تقليد الȢرب

Ȓبلفظ صدام احل Ǩالعظمى عوض Ɂاها تلك الفكرة اليتارات، فاملشادات بني القوņتبن 
 واليت تبقى دائما شائكة، تتناقȐ مع نظرية (Samuel Huntington) 5تونتنڤهن صموئيل

 القوɁ  يستند علىمعزولحوار الثقافات، بل تصب مجيعها يف مشروƴ țوذǯ حȒاري 
   .زعومة واملرتكزة على مبادǛ احلرية والدƹوقراطيةالعسكرية يف بسǭ Ȕقافته امل

فالتعددية الثقافية . مل يتحدǫ هنتنڤتون عن احلȒارة اإلسالمية بل عن اإلسالم كدين
بالنسبة إليه سوف تنتهي إىل نسبية ǭقافية، حيث يكون تواجد خليȔ من ǭقافات اجلماعات 

 ذاهتا، بدل أن تقاƞ ȃعيار القيم اليت املهاجرة اليت لكل واحدة منها اعتبارها وقيمتها يف

                                                 
1 ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et pointillés, op. cit. p. 55. 

  . ذلك، هي املستعمرات األمريكية احلالية يف العراق وأفȢانستان على سبيل املثالأكƎ دليل على  2
غري ليتمكن من كسب Ż مواجهة الدول شرين إن العاملية هي إيديولوجيا استعملها الȢرب منذ بداية القرن الع 3

  .الȢربية
4 HUNTINGTON (Samuel. P), op. cit. p. 25.  

ȋ.ȋ .6- 9.  w ،21/11/1996 ،79 . تونس، احلياة الثقافية، ț، وصدام احلȒاراتالتثاقف، )فتحي(التريكي 5
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فالعدو اخلارجي ألمريكا بعد اŒيار االƠاد السوفيايت هو اإلسالم . " استقرت عليها أمريكا
   . 1"يف تقدير هنتنڤتون  وهو يتحدǫ عن احلدود الدموية بني اإلسالم والȢرب

لعالقة يبدو أن الصراț بني احلȒارات هو صراț فكري، له منطلقات أساسها ا
؛ إذ يرɁ البعȐ أن 2التارƸية والسياسية والدينية اليت تربȔ العرب بالȢرب منذ عدة قرون

ƹثل مصلحة الȢرب، من افتكاك وغصب الثروات واحتالل األراضي،  "صراț احلȒارات 
 Ƹفي ، وأن هنتنڤتون3"أكثر منه من رفȐ اإلسالم للتقدم التكنولوجي والعلمي لدɁ اɇخر

  باجلȢرافية السياسيةلصاſ كتابة تارƸية موجهة يربطها"  ارƸية األصليةاحلقائق الت
(Géopolitique)  ،منŃيŁهǊاه مصلحة الطرف املƟلها يف اōعǈفłالعامة اليت ي ǯالنماذ ȏوفر
  .4"وبشكل سريع

بينما يرɁ البعȐ اɇخر، أن الصراț يرجع باألساȃ إىل فكر اإلسالميني وليس 
 الفكر الذي يهابه الȢرب بسبب التصرƷات السياسية هذا. كرنا سابقالɌسالم نفسه كما ذ

 دور كبري للمسيحيني الȢربينيولكن ال ننسى أن . املباشرةوالتنظيمات العسكرية ومواقفهم 
أيȒا، يف زيادة إمحاء هذا اجلو املتوتر بتصرƷاهتم السياسية والعسكرية احلادتني Ɵاه اإلسالم 

، بǚمكانه أن يهدد النظام السياسي يف العامل غري أن هذا اجلدال الفكري العقيم. والعروبة
  . بني الطرفنيالعدائيةويشدد يف العالقة 

فǖكثر الرتاعات املوجودة اɇن واألكثر وضوحا هي ليسǨ بني طبقات اجتماعية 
 مبدأ لىففكرة هنتنڤتون ترتكز ع. كالفقر والȢناء بل بني جمموعات هلا ǭقافات Ưتلفة

السيادات، من جهة اقتصادية وسياسية وعسكرية، إضافة إىل الشǖن الديين الذي هو مركز 
. 5إذ Ơول اإلسالم يف إيديولوجية صراț احلȒارات إىل العدو الشامل للȢرب. تفكريه

 فǚيديولوجية صراț احلȒارات تفرز مبدأ حربيا يقȒي Ɯق تدخل احلȒارة الȢربية بالقوة يف
                                                 

  .34 . السابق، ȋ، املرجع)علي(أومليل  1

 الدول العربية اإلسالمية إǭر السقوȓ النهائي  وسيطرة الدول الȢربية على1492 وقرطبة سنة 1258سقوȓ بȢداد سنة   2
  .لɌمƎاطورية العثمانية يف القرن التاسع عشر

3 BORRMANS (Maurice), cité in : ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : 
paroles et pointillés, op. cit. pp. 52-53.  

 4 ZINELABIDINE (Mohamed), ibid. p. 65.  
بينما Ʊد يف فكر ابن رشد أن األمر يتǖسس من خالل موضوț احلوار بفكر مجهورية أفالطون وشرحه لɊخالق   5

ȋ . 18.  w السابق،رجع امل،)حممد(املصباحي: أنظر. وتطرقه للطبائع والقيم البشرية
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قيم احلȒارات األخرɁ، إن هي خالفǨ أو هددت قيمها، أي أنه يقدم الȢرب وبزعامة 
 بانȢالق أمريكا على نفسها أمريكا على أنه البلد األقوɁ واألعظم، مما ساهم بتفكريه هذا
التسرب النووي، ومن اخلطر وزاد يف إمعان عزلتها وơوفها من كل شيء، فهي ơاف من 

       . خوف اإلنسانفهي ǭقافة ،جي ومن الدورة االقتصادية ومن املستقبلاإليكولو

الذي يبين فرضياته ، (Francis Fukuyama)، وƱد أيȒا فرنسسيس فوكوياماهذا
 ƞا أنه 1806التاريǸ قد انتهى يف سنة "  اليت ترɁ أن (Hégélienne) النظرية اهليڤليةعلى

 وسقوȓ ...1789ليس هناك تطورا سياسيا من املواقف اليت قامǨ عليها الثورة الفرنسية سنة 
 اليت رمسǨ بعȐ احللول يف اƟاه يدعو للدƹقراطية الليƎالية على 1989الشيوعية سنة 
 وبناء على ذلك، فǚن هنتنڤتون يقلل من الطرح الذي قدمه فوكوياما فيما. 1"مستوɁ عاملي

بات القدƹة يف يتعلق بنهاية التاريǸ، ويȒعه يف موضع شك بسبب استناده على املقار
   .  العالقات الدولية

يقر باالمتياز االستثنائي للثقافة الȢربية، وال يهتم بعامل   فوكوياما أن، ونالحظهذا
وكويامية تعيد فالنظرية الف. " اإلسالم وحȒارته كما هو الشǖن عند صمويل هنتنڤتون 

 ،Ǹبد داخل قفص التاريǘكم عليه بالسجن املƠ ولكن ،Ǹالتاري ǯإقصاء بقية العامل ليس خار
لدɁ فوكوياما يعتƎ تركيبا تراكميا " Œاية التاريǸ"فاستخدام لفظ . "2"ودورته املȢلقة

صل دولة ذلك التمييز الذي يف. لفلسفة التمييز واإلقصاء اليت حكمǨ املشروț الثقايف الȢريب
 فوكوياما فيما يلي؛ أن أمريكا قد اجتازت وƹكن تلخيص نظرية. 3"أمريكا عن بقية العامل

، تلك الدƹقراطية اليت يعتƎها ƴوذجا مثاليا، قمة التطور اإليديولوجي والدƹقراطية املتحررة
  . بلدان العامل األخذ هباعلى

  

  

                                                 
1 ZINELABIDINE (Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et pointillés, op. cit. p. 58. 

 شاهني  فǘاد.ومراجعة وتقدƇ مطاț صفدي، تر ، Œاية التاريǸ واإلنسان األخري، إشراف)فرانسيس(فوكوياما  2
  .1993ȋ ،. 13، بريوت، مركز اإلƴاء القومي، الشايƑومجيل قاسم ورضا 

ȋ ،. 19.  w، نفس املرجع)فرانسيس(فوكوياما  3
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، يف حيز زمين متǖخر، هو ء اليت أخذها التونسيون من الȢربال شك أن من األشيا
 من بناءات ومسارح ما أǊعĈد إليه على إǭرالفن املسرحي عموما واملسرح الȢنائي بصفة خاصة 

Ǩتلف ااستوعبƯ الفنية ȏانية  األمر الذي جعل من هذا الفن ويف ،لعروǭ ضرورة مرحلة
 األورويب يف Œاية القرن التاسع عشر على ƴاذǯ من املسرح همطالعا خاصة بعدحياتية 

 امليلودرامي واملسرح واملسرح الكالسيكي 1املرتكز على فن الدراما والتراجيديا اليونانية
  .والواقعي واالجتماعي والتارƸي

 املسرح الȢنائي يف تونس، ال فكل ما قيل يف Ưتلف البحوǫ والدراسات عن جذور
بعيدة كل البعد عن ومل عناصر فنية دخيلة  Ʒ،يعدو أن يكون ǭقافة مستوردة من الȢرب

  وقد مشلǨ هذه العناصر. السماț والطربترتكز علىمكونات املوسيقى التقليدية اليت 
. .. واإلضاءةفةالقيافنون  و والتعابري املوسيقية واملشهديةأساليب اإلخراǯ والتمثيل اجلديدة
 .2، ونعتمد مقاييسنا النقدية استنادا إليها بǖصوهلا وتقاليدها نتقيديومنا هذامازلنا إىل  اليت

 يرɁ الذي، كانǨ واضحة يف نظر عطية أبو النجا التونسيهذه املرجعية الȢربية يف املسرح 
ا فرنسيا ناطقا  مسرحا عبارة عن استعارة ألشكال غربية، نتǰ عنه"يف ممارسة هذا الفن  أن

   .3"باللȢة العربية

إذا اعتƎنا أن أول اتصال املشرق العريب باحلȒارة األوروبية كان خالل احلروب  
 عرفǨفǚن تونس ، 1798  قام به بونبارت سنةالذيمصر أǭناء الȢزو الفرنسي   Żالصليبية

                                                 
صحيحة واليت تقرب بشكل واضح إىل عصر أخذ اجلميع يبحث يف العصر الوسيȔ عن كيفية استحȒار الصورة ال  1

فحاول اجلميع يف . وقد وجدت يف األǭناء الكثري من الصعوبات بسبب عدم وجود نصوȋ موسيقية يونانية. اإلغريق
وقد اهتدوا يف Œاية األمر إىل شكل جديد من أشكال الفن . استحȒار طريقة أداء الدراما اليونانية املصحوبة باملوسيقى

  .13 .، املرجع السابق، ȋ)حممد صقر(خفاجة  :أنظر إىل .ي مسي باألوبرااملركب والذ
  .ȋ .ȋ .146-147 املرجع السابق، ، إشكاليات تǖصيل املسرح العريب،)حممد(املديوين  2

3 ABUL NAGA (Atia), Les sources Françaises du théâtre Egyptien (1870-1939), Alger, SNED, 
1972, pp. 195-207. w
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 وهي إيطاليا  مراقبتها ماليا من قبل ǭالǭة دول،أǭناء 1869 هذا االتصال يف حدود سنة
 هذه األخرية اليت ƢكنǨ من احتالل البالد إǭر معاهدة باردو يف. 1وأنڤلترا وفرنسا

 .2 يف استǞثارها تقنيا واقتصاديارغبة 1883 اليت Ź تǖكيدها باتفاقية املرسى سنة 12/5/1881

1 /2-I  a‹iëþa@åÏë@ðbi@‡¼c   

قات اليت كانǨ توجد بني بايات لقد ƠدǨǭ العديد من الوǭائق التارƸية عن العال 
أșهر هذا ، 5/11/1846 ففي رحلة املشري أمحد باي إىل فرنسا يف. تونس وملوك فرنسا

األخري الكثري من اإلعجاب Ʋو فنون هذا البلد، املتمثلة يف عمراŒا املتقن واملنظم، ومسرحها 
 عنها ابن أيب ضياف يف باريس، Ź تقدƇ له مسرحية Ơدǫ إذ يف أول احتفاء به. املتحȒر

البلȢاء واخلطباء ممن هلم معرفة ) أي املسرح(أŒم Ƹتارون لذلك " يف كتابه، حيث يقول
وهي من الصناعات . وعدد العملة يف ذلك أكثر من مائة. باألخبار والتاريǸ واألشعار

ن وفيها املوسيقى وتارة يكو...الشريفة عندهم، ألن مرجعهم تربية الناȃ وهتذيب أخالقهم
 هذا ليǨ مثل" ويȒيف أيȒا أن عند مشاهدته كل عجيب يقول . 3"العمل الȢناء والرقص

، وهذا بالتǖكيد يوضح مدɁ إعجاب أمحد باي هبذه النوعية 4"عندنا باǂل الفالين بتونس
وهو موقف يشري ضمنيا إىل . املسرحية ويصل به األمر إىل التفكري يف نقلها إىل تونس

  . ك الثقافة الȢريية ورغبته إىل بلوȟ ذلك املستوɁاعتراف أمحد باي بتل

                                                 
1 GANIAGE (Jean), Les origines du protectorat Français en Tunisie(1861-1881), Tunis, 
Maison Tunisienne de l’Edition, 1968, p. .313  

  .، استقرت جلنة املراقبة املالية بصفة رمسية يف دار الباي16/12/1869أنه وبتاريǸ  كما 
  . 1986ȋ ، .147س، تونس، سراȃ للنشر، ، انتصاب احلماية الفرنسية بتون)علي( اǂجويب2
لدولة للشǘون ، إƠاف أهل الزمان بǖخبار ملوك تونس وعهد األمان، Ơقيق جلنة من كتابة ا)أمحد(ابن أيب ضياف 3

  ونقال عن أمحد عبد السالم .1963ȋ ، .102 تونس، نشر كتابة الدولة للشǘون الثقافية واألخبار، الثقافية واألخبار،
       ظاهر االحتفال بǖمحد باي أǭناء إقامته بباريس، السهرة اليت احتفل فيها ملك فرنسا لويس فيليب من مأن "

(Louis- Philippe) احية صان كلوȒيفه يف القصر امللكي بȒب ،(Saint-Cloud) ثيلƢ حيث شاهد الباي وحاشيته ،
، اليت وضع موسيقاها (Lucie de Lammermoor) وهي رواية لوسي، ،(Opera)ارواية غنائية من نوț األوبر

، ابن أيب ضياف، حياته ومرتلته ومنتخبات من ǭǓاره، )أمحد( عبد السالم: أنظر".  (Donizetti)اإليطايل دونيزيت
   1984ȋ ،. 82تونس، الدار العربية للكتاب، 

ȋ  .108.  w،نفس املرجع  ،)أمحد( عبد السالم  4
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 فǚذا مȒينا يف Ơليل أسباب هذا اإلعجاب الذي انتاب أمحد باي يف تلك الفترة، 
 من -نالحظ أن من أƵها هو االختالف الواضح يف البنية التحتية الثقافية اليت Ƣتاز هبا فرنسا

 (Opéra)ام فيها عروȏ األوبراحيث املعامل الفنية العمرانية كاملسارح اليت تق
 واحلفالت (Théâtre lyrique)واملسرحيات الȢنائية (Opérette)واألوبرات
وما يتبعها من حركات فنية من أدب وشعر ومسرح وفن  (Concert musical)املوسيقية
 وما يوجد يف تونس يف تلك احلقبة التارƸية من فراȟ فين وشعور بالقلق -تشكيلي

  . ياسياالجتماعي والس

2 /2-I @pbîÛb§aãìm@À@òîiëŠëþa  

شهدت تونس تنوعا ǭقافيا واضحا Ɯكم كثرة اجلاليات األوروبية املتواجدة هبا؛ من 
فرنسيني وإيطاليني وأملانيني، إىل جانب اجلالية اليهودية املتمركزة يف الكثري من املدن 

وناين مع األوروبيني املهاجرين هذا، وقد عرفǨ تونس املسرح الȢنائي ƞفهومه الي. التونسية
الذين استقروا فيها، وبدؤوا يعرضون مسرحياهتم الكالسيكية والȢنائية الركحية، من أوبرا 

واعتمادا على بعȐ الكتب املǘرخة لتلك الفترة نالحظ بعȐ مظاهر اهليمنة . وأوبرات
، واملتمثلة 1881ية سنة الثقافية اليت كانǨ بارزة للعيان منذ الفترة اليت سبقǨ احلماية الفرنس

خاصة يف بناء العديد من املسارح على الطريقة اإليطالية، قصد تقدƇ العروȏ املوسيقية 
  .الكالسيكية هبا

3 /2-I  Šb¾a@‡îî“m  

إن املالمح اليت تشري إىل تواجد األعمال املسرحية الȢنائية الȢربية يف تونس، يف 
فǖول مسرح غريب  " .ءات واملسارح اليت شŅيņدتأواخر القرن التاسع عشر، هي كثرة الفȒا

، وهو أول فȒاء مسرحي ذو عمارة 1860 بنهǰ زرقون سنة 1كان املسرح القرطاجين
وإن اختيار املوقع، مل يكن بȢاية جلب اجلمهور ...إيطالية وموقعه الذي يالمس املدينة العتيقة

                                                 
ȋ. 28.  w ،2000حي يف تونس، تونس، دار سحر للنشر، أفريل ، مȢامرة الفعل املسر)حممد(املديوين 1 
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 يقع يف طرف 1ورويب ويهوديالتونسي والسكان األصليني، وإƴا كان لوجود Ɵمع سكاين أ
وإىل جانب هذا املسرح، وجدت يف تونس عدة فȒاءات أخرɁ، كمسرح . 2"املدينة

الذي قدمǨ به الكثري من  (Le caveau) يف شارț فرنسا، والكافو(Teatrino)التياترينو
  .  املوسيقية والȢنائية الركحية3األعمال

على سبيل  ا وأماكنها، فنذكرأما املسارح األخرɁ، فقد تعددت أنواعها وأمساؤه
              ومسرح دافني كوهني طنوجي (Théâtre Tapia)املثال مسرح طابيا

(Théâtre David Cohen Tanugi) واملسرح اإليطايل  (Théâtre Italien)  ومسرح أرينا
(Aréna)ول إىل مسرح بوليتياماƠ الذي (Politiama)املسرح التونسي Ż ،       

(Théâtre Tunisien) ومسرح باراديزو ،(Théâtre Paradiso)łين على أنقاضه  الذي ب
ومسرح الكازينو البلدي  (Théâtre municipale 1888/1889)املسرح البلدي األول 

(théâtre casino municipale1902) ومسرح روسيين (Théâtre Rossini) ثلƹ الذي 
ȃسينما الباال(Cinéma palace)4 حاليا .  

Ʊ د املسرح البلدي اجلديد، الذي قام بتصميمه واإلشراف على بنائه جون  كما
 .(Perpignan)، يف باربينيون1866 املولود يف  (Jean-Emil Resplandy)5أميل ريسبالندي

 وسري الفرقة 6 اليت ألقيǨ باللȢة الفرنسية(Manon)فǖول عرȏ أقيم به، هي مسرحية مانون

                                                 
، املسرح العريب )حممد فريد(غازي:  أن هذا املسرح قريبا من املدينة اإلسالمية، أنظر، يف حني يرɁ حممد فريد غازي1

  .244. ،  املرجع السابق، 1918ȋيف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة 

 .ȋ  .19 املرجع السابق،ي بتونس، من النشǖة إىل التǖسيس،الفعل املسرح، تطور )حممد(عبازه 2 
  .يف السنة  عرضا38قدم   3
  .ȋ  .28 املرجع السابق،،مȢامرة الفعل املسرحي يف تونس، )حممد(املديوين  4
                    وقصر العدالة ومستشفى شارل نيكول وجمموعة (HÔtel de Ville)مصمم نزل املدينة 5

(Casino- Théâtre - HÔtel).  
مل ȒƷر باي تونس هذا العرȏ، وقد شهد ذلك استياء اجلالية األوروبية اليت قارنǨ احلدǫ بتدشني أوبرا القاهرة   6

w  .إمساعيلمن قبل اخلديوي 
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 أما حȒور التونسيني، فقد كان حمدودا واختصر على .(Coste) كوسǨ املوسيقية القائد
                                .1أقلية من أعيان البالد

، 1903، الذي Ź تشييده سنة (Politiama Rossini)أما مسرح بوليتياما روسيين
    (Verdi)لفردي (Aïda)"عايدة"، من أƵها أوبرا 2فقد شهد عدة عروȏ على Ȕƴ األوبرا

 لø ليون باردو  (La duchesse del Bal Tabarin) و(Novelli) لø (Ave Maria)و
(Léon Bardo) 3 . دعوة املمثل الفرنسي Ź ،ȏر تلك السلسلة من العروǭوعلى إ

ومن أهم األوبرا اليت شهدها مسرح . لتقدƇ بعȐ األعمال املسرحية (Sylvain)4سيلفان
 يف  5(Carmen) وأوبرا كرمن 10/01/1911 يف  (Lakmé)روسيين كانǨ أوبرا الكماي 

14/01/1911.  

فرغم كثرة تلك املسارح املوجودة، واستقطاهبا الكثري من العروȏ الȢنائية الركحية 
ȏرȢواستنادا على ما كتب يف هذا ال ،ȋور التونسي 6من فرنسا وإيطاليا باخلصوȒن حǚف ،

باين الثقايف الشاسع بني دول أوروبا هلذه األعمال الȒخمة يف تلك الفترة، كان قليال نظرا للت
   .وبلدان مشال إفريقيا، إىل جانب التوتر السياسي املتبادل بني الطرفني

 
                                                 

1 BEN BECHER (Fatma), Le théâtre municipal de Tunis, Tunis, Finzi Création, 1998, pp. 33-
36. 

وهي عبارة عن تǖليف موسيقي Ƣثيلي خال من احلوار الكالمي ). عمل(تعين  هي كلمة إيطالية، و:) (Opéraاألوبرا  2
 وغناء جوقة ومقطوعات Ǔلية، نورد تفسريا وǭنائية وǭالǭية وإلقاءات ملحونةمكون من افتتاحية Ǔلية، وأنȢام فردية 

 ويهǜ تǖليف موسيقي يسبق التمثيلية الȢنائية :(Ouverture orchestrale)االفتتاحية اɇلية : موسيقيا لكل واحدة منها
țام الفردي. األمساȢاألن (Aires)  :حلان صوتية تكون عموما حافلة بالزخرفةأ)  (Ornement .الثنائيات :(Duos) 

    اء امللحوناإللق.  تǖليف موسيقي لثالǭة أصوات أو Ǔالت موسيقية(Trios):الثالǭيات . مقطوعات لصوتني أو Ǔلتني
) Récitatifs (  ليةǓ ناء تستعمل يف أداء املقاطع القصصية أو احلوارية، وتصاحبها فرقةȢموسيقى صوتية بني اإللقاء وال

  :وتنقسم األوبرا إىل نوعني. Ưتصرة
رن الثامن وكل أحداǭها مȒحكة، وكانǨ رائجة جدا يف الق:  اخلفيفةاألوبرا. وتكون أحداǭها مǖساوية :األوبرا اجلدية

، تاريǸ املوسيقى الȢربية، حياة وأعمال مجيع املوسيقيني، ترمجة )إميل(قويللرموز: ملزيد االطالț، الرجوț إىل. عشر
  .1980ȋ ،.ȋ. 113-124، دمشق، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 1 .صالح الدين برمرا، ق

3 Ibid. pp. 40-41.  
4 Ȑأبي ǯأستاذ جور.  

5 Ibid. pp. 41-51.  
6 Voir: CHARFEDDINE (Moncef), Deux siècles de théâtre à Tunis, Tunis, ELIF, 2005. w
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هذا، وكما يبدو، أن انتقال مثل تلك األعمال املسرحية الȢنائية من بلدان 
أوروبية كفرنسا وإيطاليا وأملانيا إىل تونس، وما Ơمله من ǭقافة هلا مرجعية فنية 

 بنا إىل عصر النهȒة وما شهده من Ơوالت اجتماعية وسياسية، من شŒǖا أن تعود
Ơدǫ يف بعȐ التونسيني صدمة ǭقافية، سببها عدم استيعاب لتلك الثقافة اجلديدة 

  . املسقطة على جمتمع غري مطلع على تلك اخلصوصية الثقافية والفنية

 األعمال الȢنائية ولعل من أسباب تلك الصدمة الثقافية، اللȢة املقدمة يف
من أوبرا وأوبرات، اليت اختصرت على الفرنسية واإليطالية واألملانية، إىل جانب 

جيدية املقدمة اليت ال تتماشى مع السلوك واملواضيع ااملواضيع الدرامية والتر
االجتماعية اǂيطة باجملتمع التونسي، إضافة إىل عدم فهم دالالت مكونات العمل 

ور وأزياء وماكياǯ وإضاءة وحركة املمثلني داخل الفȒاء املسرحي من ديك
 التونسي غري قادر على ربȔ كان املشاهدلذلك، . املصمم على النمȔ الكالسيكي

Ȉنائية الركحية بواقعه املعيȢتلك األعمال ال.   

 فهي أعمال شديدة االختالف مع املوسيقى املتداولة يف تونس يف تلك 
املالوف واإلنشاد الديين وأغاين اليهود ذات اخلȔ اللحين احلقبة التارƸية كموسيقى 

كما أن مجيعها ذو تǖليف هارموين يعتمد خطوطا حلنية متداخلة Ɵمع بني . الواحد
إذن، هي . أصواهتا توافقات ترجع بنا إىل قواعد البوليفونية واهلارمونية الكالسيكية

 ǯريب العلماين، أي اإلنتاȢالفردي املعزول الذي ينطلق أعمال ترجع إىل الفكر ال
من فلسفة الذات اإلƶابية والعلمانية الذي ƹتاز به عصر النهȒة والتحوالت 

فهذا الفكر، ال ينطبق وال يتناغم مع فكر . السياسية والثقافية اليت جاءت من بعده
املتلقي التونسي الذي يتعامل مع املوسيقى بشكل ال يتجاوز كوŒا وسيلة ترفيه 

  .احتفالية توșف داخل اإلطار الثقايف االجتماعيوذات صفة 
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òîÏbÔrÛaë@òîÔîì¾a@pbÓë‹ÐÛa@@ @
biëŠëc@Þë†ë@ãìm@µi@ @

-ț 1.جدول-  

 املوسيقɂ الغربية املوسيقɂ التونسيةالفروقات املوسيقية والثقافية

طبيعة املوسيقى وعالقةمن حيث 
 .األصوات ببعȒها

تتلخص يف عالقة مجيع درجات
فهذه.  األساȃبدرجة املوسيقية
 تشكل نقطة اجلذباألخرية

اليتو الطبوț التونسيةوالثقل يف 
الدرجات تǘول إليها كل

Ɂية. األخرƵهذا ما يفسر أ
فهيتونسية، القفلة يف املوسيقى ال

األساسية يف صلب تشكل اǂطة
 .التلحني

اليت تعتمد على الكتابة اهلارمونية
هتتم. ة البوليفونيةاحتلǨ مكان

العالقات الداخلية بني الدرجةب
 الرابعة بالثالثة وعالقة الدرجة

وهي وșيفة. السابعة بالثامنة
هارمونية مبنية على التتابع اللحين
أفقيا مع التركيز على التوافقات

 .الصوتية

  املرجعية

ترجع إىل املدارȃ العربية القدƹة
اليت اهتمǨ بنظام األصوات
واروالنسب اليت بينها واألد

واإليقاعات واɇالت املوسيقية
  .واألحلان العربية وما ƹيزها

شهدت Ơوالت من 
 إىل (Grégorien)الڤريڤورية
إىل (Polyphonie)البوليفونية
 إىل (Tonale)التونالية
  .(Atonale)الالتونالية

  اخلصوصية

  وȒơع يف تنفيذهاةمقامي ةمنظأ هلا )1
 سياقات ومسارات حلنيةإىل
 الذاكرة اجلماعية لها Ơم،معينة

(Mémoire collective)،  

 ترتكز على قواعد علمية،)1
وƢتاز يف كتابتها املوسيقية

 أي؛(Individualité)يةانبالفرد
اإلنسان املعزول الذي ينطلق من
الفلسفة الذاتية اإلƶابية

  .والعلمانية
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موسيقى طربية منعزلة عن )2
التحوالت الفكرية الȢربية، ذات

Ȣة احتفالية تقدم يف إطارصب
  .النظام االجتماعي الثقايف

متصلة باحلركات الفنية )2
واألدبية وهلا عالقة بالقيم
اإلنسانية كالفكر واخليال
واملǖساة داخل أعمال األوبرات

  .باألخص

الالتينية والفرنسية واإليطالية  العربية  اللȢة
  واألملانية

يف شكل أوركستر سنفوين   مصȢريف شكل Ǩơ   نوعية الفرق املوسيقية
  ضخم

ȏاءات العروȒاملنازل اخلاصة واملقاهي والكايف   ف
  (Café chantant)شنطا

سارح على النمȔ املالهي وامل
 الكالسيكي اإليطايل والفرنسي

من حيث اإلطار السياسي 
  والثقايف

تعيǨƠ Ȉ هيمنة استعمارية 
وǭقافية، وهي يف عالقة موسيقية 

 .ف مع اɇخرمتجهة Ʋو التثاق

تعيȈ يف إطار ليƎالية سياسية 
  .وفكرية

حينǞذ، يتȒح لنا، أن التعامل مع اɇخر ǭقافيا ويف إطار األعمال الȢنائية الركحية 
ويف هذا اإلطار . بالذات، Ʒتم على املواطن التونسي بǖن Ƹتار االƟاه الذي سيتعامل فيه

  :نقترح أربعة احتماالت

فنية بصفة كلية، ويسعى إىل فهمها والتعامل معها قصد  يتقبل هذه األعمال ال-
 . 1(A-D)اعتراف الȢري به، أي يǖخذ اƟاه 

 أي ،(Contre-acculturation) يرفȒها كليا ويكون يف عالقة ضدية مع اɇخر-
 .(A-C)يف اƟاه 

 دون رفȐ أو قبول أي يف إطار التعددية الثقافية ويف إطار ا يتعامل ويتعايȈ معه-
  .(A-B)، باحثا عن صيȠ توفيقية، أي يف اƟاه  (Diversité culturelle)رام املتبادل االحت

                                                 
w  .أنظر الرسم البياين الحقا  1
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 أي دون اقتناț، فيحصل االندماǯ ،يقبلها بنوț من االحتشام ومن أجل اجملاملة -
بني الثقافتني يف أول األمر، Ż يقع االصطدام بنماذǭ ǯقافية تكون يف الȢالب منافية للدين 

 وبكيفية حمتشمة أيȒا إىل (Feed back)فة عامة، فتكون الرجعةوالعرق واألخالق بص
 .(A-E)الثقافة األصلية، أي يف اƟاه  

òîÏbÔrÛa@pbèuìnÛa@ @

-ț 1. رسم بياين-    
  

  

  

  

  

                                         

  

 4 /2-I òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa@ë‹ÈÛa  

   واإليطالية إىل تونس فǚن العديد من هذه الفرق أما فيما Ƹص الزيارات الفرنسية
كانƢ Ǩر بتونس العاصمة، فتقدم عروضها يف قاعاهتا قبل أن تتوجه ƞسرحياهتا تلك إىل  "

اليت  (La Traviata)العاصمة القاهرة لتقدمها على أركان املسارح اخلديوية كمسرحية 
اليت  )Le bal masqué("ملقنعالرقص ا" ومسرحية 1856قدمها اإليطاليون يف تونس سنة 

 . 1" قبل أن تعرȏ يف القاهرة1859عرضǨ يف تونس أيȒا سنة 

                                                 
  ȋ .28-29. 1.، مȢامرة الفعل املسرحي يف تونس، املرجع السابق، ȋ)حممد(املديوين 

A 

B 

C 

D 

E 

 ɂقافة املوسيقǭ
  الغربية

ǭقافة املوسيقɂ التونسية

Ȱالرجعيالفع  

 طريȨ مسدود

 املدرسة التقليدية

  التمثȰ املوسيقي أصحاب الصيȠ التوفيقية
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 للجالية اإليطالية، وكهدية، عرضا أركستراليا 1876 يف سنة 1قدم البايهذا، وقد 
يف أكƎ قاعة بنهǰ اجلزيرة، تلك اجلالية اليت كانǨ تواكب عروضها املوسيقية واملسرحية يف 

 Théâtre) )1928-1835(، املسمى ƞسرح كوهني(Teatro nuvo)ياترو نوفواملسرح اجلديد ت

Cohen)  فيه سنة ȏأول أوبرات فرنسية1879الذي عر (Giroflé-Girofla)                      

 أما املسرح البلدي القدƇ، املتواجد 2...(la jolie parfumeuse)و (La petite Mariée)و
 كل العروȏ الȢنائية املسرحية بالرغم من عدم توفر فيه يف شارț فرنسا، كان يستقطب

  .3املعدات واملرافق الالزمة

" الترافياتا"يف املسرح األورويب نفسه مثلǨ روايتا " كما يورد حممد فريد غازي أن
 )Avellina Patti(وغنǨ املمثلة اإليطالية Ǔفيلينا كما مثلǨ، 1856 سنة" الرقص املقنع"و

ȃرواية روي بال (Ruy Blas) ملركيت (Marketti)" 4.  ص املسرح املقدم يف تلكƸ أما فيما
الفترة، فǚننا ال ƴلك املراجع والوǭائق اليت من خالهلا ƹكننا تǖكيد أو نفي مشاركة التونسيني 

هذا، وقد كانǨ هذه العروȏ قليلة جدا وتكاد أن تكون . فيها من حيث اإلنتاǯ خاصة
 املعلقات والدعوات اليت عثرنا عليها يف بعȐ الكتب اليت مفقودة، واختصرت يف قليل من
  .5اعتنǨ بǖرشيف املسرح التونسي

5 /2-I ãìm@À@ïã‹ÐÛa@Šì›¨a@ @

 1879لقد أșهرت العروȏ الȢنائية الركحية اليت قدمǨ يف تونس يف فترة ما بني 
ني نǘلفني وملح أصحاهبا من م جلنسيةاعتبارا أن مجيعها ينتمي إىل الثقافة الفرنسية 1901و
 وبارليوȃ (Saint- Saens)سان سونس و (George Bizet) من أبرزهم جوǯ بيزاي لعل

                                                 
  .22/3/1814حممد الصادق املولود يف   أي 1

2 BEN HALIMA ( Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie(1907-1957), op. cit.  
p. 17. 

مȢامرة الفعل ، )حممد(املديوين: أنظر. بسبب النقائص اليت وجدت فيه ، شب حريق هبذا املسرح1900 يف حدود سنة 3
   .ȋ. 19،  املسرحي يف تونس، املرجع السابق

 الدكتور حممد –، يف كتاب 1918يف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة ، املسرح العريب )حممد فريد(غازي 4
، مقاالت Ưتارة انتخبها وقدم هلا فوزي الزمريل، سلسلة ذاكرة وإبداț، تونس،  املركز )1962-1929(فريد غازي

 . 2000ȋ ،. 244الوطين لالتصال الثقايف، وزارة الثقافة، 
w  . البحثتمماتمأنظر املعلقات والصور يف   5
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(Berlioz)  وجان فيليب رامو(Jean-philippe Rameau)فاهلدف من استقدام . وغريهم 
هذه األعمال له ما يƎره ǭقافيا؛ أوال لتوفري الظروف املالئمة للجالية الفرنسية من خالل 

ستدراǯ التونسيني يف اليف تونس، ǭانيا حماولة  فترةأكثر  البقاء إىلوسيقيا ودفعها تنشيطها م
  .  وملا ال حماكاهتا،اŻ االعتراف هب  هذه األƴاȓ الثقافية اجلديدةالتفاعل مع

òîã‹ÐÛa@òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa@ÞbàÇþa 

- ț 1-2.جدول  

Ȱاسم العم Ȕاملؤلف النم ȏمكان العر 
تاريخ 
ȏالعر 

Girofle- 
Girofla 

Opéra 

Comique 

 أوبرا كوميك
Lecocq 

Théâtre Cohen 

  مسرح كوهني
1879 

Les forfaits de 
Pipermanns 

Vaudeville 

 فودفيل
Jean-philippe 

Rameau 

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
1879 

Le bal masqué
Ballet 

 بايل
D.J Mari 

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
1883 

Faust 
Opéra 

 أوبرا
Charles Gounod

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
1886  

Faust 
Opéra 

 أوبرا
Charles Gounod

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  
1886 

                                                 
1 C.f. -  CHARFEDDINE (Moncef), op. cit. pp. 42-90. 
         - BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien (1909-1962), 
op. cit. pp. 17-19. w
w
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 مسرح باراديزو

Carmen 
Opéra 

 أوبرا
George Bizet 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
1886 

La petite 
mariée 

Opérette 

 أوبرات
Lecocq 

Théâtre Cohen 

رح كوهنيمس  
1886 

La chicotte 
Opérette 

 أوبرات

Chivot et Duru 

Mus :D’Edmond 
Audran 

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
1886 

Mignon 

Opéra 

Comique 

 أوبرا كوميك

Ambrois 
Thomas 

Théâtre Français  

 1891 املسرح الفرنسي

Mignon 

Opéra 

Comique 

 أوبرا كوميك

Ambrois 
Thomas 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
1891 

Le pompier de 
Justine 

Vaudeville 

 فودفيل
Gastelli et M. 

Malard 

Théâtre Français  

  املسرح الفرنسي
1891 

Le prix 
montmyon 

Vaudeville 

 فودفيل
M. Malard 

Théâtre Français  

 1891  املسرح الفرنسي

Manon 
Opéra 

Comique 
Jules Massenet Théâtre  

Municipal 1902 
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  املسرح البلدي أوبرا كوميك

Le cœur et la 
main 

Opéra 

Comique 

 أوبرا كوميك

Chivot et Duru 

Mus : Le 
Lecocq 

Théâtre  
Municipal 

  املسرح البلدي
1902  

Carmen 
Opéra 

 أوبرا
George Bizet 

Théâtre Rossini 

 مسرح روسيين
1903 

Lakmé 
Opéra 

 أوبرا
Léo Delibes 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
1903 

Lakmé 
Opéra 

 أوبرا
Léo Delibes 

Théâtre Rossini 

 مسرح روسيين
1903 

Samson et 
Dalila 

Opéra 

 أوبرا
Saint- Saens 

Théâtre Antique 
de Carthage 

ǯري بقرطاǭاملسرح األ 
1906  

Roméo et 
Juliette 

Opéra 

 أوبرا
Berlioz 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
 ت.د

Le médecin 
malgré lui 

Opéra 

 أوبرا
Charles Gounod

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
 ت.د

La mascotte 
Opéra 

 أوبرا
Edmond Audran

Théâtre Français  

w ت.د املسرح الفرنسي
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Gilette de 
Narbonne 

Opéra 

 أوبرا
Edmond Audran

Théâtre Français  

سرح الفرنسيامل  ت.د 

  

6 /2-I ãìm@À@ïÛbİí⁄a@Šì›¨a@ @

 كانǨ فيما Ƹص األعمال الȢنائية الركحية اليت قدمها اإليطاليون جلاليتهم، فقدأما 
من خالل  (Verdi) وƵا فاردي  يف إيطاليا فن األوبرا واألوبراتةعمالقأشهر  من أحلان
، وبوتشيين (Rigoletto)ولتووريق(Aïda)  وعايدة(La Traviata)ترافياتاأعماله ال
(Puccini)  له البوامأوبرات أهم من خالل  (La Bohème). Ź كل هذه األعمال 

واملتمركزة ق حركية ǭقافية للجالية اإليطالية املتواجدة بعدد كبري ل خلاستقدامها إىل تونس
 . العاصمةمنخاصة يف أحياء املدينة العتيقة واحلديثة 

z×‹Ûa@òîöbäÌÛa@ÞbàÇþa@òîòîÛbİí⁄a 

-ț 1-3. جدول  

Ȱاسم العم Ȕاملؤلف النم ȏمكان العر ȏتاريخ العر

La Traviata 
Opéra 

 أوبرا
Verdi  

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
1856  

La Traviata 
Opéra 

 أوبرا
Verdi  

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
1886  

                                                 
1 C.f.  - CHARFEDDINE (Moncef), op. cit. pp. 42-90. 
         - BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien (1909-1962), 
op. cit. pp. 17-19. 
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La Bohème 
Opéra 

 أوبرا
Puccini 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
ت.د  

Aïda 
Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
ت.د  

Aïda 
Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre Rossini 

 مسرح روسيين
1903 

La forza del 
Destino 

Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
ت.د  

La Traviata 
Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre Rossini 

 مسرح روسيين
1903 

Un ballo in 
Maschera 

Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre Paradiso 

(Gringa)  

 مسرح باراديزو
ت.د  

Rigoletto 

 

Opéra 

 أوبرا
Verdi 

Théâtre 
Paradiso(Gringa) 

 مسرح باراديزو
1903 

Rigoletto Opéra 

 أوبرا
Verdi Théâtre Rossini 

 مسرح روسيين
1903 
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ñ‡íbÇ@a‹iëc  

-ț 1-1. ترقيم موسيقي  

  

                                                 
1 Extrait d’opéra, English version by MRS.G.G.Laurence, Copyright by G. Schirmer, New york, 
1897.  

Opéra Aïda 
w
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cN  òîßaŠ‡Ûa@ò—ÔÛa  

 (Radamès) ابنة ملك أǭيويب، ورادامس(Aïda)هي قصة مǖساوية Ɵمع بني عايدة
 Ȉبني اجلي Ǩر حرب قامǭالقائد العسكري الفرعوين الذي وقع يف حب عايدة على إ

ده احلربية  بكل أسرار بالىوملا اكتłشĈفǨ خيانة رادامس الذي أفش. األǭيويب واجليȈ املصري
إال أن عايدة ƢسكƜ Ǩبها لرادامس ونزلǨ معه يف Ǔخر . إىل عايدة، أقر ملك مصر بǚعدامه

wالقصة إىل املقƎة ليموتا فيها معا، وسȔ مǭǘرات صوتية معƎة أشد تعبري على ذلك املوقف 
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م  هذا، وقد Ź ترمجة هذه األوبرا اإليطالية من قبل سلي.املǖساوي والتراجيدي للعاشقني
النقاȇ إىل اللȢة العربية وŹ تقدƹها يف تونس من قبل سالمة حجازي يف شكل مسرحية 

  .غنائية تعتمد تراكيب حلنية مقامية مشرقية باألساȃ، وسنǖيت الحقا على هذا العمل

-ț 1-2. ترقيم موسيقي  

 
lN óÔîì¾a  

، يف فترة شهدت فيها أوروبا Ơوالت فكرية أدت إىل ألفها فردي بلȢة غنائية درامية
كتبǨ بǖسلوب . تطور الفعل الدرامي واملوسيقي من الكالسيكية إىل الرومنطيقية

أوركسترايل يعتمد الشكل اهلارمونية، ويعƎ جليا عن قوة موسيقى درامية يستعمل فيها 
  . ت داخل إطار القصةتراكيب إيقاعية متماشية مع احلركة وتطور احلوار بني الشخصيا

 مسعية مبنية على التوافق يقى خلقǨ يف جمتمعات هلا تقاليدفهذه النوعية من املوس
املوسيقي يف كل املǘلفات اɇلية والȢنائية، تلك املǘلفات اليت ترجع بنا إىل فترة ما قبل 

قافة وعلى هذا األساȃ، ليس بǚمكاŒا أن تǭǘر يف جمتمع تونسي ترŷ على ǭ. الكالسيكية
هذا من . موسيقية غنائية عربية تعتمد على خȔ حلين واحد وذو صبȢة مقامية بدرجة أوىل

حيث أسلوب التǖليف املوسيقي، أما من حيث اللȢة املعتمدة يف هذه األوبرا، فهي اللȢة 
إضافة إىل ذلك، Ʊد املكونات الفنية للعمل . اإليطالية اليت ال يفهما الكثري من التونسيني

لذلك، فǚن .  ودالالهتا وإƷاءاهتا اليت تبدو غامȒة ملن مل يتثقف يف هذا اجلانبالركحي
                                                 

1 Extrait d’opéra, English version by MRS.G.G.Laurence, op. cit.  w
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الفهم املشترك بني املǘلف املوسيقي فاردي ألوبرا عايدة وبني اجلمهور التونسي يف تلك 
 .ختالف يف املرجعية الثقافية واملوسيقيةاالاحلقبة التارƸية، قد يكون غري واضح املعامل بسبب 

7 /2-I ¨aãìm@À@ïãb¾þa@Šì›@ @

، فقد  وهي األقل تواجد يف تونس مقارنة بالفرنسية واإليطاليةأما اجلالية األملانية
  املستخدمةاللȢة من حيث  مالئمة وǭقافة التونسينيمل تكن  خاصة هباأعماالاستقدم هلا 

أشهر من تلحني  كانǖ Ǩغلب هذه املǘلفاتف. التعبريية املوسيقية واملشهديةاملكونات و
 Ƿاملوسيقيني األملانيني وهو أفن با(Offenbach) املعطرة اجلميلة" صاحب أوبرات"       

(La jolie parfumeuse)  .  

@òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa@ÞbàÇþaòîãb¾þa 

-ț 1-4. جدول  

Ȱاسم العم Ȕاملؤلف النم ȏمكان العر ȏتاريخ العر 

La jolie 
parfumeuse 

Opérette 

 أوبرات

Crémieux et 
Blum 

Mus : 
Offenbach 

Théâtre Cohen 

 مسرح كوهني
1886 

La fille du 
tambour 
majeur 

Opérette 

 أوبرات

Chivot et 
Durru 

Mus : 
Offenbach 

Théâtre Français 

 1886  املسرح الفرنسي

La rose de St-
Flour 

Opérette 

 أوبرات
Offenbach 

Théâtre Français 

 1892  املسرح الفرنسي

                                                 
1 C.f. - CHARFEDDINE (Moncef), op. cit. pp. 42-90. 
         - BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien (1909-1962), 
op. cit. pp. 17-19. 
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Ʃالغنائية الركحيةنسبة ا ȯيف األعما Ƒضور األجن  
Ȱاألوبرا واألوبرات والفودفي ȯɎمن خ   

-ț.2. رسم بياين-  

اƩضور اɋيطايل  
%  28.57

 Ɔضور األملاƩا
% 8.58

اƩضور الفرنسي    
% 62.85

  

بالرغم من تواجد كل هذه الفȒاءات املسرحية اليت شكلǨ بعȐ مالمح املظهر ف
كانǨ عربية مصرية ت احلداǭي الذي فرȏ على التونسيني يف تلك الفترة، فǚن أهم التǭǖريا

ȃت إال يف الدرجة الثانية أما. وشامية باألساǖربية والفرنسية واإليطالية مل تȢريات الǭǖالت 
 النخب  مل ƹنع بعȐذلككل  .نظرا للتباين الثقايف والتوتر السياسي كما أسلفنا ذكره

 من د بوليمان،حممد بن تركية واهلادي األرنǘوȓ وحممود بورقيبة وحممو  ومن بينهمالتونسية
أول فرقة مسرحية تونسية أطلق  وتǖسيس ، اليت انبهروا هبا تلك األعمال الȢربيةتقليد حماولة

" القائد املȢريب" من عرȏ مسرحيتها  هذه الفرقةمل تتمكن.)1908 سنة("النجمة"عليها 
عبد   بقيادة أول جوق مصريبسبب قدوم 1لشكسبري (Othello)املقتبسة من مسرحية عطيل

نبǘ ، هي أول إشارة تł"القائد املȢريب" إىل (Othello)إن Ơويل مسرحية عطيل .قادر املصريال
؛ أي االلتزام يف نفس  للمسرح التونسيباالزدواجية الثقافية على مستوɁ االختيارات الفنية

  .الوقǨ بالتثاقف والالتثاقف
                                                 

1 BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien (1909-1962), op. 
cit. p. 34. 
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3-I  ãìm@À@ïÓ‹“¾a@ïöbäÌÛa@‹¾a  

@ÑÓbr¾a@Šaì¨a@ÖbÏeë@ @

أكد الكثري من املوسيقيني واملǘرخني، أن أول اتصال اجلمهور التونسي باملسرح 
Ǹنائي املصري العريب، كان يف بداية القرن العشرين، مع اختالف يف التاريȢإذ. ال Ɂحممد  ير

املنصف شرف روسيين، يف حني يشري املǘرǷ  باملسرح ال1905 أنه كان يف سنة فريد غازي
، جلبǨ إدارة املسرح 1908يف شهر سبتمƎ من نفس السنة "  يف نفس السياق أنه الدين

وكانǨ هذه ...، مثلǨ فصال مȒحكاعبد القادر املصريالبلدي جوقة مصرية على رأسها 
ل الفكاهي حممد واملمثمرسي بركات  وزكي مرادالفرقة متركبة من املȢنية طائرة واملطرب 

 .Ż"1 واصلǨ هذه الفرقة عروضها بنهǰ لندرة...كامل املصري 

مع "   بقولهاملنصف شرف الدينهذا، ويǘكد محادي بن حليمة إمجاال ما ذهب إليه 
 ȏر اجلمهور التونسي ألول مرة مع عرȒƷ ،هذه الفرقة املسرحية الكوميديا املصرية

يديا املصرية إىل تونس بǖمر من مدير املسرح مسرحي باللȢة العربية، وقد حȒرت الكوم
 الذي وصل إىل تونس مع فرقته يف شهر سبتمƎ عبد القادر املصريالبلدي، بǚدارة األستاذ 

1908"2. 

أن قدوم فرقة الكوميديا املصرية الذي سبق  "  يعتƎحممد مسعود إدريسغري أن 
مهور، إال أن مساƵة عناصرها قدوم فرقة القرداحي، رغم أن عروضها باملسرح مل ترȏ اجل

                                                 
. 10 .ابق، ȋاملرجع الس ، تاريǸ املسرح التونسي، منذ نشǖته إىل احلرب العاملية األوىل،)املنصف( شرف الدين1

 وحممد فريد غازي حول تسمية الفرقة والسنة اليت قدمǨ املنصف شرف الدينالحظنا اختالفا كذلك بني ما ذكره 
مرت األعوام والتونسيون يترددون على املسرح األورويب يف أواخر سنة " حممد فريد غازي إذ يقولفيها املسرحيات، 

روسيين على أول فرقة عربية وطǨǞ أرȏ هذه البالد، وهي فرقة ، ارتفع ستار مسرح 1905، ويف مطلع سنة 1904
  .246 .، املرجع السابق، ȋ)فوزي(الزمريل:  أنظر."زوزوالكوميديا املصرية اليت أشرف عليها كامل 

2 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op.cit.   
p. 35. w
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اليت بقيǨ بعد رحيل الفرقة إىل مصر، لعبǨ دورا كبريا يف نشǖة املسرح ببقائها يف تونس 
  .1"والسǨ طائرة وعبد الرمحان املنيالويمرسي بركات و )1969-1883(حسن بنان ك

1 /3-I @Öìuð‹—¾a@Š†bÔÛa@‡jÇ@ëcIòí‹—¾a@bí‡îßìØÛaH  

 تواجد جمموعة  املسرحية، هوعبد القادر املصريق إن ما ƶب مالحظته يف جو
حسن هائلة من املطربني املصريني كاملȢنية والراقصة طائرة واملطرب زكي مراد واملطرب 

موعة مطربني وهي جم. ، مما ƶعلنا متيقنني من حȒور الȢناء يف عروȏ هذا اجلوقبنان
 الȢنائي على يدي سليمان رفǨ فيها مصر بداية تǖسيس املسرح عŁواكبوا فترة تارƸية

ǎنائية القرداحي وسالمة حجازي وأبو خليل القباين، الذين قلȢدوا بدورهم األعمال ال
الركحية الȢربية، بعد تǭǖرهم ƞا شاهدوه يف مصر يف فترة إمساعيل باشا من أعمال 

 إال أن عدم توفر .(Vaudeville) ونوț الفودفيل(Opérette)واألوبرات (Opéra)األوبرا
Ź القراءة عملية استقدامه إىل تونس، جعل التساجيل اخلاصة هلذا اجلوق املصري الذي 

 ببعȐ التساجيل النادرة  حاولنا االستعانةلذلك.  يف هذا السياقغري ممكنوالتحليل والتǖويل 
احلدǫ  من استقراء  لعلها Ƣكننااملشاركني يف هذا اجلوق، زكي مرادلكل من املȢنية طائرة و

 اليت شهدهتا  ومعرفة أهم التǭǖريات املوسيقية املشرقية،)1908( احلقبة التارƸيةهذهيف  الفين
   .تونس على إǭر قدوم هذا اجلوق

ال  وقدرات صوتية إمكانياتملȢنية والراقصة طائرة، أŒا Ƣلك لقد أșهرت تساجيل ا
املطربة منرية لك  يف أدائها لɊدوار واملوشحات وقالب الطقطوقة، مقلدة يف ذ خاصةبȃǖ هبا
 مركزة على الȢنائية التمثيلية طريقة تشخيص املواقف  أخذت عن هذه املطربةحيث. املهدية
ا املȢنية طائرة، اليت قلدت فيه األمثلة  ومن أهم. التعبري والتطريب يف نفس الوقǨأسلوب
ي الĈمŁجŁ" دورو" يوحĈ رłكŃلǈر مŁمŁسŃأǈ "  دورمنرية املهدية نذكر على سبيل املثال؛املطربة 

łبŁعŁادŃك."    

@ @
@ @

                                                 
، تونس، دار سحر واملعهد العايل للفن )1956-1881(، دراسات يف تاريǸ املسرح التونسي) مسعودحممد(إدريس 1

ȋ .35. w .1993املسرحي، 
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@ @
@ @

Šë†@IÚ†bÈi@ïÛb»H  
@òîäÌ¾a@pì—i@@ñ‹öb @ @

  جŁمŁالĈي بłعŁادŁكŃ وĈانŁǨŃ عŁاجĈبŃنĈي

  مŁا تĈرŃسĈلǐ جŁوŁابĈكŃ يĈطǈمōنĈي

  إĈنǐ كǊنĈǨŃ نŁاسĈينĈي وŁالƋ فǈكĈرŃنĈي

ŃكŉبĈحŁا بŁنǈأŁي وĈيبĈبŁا حŁي ǐالǈقłيǈل  

  
-ț 1-3. ترقيم موسيقي  

 

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
w .تدوين شخصي 1
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@ @
¦@òîäÌ¾a@oIñ‹öb H@ @

ț 5.جدول-  

ȼت املشرقي  تركيبتǺلة يف التɇا Ȝاستنتاجات  موق  

  أصيل   عود

  أصيل  قانون

  أصيل  طار

  أصيل  مذهبجية

حافظǨ املȢنية طائرة يف لقد 
أدائها لɊمثلة الȢنائية اليت استمعنا 

على التركيبة التقليدية  إليها
 Ǩلة املشرقيللتخɇ يفșدون تو 
وهذا ال يعين أŒا مل . الكمنجة

ها م قدو عندةتقم بǚقحام هذه اɇل
إىل  عبد القادر املصري جوق مع

خاصة وأن كل من تونس، 
 اɇلة هذه استعملواعاصروها قد 

   . يف ơوهتم

  

ونظرا لعدم وجود الناقد املسرحي املختص يف تلك الفترة، وجدنا يف الصحف  
ا اليت قدمته (L’Amoureux dupé)"لعاشق املتهما"املكتوبة تناقȒا كبريا يف تقييم مسرحية 

على أƵية عدد أعȒائها وإىل "  صحايف تلك الفترةوقد Ơدǫ  .هذه الفرقة بني مادح وذام
، دون ذكر أي تفاصيل حول هذه 1"كثرة ممثليها وممثالهتا مƎزين إجادة الȢناء والطرب

يقاعية أو حƓ اإلشارة إىل أمسائها األغاين اليت قدمǨ من حيث صيȢها اللحنية الطربية أو اإل
كل ذلك مل ƹنعنا من القيام بعملية استقراء للحدǫ الفين املوسيقي . وأمساء ملحنيها

  .واملسرحي الذي عاشته تونس يف تلك الفترة، من خالل حȒور هذه الفرقة املسرحية

                                                 
1 In: BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. 
cit. p. 38. w
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وبالرغم من كل ما قيل حول هذا اجلوق املصري، فǚن وجود املطرب زكي مراد الذي عرف بȢنائه 
وزكريا أمحد ) أب حممد القصبجي( ألدوار عبد احلمويل وعبد احلي حلمي وداود حسين وعلي القصبجي

انب مشاركته يف وأدائه لɊغاين اخلفيفة اليت مسيǨ بالطقطوقة يف تلك الفترة، إىل ج، 1وموشحات حممد عثمان
يشري ضمنيا إىل توفر احلس الفين الطريب والتعبريي هلذا املطرب الذي كانǨ له ، 2بعȐ األعمال املسرحية

كما أنه، وبعد . شهرة كبرية يف مصر يف أواخر القرن التاسع عشر ويف املنتصف األول من القرن العشرين
ب الدور والطقطوقة واملوال، ǂنا فيه ذلك التوجه الȢنائي مساعنا إىل بعȐ تساجيله اإلسطوانية اليت أدɁ فيها قال

التعبريي الشŉدĈيد التǭǖر بǖسلوب سيد درويȈ من حيث احلس الطريب ومن حيث املواضيع املطرقة والقȒايا 
  .الشعبية املصرية اليت عايشها

 2 /3-I kí‹İnÛa@åÏë@†a‹ß@ï×Œ@ @

 جوق عبد القادر املصري إىل جانب حسن بنان، حيث أهم الشخصيات الفنية يف ƹ3ثل زكي مراد          
امتاز بصوت رخيم وقدرات تطريبية عالية متǭǖرا بǖسلوب أستاذه عبد احلي حلمي يف غناء األدوار وبǖسلوب 

إال أننا،مل نالحظ يف الكتابات التارƸية املهتمة باملسرح ما . سيد درويȈ يف أداء الطقطوقة كما ذكرنا سابقا
نوعية أو قيمة األغاين اليت كانǨ تǘدǓ Ɂنذاك أو موقعها يف هذه املسرحيات من حيث عالقتها عن   يدلنا

 .4الديكور املقترح أو طريقة اإلخراǯ بالنص املسرحي أو

                                                 
املوسيقى التركية وما تȒمنته من مقامات وإيقاعات Ź نقلها يف البداية إىل مصر Ż إىل تونس من خالل ما جاء يف بتǭǖر هǘالء  1

ومن بني املقامات نذكر على سبيل املثال احلجازكار والعجم عشريان والسوزدالر . االسطوانات وما قǊدم من مسرح غنائي عريب
بعȐ املقامات مثل استخدام الكردي على درجة هذا إىل جانب تصوير ...واإليقاعات كاألقصاق والسماعي والنوخǨ...والنهاوند
 Ǩفرحفزا( وند على درجة الياكاهاوالنه) شد عربان( واحلجازكار على درجة الياكاه) حجازكار كردي(الراس .( Ź ترمجة األغاين " وقد

، )حممود(قطاȓ: أنظر". نǨ الطبيبالعليل وأ"وأنا " وأشكي ملني حبك" و " بلبل األفراح"التركية إىل العربية من قبل الشعراء مثل موشح 
ț ،1984، تونس، وزارة الثقافة، 30.التثاقف بني املوسيقى العربية واملوسيقى التركية، احلياة الثقافيةȋ ، .151.   

يف  أي بعد جولته اليت قȒاها 1910لسيد درويȈ اليت عوȏ فيها سالمة حجازي سنة " العشرة الطيبة"قام بدور سيف الدين يف أوبرات   2
  .1993ȋ ، .228، املعاصرون من رواد املوسيقى العربية، القاهرة، اهليǞة املصرية العامة للكتاب، )عبد احلميد توفيق(زكي: أنظر. تونس

يطلق عليه زكي أفندي أو زكي مردخاي، من مواليد مدينة اإلسكندرية يف النصف . هو أب املطربة الشهرية ليلى مراد  3
 عبد احلمويلاشتهر يف بدايته بǖداء أدوار .  عشر، من أسرة يهودية مصرية، عرفǨ بتجارة األقمشةالثاين من القرن التاسع

، نفس )عبد احلميد توفيق(زكي: أنظر. وحممد عثمان، Ż التحق باملعهد األهلي للموسيقى الذي أسسه سامي الشوا
ȋ ،229. املرجع .  

راǯ املسرحي يف تلك الفترة باملفهوم التقين والفين املعمول به من البديهي هنا، أنه ليس باإلمكان احلديث عن اإلخ 3
w  .حديثا
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إال أننا Ʊد بعȐ اإلشارات القليلة يف جريدة الصواب، تدل على أن الȢناء والرقص 
وهي . 1د منتصف الليلكانا يقدمان يف بداية السهرة، يف حني تعرȏ املسرحية يف حدو

وغريه من املطربني، كانǨ زكي مراد قدمها نافذة Ɵعلنا على يقني من أن األغاين اليت كان ي
تقدم قبل العرȏ املسرحي لشد انتباه اجلماهري، إىل جانب الفقرات الȢنائية األخرɁ اليت تǖيت 

  .الذي أشرنا إليها سابقا" العاشق املتهم"يف السياق الذي تتطلبه املسرحية مثل مسرحية 

رƸية، هو معرفة األسلوب  لكن أهم شيء يف نظرنا إىل جانب تلك املعطيات التا
łنائي الطريب التعبريي الذي عȢونقله إىل التونسيني يف تلك الفترة قبل زكي مراد رف به ال

 وسالمة حجازي، باالعتماد على Ǩơ يتكون من Ǔلة عود وقانون سليمان القرداحيجميء 
  ).مذهبجية(وكمنجة وإيقاț وجمموعة مرددين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1   Ǹل " ؛ 09/10/1908جاء يف جريدة الصواب بتاريǂوكل ليلة من الساعة الثامنة إىل بعد منتصف الليل يقع با
Ż...."  w يقع Ƣثيل رواية من أهم الروايات بǖسلوب يروق للتونسيني...ذكور غناء مصري ورقص شرقي امل
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o¦@†a‹ß@ï×Œ@ @

-ț 6 . جدول- 

ȼلة يف  تركيبتɇا Ȝموق
  املشرقيالتǺت

ȼلة يف  تركيبتɇا Ȝموق
  املشرقيالتǺت

  استنتاجات

  أصيل  قانون  أصيل   عود

  أصيل  طار  دخيل كمنجة

مطرب   أصيل مذهبجية
Ǩالتخ 

  أصيل

اơذ التخǨ العريب يف بلدان املشرق 
عدة تȢيريات على مستوɁ التركيبة 

ولعل من أهم هذه التȢيريات . املوسيقية
هو إقحام Ǔلة الكمنجة الȢربية اليت 

ملشارق إضافات كبرية وجدوا فيها ا
ل هذا  وقد شكǎ.على املستوɁ التعبريي

التوجه املوسيقي شكال من أشكال 
التثاقف Ƣثل يف مزǓ ǯالت غربية 

 مع العلم. دخيلة مع Ǔالت عربية أصيلة
أننا لسنا متيقنني من إقحام هذه اɇلة 

 الذي عبد القادر املصرييف جوق 
واملȢنية  زكي مراد  املطربشارك فيه

    .كما أسلفنا ذكرهرة طائ

@ @

cN  òÓìİÔİÛa@õa†c@À@éiìÜc 

إىل تونس أحد أشكال الȢناء العريب الذي بدأ يظهر منذ أواخر القرن زكي مراد نقل 
يت ال تسمح التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أي منذ بداية العمل بالتساجيل اإلسطوانية ال

وقد تطور هذا النوț من النظم بعد ذلك . ƞساحة كبرية من الȢناء كشكل الدور أو املوشح
مد  وحمزكريا أمحدمع أمحد رامي وبريم التونسي وسيد درويȈ مع بديع خريي صحبة 

w الذين جعلوا من الطقطوقة أشهر األشكال الȢنائية يف النصف األول من القرن القصبجي
w
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لȢناء الطريب زكي مراد  وقد اكتشفǨ تونس مع هذا،. العشرين هذا النوț من ا
لتعبريي اجلديد الذي عرفته مصر والذي جعل منه  أحد ركائز سيد درويȈ ا

لتعبري املسرحي من خالل معاجلته لقȒايا الفالحني والنشالني واǂرومني   .ا

لȢنائي الذي انتقل إىل تونس عن طريق   ومن أهم مميزات هذا القالب ا
لتونسياتي مراد زك  يف فترة ما بني 1واشتهر بȢنائه الكثري من املطربات ا

  :احلربني، نذكر

لȢنائية وتعرف -   االعتماد على مذهب مستقل يتكرر حلنه بني املقاطع ا
  .2فǚذا Ʊح حلن املذهب ƱحǨ الطقطوقة. به الطقطوقة

 -ȃتلف على قالب الزجل ويفهمه عامة الناƸ ناء على شعر عاميȢل   . ا

لتعبريية اجلذابة البسيطة املتعلقة بواقع اجملتمع، -   لتركيز على األلفاȗ ا  ا
  . سهولة حفظه مما ƹكن

ئه -  با يقوم بǖدا  الفصل بني غناء املذهب الذي يكون حلنه بسيطا وجذا
ته  جمموعة املرددين، وغناء األبيات اليت يظهر فيها املȢين إمكانياته وقدرا

لتعبريية   . الصوتية والطربية ا

  

  

  

  

                                                 
  ....مثل حبيبة مسيكة وفȒيلة ختمي وليلى فراز وشافية رشدي  1
2  øوحممد القصبجي وزكريا أمحد ك Ȉإىل األمثلة التالية اليت اشتهر هبا كل من سيد دروي țخفيف باإلمكان الرجو 
 ين غ- ما دام Ơب بتنكر ليه- حرم علي بابا- زروين كل سنة مرة- طلعǨ يا حمال نورها- أهو دا اللى صار-وحالر
w  "... أوț تكلمين- شبيك لبيك-ي شوي شويل
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بǖداء هذا النوț من الȢناء اخلفيف، حيث قام بتسجيل  زكي مراد  لقد اشتهر 
  : ومن بني هذه األمثلة. لفة 78العديد منها على اسطوانات ذات 

‹èn’a@Ûa@ïãbËþa@@bèi@@†a‹ß@ï×Œ  

-ț 7.جدول-  

 هاتيلي يا أمه عصفوري فيك ناȃ يا ليل صيد العصاري يا مسك

 تسعد لياليك يا قمر ا قمر داري العيوني أصل الوداد اǂبة

 ملا كواين احلب يايل جرحǨ القلب دلعين يا بابا شوي

  احلب سلطانه قاسي  التفاح والرمان حود من هنا

  الفجر أهو الح  ياخوǷ يا ناعم  عروستنا احللوة

  محايت يا نينة  الفǘاد Ưلوق حلبك  زروين كل سنة مرة

@ @

@ @

@@@@@@@@@@@òÓìİÔ   I…ì©a@bíáÇbã@bí@H  

Ńينōدǈو اخلǊا ذøŁي     ŃمĈاعŁا نŁي ŃǷوǊا اخلŁي         

ĈنيŁنŃيŁالع ĊاءŁيĈا ضŁي       يĈنŃبĈجŃعŁي ŃكĈونøǊل         

ŃمĈاعŁا نŁي ŃǷوǊا اخلŁي         
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-ț 1-4. ترقيم موسيقي  

    

  

  

على األسلوب الطريب القدƇ املشابه ألداء يف أداء هذه الطقطوقة زكي مراد اعتمد 
يف عملية مد داود حسين وعبد احلمويل كما أșهر فيه تǭǖرا كبريا بǖسلوب أداء . قالب الدور

احلروف وكيفية التمكن من أداء القفالت اليت قدمها يف صيȠ حلنية مطولة تǖيت يف كثري من 
. أحيانا حلن األبيات مع حلن  املذهباحلاالت متǖخرة على الدائرة اإليقاعية، Ɯيث يشتبك 

أضاف للحن أيȒا الكثري من التصرفات واملتممات من زخارف ووقفات ونƎات صوتية، 
  .جعلǨ منه شكال طربيا تعبرييا امتاز به الȢناء العريب املشرقي يف تلك الفترة

  

  

  

  

                                                 
w .تدوين شخصي 1
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@òîäËc@À@ïi‹İÛa@õa†þaIáÇbã@bí@…ì©a@bíH  

-ț 8. جدول-  

Ǣالقال ǒللفظا األدا Ÿالطر ǒاألدا 

 ناعم
 

 خذين

øين (يعجب
 )يا

 

  طقطوقة
" Ƿيا اخلو

 "يا ناعم
 غنائي

 العينني
 

lN@ c@À@éiìÜcŠë‡Ûa@õa†  

إىل تونس نوعا Ǔخر من الȢناء اليت عرفǨ به مصر، أال وهو غناء زكي مراد نقل 
فالدور، . قالب الدور الذي Ʒمل ألفاșا عامية بسيطة وƸتلف يف أدائه عن غناء الطقطوقة

وعلى عكس الطقطوقة يترك جماال كبريا لالرƟال واɇهات واملواويل، ويعطي األولية حلرية 
طلقة اليت من خالهلا يظهر املطرب قدراته الصوتية اليت قد Ƣيزه عن معاصريه يف األداء امل

فهذه النوعية من الȢناء تعتمد على حماسبات موسيقية قصرية تكون . األداء الطريب اخلالص
واملطرب الذي ) املذهبجية(هذا، ويتركب التخǨ من جمموعة املرددين. عادة ممهدة للȢناء
Ɯسن أدائه هلذا النوț من زكي مراد اشتهر . رية الفنية للسهرة املوسيقيةƹثل الشخصية اǂو

وعلي القصبجي عبد احلمويل الȢناء حيث أدɁ بعȐ األدوار املعروفة لداود حسين و
w  .وغريهم
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@ @

‹èn’a@Ûa@Šaë†þa@†a‹ß@ï×Œ@@bèöa†di  

-ț 9. جدول-  

  املقام أƩان الدور

  ريبيايت شو داود حسين بني الدالل والȒȢب

Ɂبيايت زكريا أمحد  يلي تشكي من اهلو  

  بستنكار داود حسين  قلƷ Ƒبك ولكن

أب حممد (علي القصبجي القلب مشتاق واللي أحبه قاسي
  )القصبجي

  راسǨ ياكاه

  حجازكار  عبد احلمويل  كنǨ فني واحلب فني

  راسǨ سوزناك  زكريا أمحد  أصل الȢرام نظرة

  حجاز  *  Ǔه يا أنا

Ƒيف قل Ȉيايتب  *  عاي  

  Œاوند  *  الصƎ للعاشق دواء

@ @
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@ @

Šë† Ik›ÌÛaë@Þü‡Ûa@µiH  

ŃابǈذŁالع ĈǨǐفłش ĈالøǈثĈتŃامĈالŁو    ŃبŁȒŁȢالŁو ǐلǈالŉالد ĈنيĈب   

Ńابǈذ ĈبǐلǈالقĈو ŃامŁرŁȢالŁي وōبłح    ĈرǐثǊك ŃنĈم ŃاحŁر ĈرǐكĈالفŁو   

-ț 1- 5. ترقيم موسيقي  

  

  

 Ɂداء زكي مرادأدǖر بǭǖنائية طربية وتعبريية شديدة التȢداود حسين  هذا الدور ب
ņخاصة يف عملية مد ،Ȉالبيايت شوري، احلروف وكيفيوسيد دروي ȃيفة التعامل مع أجنا  
أما من .  وجنسي البيايت والراسǨ يف منطقة اجلواباتكيفية الربȔ بني جنس احلجاز نوا

،țعيفة حيث التعامل مع اإليقاȒات القوية والƎهار النșǚكان يتحكم يف أسلوب تنفيذه ب 
منه والتشديد عليها أحيانا وخاصة يف بداية غناء الدور ليعطي للعمل حركية نȢمية وإيقاعية 

  . واضحيت املعامل

                                                 
w .تدوين شخصي 1

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   ǩƗمǩƗ ǼƕƘǲǚǩƗ ƫƸƾمǩƗ ƷƗǸƮǩƗ ǟƘǝƋǷ ƼǱǸơ Ǽǝ ǼǡƸǂمIǜǡƘƦ-3ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78

@Šë‡Û@ïi‹İÛa@õa†þaIÞü‡Ûa@µiH@ @

- ț 10.جدول-  

Ǣالقال ǒاللفظاألدا Ÿالطر ǒاألدا 

 امتثال
 

 ذاب
 

 راح
 

Ƒح 
 

  دور
نائيغ"بني الدالل"

 والȢرام
          

جمموعة من األعمال املسرحية واملسرحية   القادر املصريعبد فرقة  قدمǨلقد
 (La fille médecin) الفتاة الطبيبة"و (L’Amant accusé)" العاشق املتهم"الȢنائية، ƢثلǨ يف

امللك " و(Le fidèle serviteur) "اخلادم الويف" و(L’héritage ignoré)" اإلرǫ اجملهول"
االبن " و(Le médecin malgré lui)" يب املȢصوبالطب"و   (Le roi d’occasion)"الصدفة

تȒحية  " و(La mendiante)" املتسولة" و(Le fils tué par son père)"  الذي قتله أبوه
Ƿ1"أ  (Le sacrifice d’un frère).  

                                                 
1 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit. p. 
38. 
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 أما القول بǖن هذه الفرقة مل تترك األǭر يف التونسيني يبدو مبالȢا فيه ألن االتصال 
من أن يترك أǭرا هاما لدɁ التونسيني الذين بقوا لفترة طويلة  البد بيا، ضبا كاناألول مهما

ولعل أن أهم شيء هو كسر . يشاهدون األعمال الȢربية من أوبرا وأوبرات وفودفيل وغريها
 املسرح بينهم وبنياحلاجز بني التونسيني واملمارسة الفنية املسرحية اليت كانǨ توجد 

  .األورويب

 التفاعل معية اليت أتǨ إىل تونس، فهي مل Ɵد صعوبة كبرية يف  أما الفرقة الثان 
العقلية التونسية، وخاصة مع سليمان القرداحي، باعتبار أن التجربة قد هيǖهتا الكوميديا 

 سليمان القرداحي يف أول األمر مع  فرقة يوسف عمل. بقيادة عبد القادر املصرياملصرية 
خاصة به، وحاول أن ينافس اخلياƛ ȓلبه املطرب اخلياŻ ،ȓ انسحب منها وكوņن فرقة 

  . كما نافس الكثري من الفرق األخرɁ كفرقة إسكندر فرح. سالمة حجازي

كما رحل سليمان القرداحي إىل باريس ومثل يف املعرȏ الدويل وعاد منها يف 
 Ǝقيق شهرة كبرية هناك، رحل مع فرقته إىل تونس حيث تويف. 18911نوفمƠ يتمتع. وبعد 

 كبرية Ɯكم عمله مع عدة فرق مسرحية كفرقة يوسف اخلياȓ سليمان القرداحي ƎƝة
امل العريب، املنحدرة من فرقة سليم النقاȇ ابن أǷ مارون النقاȇ رائد املسرح الȢنائي يف الع

 ويعقوب صنوț من لبنان ال أيب خليل القباين وإسكندر فرح مع أعمواليت انتقلǨ أعماله
  . أن وصلǨ إىل تونس عن طريق القرداحي وسالمة حجازيوسوريا ومصر، إىل

  

                                                 
 ،1999 ، بريوت، دار صادر للطباعة والنشر،)1914-1847(، املسرحية يف األدب العريب احلديث)حممد يوسف(Ʊم 1
ȋ.ȋ .109-110.  
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          3 /3-I  ïya†‹ÔÛa@æbàîÜ@Öìu1 ïy‹¾a2 )Ǝ1909ماي/1908ديسم(  

، Ʒمل معه 1908إىل تونس يف أواخر سنة ) 1909تويف سنة (قدم سليمان القرداحي
جاب خالهلا مدن سنة، عرف فيها النجاح والفشل،  Ɵ25ربة مسرحية ǭرية دامǨ أكثر من 

بعȐ من ال عرȏحيث " وذهب إىل باريس . مصر وزار بالد الشام وقدم فيها مسرحياته
 اليت سرحيةومن األعمال الȢنائية امل.  مما أǭرƟ Ɂربته املسرحية وعمقها1890أعماله سنة 

اللȢة  اليت Ƣ Źثيلها ألول مرة بلسليم النقاȇ، (Aïda)"عايدة"قدمها القرداحي يف تونس أوبرا 
ويقال يف الكثري من . 3"وهذه أول مرة يشاهد أدباء تونس Ƣثيلها من جوق عريب. العربية

 من مدينة ميالنو بواسطة د استحȒر بعȐ مالبس وستائر أوبرا عايدةاملراجع أن القرداحي ق
  .أصحاب التياترو

1.3 /3-I  @a‹iëc"ñ‡íbÇ"ïßaŠ‡Ûa@Šaì¨a@åÏë@   

، الذي حوهلا إىل مسرحية 4وبرا عن سليم النقاȇهذه األ سليمان القرداحيأخذ 
، حمافظا على اجلانب الȢنائي  (Ghislanzoni)غنائية بعد اقتباسها من مǘلفها ڤيسلرتوين

                                                 
، ويعتƎ أول من نقل الفن املسرحي 1871عمل مع فرقة يوسف اخلياȓ منذ سنة . 1909ممثل مسرحي متويف سنة  1

  .1882اليت كوŒا منذ سنة " اجلوق التمثيلي العريب"ي إىل تونس مع فرقتهالȢنائي الذي ركز دعائمه مع سالمة حجاز

øعلى هذه الفرقة عدة تسميات ك Ǩالتياترو املصري العريب" و" اجلوق املصري" أطلق." 2  
 Ǹ9/2/1909 جريدة الزهرة بتاري. 3  

ندرية مع فرقته اليت كانǨ تتركب  واستقر يف اإلسك للعمل يف املسرح املصري1876ل النقاȇ من بالد الشام سنة ح ر4
ȓين عشر ممثل وأربعة ممثالت، من بينهم الكاتب أديب إسحاق واملمثل يوسف اخلياǭوقد استعان باملوسيقي . من ا

غرائب "و" الكذوب"و " مي: "ومن أعماله أيȒا. اللبناين بطرȃ شلفون املستقر منذ مدة يف مصر لتعليم املوسيقى
لكن ". اɇداب العربية"و" الشهامة"مثلتها معظم الفرق املسرحية يف تونس، منها باألخص، ، اليت "الظلوم"و" الصدف

ȓلكتابة الصحافة، وسلم رئاسة الفرقة إىل يوسف اخليا ȟاملسرح، وتفر ȇأنظر .سرعان ما ترك النقا :  
دكتور حممد يوسف ، سليم النقاȇ، سلسلة املسرح العريب، دراسات ونصوȋ، تقدƇ واختيار ال)حممد يوسف( Ʊم-
  .ب.ȋ ،1964، ، بريوت، دار الثقافةƱم

- BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), Les orchestres Arabes modernes ,Influences de 
L'organologie occidentale et problèmes d'acculturation, thèse d'Histoire de la Musique et de 
Musicologie en vue d'obtention du doctorat, Université de Paris – Sorbonne, Paris IV, 1999, p. 
236.  
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 املوسيقي، ليس هناك ما يǘكد أو حƓ يشري إىل 1لكن من حيث استعمال التخǨ. منها
هذا، وأشار حممد . الستارةاستȢالل القرداحي إىل فرقة موسيقية سواء على الركح أو خلف 

يوسف Ʊم أنه مل Ʒافظ على الشكل األصلي لɊوبرا، بل حوهلا إىل أوبرات، وجعل فيها 
  . 2مقاطع غنائية طبقها على بعȐ األحلان الشرقية اليت كانǨ شائعة يف ذلك احلني

ïya†‹ÔÛa@o¦@ @

-ț 11 . جدول-  

ȼلة يف   تركيبتɇا Ȝموق
ɇلة يف موقȜ ا  تركيبتȼ  املشرقيالتǺت

  استنتاجات   املشرقيالتǺت

  أصيل  قانون  أصيل  عود

  أصيل  طار  دخيل  كمنجة

مطرب   أصيل مذهبجية
Ǩالتخ  

  أصيل

 يف سار القرداحي
على منوال اختياراته 

 Ǩơ وكل زكي مراد
 وهو من عاصرهم

املزǯ بني Ǔالت 
مشرقية أصيلة وǓالت 

   .غربية دخيلة

@ @

cN ò—ÔÛa   

Ȣنائية، ذات Ʀسة فصول، وبالرجوț إىل نص املسرحية، هي من نوț التراجيديا ال
يتȒح لنا أن األشعار ليسǨ من نȒم املوشحات املعروفة يف املوسيقى العربية، بل هي 

إال أنه، ولɊسف الشديد، أننا ال . منظومة بكيفية Ɵعل منها الصورة احلقيقية لقصة عايدة
                                                 

 .يتركب هذا التخǨ من قانون وعود وكمنجة وطار وجمموعة من املنشدين إىل جانب املطرب الرئيسي 1
أواخر  قدم هذه املسرحية معظم الفرق اليت șهرت يف .ب.، سليم النقاȇ، املرجع السابق، ȋ)حممد يوسف(Ʊم 2

، كفرقة اخلياȓ والقرداحي والشيǸ سالمة حجازي وجورǯ  العشرينالربع األول من القرنالقرن التاسع عشر ويف 
w .ويبدو أن سالمة حجازي هو الذي صنع هلا أحلانا جديدة، وهي األحلان اليت مثلǨ هبا بعد ذلك. أبيȐ وفرقة عكاشة
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ائي الذي Ź على سبيل املثال بني ولكن نورد احلوار الȢن. ƴلك اللحن هلذه األشعار
  . يف اجلزء الرابع من الفصل الثاين من األوبرا(Aïda) وعايدة(Rhadamès)رادامس

  :     رادامس

ąمǈالŁسĈب ɁŁوǊاجل ŁنيĈفŃشłت ĈاكŁسŁعǈف      ąامŁرøǈغ ǊلøيĈتǈة قŁدŃايøŁع ĈاكøǈافŁو           

  :عايدة

  بøĈوĈدōهĈ       وŁالدŉهŃرł أǈبŃعŁدŁهł فǈالǈحŁ أǈمŁامĈي        أǈهŃالǄ بĈمŁا خøŁابŁ الرŉجøŁاء 

          هŁلǐ تŁمŉ يŁا هŁذǈا القĈرŁانǊ وŁجŁǨǐǞĈ كøǈيŃ       أǈهŃدĈيكŁ تŁهŃنǈǞĈةǄ فǈعŃȈĈ بĈسŁالǈم

  :رادامس

ŁوŁي هĈي فĈادŁǘǊف ƋنĈǚǈي             فĈنŁادǈق ĈكŁوŃحŁن ŁقŃوŉالش ƋنĈة إŁدŃايŁعǈأ            łدŉيǈقłم Ĉ1اك  

l@NòîÔîì¾a@ñ‹ØÐÛa   

 Ȕƴ على Ǩا ألفŒاملالحظ يف أوبرات عايدة اليت قدمها القرداحي يف تونس، كو
ȟالديالو(Dialogue) إىل املوسيقى العربية وإىل Ǩاملوسيقية اليت دخل ȓاƴوهو من األ ،

وبرات اليت تونس عن طريق التǭǖريات اليت حصلǨ يف الدول العربية من خالل أعمال األ
وهو حوار شعري يǖيت على لسان طرفني متحاورين يدور حول . قدمǨ يف هذه البلدان

  .موضوț أو موقف درامي معني

إال أن الديالوȟ وعلى عكس األغنية، ال يشتمل على مذهب، وهو حوار درامي بني 
ر هذا، إىل جانب أن تباين األفكا. طرفني، لكل طرف يعƎ عن صورة مȢايرة عن اɇخر

واملواقف ƶعل املȢين ال يتقيد ȔƝ حلين معني بل يǘدي اللحن بكل حرية وتصرف ويصل 
أما من حيث البناء اللحين . إىل حالة عدم التجانس من حيث التسلسل اللحين واإليقاعي

                                                 
" عايدة"يȒم هذا الكتاب، Ʀس مسرحيات وهي. ȋ. 39، سليم النقاȇ، املرجع السابق، )حممد يوسف(Ʊم  1
، ƛميع النصوȋ واحلوارات والقصائد الشعرية بدون نص "الظلوم"و" غرائب الصدف"و" الكذوب"و" مي"و

w . وقد حاولنا أن نǖخذ منه بعȐ احلوارات اليت جرت بني عايدة ورادامس. موسيقي
w
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ƶب أن تتوافق التركيبات اللحنية، Ɯيث تصنع صورة واحدة يف النهاية على الرغم من تعدد 
كما أنه، ال يشترȓ فيه وجود ذروة حلنية بل يعتمد على النص واملوقف . االصور واختالفه

ففي أوبرا عايدة وبالشكل الذي تصوره سليم النقاȇ وقدمه . الدرامي أو التراجيدي
  . القرداحي، تركز املوقف التعبريي للديالوȟ على الشوق ومناجاة احلبيب

ليد الȢرب من حيث املوضوț فǖوبرات عايدة، تشكل أول اǂاوالت العربية يف تق
فهذا األسلوب من التعامل يعƎ . واستعمال األƴاȓ املوسيقية كالديالوȟ على سبيل املثال

بطريقة واضحة عن اعتراف املسرحيني العرب يف أول حماوالهتم بƵǖية تلك األساليب الȢنائية 
أيȒا عن اƟاه ملوقف يعƎ كما أن ذلك ا. الȢربية يف التعبري عن املوقف الدرامي أو التراجيدي

  .تثاقفية مع الȢربفين ǭقايف متسم بعالقة 

غري أن، الكثري من اǂاوالت يف تلحني الديالوȟ وخاصة يف املسرح الȢنائي العريب، 
منيǨ بالفشل بسبب االعتماد على الطرب وفقر التعبري اللحين وإƵال البعد الدرامي 

Ź تطوير هذا النمȔ   اǂاوالت الفاشلة،ورغم تلك. واحلركي وضعف النصوȋ أحيانا
Ȉريب يف مراحل متقدمة وتطويعه إىل املوسيقى العربية وخاصة من قبل سيد درويȢنائي الȢ1ال 

 .وحممد عبد الوهاب

2.3 /3-I ÎìÛìãìß " ‹—ß@o×‹m"  

 ȟبدأ القرداحي التعامل مع املونولوMonologue)(ȓناء عمله مع يوسف اخلياǭ2 أ 
وقد نقل القرداحي مونولوȟ . اعيل باشا من مصر بسبب انتقاده حلكومتهالذي طرده إمس

ƹتاز املونولوȟ . إىل تونس، والتزم بǖدائه يف الكثري من مسرحياته واشتهر به" تركǨ مصر"

                                                 
األخص، ملا يف ذلك النمȔ من ǭراء نصي وحوارات غنية، ليس تعامل سيد درويȈ مع الديالوȟ يف فن األوبرات ب  1

  . فقȔ بني شخصني بل بني أشخاȋ عدة وأحيانا بني جمموعات
 عرȏ 1878أما يف األوبرا القاهرة سنة . قدم يوسف اخلياȓ عروضا يف مسرح زنزينيا باإلسكندرية Ż يف القاهرة  2

وبعد قيام ǭورة عرايب باشا . رده من مصر بسبب انتقاده حلكومته، ȒƜور اخلديوي إمساعيل الذي ط"الظلوم"مسرحية 
، رجع يوسف اخلياȓ إىل مصر وكون فرقة جديدة ضم إليها عناصر مصرية وسورية من بينها املمثل 1882 سنة

حممد ( Ʊم:ملزيد االطالț أنظر. سليمان القرداحي واملȢين سالمة حجازي مع ơته للمشاركة بني فواصل املسرحية
w   .، سليم النقاȇ، املرجع السابق)وسفي
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، بعدم تقسيم النص الشعري إىل مذهب )1909-1908(الذي قدمه القرداحي يف تونس 
للنهاية، أي عدم العودة إىل املدخل ال نظما وال وأبيات، وتسترسل أبياته يف نسيǰ واحد 

  . غناء

 
@pbàÜ×@@ÎìÛìãìß@I‹—ß@o×‹mH  

  )العجز غري واضح(تŁرŁكłǨǐ مĈصŃرŁ بĈالǈدĈي        وŁانŃتŁهŁى

ŁرŃصĈم łǨǐكŁرŁلك                   تŁم ĈدŃرǈطĈب         ǄيالĈلǈي قĈلŁع ŁرŃصĈم   

  )العجز غري واضح(..... وŁوŁطǈنĈي                         تŁرŁكłǨǐ أǈهŃلĈي 

 

 ȟمصر" نالحظ من خالل قراءتنا لشعر مونولو Ǩمصر بني أن عملية املثاقفة " ترك
 على إǭر طرد صدفةال حمȐ بل جاءت .مقصودة تكن كما أŒا ملتلقائية وتونس مل تكن 
  قام بهما هذا األخري الذي مل يستحسن .من مصر من قبل امللك علي سليمان القرداحي

Ɵاه  للملك  لنقد السياسة املتبعةبهاستعان و  وșف مسرحه ألغراȏ سياسيةالذيالقرداحي 
تحرɁ كثريا يف إسداء بعȐ املواقف ن وعلى هذا األساƶ ȃب علينا أن .الشعب املصري

دون  جاء يف هذا اإلطاركما  تǖيت  قد بني الشعوب اليت الثقافية والفنيةƟاه العالقات الثنائية
 . الظرفيةةالتارƸي األحداǫ  أحياناƠكمهالكن و  سياسيةلفيةخ
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-ț 1-6. ترقيم موسيقي  

  
  

ƹنح املونولوȟ كقالب فين امللحن، حرية واسعة يف صياغة اجلمل املوسيقية، وهي 
خرɁ مثل القصيد واألغنية والدور ميزة ال توفرها معظم األشكال الȢنائية التقليدية العربية األ

. كرر فيه أي مجلة موسيقية لذلك جاء هذا املونولوȟ يف شكل حلن مسترسل مل يł،والقصيد
يعتمد، كما استمعنا إليه بصوت القرداحي، على أسلوب األداء التعبريي وال يتȒمن ملقدمة 

لحين من البداية إىل النهاية لذلك، فǚن يف غنائه، التزم القرداحي بالتعبري عن اخلȔ ال. موسيقية
وعليه، فǚن التقييم املوسيقي والȢنائي والدرامي هلذا املونولوȟ . بشكل متصل دون هتيǞة مسعية

  .ال يتسƖ إال بعد االستماț إليه كامال

 

 

 

 

                                                 
w .تدوين شخصي 1
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xìÛìãìß@õa†c@À@zÜÛa@jÈnÛa@À@ÊìänÛa@ @
I‹—ß@o×‹m@H  

-ț 12. جدول -  

 ȯاألشكا
 التعبريية

 اللحƗ واɋيقاعيالتنوț اللفظ

تركǨالتعبري األول
 

 تركǨالتعبري الثاين
 

 تركǨالتعبري الثالث
 

  

اولة فردية، وإن قدم القرداحي قالب املونولوȟ يف بداية القرن العشرين يف شكل حم
 ȟنائي كان مع سالمة حجازي يف مونولوȢال Ȕن الشهرة الواضحة هلذا النمǚروميو "ف

" الليل ما خلى" وحممد عبد الوهاب يف" واǃ تستاهل يا قلƑ"يف سيد درويȈ و" وجوليات
  "...النوم يداعب جفوين" يف رياȏ السمباطيو" إن كنǨ أسامح"وحممد القصبجي يف 

3.3 /3-I  @‹ß|î’ìnÛa@åÏë@ïya†‹ÔÛa   

من بني األعمال اليت قدمها القرداحي ونقلها عن مارون النقاȇ والقباين وركز فيها 
هارون الرشيد واألنس "على الȢناء الطريب من خالل املوشح، كانǨ من خالل مسرحييت 

w وألƵية هذين النموذجني من الناحية املسرحية واملوسيقية وعالقتهما". عفيفة"و" اجلليس
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بالسياق الثقايف للمجتمع العريب يف تلك الفترة، نرɁ أنه من الȒروري تقدƹهما وƠليلهما 
  .فنيا وǭقافيا

cN  òîy‹ß IîÜ§a@ãþa@Éß@‡î’‹Ûa@æëŠbçH   

لبيانية وتقوم على السجع اخلفيف، والصور ا. 1مستوحاة من إحدɁ حكايات ألف ليلة وليلة
وهذا هو اƟاه مارون يف التǖليف للمسرح . املصطنعة واملتكلفة، وتكثر فيها مناسبات الȢناء ودواعيه

فقد كان يȢلب جانب الȢناء والطرب على جوانب احلركة املسرحية، وذلك لريضي الذوق العام . الȢنائي
ان إىل مصر Ż إىل وانتقلǨ من لبن 3وهي مسرحية ألفها مارون النقاȇ. 2الذي كان ƷيȔ به

  .تونس عن طريق القرداحي Ż سالمة حجازي

                                                 
".النائم واليقȒان"  وهي احلكاية اليت ترويها شهرزاد يف الليلة الثالثة واخلمسني بعد املائة وتطلق عليها اسم قصة  1  

د يوسف سلسلة املسرح العريب، دراسات ونصوȋ، تقدƇ واختيار الدكتور حمم ، مارون النقاȇ،)حممد يوسف(Ʊم  2  
 .1961ȋ ،. 27 دار الثقافة، بريوت، Ʊم،

3 ȇمارون النقا Ǝالدراما يف العامل العريب، وبالرغم من عدم زيارته إىل تونس  )1855-1817(يعت žأول من أدخل وعا
ȋإلينا عن طريق القرداحي وسالمة حجازي باخلصو Ǩنائية قد قدمȢن معظم أعماله املسرحية الǚف ،ǯرƯكممثل و .

شرقية ونظم الشعر ونقل كما أتقن املوسيقى امل. من أصل لبناين تعلم التركية والفرنسية واإليطالية منذ نشǖتهوهو 
تعرف على ألوان  حيث 1846سفره إىل إيطاليا سنة "  خاللالȢريب منوقد اطǎلع على الفن املسرحي . أعماله إىل سوريا

 (L’Avare)" البخيل"وملا عاد إىل بريوت اقتبس رواية . وبرامتنوعة من الفنون وحȒر عروضا للدراما وامللهاة واأل
ودفعته هوايته للتذوق املوسيقي أن يقتبسها شعرا وƷوهلا إىل أوبرا . ملوليار باللȢة العربية وكون فرقته املسرحية اخلاصة

الكثري من األحلان إدخال "ومن األشياء اليت أضافها مارون النقاȇ إىل املسرح العريب هو )".تأي أوبرا(ضاحكة 
إال أن كلمة أوركسترا واليت استعملها الندو           ". شرقية وتنفيذها بǖوركسترا وجمموعة إنشادالعربية امل

)Landau(ربية ، الȢخم املعمول به يف الفرق الȒرة يف شكل . يقصد هبا األوركسترا الȢبل هي جمموعة موسيقية مص
Ǩơ .ن جمموعة اإلنشاد اليتǚيستعملها، هي مجيعها رجالية نظرا لعدم تواجد العنصر النسائي يف الفن كذلك ف 

فهي جمموعة من " أما األحلان املوضوعة، فǚننا نعتقد مثلما ذهب إليه زكي عبد احلميد توفيق. املسرحي يف تلك الفترة
ه األغاين، هلا عالقة أيȒا أنه يف أغلب األحيان تكون هذ)  Landau(ويȒيف الندو. "األحلان السورية املعروفة

فبصورة أو بǖخرɁ فǚن دخول املوسيقى والȢناء يف أول املسرحيات العربية وتقدƹها للجمهور، تدل . ƞحتوɁ املسرحية
ȃناء يف العمل املسرحي على اإلحساȢأنظر. األويل لقيمة املوسيقى وال:  

  .1976ȋ ،. 61 ،ف املصرية، القاهرة، يوسف إدريس واملسرح املصري احلديث، دار املعار)نادية(فرǯرؤوف  -
 .ȋ.157، ،  املعاصرون من رواد املوسيقى العربية، املرجع السابق)عبد احلميد توفيق(زكي -

- BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), op. cit. p. 229.  
- LANDAU (Jacob.M), op. cit. p. 61. w
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  .Ʀسة فصول هي من النوț التشخيصي وتتكون من - 

- ïãbrÛa@Ý—ÐÛa  

  :ورد

 ĈبŁهøŉالشǈك łرłهŃزŁتŁو وłهŃزŁت łهłارøŁهŃزǈأ             ĈهĈوضŁرĈا بøŁنǐلǈلŁح ǆانøøŁتŃسłب ǃ      

Łو ĈيهĈف ǊانŁصǐغĆاأل ŃǨŁصǈاقŁرŁت    ĈبĈطŉالر ǘǊلŃǘƌاللĈب łبłحŊاه السŉبŁي رĈانŁعŁم            ŃǨŁشǈقŁن  

  )من اخلارǯ(حممود

ŃبøŁبŁحŁو ƊلĈș ŁǨŃحŁت ąȃǐǖǈك Ƌلǈا            كŁمƋالل ĈبǐذŁع ŃنĈم ŁرǈكŃسǈي أĈالذĈب          

ŃيŁدǈل łرøŃحōالس ŁدŁجŁا           سŁمøĈب ŁكŃيŁنǐفŁج ǈلøŉحǈي كĈلذǈوا        ŃبĈرŁتǐاقŁو Ĉه  

ŃبŁبŁس ĈرŃيǈغ ŃنĈم ŁǨŃضŁرŃعǈا أŁمŁدŃنĈا             عŁمŁدŃنĈي عĈوعłمłد ɁŁرŃجǈي أĈالذŁو          

ŃبĈهƋالل ĈاءøǈفǐطĈǚĈب ćاءøǈامل ɁŁرŁجǈا              فŁدŁجŁا سŁا مǈذĈي إĈنǐفŁى جǈلŁا عŁ1        م  

ț 2-7.ترقيم موسيقي  

   

                                                 
سلسلة املسرح العريب، دراسات ونصوȋ، تقدƇ واختيار الدكتور ، الشيǸ أمحد أبو خليل القباين، )حممد يوسف(Ʊم 1

 . ȋ. 98 ،1963حممد يوسف Ʊم، بريوت، دار الثقافة، 
 .تدوين شخصي 2

Etc  
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- sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  

قد حȒر غلمان صديقك عبد الرمحان، وهو سيحȒر بعد قليل إليك : خادم
  .يستǖذن هلم بالدخول عليك

Ƅاȡ :نعم فليدخلوا.  

  ).Ż يدخلوا الȢلمان(السمع والطاعة : خادم

Ƅاȡ :ا من األحلانǞاجلسوا وامسعونا شي.  

ȯأو Ƈالشان : ند Ƈمسعا لك يا ند.  

  

Ȝي          :اجلميĈل ŃرĈدǈي أĈرŃدĆøب Ƌالط Łȃاǈكǈال             ŃنيĈاعŁي ǐيلĈا لŁي  

                       ǈالŁى حŁنøŃȒłي مøĈل łاحŉالرǈي   فĈلøيĈا لŁه يǓ       

    شŁمøŃسŅ تŁجŁلŃǨĆƋ وŁانŃجŁلǓ             ŃǨøǈه يøŁاعĈينĈي

           --------  

      Łي يĈالŁيĈتŃا احŁم      ĈالŁزǈي غĈي فĈاقǈفĈا ر      ǐالŁم ŁنيĈي حōنǈثŁالت ŁنŃصłȢال ŁمƋلŁ1     ع  

                                                 
ȋ . 74  .  w املرجع السابق،ÛالشيǸ أمحد أبو خليل القباين ،)حممد يوسف(Ʊم 1 
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-ț 1 -8.ترقيم موسيقي  

  
  ț.9- 2 ترقيم موسيقي -

  
  

  
                                                 

  .115 .ت ȋ.رات دار مكتبة احلياة، د، املوشحات األندلسية، نشǖهتا وتطورها، بريوت، منشو)سليم(احللو  1
2  ȋ ،نفس املرجع.ȋ. 108-109.  

Etc  
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lN òîy‹ß  IòÐîÐÇH@ @

 مسرحياته الȢنائيةاليت انتقلǨ  2)1903-1833(1أبو خليل القباين      وهي من أعمال

 فǖغلب املسرحيات اليت . حجازي أيȒاسليمان القرداحي وسالمةإىل تونس عن طريق 
قدمها القباين واليت Ź عرضها يف تونس، كانǨ مǖخوذة من الذاكرة الثقافية والشعبية العربية 

األمري " و" ى اخلليفتنيملتق"و" عفيفة"و" ناكر اجلميل"و" جليس األنس"و" عنترة"مثل 
  ...3"جمنون ليلى"و" السلطان حسن"و" حممود

وقد ألف القباين العديد من القطع الȢنائية يف أعماله املسرحية واليت كان هلا عالقة 
ولكن . ومع األسف الشديد ال ƴلك تساجيل هلذه املسرحيات الȢنائية. بالنص املسرحي

وقد ألف القباين العديد من املوشحات . ه املسرحيةاملǘكد أن املوشح ƹثل األهم يف أعمال
على إيقاعات ǭقيلة وخفيفة، نقترح البعȐ من هذه املوشحات من خالل املسرحية الȢنائية 

 .اليت قدمها القرداحي يف تونس" عفيفة"

                                                 
وهو . نشǖ القباين يف البيǞة الشامية، وعرف منذ صȢر سنه ƞيله الشديد إىل الفنون اجلميلة من شعر وأدب وƢثيل وغناء 1

ساسي وليس لشد انتباه إذ جعل من الȢناء يف العرȏ املسرحي العنصر األ. من أهم رواد املسرح الȢنائي يف بدايته
 .والذي كان له شعبية كبرية يف البالد إال أن قبل قدوم املسرح، عرف السوريون مسرح الكاراكوز. اجلمهور وجلبه

عند   (Comédie Française)تعلم القباين املسرح األورويب من خالل حȒوره لعرȏ قدمته فرقة فرنسية كوميدية
وقد تǭǖر القباين وأعجب باملوسيقى والȢناء املصاحبني  . 1871أي يف حدود " صبحي باشا"مرورها بدمشق يف فترة 

. أǭر فيه هذا املسرح وجعله Ʒاول تǖسيس مسرح عريب يتǖلف من الكوميديا والشعر والȢناء والرقص. للنص املسرحي
  :ملزيد االطالț، أنظر املراجع التالية

  .1993ȋ ،. 165 دار املȢرب اإلسالمي، بريوت، ت،، املوسيقى العربية، مقامات ودراسا)صاſ( املهدي-
  دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة،، الشيǸ سالمة حجازي، رائد املسرح العريب،)حممود أمحد(احلفين -
،1968، ȋ . 62.   

         - BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), op. cit. p. 94. 
   - ABUL NAGA (Atia), op. cit. pp. 131-140. 

، رواد النȢم العريب، دمشق، طالȃ للدراسات )أمحد( Ʊد بعȐ االختالف بني Ưتلف املراجع؛ إذ يشري اجلندي2
" املسرحية"، ويف كتابه )1903-1858( أن تاريǸ والدته ووفاته على النحو التايل،1984ȋ ، .20والترمجة والنشر، 

 .م1912 م وتويف سنة1841يقول عمر الدسوقي أن القباين ولد سنة 
.1977ȋ ،. 6، املسرح الȢنائي العريب، مصر، نشر دار املعرفة، )حممود(كامل اخللعي   3  w
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  . وهي تارƸية أدبية أخالقية ملحنة ذات Ʀسة فصول- 

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa :ȯاألو ǒȂاجل  

 Ȝا هني: اجلميǞ)يشربون(  

Ǩنوخ țمقام حجاز دوكاه، إيقا   
  

  
 ðŠ†@bí@ïÛýßg  

ĈانŁنŃدĆي األĈافŁص ŃنĈي      مōرłا دŁي يĈلǈالŃمĈإ    

ĈانŁسĈاحل Ĉورłا حŁي      يĈرŃدŁا بŁا يŁهǊلŃأجŁو   

     إĈمŃالǈ يŁا صŁاحĈ رŁاحĈي       وŁاصĈل لĈي األقǐدŁاح

  1الŉȒمǔŃن  مĈنŃ مłدŁاĈمى تøłبŃرĈي        فŁǘǊادĈي 

                                                 
ȋ. 168- 169 . w.، املرجع السابق، ȋالشيǸ أمحد أبو خليل القباين ،)حممد يوسف(Ʊم  1 
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-ț 1-10. ترقيم موسيقي  

  
يف  النقاȇ وسليمان القرداحيمن خالل النماذǯ املوسيقية اليت وșفها مارون 

، نالحظ أŒا موضوعة على Ȕƴ "عفيفة"و" هارون الرشيد واألنس اجلليس"مسرحييت 
Ƈاملوشح العريب القد .ȋيعتمد باخلصو Ȕƴ ناء اجلماعي مثله مثل النشيدوهوȢعلى ال  .

فاحلقيقة أن هذا النمȔ الȢنائي، قد أعجب شعوب الدول العربية الذي استساȟ له يف 
  .احلفالت العامة واخلاصة ويف املسرح الȢنائي الذي ركزه القباين وسالمة حجازي

رن التاسع إال أن املوشح قد وصل ذروته الفنية واملوسيقية يف املنتصف الثاين من الق
داود حسين وقد Ź نقله إىل املسرح من طرف . عشر وخاصة مع حممد عثمان وعبد احلمويل

. الذي نقله من الطريب إىل الطريب التعبريي إىل سيد درويȈوكامل اخللعي، إىل أن وصل 
وƞا أن أغلب مواضيع املسرحيات هلا أحداǫ متعلقة باحلب والȢزل بني احلبيبني واملدح، 

  . وشح هو األنسب للتعبري عن تلك املواقف يف نظر مسرحي تلك الفترةكان امل

فاستعمال املوشح يف املسرح الȢنائي العريب، يعƎ عن موقف ǭقايف سياسي يدعو إىل 
ȟربية يف األعمال الدرامية كاملونولوȢعدم التقيد باألساليب ال(Monologue) 

ȟوالديالو(Dialogue) واإللقاء امللحون (Récitatif) ... العريب ǫإىل املورو țوالرجو
Ƈاه ضد التثاقف ؛القدƟخر، ولكن يف اɇإال أن هذا املوقف، وبالرغم .أي أنه يف عالقة مع ا 

                                                 
ȋ .126-127.  w.، املرجع السابق، ȋ)سليم(احللو  1
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، فهو Ʒبذ استعمال املكونات  الدرامي والتراجيديمن رفȒه لɊسلوب الȢريب يف الȢناء
ǯنائية من إضاءة وديكور ومالبس وماكياȢاملسرحية ال...  

a†þa@îy‹ß@À@ïi‹İÛa@õI‡î’‹Ûa@æëŠbç@HëIòÐîÐÇH@ @

-ț 13. جدول-  

 املوشǴ املؤدياملسرحية
املتتممات 
 اللفظية

Ÿالطر ǒاألدا 

 يا ليل

 

 ليل
 

 يا ليل

 

أدر كȃǖ القرداحي
 الطال

 يا ليل
 

هارون 
 الرشيد

يف غزال  ماحتيايل  
  أمان

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǩƗمǩƗ ǼƕƘǲǚǩƗ ƫƸƾمǩƗ ƷƗǸƮǩƗ ǟƘǝƋǷ ƼǱǸơ Ǽǝ ǼǡƸǂمIǜǡƘƦ-3ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  95

يا ليل يا 
  عيين

  عفيفة 

  
إماليل يا  القرداحي

Ǔه يا ليلي   دري
  Ǔه

   

@ @

ãìm@À@ïya†‹ÔÛa@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a1  

- ț 13'.جدول-  
  

 التǖليفاɍقتباȃ والتعريǢ املرجعية الثقافية املسرحية

  (Aïda)عايدة
  أنتونيو ڤيزالندوين سليم النقاȇ الثقافة الȢربية

(Antonio 
Ghislanzoni) 
Mus : Verdi 

  (Racine) راسني إلياȃ طنوȃ فة الȢربيةالثقا (Esther)امللكة أستري

  (Hernani)هرناين
  فيكتور هيڤو Ʊيب احلداد الثقافة الȢربية

(Victor Hugo) 
 صالح الدين األيويب

(Saladin) 
  

  والتر سكوت Ʊيب احلداد الثقافة الȢربية
(Walter Scott) 

ǨلƵ(Hamlet)  ربيةȢعبده الثقافة ال ȃشكسبري طانيو(Shakespeare)

 حممود واصف * التراǫ العريب  هارون الرشيد
(Shakespeare)شكسبري القرداحي الثقافة الȢربية  (Othello)عطيل

  (Corneille)كورين Ʊيب احلداد الثقافة الȢربية  (Cid)السيد
(Shakespeare)شكسبري Ʊيب احلداد الثقافة الȢربية  روميو وجوليات

                                                 
ȋ .41-42 . w. السابق، ȋ، املرجع)املنصف(شرف الدين 1
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  أو ضحية الȢواية
(Roméo et 
Juliette)  
 الǯƎ اهلائل

(La tour de 
Nesle)  

 A. Dumas فرح أنطوان الثقافة الȢربية

(Shakespeare)شكسبري توفيق كنعان الثقافة الȢربية  مطامع النساء

 حممود واصف * التراǫ العريب  حماسن الصدف

@ @

ãìm@À@ïya†‹ÔÛa@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 3. رسم بياين-  

املرجعية العربية 
% 15,38 املرجعية الغربية  

% 84,62

  

 Ǩتلفةملسرحيات غربية تعريبا ، أغلب هذه املسرحياتكانƯ ȃمن مدار Ǩكتب 
وقد وجد اجلمهور التونسي . باللȢة العربية الفصحى وƝطاب قوي وإيقاț شعري غنائي

يف مسرح وقد قǊدņم أغلبها  .1فيها تراǭه الȒائع وجمده الȢابر وƳوته العربية، فانتشى ƞوسيقاها
فكل . ǭǖريا واضحا يف مسرية املسرح التونسي ملدة عقود من الزمنروسيين، وحققǨ ت

 أو بالعربية، واعتƎت أن جميء كان بالفرنسيةاألقالم كتبǓ Ǩنذاك حول هذه األعمال سواء 
  . ƹثل حدǭا هاما يف الثقافة التونسية،هذا الفنان

                                                 
w .33 .، املرجع السابق، ȋ)حممد(عبازه 1
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ا يف أول الفرق املشرقية اليت تركǨ أǭرا كبريسليمان القرداحي وتبقى فرقة 
مسار احلركة املسرحية التونسية عموما واملسرح الȢنائي باألخص، خاصة وأن هذه 
الفرقة، كانƢ Ǩثل الوصل بني اǂطات الثالǫ للحركة املسرحية العربية يف العصر 

فهو عبارة عن نتاǯ للممارسة الشامية للمسرح من خالل عمله مع يوسف . احلديث
 ȓالفرقة اليت أسسها يف الذي خل) 1900 تويف سنة(اخليا ȃعلى رأ ȇف سليم النقا

، عند انسالخه عن فرقة 1882 مصر، أو من خالل الفرقة اليت أنشǖها باإلسكندرية سنة
 ȓوره إىل تونس ،1882سنة اخلياȒرب العريب من خالل حȢوامتدادا هلما يف أقطار امل 

  .1ةبزاده الفين احلاصل يف الشام واملتفاعل مع معطيات مصر الثقافي

إن أول التǭǖريات اليت حصلǨ على إǭر زيارة الفرق  املصرية إىل تونس، هي  
       تنشǞة الفرقة اليت ضمǨ أفراد من اجلمعية احلسينية وبعȐ الفنانني املصريني الذين فȒلوا

أو  عبد القادر املصريلالبقاء يف تونس ملواصلة مسريهتم الفنية سواء من فرقة الكوميديا 
 2وقد أطلقوا عليها يف تلك الفترة اسم اجلوق التونسي املصري. ن القرداحيفرقة سليما

 .3أليب خليل القباين" عنترة ابن شداد"و (Esther)"اإلخاءصدق "اليت قدمǨ مسرحية 
لكن هذه الفرقة مل تشهد الشهرة الكافية بسبب نوعية عروضها اليت كانǨ عبارة عن 

Ɂإىل املسرح املصريإعادات ملسرحيات القرداحي، ذلك ما أد țإىل البحث والرجو  .

                                                 
 .41 .، مȢامرة الفعل املسرحي يف تونس، املرجع السابق، ȋ)حممد(املديوين 1
2  Ǹد يف جريدة الزهرة بتاريƱ26/05/1909واملصريني الذين بقوا يف تونس   قائمة للممثلني التونسيني من مجعية النجمة

) الصديق(وحممد بورقيبة) امللك(أمحد عفيفي:  منحيث تركبǨ.  ورحيل ابراهيم حجازي إىل مصربعد وفاة القرداحي
) أم ندƇ(وزهية) صميدة(واهلادي األرنǘوȓ) كيالين(وحممد بن خليفة) اجلنريال(وأمحد بوليمان) عزيز(وحممد زكي

  )..أخǨ ندƇ( ولطيفة
3 Ǹ1909جوان  3 جريدة التقدم بتاري.  w
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ȃاستقداموعلى هذا األسا Ź د ، 1909 يف أوت 1 فرقة إبراهيم حجازيƟ اليت مل
  : من أƵها لعلاإلقبال والتشجيع والنجاح لعدة أسباب

تكرار األعمال اليت قام هبا سليمان القرداحي، دون أي إضافة، وبالتايل مل  -
  .ي و Ơقيق القفزة النوعيةتستطع إǭارة اجلمهور التونس

 .مȢادرة العناصر التونسية من هذه الفرقة -

șهور الرتعة الوطنية لدɁ التونسيني، واحلماȃ املوجود يف تلك الفترة والذي بدأ  -
 .ينبǜ بتǖسيس مسرح تونسي

احلملة اليت شنتها الصحافة املكتوبة بالفرنسية على إبراهيم حجازي بسبب عدم  -
 .2ية وخاصة الفرنسيةإتقانه اللȢة األوروب

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  1Ȑتوجد بكثرة يفويقول البع Ǩا .  تلك الفترة يف مصر أن هذه الفرقة من بني الفرق املصرية اهلواة اليت كانƞور

Ǟاح لفرقة   إىل تونس بسب ما مسهيكون جميƱ م، يف كتابه   .القرداحيعه منƱ املسرحية –لكن يقول حممد يوسف 
يم حجازي يعتƎ من األجواق املتنقلة اليت أن جوق إبراه  . "170.  املرجع السابق، ȋ-يف األدب العريب احلديث

  ."1915 مدة طويلة، ويف فترات متقطعة وانتهى حوايل سنة ااستمر نشاطه
2 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit.  
pp. 48-49.  
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-ț 14. جدول-  

ãìm@À@ðŒbvy@áîça‹ig@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

 املسرحية
املرجعية 
 الثقافية

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

  السنة التǖليف

  صالح الدين األيويب
(Saladin) 

  والتر سكوت Ʊيب احلدادالثقافة الȢربية
(Walter Scott) 

1909  

 أستري
(Esther) 

 سليم تاتراȃة الȢربيةالثقاف
  راسني

(Racine)  
  

1909  

  تسبة
Tasba 

 

 الثقافة الȢربية
  Victor Hugo 1909  زكي مابرو

  اللص الشريف
(Le voleur 
honorable) 

سليم النقاȇالثقافة الȢربية
Traite la vie de 
Charles qint et 

Christophe Colomb 
1909  

ȋالثقافة العربية  حرب البصو* 
ن حرب تتحدǫ ع

 اجلاهلية
1909  

روميو 
 Roméo)وجوليات

et Juliette)  
  1909(Shakespeare)شكسبريƱيب احلدادالثقافة الȢربية

ȃهرا(Horace)  
(May) 

  كورناي سليم النقاȇالثقافة الȢربية
(Corneille) 

1909 

 1909  أبو خليل القباين  *الثقافة العربية  األنس اجلليس

 الǯƎ اهلائل
(La tour de 

Nesle)  
  A. Dumas 1909فرح أنطوانالثقافة الȢربية

سليم النقاȇالثقافة الȢربية  (Aïda)عايدة
  أنتونيو ڤيزالندوين

(Antonio 
Ghislanzoni) 
Mus : Verdi 

1909 w
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  1تليماك
(Télémaque) 

سعد اǃ الثقافة الȢربية
 Fénelon 1909  البستاين

ðŒbvy@áîça‹ig@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾aãìm@À@  

-ț 4. رسم بياين-  

املرجعية العربية  
18.18%

املرجعية الغربية 
% 81.82

  

نستنتǰ من هذا الرسم البياين أن التوجهات الثقافية والفنية اليت اơذها إبراهيم 
 رواد املسرح  من على منوال من سبقوهسائرا غربية معظمها يف كانǨ ، يف أعمالهحجازي
      يبدوإال أنه  .سالمة حجازيو قرداحيسليمان الو  املصري القادرعبدك  العريبالȢنائي

مسرحا غنائيا  م إبراهيم حجازي قدأن، -استنادا على ما كتب يف الصحف التونسيةو-
  .2واالقتباȃواللباȃ من حيث اإلخراǯ والتشخيص ضعيفا 

   

                                                 
.  (Ulysse)"أوليس"عادات الدينية اليونانية وتعين ابن امللك إىل الطقوȃ وال (télémaque)يرجع أصل كلمة تليماك 1

  . وŹ ترمجتها إىل دراما مسرحية1699وكتبǨ القصة من قبل فينيلون واليت نشرت يف سنة 
2    « Quant à la mise en scène, aux costumes, à la valeur personnelle des acteurs et des actrices, 
inutile d’insister. Il y a une actrice celle précisément que le sueur Hijazi voudrait faire passer 
pour un phénix…quant au sueur de Hijazi, je crois qu’il ferait mieux de plier bagage et d’aller 
défrayer les loisirs des fellah d’Egypte par son répertoire qui est loin d’avoir l’approbation des 
Tunisiens ». Voir: Courrier de Tunisie du 26/09/1909.    w
w
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         4 /3-I  ðŒbvy@òßý@Öìu  

حياته الفنية مقرئا ومنشدا ومبتهال، Ż مطربا 1)1917-1852(بدأ سالمة حجازي 
أنه تتلمذ على يد أيب " وإن كان سالمة حجازي حمدود الثقافة الفنية، إال . وملحنا تقليديا

دته امللحمات أما مشاه. خليل القباين واستوعب أحلانه وحفظ عنه الكثري من التواشيح
، يف دار األوبرا اخلديوية والسلطانية خالل املواسم األجنبية، )األوبرات األجنبية(الȢنائية 

 ȏالتجديد الفين والنهو țأذكى فيه ذلك كله روح الطموح، وصقل ملكاته وبعث فيه مناز
  .2"باملسرح العريب

  : من بينها يف مصرعمل الشيǸ سالمة حجازي مع عدة فرق مسرحية

 يف تياترو زيزينيا باإلسكندرية، وكان 1885قة يوسف اخلياȓ يف شهر فيفري سنة فر
دوره فيها الȢناء وليس التمثيل، حيث كان يقدم بتخته حفلة غنائية مرة يف األسبوț بني 

  .فواصل الرواية

 ومȢنيا يف نفس الوقǨ، بعد إقناț 3اليت أصبح فيها ممثال فرقة سليمان القرداحي -
ومع القرداحي فهم سالمة حجازي أن األغنية مهما . صديقه عبد احلمويلمن القرداحي و

تطورت يف تلحينها ومهما وصل يف طريقة أدائها، فǚن بقيǨ يف نطاق عمل التخǨ وبعيدا 
عن املسرح، فŒǚا ليس بǚمكاŒا أن تعƎ عن أهازيǰ النشالني وحياة املقاومني ومǔسي الظلم 

 .نوالظاملني وأحلان أغاين الندما

                                                 
1  Ǹن عن طريق شيǓذان وتالوة القرɇلة الناي وأجاد اǓ سالمة حجازي باإلسكندرية، وتعلم العزف على Ǹولد الشي

 .املنشدين كامل احلريري يف احللقات الدينية
   .126 .ق، ȋ، املرجع الساب) احلميد توفيقعبد(زكي 2
ولو كان ... التمثيل يف مدرسة أو عن أستاذ قادر ولكنه تعلمه يف مدرسة التجارب الشيǸ سالمة حجازييتلق مل" 3

 نقال ".الشيǸ عاملا بǖسرار الفن وقدم للجمهور شيǞا فنيا يف ذلك العهد لنفر منه اجلمهور ولذهبǨ أتعابه أدراǯ الرياح
ȋ .121-123.  w.، املرجع السابق، ȋ)محدحممود أ(احلفين: مورحممود تي عن

w
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ومن بني هذه األعمال املسرحية . 1891فرقة إسكندر فرح، وكان ذلك سنة  -
 .1"مطامع النساء"الȢنائية اليت عملها معه 

- Ȑأبي ǯمن أعماله يف هذه الفرقة هو إدخاله الكثري من األحلان على : فرقة جور
أوديب "و (Louis XIeme)"لويس احلادي عشر"مسرحيات جورǯ أبيȐ الثالǫ، وهي 

وجاءت هذه األحلان غاية . (Othello)"عطيل"و (Sophocle)لسوفكل (Œdipe- roi)"امللك
  .2يف املناسبة ألحداǫ هذه املسرحيات ومشاهدهتا

بعد خروجه من فرقة إسكندر  1905 سنة أسس سالمة حجازي فرقته اخلاصة -
 من ويعتƎ سالمة حجازي مǘسس املسرح الȢنائي العريب بعد التمهيد الذي قام به كل. فرح

ȇات األجنبية، . مارون النقاȢمنها مترمجا من الل Ȑأما املسرحيات اليت مثلها، كان البع
øك "ǨلƵ"(Hamlet)رام" وȢشهداء ال"(Roméo et Juliette) صالح "، أو مقتبسة مثل

غانية "أو غريها كø" ألف ليلة وليلة"أو مستلهمة من قصص " الدين األيويب
  .3"يسأنيس اجلل"و (Carmen)"األندلس

 بلون غنائي خاȋ تفرد به، وهو الȢناء املسرحي الذي يصور 4عرف سالمة حجازي
فكانǨ رواياته شبيهة باليت قام . املواقف العاطفية ويرسم األحداǫ التارƸية املفرحة واحلزينة

هبا رفقة أستاذه أبو خليل القباين، مع وجود الكثري من االختالف حيث أن حجازي 
                                                 

  .85. ، املرجع السابق، ȋ)حممود أمحد(احلفين 1
  .190 .املرجع، ȋ نفس 2
 . 128 .، املرجع السابق، ȋ) احلميد توفيقعبد(زكي 3 .

4  Ʒ حني كان طفال Ȉناء والطرب، هو وقع أحلانه على الفنان سيد درويȢفظ وما يدل على قيمة هذا الفنان يف جمال ال
إذ كان سيņد درويȈ يǖيت بصندوق كبري من اخلشب ليقĈفŉ عليه سيņد، وينشدهم " الȢناء من قبل مدرسه Ʊيب أفندي 

هذا، وكان يتردد سالمة حجازي ". وكان أهل احلي يطربون لذلك. ما كان Ʒفظه من أحلان الشيǸ سالمة حجازي
ويف أحد حفالت سيņد درويȈ بالقاهرة، قدمه . يعهعلى املقهى اليت كان يشتȢل فيه سيņد درويȈ لسماعه وتشج

 هي تلك بعȐ الروابȔ الفنية اليت كانǨ .وأنه موسيقار املستقبل...سالمة حجازي للجمهور على أنه موهبة جديدة
  :أنظر. بني سالمة حجازي وسيņد درويȈ يف تلك الفترة

ن مجعية أصدقاء موسيقى سيد ، تاريǸ حياة السيد درويȈ، من كتاب فنان الشعب، صادر ع)حممد(Ɯر -
 .80 .وȋ.ȋ. 39-61، ȋ. ت.درويȈ، القاهرة، د

  w
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 ومل .Ʊ1يب احلدادملنظم لȢة عربية أفصح كǖعمال شكسبري اليت عرهبا يستعمل يف الشعر ا
 صوت رخيم، فعرف كيف يسحر سامعيه ذايكن سالمة حجازي ممثال حقيقيا ولكنه كان 
وكما تنبǖ مارون النقاȇ من قبل، صارت . باملوسيقى واألغاين اليت صارت حمور مسرحه
   .2املسرحيات أحب ألوان املسرح إىل املصريني

 1.4 /3-I ë‹Ç ãìm@À@ðŒbvy@òßý  

استمر توافد الفرق املسرحية املصرية على تونس بكيفية مطردة، مسح للتونسيني 
مجهورا ومسرحيني بالتواصل مع اإلنتاجات والتوجهات الفنية اليت كانǨ توجد يف تلك 

 حجازي، هو  ولعل أهم هǘالء بعد عبد القادر املصري وسليمان القرداحي وإبراهيم. الفترة
  .الشيǸ سالمة حجازي

، وقد أșهر خالل هاتني )1914 سنة( قدم سالمة حجزي إىل تونس بفرقته مرتني
الزيارتني األسلوب الȢنائي ألعماله املسرحية اليت سبق أن قدمها أستاذه سليمان القرداحي يف 

ت اليت كما أدخل على املسرح التونسي ومجهوره الكثري من اإلضافا. املسرح التونسي
ويعتƎ سالمة حجازي . أخذها من املدرسة الشامية القبانية والنقاشية يف املسرح املصري

ǭالث مصري يقع توسيمه يف تونس من طرف أعال سلطة بالبالد، أال وهو الباي بعد 
  .سليمان القرداحي وإبراهيم حجازي

Ǩيف أوبري ǨثلƢ ،3 إن من أهم املسرحيات اليت قدمها حجازي يف تونس 
، اليت افتتح هبا عروضه يف مسرح (Saladin)" صالح الدين األيويب" و(Aïda)"عايدة"

وخالل شهر واحد قدم سالمة حجازي ǭالǭة عشر مسرحية ونالǨ أغلبها إعجاب . روسيين
اجلماهري، إىل درجة أن صحافة تلك الفترة، أǭارت أن بعȐ املتفرجني كانوا Ƹرجون باكني 

 احلزينة، والصوت الشجي لسالمة حجازي، كما وقع يف مسرحيات نتيجة تǭǖرهم بالتالحني
                                                 

.54 .ع السابق، ȋج، املر)أمحد(اجلندي  1  
2ǯنادية( رؤوف فر(ȋ ،65 .، املرجع السابق.  
ت اليت عرفها التونسيون عند سالمة حجازي، هي ليسǨ باألوبريǨ احلقيقية كما عرفها األوروبيون أو األوبراإن  3

فتارة كالم يلقى وتارة نشيد أو قصيد أو موال أو . عهدته املسارح العربية، بل هو مزيǰ بني املسرح والȢناءكما 
ȃبصوت شجي تطرب له النفو ƖȢحممد فريد(غازي :أنظر. موشح ي(ȋ ،املرجع السابق ،.ȋ. 260-261. w
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 (Roméo et Juliette) أو "ضحية الȢواية" و1(Les deux Orphelines)"اليتيمتان"
  2.3أليب خليل القباين" هارون الرشيد مع أنس اجلليس"و" ƵلǨ" و(Charlotte)"شارلوت"و

فقد استطاț . ه مطربا باألساȃوكان تǭǖري سالمة حجازي على املسرح التونسي، بكون
 Ǹكن بصوته وأحلانه أن يرسƢ ناء مزجا مل يسبقه أحد يف تونس، كماȢبني املسرح وال ǯاملز

ȋسلوبه اخلاǖنائي بȢوالسبب يف ذلك النجاح الباهر، أن سالمة حجازي عرف ." املسرح ال
وقد تكون مزية الشيǸ ...كيف يسحر اجلمهور بطريقته احلية يف اإللقاء وبصوته الرخيم يف الȢناء 

سالمة حجازي، أنه روȏ األفكار والعقول على أسلوب جديد يف املسرح، هو أسلوب 
 .4"األوبرات أو احلكاية املȢناة القدƹة

-ț 5-1. صورة  

 
  "روميو وجوليات"يف املشهد األخري من املسرحية الȢنائية " حبيبة قلȟ " Ƒروميو يȢين مونولو

  .اهد على يسار الصورة مصاحبة Ǔلة القانون لهنش
                                                 

  .سيتم Ƣثيلها العديد من املرات يف تونس، (Dennery)مسرحية لدانري 1
  .141 .، املرجع السابق، ȋ)املنصف( رف الدينش  2
  :ملعرفة برنامǰ عروȏ سالمة حجازي يف فترة إقامته بتونس باإلمكان اإلستعانة بǖعداد اجلرائد التالية 3

-  Ǹ2/5/1914الزهرة بتاريț ،. 1850 ،ȃ. 26جوق سالمة حجازي: ، عنوان املقال.  
-  Ǹ19/5/1914الزهرة بتاريț ،. 1867 ،ȃ. 26سالمة حجازي:  املقال، عنوان Ǹجوق الشي. 
-  Ǹ30/5/1914الزهرة بتاريț ،. 1878 ،ȃ. 26جوق سالمة حجازي: ، عنوان املقال.  
-  Ǹ13/6/1914الزهرة بتاريț ،. 1892 ،ȃ. 26جوق سالمة حجازي: ، عنوان املقال.  

 . 50 .، املرجع السابق، ȋ)حممد فريد(غازي 4 
عاد تشخيصها املخرǯ املنصف ذويب، وقدمها يف جمموعة حلقات تعتين ، أ"روميو وجوليات" مشهد من أوبرات   5

، "يا مسهرين" من خالل التسجيل السمعي والبصري ألحد حلقات . بتاريǸ املسرح التونسي منذ بداية القرن العشرين
w  .2003 ، رمȒان7 على قناة تونس
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@ 2.4 /3-Iãìni@ïöbäÌÛa@‹¾a@î×‹m@À@ðŒbvy@òßý@‹qc@ @

ǎǭريا كبريا، وترك تالميذا خلدوا أǭǖر سالمة حجازي يف املسرح التونسي ورجاالته ت
.  حممد عبد العزيز العقريب لعل من أحسنهم وأشهرهم املوسيقي واملسرحي،ذكره ملدة طويلة

أن سالمة حجازي أسس مدرسة يف " ويقول الباحث محادي بن حليمة يف هذا الشǖن 
ولكننا نعتƎ أنه قد أسس مدرسة يف املسرح الȢنائي التونسي، إذ . 1"املسرح التونسي

 حيث والȢناء العريب باإلبداț املسرحي،استطاț بذكاء كبري أن ƹزǯ بني التراǫ املوسيقي 
ح وƱح يف استقطاب اجلماهري التونسية رغم قصر املدة اليت قȒاها يف مجع بني األصالة والتفت

مها حجازي يف املسرح الȢنائي العريب عموما ومن اإلسهامات واإلضافات اليت قدņ. تونس
  :واملسرح الȢنائي بتونس باخلصوȋ نذكر

كان ينشدها حجازي مع جمموعات مع أعȒاء الفرقة يف : املارشات والسɎمات -
 .وهو عبارة عن دعاء للحاكم وƠية للجمهور. ل ويف Œايتهبداية احلف

 

 -2"صǳɎ الدين" سɎم إƂ تونسÛ مسرحية -        

         ĈمǈالŃسĈاإل ǊةŉيĈحŁت Łمǈالŉالس ƋنĈم    إǊكŃيǈلŁع łمǈالŉالس ŁسĈونłل تǓ اŁي  

            Łبǐقǈأ  ĈةŁانŁنĈالك ĈȏŃرǈأ ŃنĈم łǨǐل     Łب łǨǐلǈلŁحǈف ĈامŁرĈكŁو ĈلĈاضǈفǈأ ŁنŃي 

  

   حبذا عصر سعيد- سɎمات يف مقام الراست ياكاه-

łيدĈمǈاحل łدŃبŁع łهǈل ŁǨŃنǈأ      ŅيدĈعŁس ŅرŃصŁا عǈذŉبŁح  

             ĈريĈفŁالو ĈكǐلǊامل łبĈاحŁص ĈالŁصĈاخل    łيĈاهŁب Ņنǐكłي رĈالŁوŁلمĈل ŃنŁم  

  

                                                 
1 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit. p. 
66. 

w  .65. ، املرجع السابق، ȋ)حممد(هعباز  2
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-ț 1-11. ترقيم موسيقي 

  
- ȟنيها منفردا بني فصول الرواية ويف موضوعات : املونولوȢوهي انتقادية كان ي

 2.سياسية أو اجتماعية أو أخالقية تناسب املقام وتساير الظروف املوجودة

ÎìÛìãìß IÜÓ@òjîjyH  
pbîÛìuë@ìîßëŠ  

ǊونǊكŊا السǈذŁا هǈاذŁمĈي لĈبǐلǈق ǈةŁيبĈبŁح  

ŃعǈǖĈل ŃنǊكǈأ ŃمǈلŁيوĈبŃرǊي قĈف łǨŃمŉالص ĈيكĈف Łدłه  

ąبŉبŁحłم łابŁوŁج ǈانŁي هĈبǐلǈة قŁيبĈبŁح  

ĈبǐذŁالع ĈكĈمǈف ŃنĈم łاهǈقǐلǈأ ǐنǈأ łتŃدŉوŁعŁت  

ŃنيĈقŁالي ŉحŁص ŃدǈقŁا وŉمǈǖǈف ŃاتŁيĈولłه جǓ  

ōبŁص ąقĈاشŁع ŃنĈم ĈكĈا بŁمŁئي وĈاŁجŁرĈب ŁȏاŁخŁو  

                                                 
1 Reproduit à partir de l’ouvrage: BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 312. 
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Ńمǈالŉي السōنĈي مĈكǈلǈف ǐنǈذǈإ  

ōنǈǖĈيلōبŁر ŃيŁدŁي ŁنŃيŁب ĈرŃشǈاحل ŁمŃوŁي ĈيكĈقǈالłي م  

  

-ț 1-12. ترقيم موسيقي  

  
  

 

                                                 
  .تدوين شخصي 1

+8  
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وهو . كان يȒعها سالمة حجازي بني الفواصل املسرحية: فواصȰ املضحكةال -
  .1وقǨ يستȢله لريفه قليال عن املتفرجني وفرصة لتȢيري املناșر

مل تكن قصائد حجازي Ƣر يف سرعة االستعراȏ القصري، :طرȧ التعبري املوسيقي -
بل كان هلا يف الرواية شŒǖا ومكانتها، كما ولو كانǨ وصلة غنائية مستقلة وفق تعبرينا 

فكان . 2داț وحسن تنسيق مع املناșراحلديث، وكانǨ أحلانه تساير نسق املشاهد يف إب
 ...يصور غȒب الطبيعة من برق ورعد ورياح وحلن املوت وحلن املعذبني 

أن طريقة إنشاده كانǨ " يقول حممود تيمور يف هذا اإلطار : األƩان املسرحية -
فǚذا حلن للجحيم مسعơ . Ǩتلف عن طريقة املȢنني وكانǨ أحلانه توافق املواقف املسرحية

جلن، وإذا حلن حلنا غراميا مشمǨ أرǯ احلب، وإذا حلن حلنا دينيا دخلǨ يف نفسك عزيف ا
 :ولدينا ƴاذǯ يف ذلك. 3"اهليبة واجلالل

 

  

@@@@@å¨IòäèØÛaH  
   ð‹È“Ûa@˜äÛa   

  لǈهŁا اهلǈنŁا لǈهŁا الرōضŁاء        يŁا رŁبŉنŁا فĈي جŁنŉتĈنŁا

Ĉف ǐلŁب      ŁاكŁدŁي هōبŁر ŁاكŁنłى هǈقǐلŁتĈكĈتŉبŁحŁمŁو ĈاكŁضĈي ر  

  

  

  

                                                 
1 HUSIN (Kamel al-Din), cité in: BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), op.cit. p. 248.  

   .ȋ ،. 88السابقاملرجع ، )أمحدود حمم(احلفين 2
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- ț 1-13.ترقيم املوسيقي  

  
  

 

@@@@@@@@@@@@@@@å¨IbäÇìiŠ@õbiìÛa@áç†H  
@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‹È“Ûa@˜äÛa  

łوحłنŁت ŁتŃدĈȢǈا     فøŁنŁوعłبłر ćاءøŁبŁالو ŁمŁهŁد                     łبłدŃنŁتŁو   

                łبĆا األŁنǈل ŁوŃهǈف ŃيبĈودǊا      أøøŁنłيعĈمŁو جłعŃدøŁنǐلǈف       

         ĈيبĈرĆاأل ŁمŃعĈا نŁي ŃيبĈودǊأ     ĈدǈالĈالب ǈǫاغوŁي ŃيبĈودǊأ  

 أǊودĈيب يŁا لǈيŃثǈ الطǎرŁادĈ     أǈنŃقĈذǐ بĈالǈدŁكŁ يŁا أǊودĈيب                

  

  

  

                                                 
1 Reproduit à partir de l’ouvrage : BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 312. w
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-ț 141. ترقيم موسيقي-  

  
 

  

@@å¨IÒì©aH@ @
ð‹È“Ûa@˜äÛa  

ĈارŁمŉة الدŁيبĈى طǈلŁي عōنĈان     جŁج ŁمŃوǈا قŁا يŁينĈف ŁمŃوǈا قŁي  

ĈارŁيōالد ĈهĈذŁي هĈف ŁامŁا دŁم      ąانŁمǈأ ŃنøĈم ƌȔǈا قŁنǈا لŁمǈف  

  

  

  
                                                 

  .ȋ ، .133السابقاملرجع ، )أمحد(احلفين حممد  1
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-ț 151. ترقيم موسيقي-  

  
 

 إىل Ǔخر فترة يف حياته :Ǻ2(Fosse)ت يف الكواليس إƂ األركسترا يف اƩفرةمن الت -
كان سالمة حجازي يستعمل التخǨ التقليدي يف الكواليس ليصاحب الȢناء وƶسد الفعل 

 يف االعتماد اهلرمنة واليت كانǨ ال 3وبالرغم من بعȐ حماوالته البدائية. الدرامي للمسرحية
أحȒر أطفاال صȢارا ألن صوهتم من النوț النسائي احلاد " تتجاوز األكتاف حيث أنه

اللحن الذي ينشده الرجال الكبار بالصوت  وجعلهم ينشدون نفس (Soprano))السوبرانو(

                                                 
  .ȋ. 135، السابق املرجع، )أمحدود حمم(فيناحل  1

وهو . Ʊده منذ املسرح اليوناين القدƇ وهو قسم يقع بني حلبة التمثيل ومقاعد املتفرجني:  (Fosse)حفرة األركسترا   2
وهي هنا ويف املسرح بوجه عام، جمموعة املقاعد األكثر . أيȒا فسحة بني حلبة التمثيل واجلمهور ƶلس فيها  العازفون

  . الطابق األسفلقربا من املوسيقيني يف
 سنة، سلسلة تاريǸ 150أعالم املوسيقى املصرية، عƎ  :يف كتابه) عبد احلميد توفيق( استعمل هذا اللفظ؛ زكي3

w  .1990 اهليǖة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،ț . 35،املصريني
w
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وملا حاول سالمة حجازي أن ينقل تالحني املسرح . 1")مقتل امللك(الȢليظ وذلك يف مشهد 
سيقي حممود خطاب الذي كانǨ له من اجلو التطريƑ إىل النوț التعبريي جلǖ إىل املو

. أوركسترا على النمȔ الȢريب تكونǨ باملعهد اخلاȋ للتعليم املوسيقي بسراي العابدين
وبذلك انتقل التنفيذ املوسيقي للمسرح من التخǨ وراء الكواليس إىل األوركسترا يف 

نا Ưتلفة ، اليت حلن هلا حجازي أحلا(Télémaque)"تليماك"وكان ذلك يف مسرحية . احلفرة
ولكن وبالرغم من تلك التوجهات الȢربية اليت اơذها . 2...عن خدام اجلحيم واملتجƎين

 سالمة حجازي واليت Ơدǫ عنها الكثري من الباحثني، فǚننا ليس لدين ما يثبǨ أنه قد
 . șفها يف تونساستعملها أو و

ðŒbvy@òßý@o¦@ @

-ț 15. جدول- 

ȼتركيبت 
موقȜ اɇلة يف 

  املشرقيالتǺت
ȼتركيبت 

موقȜ اɇلة يف 
  املشرقيالتǺت

  استنتاجات

 دخيل قانون أصيل  عود

  أصيل  طار  دخيل  كمنجة

  أصيل مطرب التخǨ  أصيل  املذهبجية

سار سالمة حجازي يف 
اختيار ơته على منوال 
كل من عاصروه؛ وهو 

 كǔلة إقحام Ǔلة الكمنجة
عربية  مع Ǔالت دخيلة
  .أصيلة

  

  

 
                                                 

  .ȋ ،. 130املرجع السابق سنة، 150، أعالم املوسيقى املصرية، عƎ )عبد احلميد توفيق(زكي  1
2  ȋ ،نفس املرجع.ȋ. 134-135.   w
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‹İÛa@õa†þa@îy‹ß@À@ïiI‡î’‹Ûa@æëŠbçHë@IòÐîÐÇH  

-ț 16. جدول-  

Ǣالقال 
ǒاألدا  

 

املتممات 
 اللفظية

Ÿالطر ǒاألدا 

ŁǨŃنǈه أǓ 

Ǔه بŁاهĈي
 السالمات

 

  غنائي

 

ǈالŁص 

ها الرضاء
حلن الكهنة

 
 

يف رضاك

ȟغنائياملونولو  ȟإليه سابقا مع مونولو ȏالتعر Ź"Ƒحبيبة قل" 
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 يا ليل

 

 ليل
 

 يا ليل

 

  موشح

 ȃǖأدر ك
  الطال
 

 غنائي

 يا ليل
 

  موشح

 ماحتيايل

 غنائي
يف غزال 
  أمان

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

ãìm@À@ðŒbvy@òßý@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-17.ل ț جدو-  

 املسرحية
املرجعية 
 الثقافية

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

 التǖليف
  السنة

 سليم النقاȇالثقافة الȢربية  (Aïda)عايدة
  أنتونيو ڤيزالندوين

(Antonio 
Ghislanzoni) 
Mus : Verdi 

1914  

  اليتيمتان
(Les deux 

orphelines) 
 *الثقافة الȢربية

 
 أنري

(Ennery) 
 

1914 

  شارلوت
(Charlotte) ou 

(Don Juan) 

  موليار *الثقافة الȢربية
(Molière) 

1914  

صالح الدين 
 األيويب

(Saladin) 
  

  والتر سكوت Ʊيب احلدادالثقافة الȢربية
(Walter Scott) 

1914  

ǨلƵ(Hamlet) ربيةȢعبدهالثقافة ال ȃشكسبريطانيو(Shakespeare)1914  
  1914 حممود واصف *التراǫ العريب  هارون الرشيد

روميو 
 Roméo)وجوليات

et Juliette)  
  1914(Shakespeare)شكسبري Ʊيب احلدادالثقافة الȢربية

  غانية األندلس
(Carmen) 

 Prosper Mérimée  1914  *الثقافة الȢربية
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  ماري تودار
(Marie Tudor) 

  فيكتور هيڤو *الثقافة الȢربية
(Victor Hugo) 

1914  

  1914  حممد توفيق العطري *التراǫ العريب  االتفاق الȢريب

 أستري
(Esther) 

  1914  (Racine) راسني سليم تاتراȃالثقافة الȢربية

@ @

ãìm@À@ðŒbvy@òßý@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a@ @

-ț 5. رسم بياين-  

املرجعية العربية  
18.18%

املرجعية الغربية  
% 81.82

  
 مسرحيف كما هو مبني يف هذا الرسم أن املرجعية الȢربية هي من الركائز األساسية 

صية  بالرغم من حماولته يف أقلمة املواضيع واملȒامني الȢربية ƞا تتطلبه اخلصوسالمة حجازي
غري أن التقنيات املعتمد عليها يف صياغة هذه . الثقافية اǂلية من لȢة وتعابري موسيقية عربية

 اكياǯاملضاءة وإىل جانب اإل  وتشخيص األدوارمن طريقة إخراǯاملسرحية األعمال 
 وعليه فǚن إمكانية بناء عالقة . على اجلوانب الفنية األخرɁ بشكل جليىطȢ... باȃللاو

من خالل هذه التجارب املسرحية العربية قد يǘدي إىل ردود فعل و يف هذا اإلطارمثاقفة 
ɁعلأخرƟ داللية بني التثاقف واملثاقفة  وضعية يفنا.   

العربية على إǭر اندالț احلرب وينطبق هذا األمر على ما قامǨ به فرقة الشهامة 
Ǩفرقة سالمة حجازي إىل مصر، حيث قدم țمسرحية العاملية األوىل ورجو "ŉالسŁمŃوĆأو " لء w
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صالح " Ż واصلǨ تقدƹها ملسرحيات متنوعة مثل 22/3/1920 يف سنة" وفاء العرب"
 اɇداب  هذا على مجعيةينطبق كما ".جمنون ليلى"و" الطبيب املȢصوب"و" عطيل" و1"الدين
 املسرحيات اليت عرفها  أعادت من خالهلا بعدة أعمال1920استǖنفǨ نشاطها سنة اليت 

احلدǫ   فلم تصنعاحي وإبراهيم حجازي وسالمة حجازي، سليمان القردمن قبلاجلمهور 
ونتيجة خلموهلا غادرها السيد علي . املسرحي خالل هذه الفترة كما فعلǨ قبل احلرب

 عملها على هذا النسق حƓ توىل إدارهتا جورǯ واصلǨو Ǔنذاك  مديرها الفين2اخلزامي
  .1922أبيȐ سنة 

فالشكالنية كما نالحظ إىل حد اɇن، قد ضربǨ كل املستويات والقراءات الفنية 
 اليت  الفنيةلزمين من املسرح الȢنائي يف تونس Ɯكم التوجهات هذا احليز ا يفالȢنائية الركحية

 الطرح إال أنه ليس من السهل االبتعاد عن .ل الȢربية واملشرقيةحماكاة األعماعلى تعتمد 
 ألن التصور الثقايف ƶعلنا أمام عقدة اهلوية اليت Ơيدنا عن فكرة  األعمالهلذه الفين الشكلي

فعند حديثنا عن املسرح الȢنائي يف تونس تعترضنا عدة مسائل، منها . Ɵاوز تلك املقاربات
.  والفنية الثقافية وخلفياتهمرجعياتهوليس ، أي شكله النمȔ الفين اخلصوصيات اليت ƹتاز هبا

țار اإلبداǭنه أن يفين أǖنائي يففهذا التمشي الشكلي من شȢكما أن .  العمل املسرحي ال
يرɁ أن عملية النقل واǂاكاة هي  وأ  أو التثاقف باملثاقفة ضمنياالتمشي الذي يقر باعترافه

 شكلي ألنه يتناقȐ أيȒا مع اƟاه شكلي Ǔخر ينادي هو كذلك ƢشيقȒية حمورية، 
ǫباألصالة واهلوية والترا.  

                                                 
وهو أول دور تقوم به هذه املمثلة اليهودية التونسية واليت أصبحǨ . ن املمثلة حبيبة مسيكة قامǨ بدور جولياإ "  1 

كما Ʊد يف نفس املسرحية ممثال Ǔخر كان له تǭǖريا كبريا على املسرح . Ʊمة التونسيني خالل فترة ما بني احلربني
 أنظر يف ".)مونسريا(تونسي، وهو حممد بن عبد العزيز العقريب الذي قام بǖول دور له على املسرح Ǔنذاك وهو دور ال

 .69. ، املرجع السابق، ȋ)حممد(ذكره عبازه  ماالشǖنهذا 
وىل يف هو أول تونسي اعتƖ بدراسة الفن املسرحي يف أوروبا على أصول متينة وأول Ưرǯ تونسي بذر النواة األ"   2

فقد سافر هذا األخري بعد إŒاء دراسته باملدرسة الصادقية إىل الديار الفرنسية لالƳراȓ يف سلك تالمذة . هذه البالد
فاƲشر يف األوساȓ املسرحية الباريسية واهتم بǖعماهلا . ولكن سحر املسرح جذبه وحوله عن وجهته. كلية احلقوق

ومن أعماله اقتباسه لرواية  .فاكتسب بذلك خƎة هبذا الفن. ǭالǭة سنواتوتتبع ما ơرجه من الروايات وذلك ملدة 
 ț .73 24/8/1947أنظر جريدة األسبوț بتاريǸ ". )سامل وسامل( اليت مساها )Durand et Durand( دوران ودوران(

w .- أول Ưرǯ تونسي ƹوت–وǨƠ عنوان 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  ǩƗ ǼƕƘǲǚǩƗ ƫƸمǩƗ ƷƗǸƮǩƗ ǟƘǝƋǷ ƼǱǸơ Ǽǝ ǼǡƸǂمǩƗ ǜǡƘƦمIƾ-3ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  119

5 /3-I ãìni@ïØîýØÛa@‹¾aë@îic@xŠìu@òÓ‹Ï)1921 ماي - أفريل.( 

Ȑأبي ǯإذ بعثه .  منذ البداية تكوينا مسرحيا غربيا(1880-1959)تلقى جور
اخلديوي عباȃ حلمي الثاين إىل باريس ليدرȃ الفن املسرحي على املمثل الشهري سيلفان 

(sylvain) )1851-1930( ،منذ البداية باملسرح الكالسيكي، على  مما جعله كثري االهتمام
وبعد تكوين فرقته، قدم تراجم دقيقة . عكس سالمة حجازي الذي أسس املسرح الȢنائي

 (Othello)"عطيل"و (Sophocle)"سوفوكوليس" و Œdipe) ( "أوديب امللك"لتراجيديا 

لويس احلادي " و(CharleV)"شارل اخلامس"لشكسبري و (Macbeth)"مكبث"و
 بسبب اجلمهور فقدƵاولكنه ما لبث أن .  يف البداية بشهرة وإقبالوحظي (Louis XI)"عشر
ƶنح كان "  أن جورǯ أبيȐ حيث ،مل يكن قد أǆعدŉ بعد لتقبņل التراجيديا الكالسيكية الذي

إىل شيء من الȢرابة اليت تستدعي األذن املرهفة، إذ ƶيء هذا اإللقاء يف إيقاعات وموسيقى 
أما الكالم، فهو . ة لɊذن العربية، إŒا إيقاعات وموسيقى اللȢة الفرنسيةصوتية غري مǖلوف

، يف حني، كانǨ األغلبية تفȒل الكوميديا واملسرحيات الȢنائية 1"عريب يلقى إلقاء فرنسيا
  .كاليت أتى هبا اجلوق املصري وسليمان القرداحي وسالمة حجازي

 يقودها  عبده درويȈ  استرمصحوبا بǖورك ،1921لقد زار جورǯ أبيȐ تونس سنة 
ومطربني Ƶا فهمي أمني وحممد عطية، حيث قدم العديد من املسرحيات، اعتمد فيها الترمجة 

 فاصطحاب .الدقيقة متجنبا التȢريات اليت كان Ʒدǭها املعربون الشاميون أمثال Ʊيب احلداد
 قدمه هو مسرحا جورǯ أبيȐ جملموعة من املطربني والعازفني يƎهن على أن املسرح الذي

الذين مثلوا األدوار الرئيسية يف مسرحية لويس "  غنائيا، إذ جاء يف الصحافة الفرنسية أن
كذلك كانǨ املوسيقى الشرقية للفرقة ومطربيها قد حققƱ Ǩاحا ...السادȃ عشر 

وقد  .3"لويس احلادي عشر" و" عايدة"و" الشرف الياباين" ومن هذه املسرحيات .2"باهرا
ورǯ أبيȐ عن اقتحام الȢناء بصفة مكثفة يف عروضه على عكس ما كان سائدا من ابتعد ج

                                                 
 البلد غري مذكور، اهليǞة املصرية العامة حاضره،، فن املمثل العريب، دراسات وتǖمالت يف ماضيه و)زكي(طليمات  1 

 .1971ȋ ،.ȋ. 52-53للتǖليف والنشر، 
2 La Dépêche Tunisienne, 7 Mai, 1921. 
3 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957),  op. cit. 
p. 78.  w
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 سيلفان قبل القرداحي وسالمة حجازي وغريهم، سائرا يف ذلك على منوال املمثل الفرنسي
(sylvain) . نائي، بل بالعكسȢمل يتعامل مع املسرح ال Ȑأبي ǯإال أن هذا ال يعين أن جور

يف شكل أوبرات، منها واحدة صحبة الشيǸ سيņد درويȈ الذي قام بǖعمال مسرحية غنائية 
  .1 تقريبا1917سنة " فريوز شاه"حلن له أوبرات 

الȢنائي احلديث املعتمد على التوزيع  وبالرغم من تعامل جورǯ أبيȐ مع املسرح
أما . مل يقدم تلك النوعية أǭناء زيارته إىل تونسوين واألركسترايل السليمني، فǚنه اهلارم
لكن األهم . سباب اليت حالǨ دون ذلك رƞا قد تكون فنية أو تقنية أو مالية باخلصوȋاأل

من ذلك أن التونسيني اكتشفوا من تراجم جورǯ أبيȐ صورا أخرɁ من املمارسة املسرحية 
خاصة يف زيارته الثانية اليت بقي فيها سنتني، حني توىل إدارة فرقة اɇداب العربية وفرقة 

  . واملستقبل التمثيلي2التمثيل العريب

أما االستفادة اليت حصلǨ للتونسيني من خالل زيارة جورǯ أبيȐ، هو طريقة 
مباشرة اإلخراǯ املسرحي وتسيري املمثلني على الركح، طبقا لدراسته اليت حصل عليها يف 

إذ نقل إىل التونسيني مجيع مراحل املسرح، من التراجيديا الكالسيكية، إىل الدراما " باريس
والكوميديا، Ż املسرح الرومنطيقي واملسرح الواقعي واملسرح الرمزي والسيكولوجي 

  .3"واملسرح احلر

 

 

 

  

  
                                                 

، تاريǸ حياة سيد درويȈ، من كتاب فنان الشعب، القاهرة، مجعية أصدقاء موسيقى سيد درويȈ، )حممد( البحر1
  .48 .ت،  ȋ.د

. Ƣثل هذه الفرقة توحيدا لفرقيت اɇداب العربية والشهامة 2  
3Ȑاملسرح املصري يف مائة عام، أيام لن يسدل عليها الستار، ال ،)سعاد( أبي ،Ȑأبي ǯقاهرة، دار املعارف، جور

1970ȋ ،. 227 . w
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@ @

ãìm@À@îic@xŠìu@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 18. جدول-  

 املسرحية
املرجعية 
 الثقافية

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

  السنة التǖليف

  الشرف الياباين
(L’Honneur 
Japonais)  

 1921  * فǘاد سليم الȢربيةالثقافة

لويس احلادي 
 عشر

(Louis XI) 

 Casimir Delavigne 1921 إلياȃ فرحالثقافة الȢربية

 عطيل
(Othello) 

 1921(Shakespeare)شكسبري *الثقافة الȢربية

 عايدة
(Aïda)  

 سليم النقاȇالثقافة الȢربية
  أنتونيو ڤيزالندوين

(Antonio 
Ghislanzoni) 
Mus : Verdi 

1921  

 أوديب
(Œdipe)  

  Sophocle  1921 فرح أنطوانالثقافة الȢربية

 العريف سيمون
(Le caporal 

Simon)  
  1921 * *الثقافة الȢربية

Madame sans 
gène ربيةȢالثقافة ال* Sardou Victorien  1921  
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îic@xŠìu@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 6. رسم بياين-  

املرجعية 
الغربية  

% 100

  
 

Ȑأبي ǯربية يف أعمال جورȢإىل  كما يبينه الرسم البياينفاملرجعية ال Ǩقد وصل 
  ơطي هذه املرجعيات يف أول مراحلهفǚمكانية. درجة الذوبان واالنصهار يف الثقافة الȢريية

من سيم  هو  عموماات الفنيةتصورال ألن عملية االقتباȃ واإلبداț يف مل تكن باألمر اهلني
يف   جورǯ أبيȐ غري أن األعمال اليت أƱزها.ل ǭقايف متحول من الȢريية إىل الذاتيةكل عم
 االقتباȃعلى  جعلته ينتقل من هذا التصور الفين اإلبداعي الذي يرتكز ،1متقدمةمرحلة 
حملية دون السقوȓ يف ǭقافية من منطلقات  عنصر مبتكر للعملية اإلبداعية  إىل،واǂاكاة
        .بني ما هو ذايت وبني ما هو غرييالتفȒيلي املعطى 

6 /3-I çë@Ñìí@òÓ‹Ï  

إال أن قوة الطبع فيه أكثر من . هو ممثل معروف بقوة طبعه وبوفرة حيويته وشخصيته
فهو كثري االنسراح يف Ưيلته يف عملية اخللق واإلبداț الفين لشخصيات . عمله بفن التمثيل

  .2 واخلصائص اخللقية اليت ترمسها نصوصهأدواره، تتجاوز كثريا األبعاد النفسية

                                                 
1 Ȉر عمله مع سيد درويǭعلى إ. 
w . 101 .، املرجع السابق، ȋ)زكي( طليمات2
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 ȏمن جمموعة من املمثلني أمثال عزيز عيد وحسني ريا Ƒفرقة يوسف وه Ǩتكون
 وقد زارت فرقة .1وأمحد عالم وروز ليوسف وزينب صدقي وأمينة رزق وفاطمة رشدي

 ،)1927 ماي 9/10/11(، وقدمǨ عدة عروȏ مسرحية بتاري1927Ǹيوسف وهƑ تونس سنة 
ورجعǨ هذه الفرقة إىل . 2(Raspoutine) "رسبوتني"و" اجملنون"و" كرسي االعتراف "منها

ورƞا .  تاركة Ʊاحا كبريا يف األوساȓ التونسية1927مصر يف أول شهر جوان من سنة 
 Ƞالتمثيلية وخاصة يف أدواره الدرامية املبال Ƒهذا النجاح، هي شخصية يوسف وه ȃأسا

  .3فيها

 مع جورŻ ،1951 ǯ سنة 1950مرة ǭانية إىل تونس سنة م يوسف وهƑ  قدقدل
غموȏ "و" أسرار القصر" برناجما ضعيفا كمسرحية عرȏ، حيث 1955أبيȐ، وأخريا سنة 

ولكن من خالل املراجع اليت اعتمدناها، ليس هناك ما يشري إىل أن يوسف وهƑ . 4"القاهرة
ǭ نائي، بالرغم منȢم يف تونس نوعا من املسرح الņبوت استعماله يف كثري من األحيان قد قد

املقهى "و  (Feydeau)لفايدو" لوكندة األنس"كمسرحية  (Vaudeville) 5مسرح الفودفيل
  6 (Tristan Bernard).لتريستان بارنار" الصȢري

 

 

 

 

                                                 
1BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit. p. 
101  
2 Ibid. 

  :كتاب نظرأ رحية،املس وهƑ يوسف شخصية يف والتعمق املعرفة ملزيد  3 
ABUL NAGA (Atia), op. cit. pp. 223-226. 

 . ، نفس املرجع)زكي(طليمات: أو كتاب
4 BEN HALIMA (Hamadi), ibid. p. 128 

.  شعبية وخفيفةأغانوهي عبارة عن مسرحية كوميدية Ơتوي على . يرجع أصل الكلمة إىل القرن اخلامس عشر5  
وأتى من خالله يف مصر الفن املسرحي .  (music-hall)لبلدان األƱليزية بøيطلق على هذا النمȔ الركحي يف ا

  .االستعراضي
6 ABUL NAGA (Atia), ibid. p. 226. w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  ǩƗ ǼƕƘǲǚǩƗ ƫƸمǩƗ ƷƗǸƮǩƗ ǟƘǝƋǷ ƼǱǸơ Ǽǝ ǼǡƸǂمǩƗ ǜǡƘƦمIƾ-3ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  124

ãìm@À@çë@Ñìí@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 19. جدول-  

 املسرحية
املرجعية 
 الثقافية

 ȃقتباɍا
 Ǣوالتعري

  السنة التǖليف

 كرسي االعتراف

(Le Cardinal) 
 
  

 James Shirley  1927 يوسف وهƑ الثقافة الȢربية

  اجملنون
(Le fou)  

 Film Américain 1927 يوسف وهƑ الثقافة الȢربية

  راسبوتني

(Raspoutine) 
 Alekseï Tolstoï 1927 يوسف وهƑ الثقافة الȢربية

Les dames aux 
camélias  ربيةالثقافȢحممد عزيز ة ال 

Alexandre 
Dumas  

 
1927  

Natacha  ربيةȢالثقافة ال Ƒيوسف وه Charles Méret 1927  
  الشهداء

(Les martyres)
  1927 يوسف وهƑ * العربيةالثقافة 

Catherine de 
Médicis ربيةȢالثقافة ال Ƒ1927  * يوسف وه 

  لوكندة األنس

(Vaudeville) 
  فايدو وهƑيوسف  الثقافة الȢربية

(Feydeau) 
1927 

 املقهى الصȢري
(Le petit café)

 Bernard Tristan1927  * الثقافة الȢربية

 رحاي زكرياء
(Le moulin de 

zakarya) 
 

 1927  يوسف وهƑ * الثقافة العربية

 بيومي أفندي
(Le père 

Lebonard) 
  Jean Aicard  1950 يوسف وهƑ الثقافة الȢربية

ǃمر اǖ1950 علي أمحد بكتري  * الثقافة العربية احلكيم ب w
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  1950  يوسف وهƑ  * الثقافة العربية سفري جهنم

 أوالد الفقراء
(La victime) 

  1950  *  حممد فرح الثقافة الȢربية

ãìm@À@çë@Ñìí@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 7. رسم بياين -  

املرجعية العربية  
% 28.58

املرجعية الغربية  
% 71.42

  
 إليه يوسف وهƑ يف نقله واقتباسه لɊعمال الȢنائية ليس من شك أن ما ذهب

أبيȐ من  قدمه جورǯ  مشاهبا ملا يف املسارح التونسية، كانوعرضهاالركحية الȢربية 
 املǭǘرة يف مشاعر املشاهدين تركيز يوسف وهƑ على بعȐ املواضيع إال أن .أعمال

 من وفاطمة رشدي جعلوتشريكه ألمساء معروفة ومشهورة مثل حسني رياȏ وأمينة رزق 
 فǚن يوسف وهƑ مل  يبينه الرسم البياين،ومع ذلك، وكما. ه مسرح يتفاعلون معالتونسيني

  اليت انبهر هبا التونسيون وأصبحǨيتمكن هو اɇخر من التخلص من املرجعيات الȢربية
 .خص عموما واملسرح الȢنائي باأل من ركائز اإلبداț الفين يف اجملال املسرحيبالنسبة هلم

 والȢرب من 1العالقة التثاقفية بني املشرق العريبوإذا مȒينا يف Ơليلنا إىل Œايته، نستنتǰ أن 
 ȃكن هلا أن تتخلص من االقتباƹ ال Ɂيف مراحلها األوىل جهة وتونس من جهة أخر Ɠح

   . السياسية والتارƸية والدينية من اخللفية وباطنهاولو Ɵردت يف șاهرها

                                                 
w .هو تثاقف غري مباشر 1
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7 /3-I  kî−<ãìni@ð‡îßìØÛa@‹¾aë@ïãb±‹Ûa   

الفرنكو ( من مبتكري ما يعرف باسم الكوميديا )1949-1892(يعتƱ Ǝيب الرحاين
من خالل أول عمل مسرحي كوميدي أƱزه املمثل   Ǔ( (Comédie Franco- Arabe)راب

وșل يعمل أكثر من ǭالǭني عاما ."  العمدة الريفي1"كشكȈ بيك"يف شخصيته املشهورة 
 على تطوير الكوميديا، ابتداء من الفصل املȒحك، شبيه بالكوميديا Ɠ1949 وفاته علم وح

فاالستعراȏ واألوبريǨ حƓ الكوميديا الساتريية  (Commedia dell Arte)املرƟلة 
(Comédie satirique) أخالقي واجتماعي حاد ɁزȢƞ أغلب . 2" اليت خصها Ǩوكان

أو بعȐ تراجم " ألف ليلة وليلة"ملسرحيات كقصة مسرحياته مقتبسة من بعȐ القصص وا
 مع روح الفكاهة املصرية تتǖقلمللمسرحيات الفرنسية اليت كان يعطيها بصمات فنية 

  .الشعبية

      وقد اهتم Ʊيب الرƷاين أيȒا يف مسريته املسرحية باالستعراȏ املسرحي حيث
"  ȏ1920-1918 مصر يف(احد وعمل مع امللحن السوري كميل شامري الذي حلن استعرا(. 

 ǯتلحني أغاين بديع خريي، بعد انسحابه من فرقة جور  Ȉد درويņكما تعامل مع أحلان سي
Ȑت عن . أبيƎرائد املوسيقى املصرية احلديثة ملا ابتكره من أحلان ع Ȉد درويņويعد سي

 كتاب وجاء يف. 3"وقد حقق عن طريقها لالستعراȒŒ ȏة عظيمة. أفراح اجلماهري وأحزاŒا
سيņد درويȈ أتفق مع األستاذ Ʊيب الرƷاين على تلحني " فنان الشعب وفن الشعب أن 

 .5" اليت ƱحƱ Ǩاحا كبريا4)ولو(رواياته وكانǨ أول رواية حلنها له 

  

                                                 
1  ،ȋحوله جمموعة من األشخا Ǩمل الكثري من املال، فالتقƷ تروي املسرحية قصة عمدة من الريف وفد إىل مصر

نسيم : أنظر.  قريته نادما، وقسم أغلظ األƹان بǖن يتوب إىل رشده وأال يعود إىل ارتكاب ما فعلفسرقوا ماله، فعاد إىل
 .Ʊ ،2002ȋ ،.ȋ .57-58يب الرƷاين وتطور الكوميديا يف مصر، القاهرة، مكتبة مدبويل، )ليلى(أبو سيف

 .ȋ. 5 نفس املرجع، 2
3 ȋ ،نفس املرجع.ȋ. 57-58. 

".السقايني"ƢثلǨ يف حلن   4  

ȋ .48. w ، املرجع السابق،)حممد(البحر  5 
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ومستشفى " الليايل املالح" وقدم فيها مسرحية، 1932زار Ʊيب الرƷاين تونس سنة 
 أما سبب هذا الفشل، هو .اليت مين مجيعها بفشل كبري...لبديع خريي" امللكة"و" اجملانني

 املسلمات يف مسرح Ʊيب الرƷاين من قبل 1مشاهدة األلبسة اخلليعة اليت ترتديها الراقصات
   . املثرية2اجلمهور التونسي الذي مل يتعود على تلك املشاهد

كشكȈ "وملا عاد يف السنة املوالية ليقدم مشاهد مȒحكة قائمة على شخصية " 
اليت هبا اشتهر، كان هلا صداها يف دعم التوجه إىل ضرب من املسرح الفكاهي عرفه " بك

 الذي )1922-1920(اجلمهور التونسي منذ العشرينات من خالل اجلوق الفكاهي التونسي 
 .3 "أسسه الشريف بن Ƹلف

مسرحية كشكȈ بيك؛ هي مسرحية شعبية مبتذلة Ơمل الكثري من الشتائم البذيǞة 
  ".زعرب"و " كشكȈ"و" أم شوſ"كما يرد يف النص احلواري الذي مجع بني 

ſي :أم شوĈدŃصǈق    .. ،ŃرŁمŃرŁا مŁي ،ŃȈǐفŁا عŁي ǐلĈاجŁا رŁي ŃكōنĈا مŁهǐقƋلǈطŃي وĈتŃنĈب ŃصƋلŁخǈي أĈدŃصǈق
ŃوقǊلŃعŁا زŁة، يǈالŁويŃرŁا بŁي.  

Ȉكشك:ĈǨǐقŁوǐلĈا دŁهŃمĈشŃرŁخǈأ ŃومǊقǈي أĈنŃعŁي     .  

  .       لǈا لŃǰĈ خŁلƍيكŃ تĈقĈيلǐ:زعرب

ſا،     :أم شوŁهŃدŁحŃوǐي لĈشŃمĈتŃب ŃكŁومłدŃي هƍالŁي ǐلĈاجŁا رŁة، يǈلŃصŁا بŁي ǐلĈاجŁا رŁي ŃنيĈم ŃمĈشŃرŁخĈت
ŃكĈاسŁر ŃنĈم ŃȃاŁبǐل ŃسĈبǐلĈتŃي بƍاللŁي..Ĉة مŁدŃمłا عŁي ،ǐȔǐقŁس ŃكĈابŁة، يŉرĈا عŁي ǐونłا دŁي ŃنيĈم ŃمĈشŃرŁخŃت ŃريĈغ Ńن

  .رłخŃصŁة

                                                 
  .أنظر الصورة يف املالحق  1

2 BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit. p. 
106.  
 

ȋ. 71-72. w. املرجع السابق، ÛȋمȢامرة الفعل املسرحي يف تونس ،)حممد(املديوين 3  
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Ȉا :كشكŁة، يŁوبǊكŃرǈا كŁا، يŁايŁجǐلŁا شŁة، يǈيقĈتŁا عŁة، يŁوحłشŃرŁا شŁه، يŁرŃامŁي ŃيهĈإ ɁŁرŁج Łوłه    
     1...قǈرŃوĈيŉة، يŁامŃ لǐبŁاŃȃ مĈنŃ غĈريŃ دŁكƋة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîy‹ß@åßIÙîi@”Ø“×H  

ŃȈĈكŃشĈي كĈا سŁةيŉيĈلŁب ŃدĈاحŁا وŁينĈف ĈȈيĈقǈالŃا تŁم      ŃنيĈامŁحłى مŁنŃحǈ2 أ  

  

  ț.16-3ترقيم موسيقي 

 
  

إن من أهم ما ƹيز مسرح Ʊيب الرƷاين هو إƶاده لصيȢة التالقي بني الȢريب والعريب 
 أșهر من  وطنية معاجلة مواضيع أمكن لهكقيمة إبداعية واقعية للتواجد االستعماري، حيث

 من املستعمر الȢريبو العريب من جهةخالهلا مدɁ توتر العالقة السياسية والثقافية بني املواطن 
Ɂهذه . جهة أخر Ǩومشاكل مع  على التعامل  املواضيعالنوعية منكما شجع ǫأحدا

 اإلǭارة ن يعƎ عيف بعȐ جوانبه  االستعراȏ هذاوإن كان.  واقعيةاجتماعية وسياسية
ولعل .  ساخرة Ɵاه االستعماروتعاليقأناشيد وطنية  للمشاهد  كذلك يȒمنواإلغراء، فǚنه

 من أهم املسرحيات اليت،  واليت Ź عرضها يف تونس يف هذا اإلطار"كشكȈ بيك"مسرحية 
 تتالءم مع مجلة األحداǫ السياسية من حيث استȢالل املستعمر للفالحني واملواطنني

 مقابل تسديد  محايتهم عسكريا بدعوɁ افتك أراضيهم وأمواهلمالذيلبسطاء  االتونسيني
  .ديوŒم على مدɁ بعيد

  

                                                 
  .ȋ .ȋ. 40-41 املرجع السابق، ،)ليلى( سيفنسيم أبو  1
  .يŁا عŁزĈيزŃ عĈينĈي وŁأǈنŁا بĈدōي أǈرŁوŉحŃ بŁلǈدĈي: كلمات موضوعة على حلن شعƑ معروف  2

3  Reproduit à partir de l’ouvrage: BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 358. w
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ãìm@À@ïãb±‹Ûa@kî−@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾a  

-ț 20. جدول-  

 املسرحية
املرجعية 
 الثقافية

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

  السنة التǖليف

  الليايل املالح
 

 1932 بديع خريي * الثقافة العربية

  مستشفى اجملانني
 

 1932 بديع خريي * الثقافة العربية

  الزواǯ بالقوة
(Le mariage 

forcé) 
  ارمولي * الثقافة الȢربية

(Molière) 
1932 

  بديع خريي * الثقافة العربية  األمرية
 

1932  

  بديع خريي  * الثقافة العربية  يامسينة
  

1932  

  بديع خريي * العربيةالثقافة  Ʊمة الصبح
 

1932  

  بديع خريي  * ربيةعالثقافة ال  Ǔه من النسوان
  

1932  

  حالق بȢداد
 

  بديع خريي  * ربيةعالثقافة ال
  

1932 

  نوț الفودفيل  * الثقافة الȢربية  حسن الشاطر
(Vaudeville) 

1932 

 كشكȈ يب
  أرلوكان بديع خريي الثقافة الȢربية  

(Arlequin) 
1933 
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±‹Ûa@kî−@‹¾@òîÏbÔrÛa@òîÈu‹¾aãìm@À@ïãb  

-ț 8. رسم بياين-  

املرجعية 
الغربية  
% 30

املرجعية 
العربية  
% 70

  
إن املواقف السياسية اليت أșهرها Ʊيب الرƷاين يف مسرحه الشعƑ املشحون 
بالكوميديا الساخرة، بينǨ أنه ليس باإلمكان خلق عالقة تثاقف أو مثاقفة مع املستعمر 

وبالرغم من معاجلته لتلك القȒايا وتقدƹها . األجنƑ يف șل كل التوترات السياسية والثقافية
على طريقة بسيطة وساخرة، فǚنه مل يستطع التخلص من Ǔليات وتقنيات العمل املسرحي 

 معاجلته أǭناء يف استعمال الديكورات املشرقية ةالȢريب ومرجعياته بالرغم من حماوالته العديد
  .مسرحياته االستعراضيةوفن األوبرات ل
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4-Ic@@òîöbäÌÛa@òîy‹¾a@paqdnÛa@¶ë 

µi@bß@ñÏ@åß@@µi‹¨a ¶gpbäîà©a@‹‚aëc@@@ @

 نزعة وطنية هتدف يف مشروعها لقد شهدت الدول العربية يف هذه الفترة التارƸية
سلكها توالسياسية اليت القȒاء على سياسة التفرقة االجتماعية بعد  العربيةضمان الوحدة 

 أن تطلع الدول العربية إىل مبادǛ القومية والذاتية شكل كما.  الȢربيةالقوɁ االستعمارية
.  من جهة أخرɁ وƯتلف الفǞات االجتماعية من جهةƠوال كبريا يف تفكري األفراد النخبوية

  والسياسية ǭقافية كبرية Ɯكم التحوالت االجتماعيةتǭǖريات هذه الفترةهذا، وقد أفرزت 
 األحداǫ تلككل .  وتداعياهتا على الثقافة عامةية األوىل والثانية احلرب العاملاليت أحدǭتها

 الداعية  التعبري الصريح عن هذه اإلرادة السياسية عمليةيفوكان هلا األǭر الكبري على الفنون 
 ليقف أمام جاء دور املسرح الȢنائيويف هذا اإلطار التارƸي الصعب  .للوحدة العربية

  . املنتشرة Ǔنذاكية واالستهالكيةالتيارات املوسيقية العبث

  العربية واǂلية التونسية حول بعȒها، وƟسيدا للتطلعات الوطنيةالنخبكان التفاف 
ظهرت عدة فرق مسرحية ف. يف تلك الفترة، رأɁ اجلميع ضرورة تǖسيس مسرحا تونسيا

بالرغم من تونسية قبيل احلرب العاملية األوىل، وتواصل نشاطها يف فترة ما بني احلربني 
الصعوبات السياسية واحلربية اليت ǓلǨ إىل غلق بعȐ قاعات العرȏ وƠجري نشر اجلرائد 

إال أن تلك الظروف، مل Ƣنع من تقدƇ العديد من املسرحيات الȢنائية اليت قدمتها . واجملالت
Ɂالفرق األخر Ȑداب العربية وبعɇتلك الفرق . 1كل من جوق الشهامة األدبية ومجعية ا

سرحية اليت شارك فيها الكثري من املطربات واملطربني كحبيبة مسيكة وفȒيلة ختمي امل
 ...وشافية رشدي وحممد عبد العزيز العقريب ويوسف التميمي

فمن خالل تعرضنا إىل مجلة العروȏ املسرحية الȢنائية املقدمة يف تلك الفترة،  
رحيون التونسيون على إǭر التǭǖريات سنحاول التعرف على االƟاهات الثقافية اليت أخذها املس

  اليت شهدوها من اجلانبني؛

                                                 
1  ŉالتمثيل العريب وجوق التǎي اإلسرائيلي ومسرح بن كاملة ومجعية السعادة واملستقبل التمثيلي رق...  w
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التǭǖري الȢريب الذي حصل من خالل األعمال اليت قدمǨ يف أواخر القرن التاسع  -
  .عشر وبداية القرن العشرين للجالية الفرنسية واإليطالية واألملانية

اصة  التǭǖري املشرقي الذي حصل من خالل ما قدمته الفرق املصرية، وخ -
 . القرداحي وسالمة حجازي

1 /4-I òÓ‹Ï òîi†þa@òßbè“Ûa )1910-1922 (رمسيا) 1922-1912.( 

، دخلǨ مȢامرة اإلنتاǯ املسرحي وهي متكونة من 1هي أول فرقة مسرحية تونسية
 مدير جريدة إفريقيا يف تلك الفترة وصاحب كتاب األغاين التونسية الصادق الرزقيالكاتب 

وحممد بورقيبة وأمحد ) أǷ حسن حسين عبد الوهاب( وعلي عبد الوهابواǂامي العبديل 
 اليت ترمجها "صالح الدين األيويب" وأول عمل قدمǨ عل تنفيذه هي مسرحية .بوليمان

وقد قامǨ اجلمعية بكثري من التمارين، لكن احلظ مل .  إىل اللȢة العربية الفصحىƱيب احلداد
 Ȑاملسرحيةيكن حليفها، إذ سرعان ما وجدت بع Ƈدون تقد Ǩاملشاكل بني أفرادها حال. 

كانǨ غاية املǘسسني هلذه اجلمعية املسرحية باسم الشهامة، تعبريا عنهم وعن نزعة احلنني 
وقد رافقǨ هذه الرتعة املسرح التونسي منذ نشǖته والزمته حƓ . إىل املاضي واجملد املفقود

 .حȒارته وهويته العربيةاستقالل البالد، تلك الرتعة اليت تظهر للشعب 

.  استرجعǨ مجعية الشهامة نشاطها، بعد فترة امتدت إىل سنتني1912يف سنة 
 ،وغريƵا وحسن بنانوƜكم تواجد فيها جمموعة من املطربني، كمحمد سالمة املنشد 

أرادت اجلمعية إدخال بعȐ الفواصل الȢنائية ضمن العملية املسرحية، وقد أشار إىل ذلك 
  .جرائد تلك الفترةالكثري من 

                                                 
  فرقة      يف سوسة؛ التونسية من أƵها داخل اجلمهوريةأخرɁ عدة فرق لقد șهر على إǭر تǖسيس هذه الفرقة املسرحية 1

، Ż 1913سنة " التهذيب الصفاقسي" فرقة  صفاقس ، ويف1913اليت قادها Ưلوف النجار سنة " املسرح اإلسرائيلي" 
 أما أعمال هذه .وان واملنستري وتوزرريتلتها عدة فرق أخري منها يف باجة واملهدية وبرترت وماطر وقصر هالل والق

 والفرق Ź استقدامها إىل تونسلفرق املسرحية املصرية اليت  ملا قدمته ارحية، فقد كانǨ يف شكل إعاداتالفرق املس
   : أنظر. الفنية التوجهاتنفسالتونسية اليت كان نشاطها مرتكزا على 

- BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie (1907-1957), op. cit. 
pp. 137-144. w
w
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استنبȔ هلا " أليب خليل القباين من الشعر، فقد " جمنون ليلى"وƞا أن النص ملسرحية 
مطربو ومطربات جوق الشهامة هلا أحلانا جديدة شجية للȢاية وأساليب يف اإلنشاد مالئمة 

نون وقد قام بدور اجمل1"...للذوق التونسي قد ازدادت به الرواية رونقا على رونقها البديع
  .2الشيǸ حممد سالمة املنشد املقرǛ الشهري

ها القصيدة التالية، منوņ" جمنون ليلى"وقد نظم الشاعر باحلسن بن شعبان الذي حȒر 
  .فيها بشǖن التمثيل والȢناء

  

 ĈȏŃوŁى رǈلĈاء                 إŁنĈاغŁهłƹĈدǈأ ŁافŁص   

Łجŉالر ǈةǈفŁرŃخŁزłم                                ĈرŃهŉالز ǈةŁعĈانŁي Ĉاء  

ĈهøøĈنŃيŁعĈى بøǈلŃيǈل ǈونłنŃجŁا مŁنŃيǈأŁر            

  3 بĈشĈعŃرą كǈانǈ مĈنŃ أǈبŃلĈȠǈ الشōعŃرĈيŁȢłنōي                               

  

  

                                                 
1   Ǹهرة بتاريŅ9/1/1914جريدة الز.ț . 1739 ،ȃ. 26 .عنوان املقال، التمثيل العريب.  

  :لزيد معرفة نشاȓ فرقة الشهامة وتواريǸ عروضها، باإلمكان الرجوț إىل األعداد التالية 
        -  Ǹ8/2/1914الزهرة بتاريț ، .1769 ،ȃ. 26اح جوق الشهامة العربية: ، عنوان املقالƱ.  

-  Ǹ23/2/1914الزهرة بتاريț ، .1782 ،ȃ. 26التمثيل العريب: ، عنوان املقال. 
-  Ǹ31/3/1914الزهرة بتاريț ، .1818 ،ȃ. 26يف تياترو روسيين: ، عنوان املقال. 
-  Ǹ1/4/1914الزهرة بتاريț ، .1819 ،ȃ. 26تسبا" رواية –الشهامة العربية : ، عنوان املقال." 
-  Ǹ8/4/1914الزهرة بتاريț ، .1826 ،ȃ. 26رام أو روميو وجوليات: ، عنوان املقالȢشهداء ال. 

- Ǹ30/4/1914 الزهرة بتاريț ، .1848 ،ȃ. 26الشهامة العربية: ، عنوان املقال.  
 .118 .، املرجع السابق، ȋ)املنصف( شرف الدين 2  

3  ȋ ،نفس املرجع.ȋ. 119-120. w
w
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أليب خليل القباين، șهر فيها ممثلتان صعدتا ألول " مطامع النساء"أما يف مسرحية 
، والدة فȒيلة ختمي، وơلل (Fraise) عروسية أنس ونسرية فرازمرة خشبة املسرح، وƵا

كما استعمل الȢناء واملوسيقى قبل عرȏ . 1أدوار املسرحية أحلان شجية قام هبا حسن بنان
، "فارȃ وسعدي"و" األصمان"املسرحية وبني فواصلها، إذ يف نفس احلفل الذي قدمǨ فيه 

لتونسية ابتداء قبل التمثيل بنصف ساعة وبني Ź تقدƇ فصل مطرب من قبل أشهر اɇالتية ا
اǂاولة األوىل يف تنشǞة املسرح التونسي، تلتها فرقة وعلى إǭر هذه . 2فصول املسرحيتني

 ومن هنا جاء امسها       .مسرحية ǭانية، كان التركيز فيها باخلصوȋ على النواحي األدبية
  ." مجعية اɇداب العربية"

@ @
ÐÛ@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üa@òßbè“Ûa@òÓ‹@ @

ïöbäÌÛa@‹¾a@Þý‚@åß 

-ț 21. جدول-  

العمȰ املسرحي 
  الغنائي

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

 اƟɍاه السنة املشاركون يف الغناǒ التǖليف

  السموءل

 أو وفاء العرب
ضد التثاقف 1920 حسن بنان أنطوان اجلميل *

  صالح الدين األيويب

(Saladin) 
 Ʊيب احلداد

 والتر سكوت

(Walter 
Scott)  

 (Julie)حبيبة مسيكة

(Richard حممود بورقيبة

 (William)حسن بنان

 (Montséra) العقريب

  التثاقف 1920

                                                 
 .96 .ابق، ȋ، املرجع الس)املنصف( شرف الدين   1   
 2 ȋ ،105 . نفس املرجع. w
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  عطيل
(Othello) 

  القرداحي
شكسبري

(Shakespe
are)  

  العقريب

(Montano) 

  حبيبة مسيكة

(Desdémone) 

  التثاقف 1920

ثاقفضد الت 1920 سالمة الدوفاينأبو خليل القباين *  جمنون ليلى

La mort de 
César 

  الشعب والقيصر
ȃطنو ǯالتثاقف 1921 موريس عطون *جور  

  أوبرات شارلوت
(Charlotte) 

ou  
(Don Juan) 

  موليار *
(Molière)

  التثاقف 1921  *

 الطبيب املȢصوب

Le médecin 
malgré lui 

* 
  موليار

Molière 
  التثاقف 1920  *

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

çb¤üapbîÏbÔrÛa@òè“Ûa@òÓ‹ÐÛ@òßb 

-ț 9. رسم بياين-  

التثاقف   
71.43%

ȑد التثاقف 
  28.57

%

  
  

 يف أكدنا عليه الذي حددناه يف جدولنا هذا وتثاقفضد الوإن هذا التصنيف للتثاقف 
 فرقة الشهامة العربية يف تلك الفترة اختارهتاهذا الرسم البياين يعƎ عن اƟاهات ǭقافية وفنية 

 من التبعية يعƎ يف șاهره عن موقف الرفȐ والتخلص تثاقفضد الوإن كان اƟاه . التارƸية
 التعابري والتقنيات املسرحية ال ƹكن هلا أن  التيارات الفنية الȢربية، إال أنهاتفرضاليت  الثقافية

، فǚن التقيد لذلك .1 اǂاكاة واالقتباسات الشكليةمن بعȐ أشكاليف هذه األعمال تتخلص 
  .تفرضها منهجية Ɯثنا ميةت حهو ضرورة، األعمال جململ يلنا يف Ơل واحلياديةƞبادǛ النسبية

  

  

  

                                                 
خراǯ واستعمال اإلضاءة والديكور واللباȃ واملاكياǯ إىل جانب فنون إكتوșيف التقنيات املسرحية من طريقة  1

w .التشخيص املسرحي
w
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2 /4-I  òîi‹ÈÛa@la†Ła@òîÈ»1)1911 -1922( 

مع هذه اجلمعية، حقق املسرح التونسي انطالقة فعلية، بالرغم من توجهاهتا 
 بالدرجة األوىل، وسياسة ƹكن من خالهلا تسريب األفكار وأفكارها اليت تعتƎ املسرح أدبا

  .طنية اليت من شŒǖا أن Ơمس الشعبالو

وقد ". صالح الدين األيويب" أول مسرحية هلا، وهي مسرحيةقدمǨ هذه اجلمعية
 املسرحية، ببعȐ من املالحظات اليت نعتƎها هامة وهلا  مقاال ينقد فيه هذهحممد نعماننشر 

، الذي التزم صاحبه وألƵية هذا املقال. دور كبري يف تطور املمارسة املسرحية يف تلك الفترة
وملزيد ...باملوضوعية والدقة واملنهجية يف حديثه عن اإلخراǯ والتشخيص والديكور والȢناء

ورƞا من وراء هذا اجلوق، مجعية أدبية، غالب ." من اإلفادة نورد بعȐ أجزاء من هذا املقال
 فنرجو أن نراها أعȒاء جلنتها من ذوي الذوق السليم واخلƎة اجليدة بدقائق اللȢة العربية،

لكن البد أن ال نكتفي بشكر سعي أفراد هذا . بǚعانتها متقدما يف طريق الرقي اليت مهدته له
 Ɠسن عملهم يف املستقبل، حƠ ا أنŒǖات من شșامللحو Ȑاجلوق من غري أن نبدي هلم بع

  : ليȒمن Ʊاحهم ويقبل عليهم الشعب التونسي، فيمدهم باإلعانة احلسية واملعنوية فنقو

ȌيǺعل نفسه حقيقة على تلك : يف فن التشƶ إن كل شخص يف حالة ما البد أن
احلالة، فǚن كان يشخص حال عاشق يشكو غرامه خلل أو للمعشوق نفسه، فليستعمل حالة 
العاشق، أي يتذلل عندما Ƹاطب املعشوق أو رسوله، ويتخذ التهديد والصرامة إذا كان 

  . بني اǂبنيخطابه موجها للمتسبب يف التفرقة

ƶب على ممثل دور صالح الدين أن يوحد صوته ويقلل من : يف اƩركة الركحية
اإلشارات، إذ من شǖن امللوك العظام مثل السلطان صالح الدين األيويب أن ال يكثروا من 

  .اإلشارات ولو يف احلوادǫ العظيمة والوقائع املهولة

  

                                                 
صالح الدين (واستهلǨ أعماهلا ƞسرحية ، 1/4/1911ن هذه اجلمعية قد ƠصلǨ على الترخيص القانوين يومإ"  1

w 49. ، املرجع السابق، ȋ)حممد(هعباز:  أنظر."8/4/1911 ، اليت قدمها سليمان القرداحي، وعرضتها يوم)يباأليو
w
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ب ملحنني عارفني باألغاين املصرية ليعلموا كما أنه ال بȃǖ بانتخا: يف املشهد الغنائي
ألنه قد ǭبǨ لدɁ أهل املعرفة أن األحلان مل تلق على األساليب املرضية . ذلك أفراد اجلوق

ندعو إىل . املتقنة وقد șهر ولوț الناȃ بسماț امللحنني الذين كانوا ƛوق الفقيد القرداحي
التلحني باملرة واالكتفاء بسرد األبيات حƓ االهتمام هبذا الشǖن وإذا تعذر ذلك فاألليق ترك 

  . 1تتسع معرفتهم بعامل املوسيقى والȢناء

حيث أن اجلوق قد تكبد . أما مالبس املشخصني، فال متكلم لنا فيها: يف املɎبس
 القتنائها، وƞمارسة هذا الفن، يتحسن ذوقهم خصوصا بعد اطالعهم على باهظةمصاريف 

اليت تشكلǨ لتنظيمه وهتذيبه أن تلقي على املشخصني وعلى اجلمعية . ما كتب فيه
 Ǩخذ هذا من كتب هذا الفن اليت ترمجǖمسامرات يف كيفية اإللقاء واملالبس وغري ذلك، وت

وƟدر اإلشارة هنا أن نفس املالبس والديكور يقع اعتمادƵا يف أكثر من  .2إىل اللȢة العربية
فاملهم أŒا تنتمي إىل نفس احلقبة التارƸية . مسرحية حƓ وإن اختلفǨ النصوȋ واملواضيع

 Ƒوزكي طليمات ويوسف وه Ȑأبي ǯ3ومل ترتب هذه األمور، إال يف فترة جور.   

، أليب خليل القباين ألول مرة يف مسرح روسيين "جمنون ليلى"وعند تقدƹها ملسرحية 
مطربني ومطربات أن غالب هذه الرواية، شعر قد استنبȔ هلا " بتونس، كتبǨ جريدة الزهرة 

جوق الشهامة أحلانا جديدة شجية للȢاية وأساليب يف اإلنشاد، مالئمة للذوق التونسي، مل 
قد ازدادت به الرواية رونقها البديع فǖقاموا بذلك الدليل على علو املرتلة . يسبق هلا سابقا

  .4"اليت بلȢوا إليها يف فن التمثيل

  

  
                                                 

 نالحظ هنا أن عملية إدماǯ الȢناء يف هذه املرحلة، كان غاية يف حد ذاته وليس وسيلة من خالله Ơقيق التعبري  1
  . ي قدم عن طريق القرداحي خاصةلذلك فǚنه جاء تقليدا وتǭǖرا باملسرح املصري الذ. املسرحي

Ǹ10/4/1911  جريدة الزهرة بتاري. 2  
3 AZIZA (Mohamed), Regards sur le théâtre arabe contemporain, op. cit. p. 35.  

  Ǹ9/1/1914جريدة الزهرة بتاري. 4  w
w
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" روميو وجوليات"ة اɇداب العربية، مسرحية ومن األعمال األخرɁ اليت قدمتها مجعي
 3"مريȐ الوهم" و2"الطبيب املȢصوب" و1"لصوȋ الȢاب"و" عطيل"و" هرناين أو محدان"و
وهي مجيعها تراجم واقتباسات ملسرحيات . 6"عنترة" و5"األصمان" و4"سامل وسامل"و

ألعمال العاملية ومن هذه الفترة بدأت بعȐ املالمح يف تقليد واقتباȃ وƢثيل ا. أجنبية
ففي موضوț االقتباȃ فاملشكل يتمثل يف Ơويل . وتطويعها وأقلمتها مع الثقافة التونسية

وضعيات معينة من الثقافة األجنبية وإسقاطها على جمتمع عريب، له ǭقافة وخصوصيات 
ففي . متباينة مع ǭقافة البلد اليت وجدت فيه املسرحية، ومن هنا تكمن الصدمة الثقافية والفنية

، أستاذ األدبيات يف جامعة فارصوفيا (Jan Kot) تعجب جون كوت 1965سنة 
(Varsovie) فما بالك من .8، يف مهرجان احلمامات7"مدرسة النساء"، من وجود مسرحية 

  .1911يف تونس سنة " مكبث"أو " هرناين"مشاهدة عرȏ مسرحية 

  

  

  

  

                                                 
 .لشلر، ترمجة عساف الكافوري » Les brigands « مسرحية 1  

.ملوليار   «  Le médecin malgré lui » 2  

.ملوليار  «  Le malade imaginaire »3  

".أنا أنǨ، أنǨ أنا"ألردونو موريس، أعاد اقتباسها بشري الرحال   «  Durand et Durand » 4  

).حفصية(كما أن هلا تسمية أخرɁ. جلول موانو  «  Les deux sourds »5  
باريس ) هكذا( القصص الȢرامية وقد مثلǨ فوق مراسحن هذه الرواية من أبدț الروايات احلديثة ومن أمجلإ"   6

جريدة الزهرة  : أنظر".ووقع عليها إقبال تام، نظرا لرقة معانيها ولطافة أحلاŒا املوسيقية...الكɁƎ باللȢة الفرنسية 
 Ǹ11/4/1914بتاريț ، .1829ȃ ، .26 .  

7 (L’Ecole des femmes) حممد الزرق ȃ1964اطي سنة رواية مسرحية ملوليار، اقتبا.  
8 METTROP (Anton), Le théâtre en Tunisie, IBLA, N° .1969, p. 316. w
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-ț 1-2. صورة  

  
 "روميو وجوليات" التمثيلية يف تشǺيȌ املسرحية الغنائية اɇدابفرقة 

، كانƠ Ǩتوي على بعȐ املقاطع الȢنائية "صالح الدين األيويب"ويبدو أن مسرحية 
من خالل ما كتبته بعȐ اجملالت الفرنسية على إǭر عرضها يف اجلزائر العاصمة حيث 

شكال من أشكال املسرح " صالح الدين"أŒم وجدت يف حوارات وغنائية مسرحية" ذكرت
إŒا فرجة فنية وأدبية حبكǨ جيدا لتعجب العارفني بالفن املسرحي ...الذي مل يفاجǞهم
 فاألمر يقتȒي يف هذا اجملال التعليق عن معƖ االستشراق الذي șهر .2"وعشاق االستشراق

ة واقتصادية  سياسيألغراȏ مǘسسات غربية فاعلة بدعم من الدول الȢربية يف أحȒان
  غري أننا Ʊد أحيانا. مما ƶعلها تلتقي هنا مع معƖ التثاقفواستعمارية يف أغلب فتراهتا تقريبا
Łالتيارات االستشراقية اليت ت Ȑبعŉارات دȒعي البحث من أجل التعارف والتواصل بني احل

لعلمي  االتمشيǚن  لذلك ف. شكل من أشكال املثاقفة الوصول إىلوهتدف يف جمملها إىل
  .3تلتقي أحيانا مع التوجه التثاقفي يوضح جليا أغراضا يف أƜاǫ املستشرقني  املتبعواملنهجي

                                                 
1 CHARFEDDINE (Moncef), op. cit. p. 238. 

 .59 .، املرجع السابق، ȋ)حممد(عبازه 2 
يقية كل املوسيقيني الدارسني يف أوروبا يǖتون متشبعني بالعلوم املوس أن" (Jacques Berque)  جاك باركحيصر 3

 املوقف يبدو مبالȢا فيه، ولكن له ما يƎره لو نظرنا إىل إن". ț يف أعماهلماومعظمهم ال ƹلكون صفات اخللق واإلبد
  :أنظر. اإليديولوجيا السائدة يف تلك الفترة واملهيمن عليها من قبل الȢرب

BERQUE (Jacques), Langage arabe du présent, Paris, Gallimard, 1974, p. 237.  w
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 جريدة الصواب أن عائشة وبالرجوț إىل ما قيل يف الصحف التونسية، جاء يف
وألول مرة شوهد على املسرح مȢنية تونسية تȢين بانفرادها أغاين فردية أال وهي " الصȢرية 

واجلدير بالذكر أن الفرق املصرية اليت ". يا بعد"إذ غنǨ بانفرادها قصيدة . ةعائشة الصȢري
قبل ذلك التاريǸ وبعده، كانǨ القائمة بدور جوليا فيها " صالح الدين"مثلǨ مسرحية 

أن هذا كان ابتكارا من " ويǘكد  البشري املتهين  كذلك . 1"غناء تلقي القصيدة إلقاء وال
كما أŒا غنǨ . نظر إىل بعيد، أي إىل Ƣثيل أوبرا، واألوبرا كوميكعلي اخلازمي الذي كان ي

 واحلال أن مجيع الفرق املصرية اليت قدمǨ (William)مع وليام" إذا ودعين "2ديالوق
  .3"املسرحية كان فيها وليام يȢين ƞفرده بينما جوليا تلقي القصائد إلقاء

للȢناء هو ما كتب يف جريدة  ومما يشري إىل وجود اɇالت املوسيقية املصاحبة 
وقد أدخلǨ إىل فصوهلا عدة Ơسينات جديدة منها حȒور الشعراء " الصواب، اليت ذكرت 

ƞالبس يترƴون بǖناشيد محاسية ممزوجة باملديح بني يدي السلطان صالح الدين، على رنات 
  .4"اɇالت املطربة واألغاين الشجية

، نياحلاضريدة الزهرة، أن الذي أعجب ن يف جركما يقول أيȒا الكاتب حممد نعما
ومن . 5هو اقتدار النسوة على أساليب التشخيص والكالم املعرŉب، وإنشاد األشعار الفصيحة

خالل قراءتنا للبعȐ من املقاالت اليت ơص عروȏ مجعية اɇداب العربية، نستشف منها 
ا يǘكد ذلك ما أضيف يف ولعل م. الكثري من املالمح اليت تǘكد استعمال الȢناء يف املسرح

إذ جلبǨ هلا جلنة امللحنني واملنشدين ليقوموا " من Ơسينات مهمة" ندƇ وعزيز"مسرحية 
ȋصل الطرب للعام واخلاƷدوار التلحني أجل قيام وǖ6"ب.  

                                                 
Ǹ14/4/1911  جريدة الصواب بتاري. 1  

أي أن املعƖ هو األداء . ومعناها أداء) ȟلو(ƞعƖ إǭنني و) ديا( كلمة يونانية تتǖلف من لفظني :ȟ(Dialogue) ديالو 2
Ż انتقل إىل . ة من خالل املسرح الȢنائي الذي يǘديه كل من مطرب ومطربة الفرقȟوقد بدأ șهور الديالو. الثنائي
  .1998ȋ ،. 310، عامل املوسيقى، بريوت، اهليǞة النظرية العامة للكتاب، )زين(نصار: أنظر. والسينماخǨ التقليدي الت

 Ǹ14/4/1911 جريدة الصواب بتاري. 3  

. نفس الشيء 4  
 Ǹ9/4/1911 جريدة الزهرة بتاري. 5  
  Ǹ12/5/1911جريدة الزهرة بتاري. 6  w
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إن مجعييت الشهامة واɇداب، مل تستطيعا على ما يبدو Ơقيق األهداف الكاملة اليت 
Ǩسسǖعمال الركحية، سواء كا. 1من أجلها تɊالتقنيات الفنية ل Ɂن على مستو ǯكاإلخرا

 والتشخيص الدرامي والتراجيدي، أو من حيث األساليب الȢنائية العام، من مالبس ومناșر
ȟتلف املسارح، من مونولوƯ املعتمدة يف (Monologue)نائيات وإنشاد مجاعيǭفبالرغم .  و
ņن ذلك ال يعبǚقة عن املفهوم الفين للمسرح عموما واملسرح ر حقيما قدماه من جمهودات، ف

 :ورƞا يرجع ذلك إىل عدة أسباب șرفية لعل من أƵها. الȢنائي بصفة خاصة

 عدم اإلملام بتقنيات الفعل املسرحي من الناحية النظرية، خاصة يف ما يتعلق بعالقة -
التمثيلي يكون ففي تفاعله املفرȓ بالشخصية اجملسدة يف املشهد . املشخص بالنص املكتوب

فيكون بذلك اخللȔ بني . هنا املمثل مسيطرا على نفسه، وليس مسيطر على الدور
هذا إىل جانب عدم اإلملام باملمارسة الركحية . االنفعاالت الشخصية وانفعاالت الدور

فعلى املمثل هنا، أن ال يتقمص دوره، أو يندمǰ .  واملالبس(Décor)وبقيمة اإلنارة واملناșر
ألن مهمته الرئيسية يف أداء دوره، هي  . "ي كامل ويستجيب إىل اهتزازاته النفسيةفيه بوع

أن يعلق وأن يعقب على ما Ɵري به األفعال واألحداǫ بعد أن يراقبها ويفكر فيها، وذلك 
  .2"يف حدود ما رمسه املǘلف له يف هذا اجملال

اصة وأن معظم  السيطرة األدبية على الفعل املسرحي؛ وهذا يبدو منطقيا، خ-
ومفكرين وشعراء أعȒاء اجلمعيات املوجودة يف تلك الفترة كانǨ تتǖلف من أدباء 

رئيس احلزب الدستوري والشاديل القسطلي رئيس جريدة   كعبد العزيز الثعالƑفينياوصح
النهȒة وحسني بوحاجب الذي يشتȢل كطبيب إىل جانب الصادق الرزقي املǘرǷ واألديب 

  ...هاب املǘرǷوحسن حسين عبد الو

قد انعكس هذا الواقع على داخل البالد من خالل تواجد عدة مجعيات مسرحية ل
كلها ممثلة يف أشخاƠ... ȋمل نفس األغراȏ داخل الوطن مثل سوسة وصفاقس وبرترت

                                                 
  :أنظر.  بهنيت هي مجعيات هاوية ومل تصل إىل املستوɁ األدƅ املطالبيعتƎ محادي اجلزيري أن هذه اجلمعيا 1

DJAZIRI (Hamadi), La situation du Théâtre en Tunisie, kn : African Arts, Vol. 1, N°. 3, The 
Regents of the Université of California, 1968, p. 41. 

w  . 24 .، املرجع السابق، ȋ)زكي(طليمات 2
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إال أن دور وحȒور املوسيقي يف هذه األعمال . سياسيني اơذوا من املسرح للȢة وخطابا
فمعظم املوسيقيني وعلى مدɁ تاريǸ املسرح . اجد الكلمة واخلطابكان ƞثابة املطية لتو

إال . 1الȢنائي يف تونس يشاركون يف هذه العروȏ كǖشخاȋ منجزين للعمل وال منتجني له
أن Ɵربة حممد عبد العزيز العقريب تبدو Ưتلفة Ƣاما Ɯكم امتالكه ألسس الفن املسرحي 

Ǩواملوسيقي يف نفس الوق. 

بعثات إىل اخلارǯ يف التكوين املسرحي، إال يف مرحلة متǖخرة، أي  عدم وجود ال-
 من 2اليت مكنǨ يف تلك الفترة املمثل محادي اجلزيري 1954أǭناء تǖسيس الفرقة البلدية سنة 

 .التعلم يف باريس

 اإلضافة النوعية يف عملية مبǚمكاŒ  أو مȢنني ممثلني مل يكن هناك ممثلني مȢنيني،-
)1967-1907(عبد العزيز العقريب رح الȢنائي، والذي بدأ تركيزها إال يف فترة خلق بوادر املس

3. 

  . قلة اإلمكانيات املادية وانعدام الدعم من اجمللس البلدي-

الرقابة اليت بقيǨ تتابع Ơركات هذه اجلمعيات واليت كانǨ ترصد Ơركات  -        
  .املثقفني امللتزمني بالعمل السياسي

 

 

 

  

                                                 
حلة متقدمة مشاركات مسري Ż يف مريف تعاملهما مع حممد احلبيب وغريه، Ɵارب حممد التريكي وصاſ املهدي أنظر  1

 .العقريب مع الفاضل اجلزيري على سبيل املثال
، Ź بعثه على حساب بلدية تونس لتعلم الفن املسرحي يف باريس على يدي األستاذ دنيس دناȃ      1926 من مواليد 2

(Denis D’Inès).حفلة زفاف"و" اجملاهد"و" القاتلة"ألف عدة مسرحيات ، من بينها.  ألف فرقة مسرحية خاصة به ."
  .أسس جريدة الستار

 3ǭاء سفره ن إىل جانب إملامه باجملاالت املوسيقية، من عزف وغناء وتلحني، تلقى تكوينا مسرحيا على قواعد سليمة أ
w  .حلة الحقةوسنǖيت على هذه الشخصية يف مر. إىل فرنسا
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-ț 22. جدول-  

العمȰ املسرحي 
  الغنائي

 ȃقتباɍا
Ǣوالتعري 

 التǖليف
املشاركون يف 

ǒالغنا 
 اƟɍاه السنة

صالح الدين 
  األيويب

(Saladin) 

  والتر سكوتƱيب احلداد

(Walter Scott) 
 التثاقف 1920 عائشة الصȢرية

  عطيل

(Othello) 
Shakes)شكسبريالقرداحي

peare) 
 التثاقف 1920 *

 تثاقف الال 1920  *أبو خليل القباين *  جمنون ليلى

الطبيب املȢصوب
Le médecin 
malgré lui 

* Molière *  1920 التثاقف 

 عايدة
(Aïda) 

سليم 
ȇالنقا 

 أنتونيو ڤيزالندوين
(Antonio 

Ghislanzoni) 
Mus : Verdi 

 التثاقف 1920  *

 تثاقف الال 1920 * حممود واصف  هارون الرشيد

 تثاقف الال 1920  * * * عنترة

روميو وجوليات
(Roméo et 
Juliette) 

شكسبريƱيب احلداد
(Shakespeare) 

w التثاقف 1920  *
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-ț 10. رسم بياين-  

ȑد التثاقف  
%   37.5 

التثاقف   
% 62.5

  
 كمنهǰ  فرقة اɇداب العربيةاơذهتاالتوجهات األدبية والوطنية اليت  بالرغم من

تعمال  من اسها ƹنع مل فǚن ذلكوسلوك مجعǨ فيه بني اخلطاب السياسي واخلطاب الثقايف،
 استȢالل وتوșيف  كذلك أو بعد ترمجتهابعȐ النصوȋ املسرحية الȢربية ملوليار وشكسبري

 كل هذا كما يبدو .ضاءة وديكور ولباȃ وماكياǯعناصر ومكونات العمل املسرحي من إ
ازدواجية ǭقافية اتسمǨ أحينا   يف تعاملها مع هذه الصيȠ الفنيةجعلها تعيȈقد 

  .)% 37.5(بȒد التثاقف انا أخرɁ  وأحي)% 62.5(بالتثاقف

وبقي . لقد شهدت فترة احلرب العاملية األوىل يف تونس ركودا مسرحيا واضحا
. عȐ العروȏ يف فترة املناسبات واألعياد الدينية كشهر رمȒانالنشاƯ ȓتصرا على ب
 تقليدا ألعمال سليمان من خالل أعمال كان يف جمملها 1920 واستǖنف يف سنة

وƢثل . القرداحي وسالمة حجازي، ذلك التوجه الذي تواصل ملدة ǭالǭة عقود كاملة
يدان من قبل فنانات هذا االستǞناف بدخول موجة فنية جديدة عرفǨ باقتحام هذا امل

 -تقريبا 1893 (مشهورات بالȢناء والرقص يف املقاهي واحلفالت اخلاصة كحبيبة مسيكة
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 وفتحية خريي )1989 -تقريبا 1908( وشافية رشدي )1992-1905( وفȒيلة ختمي    1)1930
  ... ووسيلة صƎي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

              إذ ذهب مصطفى شلƑ يف كتابه. اختلف الكثري من الباحثني حول تاريǸ ميالد حبيبة مسيكة  1
(Musique et société en Tunisie) ا ولدت سنةŒحممد القريف يف رسالته1892 إىل كو Ɂبينما ير ،        

(Musique et spectacle, les formes de composition dans le théâtre lyrique arabe)   ا ولدت سنةŒأ
 إىل (Un demi-siècle de théâtre arabe en Tunisie(1907-1957)) أما محادي بن حليمة أشار يف كتابه. 1893

من رواد املسرح التونسي "يف حني مل يعȔ املنصف شرف الدين أي إشارة لذلك يف كتابه . 1899أن والدهتا كان سنة 
ن أنه مل يرجع يف șوأ. 21/02/1936أما فيما يتعلق بتاريǸ وفاهتا فǚن مصطفى شلƑ يذكر أŒا توفيǨ يف ". وأعالمه

w  . 1930دراسته هذه إىل الصحف واجلرائد اليت صدرت خالل وفاهتا سنة 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  يƲǩƗ ƸƱƗǷƍ ǺǩƑ ǰمƾيǩƗ ǺǩǷƍƟƘǲتƥƎيǩƗ ƟƗƸمƭƸƾيƕƘǲǚǩƗ ƞيǝ ǰǭ ƞتƛ Ƙǭ ƝƸيI ƛƸƮǩƗ ǰ-4ـــــــــــــــــ
  

 147

3 /4-I ïöbäÌÛa@‹¾aë@òØîß@òjîjy  

 .1من األولني يف تونس من اقتحم هذا امليدان ƞحاوالت غنائيةتعتƎ حبيبة مسيكة 
وبالرغم من تعلمها الȢناء عن خالتها ليلى فزاز، والعزف وأدوات العمل من قبل حسن بنان 

، فŒǚا بقيǨ حمدودة يف أدائها الصويت الذي كان يشكو الكثري من االضطرابات 2املصري
، وهذا استنادا على بعȐ تساجيلها اليت يف الواضحة، خاصة يف مسكها للطبقة الصوتية

 . 3حوزتنا

-ț 4-3. صورة 

 
  

                                                 
1 BEN GARFI ( Mohamed), op. cit. pp. 447-448.  

حبيبة مسيكة، رسالة لنيل شهادة : س يف فترة ما بني احلربني، مثال، اجلالية اليهودية واملسرح يف تون)الزهراء(الدريدي 2
  . ȋ . 31،)1990 -1989( ختم الدراسات املسرحية، املعهد العايل للفن املسرحي بتونس

  .NHC،  1343، (SODACT) ، سوداكǨ- حبيبة مسيكة–شريȔ كاسات   3
، قرن من املسرح التونسي، )بو بكر(وخلوǯ، )أمحد احلاذق(والعرف) املنصف(وشرف الدين) محدي( احلمايدي4

  .2001ȋ ،. 48وزارة الثقافة، تونس، الدار العربية للكتاب، 
  

  حبيبة مسيكة يف أحد أدوارها املسرحية الغنائية 
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شرقية اليت حصلǨ حلبيبة مسيكة من طرف حسن بنان الذي فǚىل جانب التǭǖريات امل
 من خالل ما شاهدته  أورويبتǭǖريلقنها أغاين سالمة حجازي وسليمان القرداحي، كان هلا 

، واحلفالت اليت 1928أǭناء تسجيالهتا اليت قامǨ هبا يف برلني صحبة Ʀيس الترنان سنة 
إذ أدخلǨ العديد من التراتيب . 19291 وإيطاليا سنة (Nice)أقامتها باملدينة الفرنسية نيس

ولعل من أƵها . الفنية اليت مل يعهد هلا الوسȔ الفين وال اجلمهور التونسي يف تلك الفترة
اȃ التقليدي شرقية واللبعلى الفرقة املصاحبة هلا ارتداء اللباȃ اإلفرƱي يف احلفالت املفرضها 

 ودخوهلا إىل األفراح مǘمنة بعدة يف احلفالت التونسية والȢناء من أول العرȏ إىل Ǔخره
وبالرغم من أŒا ال تعرف الكتابة العربية، كانǨ تكتب . 2)عسكر الليل(حراȃ من حمبيها
رحية بالالتينية مثلما فعلǨ يف حفظ أغانيها مما خفف عنها عبء تعلم نصوصها املس

  .3القراءة

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

                                                 
1 CHELBI (Mustapha), Musique et société en Tunisie, Coll. identité, Tunis, Salammbô, 1985, p. 
127.  

  .31 .، املرجع السابق، ȋ)الزهراء(الدريدي: أنظر  2
ȋ. 51.  w ،نفس الشيء 3
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-ț 23. جدول-  

ȼتركيبت 
موقȜ اɇلة يف 

  التونسيالتǺت
ȼتركيبت 

 موقȜ اɇلة يف التǺت
 التونسي

  استنتاجات

عود 
 مشرقي

 دخيل
ȟوأحيانا  1أور

 2قانون
 دخيل

 دخيل 4دربوكة دخيل كمنجة

 أصيل مطربة التخǨ دخيل 5املذهبجبة

إقحام Ǔالت غربية 
التخǨ  يف شرقيةوم

 ،3التقليدي التونسي
استجابة لرغبات فنية 
تعŁوŉد عليها املشاهد 

    .واملستمع التونسي

أما أول عمل مسرحي غنائي قامǨ به، كان يف جوق الشهامة بشخصية 
 صحبة حممد بورقيبة يف دور 6"ويبصالح الدين األي" يف مسرحية (Julie)جوليا
 وحممد عبد العزيز العقريب أيȒا يف أول دور له هو (Richard)ريشارد
وامتازت حبيبة بكثرة تنقلها بني الفرق مما يظهر جليا حرفيتها يف . 7(Montséra)منسريا

                                                 
  . استخراǯ األصوات أجلهو من اɇالت النفخية ذات املالمس تعتمد على دواسات يقع الȔȢȒ عليها بالرجل من 1
2 Ǔ ابتة لةوهيǭع إȒơ  التونسيةتالءم مع نظام تعديل ال يىل țخصوصيات الطبو. 
  : الرجوț إىل ما ورد يف دراسةإلطالțاملزيد . يتركب التخǨ التقليدي التونسي من منشد وطار ورباب وعود عريب ونȢرات 3

- GUETTAT (Mahmoud), Visages de la musique tunisienne, in : IBLA, N°. 150, Tunis, 1982, p. 230.  
 علما وأن .تستدعي الرقص ركحية فرجويةالدربوكة ملتطلبات  إقحام Ǔلة ء، وجاوالنȢراتيتكون التخǨ التونسي التقليدي من Ǔلة الطار  4
  :ملزيد االطالț، الرجوț إىل. فة حمتشمةصفرق املالوف ب إدماجها يف وŹ ذه اɇلة تستعمل يف جمموعات الفرق الشعبيةه

- VIGREUX (Philippe), La darbouka: histoire, organologie, ethnomusicologie d’un instrument 
de percussion, thèse de doctorat, Université de Paris X, UMR 116, Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative, 1997, p. 441.  

ما قامǨ به الفرقة املشاركة يف مƢǘر القاهرة أن و ،يقوم العازفون يف التخǨ التقليدي التونسي بالترديد على املنشد 5
  .ملذهبجيةƞجموعة ايف عروضها  اليت تستعني  إال تقليدا للفرق املشرقية1932سنة 

صالح الدين " ƹكننا اجلزم هنا، أنه ال يكاد Ƹلو سجل أي فرقة من جمموț الفرق التونسية اليت ذكرناها يف هذا الباب من هذا العنوان 6
   .وهو ما يدفعنا إىل القول أن سليمان القرداحي قد طبع املسرح التونسي وجعله موجها Ʋو Ǔفاق معينة. "األيويب

w  .69 .املرجع السابق، ȋ، )حممد(عبازه 7
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  يƲǩƗ ƸƱƗǷƍ ǺǩƑ ǰمƾيǩƗ ǺǩǷƍƟƘǲتƥƎيǩƗ ƟƗƸمƭƸƾيƕƘǲǚǩƗ ƞيǝ ǰǭ ƞتƛ Ƙǭ ƝƸيI ƛƸƮǩƗ ǰ-4ـــــــــــــــــ
  

 150

ل  واملستقب1العمل، حيث عملǨ مع الشهامة وفرقة اهلالل والتمثيل العريب واملسرح الكاملي
  .2التمثيلي

@ïiìíþa@åí‡Ûa@ý– 
ðŒbvy@òßý@å¨@ @

  
pbàÜ× :ŃȈيĈي اجلĈف ŁǨŃنǈأ ŁكŉنĈإ  

ț 3-17.ترقيم موسيقي  

  
وقد تǭǖرت بǖدوار األعمال الȢنائية اليت جاء هبا كل من القرداحي وسالمة حجازي 

صحبة " شهداء الȢرام"وجوليات يف " عطيل" يف مسرحية (Emilia)كتقمصها لدور إƹيليا
، حيث )1965-1888( 5كما قامǨ بǖدوار رجالية مقلدة ومتǭǖرة ƞنرية املهدية. 4حسن بنان

أما النتيجة يف تلك الفترة، ". عايدة"ورادامس يف " روميو وجوليات"تقمصǨ دور روميو يف 
إذ . ه املبادرة حكما فنياكانǨ فȒيحة على صفحات اجلرائد التونسية اليت مل تعȔ إىل هذ

                                                 
 هي مجعية مسرحية خاصة، تعمل فيها املمثلة اليهودية التونسية حبيبة مسيكة، ورافقتها أيȒا نسرية فراز وابنتها 1

 .فȒيلة ختمي اليت كونǨ فيها بعد ذلك مسرحا خاصا يف فترة الحقة
لويس "وبدأت عروضها ƞسرحية . Ȑ وضمǨ من بني أعȒائها Ƴبة من تالمذة جورǯ أبي1927بدأت نشاطها سنة   2 

، وقد ضمǨ اجلمعية فȒيلة ختمي وشافية رشدي، وقدمǨ العديد من املسرحيات اجلديدة اليت قام "احلادي عشر
 .بترمجتها البشري املتهين وحممد احلبيب وحممد بورقيبة

3 Reproduit à partir de l’ouvrage: BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), op. cit. p. 249.   
أن العروȏ املسرحية كانǨ تقام يف كازينو ، Musique et société en Tunisie يشري مصطفى شلƑ يف كتابه   4

    .حلق الوادي يف فصل الصيف، ويف الباملريوم وسينما بن كاملة يف الشتاء
 من أشهر مطربات مصر قبل هي.  بفرقتها املوسيقية حيث قدمǨ بعȐ العروȏ الȢنائية1932قدمǨ إىل تونس سنة   5

قدمƢ . Ǩلك مكانة اجتماعية كبرية يف مصر حيث كانƟ Ǩالس أعيان البالد والوزراء. جميء أم كلثوم وأمسهان
، )حممد(رفعǨ اǂامي: أنظر. صحبة حممد عبد الوهاب" كليوباترا"أعماال مسرحية غنائية اشتهرت هبا لعل من أƵها 

ȓ ،1995، دار ومكتبة اهلالل، ، بريوت1 .حممد عبد الوهابȋ ،. 14.  w
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ال نعرف ماذا أضافǨ حبيبة مسيكة إىل دور روميو أو رادامس،   "جاء يف لسان الشعب
  . 1"وقد قام به ممثلون كثريون يف تونس

وقد تعددت الروايات Ɲصوȋ هذه الفنانة واملمثلة، حƓ اختلطǨ احلقيقة باخليال 
ها حادǫ موهتا الذي رƞا كان السبب لتولد أسطورة امسها حبيبة مسيكة، زاد يف تدعيم

، فǚن حŁفظة الȢناء والطرب األصيل املتواضعوبالرغم من صوهتا . األساسي يف زيادة شهرهتا
إال أن الدراسة االجتماعية هلذه . يف تلك الفترة، كانوا يقبلون عن استهالك أغانيها

نسائية وكانǨ املرأة حبيبة مسيكة șهرت يف فراȟ غابǨ فيه الوجوه ال"الشخصية تقول أن 
 وكان القتران الȢȒوȓ االجتماعية والȢȒوȓ االستعمارية جماال...2التونسية ال ơرǯ سافرة

واستȢلǨ حبيبة ...ساƲا للفنانني اليهود الذين اغتنموا نقطة ضعف الرجل التونسي التقليدي
  . 3"مسيكة هذا الفراȟ العاطفي الذي أفرزه كبǨ التقاليد

يبة مسيكة اعتمادا على التحاليل التارƸية واالجتماعية يبدو إن تفسري شهرة حب
 ألن كل حقبة تارƸية Ƣثل حصيلة لتراكمات ǭقافية مرتبطة  وال Ƹتلف فيه اǭنان،منطقيا

وبناء على ذلك فǚن . بالنظرية السببية اليت Ơكم فيها التȢريات االجتماعية والسياسية والدينية
 اعتمادا على األساليب والتقنيات العلمية احلديثة ال ƹكن أن احلكم على حبيبة مسيكة فنيا

 .يعطي تقييما سليما يتصف باملوضوعية

ولǞن سلمنا بǖن حبيبة مسيكة هي شخصية فنية صنعتها التȢريات االجتماعية، فǚنه 
Ʒق لنا أيȒا بǖن نǘكد يف سياق Ǔخر أŒا تفاعلǨ جيدا مع كل ما أتى إىل تونس من 

تقدƹها لعروضها  عادات فنية يف طريقةب التزامها الواضحما و.  وفنية عاصرهتاأشكال ǭقافية
 مع  إىل دخوهلا إىل مكان العرȏ بعسكر الليلاملوسيقية من استعماهلا للباȃ اإلفرƱي

Œا  وصوال إىل اهلالة الفنية اليت تصنعها لنفسها، ألكƎ دليل على أواإلǭارة  للفرجةتوșيفها
بقسȔ كبري يف ơدير الكثري  غري أن هذه العالقة قد ساǨƵ. ية مع اɇخرعاشǨ عالقة تثاقف

                                                 
1 ț ،7/3/1923، 91. جريدة لسان الشعبȋ ،.ȋ .2-3.  

  .أي كاشف عن وجهها وبقية أجزاء بدŒا  2
w  .24/2/1995 ، جريدة الصحافة بتاريǸ)سلوɁ(بن حفيظ 3
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 املوسيقية  مشاركاهتا أغلب وعليه، فǚن. من عامة الشعب وأعيان البالدمن املعجبني هبا
Ǩوالفنية عموما كانĈاملستعم ſدم أغراضا سياسية لصاơ بشكل ال إرادي وإن كان ذلكر . 

إىل نتائǰ أحيانا  قد تصل ،ة التثاقفية اليت رمسها املستعمروعلى هذا األساȃ، فǚن العالق
   . إƶابية تفوق أحيانا طموحاته

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǩƗ ǺǩǷƍتƥƎيǩƗ ƟƗƸمƭƸƾيƕƘǲǚǩƗ ƞيǝ ǰǭ ƞتƛ Ƙǭ ƝƸيƛƸƮǩƗ ǰيƲǩƗ ƸƱƗǷƍ ǺǩƑ ǰمƾيI ƟƘǲ-4ـــــــــــــــــ

 153

 4 /4-I @òÜî›Ïïàn‚ïöbäÌÛa@‹¾aë@                             

هي ابنة املطربة نسرية فراز، تتلمذت على أيدي موين اجلبايل والشيǸ إبراهيم 
وأغاين وأدوار ) سلطانة(أول األصوات اليت تǭǖرت هبا هو صوت منرية املهدية. األكودي

Ȉنية سارة  .وهاب وأم كلثوم وحممد عبد ال(1893-1923)سيد درويȢبتقليد امل Ǩرفłع
وهي أول امرأة يف . وفاطمة رشدي النجمتني املفȒلتني هلا (Sarah Bernard)برنارد 

، صحبة الشاعر عبد الرزاق كرباكة والصحفي اهلادي 19281تونس تǘسس فرقة Ƣثيلية سنة 
شطا يف أوبرا ومن أهم األعمال الȢنائية اليت قدمتها، كانǨ صحبة الفنان سيد . 2العبيدي

اشتهرت كذلك باألعمال .  اليت قام بتلحينها صحبة حممد التريكي(Cléopâtre)كليوباترا 
 راقصة ومثرية يف شكل أغاين 3الراقصة والفرجوية اليت كانǨ تعرضها يف مسرح بن كاملة

  .4 (Music-Hall) املالهي الليلية  ليت تعرȏ يف لمشاهبة

  @ @
@ @

       ïçý¾a@ïãbËc@åß@ @
         âìîÛa@pbäi  

ŃمłهŃرŁعŃوا شŊصǈة قŁوضǊامل ǐلŁع   ŃمłهǐلǈقŃع Ńارǈط Ńومłالي ŃاتŁنŃب 

  

 

 

                                                 
أن السيدة فȒيلة ختمي املطربة الشهرية قد سعǨ يف  " - يف اجلو املسرحي-  يف مقال صحفي وǨƠ عنوانجاء  1
وهو مشروț . يف جوقة Ƣثيلية تȒم أبرț املمثلني وأوسعهم دراية بالفن، أسوة بفرقة السيدة فاطمة رشدي املصريةتǖل

 ،ț  .592،جريدة الصواب:  أنظر."مفيد ألن البالد يف حاجة إىل هيǞة Ƣثيلية ذات شخصية بارزة وأعمال مطردة
 Ǹ06/09/1929بتاري.  

2 ABASSI (Hamadi), Tunis chante et danse (1900-1950), éd. ALIF, les Edition de la 
Méditerranée, Communauté Européenne, octobre, 2002, p. 24. 
3 TURKI (Mohamed), Abdelaziz Laroui, témoin de son temps, Tunis, éd. Turki, 1985, p. 232. 

w  .يةهو مسرح املنوعات، يستخدم للرقص والȢناء واأللعاب البهلوان  4
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- ț 1-18.ترقيم موسيقي 

  
هي أحد األغاين اخلفيفة الراقصة اليت امتازت هبا تلك الفترة، واليت تتحدǫ عن 

تلك العالقة املستور عنها من قبل اجلميع Ɯكم التقاليد العالقات احلميمية بني الرجل واملرأة، 
وجد التونسيون يف هذه األغاين اإلباحية نشوهتم . والتعاليم الدينية اليت ال تسمح بذلك

كل تلك الظروف، أدت ƞجموعة من اليهوديني واليهوديات . وتوازŒم النفسي واالجتماعي
  :ليلية، كøتقدƇ هذه النوعية من األغاين يف املالهي ال

æìßŠ†@òäní‹Ï@òîäËc (Fritna Darmon)   
IßìÜí@ïÛgH@ @

ŃيهĈب ŃحǈلŃصĈا يŁم ǐلĈمŃعŁي ŃدŁح ǐلǊك    ŃيهĈنŃعŁي ŃȇǓ يĈنŃومǊلŃي يƍلĈإ 

  كǊلǐ حŁدŃ يŁعŃمĈلǐ مŁا يĈظǐهĈرŃلǊه    الǈ يŃقǈلǐقĈكŃ وŁالǈ تŃقǈلǐقǊه

Łح Ńومłالي ŃكĈومǊل ŃنĈا    مŁنŃبǐلǈي قĈف Ńومłالي ŃيكĈĈلŃيهĈى بŁضŃرŁا يŁم Ńد  

---------  

òØîß@òjîjy@òîäËc@ @
@IâìäÛa@‹í‹@óÜÇH@ @

   عŁلǈى سŃرĈيرŃ النŊومŃ دŁلƋعŃنĈي    جŁانĈي عŁلǐ العŁصŃرĈيŉة وŃجŁابŃلĈي بĈريŁة وŃشŁامŃبŁانĈيŁة

  شŃرĈبŃ وŃفǈرŃفĈشŃنĈي شŃوŁيŉة    عŁلǈى سŃرĈيرŃ النŊومŃ دŁلƋعŃنĈي

  
                                                 

w  .تدوين شخصي  1
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ïàn‚@òÜî›Ï@o¦ 

-ț 24. جدول-  

ȼتركيبت 
موقȜ اɇلة يف 

 تركيبتȼ التونسيالتǺت
  موقȜ اɇلة يف

  التونسيالتǺت
  استنتاجات

عود 
 مشرقي

  دخيل

 

  بيانو

 

  دخيل

 

  دخيل  دربوكة  دخيل كمنجة

 ةمطرب  دخيل مذهبجية
Ǩالتخ  

  أصيل

  

 هذه التركيبة أșهرت
املوسيقية العالقة التثاقفية 

عالقة المع الȢرب و
 حيث ،شرقاملثاقفة مع امل

قية Ź إقحام Ǔالت مشر
لتنفيذ وغربية دخيلة 

  .سيقية تونسيةأعمال مو

  

إال أنه على ما يبدو، ومن خالل ما صرحǨ به اجلرائد والنقاد يف تلك الفترة، ال 
ƹكن احلصول على فكرة واضحة عن املستوɁ احلقيقي للممثلة واملȢنية فȒيلة ختمي يف 

أن : " جاء" غانية األندلس"ففي مسرحية . رتبȔ بالركحجمال الȢناء التعبريي الفرجوي امل
هذه الرواية من الروايات املبتذلة اليت ال تتفق حوادǭها مع التاريǸ الشتماهلا على خرافات 

هذا ملخص ما تلقيناه من مندوبنا ...وحوادǫ غريبة ال ƶيزها العقل والذوق السليم
ارا من عدم استعداد السيدة فȒيلة ختمي املسرحي، وهو حجة قاطعة على ما كنا ذكرناه مر
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يستلزم نفسية خاصة وشعور رقيق يف  )هكذا وردت(للتمثيل ألن الوقوف فوق املراسح
  .1"...املمثلة وبراعة يف النطق والتعبري

 مستوɁ األعمال اليت دناءةوإن كان Ǔراء النقاد ويف تقييمهم الفين يǘكد على 
نا ويف سياق مقاربتنا أŒا من حيث الشكل قد أșهرت ها فȒيلة ختمي، إال أنه يف نظرتقدم

 توșيفها للرقص والȢناء من حيثتنشيȔ سهراهتا طريقة تفاعال مع الثقافة األوروبية يف 
أجواء فنية  Ǩ يف تونسخلقواليت  فهذه املوجة الفنية اليت اختارهتا فȒيلة ختمي .واإلǭارة معا

وإن . عال اختياراهتا التثاقفية مع موسيقى اɇخرملالهي الليلية لدɁ الȢرب، تǘكد فبا شبيهة
كان مجال األصوات من األسس والركائز يف تقييم املȢنني واملطربني يف تلك الفترة، فǚن 

وإن . العروȏ اليت تعتمد الفرجة والفرجوي ال تȒع يف حساهبا هذه القيم الفنية التقليدية
ي يف تلك هبǨ إليه فȒيلة ختمأن ما ذكانǨ املقارنة يف هذا السياق تستدعي ذلك، لقلنا 

 ولكن ال ننسى . العربلى منواله أيامنا هذه جل املطربني واملطرباتالفترة التارƸية سار ع
 أن تقدƇ الȢناء هبذه حيث  املȢنيات اليهوديات،أيȒا أن العوامل الدينية قد خدمǨ كثريا

 ما هو حمرم يف الثقافة العربية الشاكلة يثري الفȒول لدɁ املسلمني ويدفعهم إىل اكتشاف كل
  . șرفية سريةمحيميةنسية أو رسم عالقات اجلǭارة اإلك 2اإلسالمية

  

  

  

   
                                                 

رواية من النوț التجاري القدƇ أو باألحرɁ أسطورة مشوهة من اليت يعين هبا واضعها سرد اخلوارق "  هي  1
عن مندوب ( ،"والعجائب وذكر األغاين واألضاحيك سواء يف ذلك وافقǨ الفن والتاريǸ واألخالق أم مل توافق

، ويف "رواية غانية األندلس"، ǨƠ عنوان Ǹ26/04/1929ȃ ، .25 ، بتاريț. 579 جريدة الصواب،:  أنظر).الصواب
ț 581. نفس اجلريدة Ǹعنوان10/05/1929 بتاري ǨƠغانية األندلس" ، و."  

2   Ƈن الكرǓجاء يف القر "Ćǃا ƋنĈإ Ńمłهǈى لǈكŃزǈأ ŁكĈلǈذ ŃمłهŁوجłرǊوا فǊظǈفŃحŁيŁو ŃمłهąارŁصŃبǈأ ŃنĈوا مŊȒłȢŁي ŁنيĈنĈمŃǘłلمĈل ǐلǊا قŁمĈب ŅريĈبŁخ 
سورة النور ". يŁصŃنŁعłونǐ، وŁقǊلǐ لĈلǐمŃǘłمĈنŁاتĈ يŃȒłȒŃȢŁنŁ مĈنŃ أǈبŃصŁارĈهĈنŉ وŁيŁحŃفĈظǐنŁ فǊرłوجŁهłنŉ وŁالǈ يłبŃدĈينŁ زĈينŁتŁهłنŉ إĈالƋ مŁا ǈșهŁرŁ مĈنŃهŁا

Ǔ30-31 .  wية 
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    5 /4-I ïöbäÌÛa@‹¾aë@ð‡’Š@òîÏb’)1910/1989(                         

كانƟ Ǩمع بني الȢناء والتمثيل والرقص مثل سائر الفنانات، كما أŒا كانǨ تǘدي 
وقد برزت شافية رشدي يف الفترة اليت . رية املعروفة يف حفالهتا العامة واخلاصةاألغاين املص

  . șهرت فيها كل من وسيلة صƎي وفȒيلة ختمي

تسلحǨ منذ البداية بعزƹة قوية، اندجمǨ يف أول مشوارها الفين يف الفرقة املسرحية 
بل التمثيلي اليت يسريها قامǨ ببعȐ األدوار يف مجعية املستق. حلبيب املناعي Ż فȒيلة ختمي

جيل "شاركǨ يف مسرحية ". Ʊوم الفن"Ż أسسǨ فرقتها املسرحية . Ǔ1نذاك البشري املتهين
اليت أدار أحلاŒا املوسيقية " القبلة القاتلة" و" الواǭق باǃ احلفصي" و" أنس اجلليس" و" اليوم

" ابن احلب"ت يف كما مثلǨ مع زكي طليما. حممد التريكي وغƖ فيها حممد اجلموسي
ل Ƣلك يف أدائها احلس والروح الفرجوي كما كانǨ تتقن العم. ضمن الفرقة البلدية

، وبشكل حواري 2 أغانيها العادية بتشكيل مسرحيالركحي، كما أŒا اشتهرت بǖداء
Ǩالتويس țغنية شريي حبيبتك على إيقاǖ3ك (Twist)  صحبة اهلادي اجلويين.   

من القوالب احلديثة يف الȢناء العريب، (Dialogue) الديالوƹ ȟثل احلوار الȢنائي أو 
تعرف عليه التونسيون من خالل عروȏ األوبرا واألوبرات الȢربية واملسرح الȢنائي السوري 
واملصري والسينما املصرية وخاصة مع أفالم حممد عبد الوهاب وƱيب الرƷاين، وانتقل بعد 

غنǨ شافية رشدي هذه . ية ضمن التخǨ التقليديذلك ليكون أحد ركائز األعمال الȢنائ
  . هبا يف أغلب حفالهتااشتهرت والنوعية من األغاين

  

  
                                                 

، 1996امات، منشورات حممد بوذينة، ، تونس، احلم173 .، سلسلة مشاهري 1ț. ، شافية رشدي، ȓ)حممد( بوذينة  1
ȋ .8.  

، تقوم بتجسيد ذلك املعƖ بتكسري "كسرت الكاȃ"يقول محادي العباسي أŒا كانǨ عند انتهائها من غناء أغنية   2
  :أنظر  .كاȃ على الركح

- ABASSI (Hamadi), op. cit. p. 19. 
w  . األصل امتازت Ɯركة دائرية للساقني واحلوȏةرقصة أمريكي  3
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ð’@ÎìÛbí†(Chéri) Ùnîjy  

Ɨادي اجلويƬي:    اĈريĈش(Chérie)ŃكĈيتĈي رƍالل Ńومłي ŃنĈي مĈبŉالنĈو     ŃكĈيتōبŁح   

ŃكĈيتōبŁا حŁنǈة    أƋلǊالف ōيŁي زĈبǐلǈق ĈȔŃسĈي وĈف  

ŃفĈارŁع ŃȈيĈا نŁة مŉوŁتǐا لŁنǈأ    ŃفĈالŁخŃتĈو ŃدĈوعłي تĈريĈش  

ƋالŁي وĈبǐلǈي قĈف Ńكōبłح     (...)ŃكĈيتĈوŁا هŁنǈأ  

   مŁا تŃزĈيدŃشĈي عŃلǈيŉة    حłبōكŃ رŁاهłو فĈي جŃوŁاجĈيŉة(Chéri)شĈريĈي:     شافية رشدي      

  نĈي جĈيتĈكŃلǈو كǈانǐ لǐقĈيŃǨ لĈيكǐǭ ŃنĈيŉة     أǈنŁا رŁا

Ɨادي اجلويƬي:    اĈريĈش(Chérie)ŃبĈهǐلĈي يĈبǐلǈق ŃكĈوفłشŃن ŃيفĈك    ŃبƍذŁعŃتĈي مĈانŁر   

ŃكĈيتĈا رŁم ŃǨيĈا رŁي    ŃبĈعŃتĈن Ńكōبłي حĈف ŃǨيōنŁا ضŁم  

      هŁذǈا كǐالǈمŃ أǈوŃالǈدŃ صŁȢŃارŃ(Affaire) مŁا هłوشĈي (Chéri)   شĈريĈي:شافية رشدي     

       ŃكĈيتĈوǐك ŃورǊذŃعŁم    ŃارŁتŃخĈا تŁم ŃكĈسǐفŁنŃو ĈǨŃنĈإ               

Ɨادي اجلويƬي:    اĈريĈش(Chérie)ىŉنŁمŃتĈن ŃكĈبŃرǊي قĈا فŁنǈأŃى    وŉنŁتŃسĈن Ńȇاŉدǈق   

ŃكĈيتĈذŃخ ǐولǊقŃنĈى     وŉنŁهŃتĈنŃو ŁمŃعŁز ŃكĈوزłحŃن                      

Ȕ الشائع، أال وهو الȢرȏ العاطفي بني نظم هذا الديالوȟ على النم
هذا، ونالحظ يف . احلبيبني املختصر على العتاب واملناجاة، يف سياق مسرحي

-Affaire) النص الشعري، اجلمع بني ǭالǭة لȢات وهي الفرنسية كاستعمال كلميت

Chéri)øة( واملصرية كƋلǊالف ōيŁمن ا) ز ȟعل هذا الديالوƶ والدارجة التونسية، مما țلنو
   . يف تلك الفترة1 الذي اشتهرت به املȢنيات اليهوديات،(Francophone)الفرنكوفوين

                                                 
" حبيبة لياقة البدن"و" حسينة بروطة"و" مامية بروطة"و" عائشة بنǨ شك العصبان"و" دليلة الطليانة ":ن من بينه 1

  :أنظر. "عايشة كرارطية"و" صاحلة نصف الدنيا"و" زكية ڤربة"و" وضو البوسطة
- ABASSI (Hamadi), op. cit. p. 21. w
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-ț 1-19. ترقيم موسيقي  

  
Ź من التطريب، إذ țمن أي نو ȟبطريقة مسترسلة هأداؤ لقد خلى غناء هذا الديالو 

و اجتهادات تذكر بǚمكاŒا أن تعƎ عن وعلى شكل أغنية خفيفة راقصة، دون إضافات أ
 ملحن هذه األغنية ، ونالحظ أيȒا أن اهلادي اجلويينهذا . للحبيبني معينة املواقف وجدانية

 كاǂاسبات اللحنية اليت أدهتا Ǔلة ةقد استعمل بعȐ خاصيات األغنية اليت يف شكل الطقطوق
ة القصرية كاستȢالله ملقامات النهاوند الكمنجة بني الفواصل الȢنائية وبعȐ التلوينات املقامي

إال أنه، وللمحافظة على األسلوب احلواري بني . والعجم والنكريز على نفس الدرجة اللحنية
  .احلبيبني، Ɵنب استعمال الȢناء اجلماعي الذي تعرف به الطقطوقة يف مصر

نس منذ اليت عرفتها تو (Franco phonique)إال أن، من أشهر األغاين الفرنكوفونية
بداية القرن العشرين إىل فترة األربعينات واخلمسينات لدɁ املȢنيات اليهوديات، 

وهي من .  اليت غنتها شافية رشدي يف العديد من حفالهتا(J’aime le mariage)أغنية
بكلمات الكلمات الفرنسية يłمŃزǯ فيها بعȐ األغاين الراقصة اليت Ɵمع بني الȢناء والتمثيل و

  .لعامية التونسيةمن اللهجة ا
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 Ǩا قد خلقŒإن تقليد شافية رشدي للمطربات التونسيات اليهوديات، يدل على أ
، أو ما أطلقنا عليها سابقا بالتثاقف غري املباشر حيث 1من خالل ذلك عالقة مثاقفة داخلية

يقع يف هذه احلالة استعارة املكونات املوسيقية واملشهدية من قبل أطراف نعايشهم سبق هلم 
  .بǖن أقاموا عالقة تثاقفية مع اɇخر وبشكل مباشر

  

ð‡’Š@òîÏb’@o¦  

- ț 25.جدول-  

ȼتركيبت 
موقȜ اɇلة يف 

  التونسيالتǺت
ȼتركيبت 

موقȜ اɇلة يف 
  استنتاجات التونسيالتǺت

 دخيل بيانو دخيلعود مشرقي

  دخيل دربوكة  دخيل  كمنجة

مطربة   دخيل  مذهبجية
Ǩالتخ  

  أصيل

  

تقليد لتخǨ حبيبة هو 
مي مسيكة وفȒيلة خت

وغريهن من املطربات 
 يتاليهوديات الال

 شافية عاصرهتن
  .رشدي

  

  

  

  
                                                 

w  .أي مثاقفة يف إطارها الȒيق  1
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J’aime le mariage   

J’aime le mariage ŃبĈيزĈوŃع ŃعŁم        De mon âge  

J’aime me marier يĈرøŃȢłص ŃنøĈم ŃبĈيزĈوŃع ŃعŁم          

  Ménage      أǈنøŁا وŃهøłوŁ فøĈي                نŃحłوزłه يĈرŃتŁاحŃ فĈكǐرĈي    

  Très chique         عŁلǐ املǊوضŁة وSympathique Ĉ              نŃحĈبŊو 

  Village   أǈنøŁا وŃهøłوŉ فøĈي Magnifique             نŃعĈيشłو عĈيشŁة 

- ț 1-20.ترقيم موسيقي  

   
  

ذا اجملال على أوجه التواصل والقطيعة اليت كانǨ توجد بني ال بد من التǖكيد يف ه
العروȏ املشرقية والȢربية اليت مازالǨ فاعلة ǭقافيا يف هذه املرحلة التارƸية، وما يقابلها من 

النخبوية املفكرة أعمال املسرح الȢنائي التونسي يف أول حماوالته ودور اجلاليات واألقليات 
 كل هذه األعمال من شŒǖا أن تنسجم .ƴاȓ الثقافية اجلديدةيف تونس يف صياغة هذه األ

قيم  الثقافية وااللتزام ب مع التيار الداعي للمحافظة على اخلصوصيةأحيانا وتتناقȐ أحيانا
 املوسيقية الوحيدة املتبنية لذلك الفكر اǂافظ والساعية ولعل الرشيدية هي املǘسسة .اهلوية

ȏية يف تلك  لتحقيق تلك األغراƸالفترة التار.   

                                                 
w  .تدوين شخصي  1
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6 /4-I  bİ’@‡îë@ð‚@òîznÏ@õbÔÛ1                             

على تعاطي الȢناء والتمثيل، هو  )1918/1986(إن أول من شجع فتحية خريي
، وأول عمل شاهدته كان من خالل مسرح بن كاملة يف 2 عبد الرزاق املسرحي سلومة بن

عملǨ يف البداية مع فرقة املستقبل التمثيلي .  مسيكةبتمثيل حلبيبة" جمنون ليلى"مسرحية  
من تǖليف اهلادي العبيدي واليت " ليلة الذبائح"و " شجرة الدر"العريب اليت مثلǨ معها 

يديرها األستاذ حممد  (Orchestre)صاحب Ƣثيل فصوهلا موسيقى وصفية يعزفها أروكسترا
ترة شهدهتا، هي عند لقائها بالفنان سيد ولكن أهم ف". علي بابا" و" اليتيمتني"  و3التريكي
.  الذي قدم هلا الكثري من األعمال الȢنائية واملسرحية الȢنائية صحبة حممد التريكي4شطا

 على كل الفرق املسرحية يف تونس حيث عرفها الروايات فȒل كبري اوكان لسيد شط
لحنني التونسيني الذين فتح ، مما كان له التǭǖري على نفوȃ امل"كليوبترا"الȢنائية الكɁƎ مثل 

العشرة " كما مثلǨ يف فرقة فȒيلة ختمي أوبرات .  5أبصارهم على هذا النوț من الفن
 1940لسيد درويȈ اليت أعاد أحلاŒا سيد شطا وقامǨ ببطولتها فتحية خريي سنة " الطيبة

  .6...إىل جانب الفرقة اجلديدة مع صاſ املهدي

  

@ @
                                                 

، اليت سبق أن حلنها "العشرة الطيبة"، Ż شارك يف مسرحية "كليوبترا" يف مسرحية )1985-1897(اشتȢل سيد شطا  1
. نرية املهدية أيȒامع م" عبد الرمحان الناصر"كما مثل يف مسرحية . سيد درويȈ وأعاد سيد شطا وضع موسيقاها

، الفنان الذي أحب تونس وأخلص هلا، تونس، شركة فنون الرسم )1897/1985(، سيد شطا )حممد(بوذينة: أنظر
  .1987ȋ ،.ȋ. 25-27والنشر والصحافة، 

  .ينتمي إىل أسرة التمثيل ƞسرح بن كاملة واملشرف على قاعة السينما املتفرعة عنه  2
3  ț ،ț48 .جريدة األسبو ،Ǹ02/03/1947 بتاري.  

4  øمود بورقيبة و"فني النسيم العليل"حلن هلا سيد شطا الكثري من األغاين كǂ"Ƒيا "ألمحد خري الدين و "وردة ح
أنا بنǨ "للهادي العبيدي و"  ليلي اشبيلياحملى"لعبد الرزاق كراباكة و" ما ǭناها"لعبد الرزاق كراباكة و"هاترة بالعني

  ...أترɁ تذكريين ǂمد العريǂ"Ƒمد حالوة، و "الريف
5  ț ،țب27. جريدة األسبو ، Ǹعنوان 14/04/1946تاري ǨƠ ،"ستاذ سيد شطا يعود إىل وطنهɊل"ȋ ،. 5.  
،  احلمامات، منشورات حممد بوذينة،  169ȓ ، .1. ، سلسلة مشاهري، ț)1986-1918(، فتحية خريي)حممد(بوذينة  6

1996 .ȋ. 8 .  w
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ð‚@òîznÏ@o¦@ @

- ț 26.جدول-  

ȼتركيبت 
موقȜ اɇلة يف 

  التونسيالتǺت
ȼتركيبت 

موقȜ اɇلة يف 
  استنتاجات التونسيالتǺت

عود 
 مشرقي

 دخيل قانون دخيل

  دخيل  دربوكة  دخيل  كمنجة

مطربة   دخيل مذهبجية
Ǩالتخ  

  أصيل

هي تركيبة مقلدة 
املشارقة  لتخوت

الذين زاروا تونس 
يف بداية القرن 

زكي مراد العشرين ك
وسليمان القرداحي 

  .وسالمة حجازي

  

كما عملǨ يف مجعية الكوكب التمثيلي بǚدارة حممد احلبيب وƞساعدة حممد عبد 
من تǖليف عبد الرزاق كرباكة " والدة وابن زيدون"العزيز العقريب، حيث غنǨ يف مسرحية 

وقد صاحبها يف هذه املسرحية الȢنائية كل من حممد عبد العزيز . وأحلان صاſ املهدي
. 1صحبة يوسف التميمي" جمنون ليلى"ومثلǨ يف املسرحية الȢنائية. عقريب ومنجي سالمة ال

اليت وضع أحلاŒا سيد درويȈ وحممد " كليوباترا"هذا، وقد تقمصǨ بطولة املسرحية الȢنائية 
عبد الوهاب، واليت أعاد تلحينها سيد شطا يف إطار مجعية الكوكب التمثيلي، وهي مȢناة 

                                                 
1  ț الفين ț40 .جاء يف جريدة األسبو Ǹعنوان 05/01/1947، بتاري ǨƠيف مهرجان " ": يلى يبعث حياجمنون ل"، و

هبيǰ موكلة شرح قصته اخلالدة إىل كفاءة كبري الفنانات وأبرعهن السيدة فتحية خريي ونبوȟ املطرب النابȢة يوسف 
: التميمي، ƞساعدة كبار فناناتنا وفنانينا، وستسبك شعاره يف أنȢام ساحرة يشارك يف وضعها فطاحل املوسيقى العربية

كما يشرف املوسيقي التونسي الكبري األستاذ حممد التريكي بǚحياء . مة حجازي، حممد عبد الوهابخليل القباين، سال
w  ... حفلة موسيقية كɁƎ يف قصر امللك األموي
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وقد وجدنا يف جريدة األسبوț يف عددها األول . ا مجعية االƠاد املسرحيسبق أن أخرجته
أن اجلمهور التونسي قد قابلها بǚعجاب شديد وتقدير كبري " تقدƹا هلذه املȢناة حيث 

فقد كانǨ عند  (...)وصفق كثريا ملطربتنا الكبرية فتحية خريي القائمة بدور كليوباترا
 على تلحني املوسيقار الشرقي الكبري املرحوم سيد عرضها يف السنوات الفارطة تقتصر

أما يف هذه املرة فقد أضاف . درويȈ وتلحني املوسيقار اجملدد األستاذ حممد عبد الوهاب
إليها األديب الكبري األستاذ حممد احلبيب املدير الفين جلمعية الكوكب التمثيلي مواقف 

Ɂبوضع تلحني تلك املواقفاوركستر رئيس األ1وعهد إىل األستاذ حممد التريكي...أخر  .
اليت " اإلفريقية" كما مثلǨ املسرحية الȢنائية . 2"فكانǨ مȢناة كƢ ɁƎتع السمع وتسر النظر

  .حلنها سيد شطا واليت من خالهلا أǭارت اهتمامه

-ț 213.ترقيم موسيقي-  

  
 للمسرحية، يłعرف هبا العمل (Prologue)افتتاحيةƢثل هذه اجلملة املوسيقية القصرية 

األوبرايت يف املوسيقى الȢربية، واهلدف منها وضع العمل يف إطاره الفين، وهي Ɵعل املشاهد 
وقد أضفى صاſ املهدي على هذه املقدمة بالرغم . متǖهبا لالستماț والتركيز يف أول مشهد

                                                 
، مثلǨ فيها وسيلة صƎي ودالل صƎي وسهام شوقي "فاتنة قرطاǯ"حلن حممد التريكي أيȒا مسرحية غنائية  1

  :أنظر... ومصطفى الكاملويوسف التميمي واملختار التريكي
-țجريدة األسبو ،ț . 38 Ǹعنوان 23/12/1946، بتاري ǨƠعلى مسرح البلدية" ، عامل التمثيل و ǯفاتنة قرطا"،  
ȋ. 7.  

2   ،țجريدة األسبوț. 1 Ǹعنوان 24/12/1945 بتاري ǨƠ ، "أوبرا كليوباترا"ȋ ،. 7.  
1990ȋ ،. 198.   wتونس، بيǨ احلكمة قرطاǯ،  هلا،، إيقاعات املوسيقى العربية وأشكا)صاſ(املهدي  3
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 التعابري املوسيقية املعروفة خاصة يف املوسيقى من عدم تعامله مع التǖليف اهلارموين، مجلة من
 ولكن بنوț من الȢربيةالȢربية وهي تنبه إىل أول بوادر التعامل مع عناصر املوسيقى 

 :ومن بني هذه العناصر نذكر. االحتشام

òîy‹ß@À@òíjÈnÛa@òîÔîì¾a@Íî—Ûa@ @
Iæë‡íŒ@åiaë@ñ†üëH  

-ț 27. جدول- 

 قية التعبرييةالصيȢة املوسي املعƖ املصطلح

Adlib ريةƜ عزف 
 

Rit تنقيص السرعة بتمالك 
 

  الداعمة القصرية 
 

u 
التوقف 

  املطول

  

Arpèges 
تتايل املسافات 

   الثالǭية

Dynamité 
rythmique et 
mélodique 

 احلركية اإليقاعية اللحنية
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@òîy‹ß@åß@ÑİnÔßIæë‡íŒ@åiaë@ñ†üëH  

  لصŉبŃرł مłحĈب وŁدŉعŁكŃ     ذǈائĈعŅ مĈنŃ سĈرōهĈ مŁا اسŃتŁوŃدŁعŁكŃ   وŁدŁțŉ ا                وɍدة

ŃكŁعŉيŁش ǐذĈى إǈطǊاخل ŁكǐلĈي تĈف ŁادŁز    ŃنǊكŁي Ńمǈل Ƌنǈى أǈلŁع ŉنōالس łțŁرǐقŁي  

ŃكŁعǈلǐطǈا أńانŁمŁز ǃا ǈظĈفŁح    ĊاءŁنŁسŁو ĄاءŁنŁس ĈرŃدŁا البŁخǈا أŁي  

  قĈȒǐي مŁا يŁشŁاءĊ    فǈاخŁȒŃع ĈألĆحŃكǈامĈ القŁȒǈاء          اǃ يƤŁاعة ابن زيدون

ĊاءŁضōالرĈب ĈكŉبŁر łارŁدǐقǈأ    ǄالĈابǈقłم ĈهŃيǈلĈإ ĈțŁرŃاضŁو      

                      هŁكǈذǈا قǈدŃ حŁكǈمŁ    فĈي البŁرŁايŁا حŁكǈمŅابن زيدون

ĈرǈكŃنǊاملĈب ŁسŃيǈل    ĈمŁمćي األĈف łهłمǐكłح  

             يŁا مłنŃيŁتĈي سŁعĈي العĈدŁا    Ǌșلǐمńا عŁلǈيŃنŁا قǈدŃ عŁدŁا            وɍدة

ǊيلĈقłي ǈالŁو ǊولǊقŁا يńعŃوŁر    ɁŁدŉالر łهŁدŁرŃوǈأ łبǐلǈالقŁو  

  

تروي وقائع احلب .          هي مسرحية جديدة الوقائع، من تǖليف عبد الرزاق كراباكة
Ʊد يف هذه املسرحية .  الشاعر ابن زيدونبني والدة بنǨ املستكفي يف األندلس والوزير

ذات الفصول الثالǭة عدة مواقف للȢناء والرقص يف جمالس األمرية والدة، إىل جانب الدراما 
اليت كانǨ حاضرة من خالل معاناة ابن زيدون لصد والدة من جهة وتنكر األمري من جهة 

Ɂاول و. 1أخرƠ ،والدة محايته من حكم ابن ففي ساعة التوديع والسجن ينتظر ابن زيدون
جوهر Ż تستسلم للواقع وتودț حبيبها بكل حسرة، يف جو عابق بالعاطفة اجلرƷة والقلب 

  .اǂطم

                                                 
، 2005، تونس، منشورات اƠاد الكتاب التونسيني، 5 ، أنطولوجيا املسرح التونسي، جمموعة ضفاف)مسري(العيادي 1
ȋ. 85.  w
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وقبل أن Ƴوȏ يف Ơليل األǭر املوسيقي هلذا العمل، البد أن نǘكد أن مȒامينه تظهر 
ȏاألغرا Ɂيف مستو Ȑا إىل أوائل هذه األ. نوعا من التناقƞر Ɂعمال والتجارب وهذا يعز

، وبالتايل فǚن  األحداǫ السياسية واالجتماعيةمنسجم مع واضحǭقايف وعدم بلورهتا لتصور 
  .بدايتها تدل على نسبية مقارباهتا

  

ț 221.ترقيم موسيقي-  

  
  

 استعماله ة اليت اعتمدها صاſ املهدي يف هذا اللحن نتبنييمن خالل الكتابة املوسيق
، الذي حاول أن ȒƸعه جلمل حلنية عربية كاحلجاز والبيايت من خالل (Valse)إليقاț الفالز

، وبذلك يǖخذ اللحن اجلو الراقص  q   /   h  )) (سوداء/بيȒاء(تǖكيده على الصورة اإليقاعية 

اللحنية، هذا، ولو نظرنا إىل كلمات الشعر لالحظنا أŒا ال تتماشى وهذه الصياغة . واملرح
  . حيث أن اǂتوɁ يدور حول الوداț واهلجران

  

                                                 
w  . 198 .، املرجع السابق، ȋ)صاſ(املهدي  1
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bäi@bîç  

                     هŁيŉا بĈنŁا هŁيŉا بĈنŁا    فǈامŃرłنŁا أǈمŃرł األĆمĈريł  اجلنود

 ǈالŁبƅŁوłريĈسŁا نŉيŁا هŁنĈا بŉيŁا    هŉنŁع ǈالŁو   

  لǐف ذĈكǐرɁŁ وŁسŁالǈم                   يŁا ابŃنŁ زŁيŃدłون اهلǈمŁام    أǈوɍدة

ŃريĈصŁى نǈفŃوǈي أĈل ŁǨŃنǊام    كŁرŁى مǈلǐغǈي أĈل ŁǨŃنǊك  

țاǈطłم ĈرŃمĆɊĈا لŁنǈأ    ĈțاŁدŁوǐلĈي لĈونǊلĈهŃمǈون        أłدŃيŁز łنŃاب  

ĈريĈصǈامل Ĉوءłس ŃنĈه مǓ    łțاŁنĈتŃاالم łيدĈفłي ǈال  

  ....اجلǊنłود            هŁيŉا بĈنŁا

              لǈيŃتŁنĈي فĈي بłرŃدŁتŁيŃكĈ    اقǐتĈȒŁي السōجŃنŁ عŁلǈيŃك            وɍدة

ąريĈصŁنŁو ŖيĈلŁو ŃنĈك     مŃيǈلŁع ǃة اǈفǐأŁر  

                        هŁيŉا بĈنŁا هŁيŉا بĈنŁا    فǈامŃرłنŁا أǈمŃرł األĆمĈريł  اجلنود

 ǈالŁب   ƅŁوŁا نŉيŁا هŁنĈا بŉيŁا    هŉنŁع ǈالŁو łريĈس  

ț 231.ترقيم موسيقي-  

         
مجلة حلنية يف مقام احلجاز وعلى إيقاț اخلتم، يقع إعادهتا الكثري من املرات وبنفس 

شرقي يعطي فكرة واضحة على املرحلة التارƸية ألحداǫ ماألسلوب الȢنائي، يف جو 
 .  املسرحية الȢنائية

                                                 
w  . 199 .، املرجع السابق، ȋ)صاſ(املهدي  1
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7 /4-I  ‡à«ïöbäÌÛa@‹¾aë@ïØíÛa@                       

 يف حد ذاهتا Ƣ ،1ثل يف استجواب الشخصيةسنعتمد يف هذا اǂور على مصدر حي
 أنه قدم إىل )1998-1900( حممد التريكييقول.  به من معلومات مكتوبة وشفويةاوما أمدتن

ǯربية كاألستاذ الفاȢتونس العديد من مدرسي املوسيقى ال (Lafage)  الذي أخذ عنه الترقيم
كما تعلم . 1915 وذلك سنة 2 والعزف على Ǔلة الكمنجة على الطريقة الȢربيةاملوسيقي

واألستاذة  (Orlando)  قواعد اهلرمنة باملعهد املوسيقي بنهǰ زرقون على  األستاذ  أورلندو
عديد من Ż تواىل على تونس ال. )Alexandre( واألسباين ألكسندر  (Barbara)باربرا

املوسيقيني الȢربيني من مدرسني وعازفني من جنسيات Ưتلفة كبلȢاريا وروسيا وإيطاليا 
وبولونيا، وتتلمذ عنهم بعد ذلك كل من حممد سعادة وعبد احلميد بن علجية والعروسي 

  .البلريي وغريهم

عة إال أن هذا التكوين الȢريب الذي تلقاه الكثري من املوسيقيني قد فرȏ على اجملمو
املوسيقية عقلية إقحام الكثري من اɇالت الȢربية يف Ưتلف الفرق املوسيقية كǔلة 

، وقد )(Violoncelle والفيوالنسال (Trompette)والترومبات (Clarinette)الكالرينات
حصلǨ هذه اإلضافات والتȢيريات أيȒا يف املعهد الرشيدي بالرغم من عدم تǖقلمها مع 

Ƣ مي الذيȢربية اليت أقحمها حممد . تاز به املوسيقى التونسيةاألسلوب النȢالت الɇومن بني ا
 )(Violoncelle  والكمنجة الكبرية(Flûte)التريكي ضمن املعهد الرشيدي، نذكر الفلوت 

 ɁƎوالكمنجة الك)Contrebasse( الذين عزفوا عليها يف تلك الفترة ȋومن األشخا ،
) Violoncelle (وعلى Ǔلة(François Gût) فرانسوا قوت  (Flûte) نذكر؛ على Ǔلة 

 ومل يتم Alexandre".3)( ألكسندر)(Contrebasse  الكنترباȋ وعلى Ǔلة)Ponora(بونورة

                                                 
 مع حممد التريكي قصد إƱاز Ɯث ơرǯ باملعهد العايل 1986 من سنة به يف شهر جويلية خالل لقاء قمنا من  1

املوسيقى التونسية من خالل إنتاǯ أمحد الوايف وƦيس الترنان وحممد التريكي، ) مسري(بشة: أنظر.  بتونسللموسيقى
  . 123ȋ .1987رسالة لنيل شهادة األستاذية يف املوسيقى، املعهد العايل للموسيقى بتونس، 

من . يقول حممد سعادة أن حممد التريكي هو أول من أدخل العزف على Ǔلة الكمنجة بالطريقة الȢربية يف تونس  2
 Ǹزناه مع حممد سعادة بتاريƱ12/01/1987خالل حوار أ.  

3 BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), op .cit. p. 196.                                      w
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تعويǓ Ȑلة الفلوت بالناي إال يف احلفل الثاين للمعهد الرشيدي حني شارك فيه علي 
Ƒاحلل Ȉ1الدروي.   

ضمن التركيبة التقليدية للتخǨ من الثابتة،  الȢربية  املوسيقيةإن إقحام هذه اɇالت
 املوسيقية يفسد احلس السمعي لɊذنوشǖنه أن يȒر بالرصيد الكالسيكي للموسيقى 

Ȣد هذا، و.ربيةااملƟ الت التقليديةɇاول يف هذا اإلطار، نفسهااƠ ا دخيلةŒǖوك  ȏأن تفر 
 الصوتية واليت فاملسارات اللحنية.  ولكن دون جدوɁ داخل تركيبة موسيقية جديدةوجودها

 تفقد هويتهاو Ɵد نفسها شيǞا فشيǞا متȢرية وغري طبيعية  التقليديةتصدرها اɇالت املوسيقية
ſة  فكر جديد يدعو إىللصاǭ2احلدا.   

  

òÓ‹Ï@ð‡î’‹Ûa@‡èÈ¾a@ @

-ț 28. جدول-  

 تركيبة الفرقة
  موقȜ اɇلة

من التǺت 
 التونسي التقليدي

 تركيبة الفرقة
  موقȜ اɇلة

من التǺت 
 التونسي التقليدي

  استنتاجات

  دخيل  عود شرقي  أصيل عود عريب

  لدخي  قانون  أصيل  رباب

  دخيل  كمنجة  دخيل  دربوكة

  دخيل  كنترباȋ  أصيل  نȢرات

أșهرت هذه 
التركيبة املوسيقية 
مزجا واضحا بني 
Ǔالت غربية 
ومشرقية دخيلة مع 
Ǔالت تونسية 

                                                 
 .1986 من خالل لقاء أƱزناه مع حممد التريكي سنة 1

2 GUETTAT (Mahmoud), La musique classique du Maghreb, Paris, Sindbad, 1980, p. 257. Voir 
aussi : GUETTAT (Mahmoud), La musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb, op. cit. 
p. 356.   w
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  دخيل  فيولنسال  أصيل  طار

فلوت Ż   دخيل جمموعة صوتية
 عوضǨ بالناي

  دخيل

 وهو مزǯ. أصيلة
يعƎ على اƟاه 
 موسيقي مبين
عالقتني ǭقافيتني؛ 
املثاقفة املشرقية 

   .والتثاقف الȢريب

  

كان هلذا التيار األورويب الذي فرضه االستعمار من جهة وفرضته بعȐ العøائالت             
      Ɂر كبري التونسية الراقية من جهة أخرǭعلى األسلوب املوسيقي   أ       ǯاøالتونسي من حيث إنت 

 االستقالل حيث تǖسس    دوقد تواصل هذا التǭǖر باملوسيقى الȢربية إىل ما بع        . األعمال الفنية 
 وأشرف  )Nikoley( الذي قاده يف البداية اإليطايل       1969األوركستر السمفوين التونسي سنة     

  .1عليه بعد ذلك أمحد عاشور، الذي مازال يباشره إىل يومنا هذا

 Ƹص التالحني الȢنائية املسرحية، فقد اشتȢل حممد التريكي مع البشري املتهين أما فيما
يف مجعية املستقبل ملدة سنتني، ƞعية السيد شطا الذي أتى بالروايات التمثيلية الȢنائية ويف 

اليت قام حممد " بنات اليوم"و" العروسة اجملنونة"و" العشرة الطيبة"و" اكليوباتر"مقدمتها 
أما األحلان اليت أƱزها يف إطار املسرح الȢنائي ƢثلǨ يف أوبريǨ . كتابة موسيقاهاالتريكي ب

يت كتبǨ بالطريقة اهلارمونية  وال1933 يف أواخر سنة (Samson et Dalila)"مششوم ودليلة"
 (Conservatoire)مدير الكنسرفاتوار(Fernom Dibez)استعانته باألستاذ فرنان ديبازبعد 

 كما .(Symphonisme) وسينفونزم(Salambo)إىل جانب أوبرات صالمبويف تلك الفترة، 
حيث أصبحǨ مدهتا " كليوبترا"قام يف مجعية الكوكب بǚضافة بعȐ املقاطع ألوبرات

  .   تتجاوز الثالǫ ساعات
                                                 

 مسفوين على النمȔ الكالسيكي، يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، يف حدود اتر عرفǨ تونس أول أوركاس1
  :أنظر. هذا ومل Ʊد أي إشارة يف الكتابات والبحوǫ املوسيقية تدلنا عن إمكانية مشاركة التونسيني فيه. 1872سنة 

- DARMON (Raoul), Du café chantant au Music-Hall à Tunis, à la fin du XIX siècle, in: 
Bulletin Economique et Sociale de la Tunisie, N°. 82, Tunis, Résidence Générale de France à 
Tunis, 1953, p. 88.  w
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بالرغم من تǖكيد اجلميع عن مساƵة حممد التريكي يف بناء هذا املسار الفين املوسيقي 
خاصة، فǚننا مل Ʊد أي أǭر لتلك األعمال الȢنائية املسرحية سواء كان يف فترة األربعينات 

  . بالصورة أو الترقيم املوسيقي

لكن، وبالرجوț إىل ما كتب يف الصحافة يف تلك الفترة Ʊد أن حممد التريكي قد 
يعتƎ رائدا يف هذا اجملال من حيث تلحني املوسيقى الوصفية للمسرحيات اليت كان يشرف 

يف اهلادي العبيدي حيث جاء أنه       االيت كتبها الصح" الذبائح"وسيقيا كمسرحيةعليها م
. 1" يديره األستاذ حممد التريكياتصاحب Ƣثيل فصوهلا موسيقى وصفية يعزفها أوركستر" 

متينة "حيث Ź وصفها بكوŒا " فاتنة قرطاǯ"كما كانǨ له مساƵة أخرɁ يف مسرحية 
وقد مجعǨ هلا عناصر قوية من . صلة بيننا وبني ماضينا البعيداحلبكة سامية املوضوț، هي 

فواضع حلنها ورئيس أركستراها هو املوسيقار الكبري حممد . Ʊوم املسرح واملوسيقى
كما امتاز حممد التريكي أيȒا بتنشيطه العروȏ املسرحية بني فصوهلا، إذ جاء . 2"التريكي

تار برئاسة املوسيقار األستاذ حممد التريكي ينشد  ƯيŌيقĈوسĈ مŅǨłحŃنŁ" يف جريدة األسبوț؛ 
ومن املقاالت اليت تǘكد . 3"ة مقطوعات غنائية حديثةيعليه مطربات ومطربو اجلمع

مشاركات حممد التريكي وفرقته بني فصول املسرحيات وبصفة تعود عليها اجلمهور هو ما 
األستاذ حممد التريكي فهو أما " ؛ "لوال احلرب"جاء يف جريدة األسبوț، على إǭر مسرحية 

كاملعتاد يترأȃ الفرقة املوسيقية املختارة اليت تساند بالبل املوسيقى التونسية يف إنشاد 
  .4"مقطوعاهتم الساحرة خالل فصول االستراحة

  

  

  

                                                 
1  ț ،ț48 .جريدة األسبو Ǹ02/03/1947، بتاري .  
2  ț ،ț38 .جريدة األسبو Ǹ23/12/1946، بتاريȋ ،. 7.  
3 ț ،ț42 .جريدة األسبو Ǹ19/01/1947، بتاري.  

4  ț ،ț46 .جريدة األسبو Ǹ16/02/1947، بتاري.  w
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òÓ‹ÏïØíÛa@‡à«@@ @

-ț 29. جدول-  

ȼتركيبت  
Ȝمن  املوق 

التǺت 
  التقليدي

ȼتركيبت  
Ȝمن  املوق 

التǺت 
  التقليدي

  نتاجاتاست

  دخيل  قانون  دخيل  عود شرقي

  كمنجة  دخيل  دربوكة
(Violon)  

  دخيل

  باتري
(Batterie) 

  دخيل
ȋكنتربا  

(Contrebasse) 
  دخيل

  أصيل  طار
  فيولنسال

(Violoncelle) 
  دخيل

  دخيل  ناي  دخيل جمموعة صوتية

يشمل عدة 
  مطربني

  *  *  دخيل

أقحم حممد التريكي يف 
 عدة Ǔالت غربية فرقته

ومشرقية متفاعال مع 
توجهات حممد عبد 

 وحممد الوهاب
 القصبجي يف مصر
ومنسجما مع كل ما 
 تلقاه من دروȃ أكادƹية

. الȢربيةيف املوسيقى 
كانǨ اختياراته سائرة ف

يف اƟاهني اǭنني؛ اƟاه 
املوسيقى التثاقف مع 

 مع  واملثاقفةالȢربية
  .املوسيقى املشرقية
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Ɂمسرحية وتراقيم موسيقية  ويف غياب األرشيفات لد ȋحممد التريكي، من نصو 
من خالل اللقاء الذي أƱزناه معه يف تلك الفترة، حاولنا أن نبحث عن بعȐ األعمال اليت 
ƹكن أن تدرǯ يف التوجه املسرحي من خالل بعȐ األساليب الȢنائية التمثيلية كاستعمال 

أرȏ  " كنشيد  الȢنائيةبعȐ أعمالهحممد التريكي احلوارات بني املطربني واملنشدين يف 
  .على سبيل املثال" بالدي

  

ð†ýi@Šc  

  احŃمĈ زŁرŃعŁنŁا...اسŃقĈ أǈرŃضŁنŁا...يŁا رŁبŉنŁا...            رŁبŉنŁا:اŎموعة

Ȱي:الطفĈبǈي أĈبǈي...              أĈبĆاأل łمŃهŉا الشŁهŊيǈأ  

  يدł يŁا صŁبĈي؟مŁاذǈا تłرĈ...               نŁعŁمŃ نŁعŁمŃ:األب

Ȱالطف:ĈبŁسǐكŁر مŃيŁخ łȏŃرĆي؛ األĈبōدŁǘłي مĈل ǈالǈق Ńدǈق                

  القǈمŃحł وŁالشŉعĈريł وŁالتōنيł وŁالتŊمłورł...            نŁعŁمŃ  نŁعŁمŃ:اŎموعة

               كǈذǈلĈكŁ الزŉيŃتłونǊ وŁاللƋوŃزł وŁاللƋيŃمłونǊ:الفتيان

      ĈǭمŁارł بĈالǈدĈي لǈيŃسŁ لǈهŁا نŁظĈريƭ: łموعة الفتيان

                 نŁعŁمŃ نŁعŁمŃ يŁا وŁلǈدĈي األĆرłȏŃ خŁيŃرł مŁكǐسŁبĈ:األب

              خŁيŃرŁاتłهŁا كǈثĈريŁة مŁذǐكǊورŁةǆ فĈي الكǊتłبĈ:اŎموعة

Ȱالطف:ŉمǊأŁي وĈدǈلŁب ŁȏŃرǈأ łǨŃبŁبŃحǈي أĈدǈلŁا وŁا يǈذĈا لǈذĈي              لĈبŁسŁنŁي وĈت  

             هŁيŉا هŁيŉا نŁزŃرłțŁ أǈرŃضŁنŁا الكǈرŁƹĈة:اŎموعة

                     ǊǭمǊǭ ŉمŉ نŁجŃنĈي ǈǭرŃوŁةǄ عŁظĈيمŁة

                                                  w
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ار شحذ مقارنة باملȒامني واألغراȏ ألعمال الفنية السابقة، يندرǯ هذا العمل يف إط
 ذودالوعزائم الشباب من أجل النهوȏ بالبالد والعمل على اǂافظة على ǭرواته الفالحية 

 يف تراǭنا ة اليت هي من سيم أجدادنا وǓبائنام إىل جانب التǖكيد على مبادǛ الشها هذا.عنه
 اƟاه ضد التثاقف من خالل وتنم على  يف هذا السياقفاملواقف واضحة وغري بريǞة. العريب

   . وتشتيتهاطمسهاوية والوطنية اليت سعى املستعمر إىل  أƵية األرȏ يف Ơديد اهلالتركيز على

- ț 1-24.ترقيم موسيقي
 

 

                                                 
1   Ǹتدوين بقلم حممد التريكيمن نس.  w
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اعية حافظ حممد التريكي يف هذا اللحن على الكثري من اخلصوصيات اللحنية واإليق
املتعارف عليها يف عملية بناء قالب النشيد؛ كالسري اإليقاعي واجلو احلماسي الذي تعƎ عنه 
الكلمات، دون  استعمال اǂاسبات املوسيقية أو التكثيف من مواضع السكوت، مما أعطى 

  عمد يف الكثري من احلاالت إىل تȢيريإال أنه. للنشيد طابعه الȢنائي واحلماسي املتواصلني
 . أفقد التوازن بني اللحن واإليقاț مما)2/2 فø¾  إىل 2/4من ( وسريع بشكل مكثفلوزنا

 من املتباعدة، التركيز على املسافات كما أنه بدا واضحا من خالل هذا اللحن
، (Octaves)فديوان (Sixtes)فسداسيات (Quintes)تإىل Ʀاسيا (Quartes)رباعيات

فهذا األسلوب املستعمل يǘكد جليا مدɁ . النهايةبǖسلوب غريب متواصل من البداية إىل 
w  . على إنتاجه املوسيقيكادƹي الذي تلقاه حممد التريكيتǭǖري التعليم املوسيقي األ
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هذا، ونالحظ من خالل قراءتنا هلذا اللحن املوسيقي، استعماال مكثفا ومفتعال 
ا أفقد جازكار كردي، مملبعȐ التلوينات اللحنية اليت ال تتماشى واملسار اللحين ملقام احل

  . اللحنية النشيد نوعا من اجلمالية

òÜÈnÐ¾a@òîÔîì¾a@pbäíìÜnÛa  

-ț 1-25. ترقيم موسيقي  

  
  

 Ȱجهاركاه: 1التلوين املوسيقي املفتع Fa  

  
 Ȱحجاز نوا: 2التلوين املوسيقي املفتع Ȝاوند كردان مŒ  

  
  

                                                 
1  Ǹتدوين بقلم حممد التريكيمن نس.  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   ǩƗ ǺǩǷƍتƥƎيǩƗ ƟƗƸمƭƸƾيƕƘǲǚǩƗ ƞيǝ ǰǭ ƞتƛ Ƙǭ ƝƸيƛƸƮǩƗ ǰيƲǩƗ ƸƱƗǷƍ ǺǩƑ ǰمƾيI ƟƘǲ-4ـــــــــــــــــ

 178

  

  راست كردان فراست نوا فنهاوند جهاركاه: 3سيقي املفتعȰ التلوين املو

  
  

يبدو أن حممد التركي ومن خالل إنتاجاته املوسيقية واملسرحية اليت تعرضنا إليها قد 
فتجده . عاȇ فترة فنية اتسمǨ باالزدواجية الثقافية يف تعامله مع عناصر املوسيقى الȢربية

 تقليديا وأحيانا أخرɁ تركيبة أوركسترالية صȢريةأحيانا يستعمل يف عروضه املسرحية ơتا 
كما أنه Ʒاول يف . (Orchestre de chambre)يطلق عليه بǖوركستر الصالونمشاهبة ملا 
 إدخال بعȐ خصوصيات املوسيقى الȢربية كاملسافات  ويف العديد من املراتتالحينه
ا استعماالت شكلية ومفتعلة  أŒ، ألحد هذه التالحنييف سياق Ơليلنا وقد رأينا .املتباعدة

 من املوسيقى الȢربيةالتفاعل مع فاألهم هو ليس . أضرت ƞسارات اللحن بشكل واضح
 بل األهم هو كيف ƹكن لنا أن نستȢل مكونات تلك املوسيقى من أجل خلق أجل التفاعل،

هدفا يف  ليسǨ  اليت نتحدǫ عنهاةدŉكما أن هذه اجلĈ. تعابري فنية ومشهدية ومجالية جديدة
 الذايت الرتقاء بفنه بشكل جيد مع الوعييف احد ذاهتا بل هي غاية يسعى إليها كل حماول 

  .  أصيل وما هو دخيلبكل ما هو

  

  

  

  

  

    w
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  8 /4-I ïöbäÌÛa@‹¾aë@ïi‹ÔÈÛa@íÈÛa@‡jÇ@‡à«                    

ة املوسيقية ، الشخصية الفني)1968-1902(تعتƎ شخصية حممد عبد العزيز العقريب
التونسية اليت شهدت تذبذبا كبريا وواضحا من حيث التكوين املوسيقي من جهة والفين 
املسرحي من جهة أخرɁ، إذ Ʊد كثري التǭǖر باملدرسة املشرقية األوىل املتكونة من عبد 
احلمويل والشيǸ املنيالوي والشيǸ السفطي وداود حسين وزكي مراد ومنرية املهدية وسالمة 

ي وسيد درويȈ وصوال إىل حممد عبد الوهاب وغريهم من املȢنني وامللحنني الذين حجاز
خلدوا بصمات فنية موسيقية مازلنا إىل يومنا هذا نستمد منها أفكارا ومناهǰ يف التǖليف 

   .والتلحني والȢناء

ïi‹ÔÈÛa@íÈÛa@‡jÇ@o¦@ @

-ț 30. جدول-  

ȼتركيبت  
Ȝلة موقɇيف ا 

التǺت 
  التقليدي

ȼتركيبت  
  يف   اɇلةوقȜم

  التǺت التقليدي
  استنتاجات

  دخيل  ناي  دخيل  عود مشرقي

  دربوكة

  
  دخيل

  كمنجة

(Violon)  
  دخيل

  لأصي  مطرب الفرقة  دخيل جمموعة صوتية

Ƣثل هذه التركيبة 
املوسيقية تقليدا 
للتخǨ املشرقي 

كان عليه الذي 
سالمة حجازي 
وحممد عبد الوهاب 

 ماأوىل إنتاجاهتيف 
   املوسيقية
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 دهجلكان حممد عبد العزيز العقريب يواكب عروȏ سالمة حجازي من خالل مصاحبته  
ومسرح  (Théâtre municipal)للمسارح التونسية يف تلك الفترة مثل املسرح البلدي

، 1ومواكبته بعد ذلك دروȃ كامل اخللعي وعلي الدرويȈ صحبة حممد التريكي (Rossini)روسيين
ǎشرقية واألدوار، كما تعلم الكثري من املوشحات وزان واملقامات واملوشحات املذان أخذا عنهما األالل

حيث أداها " أوț تكلمين"عن الشيǸ أمني حسنني سامل وغƖ له من تالحني زكريا أمحد أغنية 
  .2العقريب ƞصاحبة عازف البيانو حممد القادري

ïi‹ÔÈÛa@íÈÛa@‡jÇ@o¦Ëc@À@@òîä "àÜØm@Êëc"  

-ț 31. جدول-  

ȼتركيبت  Ȝلة موقɇيف ا 
  استنتاجات  التǺت التقليدي

  دخيل  بيانو

Ǩأصيل  مطرب التخ  

  دخيل  مذهبجية

هي تركيبة موسيقية مصȢرة مشاهبة لتخوت 
 Ǩالفرق اليهودية الرجالية والنسائية اليت كان
. توجد يف بداية القرن العشرين يف تونس

وهي Ƣثل شكال من أشكال املثاقفة الداخلية؛ 
  .أي مثاقفة يف إطار ضيق

@Êëc@àÜØm@ @

  أǊوŁț تŃكøǈلƍمŃنĈي       بŁابŁا جŁايō وŁرŁايŁا
ŃمĈاهǈا فŁايŉيŁو ǐلŁعŃزĈي        يōنĈه مǊالŁب ǐذłاخŁي    

  أǊوŁț تŃكǈلƍمŃنĈي
   بŁارŃدłونǐ يŁا حŁبĈيبĈي       بŁابŁا رŁاجłلǓ ǐسĈي

                                                 

، طرابلس، اللجنة العليا لرعاية الفنون )3الكتاب الليƑ(، نظرات يف املوسيقى واملسرح، )حممد عبد العزيز(العقريب 1
  . 156ȋ. 1967واɇداب، 

w  .21/11/2001رنامǰ إذاعي قدمه لطفي املراƷي حول املسرية الȢنائية واملسرحية ǂمد عبد العزيز العقريب بتاريǸ  ب  2
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                       ŁاجŁح ǐȔŁسŃبǈى أǈلŁي عĈاسŁسŃحĈإ ŃحŁرŃجĈة      ي  
     يŁا سŁالǈمŃ لǈوŃ شŁافǐنĈي       وŁيŉاكŃ وŁعøŃرĈفǐنĈي                     

    كǈانǐ يŁعŃمĈلǐ غøǈارŁة      وĈيلøĈمŃ الøحŁارŁة                     

    إĈمŃشøĈي بŁعĈيدŃ عŁنōي       مŁا تłوقĈفŃ مŁعŁايøŁا                     

    وŃخŁلƍيكŃ مĈسŃتøŁنōي        جŁنŃبĈ احلǊوضŁايøŁا                     

    أǊوŁț تŃكøǈلƍمøŃنĈي        بŁابøŁا جŁايō وŁرŁايŁا                     

-ț 1-26. ترقيم موسيقي  
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لكالسيكي الȢريب  شديد التǭǖر بالȢناء واملسرح ا، كان العقريبإىل جانب ذلك
Ȑأبي ǯكما تعلم قواعد . وخاصة الفرنسي الذي تعلمه يف البداية من قبل املسرحي جور

 حيث اعتƖ به أستاذ (Chorale de Tunis)الȢناء عندما نشȔ يف مجعية كورال تونس 
 وعلمه الترقيم املوسيقي وأساليب الȢناء على (Déchant)الȢناء الفرنسي اجلنسية ديشون 

  Ż  تلقى قواعده الفنية والتقنية .(Baryton)1 الȢربية وصنفه ضمن أصوات الباريتونالطريقة
إن اهتمام . 2أǭناء تواجده بفرنسا أǭناء تعاقده مع اإلذاعة الفرنسية يف القسم العريب منها

العقريب بالفن املسرحي الكالسيكي يبدو توجها ال غرابة فيه، حيث أن أول دروȃ تلقاها يف 
املدرسة االبتدائية على يدي اهلادي عويǰ الذي  "ال كانǨ على تلك الشاكلة يف هذا اجمل

  .3"(Molière) وموليار(Corneille)كان يلقي لتالميذه البعȐ من مقاطع كورناي

كان حممد عبد العزيز العقريب يتقن اللȢتني العربية والفرنسية، وهو ذو ǭقافة مزدوجة 
 النصوȋ املسرحية من العربية إىل الفرنسية أو من مكنته من ترمجة واقتباȃ الكثري من

الفرنسية إىل العربية واللهجة العامية التونسية، ومن أهم املسرحيات اليت قام بترمجتها نذكر 
هذا وقد . لدƹون الي" ماال تيستا"لكوكتو و" أوديب امللك"ملوليار و" الطبيب املȢصوب"

النساء "لعلي أمحد بكري و" أبو دالمة" ة أƵهاأخرǯ الكثري من املسرحيات ضمن فرقة البلدي
جلون بول " واأليادي القذرة" ǂمد احلبيب" جيل اليوم"ليوسف السباعي و" يف خطر
كما . 4ملوليار وغريها" مريȐ الوهم"لشكسبري و" عطيل"و (Jean Paul Sartre)سارتر

بتونس يف بداية القرن اليت قدمها سليمان القرداحي " صالح الدين األيويب"عمل يف مسرحية 
                                                 

1  ،Ǹبتاري ț19/10/1953 جريدة األسبو.  

لتمثيل التحق العقريب ƞعهد روين سيمون أحد أعȒاء جلنة االمتحانات يف معهد ا "جاء يف جريدة األسبوț الفين  2
أما أول اختبار للعقريب كان تالوة بعȐ ...الذي ơرǯ عنه بيار براسور وجان ماري وميشال مرغن(...) الفرنسي

جريدة األسبوț، األستاذ العقريب : أنظر". اليت تلقاها من أستاذه جورǯ أبيȐ" الȒمري"األشعار الفرنسية لفيكتور هيقو
ț ،ثل يف باريسƹ.27 Ǹ1946 جوان 23، بتاريȋ ،. 8 .خرǓ ن ) روين سيمون(إين: " كما جاء يف عددǖسعيد ب

ليس فرنسيا كما تبادر ذلك ألذهانكم ولكنه عريب تونسي، أحب ) ملوليار(أخƎكم أن املمثل الذي قام بدور طرطوف
جريدة : أنظر". املسرح عموما واملسرح الفرنسي خصوصا وهلذا أرɁ لزاما علي أن أشكره عن إجادته للتمثيل

  .16/12/1946ȋ ،. 7، بتاريǸ 37 .أمام كبار الفنانني الفرنسيني، ț" طرطوف"سبوț، األستاذ العقريب Ƹرǯ دور األ
3   Ǹبتاري ،ț19/10/1953جريدة األسبو.  

w  .124 .، املرجع السابق، ȋ)حممد(هعباز  4
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اليت حلن موسيقاها سيد درويȈ " كليوباترا"العشرين، يف دور ساكوȃ، ويف مسرحية 
وحممد عبد الوهاب وأضاف هلا حممد التريكي صحبة سيد شطا بعȐ املقاطع املوسيقية 

Ɂنائية األخرȢوال.  

 إىل جانب  عبد العزيز العقريبقام هباإن التنوț يف التجارب الȢنائية الركحية اليت 
تنوț أغراضها وسياقاهتا الثقافية واملوسيقية تدل على مرحلة فنية متسمة بالȒبابية وعدم 

االنصهار أحيانا يف الثقافة املوسيقية املشرقية بǚيقاعاهتا ومقاماهتا وأسلوب أدائها إن . الوضوح
القدرة دم  لدليل واضح على ع،، واقتباȃ األعمال الȢنائية الȢربية من جهة أخرɁجهةمن 

 فالتعامل مع األحداǫ الظرفية Ɵعل من املقاربات . التبعية املشرقية والȢربيةعن التخلص من
  . النسبية يف التوجهات الثقافيةملبدأȒơع  عبد العزيز العقريب  اليت اختارهاالفنية

 وبالرغم من Ƣكن العقريب من كل اɇليات الفنية املسرحية والȢنائية من ترمجة 
ȃ وإخراǯ وƢثيل وتدريس والنقد املسرحي، فǚنه مل ƶد شهرة كبرية، بل منيǨ العديد واقتبا

Ȑأبي ǯثله . من أعماله بالفشل مثلما حصل سابقا ألستاذه جورƢ أما السبب لذلك هو
 جهةالكامل لثقافتني غري حملية أال وهي الفن والȢناء املسرحي املشرقي املصري والسوري من 

لكالسيكية الفرنسية كمنهǰ إلخراǯ كل املسرحيات مهما كانǨ واơاذه املدرسة ا
ولكن يرجع له الفȒل يف كونه أول Ưرǯ . جهةنصوصها ومرجعياهتا الثقافية والفنية من 

تونسي يتجه يف أعماله يف توșيف الرموز والدالالت واإلƷاءات الشعرية الدقيقة، واستخدام 
لفين واليت تعطي قمة للفعل املسرحي، إىل جانب األلوان الظاهرة املوحية بǖجواء العمل ا

كما يرجع له الفȒل يف . اإلشارات الرمزية اليت استȢلها يف الديكور واإلكسسوارات وغريها
ترسيǸ دعائم وقواعد املسرح عموما واملسرح الȢنائي بصفة خاصة أǭناء تدريسه هلذا الفن 

يل العريب حيث تعلم عنه اجلميع كيفية  ويف تونس يف مدرسة التمث1بليبيا ملدة ǭالǭة سنوات
التلفظ باللȢة العربية واإللقاء وعملية استȢالل الفȒاء املسرحي من خالل Ơركات املمثل، 

  .ومن أهم تالمذته علي بن عياد واملنصف السويسي

                                                 
1   Ǹمرور بتاري ǫناء حادǭ1968 أفريل 12حيث تويف فيها أ.  w
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أما األǭر الوحيد لɊعمال اليت ساهم فيها العقريب بالتلحني والتمثيل هي مسرحية 
اليت قدمتها فرقة الكوكب التمثيلي واليت كتبها الكاتب والشاعر " نوالدة وبن زيدو"

وهي تروي ما حدǫ بني والدة بنǨ . )1945-1898(واملسرحي عبد الرزاق كرباكة
وقد قام بدور والدة املطربة فتحية خريي ويف دور ابن زيدون . املستكفي والوزير ابن زيدون
 ساهم فيها هذا األخري بالتلحني هو اللحن ومن املقاطع اليت. حممد عبد العزيز العقريب

  .مع تصرف يف األبيات بنȢمات Ưتلفة" والدة وابن زيدون"االفتتاحي ملسرحية 

‡î“ã   

                         ĈرŁشŃعŁم łرŃيŁر    خŁوŃهŁن جŃاب ĈمŃزǈا احلŁبǈأ ŊدŁس     

  ŅرøĈفǐظłا مøŁيǐلłالع łكǈلŁي                            مĈانøŁمĆاألĈب      

ĈانŁمŉي الزĈف       ŁرłبǈكŁا وøŁيŃنŊى الدǈلŁتŃاعŁو                              

                         łاهøŁهŁي نĈف       łاهǈطŁخ ŃنŁود مłدłسŁو ŌدŁس     

                        ĈاينøǈفŉالتĈب       łهǈالŁتŃر ابćøŃهŉا الدøŁمŁدŃعŁب      

                          ǊانŁجŁرŃهŁم       ĈاينŁمŉالز ĈسŃمǈي أĈف ǈانøǈك    

      عŁبŃقǈرĈيƋøا فĈي البŁيøŁانĈ         وŁاملǈعøŁانĈي                        

-ț 1-27. ترقيم موسيقي  

  
                                                 

1978ȋ ،. 69.  w، تونس، وزارة الثقافة، 5 .، املسرح الȢنائي بتونس، احلياة الثقافية، ț)زيزحممد عبد الع(بن عثمان  1
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 عبد العزيز العقريب بالنمȔ املشرقي يعطي هذا اللحن أكƎ دليل على مدɁ تǭǖر حممد
القدƇ الذي يرجع بنا إىل فترة أيب خليل القباين وسالمة حجازي ومن سبقهما من مطربني 

شرقي التركيب مهذا اللحن هو . وملحنني وفدوا على تونس يف بداية القرن العشرين
يقاعي مركزا موسيقيا وإيقاعيا، حيث استعمل فيه إيقاț الدارǯ يف تشكيله النȢمي واإل

شرقي مع توșيف كلمات كل هذا التوجه املوسيقي امل. أساسا على مقام العراق الشرقي
  . Ƣدح أبا احلزم ابن جهور، ƶعلنا يف إطار وجو من التواشيح األندلسية

 ولكن وبقدر ما Ʊح العقريب يف تشخيصه وتقدƹه جلل األدوار الȢنائية، إال أن أهم 
 اليت حلن اجلزء 1"كليوباترا" يف أوبرات (Marc Antonio)نطونيودور اشتهر به هو دور أ

بعد ذلك لتلحني الفصل  )1991-1901(2األول منها سيد درويȈ وعهد ǂمد عبد الوهاب
  .الثاين والثالث من املسرحية

، الفتاة (Antonio) هي البطلة اجلميلة اليت تƖȢ هبا أنطونيو(Cléopâtre)كليوباترا
تȒحي من أجل .  واجلذابة، اليت تعمل جاهدا لتجعل من مصر بلدا مزدهرااملثقفة والذكية

وشديدة التعلق باألرȏ اليت تعشقها، وƠترم  Ơترم القداȃ. عائلتها وتعامل جيدا خدمتها
ȃǖيق هبا الدنيا وتصل إىل شدة اليȒعندما ت ǃ ǜكثريا خصوصيات ديانات أجدادها وتلتج .

اجلانب األنثوي الطبيعي، حيث تظهر يف " كليوباترا"أوبرات لقد أșهر فيها أمحد شوقي يف 
Ǔخر األوبرات وهي تبتلع السم، ولكن بعد تǖكدها من طرف القداȃ بǖن هذا السم لن يǭǘر 

  . 3على جسدها، فتبقى حية

  
                                                 

أوديب امللك، شحاتة يف ليلة من ألف ليلة، أنطونيو يف كليوباترا، "  : حممد عبد العزيز العقريبمن أشهر أدوار  1
، 1959ديسمƎ / نوفمƎ/، أكتوبر ț. 4ȃ ،. 1جملة املسرح، : أنظر"....رادامس يف عايدة، أنطونيو يف تاجر البندقية

ȋ. 73.  
  :أنظر.  بطلب من منرية املهدية1927حلن حممد عبد الوهاب هذا اجلزء من األوبرات يف سنة   2

- BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 515. 
نس، نقل هذا اللحن إىل  وعند حلوله بتو.هذا، وقد عوȏ سيد شطا عبد الوهاب يف هذا الدور مصاحبا منرية املهدية 

  .الكثري من املȢنني ومن بينهم حممد عبد العزيز العقريب
3 LANDAU (Jacob.M), op. cit. p. 117.  
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ìŽîžãìİžãcflë@ìŽîžãìİžãc@bflãc  

ĊاءøŁنĈغ ōبǊاحل ĈنŁا        عøŁنŃيŁوحłرĈا لŁا مŁنǈأ         

                             غǈنōينŁا فĈي الشŉوقĈ        أǈوŃ غøǈنōي بĈنøøŁا

         نŁحŃنł فøĈي احلǊبō        حŁدĈيøثǆ بŁعŃدŁنøŁا

ǐونøøłنǈاحل łحøيōا      الرŁنĈوǐڤŁش ŃنŁع ŃǨŁعŉجŁر                           

ǈكŁا بøŁنŃيŁنŃيŁعĈبŁى                                 وø)ǐونøłتǈاهل ǊنǐذøǊامل(  

ǐونøøøøłجŊالش      ĈاتŁاسǈفłن ŃنĈا مŁنǐثŁعŁبŁو                           

                           فĈي حŁوŁاشøĈي اللƋيŃلĈ     ذǈرŃقøǄا وŁسŁالǈمăøا

                           خŁبōرĈي يøŁا كøǈاłȃ     وŁاشŃهŁدŃ يĆøا وŁتĊøŁر

                         ĈوŃارŁوŃرŁمǈا قøøŁي ǫōدŁحŁو      ǊلøŃيǈا لøŁي   

         هŁلǐ جŁنŁيŃنŁا مĈنŃ رłبŁى         األćنĈøŃس السŉمĊøŁر

                          وŁرŁشŁفǐنøŁا مøĈøنŃ        دŁوŁالĈيهøŁا املǊنøøŁى

      Ŋبøƌاحل ǊاةøøŁيǈاحل                        ǊاةøĆøيǈاحل ŊبǊاحلŁو    

ɁŁوøøŉالن ŊرøĈا         سøøŁنĈتŁحŃرǈف ŃنĈم Łوłه                          
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-ț 1-28. ترقيم موسيقي 

  
شكسبري تǭǖر بقصة كليوباترا اليت ألفها فبالرغم من أن موضوț األوبرات شديد ال

 واملسرح الȢريب، فǚن عبد الوهاب مل يلجǖ يف تلحني هذه األوبرات إىل واملنتمية إىل الثقافة
خصوصيات املوسيقى الȢربية كاستعمال اهلرمنة وما Ƣتاز به من خصوصيات 

شرقي خالص، يف مبل قدم اللحن بǖسلوب .  وقواعد موسيقية(Orchestrale)أوركاسترالية
فاختيار العقريب هلذا اللحن وتقدƹه . قليديمقام البيايت ويف جو طريب يعتمد التخǨ العريب الت

شرقي اختاره منذ مساعه مبنفس الشاكلة اليت اقترحها عبد الوهاب، يعƎ عن توجه موسيقي 
ات سالمة حجازي يف مسرحياته الȢنائية اليت قدمها يف بداية القرن ڤلقصائد ومونولو

لȢنائية اليت أتى هبا سيد العشرين، وقصائد وموشحات كامل اخللعي، إضافة إىل األعمال ا
فهذا التوجه الثقايف الذي . 2)1968-1894(شطا وحسن بنان والشيǸ أمني حسنني سامل 

عرف به املسرح الȢنائي يف تونس، يف تلك الفترة، يدل عن موقف فكري وأديب Ʋو الȢناء 

                                                 
  .شخصيتدوين   1
، )1968-1958(و) 1945-1938(هو أحد من أهم مطريب النصف األول من القرن العشرين، قدم إىل تونس يف فترتني   2

" بزيادة يا قلƑ"ورمȒان عكاشة " الشوق شوقي والȢرام غرامي"ه أحلان أدوار داود حسين امتاز بȢنائ. حيث تويف هبا
أنظر املطوية حفل اجملموعة املوسيقية ". أوț تكلمين"و" شبيك لبيك" أمحد اوبعȐ األحلان يف قالب الطقطوقة لزكري

w  .   10/11/2004تاريǸ ملدينة تونس بقيادة نوفل بن عيسى اخلاصة بتكرƇ الشيǸ أمني حسنني سامل، ب
w
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املشهد  يتسƖ للمطرب بǖن يعƎ بكل قوة عن أحاسيسه الرومنسية يف الطريب الذي من خالله
  . املسرحي دون اللجوء إىل األسلوب الȢريب

يعتƎ حممد عبد العزيز العقريب مقارنة ƞن ذكرناهم من فنانني مسرحيني وموسيقيني 
يف احلقل الثقايف يف هذه الفترة التارƸية ال لشيء كونه ƹلك Ǔليات الشخصية اǂورية 

انب إتقانه لعدة لȢات أجنبية لعل وتقنيات الفن املسرحي واملوسيقي على حد السواء إىل ج
 يف  ومشاركتهمساƵتهكما أن .  يف الكثري من أعمالهتعامل معهامن أƵها الفرنسية اليت 

فرنسا جعل  ودراسته األكادƹية للمسرح يف الكثري من األعمال خارǯ تونس وخاصة ليبيا
  .ǭابتة على قواعد الفن املسرحي على أسس  املتطلعالوحيدالفنان منه 

9 /4-I ïöbäÌÛa@‹¾aë@ïàîànÛa@Ñìí                      

  من املطربني التونسيني املتشبعني بروح املوسيقى)1983-1921(يعتƎ يوسف التميمي
 املشرقية املتǭǖرة بǖغاين سالمة حجازي وأيب خليل القباين وسيد درويȈ وحممد عبد الوهاب 

الȢنائية الطربية إىل جانب ولعه بالعمل الȢنائي وإن اهتمامه هبذه النوعية من . ومن سبقهم
املسرحي الذي سار فيه، جعل منه يف فترة األربعينات املȢين الوحيد الذي يتقن أغاين 

يف دور قيس ابن امللوح الشاعر الȢزيل املعروف وقد رافقته فيها فتحية " جمنون ليلى"مسرحية 
اليت رافقته فيها كل " فاتنة قرطاǯ"و" صالح الدين األيويب"كما عمل يف مسرحية . خريي

يف إطار فرقة " ألف ليلة وليلة"من وسيلة صƎي ودالل صƎي وسهام شوقي ومسرحية 
أما من حيث قيمة هذه . 1تونس املسرحية بقيادة حممد صاſ األمحر وإدارة البشري املتهين

يف األرشيفات اخلاصة األعمال، من الناحية الفنية واملسرحية واملوسيقية، ال Ʊد هلا أǭرا 
 Ȑاملقاالت اليت صدرت يف تلك الفترة اليت تعطي بع Ȑللمسرحيني واملوسيقيني، إال بع
املالمح العامة، وبعȐ الظروف اليت كانǨ تلقى فيها تلك املسرحيات الȢنائية، فقد جاء يف 

                                                 
  :كذلكأنظر . أرشيف السيدة عفيفة األمحر حفيدة املسرحي حممد صاſ األمحر  1

- ț ،ț38 .جريدة األسبو Ǹعنوان23/12/1946، بتاري ǨƠ  "على مسرح البلدية ǯفاتنة قرطا"ȋ ،. 7.  
- ț ،ț41 .جريدة األسبو Ǹعنوان12/01/1946، بتاري ǨƠ  "ب"جمنون ليلى ،.ȋ. 
أصبح هذا الشاب بطل املسرحيات التلحينية "  ǨƠ عنوان16/02/1946، بتاريǸ 46 .األسبوț ،țجريدة  -

ȋ ،. 7.  w"الفذ
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 țموكلة شرح قصته اخلالدة إىل كفاءة كبرية الفنا" جريدة األسبو ǰنات يف مهرجان هبي
وأبرعهن السيدة فتحية خريي ونبوȟ الطرب النابȢة األستاذ يوسف التميمي ƞساعدة كبار 
فناناتنا وفنانينا، وستسبك أشعاره يف أنȢام ساحرة يشارك يف وضعها فطاحل املوسيقى 
العربية، خليل القباين وسالمة حجازي وحممد عبد الوهاب، كما يشرف املوسيقى التونسي 

إن . 1"حممد التريكي بǚحياء حفلة موسيقية كɁƎ يف قصر امللك األمويالكبري األستاذ 
 يف تلك الفترة مل تكن متمرسة أو متمكنة من Ǔليات البناء املسرحي حƓ الفنيةالصحافة 

ها من حيث تركيبة الديكور واألضواء املسلطة عليه لتتمكن من وصفها أو نقدها أو Ơلي
يقصد من ما للفȒاء، ومل تكن قادرة أيȒا على Ơليل كل وحركة املمثلني وكيفية استȢالهلم 

ألوان مستعملة أو موسيقى وصفية أو أغاين أو موشحات وما شابه من إƷاءات ورموز 
لذلك جاءت مقاالهتم يف شكل وصف سطحي ƹجد معاين الكلمات . ودالالت ǭقافية

 الفترة كفتحية خريي وشافية املمجدة للشهامة العربية، إىل جانب اإلشهار اجملاين ملطريب تلك
 Ȑبع ȓرشدي ويوسف التميمي وعبد العزيز العقريب، أو إعطاء فكرة عامة حول نشا

  .املوسيقيني يف ذلك احلقل الفين كمحمد التريكي وصاſ املهدي وغريهم

  

@óÜîÛ@æìäªIóÜîÛë@îÓH@ @

  ! قǈيŃسŃ؟:          )ليلɂ(فتحية خريي         
   كǊلƌ شŁيŃءą إĈذǈا انŃحŁدŁرŃ! لǈيŃلǈى بĈجŁانĈبĈي:     )قيس(يوسف التميمي          
  العłمłرŃتŁفǐدł جŁمŁعŁتŃنŁا فǈǖǈحŃسŁنŁ سŁاعŁة :         )ليلɂ(فتحية خريي         
  أǈتŁجĈدōينŃ؟:    )قيس(يوسف التميمي          
  مŁا فŁǘǊادĈي حŁدĈيدŅ وŁالǈ حŁجŁرŃ:        )ليلɂ(فتحية خريي         

ŃرŁبǈاخلĈب ŁكǊǞĈبŃنłي ŃسŃيǈا قŁي łهǐلŁسǈف Ņبǐلǈق Łكǈل                        
ŃرŁشŁالب ǊلĈمŃحŁا يŁم ŁقŃوǈف ɁŁوǈي اهلĈف łǨǐلŉمŁحŁت Ńدǈق                             

  لǈسłǨŃ لǈيŃلǈى يŁا دŁاĈريńا كǈيŃفŁ أǈشŃكǊو وŁأǈنŃفǈجĈرŃ؟:   )قيس(يوسف التميمي         
                                                 

1   ،țجمنون ليلى يبعث حيا"جريدة األسبو"ț ،40 .، عامل الفن  Ǹ05/01/1947 بتاري.  
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، قد Ź التعرȏ إليه منذ العصر "قيس وليلى"أو " جمنون ليلى"ț قصة  إن موضو
كرناي و (Antigone) يف أنتڤون (Sophocle)اليوناين من خالل أعمال سوفكل 

(Corneille) يف السيد (Le cid)  فولتار Ż(Voltaire) يف زايري (Zaïre)  وصوال إىل
قيس "وعزيز أباșة يف " شهداء الȢرام"د يف اǂاوالت العربية اليت قام هبا كل من Ʊيب احلدا

Ɩوأكملها حممد عبد " كليوباترا"وعلي حممود طه يف " ولب Ȉاليت قام بتلحينها سيد دروي
الذي غري البعȐ " قيس وليلى هي أوبرات كتبها أمحد شوقي ǂمد عبد الوهاب . الوهاب

" يوم سعيد"ينمائي لفيلم من كلماهتا األصلية حƓ يتفادɁ احلوار احلركي يف املشهد الس
وƞا أن هذه األوبرات هي من النوț الذي تعƎ عن األسلوب . 1" 1939الذي قدمه سنة 

 ǯوذƴ حسنǖذها يوسف التميمي وفتحية خريي كơالطريب املشرقي واحلوار الرومنسي، ا
   .عصر ما قبل اإلسالمفين لتجسيد وتشخيص أحداǫ هذه القصة العربية اليت ترجع بنا إىل 

هي قصة مǖساوية بني قيس وليلى، ترجع بنا إىل حياة البدو الرحل يف الصحاري 
ǯتاز به من تقاليد وعادات متشددة يف الزواƢ القصة عن منع العشيق . العربية، وما ǫتتحد

قيس من الزواǯ بليلى بسبب كثرة اللقاءات اليت مجعǨ بينهما سرا وجهرا، دون طلب قيس 
من تزوƶها من شاب Ǔخر مل " املهدي"سرț األحداǫ، يȒطر والدها وبت. الزواǯ من أهلها

تستطع ليلى العيȈ معه، حيث ماتǨ وهي عذراء متمسكة Ɯبها لقيس الذي يلتحق هبا إىل 
  .2القƎ يف Ǔخر القصة

فحكم اخليال، واختار بǖن تتفرق . مل يلتزم هبذه النهاية املǖساوية إال أن شوقي 
أما سيد القبيلة املهدي، والد ليلى، . للقاء مرة أخرɁ بني قيس وليلىالقبيلتان حƓ ال يتم ا

وهبذا املشهد، ƠولǨ . فقد ترك هلا احلرية يف اختيار من Ơب حƠ Ɠافظ على شرف العائلة
  .(Mélodrame) وامليلودراما(Romantisme)ةالنهاية من التراجيديا إىل الرومانسي

  

                                                 
1 BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 517. 
2 LANDAU (Jacob.M), op. cit. p. 117. w
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- ț 1-29.تدوين موسيقي  

  
  

Ʊد يف أداء  هذا اللحن، األسلوب الȢنائي املقدم على طريقة الديالوȟ الذي امتاز به 
كل من سالمة حجازي وسيد درويȈ وسار على منواهلما حممد عبد الوهاب Ż عبد العزيز 

ى هو حوار غنائي بني قيس وليل. العقريب وقلدهم يف ذلك فتحية خريي ويوسف التميمي
شرقي خالص طريب يعƎ عن احلب واللوعة ماơذ امتزاجا مقاميا بني البيايت واحلجاز يف جو 

كان القسم الذي اơذه قيس يف غناء مقطعه، ملحنا يف مقام البيايت، Ź . عند لقاء احلبيبني
 :أداه بǖسلوب رجويل ويف تعبري عاطفي اتسم ƞا يلي

  

                                                 
w  .تدوين شخصي  1
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ë‡Û@ðjÈnÛa@lìÜþaë@ïÔîì¾a@õa†þaŠ@ @
IîÓH 

-ț 32. جدول-  

 التعبري األسلوب األداǒ املوسيقي ȡناǒ قيس

 ! لǈيŃلǈى بĈجŁانĈبĈي
كǊلƌ شŁيŃءą إĈذǈا 
ŃرŁدŁحŃان 

  

  

شرقي م
 طريب

الفرح لوجود ليلى ƛانب
قيس، بنوț من الدهشة

ذ اللحنوقد اơ. والذهول
هنا البساطة اللحنية
واإليقاعية، Ɯيث مل يتالءم
Ǝمع الفكرة األصلية اليت تع
 .عنه الكلمة يف هذا املشهد

  أǈتŁجĈدōينŃ؟
 

شرقي م
 طريب

تساؤل قيس لصدق حب
عƎت عنه املوسيقى. ليلى له

بشكل انفعايل شديد واضح
النوɁ ملقامبركوز على درجة 

  .البيايت

لǈسłǨŃ لǈيŃلǈى يŁا 
 ŁفŃيǈا كńريĈاŁد
ŃرĈجǈفŃنǈأŁو وǊكŃشǈأ 

 

شرقي م
 طريب

عن عدم Ƣكنه من معرفة
أحاسيس ليلى، حƓ يشكو

عƎ اللحن والȢناء يف. وينفجر
هذا احلوار عن احلرية
والȢموŹ ،ȏ تǖكيدƵا
بالوقوف على الدرجة الثالثة
ملقام البيايت، وهو ركوز وƵي
وضعنا يف موقف الال وضوح

w  .واحلرية
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أما القسم الȢنائي الذي اơذته ليلى، كان ƶمع بني مقامي البيايت واحلجاز حسب 
اللوعة للقاء وقد اتسم بشدة . التشخيص املسرحي واملواضع التعبريية الȒرورية يف املشهد

  . احلبيبني، إىل جانب اللوم الشديد لقيس الذي مل يقدر ما قاسته ليلى يف حبها له

Šë‡Û@ðjÈnÛa@lìÜþaë@ïÔîì¾a@õa†þa@ @
IóÜîÛH  

-ț 33. جدول-  

ɂليل ǒناȡ املوسيقي ǒالتعبرياألسلوب األدا 

ŃسŃيǈ؟ ق!  

 

شرقي م
  طريب

 

.  وتعجبتساؤل
امتداد صويت 

ووقوف مفاجǜ على 
 .(La)درجة احلسيين

جŁمŁعŁتŃنŁا 
 ŁنŁسŃحǈǖǈف

 تŁفǐدłسŁاعŁة 
Ńرłمłالع  

  
  

  

شرقي م
  طريب

 

قمة السعادة بلقاء 
قيس، حيث تعتƎها 
ليلى أحسن ساعة 

كانǨ . يف العمر
ملة يف مقام اجل

البيايت، وهي عبارة 
عن رد مشابه لكالم 

قيس املعƎ عن 
  .الشوق واللوعة

مŁا فŁǘǊادĈي 
 ǈالŁو ŅيدĈدŁح
ŃرŁجŁح  

شرقي م
  طريب

 

اللوم الشديد على 
إن تȢيري املقام . قيس

من البيايت إىل 
جاز، يقصد به احل w
w
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التعبري عن شدة هذا 
اللوم لقيس، حيث 
تصل ليلى إىل درجة 

  .البكاء

 Ņبǐلǈق Łكǈل
ŃسŃيǈا قŁي łهǐلŁسǈف

 ŁكǊǞĈبŃنłي
ŃرŁبǈاخلĈب  

  

  

شرقي م
  طريب

  

. مواصلة اللوم لقيس
يف مقام احلجاز 

ألسلوب وبنفس ا
البكائي احلزين اليت 

اơذته اجلملة 
 .املوسيقية السابقة

 łǨǐلŉمŁحŁت Ńدǈق
ɁŁوǈي اهلĈف  

  فǈوŃقŁ مŁا

شرقي م
  طريب

  

بلȠ هنا العذاب من 
أجل حب قيس 
واللوم عليه إىل 

اơذ اللحن . أشده
مقام احلجاز، بتعبري 
حزين انتهى بȒȢب 

درجي، تصاعدي ت
عƎت عنه املوسيقى 
بتدرǯ أصوات من 
  Ǩدرجة الراس
والوقوف على 

  .(La)احلسيين

ŃرŁشŁالب ǊلĈمŃحŁي
 

شرقي م
  طريب

  

ȃǖذ اللحن. اليơا
اƟاها تنازليا يف مقام
احلجاز، ليعƎ عن
w .هذا املوقف اليائس
w
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كل من سيد درويŻ Ȉ حممد عبد  ليت أƱزهاإن هذا التǭǖر باألعمال املشرقية ا
، ال ƹكن أن نطلق عليه "قيس وليلى" من خالل املسرحية يف تونسد تقدƹها يأعŻ الوهاب 

 يندرǯ يف سياق حماكاة ونقل كونهبالتǭǖر احلقيقي ويستند إىل املنوال الصحيح، ال لشيء 
 . حيث الفعل والعناصر واإلفراǯال Ʒتكم إىل أدوات مرجعية منو  األصلي لǭɊر الفينحريف

   . للحدǫ املسرحي إطار املقاربة الشكليةǨƠ  يندرǯمما جعل العمل

10 /4-I @xìÛìãì¾aë@ïîà©a@b–‹‚bÛa )1912-1958    (  

      ƹثل املونولوǯ موجة فنية șهرت يف البداية يف مصر من خالل أعمال شكوكو
يتمثل هذا العمل يف تقدƇ مواقف . )1972-1912( 1اسنيمساعيل يوإ )1912-1985(

هزلية ناقدة ألوضاț اجتماعية وسياسية ودينية شهدها العامل العريب يف اخلمسينية األوىل 
يف  من القرن العشرين وبرزت يف اخلمسينية الثانية وتقلصǨ بصفة تدرƶية منذ استقالل

مثيل والتقليد واحلوار وهو عمل غنائي ƶمع بني الرقص والت. الكثري من الدول العربية
 ومعظم. 2والعزف أيȒا يف شكل نقد ساخر لبعȐ احلاالت االجتماعية والسياسية

هǘالء الفنانني هم عصاميون ينتمون إىل فǞات اجتماعية بسيطة ويسكنون أحياء شعبية، 
قلدهم صاſ اخلميسي يف Ưتلف أعماهم . وƹلكون تركيبة ǭقافية ǭرية ومتشعبة ومتناقȒة

، من حيث معاجلته للقȒايا االجتماعية والسياسية اليت Ƣر هبا تونس يف فترة االستعمار، الفنية
  . مȒحك يعتمد التقليد والرقصساخر وبǖسلوب غنائي 

                                                 
جملة  :أنظر. فيلما سينمائيا تقمص فيه دور البطولة 350، 1964 و 1953  يف الفترة اليت تتراوح بنياسنيمŁثƋل إمساعيل ي  1

ț ،382 .اإلذاعة والتلفزة التونسية ،ȃ. 17 Ǹ05/06/1976، بتاريȋ ،. 31.  
ياشايب "و" حȔ بريقدانة يف الصر"و" لوȃكل شيء من الف"و" والبقشيȈ" الفلس: " من املواضيع االجتماعية  2

" التاكسيات"و" بناة اليوم"إيل Ʒسب وحدو يفȒلو و" و" الكورة"و" عندي ولدي يا حȒار"و" تاخوشي عزوزة
  :أنظر" ...التلفون"و

- ț ،ربة حممد احلدادƟ 593. جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، األغنية الفكاهية من خالل Ǹ23/07/1983، بتاري ،

ȋ.ȋ. 2-5 .  
- ț ،782. جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، سهرة األغنية الفكاهية اجلديدة، أول تظاهرة من نوعها يف تونس ،

 Ǹ29/08/1992بتاريȋ ،.ȋ. 8-9.  w
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، 13/09/1912ولد صاſ بن علي بن عبد اǃ اخلميسي بتستور بدار لياهو يوم 
يبارك يف "هر أغانيه اليت قدمها؛ ومن أش. استنادا على رسم الوالدة لنفس السنة ببلدية املكان

" كبȈ العيد"و" الراديو"و" إال أنا"و" يف بودفة"و" يف بالد الطراراين"و" ترابك يا تونس
اجلماعة صف "و " أمك حبيبة"و " عصيدة يف كوز" و" يف رمȒان"و " عيشة يف تياترو"و

خبث " و"وحلة وحلǨ"و" بابا هتر"و" بنات اليوم"و" الفلوȃ"و" أم العكري"و" صف
كل ما يعطيك جهدك "و" حبوين ودللǨ"و" مجيع احلروبات وفات"و" احلرب"و" الدبوزة
  1"...قص برقدانة يف شطر"و " أنا عندي طزينة"و " ƶيك

 كان صاſ اخلميس، ومنذ صȢره مȢرما ومياال للمواقف الطريفة، وƹلك قدرة كبرية 
ومل تكن األغنية . رنكوفونيةفهو عصامي التكوين وذو ǭقافة ف. " يف إضحاك اɇخرين

الفكاهية عنده إال مظهرا ألسلوب عيȈ بوهيمي، ينطبق على صاحبه نعǨ علي الدوعاجي 
øلبة"إياه بȢعنها بتلقائية صادقة" فنان ال Ǝبتعاسته اليت يع ȃتعلم العزف  .2الذي يسعد النا

ف مع الكثري من عز  .4"3على Ǔلة الناي على أيدي علي الدرويȈ يف إطار املعهد الرشيدي
وبالرغم من كونه مل يتعلم املسرح، Ʊح يف أداء . الفرق دون أن Ʒيد عن عامل الفكاهة

 حني غƖ ألول مرة مونولوȟ وأغنية 1937أدواره الفكاهية املمسرحة منذ البداية ويف سنة 
. 5تريكيمن تǖليفه وتلحينه، يف نوț النقد السياسي، وقاد األوركاسترا يف تلك الفترة حممد ال

  :فكان طالعها

  
                                                 

، 15/02/2003، بتاريǸ 1258 .، أعالم الȢناء واملوسيقى، صاſ اخلميسي، جملة اإلذاعة والتلفزة، ț)الطاهر(املليجي  1
ȋ.ȋ. 44-45.  
  قرطاǯ درمȈ، نشر ميدياكوم تونس، صاſ اخلميسي ø حياة وفن، الطبعة األوىل،، )أمحد(احلمروين  2

(Médiacom)، 1999ȋ ،. 24.  

ووجد امسه كعازف على الناي يف Ǩơ . 1939 إىل موż سنة ș1938ل صاſ اخلميسي مواșبا على التعلم من سنة   3
  .30/03/1938ريدة الزهرة بتاريǸ الرشيدية يف نفس السنة استنادا على ج

4  BEN GARFI (Mohamed), op. cit. p. 339. 
5  ǜاخلميسي يلحون عليه يف الصعود إىل فوج ſصدقاء صاǖحممد التريكي بعد حصة طويلة من التواشيح واملواويل ب 

 ينتدبه عنصرا قارا يف فرقته وأمام هذا النجاح الباهر يف فن اإلضحاك الصعب، مل يتردد حممد التريكي يف أن....الركح
w  . طيلة Ʀس عشرة سنة
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ìÛìãìßÎ        

 ŃنيĈا عŁي ǐيلĈا لŁي      ....................         .....  

         العŃنĈبŃ مĈن البŁرŃمĈيلǐ سŁال2ǐ وŃڤǈلƍي1ǐȔø                     قǊنŃفĈيøد

  عŃدłو تŁامŉة                    يŁا مłدĈيرŃ املøǊدŁامŃ صłبŃ      وŃمŁازĈلŃǨǐ نŃبŁاتŃ كĈال

                      وĈينŃ انŃزŁادŃ بĈيكŃ اجلǐرŁبŃ      يøøŁا بøŁاجĈي يŁاخłويøŁا 

ŃȋاŁنŁمŃرŁن البĈم        ŃيسĈولłالب ŃرĈتǐفŁي دĈف ŃبĈتǐاكĈ3          ف ŃيدĈدǐاجل ĈسŃبŁحǐلĈل   Ńعǈالǈط  

.............  

          Ǣاملذه ǒناȡ:Łي مĈرŃمłا عŁنǈة        أŉيĈوا بłرǈيب غĈاĆøحŃا صŉمǈأ          ŃتŃرøĈكŃا سø  

   يŃȒĈرŁبŃ فĈي4ŉ                رŁصŉاتŃ يلĈ فĈي البŁرŃمŁنøŁاŃȋ         وĈالبŁرŃقǈادĈي

  اإلǐǭĈنĈنيŃ           بŁعŃثǊونĈي لǐبŁابŃ سŁعŃدłونǐ بĈالسōيفŃ وŃصĈلǐنŁا لĈلǐبŁرŃمŁانøŁاŃȋ      :حوار   

            ŃȃاŁوǐلǈي اهلĈف ǐلŁخŃا دŁم     ŃعŁيسĈة فŁرǐكŉالس ŃتĈارǈي     طĈرŃبŃمŉلشĈل ǐȔǈلŃخ     

Ńȃاŉبǈا احلŁنǐلŉخŁدŃة  وŁرǐكĈي الفĈف ŃمōمŁخŃن                      :Dites comment ?  

  ي نŃقǊومŃأǈنŁا جĈيŃǨ اليłومŃ        مŁثǐمłولǐ وŃمŁانōجōمŃشĈ: قǊلŃǨǐ لǊه                    
Qu’est-ce qu’il a dit celui-là  

                          Trois jours de retenue  

                              En avant, marche5 

  
                                                 

1  ȃمعلبة يف قرطا Ɂحلو.  
  .خبز اليهود  2
3  Permanence  
4  Brigadier   
w  .  70 .، املرجع السابق، ȋ)أمحد( احلمروين  5
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 موقعا متميزا يف الفقرات الȢنائية اليت يǘديها يف  لدɁ صاſ اخلميسيƹȟثل املونولو
 املونولوجيسƷ Ǩاول صاſ اخلميسي.  الصدارةحفالته، إذ Ʒبذها اجلميع وƶعلها يف

(Monologuiste) ، ايا االجتماعيةȒحك والناقد معاجلة القȒبشعره الساخر وأسلوبه امل
والسياسية اخلاصة، بǖسلوب تثقيفي مشوق يفهمه كل فرد من أفراد طبقات اجملتمع على 

ة داخل جمتمعه فيظهر من خالله كل العيوب املوجود. اختالف مستوياهتم ومداركهم
لون يتخذ من ) ȟأي املونولو(فهو . وƷاول إصالحها وتȢيريها باملبالȢة يف إبراز عكسها

النقد االجتماعي إșهار سلوك وتصرفات األفراد واجلماعات وحماربة الظواهر والتقاليد 
  .اهلدامة للمجتمع وتوعية الفرد وتبصريه وإرشاده وهتذيب سلوكه

را سياسيا واضحا ضد السلطات االستعمارية اخلانقة ƹثل هذا املونولوȟ منشو
وهي رسالة أيȒا حلفز اجلميع للكفاح من أجل . والقامعة لكل احلريات وكل أشكال التعبري

  . (Police)القȒاء على هذا املستعمر الذي مثله صاſ اخلميسي يف شكل البوليس

-ț 1-30. ترقيم موسيقي  

  
أدɁ صاſ اخلميسي هذا املونولوȟ بتشخيص حلالة اجتماعية تونسية، مقلدا أسلوب 

 وشوكوكو، متمثلة يف تقليد أحد املواطنني التونسيني، السكران من نيسايكل من إمساعيل 
كما جسد هذا املوقف االجتماعي والسياسي هلذه احلالة التعيسة . شدة شربه للخمر

                                                 
w  .تدوين شخصي  1
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 البوليس الذي اعتاد مسكها هذاليس الفرنسي يف فترة االستعمار، واǂرومة، وعالقتها بالبو
كل ذلك، بǖسلوب ساخر من حيث . العديد من املرات) احلبس اجلديد(وجلبها لسجن 

معاين الكلمات اليت Ʒتويها املونولوȟ، وأسلوب أدائه غري الواضح من حيث النطق بسبب 
فتجد مجيع األصوات اليت أداها، يف . ونولوȟحالة السكر اليت عليها الشخصية اǂورية يف امل

 متواصلة، إذ ال نكاد أن نفرق بني األصوات املتقاربة (En glissando)حالة انزالقية
  .واأللفاȗ املنطوقة

 Ȑة فيها بعȢتلك الظواهر االجتماعية واملبال Ƞهذا، ويستعمل اخلميسي لتبلي
ني والكشف عن األسنان مقلدا يف ذلك احلركات الȢري العادية كاعوجاǯ الفم وƢطيȔ الشفت

أما تلك العملية، فهي Ȓơع لظواهر . (Charley Chaplin) وشاريل شابالننيسايإمساعيل 
  .تفرضها حركة اجملتمع الناƟة عن التفاعل بينها وبني الطبيعة

-ț 1-31.ترقيم موسيقي  

 
  

مرتلة الȢرȏ الفرجوي ، (Franco phonique)فونيةتترتل هذه األغنية الفرنكو
الترفيهي يف شكل نقدي سياسي اجتماعي، فنعثر فيه عن العنصر التمثيلي اليت Ơدده 

االستعماري يف عالقته  (Brigade) أو الƎقادي(Police)الشخصية اǂورية وهي البوليس
هذه العالقة الثنائية . لساخرباملواطن التونسي، جمسد بالȢناء والرقص والتمثيل والتقليد ا

 (Permanence)املتناقȒة املتسمة بالعنف املادي واللفظي من قبل املستعمر داخل الƎمنانص
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ņد باالستعمار الفرنسي وهو يف حالة سكرواحلالة االجتماعية للمواطن التونسي التائه واملند ،
 . بالنقد والتحليل والتعليلومن ƣة فهو داعية لرؤɁ اجتماعية سياسية Ʒددها صاſ اخلميسي

 يتخلل هذا الȢناء بعȐ احلوارات بينه وبني بعȐ اɇالت كالكمنجة أو الدربوكة 
كما وجد صاſ اخلميسي، أن التصفري أقرب األصوات إىل أحلان Ǔلة الناي، . أو القانون

فقرة   "ȟهذا، وقد أصبحǨ أغاين الفكاهية واملونولو. لذلك Ʊده يȢين ويعزف ويصفر
  .1"ستقلة وأساسية يف كل احلفالت اليت تقوم هبا الفرق املوسيقيةم

  :فقد اơذ الشكل اɇيت" أم العكري"أما احلوار الذي اơذه يف أغنية 

  بŁخōرŃلǊه بĈالصŃنŁدŃ وĈالصŉنŃدŃرłوتŃ: إĈسŃمŁعŃ يŁا صŁلƌوحŁة بŃنŁيŃتĈي

  وŃشŁرŃبłه فĈي قǈاŃț قǊلƋة

ĈلŃمĈو ŃȈĈيلĈلǐه اهلǊي لĉĈلǈغŃوŃȈĈيل  

  خŃذĈيتĈكŃ بŃالǈ قǐيŁاŃȃ مĈالقǐدŁمŃ لĈلرŉاŃȃ: وŃقǊولǊه

ŃȃاŁحŃالنĈب ŃȏŃرĆاأل ŃǨĈبŃنĈتŃو ŃȋاŁصŃالرĈب ĊاءŁمŃالس ŃبłصŃي تĈك  

Ńȃاǈي فĈاضǈي قōنĈي مĈشǐكƍكĈفŃا يŁ2م.  

،  كما أشرنا سابقاوإن اتسمǨ شخصية صاſ اخلميسي بالعصامية الثقافية والفنية
 اليت ألحداǫ السياسية واالجتماعيةبا  واضح Ź التطرق إليها تنم عن وعيفǚن املواضيع اليت

 الدور البالȠ يف تثقيفه وشحذ عزائمه Ʋو ،ماعة ǨƠ السورجلولعل مواكبته . Ƣر هبا البالد
لذلك جاءت .  الفرنسي اليت يسعى إىل اعتقال وسجن كل املعارضني لسياستهاالستعمار

الȢناء والرقص والتقليد ƞثابة اختيار صريح يǘكد على ا بني  مجع فيهاليتأعمال اخلميسي 
طاب الثقايف اخلوال يفوتنا اإلشارة يف هذا اإلطار التقاء . له) ضد التثاقفي(املنحى الالتثاقفي

  .يف مجلة التعابري الفنية اليت قدمها صاſ اخلميسيبالسياسي 

                                                 
  .ȋ . 22، املرجع السابق،)أمحد(احلمروين  1
ȋ ،. 67.  wنفس املرجع  2
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11 /4-I  òİãb’@ÀbØÛa1 (Cafés chantants)  

األمكنة أول مالمح العروȏ الفرجوية يف تونس املتǭǖرة بالنوعية األوروبية Ƣثل هذه 
ȏمثل مقهى العرو(Café concerts) أو األمريكية (Music- Hall) ،و ȏهي أماكن للعرو

املوسيقية الوترية والفرق الشعبية واأللعاب السحرية والرقص واأللعاب البهلوانية وفن 
تكون القاعة جمهزة بكراسي أو مقاعد خشبية يكون ركحها مرتفعا، و. التقليد
șهرت هذه األماكن منذ أواخر القرن التاسع عشر إىل حدود الستينات . (Banc)مشتركة

من القرن العشرين، وكانǨ تȒم الكثري من الفرق املشهورة اليت كانǨ تصاحب أملع 
 (Cafés chantants)شنطات ومن أشهر مȢنيات الكايف. الفنانني والفنانات يف تلك الفترة

 وهي. ، خالة املȢنية حبيبة مسيكة(Laila Fraise)يف بداية القرن العشرين املطربة ليلى فراز 
فنانة عصامية تتقن أساليب العرȏ، وتقدم حفالهتا بشحنة من املتعة واإلǭارة اجلسدية  "  

هي شنطات اليت كانǨ تتوارد عليها  ومن أشهر الكايف. 2"من خالل عملها على الركح
 وأخرɁ يف 4"ةڤøالبي"نطة املشهورة يف اش  بسيدي مردوم، إىل جانب الكايف3"ميخانة"
 .5 جانفي وغريها18 بساحة (Place)"البياصة"

 

  

  

                                                 
بدو أن هذه األماكن اليت هي يف شاكلة ملهاة غنائية، كانǨ موجودة لدɁ العرب منذ فترة العصر العباسي، حيث ي  1

أقام حانة فخمة قصر احلȒور إليها على ذوي اليسار والقادة وأبناء " أن أحد املقربني من اخلليفة املتوكل، قد 
ا يهودي قدير، عرف كيف يصرف عنها أنظار رجال البيوتات، وأعد فيها كل ما يلزم للشراب، وعهد إىل إدارهت

، الكويǨ، اجمللس الوطين للثقافة 2ț ، .248. عامل املعرفة، ȓ ، املسرح يف الوطن العريب،)علي(الراعي: أنظر". الشرطة
    .ȋ . 38، 1999والفنون واɇداب، 

2 ABASSI (Hamadi), op. cit. p. 11. 
  .ملهى  3
  .بطحاء بباب سويقة  4
، الشيǸ أمحد الوايف، التحقيق والدراسة الفنية بقلم صاſ املهدي، تونس، نشر املعهد الرشيدي )عثمان(كعاكال 5

1981ȋ ،.ȋ .34-35 .  wللموسيقى التونسية، 
w
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@òîäËcIÈÛ†@âìäÛa@‹í‹@óÜÇH  

  عŁلǈى سŃرĈيرŃ النŊومŃ دŁلƋعŃنĈي    جŁانĈي عŁلǐ العŁصŃرĈيŉة وŃجŁابŃلĈي بĈريŁة وŃشŁامŃبŁانĈيŁة

 ŃبĈرŃيشĈنŃعƋلŁد ŃومŊالن ŃيرĈرŃى سǈلŁة    عŉيŁوŃي شĈنŃشĈفŃرǈفŃو  

  بłسŃتłه كǈمŁانǐ أǈنŁا فĈي خŁدŊه   يŁا مŁحŃالǈ جŁمŁالǊه وŃقǈدŊه

 وĈنĈمŃǨŃ أǈنŁا عŁلǈى صŁدŃرłه    وŃعŁلǈى سŃرĈيرŃ النŊومŃ دŁلƋعŃنĈي

ț 1-32.ترقيم موسيقي  

  
ذت هذه األماكن مكانة واضحة يف إسعاد وترفيه بعȐ الفǞات االجتماعية، وقد أخ

فبالرغم . كما أŒا كانǨ لصيقة ببعȐ املهن الوضيعة ذات الصلة بالفسق والفجور والدعارة
مل   وبعȐ األعمال الȢنائية الركحية1872من أنه كان لتونس أوركسترا مسفونيا منذ سنة 

 (Cabaret)ملقاهي الȢنائية أو ما يسمى كذلك بالكاباريهاتƹنع ذلك من وجود الكثري من ا
 الذي كان يوجد يف باب فرنسا (Cabaret du chat noir)كابري القȔ األسود "مثل 

(Porte de France) ومقهى ( Caveau Tunisien)  لكانه الثنائي سالفاتورƹ الذي
إىل . 1904حدود سنة  واللذان نشطا فيه إىل (M. et Mme Salvator Jambon)جامبون 

هذا وقد Ź بناء يف تلك الفترة .  يف ǰŒ بلجيكا(Casino des fleurs)جانب كازينو الورود

                                                 
w  .تدوين شخصي  1 
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      (Tantonville)طانطونفيل  (Phénix) مثل الفينيكس Ɵ(Bars)معا كبريا من احلانات 
إىل جانب الكازينوهات  (...) (Coq d’Or)وكوك دور  (Maxéville)و ماكسيفيل 

 Ɯلق ǯ(Rotonde Daïda) تونس العاصمة ككازينو محام األنف والروتوند دايدا خار
  . 1"الوادي وغريها من املالهي اليت ƶمع فيها الȢناء والرقص

أما يف بداية اخلمسينات، أصبحǨ هذه األماكن تعرȏ فرق الفنون الشعبية الراقصة 
 ملا كان يقدم من قبل اجلالية واأللعاب السحرية والبهلوانية واألغاين الفكاهية تقليدا

ويعتƎ إمساعيل احلطاب وفرقة اللȢبايب من أشهر الفنانني . األوروبية يف فترة االستعمار
هذا وكانǨ توجد مقاهي أخرɁ يتعاطى فيها هذا . شنطات الشعبيني الذين عملوا يف الكايف

، ومقهى         2القريبة من زاوية سيدي الشايل" زمارة"النوț من الȢناء الركحي كمقهى 
  .3"املرابȔ باملدينة العتيقة اليت غƖ فيهما الشيƦ Ǹيس الترنان" 

نطة، وهي تتميز اش  الشخصية اǂورية يف عمل الكايفƢثل املطربة أو الراقصة
باجلاذبية على مستوɁ املظهر اجلسدي والتوșيف اإلغرائي للباȃ ومالءمته لɌطار الزماين 

ت اليت تقوم هبا الراقصة أو املȢنية يف هذه األماكن هي حركات فكل احلركا. واملكاين
جسدية إغرائية يف شكل Ƣثالت موșفة خلطاب غريزة اجلنس اɇخر من خالل طريقة املشي 

وهي يف ...واالƲناء إىل اخللف ورفع احلاجب والȢمز باألعني واإلǭارة بالشفتني ورفع الشعر
  .احلدودمعظمها رموز إباحية تتجسد إىل أبعد 

  

  

  

  

 
                                                 

1 DARMON (Raoul), op. cit. pp. 88-89.   
  .ما بني Œجي باب الفلة وسيدي الباشري  2
Ʀ1981.ȋ ،. 19.  wيس الترنان، تونس، نشر املعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ، الشيǸ )صاſ(املهدي  3
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     -ț 4. صورة-                                             -ț 5. صورة-  

                
        ǒشانطا  الكايف أجواȜم ȧترية                        الوالفر ǒالكايف شانطا أجوا Ȝم ȧالشعبيةالفر   

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Úaìçë@Ùjy  

         حłبøŉكŃ وŁهøŃوŁاكŃ        حŁصŉلǐتĈينĈي فĈي األĆشŃرŁاكŃإمساعيȰ اƩطاب

ŃيكĈدŃهŁي يōبŁة رǈلǐفǊا طøŁي         ŃكǈالŃوŁم ŃنĈم ŃافŁخ         

    عŁذƍبŃتĈينĈي

- ț 1-33.ترقيم موسيقي  

  
  

 هل أن استقدام هذه األشكال ؛إن السǘال الذي يفرȏ نفسه يف هذا اإلطار هو
Ǩالفنية يف تونس كاملونولوجيس(Monologuiste)من  الساخر وأعمال الكافيشنطا وغريها 

،Ɂاألشكال األخرŒللتجربة الفنية أم أ Ǩشا أضافƵ Ǩ؟ هويتها وقلل من خصوصيتها 
األكيد أن هلذه .  اتصافه بالƎاءة يف قراءتهن عدمسǘال موضوعي يف șاهره بالرغم م

 Ǔنذاك، وبالرغم  يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسيةșرفيةاألشكال الفنية دور ومكانة 
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 وتصنعمن انتساهبا إىل اجملال املوسيقي واملسرحي الفرجوي إال أŒا مستقلة بذاهتا 
 فيه، وال Ʊد هلا عالقة تعيȈ االجتماعي اليت  من خالل إطارها واملوسيقيةخصوصياهتا الفنية

فهي أعمال . مكوناهتابعȐ   بالرغم من االلتقاء معها يفمباشرة باألعمال املسرحية الȢنائية
 إىل يف بعȐ األحيانتتصف بالفردية وƠمل أبعادا متنوعة Ɵمع بني التوعية والتسلية وتصل 

Ȉوالتهمي ǰالتهري .  

اعية والسياسية يف الفترة اليت شهدها الȢناء الركحي يف إن معاجلة األحداǫ االجتم
فترة ما بني احلربني وإǭرها بقليل، أي من فترة حبيبة مسيكة إىل فȒيلة ختمي فشافية رشدي 
وفتحية خريي وحممد عبد العزيز العقريب ويوسف التميمي وصاſ اخلميسي وصوال إىل 

 إحصائيا لكل تلك (Chronologique)نشاȓ الكايف شانطا، يقتȒي منا عرضا كرونولوجيا
األعمال الفنية الركحية، وƠليل اƟاهاهتا الثقافية، اليت اơذهتا جراء التحوالت االجتماعية 

 .والسياسية اليت مرت هبا تونس
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 Ȱالقائم بالعم
 الغنائي الركحي

Ȱالدور العم ȃقتباɍليف اǖاه الثقايف املرجعية الثقافية التƟɍا 

صالح الدين 
 األيويب

(Saladin) 

  جويل
(Julie)  

 والتر سكوت Ʊيب احلداد
(Walter Scott) 

  التثاقف غربية

 عطيل
(Othello) 

  إƹليا
(Emilia) 

 التثاقف  غربية(Shakespeare)شكسبري القرداحي

 روميو وجوليات
(Roméo et 
Juliette) 

  جوليات
(Juliette)  

  التثاقف  غربية(Shakespeare)شكسبري Ʊيب احلداد

 عايدة
(Aïda) 

 أنتونيو ڤيزالندوين سليم النقاȇ  رادامس
(Antonio Ghislanzoni)

  التثاقف  غربية

  حبيبة مسيكة

على سرير النوم 
  دلعين

غناء املالهي الليلية
(Music Hall)  

 طقطوقة شرقية *
أغنية عربية يف 
  إطار فين غريب

  تشوه ǭقايف
(Déculturation) 

  كليوباترا فȒية ختمي
Cléopâtre  

  التثاقف  غربية(Shakespeare)شكسبري أمحد شوقي كليوباترا

-ț 34.جدول- îÈu‹¾a@pb@ïöbäÌÛa@‹¾a@À@òîãìnÛa@ÞbàÇÿÛ@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üaë@ @
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بنات اليوم طار 
  عقلهم

غناء املالهي الليلية
(Music Hall) 

* * 
أغنية تونسية يف 
  إطار فين غريب

  تشوه ǭقايف
(Déculturation) 

 ȇǓ إيل يلومين
  يعنيه

غناء املالهي الليلية
(Music Hall)  

* * 
أغنية تونسية يف 
  إطار فين غريب

  تشوه ǭقايف
(Déculturation) 

  املثاقفة املشرقية  عربية أبو خليل القباين * *  أنس اجلليس

  ةعربي حممد احلبيب * *الواǭق باǃ احلفصي
 ضد التثاقف  إنتاǯ تونسي

 * * *  القنبلة القاتلة
  عربية

  ضد التثاقف  إنتاǯ تونسي
  شافية رشدي

ȟديالو  
 فرنكوفوين * الفتاة العاشقة  شريي حبيتك

(Franco phonique) 
  تشوه ǭقايف  عريب غريب

(Déculturation) 
 
 
  

(J’aime le 
mariage)  * * فرنكوفوين 

(Franco phonique) 
  تشوه ǭقايف  عريب غريب

(Déculturation) 
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  كليوباترا
Cléopâtre  

  التثاقف  غريب(Shakespeare)شكسبري أمحد شوقي كليوباترا

   املشرقية املثاقفة  عريب بديع خريي * *  العشرة الطيبة

  عربية عبد الرزاق كراباكة * * والدة وابن زيدون
  إنتاǯ تونسي

  ضد التثاقف
  فتحية خريي

  املثاقفة املشرقية  ريبع أمحد شوقي * ليلى  جمنون ليلى

  أرȏ بالدي  حممد التريكي
 يف شكل حواري

  عربية حممد سالم * *
  إنتاǯ تونسي

  ضد التثاقف

صالح الدين األيويب  العقريب
(Saladin) ȃيب احلداد ساكوƱ والتر سكوت 

(Walter Scott) 
  التثاقف  غريب

  كليوباترا
Cléopâtre  

    التثاقف  غريب(Shakespeare)شكسبري أمحد شوقي أنطونيو

  عربية عبد الرزاق كراباكة * * والدة وابن زيدون
  ضد التثاقف  إنتاǯ تونسي
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  املثاقفة املشرقية  عريب مشرقي طقطوقة شرقية * * أغنية أوț تكلمين

أغاين فكاهية   صاſ اخلميسي
 اجتماعية سياسية

 țكل أنوا
 التشخيص

  ضد التثاقف  تونسي اخلميسي *

 الȢناء والرقص  حبك وهواك إمساعيل احلطاب
  ضد التثاقف  تونسي شعƑ احلطاب * املثري

نشاȓ الكايف 
  شانطا
(Café 

chantant)  

  
على سرير النوم "

  "دلعين

 الȢناء والرقص
 * * املثري

أغنية عربية يف 
  إطار فين غريب

  تشوه ǭقايف
(Déculturation) 
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 îÈu‹¾a@pbòîãìnÛa@ÞbàÇÿÛ@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üaëïöbäÌÛa@‹¾a@À@ 
  
  

التثاقف  
% 32

املثاقفة  
املشرقية  
% 16

تشوه ǭقايف  
%  24

ȑد التثاقف
% 28

 

نالحظ من خالل الرسم البياين الذي يوضح االƟاهات الثقافية للمسرح الȢنائي يف هذه الفترة 
التارƸية، أن األفكار الفنية والسياسية قد بدأت تتخذ منعرجا ǭقافيا جديدا، حيث Ʊد أربعة مواقف 

  : متباينة

 اƟاه التثاقف من خالل تعامله مع الترمجة واالقتباȃ للمواضيع إذ سار األول يف -
  32 فكانǨ نسبته األكثر حيث بلǨȢ . يف șل سياسة استعماريةواألعمال الȢربية

%.  

أما الثاين، فقد اختار منهجا معاكسا أي ضد التثاقف حيث بدأ Ʒاول إنتاǯ أعماال   -
 .% 28لǨȢ نسبته حملية، متصديا هبا لكل التǭǖريات الȢربية، وب

إال أن الثالث، فقد واصل مع فكرة املثاقفة املشرقية متǭǖرا باألعمال اليت قدمǨ يف  -
بداية القرن العشرين، وإعادة تقدƇ املسرحيات الȢنائية اليت عرضها كل من سليمان 

  .% 16مل تتجاوز نسبته  فهذا االƟاه. داحي وسالمة حجازيالقر

يف وضعية غري واضحة، حيث يبحث عن اƟاه يف حني، Ʊد املوقف الرابع  -
  معني بǚمكانه أن يتالءم مع حميطه فوجد نفسه يف اƟاه بني التثاقف وضد

-ț 11. رسم بياين-  
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مما ترتب عنه شرخا ǭقافيا، حيث جاءت تلك األعمال . التثاقف     
 ǨȢهبا حيث بل ȃǖها، وهي نسبة ال بȒ24مشوشة وال تتالءم مع بع %.  

، أن االƟاه الثقايف للفكر التونسي ويف املسرح فالواضح من خالل هذا التحليل
 țواإلبدا ǯقافيا عمليا أساسه اإلنتاǭ نائي بالذات، سيتخذ يف املراحل املتقدمة شكالȢال
اǂلي، حيث سيقلل تعامله مع األسلوب املشرقي، ويتعامل باحتراز واضح مع الثقافة 

لكن األمور هنا تبدو . ويترك ما يȒر هباالȢربية، فيǖخذ ما يتناسب منها مع املوسيقى اǂلية 
نسبية جدا، فقد Ʊد بعȐ اǂاوالت اليت Ơمل الفكر املثاقف يف اƟاه قليل Ʋو التثاقف 

  واجلماعاتƜكم التداعيات واخللفيات السياسية اليت تركها املستعمر الفرنسي لدɁ األفراد
ثاقفة مع املوسيقى الȢربية دون االبتعاد التونسية، وƱد أيȒا البعȐ اɇخر قد يسري يف اƟاه امل

  .   عن اǂلية املوسيقية
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إن سهولة االتصال بني تونس والدول األوروبية يف فترة ما بعد االستقالل، جعل من 
وسيقى هذه الدول املوسيقيني التونسيني املعاصرين يبحثون عن كيفية االستفادة من م

لذلك Ʊد الكثري من مكونات املوسيقية . وخاصة فرنسا البلد املستعمر وإيطاليا البلد اجملاور
الȢربية منها النظرية والتطبيقية قد انتقلǨ من أوروبا إىل تونس بفعل احلاجة والتواصل وحب 

افية املوسيقية  والثق السياسيةاملعرفة، وقد Ơقق ذلك بناء على مقتȒيات فرضتها الظروف
اليت مرت هبا البالد واملتمثلة يف عدم توفر التعليم املوسيقي احلديث النظري والتطبيقي الذي 

فكل الظروف احلياتية،مل تكن مهيǖة . 1ينبين على العلم كǖساȃ التطور وبناء املسار التقدمي
 فنتǰ عن ذلك ردة الستقبال تلك املوسيقى اجلديدة والتفاعل معها بشكل يعطي إقباال إƶابيا

فالتحول " وهو أمر طبيعي . فعل أدت إىل ركود وقيت سببه عدم االستيعاب لتلك املوسيقى
من القدƇ إىل اجلديد ال يǖيت بشكل مفاجǜ يربك اجلميع، وإƴا يǖيت بشكل متدرǯ ليعطي 

  .2"الفرصة الكافية الستيعاب ذلك اجلديد

نس منذ بداية القرن العشرين واملتمثلة  فكل التراكمات املوسيقية اليت وجدت يف تو
 واألوروبية،  املشرقية يف Ưتلف النشاطات واألعمال املوسيقية، هي وليدة تالقح بني الدول

وال شك أن هلذا التالقح األǭر البالȠ يف خلق حركة ديناميكية داخلية يف Ưتلف امليادين ومن 
اليت  التجاربŻ الركحية يف مرحلة ǭانية األعمال الȢنائية ى يف مرحلة أوىل وبينها املوسيق

Ƒالشع ǫالثة الديين والدنيوي لتصنع عروضا فرجوية، يف  االحتفايلتنطلق من التراǭ مرحلة. 
 وحممد اجلموسي ورضا القلعي والفاضل اجلزيري  سعادة وحممد القريف حممد Ɵاربولعل

  املثاقفة واملتحاورة الفنية املظاهرأهم تشكل ، التونسينيوغريهم من املوسيقيني واملسرحيني
  . يف املنتصف الثاين من القرن العشرين مع اɇخر الȢريب واملشرقياموسيقيا ومشهدي

                                                 
 1915 سنة (Lafage) وسيقى الȢربية كاألستاذ الفاǯ التريكي أنه قدم إىل تونس العديد من مدرسي امليقول حممد  1

 واألستاذة باربرا (Orlando)  كǖستاذ Ǔلة الكمنجة الذي تعلم على يديه العزف بالطريقة الȢربية، واألستاذ  أورلندو
(Barbara)  واألسباين ألكسندر)Alexandre (ساتذة يف مادة اهلرمينǖتواىل على تونس العديد من املوسيقي. ك Ż ني

تتلمذ عنهم بعد ذلك كل ...) بلȢاريا وروسيا وإيطاليا وبولونيا( الȢربيني من مدرسيني وعازفني من جنسيات Ưتلفة 
   .مع حممد التريكي 1986 من خالل لقاء قمنا به سنة.  وعبد احلميد بلعجية والعروسي البلريي وغريهممن حممد سعادة

، الكويǨ، اجمللس 27ț ، .2 .، املوسيقى العربية ومتطلبات العصر، عامل الفكر، اجمللد)سفيو(الرشيد عبد القادر 2
1998ȋ ،. 202 .   wالوطين للثقافة والفنون واɇداب، 
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فالعملية هنا تتعلق بالبحث عن عناصر موسيقية مشتركة Ɵمع بني املوسيقى العربية 
اليت امتازت هبا فترة  (Tonale)وخصوصياهتا املقامية واملوسيقى الȢربية ذات النمȔ التونايل

تلك الفترة التارƸية اليت انفصلǨ فيها دول أوروبا علميا وفنيا عن احلȒارة . عصر النهȒة
املشرقية بعد التحام كبري كان يف فترة القرون الوسطى، حيث كان االشتراك والتوحد يف 

 2ية والشفاهيةوالكتاب 1الكثري من اخلصوصيات املوسيقية بني احلȒارتني كاالرƟالية
  .3والوحدوية الصوتية

  فمن خالل اللقاءات واحلوارات اليت قمنا هبا أǭناء إƱاز هذا البحث مع Ưتلف 
املوسيقيني املعاصرين التونسيني واألجانب الحظنا الكثري من االختالفات يف املواقف املتعلقة 

أن يكون "   على املوسيقي بالتالقح املوسيقي بني Ưتلف الثقافات، إذ يرɁ أمحد عاشور أنه
ņموسيقية بعلم مسب ȓاƴال تكون النتيجة ضبابية، وإن التعامل مع أ Ɠا سوف يقوم به حƞ ق

 هذا ويرɁ علي. 4"غربية تتطلب من كل فرد االطالț على موسيقى الȢربية مسعا وممارسة
موسيقى اɇخرين، ال جمال لتطور املوسيقى التونسية دون اللجوء لالنفتاح عن " اللوايت أنه 

كل عمل فين " يف حني يعتƎ زهري قوجة أن . 5"وإال سنبقى Ʊتر كل ما أƱزه األسالف

                                                 

 بøدأ   حنيكان االرƟال يف املوسيقى األوروبية أمرا شائعا إىل حدود عصر النهȒة حيث أخذ يȒمحل شيǞا فشيǞا                  1
واالرƟال هو عملية وليدة اللحظة اليت تǘدɁ فيها وبالتايل فهي اجلمع بøني             . ƛميع تعبرياهتا التفكري يف ضبȔ املوسيقى     

التفكري واألداء يف Ǔن واحد لذلك تتطلب من العازف احلȒور الذهين الكامل حƓ ينسجم هذا التفكري املوسيقي مøع                   
  .  يتميز بطابع مجايل حمدداألداء ويتجلى يف شكل مجل حلنية أو إيقاعية Ȓơع إىل نظام موسيقي معني

.  يف العزفأوكان يف الȢناء ي أساȃ املمارسة املوسيقية سواء هي عملية تشترك فيها كل الشعوب شرقا وغربا، وه  2
على عكس ذلك فǚن الكتابة املوسيقية تعمل شيǞا فشيǞا وبصفة غري مباشرة على القȒاء على صفة إنسانية عظمى وهي 

   .حيث أن املوسيقي يصبح مقيداحرية التصرف واإلضافة 
الذي كان يعتمد الصوت الواحد وهو أيȒا نظام مقامي يرجع  Chant Grégorien)( ويتمثل يف الȢناء القريقوري  3

ȃأنظر. إىل القرن الساد:  
Ɵليات " ألنور براهم و " 85لقاء :" ، التثاقف يف املمارسة املوسيقية املعاصرة يف تونس من خالل Ɵربتني )مسري( بشة-
ǂمد زين العابدين، Ɯث لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم وتقنيات الفنون اختصاȋ نظرية الفن، املعهد العايل " 

  .2003ȋ ، .43للفنون اجلميلة، تونس، 
4   Ǹزناه مع أمحد عاشور، بتاريƱ14/11/2005 من خالل حوار أ  .  

w  .18/12/2002 ريǸمن خالل حوار أƱزناه مع علي اللوايت بتا 5
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مهما كانǨ نوعيته أو مرجعيته، البد أن يسجل حȒورا تارƸيا وƹثل إضافة يف املوسيقى 
 كل Ʒاول دائما ويف" مومي فǚنه يشري إىل كونه عأما عازف الناي اإليراين حسني . 1"اǂلية

عمل إƶاد عناصر مشتركة بني Ưتلف املوسيقات العاملية سواء كانǨ مشرقية أو غربية 
، أن      Kudsi Erguner)(بينما يرɁ قدسي أورقينار. 2" ويتعامل معها تعامال حسيا ومجاليا

التعامل مع Ưتلف األƴاȓ املوسيقية من شǖنه أن يȒيف يف موسيقى كل فرد نȢميņة جديدة " 
هذا، وتعتƎ األغلبية، أن هذه . 3" التركيبات اللحنية واإليقاعية واملمارسة اɇليةمن حيث

  .التجارب هي جمرد حركات فنية șرفية تǘسسها șروف اجتماعية وسياسية

فكل هذه اɇراء هلا عالقة مباشرة بالتصورات املوسيقية لكل شخص، انطالقا من 
إال أن األمر . اف والنتائǰ اليت يريد الوصول إليهااختصاصه وانتماءاته الفنية املوسيقية واألهد

هنا، ويف اإلطار الذي Ʋن فيه، يتصف بنسبية ǭقافية واضحة، إذ أن االƟاهات املوسيقية 
الفنية يف األعمال الȢنائية الركحية يف تونس، هلا الكثري من اخلصوصيات من حيث 

ا باالنفتاح الواضح للعامل الȢريب، االƟاهات الفكرية والفنية املسرحية؛ فهي تتسم أحيان
وتلتزم أحيانا أخرɁ بالثوابǨ الثقافية املوسيقية بنوț من االحترازات بسبب االختالف 

ولفهم كل ما قيل حول هذه التجارب الȢنائية الركحية، ومدɁ . الواضح بني الثقافتني
ن جهة أخرɁ، رأينا أنه مثاقفتها مع األƴاȓ والظواهر املوسيقية الȢربية من جهة واملشرقية م
 .من الȒروري القيام بدراسة Ơليلية موسيقية ومشهدية للبعȐ منها

  

  

  

                                                 
1    Ǹزناه مع زهري قوجة بتاريƱ15/01/2002من خالل حوار أ.  
2        Ǹزناه معه بتاريƱركز املوسيقى العربية واملتوسطية بسيدي       14/12/2002من خالل لقاء أƞ   سعيد يف إطار الندوة    أيب

  .امللتǞمة حول Ǔلة الناي
3        Ǹزناه معه بتاريƱركز 15/12/2002من خالل حوار أƞ       سعيد يف إطار الندوة    أيب   املوسيقى العربية واملتوسطية بسيدي

  .امللتǞمة حول Ǔلة الناي
  w
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1-II  ñ‡í‡u@òíúŠ@åÇ@szjÛa@@ @
@òíÌÛaë@òíìa@@µi@òÓýÈÛa@la‹İšaë@ @

  

إىل جانب االهتمام باملوروǫ املوسøيقي، ال   " (Pierre Boulez)يقول بيار بوالز
Ɵاهات املøȢايرة املتøسمة بøاالنفالت واالبتعøاد أو     مانع من إن Ʊد بعȐ احلركات واال 

 تلك هي األفكار اليت سيطرت على التوجهات اإلبداعية املعاصøرة يف أوروبøا              .1"القطيعة
فهøذه  . وجعلǨ من الفن املوسيقي بǚمكانه أن يسري يف كل االƟاهات دون قيود أو عراقيل             

ة، تǖسسǨ منذ عقود بنøاء علøى       االƟاهات تتماشى مع تاريǸ وحȒارة وǭقافة غربية معين       
لذلك فǚن السري مباشرة يف هذا املنهǰ بكماله وƢامه يف          . تراكمات فنية موسيقية خاصة جدا    

دولة عربية كتونس على سبيل املثال، قد يفȒي إىل نتائǰ عكسية تǘدي إىل ردة فعل ǭقايف                
 يف حدود احلاجب    وحȒاري يرجع بنا إىل االهتمام بالتراǫ املوسيقي برؤɁ شكالنية ونبقى         

أي التراǫ (الذي Ʒيدنا عن فكرة Ɵاوزه  )Obstacle épistémologique(اإليبيستيمولوجي
  .أو اختراقه بǖي شكل من األشكال) املوسيقي

 Ƌلر بيار بوالز القطيعة مع املوسيقى الكالسيكية يف         وإن وفș  øة  ات التوجهøالثقافي  
 لتحقيق ذلك من خøالل      سبقته ربية حماوالت  يف املوسيقى الع    فǚنه وجدت  املعاصرة،الȢربية  

 إال أن هذه    . الرحابنة وغريهم  أعمالوصوال إىل    القصبجي وحممد عبد الوهاب      أعمال حممد 
 ألن عقدة اهلوية الراسخة     إال بنسب حمدودة  القطيعة اليت نتحدǫ عنها ال ƹكن هلا أن تتحقق          

فاهلوية املوسيقية مترسخة يف أذهاننøا       .منها بتاتا  ال ƹكن التخلص      العريب يف أذهان املوسيقي  
   .هويته فهو يتوهم بذلك ودون قصد ومن يبحث عن هوية غري رغم أنفنا

إن التفكري يف اهلوية هو أمر ضروري وهو أمر حاضر يف تفكرينا وأذهاننا بشكل 
. (Insondable)دائم بالرغم من ضبابية املفهوم وعدم القدرة على مسكه أو حƓ سƎه

فاهلوية املوسيقية هي اإلحساȃ أو الصفة اليت يطلقها املوسيقي على نفسه، وهي ناƟة عن 
تكون ) فرديا أو مجاعيا(الوعي الذايت الذي من خالله يريد أن يكǈوōن أو يǘسس لنفسه كيانا 

                                                 
1 BOULEZ (Pierre), Penser la musique aujourd’hui, Mayence, Gonthier, 1963, p. 8. w
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كما أن اهلوية هي ơيالت فردية Ɵعل من . 1فيه اخلصوصية املوسيقية مميزة له عن اɇخرين
 دون أن ينسى يف الظاهر والباطن 2وسيقي يفكر ماذا يريد أن يكون وماذا يطمح أن يكونامل

 .فهي تطرح إذن قȒية االنتماء الثقايف من منطلق املوسيقى. ماذا كان

1 /1-II@òÜí‡jÛa@óÔîì¾a@À@pbyÔß  

     Ǩفترة الستينات والسبعينات    لقد اتسم  Ȑة يف   املالمح الفنية املوس  ببعøǞيقية اجلري 
كيفية الوصل بني خصوصيات املوسيقى العربية والȢربية يف أسلوب التǖليف والتنفيذ والتصور 

 وقد سادت هذه الفتøرة øșروف ǭقافيøة          . من أجل Ơقيق أعمال موسيقية بديلة      الركحي
مȒطربة مليǞة باملتناقȒات الفكرية إىل جانب العراقيل اإلدارية اليت  أدت بالبعȐ كمحمد             

Ż يتراجع بسرعة عøن مøشروعه         3 يف مرحلة أوىل يف االƟاه الطالئعي      سعادة بǖن يسري  
 مøع    اƟاها االختالف  قريف ال للتعامل مع املوسيقى العربية التقليدية، يف حني أخذ حممد        

جعل التعامل مع Ǔليات وتقنيات املوسيقى الȢربية وتوșيفها يف         ، حيث   املوسيقى السائدة 
 يف تøصور   ومل تنحصر هذه العقلية الفنية       . أساȃ اخللق واإلبداț   املوسيقى العربية هو  

 وحممد القريف فحسب، بل أن معظم املوسيقيني التونøسيني إن مل نقøل              حممد سعادة 
 مجيعهم وبدون استثناء كانǨ أعماهلم مزجا وتفاعال مع اǂيȔ الثقايف العريب والøȢريب            

   .متفاوتةولكن بصور 
      1.1 /1-II  ïÔîì¾a@ÝrànÛa@òÜy‹ß  

 هي املرحلة املوسيقية اليت تنطبق على الشخصية املوسيقية الفنية املتمثلة يف حممد
 فهو من املوسيقيني التونسيني الذين Ʒملون يف أعماهلم البعد .سعادة يف بداية مسريته
الȢربية وتǭǖره هبا ودراسته هلا،  اɇخر، Ɯكم اطالعه على املوسيقى  املثاقف مع موسيقى

وقد سار يف البداية يف اƟاه االستȢراب تقليدا للمستشرقني الذين اŒالوا الكثري من 

                                                 
1 HUNTINGTON (Samuel. P), Qui somme nous ? Identité Nationale et choc des cultures, Paris, 
Odile Jacob, 2004, p. 33. 
2 Ibid. p. 35. 

w .الطليعة تفرȏ قطيعة مع األوضاț السابقة املعروفة واستشرافا ɇفاق جديدة  3
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اليت انبهروا هبا وأǭارت فȒوهلم وبعثǨ  1الثقافة العربية وخاصة فنوŒا العمرانية واملوسيقية
. الȢريب بǖسرار أساطريهفيهم مجلة من االستفهامات قصد البحث عن عامل الشرق الساحر 

 ايقبلو وملن الذين ƹثلون الȢرب، قد فصلوا بني أبعادهم الواقعية واخليالية ستشرقوهǘالء امل
țلوا االعتصام وراء درņȒالعقلي بالروحي، وف ȓالعقالنيةاختال (Rationalisme) 

هم صدمة تلك العقلنة والعلمنة اليت انبهر هبا العرب بعد ذلك، وأحدǨǭ فيوالعلمانية، 
  .حȒارية تستوجب هي األخرɁ البحث عن خفاياها ومكوناهتا

 تلك هي العقلية السائدة يف فترة االستقالل اليت حاولǨ األخذ عن الȢرب وتقليده 
كل ذلك كان ƞثابة التعامل أو التصرف الشاذ الذي . يف Ưتلف ممارساته احلياتية والفنية

بية، ذلك االƟاه الذي تبناه الكثري من موسيقي العامل يسري يف االƟاه املعاكس بالنسبة لɊغل
العريب يف املشرق كتوفيق الباشا واألخوان الرحباين ومجال سالمة وأبو بكر خريت ومجال 

 العديد من غري أننا، Ʊد. عبد الرحيم وغريهم الذين اختاروا اƟاه املثاقفة املوسيقية مع الȢرب
ربية، ويرون أن كل املوسيقيني الدارسني يف أوروبا يǖتون  األعمال العاملشككني يف قيمة هذه

وهو . ƹلكون صفات اخللق واإلبداț يف أعماهلم مهم الظمتشبعني بالعلوم املوسيقية ومع
Ȣفيه لو نظرنا إىل اإليديولوجيا السائدة يف تلك الفترة واملهيمن عليها من اموقف يبدو مبال 

  .2قبل الȢرب

                                                 
من األهداف اليت كان يرمسها املستشرقون من خالل اهتمامهم باملوسيقى العربية القيام باكتشافات Ʒققون هبا   1

منهم إنņها قد ختمǨ كل حلقات التطوņر واستنفذت كل إمكانياهتا بعد أن سالمة مستقبل املوسيقى الȢربية اعتقادا 
                    واألǭناعشرية (Atonale)إىل الالتونالية (Polyphonie) مرņت من Ưتلف املدارȃ من البوليفونية

(La gamme tempérée) مرورا بالكالسيكية(Classicisme) ةوالرومانسي (Romantisme) لية واملودا(Modale) 
  .وغريها من التجارب

 إىل التخمينات اليت Ʒملها توفيق احلكيم  (Jacques Berque)يف هذا السياق، وللظفر باملقاربة، استند جاك بارك 2
يعتƎ أن املوسيقى العربية القدƹة واليت يطلق عليها شرقية قد خلقǨ يف السهرات "Ɵاه املوسيقى العربية التقليدية الذي، 

كما يȒيف أن املوسيقى ... أماكن جدية  يلية ويف اللقاءات واخلمارات، يف حني أن املوسيقى الȢربية قد خلقǨ يفالل
  : أنظر".الشرقية القدƹة واليت نسمعها أيȒا اɇن هي اليت جعلǨ العرب يف طريق مسدود

- BERQUE (Jacques), op. cit. p. 237.   
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ƴ كن لنا أنƹ تلفولكن كيفƯ ذها كل يز بنيơالتوجهات املوسيقية اليت ا 
أصيل  هو منيف هذه الفترة التارƸية؟ كيف ƹكن لنا أن نفرق حقيقة بني موسيقي 
. ؟(En contre courant)الƟاه املعاكسا يف  إبداعيا من يسريوبني  (Rénovateur)وجمدد
لة تبدو صعبة وال ƹكن هلا أن فاملعاد  هل أن التساؤل يف حد ذاته يفȒي إىل نتائǰ؟ ولكن،

ثنا عن اإلنتاǯ املوسيقي يف تونس،  فعند حدي. الفنية يف هذا اإلطارƠيد عن منطق النسبية
تعترضنا عدة مسائل؛ منها اخلصوصيات اليت ƹتاز هبا العمل، أي شكله ومكوناته ومرجعياته 

 اإلبداț الذي يقوم به فهذا التمشي الشكلي من شǖنه أن يفين أǭار.  واملوسيقيةالثقافية
االنفتاح واملثاقفة، هو كذلك Ƣشي بكما أن التمشي اɇخر الذي يقر باعترافه . املوسيقي
وعليه، فǚننا  .اƟاه شكلي Ǔخر ينادي باألصالة واهلوية والتراƜ ǫكم تناقȒه مع شكلي

 هذه األعمال Ʋملسنلتزم يف سياق Ơليلنا الفكري واملوسيقي بالنسبية واملوضوعية حƓ ال 
  .مقاربات قد ơرجها عن سياقها من ما ال تتحمله الفنية

 سعادة من املوسيقيني األوائل الذين تعاملوا مع املوسيقى تعامال ذهنيا       يعتƎ حممد
ومجاليا مقارنة ƞن سبقوه، حيث جعل منها إىل جانب ممارستها الشكلية ممارسة تعتمد 

فǚذا نظرنا إىل تاريǸ املوسيقى التونسية .  جانب التعبري املشهدي واجلمايلالتعبري الصرف إىل
من بداية القرن العشرين، لوجدنا أن كل التصورات واملرامي واالƟاهات قد șهرت وحسم 

الذي نادɁ باǂافظة على التراǫ  1932فيها منذ انعقاد مƢǘر املوسيقى العربية بالقاهرة سنة 
نسبيا بǖي شكل من  Ɵاوزه ولو  عامة الناȃ دون املساƝ ȃصوصياته أواملوسيقي ونشره بني

انكب اجلميع يف تلك الفترة يف التعامل مع هذا التراǫ بعقلية تتسم بالقرابة  حيث .األشكال
وهو أمر منطقي وموضوعي إذا رجعنا إىل . والعاطفة، معارضني كل ما يدعو إىل التجديد

إذ .  مرت به البالد التونسية يف تلك احلقبة التارƸيةالظرف االجتماعي والسياسي اليت
اơذت املوسيقى مفهوما ومنهجا واحدا Ưتصرا، كوŒا توقظ املشاعر واألهواء، ومتصلة 
 Ǝخر عɇاطبة اƯ كنƹ جاالت الفرح واحلزن والتسلية واإلعجاب ال غري، يف حنيƞ

تقنيات موسيقية Ɵمع بني الكتابة موسيقى عاملية تتȒمن األحاسيس اإلنسانية املشتركة ب
 ذات القواعد العلمية والكتابة اهليتريوفونية (Orchestrale) األوركسترالية1ةاهلارموني

                                                 
w  .وافق األصوات على النمȔ الكالسيكيهي تقنية تعتمد نظرية ت: اهلرمنة  1

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   Ʃ ƞǽƏƷ ǰǕ ƤƮƜǩƗدǽدƛ ƞǡȆǖǩƗ ƙƗƸǎǉƗǷ ƝيǩƗ ǰهǚǩƗǷ ƞǽǸيIIƞǽƸ-1ــــــــــــــــــــــــــــ

 220

(Hétérophonique) معƟ حلنية أفقية ȓطوƝ ثةǭǘسس موسيقى عربية مǘا أن تŒمكاǚاليت ب 
 يف فترة الستينات  سعادةتلك هي األفكار اليت أراد أن ƹررها حممد. بني النظري والتطبيقي

من خالل بعȐ األعمال الدرامية واالحتفالية الفرجوية اليت أșهرت االƟاه العلمي ملوسيقى 
حممد سعادة املثاقف مع الكثري من األƴاȓ املوسيقية العاملية منها ذات تǭǖريات مشرقية 

ها ذات تǭǖريات غربية من خالل بعȐ كاملوسيقى التركية واملصرية على سبيل املثال ومن
  :األعمال اليت أƱزها يف تلك الفترة وهي كاɇيت

 .1965 سنة"  النصرملحمة "-

  .1967 سنة"  البحر األبيȐ املتوسȔنشيد "-

  .1973 سنة" قرطاǯ أحالم " -

  .1975 سنة ،(Antigone)" أنتيقون" مسرحية -

  .1975 سنة ،"البندقية تاجر"مسرحية  -

 . 1975سنة " ǨƠ مطر اخلريف"لم موسيقى في -

         فاملعروف أنه يف اجملال املوسيقي، ينجز العمل من قبل موسيقيني حمافظني أو جمددين؛ 
فاالختالف بني هذين . فالشق األول ينادي باملاضي والتراǫ والشق الثاين باحلداǭة واملعاصرة

ǜغري متكاف țثابة صراƞ فهوم النقل إذ أن االعتماد. املنهجني، هوƞ على املوسيقى التقليدية 
والتكرار، Ƹرǯ صاحبه من عربة التجديد واالبتكار وƶعله يسقȔ يف املنهǰ املتشبث 

 بينما Ʊد يف املنهǰ املوسيقي احلديث والذي تبناه حممد. (Traditionalisme)بالتقليدية 
ن لذاكرة مجاعية ولكن ƶب Ɵاوزه سعادة، فكرة احلفاȗ على هذا التراǫ على أنه Ưزو

أيȒا بǔليات عقلية ومنهجية ونظرة جديدة وتقنية متطورة على املستويني التلحيين 
  .والتنفيذي
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هذا وال يوجد يف تلك الفترة يف جمال البحث أو التǖليف املوسيقي ما يناقȐ التوجه 
اختراق لتراǫ، وهي أيȒا التراǭي التقليد الشكلي ويعتƎ أن املوسيقى معرفة وبنية فكرية و

. لȢة فنية وكتابة تدل على معان وتعƎ عنها، وهلا بعد ذايت تنبجس منه فلسفة الذات والتǖمل
فاملشكل الذي مل يطرح Ǔنذاك، أن ارتباطنا بالتراǫ فيه الكثري من املǔخذ وأن االستمرار 

لتخلف الفكري هو سبب ا" الثقايف قد خدعنا، ألننا مازلنا نقرأ املاضي ونǘلف فيه وأن 
 أي تشبثنا املفرƞ ȓفهوم األصل 1"الȢرور بذلك املاضي وعدم رؤية االنفصام الواقعي

، يف حني أن األصالة نسبية وليسǨ مطلقة، وإنه ال 2واألصالة وبعقلية Ơمل عقدة اهلوية
łتĈبتكر أعماال فنية جديدة كل اجلņة دƹليف بني أفكار قدǖأو ة بل ينحصر االبتكار يف الت

إحداǫ تعديالت أو Ơويرات فيما وصله من تراǫ سابق أو فيما أخذه من مكونات 
  .اجتماعية حميطة به ومǭǘرة فيه

 سعادة منذ بداية الستينات Ƣثل طرحا جديدا مل فاألعمال اجلديدة اليت قدمها حممد
يت قام هبا يف تلك إذ أن احلركة الفنية ال. ، وهو طرح أساسي وضروري3يسبق له يف تونس

 أن إال. الفترة يراد هبا التȢيري واالختالف، ذلك االختالف الذي يعتƎه غاية وليس هدفا
.  موسيقية من Ɵاربهاإلقرار باالختالف Ʒتم متابعة أطوار التحول أو القطيعة مع من سبق

بدأ االختالف متفاعال مع  هو من بني اجملددين الذين تعاملوا مع مولعل حممد سعادة
صياغة أعمال موسيقية ال ƹكن  الظرفية اليت قادته شيǞا فشيǞا إىل  والثقافيةاألحداǫ الفكرية

 وينطبق هذا التحليل أيȒا . اǂليةعي القطيعة مع املوسيقىضمن النظرية اليت تدņلنا أن نصفها 
  .ل وƟارب موسيقية من أعماما أƱزه حممد القريفكل على 

                                                 
، الدار البيȒاء، املøȢرب،     1. ، بني االتصال واالنفصال، دراسات يف الفكر الفلسفي، ȓ        )عبد السالم (بن عبد العايل   1

 .2002ȋ ،. 12دار توبكال للنشر، 

 املوسيقي املعاصر يف تونس، ، عندما تكون املثاقفة بديال لتجاوز عقديت اهلوية والȢريية يف اإلنتاǯ)مسري(بشة: أنظر 2
أشȢال ƎƯ البحوǫ يف الثقافة والتنمية، تونس، وزارة التعليم العايل، وزارة البحث العلمي يف التكنلوجيات وتنمية 

  : القسم العريب من أنظر.  2006ȋ ، .ȋ. 1-34الكفاءات، 
Les arts tunisiens dans les savoirs universels, approches musicologiques, Textes réunis par 
Mohamed Zinelabidine. 

w  .18/03/2002 القريف بتاريǸ من خالل لقاء مع حممد  3
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 اإلضافات املوسيقية اليت Ơ Źقيقها من توزيع فǚن Œايته، وإذا مȒينا يف Ơليلنا إىل
ى الشكل فحسب بل  سعادة ليس عل حممداأوركسترايل وتȢيري يف أسلوب التنفيذ، ركز فيه

Ɂربية الوترية ل كالتعبريية املوسيقية واملشهدية  من خال على دالالت أخرȢالت الɇيف اșتو
أما مرجعيتة يف ذلك، فهي معرفته الواسعة بالعلوم املوسيقية اليت تلقاها . واهلوائية واإليقاعية

من خالل دراساته اليت قام هبا حول املوسيقى املشرقية والتركية والعربية وغريها من موسيقى 
ادƹية يف دفع احلركة املوسيقية املعاصرة يف ومن هنا تǖيت أƵية الدراسة العلمية األك. العامل

  .تلك احلقبة التارƸية

       2.1 /1-II   @òîÔîì¾a@òîÈu‹¾a‡àzàÛñ†bÈ@   

 يف مدينة تونس العتيقة واƟه 1937 جويلية 22 سعادة بتونس العاصمة يف         ولد حممد
 والفونوغراف و موسيقي بني املسرحترŷ يف ج. إىل امليدان املوسيقي منذ صȢر سنه

(Phonographe)دخل إىل الكنسرفتوار.  واالسطوانات(Conservatoire) سنة 13 وعمره 
 أيادي موسيقيني فرنسيني على، وتعلم املوسيقى يف البداية 1950أي يف حدود سنة 

  . وإيطاليني، فكان أول تكوين له ذو اƟاه غريب علمي

عهد الوطين للموسيقى واملعهد الرشيدي وơصص يف العزف على  استهل دراسته بامل       
 وتاريǸ ا وتلقى دروسا يف قيادة األوركسترǓ1لة الناي عن طريق أستاذه صاſ املهدي

.  لدراسة علم موسيقى الشعوب1961املوسيقى ƞدينة جنوة اإليطالية وانتقل إىل باريس سنة 
مع تربص  التǖليف املوسيقي الكالسيكي دروسا يف) 1962سنة (كما تلقى يف نفس الفترة 

ƞركز التقاليد والعادات الشعبية ƞتحف اإلنسان يف قسم التسجيل والتدوين لتسيري الفرق 
كلف  . 1963وتربصا Ǔخر يف املوسيقى املتوسطية بروما سنة ) 1963 البندقية سنة(اإليطالية 

                                                 
، له إجازة يف 1925ولد بالعاصمة سنة . من أهم الشخصيات املوسيقية اليت عرفتها تونس خالل القرن العشرين  1

قية منها اإلشراف على مصلحة الفنون اجلميلة بوزارة التربية شȢل عدة مناصب إدارية وموسي. 1950احلقوق منذ سنة 
تتلمذ عن الشيƦ Ǹيس الترنان وعلي الدرويȈ ... ، وتعني رئيسا للجنة الثقافية القومية ومديرا عاما للتنشي1961Ȕسنة 
Ƒسيقى منها له عدة كتابات يف املو...حلن العديد من املعزوفات والقصائد واألغاين وموشحات وأناشيد...احلل–

أنظر بقية مشواره ... مقامات املوسيقى العربية-املعهد الرشيدي- Ʀيس الترنان- أمحد الوايف-أصول املوسيقى
 Ǹه بصفاقس بتاريƹفل تكرƜ 1983/ 14/05املوسيقي واإلداري يف املطوية اخلاصة .  w
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 وتفرȟ بعد 1968 إىل 1965زة من على إǭر عودته، بǚدارة مصلحة املوسيقى باإلذاعة والتلف
 1ذلك للنشاȓ اخلاȋ يف جمايل التلحني واإلنتاǯ الفين واشتهر بتلحينه للقصائد واملوشحات

هذا وقد زار عدة بلدان عربية وغربية لتقدƇ حماضرات . وأغاين األطفال واملسرح الȢنائي
 واليابان وإيطاليا سنة 1989 وسوريا وأملانيا سنة 1986ومداخالت علمية، منها العراق سنة 

 1995 واليونان سنة 1993 سنة ة والواليات املتحدة األمركي1992 والدƴارك سنة 1990
  ...واملارتينيق

، Ż تفرȟ "اإلذاعة والتلفزة"و" املنار"و" اجليل"       قاد الكثري من الفرق التونسية منها فرقة 
ǯنتاɌللموسيقى إىل فترة التقاعد والعزف والتدريس باملعهد العايل2بعد ذلك ل  . Ȑحلن بع

 القريف والذي أخرجه  صحبة حممد1972سنة " يف بالد الطررين"األعمال السينمائية كفلم 
 أما أول اǂاوالت  .19753ألمحد اخلشني سنة "  ǨƠ مطر اخلريف"محودة بن حليمة وفلم 

، كانǨ يف إطار كورال األطفال لفرقة اإلذاعة املوسيقية املوزعة اليت قدمها حممد سعادة
  .، هذا نصها املوسيقي"أبسمي"والتلفزة التونسية، يف أنشودة 

                                                 
1   Ɩوتوفيق أمحدعز الدين إيدير وحممد  القصائد واملوشحات، كل من علية وحممد األمحر ومصطفى الشريف وهذهغ 

  .الناصر وكمال رؤوف النقاطي
" عودة احلب"و" لونȢة سلطان يكاه مساها احلمامات" و" سراب" سعادة الكثري من املعزوفات اɇلية  كøأنتǰ حممد 2
  ...وغريها" ومساعي راسǨ الذيل" مساعي اصبعني "و" مساعي مزموم"و

 - توفيق بوغدير- سعادةحممد-صاſ املهدي( اخلاصة بتكرƇ رواد املوسيقى والȢناء والنقد الفينمن خالل املطوية  3
، وبعȐ املقاالت الصحفية اليت 30/10/2004واليت أعدها الشاعر رضا اخلويين بتاريǸ ) عبد احلميد بلعلجية–نعمة 

  :نزلǨ يوم وفاته ويف ذكرɁ أربعينيته
- Le Quotidien, La flûte orpheline, Mohamed Saada n’est plus, , N°.  1167, 12/01/2005.  
- La presse, Le monde de la musique en deuil, Mohamed Saada n’est plus, N°. 22307, 

12/01/2005. 
- La presse, Un artiste élégant et discret, Mohamed Saada n’est plus, N°. 22307, 

12/01/2005. 
- Le roseau chantant : Mohamed Saada vient de nous quitter, 

http://fr.allafrica.com/stories/200501140100.html 
- La presse, « Adieu l’artiste » au TVT, N°.  22346, 20/02/2005. 

  .1107ȃ ، .11 . سعادة يف ذمة اț ،ǃ جريدة الصريح، حممد-
-ț ،Ɂخر هوǓ 17/01/2005، 1419 . جريدة البيان، علم موسيقي. 

 سعادة، رمز األصالة واملعاصرة يف  املوسيقى  جريدة احلرية، يف أربعينية املوسيقار الراحل الفنان حممد-          
ț ،5343 .العربيةȃ ، .17 ،03/03/2005. 
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-ț 1-34.ترقيم موسيقي  

  
       

 حيث حاول من  سعادة يف الكتابة املوسيقية اهلارمونية، هي أوىل حماوالت حممد      
، باملزǯ كتابة األفقية التونالية الȢربيةخالهلا تطويع املوسيقى العربية ذات النمȔ املقامي إىل ال

 فاستعمل فيه بعȐ . كبريLab مقام احلجازكار كردي الذي يتالءم نظريا مع مقام بني
نوية، فكانǨ التوافقات الصوتية منها اخلماسية والثالǭية والرباعية والدرجات العابرة الثا

كما مجع فيه التوزيع اɇيل بني . الكتابة بسيطة تتماشى مع سن األطفال ومǭǘثة بشكل علمي
هذا وقد ختم الفكرة . (Hautbois) واهلوبوا(Accordéon)نǓلتني غربيتني كاألكورديو

 .(Mouvement contraire)املوسيقية ƛملتني موسيقيتني يف حركة معاكسة

 

 

 

 

 

                                                 
w .تدوين شخصي  1
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äzÜÛa@pbÔÏaìnÛa@ñ†ì“ãþ@òîIïàicH@ @

-ț 35.  جدول-  

  التوافقات اللحنية املسافة

اخلماسيات
(si-mi-la)b 

                    

الرباعيات
(si-mi-la)b 

                                        

الثالǭيات
(si-mi-la)b 

                         

  

        

احلركة 
 املعاكسة

(si-mi-la)b  
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3.1 /1-II  Áìn¾a@îiþa@‹zjÛa@lbÈÛc@‡î“ã@óÔîìß 1967  

 سعادة الكثري من خصوصيات ى فيها حممدال املوسيقية اليت تبنņهو من أهم األعم
املوسيقى الȢربية، من حيث التوزيع األوركاسترايل من جهة، وأسلوب الكتابة اهلارمونية 

Ɂالصرفة من جهة أخر .ǎاالحتفايل العسكري يف مجيع صوره يترت ȏرȢل العمل مرتلة ال
 من خالل نوعية اخلطاب املوسيقي املتمثل يف السري يظهر ذلكوالوطنية والرياضية، 

 فنية موسيقية مجالية مركزة  Ʋو أغراȏمن خالله ينحو، (Marche militaire)العسكري
 باإلضافة إىل املشهدية االستعراضية ،على الكتابة البوليفونية باألسلوب الȢريب والتوزيع اɇيل

اهرة الرياضية املتمثلة يف الدورة اخلامسة أللعاب اليت يترمجها الفتيان والفتيات يف هذه التظ
Ȕاملتوس Ȑ1البحر األبي.  

 هذا، وقد شارك يف هذه التظاهرة العديد من الدول العربية والȢربية منها اجلزائر 
قصد االتصال واللقاء الرياضي ... وليبيا واملȢرب وتونس ولبنان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا

حلوار والسالم بني هذه الشعوب املتوسطية واليت ƟلǨ يف عملية ومن أجل الود والصداقة وا
صنع خصيصا ) نافورة( من قبل املشاركني يف حوȏ مائياألقاللصب املاء املوجود يف 

كل ذلك مستوحى باألساȃ من الرمزية . لتمرير معƖ اإلخاء بني هذه الدول وشعوهبا
كما Ʊد . لة يف البحر وما Ơمله من داللةاإلƷائية للخطاب املشهدي وبرمزية الطبيعة املتمث

من خالل داللة رفع ... أيȒا رموزا توșيفية تنȒوي ǨƠ فكرة السالم والوفاق واحلوار
 ويف عالقتها بداللة الزمان 2العلم املوحد وإطالق احلمام يف مساء امللعب األوملƑ باملرتة

تناغمة واملتماشية مع املوسيقى اليت  واحلركة اجلسدية الدقيقة املواملكان واللباȃ واملوسيقى
 .  سعادة ملحن نشيد هذه الدورةوضعها حممد

                                                 
  .متممات البحثأنظر الصورة يف   1
2  ț ،192 .أنظر جملة اإلذاعة، السنة الثامنة Ǹ15/09/1967 بتاريȋ ،.ȋ .2-7.  
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‡î“äÛa@pbàÜ×1  

  ĆفǊتøłوŉة                يŁا شŁبŁابńا فøǈاŁȏ عŁزŃمøńا و

                           رŁوȏŉ اجلĈسŃمŁ وŁبĈالعŁقǐلĈ ارŃتŁقǈى

                                  ŁابǈطŁو ĈدŃصǈالق łمŁرǈك            ɂøǈقŁتǐلǊامل  
 ĈȏŃرǈي أĈف ĈاءŁرŃȒǈى اخلŁمĈي حĈف                        Ĉةŉوłخćاأل  

                        ǒاǈقĈل ĈȏŃرǈǖĈب       ĈامŁرĈالك ĈامǈئĈان الوŁمŁض     ĈمǈɎŉالس  
 *  *                                             *   

 ĈابøŁبŉالش ǊانŁيدŁم ŁسĈونłت ĈهĈذøŁه                          
                                                 عŁرŁفŃǨǈ كǈيŃفŁ تłحĈيلǊ اللƋهŃوŁ جĈدŉا
                                                 كǈمŃ فǈتŁى جŁاوŁزŁ بĈاɇمŁالĈ حøŁدŉا

                  ĈابŁحōالر ĈهĈذŁه ŃنĈم ŁمŃزŁالع ŉدŁمŁتŃاسŁو        
ĈلǈلĈى القøǎطŁخŁت       ĈلŁمŁالع ĈلǐقŁحĈب     ĈلŁمĆاأل łادŁصŁح                          

*  *  *   

                         ǊلøĈاحŁوŁسŁو ŅǯوŁم łȐŁيŃبĆا األŁنłرŃحŁب  

 łربŃشŁت ǐلŁزŁت Ńمǈل                        ĈةǈولǊطłالب ĈاتŁاسǈك  
                                                 مłنŃذǊ أǈحŃقǈابą مĈنŁ املǈجŃدĈ طǈوĈيلǈة

ĈلĈافŁحǈامل łرŃخǈف Ńمłان هŁيŃتĈف łبŃخŁن                           
  رł                         جłهłودŅ كĈبŁارł       وŁنłورŅ وŁنŁارł      لǈدŁيهĈمŃ شĈعŁا

*  *  *                                          
                           بŁحŃرłنŁا األĆبŃيłȐŁ شŁطǔǐن سłكǈارŁا

  تŁتŁغøŁنɂŉ بĈحŁضŁارŁاتą لǈنøŁا                                                          
                                                 

  .01/09/1967ȋ ، .43 بتاريǸ 191. جملة اإلذاعة، السنة الثامنة، ț-:أنظر  1
        -ț ،188 . جملة اإلذاعة، السنة الثامنة Ǹ15/07/1967 بتاريȋ ، .45.  
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  قǈدŃ تǈɎŁقǈتŃ وŁتŁبŁارŁتŃ قǈبŃلǈنŁا                                                          
ɁŁارŁبŁتŁوا نŊمǊلŁه ŁمŃوŁا اليŁهǊلǐثĈم                           

                           وŁرŁغǐمŁ الزŉمŁانĈ     بĈهŁذǈا املǈكǈانĈ     رŁبĈحŃنŁا الرōهŁان
*  *  *                                          

          ǊيلĈمǈاجل ŁزŃوǈالف łدĈشŃنłا يńابŁبŁاشŁي                  
  لĈلǐوĈفǈاĈȧ                                                          سĈلǐك األĆلǐعŁابĈ نŁهŃجøŁا 

ĈاقŁبōا السǈذŁي هĈف łزŃوǈالف ǊونǊكŁي ǐلŁه                                                            
   ĈيلĈصĆي األĈاضŁيōالر ĈوحŊالر ɁŁوĈسĈل                          

ǈالłالع ĈالŁحłى      مǈلĈا إøŉيŁهǈف      ǈالǈي املĈادøŁنłي                            
  عبد العزيز قاسم:                                                                كلمات

  
يف إطار الشعر غري العمودي واحلر، Ź نȒمه باللȢة العربية تترتل كلمات النشيد 

الفصحى وجاءت لتطرح مجلة من املفاهيم والرموز والدالالت منها الرياضية والوطنية 
øفها الشاعر كșالكلمات اليت و Ȑامللتقى"والتوق إىل العاملية من خالل معاين بع  "

اليت   يف سياق الصور الشعريةبالبطولةتȢنōي  إىل جانب ال".اإلخاء والوئام والسالم والوفاق"و
øلف؛ كǘافل"و" اجملد طويلة" و"  مل تزل تشرب كاسات البطولة "تناوهلا املǂفخر ا  "

كل تلك الكلمات اليت تدل على اƟاهات ". لديهم شعار"  "ونور ونار"و"  جهود كبار"و
  :ǭقافية معينة نوردها كما يلي
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@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üa@‡î“äÛlbÈÛc@ @
IÁìn¾a@îiþa@‹zjÛaH@ @

-ț 36. جدول-  
 اƟɍاه الثقايف  املعƖ الكلمات

الوئام /األخوة/اإلخاء / امللتقى
 .الوفاق/السالم /

االعتراف باɇخر، ودعوته للسالم 
  والوئام بكل املعاين اإلنسانية النبيلة

 املثاقفة

اجملد / مل تزل تشرب كاسات البطولة
/ جهود كبار/ فلفخر اǂا/ طويلة

  .فتوة/ لديهم شعار/ ونور ونار

االحتراز منه، وتذكريه باجملد والقوة 
ņلكها والبطولة والفخر والفتوƹ ة اليت
  .شبابنا

  ضد املثاقفة

  
-ț 1-35. ترقيم موسيقي  

 

 (Magistral)هي مقدمة قصرية Ƣهيدية هتيǘ اجلو العسكري يف شكله الفخامي
 سعادة بني اɇالت ، مجع فيها حممد(Adlib)الرمسي، ذات إيقاț مȒبوȓ بالرغم من حريته 

 وǓلة إيقاعية تستعمل كثريا يف Ơكيم (Trompette)اهلوائية النحاسية املتمثلة يف الترومبات 
   .(Tambour)السري العسكري أال وهي الطمبور
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 هذه الدورة يرتكز على الكتابة التوافقية من البداية إىل كان التناول يف تلحني نشيد
فجاءت لتǘكد املنحى الȢريب للعمل وتǘسس فكرة التبين الكلي خلصوصيات . النهاية

كما Ƣيزت أيȒا ȒƜور مطلق لɈالت الȢربية وخاصة اɇالت . املوسيقى الȢربية الكالسيكية
ية اǂورية واليت أعيدت أكثر من مرة يف هذا النحاسية اليت سيطرت على تنفيذ اجلملة املوسيق

  .النشيد

×Šëca@‡î“ã@‰îÐäm@À@ñ†bÈ@‡à«@I@Áìn¾a@îiþa@‹zjÛaH@ @
-ț 37. جدول-  

ȼتركيبت  
موقȜ اɇلة من 
  تركيبتȼ التǺت التقليدي

موقȜ اɇلة من 
التǺت 
  التقليدي

  استنتاجات

  سيفالي
(Sifflé) 

 كاȃ كالر  دخيل

(Caisse claire) 
  لدخي

  فلوت
(Flûte)  

  مسبال  دخيل
(Cymbale)  

  دخيل

  باصون
(Basson)  

  كمنجة  دخيل
(Violon)  

  دخيل

  ترومبات
(Trombone) 

  ألتو  دخيل
(Alto)  

  دخيل

  توبة
(Tuba)  

 فيولونسال  دخيل

(Violoncelle)  
  دخيل

ترومبون
(Trombone) 

كنترباȋ  دخيل
(Contrebasse) 

  دخيل

  دخيل Ƣ (Tomba)بة

  دخيل  القيادة
  دخيل  يتأداء أوبرا

يكشف هذا التوجه 
 حممد اختارهالذي 

سعادة عن تبين 
واضح وكامل 
 للتركيبة

األوركسترالية 
  .الȢربية
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-ț 1-36.ترقيم موسيقي  

 
 
 
 

 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 

 
 
 
 
 
 
 

 

 سعادة يف هذا التǖليف املوسيقي بني اɇالت اهلوائية النحاسية املتمثلة يف مجع حممد
 (Flûte) والفلوت (Tuba) والتوبا (Trombone) والترومبون (Trompette)الترومبات 
 وǓالت إيقاعية تستعمل كثريا يف Ơكيم السري العسكري أال وهي (Basson)والباصون 
 (Violon) واɇالت الوترية كالكمنجة(Caisse clair)والكاȃ كالر (Tambour)الطمبور
نالحظ من خالل هذا . (Contrebasse) باȋوالكنتر (Cello)والفيولونسال (Alto)واأللتو
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 التناول أنه تبƖ بصفة كلية خصوصيات املوسيقى الȢربية من حيث التوزيع األوركسترايل
الواضح واملعاجلة التǔلفية اليت تعتمد التوافق النȢمي دون إشارة إىل أي شكل من أشكال 

ين واملكاين، مما يǘكد التǭǖر التام املوسيقى العربية أو التونسية بالرغم من حتمية اإلطار الزما
بنمȔ التǖليف الȢريب الكالسيكي الذي șهر يف شكل Ƣثل موسيقي كامل     

(Assimilation musicale total) ليةǂوالذي سببه االبتعاد عن اخلصوصية املوسيقية ا 
  .وتبين الثقافة املوسيقية املهيمنة

ț 1-37.ترقيم موسيقي 

  
  
  
  

 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 الذي امتاز بطابعه العسكري Ƣ(Thème)ثل هذه اجلملة عرȏ للفكرة األساسية للحن
الواضح واليت Ź تناوهلا وتنفيذها من قبل مجيع اɇالت اهلوائية النحاسية واɇالت الوترية بنفس 

. (Marche)السري وعلى وزن (Fa majeur)سكري احلماسي ويف مقام فا كبرياإلحساȃ الع
 (Tuba)والتيبا (Trombone)أما خȔ الباȋ فقد أخذ شكال حلنيا Ưالفا تناولته Ǔالت الترمبون

ȋوالكنتربا(Contrebasse) واأللتو(Alto) بكيفية مصاحبة ومثرية للحن األساسي ويف w
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 إعادة هذه اجلملة املوسيقية عدة مرات لذلك كانǨ قصرية وقد Ź.  اإليقاعي واللحينشكليه
كما استعان . وسهلة احلفظ على الطريقة اليت يتناوهلا الȢرب يف تǖليف موسيقاهم العسكرية

الذي هو  (Thème)امللحن ببعȐ القواعد النظرية يف املوسيقى الȢربية كتوșيف مفهوم التام
 ومن خالله يتدفق ويتنوț ،(Motif)وتيف املعبارة عن فكرة موسيقية أطول وأعمق من 

 .اللحن شيǞا فشيǞا
   
  

püŁa@µi@zÜÛaë@ïÇbÔí⁄a@ÊìänÛa  
  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violon1 

Violon2 

Alto 

Cello 
C.B 
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 åzÜÛa@ÕÏ‡mïbþa@  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  
  
  
  
  

 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Ɯيث يǖخذ عدة  Ƣ(Thème principal)ثل هذه اجلمل عملية تدفق اللحن األساسي 
 املقامي إىل جانب التنوț اإليقاعي الذي يتحول من القسمة التلوينصيȠ حلنية أساسها 

كما يǖخذ اخلȔ . ة إىل القسمة الثالǭية دون إحداǫ أي خلل يف اللحن األساسيالثنائي
اللحين للباȋ إىل جانب طابعه اإليقاعي الذي يظهر السري العسكري بتدعيم من اɇالت 

w  .  النحاسية، شكال حلنيا يتحول يف بعȐ األحيان إىل حلن أساسي
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-ț 1-38. ترقيم موسيقي  
  

  
  
  
  
 

 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 مجلة من اجلمل املوسيقية  يف أي(Imitation) سعادة أسلوب اǂاكاةمل يوșف حممد
لكنه استعمل أحيانا التنقالت املتقابلة يف العديد من األماكن كالنماذǯ التالية على سبيل 

  :املثال
- xˆì¹ 1  

  
- xˆì¹ 2  

  

  
- xˆì¹ 3  

 

  

  

- xˆì¹ 4  
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 سعادة يف تلك الفترة، هي تلك األفكار املوسيقية املستȢربة اليت كان Ʒملها حممد
 موسيقي جعلته يهتم باملوسيقى التراǭية (Feed back)واليت أدت به بعد ذلك إىل ردة فعل

كل هذا يعين أنه عندما تصل األمور إىل أقصى . ها التركيةمنها املشرقية ومنها التونسية ومن
حد من التȢريب الثقايف تكون الرجعة بكيفية حمتشمة إىل الثقافة األصلية، أي املوسيقى 

  .العربية ذات األسلوب املقامي
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2 /1-II ïÔîì¾a@†‹ÐnÛa@òÜy‹ß  

التعامل مع الكتابة املوسيقية البوليفونية يف  يف  أنه مل يكن السباقالقريف  حممديقول
 بعȐ  كتسجيلالستينات بعȐ اǂاوالت الظرفية يف بداية وجدتإذ  ،املوسيقى التونسية

ǫأغاين الترا øنوق"كƝ" عك ساق"وƱ يا أمحد يا خويا"و "ساق ǃوزعها اليت  وغريها" با 
 يف تلك الفترة إىل كل من نسبǨ واليت) Haydu (1 هايدو املوسيقي اجملريالɊوركستر

 ƞحاولة حممد سعادة كما سبقه يف ذلك .صاſ املهدي واهلادي اجلويين وحممد التريكي
صحبة املمثل مجيل للمسرح  فرقة مدينة تونس مع بعȐ املسرحيات موسيقىتلحني ƢثلǨ يف 

   .19672اجلودي سنة 

ريف على األƴاȓ املوسيقية الȢربية وخاصة األعمال األوبراتية  القيرجع تطلع حممد
والȢنائية الركحية إىل فترة الطفولة حيث كان يذهب إىل مرتل ابن عمه الولوț هبذه النوعية 

țتقدمها الفرق . ليستمع إليها عن طريق املذيا Ǩاألوبرا اليت كان ȏكما كان يتابع عرو
ومن ƣة كان تǭǖره باملوسيقى الȢربية وكانǨ . يناتاإليطالية يف مسرح تونس خالل الست

 من شعر املسرحي توفيق 1966سنة " يف احلي صبايا"بدايته مع التلحني من خالل ǭنائية 
 Ɂاجلريب وحماولة أخر Ƈسنة " مشسنا احلمراء"اجلبايل وغناء كمال رؤوف النقاطي ومر

1969ņوكمال رؤوف النقاطي وهي اها توفيق الناصر كلمات املسرحي مسري العيادي غن 
  .ƞثابة ملحمة غنائية عن تونس

 األوبرات و Ȕƴ املسرح الȢنائي، ناتǰ عن اقتناț بȒرورة  القريف لفنņإن اختيار حممد
اخللق اجلدي والبحث املتواصل لتحقيق اإلبداț الفين، إذ يقول أن األغنية ويف الشكل الذي 

 للكتابة املوسيقية اإلبداعية بل تȒطره إىل اقتȒاب الفكرة نعرفه اɇن، ال تتيح الفرصة
املوسيقية يف حني أن املسرح الȢنائي ƶمع فنونا Ưتلفة وهو عامل ǭري باإلبداعات ومليء 

                                                 
. للموسيقى جمري أتى إىل تونس يف بداية الستينات لتدريس مادة اهلرمنة باملعهد الوطين أستاذ ،(Haydu) هايدو 1

      .وغريهمعلجية ن عبد احلميد بوالعروسي البلريي و سعادة  تتلمذ عنه كل من حممد
w  .18/03/2002  القريف بتاريǸمن خالل حوار مع حممد  2
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تǔليفه  فبالرغم من عدم معرفته منذ البداية لقواعد الكتابة البوليفونية، حاول منذ. 1باملفاجǔت
 إليه يف صȢر سنه من موسيقى أوروبية، تلك النوعية من األوىل أن Ʒقق ما كان يستمع

  .الكتابة اليت خلقǨ املفاجǞة ألصدقائه واملوسيقيني أيȒا

 القريف بȒرورة تواجد أكثر من خȔ حلين واحد واستعمال  كما كان يشعر حممد
أما عن حديثه عن . يفونيةمجيع اɇالت الوترية واهلوائية واإليقاعية اليت تتالءم مع الكتابة البول

Ɂلية خلدمة أغراضهم املوسيقية ويبقى : " الرحابنة، يرɇلوا تقدم التقنيات اȢم قد استŒأ
  .2"موقف جممع املوسيقى العربية موقفا متصلبا ال يتماشى والواقع احلȒاري اإلنساين

1.2 /1-II  @òîÔîì¾a@òîÈu‹¾aÛ‡àzàÀ‹ÔÛa@   

 بنهǰ اɇغة بطحاء رمȒان باي بǚحدɁ أحياء 17/11/1948ريف يف  القولد حممد
بدأ تعلم . مدينة تونس العتيقة قرب حانوت عبد العزيز مجيل صانع اɇالت املوسيقية

كان ƶالس يف لقاءاته . املوسيقى على يد األستاذ توفيق الذويوي باملعهد الثانوي Ɲزندار
شبيبة املدرسية كرؤوف الباسطي ورؤوف بن جمموعة من رجال الفن واملسرح يف إطار ال

Ơصل على ديبلوم . عمر والفاضل اجلزيري ومسري العيادي وعلي اللوايت وعلي سعيدان
 ƞ ȃ(Schola Cantorum de Paris)عهد سكوال كونتورƇرŁدŁ. 1969املوسيقى العربية سنة 

علم يبلوم يف  ود(Harmonie)للموسيقى بباريس وƠصل على ديبلوم يف توافق األصوات
Ȕالتناق (Contre point)وديبلوم يف التوزيع املوسيقي (Orchestration)يف علوم االدكتور و 

 أسس مصلحة املوسيقى بالتلفزة التونسية سنة .(Sorbonne)السربون 4باريسباملوسيقى 
حلن إىل جانب .  فرقة بلدية تونس للموسيقى العربية1977كما أسس أيȒا سنة ، 1976

من األعمال الȢنائية الركحية، أغاين أخذت شهرة وصدا يف فترة السبعينات وبداية جمموعة 
  .الثمانينات

  

                                                 
  وزارة الشǘون الثقافية،تونس، القريف، مدير مدينة تونس للموسيقى العربية، جملة فنون، ، حممد)يوسف(سالمة  1

03/04/1985 ،ȋ .244.   
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2.2 /1-II òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛaë@òîÔîì¾a@émbubnãg@ @

c@@@@@@@Nòîä ìÛa@òÇaˆ⁄bi1  

-ț 38. جدول-  

 اƟɍاه املوسيقي السنة  أسلوب التǖليف املغƗ األȡنية

 يف حي الصبايا
كمال رؤوف 

Ƈاجلريبومر  
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية 1966

  توفيق الناصر يكفي ما نقاسي
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1967

توفيق الناصر   مشسنا احلمراء
 وكمال رؤوف

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1969

lN ñÐÜnÛbi2@ @

-ț 39. جدول-  

 املنوعة املغƗ  أسلوب التǖليف السنة ياƟɍاه املوسيق

 1970 املثاقفة املوسيقية
  هرمنة

(Harmonisation)
محادي بن عثمان Ȑأكحل وأبي 
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xN  òÓ‹Ï@À 71 òîi‹ÈÛa@óÔîìàÜÛ@ãìm@òäí‡ßë1@ @

 

-ț 40. جدول-  

 اƟɍاه املوسيقي السنة  أسلوب التǖليف املؤديالشاعر األغنية

 شرياز / أنوار
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية 1971

 / أندلسية
شرياز واجملموعة
  الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1972

مسري   أخاف
العيادي

غناء ǭامر عبد 
  اجلواد

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1977

يا مستريح
  اجلناح

سويلمي 
 بومجعة

مصطفى 
  الشريف

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1977

يا ليل يا 
  قمر

عبد 
احلميد 
 خريف

رضا اخلويين 
وذكريات 
واجملموعة 
  الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1977

  مسراء
عبد 

احلميد 
 خريف

 ǭامر عبد اجلواد
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1978
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السويلميإىل مهاجر
 بومجعة

  أمحد زروق
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1978

  /  ليالينا

 غناء حممد
الȢريب 

واجملموعة 
  الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1978

  الليل
أمحد 
خليل 
 العجلوين

 ǭامر عبد اجلواد
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1979

غناء 
  األمس

أبو 
القاسم 
 الشايب

  أمحد زروق
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1979

حامل 
 Ɂاهلو
  تعب

احلسن 
 بن هاين

اجملموعة 
  الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1980

اجملموعة   /  بالدنا
  الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1980

  /  رɁذك
فاطمة بن 
  عرفة

  هرمنة
(Harmonisation)

 املثاقفة املوسيقية  1981

 ƱوɁ بن عرفة  /  سفر
  هرمنة

(Harmonisation)
 املثاقفة املوسيقية  1982
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†@N¾a@À@@óÔîìÛa‹àÜÛ@òí‹íì—n1   

-ț 41. جدول-  

اƟɍاه   أسلوب التǖليف السنة اɋخراǯاسم املسرحية
  املوسيقي

سياسة يف 
ǯقرطا 

 1966ري العياديمس
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

حممود لوحة العجائب
ȓوǘ1969  األرن  

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

عبد اللطيف   قرييت
  1970  احلمروين

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

املنصف   عشتروت
  1971  السويسي

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

مهاجر 
  بريستان

املنصف 
  1971  السويسي

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

البشري  شهداء الوطنية
  1974  اإلدريسي

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية
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 ȏاستعرا
ȃعشرون مار 

املنصف 
  1976  السويسي

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

البشري   سركال
  1980  الدريسي

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
  املوسيقية

 

            çN@@@À@òí‹íì—nÛa@óÔîì¾añÐÜnÜÛ 1  

-ț 42. جدول-  

 اƟɍاه املوسيقي  أسلوب التǖليف السنة املǺرǯ التمثيلية

 1974رشاد بلȢيث القسمة
  هرمنة

(Harmonisation) 
 املثاقفة املوسيقية

القارب 
  املطاطي

بولبابة 
Ȕ1974  املراب  

  هرمنة
(Harmonisation) 

 املثاقفة املوسيقية

 ǃزياد ا
Ƒاألغل  

 ȃأمحد غر
ǃ1975  ا  

  هرمنة
(Harmonisation) 

 املثاقفة املوسيقية

 ȓسقو
  غرناطة

مجال الدين 
  1975  بالرحال

  هرمنة
(Harmonisation) 

 املثاقفة املوسيقية
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ëN@ @Àòí‹íì—nÛa@óÔîì¾a@@òîöbàäîÛa1  

  

-ț 43. جدول-  

  أسلوب التǖليف السنة املǺرǯ اسم الفيلم
اƟɍاه 
  املوسيقي

نزهة (يف بالد التررين
 )رائقة

 1971 فريد بوغدير
  هرمنة

(Harmonisation) 
 املثاقفة املوسيقية

  1972  إبراهيم باباي  وغدا
  هرمنة

(Harmonisation) 
 املثاقفة املوسيقية
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-ț 44. جدول-  

 Ǣالقال
țاملوز 

ȯامللحن املثا ǒالسنة األدا 
أسلوب الكتابة 
  املوسيقية

اƟɍاه 
 املوسيقي

أمحد بدري بدا موشح
 الوايف

اجملموعة 
 الصوتية

1971
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

مساعي 
حجازكار 
  كردي

النوري   *
 الرباعي

الفرقة 
 1971 يةاملوسيق

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

مررت   *
  بدريب

العريب 
  العالقي

*  1971 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

مساعي 
حجازكار 
  كردي

*  
توفيق 
 ȟالصبا
Ƒاحلل  

الفرقة 
 1976 املوسيقية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

الشك   أغنية
  اليوم

احلبيب 
  التركي

أمحد 
 1976  عيسى

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

العيون   أغنية
  السود

حمسن   إيدير
 1977  الرايس

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

                                                 
1982ȋ ، .6.  w مارȃ 27 بتاريǸ 529.  القريف، أنظر جملة اإلذاعة والتلفزة، ȔƝț حممد  1
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زكرياء  أهل اهلوɁ  أغنية
  أمحد

غناها 
العديد من 
 املطربات

1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

دي سي  أغنية
  بوسعيد

علي 
 الرياحي

غناها 
العديد من 
 املطربني

1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

علي  يايل șاملين  أغنية
 الرياحي

*  1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

  أغنية
يايل بعدك 

ضيع 
  فكري

Ʀيس 
  الترنان

*  1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 يةاملوسيق

عرضوين   أغنية
 زوز صبايا

من العتيق 
 التونسي

*  1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

من العتيق   تاذيين  أغنية
  العراقي

*  1977 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

السيد   احللوة  أغنية
Ȉدروي 

*  1978 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

  أغنية

عǨ يا طل
حملى 
  نورها

  

السيد 
Ȉدروي 

*  1978 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية
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أنا يف   أغنية
 انتظارك

زكرياء 
  أمحد

*  1978 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

نوبة   نوبة
 اخلȒراء

Ʀيس 
  الترنان

اجملموعة 
 1979 الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

مساعي 
  فرحفزا

*  
توفيق 
 ȟالصبا
Ƒاحلل  

الفرقة 
 1979 املوسيقية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

من العتيق     فوندو
 التونسي

*  1979 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

كواتين   أغنية
  كواتك

Ʀيس 
  الترنان

*  1979 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

  شحمو
يا غصن 
نقا مكلال 
 بالذهب

اجملموعة   *
 1979 الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

أعطيته ما   *
  سǖال

 1980  *سليم احللو
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

 حممد ą يا طيور  أغنية
 القصبجي

*  1980 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 قيةاملوسي

مساعي شوق 
  أفزا

حممود   *
  صبح

الفرقة 
 1981 املوسيقية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
w املوسيقية
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حممود  يا منشدي  موشح
  صبح

اجملموعة 
 1981 الصوتية

  هرمنة
(Harmonisation) 

املثاقفة 
 املوسيقية

أعطين   أغنية
  الناي

Ʊيب 
Ȉحنك 

*  1981 
  هرمنة

(Harmonisation) 

املثاقفة 
 قيةاملوسي

  

 الظرف الذي تنادي فيه ويف االستقالل، تسعة سنوات من بعد ، أي1965سنة يف 
 نوبات وأزجال وموشحات من املوسيقي باǂافظة على التراǫ والرصيد بعȐ األفراد
بزعامة صاſ املهدي وعبد احلميد بلعلجية والطاهر  تقليديةالوسيقية امل اɇالتوالتعامل مع 
. 1نادي به األغلبيةت القريف بǖول عرȏ له بتوجه جديد مȢاير ملا دحممقام ، غرسة وغريهم

والȢرȏ من ذلك هو حماولة كسر هيمنة اجلهاز الواحد على اإلنتاǯ املوسيقي يف البالد 
غري أن Ƣازǯ  .ديدة ملحة أصبحǨ ضرورة البد منهاوذلك تلبية حلاجيات موسيقية ج

قامي ƹتاز بالتنوț من حيث   مامة Ȓơع إىل نظǓالت عربيمع ، Ǔالت غربية هلا أصوات ǭابتة
الصادرة بني األصوات تطابق   من شǖنه أن Ƹلق نوعا من الال،املوسيقيةحركة أصواته ولȢته 

 ،أعماله ولعل ما قدمه حممد القريف يف بداية السبعينات من خالل بعȐ .2اɇالت تلكعن 
   .املقاربة املوسيقيةيدخل يف سياق هذه 

@ @

@ @

@ @

@ @

                                                 

-1933 (الطاهر غرسةو )2006-1931(  احلميد بلعلجيةوعبد) 1900-1998( حممد التريكيو) 1925 (صاſ املهديك 1

2003(...   
2  GUETTAT (Mahmoud), Visages de la musique tunisienne, op. cit. p. 238. w
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@ @

×@Šëc@À‹ÔÛa@‡à«@@ @

-ț 45. جدول- 

ȼتركيبت  
موقȜ اɇلة من 
  تركيبتȼ التǺت التقليدي

  موقȜ اɇلة من

 التǺت التقليدي
  استنتاجات

  فيولونسال  دخيل  مشرقيعود 
(Violoncelle)  

  دخيل

كنترباȋ  دخيل  قانون
(Contrebasse)  

  دخيل

أقر األغلبية   1دربوكة  دخيل  ناي
 ƞكانتها ووșيفتها

  كمنجة

Violon)(  
  دخيل   مشرقيطار  دخيل

  دخيل  (Batterie)باتري  دخيل  (Alto)لتوأ

 كالرينات

(Clarinette)  
ترومبات  دخيل

(Trompette)  
  دخيل

باصون
(Basson)  

  دخيل  (Flûte)فلوت  دخيل

أșهر حممد 
القريف من خالل 
هذه التركيبة 
املوسيقية اليت 
اقترحها،  تبنيا 
كليا للثقافتني 

ملوسيقيتني ا
املشرقية والȢربية، 
باقتناț منه أن 
اɇالت التونسية 
غري قادرة ƞفردها 
التعبري عن الفعل 
الدرامي يف العمل 
 .الȢنائي الركحي

                                                 
بداية القرن الناȃ على مساعها منذ تعود Ɯكم  يف الفرق الوترية  اإليقاعية املتداولةأصبحǨ هذه اɇلة من أهم اɇالت 1

ا قد ƠولǨ من صفتها التقليدية كǔلة دخيلة إىل صفة جديدة معترف هبا يف لذلك نعتƎ أŒ. يف الفرق اليهودية العشرين
w    .   كل اجملموعات املوسيقية
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  رايتأداء أوب  دخيل  (Piano)بيانو
(Chant d’opéra) 

  دخيل

قيادة 
 وركستراليةأ

(Direction 
d’orchestre)  

مشاركة عدة   دخيل
  مطربني

  دخيل

  

- Ȱحممداألوركستر شك ȼالقريف منذ أواخر الستينات الذي اقترح -  

 القريف، توضح أن كلها مشتركة يف فكل التجارب اليت قام هبا حممد
يا، رغم انفصاهلا أو  اتصاهلا كوŒا Ơمل تȢريا نوعيا ƴطيا وحسيا ومجال

لتناقȐ واالختالف بينها وبني ما هو  باملوروǫ وتتمثل وتتموضع يف منظومة ا
ينا يف عملية . متداول  بالعمل املوسيقي االرتقاءوهذا أساسي حسب رأ

لفنية األخرɁ، مع  لثبات والسكون وربطه باجملاالت ا وإخراجه من موقع ا
كما أن ). املتفرǯ(وعينا بطبيعة احلال، بǖن نصل إىل أقصى فهم إىل اɇخر

لتعامل" لفنان تقتȒي اجلرأة يف ا  شريطة أن ال تكون  مع املوسيقى،صفة ا
  .1 "شجاعته وعقله يف حمل شك

                                                 
1 ZINELABIDINE (Mohamed), L’Interculture entre visage et mirage du présent, op. cit. p. 118. 

-ț 12 .رسم بياين- 
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 القريف نقلة نوعية يف جمال التǖليف  إن أول النشاطات احلقيقية اليت حقق هبا حممد
بعȐ األعمال  بتسجيل قام  حيث اإلذاعةمǘسسة يف إطار 1970 سنةالبوليفوين، كان 
، وتلحني بعȐ (1850-1921) أمحد الوايفللشيǸ " بدابدري"كموشح  التراǭية التونسية

 اليت 71 فرقةأسس   1971سنةأما يف . املǘلفات يف األƴاȓ العربية كاألغاين واملوشحات
د من  بثǨ العدياإلذاعة التونسية، واليتسجلǨ الكثري من املǘلفات املوسيقية لصاſ مǘسسة 

 ǰاملرات يف برام ſامخالد التالتلي وصاȢالوحيد الذي قدمته فرقة . ج ȏذ 71أما العرơا ،
  .عدة ردود يف الصحافة التونسية

 مهرجان" :  األول ǨƠ عنوان ؛صاſ احلاجة       هذا، وقد Ź تȢطيته ƞقالني للصحفي 
. " واجلمهور 71 بني فرقة رفالتعا لقاء"  والثاين ، " ضيق التنفسمن 71 قرطاǯ ينقذ فرقة

 على  املوسيقيةالفرقة أن صاſ احلاجة مل يقدم نالحظ هلذين املقالني، ذ القراءة األوىلمنف
ȃالذي  وأسلوهبا و إنتاجهاأسا Ǩوكيفية  التنفيذ طريقةو هااألغاين اليت قدمتته وعتمداالتخ

  األخرɁاملوسيقية مع األساليب والتوجهاتوصدام  يف موضع صراț هابل جعلقيادهتا، 
.  وأسس هلا مسرية املتاعب، وضيق عليها جمال التقدم واالستمراراملتواجدة يف تلك الفترة

اليت أساء هبا للفرقة املوسيقية وإنتاجها هو الطرح الذي قدمه بداية التراكيب  األساليب وفمن
 يف معظمها ، إذ كانǨ" التنفسضيق من 71 فرقة ينقذمهرجان قرطاǯ  "من عنوان املقالة

 الفرقة أǭبتǨ "يقول يف سياق حديثه؛ و. Ơمل موقفا عدائيا Ɵاه األƴاȓ املوسيقية التقليدية
 بǖن أغاين هذه الفرقة أعرفو... املسامري واألشواك كل رغمصعود درجات هذا السلم 

Ǩيفليس  ȃين أن  أرجو... إعجاهبمال تثري وقد متناول مجيع الناȢتعزف هذه الفرقة وت 
  . 1"املبتذلة واألغاين الرخيصة املوسيقى قاومتو

ņبنفس الشكل واألسلوب حيث ضم țنه عنوان أما يف مقاله الثاين فقد تناول املوضو
، وأدرǯ فيه أراء سطحية أضرت بالعمل وصاحبه "واجلمهور 71 فرقة بني التعارف  لقاء"

 Ơدت وقاومǨ كنهاول صعبة șروف يف هذه الفرقة ولدت : "وإىل كل من تبناه، إذ يقول
 بداية تعطي وهي يف  أن... هذه الفرقةتشجيع على أبدا نندم ال  وسوف...كل الظروف

                                                 
 .ț. 7491،    ȃ صفحة فكر وفن، ، الصباحجريدة ، ضيق التنفسمن 71 قرطاǯ ينقذ فرقة مهرجان )صاſ(احلاجة 1

ȋ .7.  w ،1973 ويليةج 28 ، 23
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 أن  ومع... اجلمهور من ردņمتخوفا شخصيا أنا  كنǨ...الظروف العسرية وسȔالطريق 
 ألن الفرقة يف عنها نتȢافل فǚنناهناك بعȐ املالحظات النقدية اليت ƹكن توجيهها للفرقة، 

  .1"ية الطريقبدا

إذ  . احلقيقة اليت ƹكن استخالصها من خالل هذين املقالني، هي املفارقة بني املفاهيم
. 2أن النوايا اليت قدمها صاſ احلاجة يف تعريفه بالعمل تبدو بريǞة ومشجعة ومساندة للعمل

ǰخذ نتائǖتقلب كل تلك املفاهيم والنوايا احلسنة، وت Ɂعكسية إال أن قراءته من زاوية أخر 
لذا، نرɁ أنه قد وضع صاحب العمل يف موقف موسيقي عدائي مع Ưتلف األعمال . Ƣاما

  .املوسيقية األخرɁ املوجودة ضمن احلركة الثقافية يف تلك الفترة

pýíëdmë@paõa‹Ó  

-ț 46. جدول-  

ȯاللفظية املستعملة عنوان املقا ȠالصيƂة األوǒة الثانية القراǒالنتيجةالقرا 

 املساعدة ينقذ من ضيق التنفس-
إن هذا التوجه 
.مهدد باملوت

هناك من   طريق صعب   األشواك واملسامري-
  يتربصه

 قرطاǯ مهرجان
 من 71ينقذ فرقة 

 ضيق التنفس

 ليسǨ يف متناول مجيع -
ȃالنا  

Ƣثل إبداعا يف جمال 
  املوسيقي

مس من ǭقافة 
املتقبل 
  .املوسيقية

الȒرر بالعمل 
 ǯوصاحبه واملتفر
واملس من قيمة 

األعمال املوسيقية 
Ɂاألخر 

                                                 
  .ȋ. 7 ،1973 أوت ț. 7510 ، ȃ. 23، 18 ،  جريدة الصباح،واجلمهور 71 بني فرقة التعارف لقاء ،)صاſ(احلاجة 1

أن للناقد املوسيقي دور كبري يف مساندة اǂاوالت الفنية اجلريǞة، اليت "  زين العبدين يف هذا السياق، يقول حممد  2
  :أنظر". سيسجلها الزمن يف يوم من األيام

- ZINELABIDINE (Mohamed), L’Interculture entre visage et mirage du présent, op. cit. p. 118. w
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Ƣثل إبداعا يف جمال    قد ال تثري إعجاهبم-
  املوسيقي

التشكيك يف 
 ǭقافة املتقبل

 تقاوم املوسيقى -
  .ةلواملبتذالرخيصة 

الرفع من موسيقى 
   القريفحممد

التقليل من 
شǖن بقية 
األعمال 
املوسيقية 
Ɂاألخر.  

 يف هذه الفرقة ولدت -
  șروف صعبة

  التحدي

  
املس من 
 الواقع الثقايف

 وƠدت قاومǨ  ولكنها-
  كل الظروف

املس من   الصمود
 الواقع الثقايف

 أبدا نندم ال وسوف  -
 على تشجيع هذه الفرقة

رفع من قيمة ال
  الفرقة

  

فكرة الندم 
واردة يف هذا 
  اإلطار

 وهي يف بداية الطريق -
Ȕالظروف العسريةوس  

املس من  الصمود والتحدي
 الواقع الثقايف

 بنيرف  التعالقاء
 واجلمهور 71فرقة

- Ǩشخصيا أنا كن 
 متخوفا من رد اجلمهور

  Ʊاح العمل
املس من 

ǭقافة اجلمهور 
  املوسيقية

الȒرر بالعمل 
واملتفرǯ  وصاحبه

واملس من الواقع 
 الثقايف بالبالد
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N@ÞbàÇþa@òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa  

 وقد )(Drame lyrique مȢناة درامية 1977 يف أكتوبر  للجمهور القريف حممدقدم
Ǩوبراتمسيǖنذاك بǓ 1 " ثابة قصائد فلسطينية"  احلمر غصونƞ ومسيح وهي Ȉمود درويǂ 

 Ɯديقة 1978 جويلية 19، كما تابع اجلمهور بتاريǸ 2القاسم وتوفيق زياد وراشد حسني
، Ż عرضا 3شرقيةمرضا موسيقيا قدم فيه أحلانا جديدة تونسية ودار البارون ديرلنجاي ع

  .موسيقيا باملسرح األǭري بقرطاǯ يف نفس السنة

 القريف هو مشاهدة اجلمهور ولعل من أهم األحداǫ املوسيقية يف مسرية حممد
 Ǹعلى شاشة التلفزة أوبرات 19التونسي بتاري ȃ20" مارȃناسبة مرور عش"  مارƞ رين سنة
أن وسائل التعبري كانǨ ذاتية،   "وكقراءة فنية هلذا العمل األخري جاء . 4من االستقالل

Ɯيث أن املنصف السويسي اعتمد على املمثلني كǖبطال وأكسسوارات، فالديكور الذي 
نفذه محادي الساحلي كان بسيطا وƯتصرا يف لوحة كبرية Ƣثل خارطة الوطن ويف أرضية 

وعدا هذين العنصرين مل يكن هناك غري املمثلني واملوسيقى واإللقاء وسيلة ...متحركة عادية
مǔسي ..واملدينة ..وقد اختصر تاريǸ تونس يف ساعتني؛ الȢزو من البحر والƎ...للتعبري
Ǹزو ..االستعمار الفرنسي..عالقة البايات بالشعب..غزوات املستبدين..التاريȢال
معارك التحرير الزراعي والعسكري ..الالنȒ..التوعية..املعمرون..الفالحي
إعطاء احلقوق للعامل والفالح ..إعالن النظام اجلمهوري..تنحية الباي..والسياسي

                                                 
 الȢنائية املسرحية، وهي عبارة عن أوبرا ةالكالسيكي من قوالب املوسيقى قالب هو: )Comédie musicale(األوبرات1

  .عريȐ  مسرحية غنائية من النوț اخلفيف، و تقدم جلمهورأيصȢرية، 
  :أنظر. ȋ. 3، يف عدد خاȋ باللȢة العربية، "أوبرات عسكر الليل"، فرقة مدينة تونس للموسيقى يف )حممد(القريف  2

 - La presse, Spécial festival de Carthage, N°. 14788, 17/08/1983.   
أما األحلان فكانǂ Ǩمد . غƖ يف هذا العرȏ كل من ǭامر عبد اجلواد وذكريات وأمحد زروق واجملموعة الصوتية  3

، 429ȃ ، .19 .املهرجانات الصيفية، țجملة اإلذاعة والتلفزة، : أنظر. القريف ومحادي بن عثمان وعز الدين العياشي
 Ǹ01/08/1978بتاري.ȋ ، .18.  

4  ț ،الكبري لفرقة مدينة تونس ȏ377 .جملة اإلذاعة والتلفزة، العرȃ ،. 17 ،01/04/1967ȋ ،.ȋ .12-13 . هذا
من العمل الركحي هو من إخراǯ املنصف السوسي، والنص لعبد اجمليد بن جدو وƯتار حشيشة، وقد غƖ فيه كل 

w  .توفيق الناصر واهلادي املقراين واملنجي السوسي ومحادي اجلالصي وسلمى وليليا الدƵاين وشاهيناز وشرياز
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، ولكنه جسدها بنجاح وأسلوب مل يستلزم دق الطبول والȢوغاء الكالمية ..والطالب
  .1"ة قدƹا يف مثل هذه العروȏ الوطنيةلاملستعم

نية هلذا العمل الȢنائي الركحي، أن Ǔليات النقد يتȒح من خالل هذه القراءة الف
إذ مل .  يتصف باملوضوعيةستند إىل أي منهǰ علمي أو فينال ت  اليت اعتمد عليهاوالتحليل
  وأطوارها والوصف الشكلي للديكوراألحداǫ التارƸية سردحدود هذا التحليل يتجاوز 

 سنحاول قدر اإلمكان ناء على ذلك،وب. ته الرمزيةالذي اعتƎه بسيطا دون التعليق على قيم
 التقنية من Ưتلف اɇليات هلا وويف سياق عملنا هذا أن نتعرȏ إىل كل التعابري الفنية املشاهبة

  .وأبعادها الداللية والرمزية وإƷاءاهتا البصرية...  وديكورضاءة ولباȃ وماكياǯإ

 الذي  القريفحممد مالأعبدأ اإلقبال بصفة تدرƶية على األعمال،  ه وانطالقا من هذ
وهذا يرجع .  املتفرجني هم من فǞة Ƴبوية مثقفة، من الطلبة باخلصوȋمن % 60 أن يصرح

 . مصداقية العمل يف استقطاب اجلماهري إىل جانب املثابرة والتفرد باألسلوبإىلإىل حد قوله 
 ȏنائية الركحي" غصون احلمر"وقد تال عرȢيفسلسلة من األعمال ال ǨثلƢ ة واليت:  

  .الشايب القاسم  ، من أشعار أبو)مȢناة درامية " ( احلياة أغاين " من1980   سنة -          

  . عبد احلميد خريفشعر"  إىل لبنانحب  "1981 سنة -         

  ) . لɊطفال باملسرح البلديأوبرات("  تاǯ يف مدينة السلطانصابر  "1983 سنة -         

عرضǨ يف اختتام مهرجان .  عبد احلميد خريفشعر"  الليلعسكر  "1983 سنة -        
ǯباسيالع محادي سيناريو ،قرطا .  

  . يف افتتاح مهرجان قرطاǯ عرضǨ"  من قرطاǯحكاية  "1984 سنة -       

 القريف يستعمل يف بالرغم من توجهه الȢريب يف أسلوب الكتابة املوسيقية، فǚن حممد
فاته التركيب النȢمي العريب املسترسل مع إحداǫ بعȐ التلوينات القريبة منه ويبحث مǘل

دائما على تركيبات جديدة يف مستوɁ كتابة اجلملة املوسيقية على عكس القاعدة الȢربية 

                                                 
1  ț ،الكبري لفرقة مدينة تونس ȏ377 .جملة اإلذاعة والتلفزة، العرȃ ،. 17 ،01/04/1967ȋ ، .13.  w
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أيȒا  هذا، وƷبذ حممد القريف. اليت ترتكز على التلوين التوافقي املتوايل بطريقة حسابية
التلحني والتعامل مع املوسيقى العربية دون التونسية بل هو ال يعترف بالطبوț التونسية أصال 

أن ما يسمى بالطبوț التونسية ليس إال جمرد هلجات يف املوسيقى العربية " إذ يقول 
اإلسالمية املعروفة ومثال ذلك فǚن نȢمة احلسني ما هي يف الواقع إال هلجة تونسية يف مقام 

أن إمكانيات النȢمات التونسية حمدودة وال ƹكن أن ينطبق عليها " يȒيف أيȒا  و 1"بيايتال
  .2"اسم مقام ذلك أن املقام هو نظام موسيقي كامل

 تلك هي األفكار اليت Ơمل يف داخلها مواقف تǘكد بشكل واضح مالمح عقديت 
مل يقتصر على Ƣجيد ) لقريفأي حممد ا(فهو. اهلوية والȢريية لدɁ بعȐ املوسيقيني التونسيني

املوسيقى الȢربية فحسب، بل Ɵاوز ذلك ليصل إىل التشكيك يف قيمة املوسيقى التونسية 
تلك هي القȒية األزلية اليت بسببها انقسم . وطبوعها وعدم االعتراف هبا وƝصوصياهتا اǂلية

لرأي وبني معارȏ له، املوسيقيون التونسيون منذ فترة الستينات إىل نصفني بني مǘيد هلذا ا
  .بني حمافظ وجمدد، بني أصيل ودونه، بني مبدț ومكرر للذاكرة املوسيقية اجلماعية

ÂN يف  òîi‹Ç@ÒŠb‚Œ@òÇìàª  

 جانب إذ إىل ، القريف يف بداية التسعينات اختلفǨ عن ما قدمه سابقا أعمال حممدإن
 على القبȐ ليلة" املعزوفات احلديثة كøياغة وتوزيع بعȐ ص اخلاصة، قام بǚعادة تالحينه
       عبد الوهابمدع بعȐ األغاين العربية ǂيوزوأعاد ت "دموț صاحب اجلاللة"و "فاطمة

حممد و )1886-1961(زكريا أمحدو )1910-1981(رياȏ السنباطيو) 1991-1910(
 )1912-1970( الرياحيعلي األغاين التونسية لإىل جانب بعȐ. ..)1892-1966( القصبجي

 وغريهم  التريكيوحممد )1894-1964(  الترنانوƦيس )1909-1990(  اجلويينادياهلو
 ونور )2003-1966(واليت شاركǨ فيها بعȐ األصوات التونسية املعروفة كذكرɁ حممد 
 واألهم من ذلك هو. الدين الباجي وكرƇ شعيب وحممد اجلبايل وƱاة عطية ونبيهة كراويل

مع  ،(contrepoint)  التناقطيزيع امتاز خاصة بنوț من التǔلفصياغة كل هذا يف تو

                                                 
  .1982ȋ ، .10 مارȃ 27يǸ  بتار529 .، جملة اإلذاعة والتلفزة ț)حممد(القريف  1
w  .نفس الشيء  2
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 ال الذي (style harmonique classique) اهلارموين الكالسيكي Ɋسلوبل  قليلاستعمال
  .مع مواصفات الȢناء العريبيف تركيبه يتماشى 

ن تطبيق لقواعده  القريف باستعمال تقنيات الكتابة املوسيقية العاملية دولقد قام حممد
 عن تركيبات جديدة يف مستوɁ كتابة اجلملة املوسيقية بصفة Ǔلية وحرȋ على البحث

فكونية اإلنسان بالنسبة إليه، Ơتم عليه أن ينفتح على العامل ليستعمل كل الوسائل . وتنفيذها
اليت يرɁ أŒا تستجيب حلاجته وال شك أن كل االختراعات هي استجابة حلاجة إنسانية 

املوسيقية اليت اخترعها اإلنسان هي تعƎ عن اɇالت " ورغبة معينة يف شيء ما، لذلك فǚن 
  .     1"رغبات وحاجات كامنة يف ذات اإلنسان أينما كان

 القريف أنه  يف جمال التǖليف وقيمة إدماǯ اɇلة الثابتة يف املوسيقى العربية يذكر حممد
ثوا إمكانيات إƶاد عند توفر اɇالت املوسيقية الثابتة، ƹكن للموسيقيني العرب أن يبح" 

والبد هنا من االستعانة . بوليفونية خاصة باملقامات العربية، وتعتمد أساسا أرباț املسافات
وقد يعارضين املوسيقيون العرب Ɯجة أن  "ويȒيف. ƞا حققه الȢرب يف هذا امليدان

 (Piano)كالبيانواملوسيقى العربية غنية ƞقاماهتا وإيقاعاهتا وال Ơتاǯ إىل هذه اɇالت الثابتة 
 أن الكتابة البوليفونية يف يȒيف أيȒاو... (Flûte)2 والفلوت(Trompette)والترمبات

  : املوسيقى العربية بǚمكاŒا أن

  . ơرجها من رتابة اللحن الواحد-

  . تفرȏ تȢيري القوالب التلحينية والصيȠ املتداولة-

  .حن واإليقاț تȒيف إىل املوسيقى العربية بعدا ǭالثا إىل جانب الل-

استعماهلا ƞا يناسب مقتȒيات  و Ơتم إعادة النظر يف اɇالت املوسيقية العربية،-
  . اخللق الفين

                                                 
   .ȋ. 9، 1982 مارȃ 27 بتاريǸ 529. جملة اإلذاعة والتلفزة، ț: أنظر  1
ولكن أين اإلضافة والتجديد يف هذا اإلطار وقد أتى عليه عدد كبري من املوسيقيني العرب يف فترة األربعينيات  2

w ؟Ż الرحابنة...كالقصبجي وحممد عبد الوهاب
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إذ أن رنني نȢمتني أو أكثر يثري التيقظ . يساعد على سرعة إتقان الȢناء املنفرد -
  . لتنمية الȢناء املتقن

عند غناء األصوات يعمل على تنمية القدرة العقلية والذهنية بǭǚارة التفكري  -
 .1 "املتعددة

ولسائل أن يسǖل هنا، هل أن الكتابة البوليفونية ال تتȒمن هي األخرɁ الرتابة يف 
؟ وما هو املقصود كذلك بǚعادة النظر 2اللحن؟ وهل أن املوسيقى العربية ال Ơمل بعدا ǭالثا

العربية التقليدية من  سيقيةيف اɇالت املوسيقية العربية؟ فهل Ʋن مطالبون بǖن نترك Ǔالتنا املو
فاألهم هو النظر يف إمكانية . أجل تنفيذ عمل موسيقي تǖسس على قواعد ومناهǰ غربية

االرتقاء ƞوسيقانا من الداخل، مع االستعانة ƞا أƱزه الȢرب يف هذا الشǖن، وƞا يتناسب 
ن ينادي باألصالة وخصوصياتنا املوسيقية والثقافية باألساȃ، وقبول مبدأ االختالف سواء كا

ا ومقاماهتا وأساليبها إن مهامجة خصوصيات املوسيقى العربية من حيث Ǔالهت. أو املعاصرة
لكن علينا أن . هبذه الشاكلة وهبذه العقلية، قد يȒر بكل األعمال املوسيقية املعاصرةاللحنية 

رɁ ويف صلب نسجل يف هذا اإلطار، وردا على ما قيل، أن املوسيقى العربية Ơمل هي األخ
كتابتها التǖليفية بعدا سيميائيا غزيرا البد أن يعاž بكل دقة وبعيدا كل البعد عن تعدد 

إال أن اجملال الذي Ʋن فيه ال ƹكننا من الȢوȋ يف هذا املوضوț، لكن سنحاول . األصوات
ل الȢنائية Ơليلنا لبعȐ األعماالتعرȏ إىل هذه األبعاد السيميائية للموسيقى العربية الحقا يف 

øك Ɂرة"و" النوبة"الركحية األخرȒاحل."  
  
  
  
  
  

                                                 
، تونس، نشر وزارة 5 .، املوسيقى التونسية بني الكالسيكية وșواهر التحديث، جملة احلياة الثقافية، ț)حممد(ريفالق  1

  .1978ȋ ، .118الثقافة، جوان 
Ơ. wمل املوسيقى العربية يف نظرنا ǭالǭة أبعاد؛ اللحن واإليقاț والطرب كبعد ǭالث 2
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 3.2 /1-II  ÝîÜ¥ @pa‹iëc "ÝîÜÛa@‹ØÇ"1  

 عن األصالة ومل يكرر الذاكرة املوسيقية مل يبحث حممد القريف يف هذه األوبرات
وƜكم . تظهر من الداخل دون تكلف) أي األصالة(العربية بدعوة اǂافظة عليها بل جعلها

 من الوهلة األوىل أنه من الناحية الفنية لنا تبني  مǘلفات ومن شخصية حممد القريفقربنا من
ال ينتمي إىل موجة املوسيقيني املوجودين يف تلك الفترة، تلك املوجة املنعزلة عن بقية الفنون 

 تشمله من داخل احلركة الثقافية ومايف الساحة الثقافية، بل هو يسعى دوما بǖن يكون 
لك جاءت أفكاره املوسيقية متصلة ومتǭǖرة شديد لذ. مسرح وأدب وفن تشكيلي وسينما

التǭǖر بتلك اجملاالت وعلى هذا األساƱ ȃده يف أغلب األحيان يستشهد بǖفكار فنية عاملية 
 عندما: " يقولوسيقية اليت يتناوهلا بتفرد إذ وƷاول أن ƶد مقاربة بينها وبني املمارسة امل

كما ... فنانا أصيال فال يعين ذلك أنه كان ملتزما بǖصالة املاضي(Picasso)نقول أن بيكاسو
. أن طه حسني قد فهم األصالة كوŒا التجديد يف الفكر والثورة على السائد واملǖلوف

  :وأحسن من عƎ عن األصالة هو املعري الذي يقول

  .2"األĆوŁائĈلĆ ǊتŁسŃتŁطĈعŃهł تĈ بĈمŁا لǈمɇ       ŃهانłوŁإĈنǐ كǊنłǨŃ األĆخĈريŁ زŁمŁأǈنōي 

 فال فائدة إذن يف إشȢال أنفسنا ƞشكل األصالة، فهاته األخرية ال تقصد وإƴا تنبع 
. 3تلقائيا، غري أن املطلوب هو الوعي بشخصيتنا مع مشاركتنا يف بناء العصر الذي Ʋن فيه

 حمافظا على خصوصيات املوسيقى العربية ذات  القريفتلك هي اɇراء اليت جعلǨ من حممد
وعلى هذا األساȃ . األسلوب املقامي، مع حماولة اختراقه وƟاوزه باالستعانة بǖفكار غربية

جاءت موسيقاه معƎة عن اƟاه وأسلوب مثاقف مع كل التوجهات واألƴاȓ املوسيقية اليت 
يقى الȢربية ƞعرفة وذكاء دون ال تعرف االنȢالق، تلك التوجهات اليت تتعامل مع املوس

                                                 

.1983 أوت 13 هرجان قرطاǯ بتاريŹǸ عرȏ هذه األوبرات يف اختتام م  1  

، 08/08/1983ȃ ، .33عمل جديد للفرقة البلدية للموسيقى، جريدة الصباح، بتاريǸ " عسكر الليل"، )حممد(القريف  2
ț .11159صفحة فكر وفن ، .  
3  Ǹالفين اإلسالمي واملدرسة العربية للرسم احلديث، امللتق)الناصر(بن الشي ǫاملعاصرة للفنون ، الترا ȓاƴى العريب يف األ

 إىل 4التشكيلية، املركز الثقايف الدويل باحلمامات بالتعاون مع االƠاد القومي للفنون التشكيلية بتونس، املنعقد من 
11/9/1972ȋ ، .153.  w
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فاملطلوب إذن هو ليس األخذ من املوسيقى الȢربية بل . املساƝ ȃصوصية املوسيقى اǂلية
  .كيفية توșيف األحاسيس البشرية املشتركة يف بيǞة وǭقافة وحȒارة معينة

-ț 1-6. صورة  

  
   1983 أوت Û13 قرطاǯ "عسكر الليȰ"ت أحد املشاهد اƪارجية  ألوبرا

cN  ñ‹ØÐÛa  

 يف شكل كوميديا موسيقية يف معناها الركحي وهي  هي أوبرات" عسكر الليل"
قراءة فنية لفترة من تاريǸ تونس ما بني أواخر احلرب العاملية األوىل وأواخر احلرب العاملية 

، وأعد العمل الكوريȢرايف  من تǖليف محادي العباسي وأشعار عبد احلميد خريفالثانية،
(Chorégraphie)مد .  رضا الصويلǂ يب الركحي فهوșأما املوسيقى والتصور والتو

 فاطمة بن عرفة وسنية مبارك وهندة الدريدي ك فيها من املطربات واملطربنيوقد شرņ. القريف
  .وأمحد زروق

جتماعية  تتمحور فكرة األوبرات حول حماولة استقراء واستعراȏ األحداǫ اال
ة من املطربات خاصة، نات واليت أدت إىل șهور فǞة معينوالسياسية والفنية يف فترة الثالǭي

فكانƞ Ǩثابة الȢوȋ يف خفايا هذا العصر من خالل األماكن اليت Ƣارȃ فيها هذه املطربات 
رات إضافة إىل ذلك، Ʊد يف هذه األوب. والكايف شانطا" امليخانة" واملاجن كøالوضيعالȢناء 

                                                 
1 HAMROUNI  (Fethi), « Askarellil », La médiocrité mise en spectacle,  Tunis, Le dialogue, N° .
463 du 22/08/1983. w
w
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تطرقا جلدلية التقاليد والوضع االجتماعي الذي مسح جملموعة دون غريها يف الدخول 
  .والتعاطي هذه النوعية من الفن

نريد اليوم أن نكسر بعȐ ما علق يف األذهان وخاصة تلك : "  القريف ويقول حممد
ويȒيف أيȒا أن هذا . 1")ليس يف اإلمكان أحسن مما كان(املقولة االŒزامية اليت تقول 

العمل ال ƹثل استعراضا تارƸيا كما أنه ليس حماكمة لعصر معني إال أن ما يقدمه هو عمل 
لذلك جاءت كل األغاين يف هذا . موسيقي متكامل مل يكن النص فيه غري أداة لɌيصال

ألذهان العمل جديدة، وأن هذه الكوميديا ليسǨ قنديال للذكريات، ƞعƖ أŒا ال تعيد إىل ا
 ȋتظهر فيها األغاين واألشخا Ǩالكيفية اليت كان ȏة بقدر ما هي تريد استعراƹاألغاين القد

  . 2الذين يقفون وراءها والظروف اليت تصنعها

lN ò—ÔÛa  

 غابǨ يف 3فنانة مشهورة" مشس الوجود "األوىل ǭالǭة نساء ƶمع بينهن حبهن للفن؛ 
ها رجل ǭري ولكنها ال تبايل به، تعاين من تتربع على عرȇ الȢناء يعشق" عز الصباح 

الثانية أمل موعود ...الوحدة واخلوف من الȢد املرعب الذي Ʒمل يف طياته خطرا امسه املوت
، نازحة من الريف إىل املدينة هربا من واقع مǘمل وإذا باألقدار تزǯ هبا "هبǨ عليها أرياح "

ور على أŒا األمل املوعود مطربة الȢد يف وسȔ فين يعتين هبا أƹا عناية ليقدمها للجمه
ت فقȔ للتȒحية لكن ماذا دفعǨ لتصل إىل هذه النتيجة وهل حقا أŒا اضطرņ...الكبرية

بنǨ من عائلة حمافظة Ơلم بǖن " زين طريقها جراح"أما الثالثة فنور الوجود ...! بعواطفها؟
ال يف أعماقها احللم اللذيذ فتȢت" ال"تصبح فنانة لكن قوانني اجملتمع املتزمتة تقول هلا 

  : وقد عƎ عبد احلميد خريف عن هذه النساء الثالǫ يف أغنية فيقول4"! تسكǨ؟...و

                                                 
  .12/11/1983ț ، .601ȋ ، .16، بتاريǸ، ! جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، عسكر الليل، قراءة لعصر غنائي ذهƑ؟  1
 . ، 08/08/1983ț، عسكر الليل عمل جديد للفرقة البلدية للموسيقى، جريدة الصباح، بتاريǸ )حممد(القريف  2

  .فكر وفن، أجرɁ احلوار حممد بن رجب، صفحة 11159
قد ƶد املتفرǯ بعȐ اجلوانب من حياة حبيبة مسيكة إال أن ذلك ليس أساȃ الكوميديا، وما التركيز على جوانب   3

  .حياة حبيبة مسيكة إال ألŒا تتمتع بالشحنة الدرامية اليت يتطلبها هذا العمل املسرحي املوسيقي
ȋ ،. 15.  w، عسكر الليل عمل جديد للفرقة البلدية للموسيقى، املرجع السابق)حممد(القريف   4
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  ǈǭالǈǭǈة فĈي دłنŃيŁا النŁȢŉم        عŁاشłوا لǈيŁالĈيهĈم

ŃمĈيهĈانŁمǈأ ŃǨĈاعŁضŃو      ŃمŁدŁالع ĈبŃرŁي دĈو فłاهŁت  

  ي عĈزō الصŉبŁاحŃ      غǈابŃǨĈ فĊǈƽĈسł الوłجłودŃاألćولǈى  

         هŁبŃǨō عŃلĈيهŁا أرŃيŁاحŃأǈمȰŁ مŁوŃعłودŃوĈالثƋانĈيŁة 

  ...    زŁيōنŃ طرĈيقهŁا جŁرŁائĈحŃشوĈȫ الوłرłودŃ وĈالثƋالثǈة 

أما ...  فهو رجل ǭري عشق مشس الوجود فلعب دورا خطرا يف حياهتا ،أما ميمون
ينهم حب السهر والتردد على أماكن  فهم جمموعة من التونسيني ƶمع ب1عسكر الليل

هلم عالقة مع النساء ودور يف Ơديد مصري كل منهن؛ ويقول عبد احلميد خريف ...الطرب
  :فيهم شعرا

ŃرŁهŉا السŁنŃدĈاهŁعŃت ǐيلƍالل ĈرǈكŃسŁا عŁنŃحǈأ  

ŃرŁتŁالو ĈامŁȢŃأنŁو ǐيلĈاوŁوǈامل ĈانǈأحلŁو  

ǐانǈي كƍلŁع ǐلǈǖŃسĈا نŁم  

ŉة الزǈلŃحĈي رĈفǐانŁم  

ǐانŁمǈأ ǐيلƍو اللłيشĈعŃن  

ŃرŁمǈالق Łمع ŃنيĈهŃايŁت"  

                                                 
جمموعة من األشخاȋ ينتمون إىل طبقة اجتماعية ǭرية، ينشطون بالليل ويعيشون ليلة البذǷ والفن واجلمال ويقابلون   1

واهب اجلديدة وتقدƹها إىل ويتبارون يف سبيل اكتشاف امل. باالحترام والتقدير نظرا ملراكزهم االجتماعية وجاههم
ومن مهامهم أيȒا هو نشر احلماȃ يف وسȔ املتفرجني كما . اجلمهور يف حني أŒم حمافظون يف أوساطهم العائلية

w  .بǚمكاŒم أن ينتقلوا من قاعة إىل قاعة إلفساد حفالت املطربات املنافسات
w
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       ألف محادي العباسي هذه األشعار باللȢة العامية احلديثة حƓ ال يسجل تارƸا مȒى، 
  .  بل عمال فنيا جديدا يتم فهمه يف عصرنا احلايل

        xN ïz×‹Ûa@ÝàÈÛa  

؛ فȒاء ملشهد داخلي ىل فȒائينيلقد Ź تقسيم مسرح قرطاǯ ضوئيا إىل قسمني أي إ
كمرتل حبيبة مسيكة املǭǘث بالكراسي والطاوالت وفȒاء خارجي يشري إىل شوارț تونس 
العاصمة وكيفية تنقل املȢنية إىل احلفالت مصاحبة ƛماعة عسكر الليل راكبني العربة 

 Ź صانƜ هكراؤاجملرورةȏلية كل ذلك، كان القصد منه، هو تفادي عم. 1 خصيصا للعر
وبنفس الطريقة Ź تركيز هذا الديكور يف فȒاء املسرح البلدي، . تȢيري الديكور أǭناء العمل

أما اللباȃ فقد أعد خصيصا . باستعمال ستائر متتالية لتȢطية األجزاء غري الȒرورية منه
ا أم. للعمل حƹ Ɠكن من التعبري بشكل واضح عن الفترة الزمنية اليت Ɵسدها املشاهد الȢنائية

فيما Ƹص احلركة الركحية للمطربني واملطربات يف هذا الفȒاء، فقد قاما بتوșيبها كل من 
 القريف ومحادي العباسي اللذان اكتسبا خƎة من خالل األعمال اليت سبقǨ عسكر حممد

øو" غصون احلمر"الليل ك"ǯمن أغاين "و"حب إىل لبنان"و" صابر يف مدينة السلطان تا
 ".احلياة

 هلذا العرȏ، فǚن 2إال أنه، واستنادا على بعȐ املوسيقيني واحلاضرين واملواكبني
 شكال ǂتوɁ األوبرات، من حيث توفري كل مالءمتهالتوșيف الركحي وبالرغم من 

املستلزمات الفنية الȒرورية؛ من أǭاǫ خاȋ لتلك الفترة الزمنية، من كراسي ضخمة وǓلة 
اليت تتنقل عليها املطربات يف الليل أǭناء قيامهن ) كروصة(ةبيانو إىل جانب إحȒار العرب

إذ كان يتم تركيز . باحلفالت داخل العاصمة، فǚن العمل كان يسوده نوعا من االضطراب
املناșر والديكور أǭناء العرȏ دون توقف مما خلق نوعا من التشويȈ يف عملية املتابعة 

                                                 
ذي أقيم يف املسرح البلدي، حيث Ź جر العربة من قبل يقول إبراهيم البهلول أن هذا املشهد Ơ Źويره يف العرȏ ال  1

 لباسا خاصا ذو لون داكن سالب ال يثري االنتباه إكساؤهوهو حارȃ املسرح Ǔنذاك  الذي Ź " عم علي"شخص يدعى
   .   أما املوسيقيني فكانوا يقومون بعدة أعمال أخرɁ إلƱاح العمل كتركيب الديكور بعد القيام بدهنه. أو االهتمام

بن حسونة، Ƣار، األسعد املعتمري، عبد الرؤوف الرمȒاين كموسيقيني مشاركني يف العمل وأمحد عامر كصحفي   2
w  .ومواكبا للحركة الفنية بتونس
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رابات التقنية الصوتية اليت شهدها العمل واليت هذا باإلضافة إىل االضط. بالنسبة للمتفرجني
حالǨ دون مساț بعȐ األجزاء من هذه الكوميديا املوسيقية، وعدم القدرة على الȢناء 

كل هذا سببه هو عدم . 1والقيام باحلركة املسرحية يف نفس الوقǨ بالنسبة جلل املطربني
 احلȒور على الركح، وهي أخطاء فنية  القريف ƞخرǯ مسرحي يدعم عنصراستعانة حممد

حصلǨ وتكررت يف Ưتلف التجارب اليت سبقǨ أوبرات عسكر الليل واليت شكلǨ ضعفا 
  .2فادحا يف أعماله

-ț 3-7. صورة  

  
  Û1983 قرطاǯ "عسكر الليȰ"أحد املشاهد الداخلية ألوبرات 

  

                                                 
" صابر يف مدينة السلطان تاǯ" القريف يف هذا العمل على ممثلني مسرحيني، على عكس املسرحية الȢنائيةمل يعول حممد  1
  .  رشيد قارة املسرحيي عول فيها على خƎةالذ
الحظ اجلميع غياب الكتابة املسرحية الركحية بǚلȢاء دور املخرǯ، " صابر يف مدينة السلطان تاǯ"ففي أوبرات   2

مل يقع ...فكانƠ Ǩركات املمثلني نافية لعدة أساسيات Ƴص بالذكر منها األساسية اجلمالية، أما الديكور فبخالف
ألوبرا ، صابر يف مدينة السلطان تاǯ، حماولة جريǞة يف فن ا) احلبيبحممد(مصدق: أنظر. "قية أجزاء الديكوراستȢالل ب

  .07/03/1983ț ،. 9455ȋ ، .7 جريدة العمل، بتاريǸ :ظرأن. ..ونقائص ƹكن تالفيها لو
w  .12/11/1983 ، بتاري601Ǹ. هț ،Ƒجملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، عسكر الليل، قراءة لعصر غنائي ذ  3
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 Ƈل بكثري على  إال أن عملية إعادة تقدȒأف Ǩاألوبرات يف شكل منوعة تلفزية، كان
مستوɁ اإلخراǯ واألداء املوسيقي واملشاهد التعبريية الكورغرافية اليت قدمتها جمموعة الرقص 

ņزته كل من جودة محيƱد وسهام املعاصر كما يطلق عليها يف تلك الفترة، بتصميم فين أ
  .بلخوجة

      †N  bîÏa‹ÌíŠìØÛa  

لرقص الكوريȢرايف، وكما شاهدناه يف هذا العمل، على أساȃ فكرة لقد أتى ا
فهي . مباشرة من املوسيقى، وهي طريقة يفȒلها الكثري من مصممي الرقص يف وقتنا احلاضر

الوسيلة اليت Ʒصل الراقص من خالهلا على رقص خالص نقي ال يعƎ عن شيء إال عن 
م وليواجهوا العمل الفين بردود فعل خاصة نفسه، تاركا املشاهدين ليستجيبوا كما Ʒلو هل

أما فيما Ƹص تناولنا لرمزية الرقصات اليت الحظناها يف مشاهد أوبرات . جدا كذلك
، رأينا أنه من الȒروري التحري يف استخدام هذه الكلمة، ألنه ليس "عسكر الليل"

łاحلركات اجلسدية عن مواضيع نقصدها أو ي Ǝرورة أن تعȒبالŉا تعين أفكارا ل إلينا خيŒأ
  .ومواضيع

 ففي فترة الثمانينات وعلى إǭر تكوين فرقة الرقص الكالسيكي أو العصري باملعهد 
 țمجيع الراقصني التونسيني فكرة االعتقاد أن املوضو Ɂلد Ǩالوطين للرقص بتونس، تكون
 Ɂحمتو Ɠون فكرة ضرورة وجود قصة معينة أو حȒالصحيح للرقص هو الرقص نفسه، ويرف

 1املعƖ التقليدي، بل يǘكدون أن للرقص استقاللية كاملة تفهم من خالل احلركة الȒروريةب
الطري "فهذه الصورة األكادƹية للرقص قد وجدناها كذلك يف مشهد أغنية . 2وال غري احلركة

حيث كانǨ احلركة متحررة كثريا من الناحية التشكيلية وتصل أحيانا إىل " من حلين
القة هلا باملوضوț، لكنها مرتبطة شديد االرتباȓ بالنبȐ اإليقاعي للحن حركات جمردة ال ع

                                                 
  .هو مصطلح ابتدعه مصممي الرقص الكوريȢرايف العصريني بدال من استعمال احلركة التقليدية أو احلركة الطبيعية 1

استعان الفن الكورغرايف، وهو فلسفة جسم اإلنسان باحلركات ليعƎ عن "  :(Sergi Lifar)يقول سريǯ ليفار  2
: أنظر. "غبات والفرائز وطفرات الروح يف Ɯثها الدائب عن أسرار الال Œائية للكونالعواطف وعن حرارة الر

 خليل النحاȃ، القاهرة، الدار املصرية للتǖليف ومراجعة حممود، فن تصميم الباليه، ترمجة امحد رضا )سريǯ(ليفار
w  .20. ت، ȋ.والترمجة، د
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 يف رقصة االفتتاحية، أن العالقة بني الرقص واملوسيقى  وقد الحظنا.الذي كان واضحا جدا
 املتعلق بعدد املقاييس فحسب بل (Synchronisation)ال يتǖسس من خالل نظام التزمني
  .(Les périodes)كذلك على أساȃ اجلمل املوسيقية 

أما ما يǘكد استȢالل الراقصني للحركات التعبريية املتǖتية من فن البايل على سبيل 
املثال أو التعبري الكوريȢرايف هي جمموعة التقنيات املوșفة كحركة القفز مع قذف الساق 

رجل أو زحفة ال (Entrechat)أو الوǭبة التصالبية  (Grands jetés)أماما أو خلفا أو جانبا 
(Chassé)والتحليق (élévation)بة اجلسم إىل األعلىǭوو (Ballon) واستدارة مع فتح 

 اليت انتهǨ هبا رقصة (Cabriole avec grand écart des jambes)كاملة لɊرجل 
  .موسيقى االفتتاحية

-ț 8. صورة-  

  

- Ɔسباɋسيكي واɎالك Ȍركة الرقƜ التجسيد الكوريغرايف(Flamenco)-  
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      çN  iý¾a  

 مناسبا حƓ يتمتع الراقص ƞطلق ايكون اختيارهƶب أن هي من األمور اجلوهرية، و 
 حƓ 1غري واقعي" الطري من حلين"لذلك أتى الثوب يف رقصة االفتتاحية . احلرية يف حركاته

صية لكل يتمكن املشاهد من احلصول على التفاصيل الصحيحة اليت تنشȔ الذاكرة الشخ
  . فرد

    ëN  òîäËþ@ïÔîì¾a@ÝîÜznÛa" ¨@åß@İÛa"  

 للعرȏ (Prologue)2 كافتتاحيةلقريف اللحن املميز هلذه األغنية، ااعتمد حممد
األوبرايت، وهو حلن خفيف ومرح وسريع أșهر من خالله احلركة اإليقاعية املسرحية 

واضحة بالظرف الزماين واملكاين وما توحيه من للمشهد األول من األوبرات يف عالقة 
  .شاعرية وبعد رومنسي وضعه املǘلف عبد احلميد خريف

@ @

¨@åß@İÛa  

ĈنŃصłȢى الǈلŁع ŁȃاŁي    مĈنŃحǈل ŃنĈم łرŃيǎالط  

                                 łرŃدŁيالبøōنǈى فøǈلŁع Ōنǈف    ĈنŃسǊي احلĈف   

Łا                        يøŁنينĈاŁمǈأ ŃǨøƍلŁه    ŃامŁسŃنĆاأل ǈةŁسŃمŁا ه  

  وŁغǈنōينøŁا) أǊوفĈي     (اإلĈلǐهŁامŃ                        يŁا مłنŃتŁهŁى 

                                                 
  .ذي يصوره جسم الراقصإن الزي التقليدي من شǖنه أن يكسر اخلȔ التشكيلي ال  1
وجدت االفتتاحية يف العمل األوبرايل يف القرن الثامن عشر، وقد اơذت مرتلة املقطوعة اليت تستعمل كǖداة لرفع   2

الستار أو كǚشارة للجمهور باجللوȃ يف أماكنهم ألن العرȏ أوشك على البدء، أي أŒا مستقلة وليس هلا أي عالقة 
 وفاقنار (Verdi)تها كعمل متصل ƞوسيقى ومشهد األوبرا إال يف فترة فارديومل تǖخذ مكان. بالعمل ككل

(Wagner) .سيكولوجية فنون األداء، ترمجة شاكر عبد احلميد،مراجعة حممد)جلني(ويلسون: أنظر ، ،Ǩعناين، الكوي 
  ..2000ȋ ، .295اجمللس الوطين للثقافة والفنون واɇداب، 
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 ŃبĈجŁتŃحŁت ǈيالĈرŁمǈي قĈف    ĈةǈلŃيǈلĈرŃمłالع   

   دŁعøŃنĈي مŁعŁ سŁفǈرĈي    فĈي عĈيدĈ إĈنŃشŁادĈي

  يدŁ مĈيالǈدĈي    يøŁا عĈلǈيŃلǈةǈ القøǈدŁرĈ   يøŁا 

  

يف ديكور ) فاطمة بن عرفة(اليت غنتها مشس الوجود " الطري من حلين" األغنية هي 
يوحي باجلو اإلهلامي املتمثل يف كثافة اللون األبيȐ الذي ƹتزǯ بالظالل والظلمة يف نواحي 

كل ذلك مشريا إىل داللة واضحة جسدها الشاعر من خالل . الفȒاء موحيا بالليل والسمر
لماته، وهي امتزاǯ الليل بالنهار يف ساعات الفجر، تلك الساعات اليت ينعم ويستمتع هبا ك

فهذه النوعية من . أǭناء مصاحبتهم للمعجبات من املȢنيات املشهورات" عسكر الليل"مجاعة 
اليت تتحدǫ عن " ألف ليلة وليلة"األشعار تذكرنا بǖسلوب املتخيل احلامل يف قصص 

. املشوقة والطريفة اليت يسودها معاين العشق والوصل وكل ما هو رمزياحلكايات الليلية 
ņتها املطربة هذا، وقد استعان الرحابنة هبذه النوعية الشعرية يف الكثري من تالحينهم اليت غن

  . فريوز

-ț 1-39. ترقيم موسيقي  

  

                                                 
w  .نا هبا حافظ مقينصلية أمدŉنسǸ من مدونة أ  1

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   Ʃ ƞǽƏƷ ǰǕ ƤƮƜǩƗدǽدƛ ƞǡȆǖǩƗ ƙƗƸǎǉƗǷ ƝيǩƗ ǰهǚǩƗǷ ƞǽǸيIIƞǽƸ-1ــــــــــــــــــــــــــــ

 280

 القريف يف مشهد من مشاهد أوبرات قى حممدهذا ƴوذǯ من الȢنائية اللحنية يف موسي
شرقية بالطريقة اللحنية الȢنائية امل (La)، حيث عاž فيه مقام النهاوند حسيين"عسكر الليل"

 القريف يف وقد استعان حممد . بتلوين مقامي يف شكل كردي حسيينتكلف، مع تطريز دون
 عدة قواعد موسيقية غربية كالسيكية أضافǨ الكثري إىل اللحن بنائه اهلارموين يف هذا اللحن

شرقية األساسي من حيث التعبري الدرامي واجلمايل اللحين دون املساȃ بروح املوسيقى امل
  :ومن بني هذه القواعد

- ñŠë‡Ûa (Période)  

اليت هي  (Période) القريف يف تǖليفه املوسيقي ƞا يسمى بالدورة يستعمل حممد
صيȢة موسيقية تتǖلف من حلنني مرتبطني أوهلما بشكل السǘال والثاين اجلواب، وتكون 

 عامة متناșرة بعدد من املقاييس فيما بني السǘال واجلواب، كما ƶمع (Période)الدورة 
ففي Œاية السǘال Ʊد القفلة املفتوحة أو النصفية . بينهما تقارب وتشابه من الناحية اللحنية

وƶمع بني السǘال واجلواب مقام واحد . ا Œاية اجلملة الثانية فنجد فيها القفلة الكاملةأم
  .وهلما قيمة حلنية واحدة

  

¶ëþa@ñŠë‡Ûa (Période 1)  

ȯيت ليحقق هبا قفلة مفتوحة أوىل/  1سؤاƠ اهƟاسية املقام يف اƦ يقف على.  
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ȯاه فوقي ل/ 2 سؤاƟاسية املقام يف اƦ انيةيقف علىǭ يحقق هبا قفلة مفتوحة.  

  

  

- ȃاجلواب يف شكل قفلة كاملة على درجة األسا.  

  

  

@ñŠë‡ÛaòîãbrÛa (Période 2)  
                   

  

 

سǘال جواب
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- òîäzÜÛa@òîÇbÔí⁄a@ñŠì—Ûa (Figure mélodico-rythmique)       

 هي عدة أصوات هلا ميلودية وهارمونية معينة وتشكل خȔ مصاحب للحن األساسي  
 وعلى بعد  وتتكرر عدة مرات يف القطعة املوسيقية وتتحرك يف جمال صويت واحدةوهي قصري
  .اهلام كثريا يف املوسيقى الراقصة حيث تǖخذ الناحية اإليقاعية فيها املركز Ʊدها. مسافات

  

- ¾añb×bz@(Imitation) : ة املعروفة يف املوسيقى البوليفونيةƹاملوسيقية القد Ƞمن الصي
واللحن  (Pros posta)ويسمى اللحن األول برووسبستا . عين أنه إعادة حلن ما، قدمه قبلهوي

ويوجد عدة أشكال من اǂاكاة املتفق عليها وتǖيت على عدة  (Risposta) اǂاكي ريسبوستا
مسافات الثنائية والثالǭية والرباعية واخلماسية والسداسية والسباعية والديوان 

   : على عدة أشكال منهاوتǖيت...والتساعية

M@@ ñb×bz¾añ‹¨a : املسافات Ȑيري بعȢوفيها يعاد اللحن األساسي بشكل مشابه مع ت
  . القريف هذه القاعدة يف شكل حماسبةولكن Ʒافظ على االƟاه واإليقاț، وقد استȢل حممد

òjb«@ÝØ’@À@ñb×b«@ @

 
  

  

1حماكاة  2حماكاة    
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- ïÛa×Šëþaë@ïØßbäí‡Ûa@ÉíìänÛa  

لتجنب التكرار يف القطعة املوسيقية، وألنه من غري املنطقي إضافة أفكار موسيقية و
جديدة أوجد املǘلفون املوسيقيون أساليب للعمل باجلملة املوسيقية تستخلص منه إمكانيات 

من السرعة إىل /من القوة إىل الȒعف أو العكس(موسيقية أخرɁ كالتبديل يف الديناميكية
 القريف هذه الطريقة أو هذا األسلوب التوزيع اɇيل، وقد استعمل حممدأو ) البȔء أو العكس

  .الȢريب يف التǖليف دون املساȃ بروح املوسيقى العربية الشرقية

      - ïz×‹Ûa@jÈnÛa  

òİîjÛa@òîÜ–þa@òîÔîì¾a@òÜà§a  
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@ @

b×Šëþaë@ïØîßbäí‡Ûa@ÊìänÛa@â‡¦@Ûa@òîäzÜÛa@pbÏbš⁄aïÛa@ @

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الترقيم يف النسǺة األصليةأنظر 
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 بانسحاب 1985 سنة  نشاȓ فرقة مدينة تونس للموسيقى العربية   هذا، وقد انتهى         
 1987، حيث قدمǨ عمال واحدا سنة  تǖسيس فرقة تونس للموسيقى العربيةوŹ ،كلي

 تلفزيار وō وصłعرȏ للجمهوريعن معركة برترت ومل الذي يتحدǫ " 61صيف "بعنوان 
Ȕفق.øأصوات احلرية" أخذت هذه الفرقة بعد ذلك عدة تسميات ك " Ǩاليت تواصل

رك فيها بعȐ األصوات العربية املعروفة االيت شو 1992 إىل سنة 1990عروضها من سنة 
 وسليم دمق وƱاة عطية وصالح مصباح من 1كجوليا بطرȃ وعلي احلجار ورƇ تلحمي

اليت مازالǨ تنشȔ إىل يومنا هذا بعرȏ أو عرضني " رف عربيةزخا"تونس، Ż أخذت اسم 
ǯيف كل سنة يف إطار مهرجان املدينة ومهرجان قرطا.  

 القريف يف السبعينات كانǨ مفاجǞة ومربكة للجميع،  األعمال اليت قدمها حممدإن
 وهذا ، الصويت2لف وطاقاته، وتقنياته املوسيقية من حيث التǔإمكانياته وضع فيها كل ألنه
 سعة إىل إىل محاسه وإƹانه بȒرورة تȢيري النمȔ املوسيقي املتعارف عليه، هذا باإلضافة راجع

يف فجاءت هذه األعمال . وتطلعه على املوسيقى العربية والȢربية على حد السواءأفكاره 
اتصفƟ  Ǩد استحسان بعȐ السامعني وفلم. دمسة ومفخمة موسيقيا لدرجة التشعبالبداية 

 Ȑغري املختصني يف هذا  والنقاد الصحافينييف تلك الفترة باملوسيقى الكنائسية من قبل بع
، فǚن استقطاب 3 املنتمني إىل جمموعتهالعازفني وبعȐ واستنادا على حممد القريف. امليدان

  .العشرات  يف البدايةاجلماهري هلذه العروȏ مل تتجاوز

  

  

  

                                                 
1   ǯقرطا ȏيف عر Ǩغنية ) 24/07/92(مطربة فلسطينية شاركǖالعتيقة و"ب ȃمد القريف" أمل"زهرة املداين و"القدǂ .

 Ǹيف جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية بتاري ȏ1/08/1992أنظر ما كتب حول هذا العرț . 780ȋ ، .9.  

وتكون على مسافة . ودي، Ơدǫ نوț من التوازن احلسي أǭناء مساعهاهو وضع أصوات بشكل عم: التǔلف  2
  .الثالǭيات أو الرباعيات أو اخلماسيات أو الديوان

3   Ǹ22/04/05من خالل لقاء مع حافظ مقين بتاري.   w
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3 /1-II äßpa‹iëþ@‹‚e@éuë@LŠìÛa@o¥@òÇì" ÝîÜÛa@‹ØÇ "  

 هو عمل فين ƶمع بني املسرح والرقص والȢناء واملوسيقى التعبريية يف شكل فرجوي
 برؤية معاصرة مل ǨƠ"1 السور" احتفايل يسترجع الذاكرة اجلماعية لɌنتاǯ الفين جلماعة 
وامتداد حركتهم " Ǩ السورƠ"Ơدد بالزمان أو املكان معƎة بذلك تواصل رواد املقهى

األدبية والفنية إىل زمان قد يكون مȢايرا لعصرهم ويف مكان قد يكون غري مقهاهم وحيهم 
ويف مناǷ اجتماعي قد ينعكس على أدباء وفنانني وصحافيني مل يعايشوهم إال يف اخليال أو 

سلوب يعتمد بǨƠ "ǖ السور"ضمن هذا املفهوم وقع توșيف املسرحية الȢنائية . يف احللم
  .أساسا الفرجة وبكيفية استقرائية للماضي القريب

1.3 /1-II  ‹ÈÛa@Ñ–ë 

 تسللǨ األضواء، ترافقها موسيقى تصويرية تعƎ عن حȒور رئيسي ألشباح املوت 
يف الرتț األخري من حياته، مصاحبة برقصة " شاعر الȢلبة"وهي تصارț علي الدوعاجي 

 أجنحة احللم والذكريات يشدنا إليه خيȔ رقيق نسجته ياتطممأǭناءها انطلق العرȏ . تعبريية
برزت على الركح تتثƖ مȢازلة . امرأة بيȒاء تقوم Ɯركات معƎة ورشيقة حƓ السحر

ومراودة تراقص علي الدوعاجي، الذي كان Ʒاول اهلروب منها رافȒا مراودهتا 
الذي "لي الدوعاجياكتشف الشاعر ع. ومشاكستها يف حالة من الȒعف واخلوف والرهبة

أن هذه املرأة تشري إىل حȒور ساعة املوت لذلك كان ƹتنع عن " عاȇ يتمƖ يف عنبة

                                                 
اخر سنة  سنة وذلك من أو15كانǨ جلماعة ǨƠ السور دور كبري يف احلياة الفنية والثقافية يف تونس يف فترة امتدت   1

، أما عن تسميتهم ƛماعة ǨƠ السور فذلك يرجع إىل أنه يف البالد املصرية ويف أوائل الثالǭينات 1949 إىل سنة 1934
وقد كانǨ هلم جملة يرعاها أمحد زكي أبو شايب وحصل أن وقع جدل حول تسميتهم وانتهى " أبلوا"șهرت مجاعة 

فاختار أدبائنا يف ذلك الوقǨ أن يطلق عليهم مجاعة " أبلو"ن مدرسة عوضا ع" أبلو"األمر إىل أن يطلق عليهم مجاعة 
ومجاعة ǨƠ السور . ǨƠ السور، والسور هو مكان يوجد بباب سويقة قرب املقهى القائمة يف أول ǰŒ علي البلهوان

 والصحافة فيون وأدباء ورسامون وفنانون Ơدǭوا عن قȒية املرأة ووقفوا إىل جانب حرية التعبرياهم شعراء وصح
ونصرة الذوق الرفيع وهتذيب الكلمة يف األغنية واملسرح وƜثوا عن الشخصية التونسية ببعديها العريب واإلسالمي 

عبد الكايف : أنظر. وتفتحها وتطلعها إىل ما هو موجود يف الثقافات العاملية من خالل كتابات الدوعاجي وغريه
 4 بتاريǸ 778. جملة االذاعة والتلفزة țاملستشار األديب هلذا العمل، ،منوعة ǨƠ السور، عرفه احلبيب شيبوب )طه(

1992ȋ ، .9 .  wجويلية 
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مصاحبتها إىل مثواه األخري صارخا حينا وراجيا منها أحيانا تǖجيل حلظة الرحيل كي يقȒي 
ليلة من ليايل اهلبلة والفلسة رفقة زمالئه عبد الرزاق كراباكة وحممد العريƑ ومصطفى 
خريف وعبد العزيز العروي وحممد بن فȒيلة وبريم التونسي وعلي اجلندويب وشافية رشدي 

ي والصادق ǭريا وصاſ اخلميسي وعمر ويين واهلادي العبيدوفتحية خريي واهلادي اجل
  .الȢرايري الذي كان رساما كاريكتوريا وغريهم

 نسيǰ حلمه  إن هǘالء فرسان الكالم والظالم حسب تعبري الدوعاجي وهم أيȒا
فهي بالنسبة إليه . لقد أراد العودة إىل باب سويقة كي يرفع عنها احلصار. اجلميل ودفǞه

وأخريا تستسلم . حرارة شاعرية وموطن طاقاته املتفجرة ولوال حيه الشعƑ ملا كان شاعرا
أ وتلƑ املرأة البيȒاء طلبه فتخلع عنه شبح املوت وتǖخذه إىل مقهى ǨƠ السور، وبذلك تبد

املشاهد املسرحية والȢنائية الراقصة، كاشفة على بعȐ املواقف اجلريǞة كمساندهتم الطاهر 
احلداد يف قȒية Ơرير املرأة وتǖييدهم ملطالب الشعب وانتقاداهتم الالذعة لالستعمار ودفاعهم 

Ɂارية أخرȒايا حȒعن ق.  

          cN õb±⁄aë@ñŠì—Ûa  

ناصر الصورة واإلƷاء والفرجة واملشاهد اليومية Ƣيز العرƞ ȏزيǰ فين اعتمد على ع
مƎزا بذلك وجه تونس ومعاناهتا وقȒاياها زمن االحتالل يف الثالǭينات واألربعينات وكŒǖا 

øب ȃلبة"تروي وتصف عن طريق علي الدوعاجي مرارة اإلحساȢزن لون " الƜأقالم مدادو 
رǯ البشري اإلدريسي تلك العناصر الفنية  وقد وșف املخ.مبدعيها وكتاهبا وفنانيها ومناضليها

وما Ʒدǫ داخل السور وخارجه " مجاعة ǨƠ السور"على ركح قرطاǯ وجسد حياة وجو 
من قمع املواطنني واملظاهرات كمشهد استنطاق بريم التونسي من قبل البوليس وكيفية 

ة الكاتب فجمع املخرǯ هذه املواقف بلوحات راقصة مرتكزة على ذاكر. ترحيله من تونس
أي الدوعاجي ووضعها يف خȔ درامي غنائي راقص ويف " املصباح املظلم" ومن خالل قصة 

  .إطار وديكور ومناșر مل Ơدد بالتدقيق معمار باب سويقة أو مقهى ǨƠ السور

 كما صنع املخرǯ من خالل القصة تسلسال موضوعيا انطالقا من احللم واملرأة 
wوما عودة املرأة البيȒاء يف Œاية العرȏ إال . العرȏ وŒايتهيف بداية " رمز املوت"البيȒاء 
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دليل على انتهاء ساعة التǖجيل وتنفيذ حكم الرحيل بلوحة تعبريية راقصة عƎت عن 
عاȇ "استسالم الدوعاجي للموت يف حني أن املȢين وهو اجلانب اɇخر من شخصية الشاعر 

ا موحيا بǖن الدوعاجي مل Ǩƹ وبقي يف واصل الȢناء للناȃ إىل يومنا هذ" يتمƖ يف عنبة
  .ذاكرة اجملموعة من خالل أغانيه

lN ÝîrànÛaë@ÔnÛa@Õí‹ÐÛa  

شارك يف هذا العمل فريق تقين كبري تȒمن العديد من الشخصيات الفنية واألدبية،   
حيث كتب النص مسري العيادي باستشارة أدبية من املǘرخني احلبيب شيبوب وفرǯ شوشان، 

 بعȐ الفقرات الȢنائية والتعبريية فقد أمنها محادي بن عثمان بتوزيع أركسترايل أما تلحني
أما اإلخراǯ املسرحي والسينوغرافيا والكوريȢرافيا فهو على التوايل الباشري . أǭثه أمحد عاشور

وقد قام بالتمثيل يف هذه األوبرات كل من . اإلدريسي والصادق املاجري وحممد جابر
وحممد ) عبد الرزاق كراباكةيف دور (وعمر زويƒ) اهلادي العبيدي دور يف(الشريف العبيدي

وعزيزة ) علي اجلندويبيف دور (واملنجي بن حفصية) عبد العزيز العروييف دور (السياري
يف دور (وسنيا مبارك)  العريبحممديف دور (وفرحات اجلديدي) شافية رشدييف دور (بولبيار

علي يف دور (وعيسى حراǫ) عبد العزيز العقريبيف دور ( بوشناقولطفي) فتحية خريي
بريم يف دور (وصاſ اجلدي) حممد بن فȒيلةيف دور (وعبد اللطيف خري الدين) الدوعاجي
  .1والفرقة القومية للفنون الشعبية)...التونسي

                                                 
1   Ǹأنظر كذلك  .11/04/2005من خالل حوار مع فرحات اجلديد بتاري :  
، 04/07/1992بتاريǸ  ،778. ، سهرة ǨƠ السور وكǖنك تعيشها، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، ț)رابح(القفصي -
ȋ.ȋ  .6-7.  
، بتاريǸ 14115 .، جريدة الصباح، ǨƠ"ț السور"قف، سهرة مع الشعر واملسرح والرقص واملوا)أمحد(عامر-

02/07/1992ȋ ، .9. 
 .08/07/1992ȋ ،. 9، بتاريǸ 14120 .الكتاب احلنني، جريدة الصباح، țورقات من " ǨƠ السور"، )أمحد(عامر-
-20/06/1992ȋ ،.ȋ .7 بتاريǸ، 777.  اإلذاعة والتلفزة التونسية، ț، أوبرات ǨƠ السور، جملة)رابح(القفصي-

10. 
- DAMI (Samira), « Taht Essour » : Plutôt à coté, La presse, 05/07/1992, N°. 17738, p. 11. 
- GRICHI (Slaheddine), Evocation, la presse, 02/07/1992, N°. 17735, p. 10. 
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 2.3 /1-II@òîi‹ÌÛa@òîÈu‹¾aòÇìä¾" ŠìÛa@o¥"  
      /1-II 1.2.3 aŠ‡Ûa@˜äÛa@Àïß  

         cN pì¾a  

هناك موضوț رئيسي يتكرر يف األدب الȢريب ويظهر بوضوح خاȋ يف األوبرا يف 
األعمال الȢربية وخاصة يف األوبرا اإليطالية أال وهو موضوț املوت الذي ƶاوره يف أغلب 

. فاملوت هو احلدǫ املثايل الذي يتم تصويره وتقدƹه يف جل هذه األعمال. األحيان احلب
. يس هناك من موضوƹ țكن أن يكون مثريا لالضطراب والقلق أكثر من املوت ذاتهفل

 ǨƠ السور هو أساȃ الفكرة اليت انطلق به العمل وانتهى به، وقد أبرز منوعةفاملوت يف 
 مشهد املوت يف شكل كابوȃ مفزț عاشه الكاتب علي ياإلدريساملخرǯ البشري 

هذا املوت الذي رفȒه وطلب تǖجيله مناجيا لشبح . الدوعاجي يف الرمق األخري من حياته
املوت املشخص يف شكل مالك طائر Ʒمل زيا أبيȐ، حƓ يتمكن من معايشة ومعاشرة 

فصورة املوت كما ƟلǨ يف البداية ويف النهاية، قد أضحǨ . جديدة جلماعة ǨƠ السور
ا يف كل يوم، فال تثري للجميع حدǭا عاديا يعاž كما تعاž األحداǫ اليت نشاهدها وƴارسه

 للمشهد وجعل ةالتساؤل أو الدهشة وكŒǖا أمر طبيعي، حيث قبل اجلميع بالرتعة الطوباوي
  .  1من حماورة أشباح املوت أمرا عاديا

lN ñ‹çbÈÛa@ñc‹¾a  

ومن املواضيع الرئيسية اليت Ʊدها يف األعمال الȢربية أيȒا، هو موضوț املرأة اليت 
 بسبب اجملتمع اǂيȔ هبا أو بسبب رجال وقعǨƠ Ǩ سيطرهتم الطاغية أصاهبا فساد األخالق

 (Carmen)بسب اإلعجاب أو اǂبة، ومن األعمال اليت عاجلǨ هذه الفكرة أوبرا كارمن
 كما هو احلال بالنسبة لكليوباترا يف مسرحية الȢاويةاليت تعتƎ النموذǯ األصلي للمرأة 

         عن قصة لفيكتور هيقو (Rigoletto)و وريȢولت(Aida)شكسبري وأوبرا عايدة

                                                 
  :أنظر .ميتا يديل للمحقق بشهادته حول مالبسات قȒية قتله" لزوم ما يلزم"Ʊد يف أحد مشاهد مسرحية   1

، جامعة الوسȔ، سوسة، منشورات دار 1 ، املسرح الطليعي يف مصر، سلسلة Ǔداب عربية، جملد) الناصرحممد(العجيمي
1991ȋ ، .207.  wاملعلمني العليا بسوسة، 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   Ʃ ƞǽƏƷ ǰǕ ƤƮƜǩƗدǽدƛ ƞǡȆǖǩƗ ƙƗƸǎǉƗǷ ƝيǩƗ ǰهǚǩƗǷ ƞǽǸيIIƞǽƸ-1ــــــــــــــــــــــــــــ

 290

(Victor Hugo) . يف أوبرات ǯالسور"هذا وقد اختار املخر ǨƠ " شخصية شافية رشدي
كنموذǯ هلذه الشخصية واليت ال تعري أي اهتمام إىل األخالق أو العفة، خاصة عند Ưاطبتها 

  :لبريم التونسي قائلة له

 "Ńي وĈلǐوقłرŃي يƍلĈإ ŃمǈالǐالكŃحŁدŃرĈي ŃنيĈاقŉالس ŃǨŃحŁي تƍلĈإ Ńمǈالǐالك Łوłي، هĈنǐلōبŁهĈي وĈنŃبĈجŃعĈي"  

  "إĈشŃبĈيكŃ تŁȢŃزōلǐ عŁلǈى بŁدŃنĈي"

"Allez fou le camps  ..." 

2.2.3 /1-II  À òîÔîì¾a@pa‹ÔÐÛa  

ȏالسور"ينقسم عر ǨƠ " إىل سبعة عشر تدخل موسيقي أفادنا هبا ملحن األوبرات
  : وقد اơذت الترتيب اɇيت1انمحادي بن عثم

 (Prologue)موسيقى االفتتاح )  1

  الدوعاجي مناجيا)  2

 

                                                 
 من القصائد واألغاين واملوشحات وأناشيد وأغاين األطفال، كما قام بتلحني ، حلن جمموعة31/01/1946من مواليد   1

  1973سنة "  علي احلاميحممد" ،  1972سنة " جحا والشرق احلائر: " الكثري من موسيقى املسرحيات واألفالم، مثل
 " /ǯاحلزارة / "1976سنة " علي بابا/ "1975سنة " عطشان يا صبايا /"1974" اجلازية اهلاللية/ "1973سنة " احلال

/ " 1977سنة " اللȢز /"1976سنة "مار20ȃأوبرات "شارك يف تلحني / 1976سنة " ǭ1864ورة / "1973سنة " واخلسارة
فيلم / ...1977سنة " احلجاǯ ابن يوسف/ "1977سنة " هذا فاوستاخر/ "1977سنة " سيدي بنادم أو الثعلب والعنب

فيلم / 1992سنة " شيشخان"فيلم / 1990سنة " عرب"فيلم/ 1977سنة " عارضة أزياء" يلمف/ 1975سنة " السفراء"
" العني" شريȔ قصري/ 1995سنة " التربة"شريȔ قصري / 1995سنة " حبيبة مسيكة"فيلم/ 1992سنة " سلطان املدينة"

سنة " رباعية Ʒي ابن عمر": أما موسيقى املسلسالت واألشرطة التلفزية فهي عديدة وƳتصرها فيما يلي. 1996سنة 
سنة " أمواǯ/ "1995سنة " رسالة حب/ "1993سنة " وردة/ "1991سنة " ولد الناȃ/ "1984سنة " الشك/ "1983
ريح / "1997سنة " دعبل أخو دهبل/ "1997سنة " 2اخلطاب عالباب/ "1996سنة  " 1اخلطاب عالباب/ "1995
" الرƷانة/ "2001سنة " ماطوȃ/"1999سنة " عشقة وحكايات/ "1998سنة " نساء يف الذاكرة/ "1997سنة " الفرنان

/ 1993سنة " هللي: "أما موسيقى وأغاين االستعراȏ واملȢناة، فقد ƢثلǨ يف. 2003سنة " أخوة وزمان/ "2001سنة 
w  .2001سنة " العرȏ االفتتاحي أللعاب البحر األبيȐ املتوسȔ/ " 1997سنة " تونس اإلشعاț على درب التȢيري"
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 )غناء لطفي بوشناق( أغنية مقساك يا ليل)3                  

   احلركة يف املدينة)4              

 )غناء لطفي بوشناق واجملموعة( أغنية بلدي)5                  

 1 فزț حالة)6              

              7( Ɂيا لندر  )غناء لطفي بوشناق( 

  كحلة األهذاب)8              

العهد هلم " حملى ليايل إشبيليا مطرزة ƞوسيقى جديدة فالمنكو وحلن )9              
 ).غناء سنية مبارك(يف إيقاț السماعي " Ʊدده

 )نيةموسيقى حسي( النشيد الرمسي للباي)10                 

 )غناء سنية مبارك(لفتحية خريي " ما ǭناها" قصيد )11                 

                 12(ț2 حالة فز 

  مراسم اجلند)13             

 )2إعادة عدد(الدعاجي مناجيا)14             

 تǘĈديها اجملموعة وتنتهي برقصة" أحسن نوارة تقطفها")15                 

             16 (Ȉما يسال )"Ƒالزري Ƈنيها رȢت( 

  )غناء اجملموعة"(عاȇ يتمƖ يف عنبة ")17                 
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- pì¾a@|j“Û@òíjÈm@óÔîìß  

-ț 1-40. ترقيم موسيقي  

  
جاءت املوسيقى على قمة من اإلƷاءات الرمزية ملشهد املوت الذي عاشه علي 

أما هذه الرموز املوسيقية فقد كانǨ جلية من خالل طول املدة . عاجي يف Ǔخر حياتهالدو
الزمنية لɊصوات اليت أدهتا مجيع اɇالت، املعƎة عن اليȃǖ والثقل يف Œاية املشهد، ذلك 

فهذا النوț من الترميز . اليȃǖ الذي ينتاب الشخصية االنفعالية أǭناء Ɵسيدها ملوقف املوت
أما الترميز . لȢة يتجلى فيها اإلحساȃ املشترك بني املمثل واملوسيقى واجلمهورهو ƞثابة 

أن السلم الصȢري " الثاين، وبناء على االتفاقات السيميائية املوسيقية الȢربية فقد Ƣثل يف كون 
ȏموȢبة والǔذه ملحن أوبرات 2"يدل على احلزن والكơالسور" وهذا ما ا ǨƠ ."

Ȣري فاستعمال املقام الص (Fa mineur) على هذه النوعية من االنفعاالت يف هذا Ǝالذي يع 
املشهد، يǘكد أن املوسيقى مل تكتب من أجل املوسيقى، بل كتبǨ لتقوية شخصيات املمثل 
الدرامية، حƓ يتسƖ للمتفرǯ تكوين الترابطات الȒرورية بني املوضوعات املوسيقية الرئيسية 

           رø لسلم فا صȢي(Min)ال الدرجة السابعةøأما استعم. واخلƎات االنفعالية اخلاصة

                                                 
 .تدوين شخصي 1

w  .292 .، املرجع السابق، ȋ)جلني(ويلسون  2
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 (Fa mineur)   على حد ǯاملمثل واملتفر Ɂالتوتر لد ǫإلحدا Ǝن ذلك يعطي قدرة أكǚف
  إىل نȢمة الديوان من النماذǯ األساسية يف (Min)ويعتƎ التقدم من النȢمة احلساسة. 1السواء

ا من االنفعال يتمثل يف تقوية وƢديد فترة التوتر قبل أن التǖليف املوسيقي الȢريب، ويǘدي نوع
أما اǂاكاة اليت استعملها محادي بن عثمان يف . يتم الوصول إىل احلل أو التصريف النهائي

العديد من األماكن فاملقصود به هنا هو التذكري بنفس االنفعال وبنفس التوتر الدرامي مع 
Ɠتلفة حƯ تلفةتنويعه يف أماكن موسيقيةƯ ائيةƷإشارات وصور إ Ǩيعطي يف نفس الوق .  

@pa‹iëc@À@jÈnÛaë@îßÛaIŠìÛa@o¥H  

-ț 47. جدول-  

 املوسيقɂ املعربة عن ذلȬ الترميȂاɇلة املوسيقية

ȋالكنتربا 
باحلزن والبȔء 

والكǔبة 
ȏموȢوال 

باحلزن والبȔء 
 والكǔبة
ȏموȢوال  

  الكمنجة

بالتوتر االنفعايل
 

                                                 
يقول محادي بن عثمان يف إحدɁ احلوارات معه أن التعبري الدرامي، ال يتطلب يف الكثري من األحيان إىل توزيع   1

w  .07/12/05 حوار بتاريǸ. أوركسترايل كبري، بل باإلمكان أن يكون باستعمال خȔ حلين واحد، وبǔلة واحدة
w
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 بالتوتر الدرامي
 

 بالتوتر الدرامي  الفيولنسال
 

 بالتوتر الدرامي  الكمنجة

 
  

3.2.3 /1-II   @Àïz×‹Ûa@kîÃìnÛa  

 Ź من خالله تركيب على أساȃ فين" ǨƠ السور" منوعة Ź تصميم ركح
 Ȑالسور املوجود بباب سويقة وبع ǨƠ ر خارجية لتونس العاصمة كمقهىșمنا

جد فن. يقيوناألماكن األخرɁ اليت كان يلتقي فيها هǘالء الشعراء واألدباء واملوس
سعيد وأحد املساجد اǂيطة هبا، أيب  ƞنطقة سيدي مدارǯ مقهى العالية اليت توحي

وعلى هذا األساȃ، تطلب التوșيب . إىل جانب بعȐ األماكن األخرɁ املتفرقة
 ǯالل كامل مسرح قرطاȢاست Ź الركحي هلذا العمل مساحة كبرية، حيث

ائية الركحية تتطلب موارد مالية ضخمة إن هذه النوعية من األعمال الȢن. األǭري
جدا، والسبب يف ذلك كثرة املشاركني فيه من مȢنني وراقصني وممثلني وتقنيني، 

لذلك، فǚن املȢامرة يف هذه النوعية من . إىل جانب ضخامة الديكور املخصص له
 ȏنائية الركحية يف تونس تبدو قليلة جدا، واختصرت على عروȢاألعمال ال

  .ǯ املشرف عليها وزارة الثقافةمهرجان قرطا
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-ț 9. صورة-  

  

  -وأحد املشاهد الغنائية الركحية للعمȰ" حتت السور"ركǴ منوعة  -

استعانة كل من امللحن من حيث  لعملتȒمنه ايتȒح من خالل التحليل الذي 
من  غربية  وتقنيةمشهديةواملخرǯ بعناصر من جهة Ɲصوصيات ومكونات املوسيقى الȢربية 

Ɂاليت ترتكز على الفرجةو األوبرات شكل على، أن التعامل مع األعمال جهة أخر، ȏتفر 
على الطرفني االستعانة بكل تلك اخلصوصيات الفنية والتقنية حƓ يتمكنان من الوصول إىل 

 األخرɁ كالفرح الشديد  املشهدية من التعابرياريهغأقصى حد من التعبري الدرامي أو 
 موسيقيا فهذا االƟاه املثاقف مع اɇخر... واملوت واالكتǞاب واليȃǖواخلجلوالȢبطة 
 من قبل  العمل هبا يف هذه املرحلة التارƸية Ɯكم أن التجربة قد سبق يبدو عادياومشهديا

  . حممد سعادة وحممد القريف منكل
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4 /1-II òîöbäÌÛa@pbÇìä¾a  

هي األعمال الȢنائية الركحية اليت قدمها حممد اجلموسي يف أواخر الستينات وبداية 
السبعينات، واليت كانǨ يف شكل حوارات غنائية ومواقف Ƣثيلية اعتمد فيها الشعر واإللقاء 

   الذينني أول املوسيقيني التونسي)1983-1910(عتƎ حممد اجلموسييł. وأحيانا احلركة
ƹتلكون عدة مواهب فنية، منها التلحني والȢناء والعزف والشعر باللȢتني العربية والفرنسية، 

 العربية  اليت اكتسبها اكتسابا فطريا من خالل سفره إىل العديد من البلدان1وموهبة التمثيل
يف " والȢربية، خاصة عند مكوǭه عدة سنوات يف باريس حيث كان Ʒيي حفالته 

 .2" صحبة فتحية خريي وبشرية التونسية"  اجلزيرة" (Cabaret)يكابر

ïìà§a@‡à«@o¦ 

-ț 48. جدول-  

ȼتركيبت  
موقȜ اɇلة يف 

 التقليدي التǺت
  التونسي

ȼتركيبت  
موقȜ اɇلة يف 

 التقليدي التǺت
  التونسي

  استنتاجات

  دخيل  قانون  دخيل عود مشرقي

  دخيل طار مشرقي  دخيل  كمنجة

مطرب   دخيل  املذهبجبة
Ǩالتخ  

  أصيل

أقر األغلبية ƞكانتها   دربوكة 
  ووșيفتها

*  *  

أșهر حممد 
اجلموسي من خالل 

للثقافة كليا ơته تبنيا 
، املوسيقية املشرقية

يف ذلك مقلدا 
التخǨ التقليدي 
ǂمد عبد الوهاب 
وحممد القصبجي 

  وغريهموأم كلثوم

                                                 
  .03/01/2005بتاريƱ " Ǹوم يف الذاكرة  "7أنظر الƎنامǰ التلفزي على قناة تونس   1

2 ABASSI (Hamadi), op. cit. p. 27.  w
w
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 عرف منذ صȢره بǚجادته حيث  موسيقية،ميوالتأșهر حممد اجلموسي منذ البداية 
 Ƈن الكرǓدوار واملوشحات املأدائهولترتيل القرɊل  Ȉشرقية لسالمة حجازي وسيد دروي

سافر إىل . 1وعبد الرحيم املسلوب وغريهم ممن كان يستمع إليهم عن طريق االسطوانات
 ما أحلى شǎȔيف ال" التقى بالفنانني املȢتربني هناك، وكانǨ البداية مع أغنية " فرنسا حيث 

إال أن اجلموسي اختار بǖن يتعامل مع . 2"من كلمات وأحلان موريس بن عيسى" خطوهتا
 اكتسبها يف فرنسا من خالل قراءته لɊدب (Romantisme)أحاسيسه الذاتية، وبرومنسية

كل ذلك، أǭار فيه الفȒول لكتابة وتلحني العديد من األعمال املوسيقية؛ . والشعر الفرنسي
Ȣنائية الركحية املسرحية، إىل جانب املنوعات التلفزية منها الȢنائية ومنها السينمائية ومنها ال

ة اليت أتى هبا قغري أن اهتمام اجلموسي باألغنية املشرقية على شكل الطقطو. اليت  اشتهر هبا
 اهلادفة، جعل منه 3االجتماعيةسيد درويȈ، واليت عƎ من خالهلا عن الكثري من املواضيع 

 .ان األكثر تقبال من قبل املتفرǯ التونسيالفن

  1.4 /1-IIòîäËþaë@ïìà§a@‡à«  

 يف تونس، أنه من الصعب تصنيف التوجهات 4لقد الحظ البعȐ من املوسيقيني
املوسيقية والثقافية والفنية إلنتاǯ حممد اجلموسي يف جمال األغنية، نظرا لكونه Ʒمل شخصية 

فهو الشاعر وامللحن والعازف واملمثل .  واملواصفات الفنيةموسيقية Ɵمع العديد من اخلصال
وللتǖكد من صحة أو عدم صحة هذه املواقف، حاولنا . واملǘدي واملخرǯ إن اقتȒى األمر

يف دراستنا البحث يف اƟاهات حممد اجلموسي املوسيقية والثقافية باالعتماد على الطريقة 
  .من إنتاجه أغنية 62اإلحصائية من خالل استماعنا إىل 

 

                                                 
ينات، حني كنǨ أدرȃ مع ابن أخيه يف املرحلة االبتدائية، وقد سبق لنا زيارة بيǨ حممد اجلموسي يف فترة السبع  1

  .الحظنا يف مرتله وجود الكثري من االسطوانات إىل جانب Ǔالت الفونوغراف
  .ȋ. 19، 13/02/1982خاȋ، بتاريǸ . ، حممد اجلموسي، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، ț)حممد احلبيب(املصدق  2

 الشȔ - بنǨ العم- البحار- النساء-القهواجي:  غƖ فيها اجلموسي، نذكر على سبيل املثالمن املواضيع اهلادفة اليت  3
  ...الليل- التناسǸ- الربيع- الطفولة- احلنة- عيد األمهات- البدوية–

 ،  بتاري7Ǹعلى قناة تونس " Ʊوم يف الذاكرة" علجية وحممد سعادة يف برنامǰ أنظر شهادات عبد احلميد بن 4
03/01/05.  w
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@ @

@òîÔîì¾a@pbçb¤üaïãbËc@À@ïìà§a@‡à«@  

-ț 49.جدول-  

 اƟɍاه املوسيقي  املقام  األȡنية  اƟɍاه املوسيقي املقام األȡنية

 املثاقفة املشرقيةسيكاه هزام  يا أم القميص املثاقفة املشرقية  بيايت يفرجها املوىل

 املثاقفة املشرقية  بيايت  هواجي يدورق املثاقفة املشرقيةسيكاه هزام وينو عصفوري

 املثاقفة املشرقية  راسǨ  حملى قدك املثاقفة املشرقية  بيايت  اكويين

  جانا الليل املثاقفة املشرقية  بيايت  اǃ معانا
Ǩقفلة (راس

 Ǩراس
 )الذيل

 املثاقفة املشرقية

  املثاقفة املشرقية  عجم  يف عيونك نار املثاقفة املشرقية  بيايت  شوي شوي

عدي سعدي س
 املثاقفة املشرقية بيايت  ببنǨ العم

حمال الفسحة يف 
 املثاقفة املشرقية Œاوند  الليل

مع حمري (بيايت  أصل الزين
Ɂبو املثاقفة املشرقية)عراق نوƲ إيل  Ǩاملثاقفة املشرقية راس 

 املثاقفة املشرقية بيايت  مجيل يا مجيل ضد املثاقفةراسǨ الذيل  أرقص وغين

 املثاقفة املشرقية كردي  حلوة حلوة ضد املثاقفةراسǨ الذيل بحوريا فلوك ال

 املثاقفة املشرقية حجاز  ولد احلرة املثاقفة املشرقية كردي يا حلوة يا مسرة

ǎاوند   الالإيه والŒ شي بالسالمة املثاقفة املشرقيةƢ  املثاقفة املشرقية بيايت w
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  الك تنساينب املثاقفة املشرقيةسيكاه هزام تروي العطشان

تقسيم 
غناء -حسني
قفلة -نوا

 بيايت

 املثاقفة املشرقية

 املثاقفة املشرقية كردي  كافاليارو املثاقفة املشرقية Œاوند  الفن الفن

 ȃالنا Ǩيا لي
 املثاقفة املشرقية عجم  معلوم الدنيا املثاقفة املشرقيةسيكاه هزام  وخيان

Ȕيكجيتينا ها املثاقفة املشرقية حجاز  على الش  Ǩاملثاقفة املشرقية راس 

العزول غاب 
 املثاقفة املشرقية بيايت  فينك يا غايل املثاقفة املشرقية Œاوند  علينا

 ضد املثاقفة  عرضاوي ڤلƑ اللي خذيتيه املثاقفة املشرقية راسǨ  رƷة البالد

 املثاقفة املشرقية بيايت  Ʋبه حممد املثاقفة املشرقية سيكاه هزام إن كنǨ ناسيين

 املثاقفة املشرقية بيايت يا عزيزيت تعايل املثاقفة املشرقية سيكاه هزام مانيشي سكران

على جالك 
  سهرت الليل

بيايت مع قفلة 
  Œاوند

 املثاقفة املشرقية راسǨ  على اǃ املثاقفة املشرقية

 املثاقفة املشرقية  راسǨ النساء املثاقفة املشرقية  بيايت  أنا يقولويل

 املثاقفة املشرقية  يايتب  شعلو الفتيلة
يف خاطر عيون 

  البدوية
 ضد املثاقفة راسǨ الذيل

 ضد املثاقفة حمري عراق  ڤومي ڤومي املثاقفة املشرقية  بيايت  غين يا عصفور
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 حبيبة ضد املثاقفة  مزموم  ها مسرة
Ǩمع (راس

 )حمري عراق
 املثاقفة املشرقية

 ثاقفة املشرقيةامل راسǨ مليمة املثاقفة املشرقية  كوردي  حƑ يا نار

 ضد املثاقفة راسǨ الذيل  كانǨ صنعيت املثاقفة املشرقية  عجم  معلوم

وي مشات 
  حورية

سيكاه 
 بيايت  وحدك وحدك ضد املثاقفة  تونسية

 املثاقفة املشرقية

يا حبيƑ يف 
 املثاقفة املشرقية Œاوند  على شȔ النيل املثاقفة املشرقية  كردي  غيابك

 املثاقفة املشرقية بيايت  مامبو مامبو  املشرقيةاملثاقفة  عجم  خطوة خطوة

 املثاقفة املشرقية  حجاز  يا حورية
مجال الليل صبايا 

 املثاقفة املشرقية بيايت  وزين

 املثاقفة املشرقية كردي مسرة املثاقفة املشرقية  حجاز  غين شوية

@òîÔîì¾a@pbçb¤üaïãbËc@À@ïìà§a@‡à«@  

-ț 13. رسم بياين-  

ȑد املثاقفة  
% 12,90

املثاقفة املشرقية  
% 87,10
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يتȒح جليا من هذا الرسم البياين، أن التوجهات املوسيقية ǂمد اجلموسي يف قالب 
األغنية قد اơذت باألساȃ املثاقفة املشرقية، حيث بلǨȢ أغانيه امللحنة يف هذا التوجه نسبة 

تجاوز نسبتها  يف حني كانǨ األغاين امللحنة يف الطبوț التونسية قليلة جدا ومل ت% 87.09
12.90 % .  

 2.4 /1-IIòîöbàäîÛa@òîäËþaë@ïìà§a@‡à«  

كان ǂمد اجلموسي عدة مشاركات غنائية سينمائية، منها تونسية والبعȐ اɇخر 
وهي مشاركات تشري من خالهلا إىل توجه ǭقايف وموسيقي مل ƸتارƵا حممد . مصرية وعاملية

 . ذه صاحب العمل أو املخرǯ باألساȃفين اơ اƟاهاجلموسي، بل هو نابع من 

@À@òîÔîì¾a@pbçb¤üa@ïãbËcâýÏþa@  

-ț 50.جدول-  

 اƟɍاه املوسيقي  النوț املمثلون املشاركون الفيلم السينمائي

Ɂاهلو Ǩ1بن  

 يف بداية اخلمسينات
غنائي ركحي  الراقصة Ơية كريوكة

 سينمائي
 املثاقفة املشرقية

  21951 ناهد

  Ƈإخراǯ حممد كر
شادية وفاتن احلمامة 

  وفريد شوقي
غنائي ركحي 
 سينمائي

 املثاقفة املشرقية

 ș3 1952لمǨ روحي

 إخراǯ إبراهيم عمارة

شادية وحمسن 
 سرحان وفريد شوقي

يا حورية وجي"أغنية 
  "من اجلنة

غنائي ركحي 
 سينمائي

 املثاقفة املشرقية

                                                 
1 ABASSI (Hamadi), op. cit. p. 27. 
2 Ibid. 

w  . 03/01/2005 ، بتاري7Ǹقدم  على قناة تونس " Ʊوم يف الذاكرة"من خالل برنامǰ تلفزي   3
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Ƈ11946أنشودة مر  

 فيلم مȢريب

من تلحني علي 
 الرياحي

ائي ركحي غن
 سينمائي

 املثاقفة املȢربية

من  1958 2جحا
ǯإخرا  

(Jacques Baratier) 

عمر الشريف كلوديا 
كردنال وحسيبة 
رشدي وزينة بو زيان

غنائي ركحي 
 سينمائي

 املثاقفة الȢربية

  كرت الȢاب
(Le trésor de la 

jungle) 

  املمثلة اهلندية
(Sabu) 

ليس لدينا أي 
معلومة حول هذا 

و حƓ الفيلم أ
  تاريǸ إƱازه

* 

  3الباب السابع

فيلم فرنسي أƱز يف 
فترة االستعمار وصور 

  يف املȢرب

 أغاين تونسية بدوية
غنائي ركحي 
 سينمائي

  التثاقف

                                                 
، قمǨ برحلة إىل املȢرب األقصى بعد التعاقد مع شركة مȢرب 1946يف سنة " : يقول قدور الصراريف يف ترمجة حياته 1

 Ȕأحلان شري ȔبȒادأ"فيلم لǘإفريقيا فيلم" تعاقدت مع شركة 1948يف سنة . وإدارة الفرقة املوسيقية" نشودة الف "
وهو من تǖليف اهلادي العبيدي ومن ضمنه أغنية " احلبيب"إلنتاǯ فيلم صȢري موسيقي وغنائي من تلحيين وكان عنوانه 

  :أنظر. "أنشدهتا املطربة شهرزاد
-ƞ قدور الصراريف، صدرت ǯوفاته، أفريل  نشرية حول إنتا Ɂنشر وزارة الثقافة، اللجنة 1986ناسبة االحتفال بذكر ،

ȋ ،22 .الثقافية القومية .  
 -  باللȢة العربية 1996ȋ ،.27، رحلة فنان تونسي، ملفات وǭائقية، تونس، مركز التوǭيق القومي، )علي( الرياحي-
ȋ.43ة الفرنسيةȢبالل .  

2 BACHY (Victor), Le cinéma de Tunisie (1956-1977), Tunis, éd. S.T.D, pp. 56-57. 
 جملة اإلذاعة والتلفزة،: أنظر. هو فيلم فرنسي، صور يف املȢرب، وقام اهلادي اجلويين بوضع املوسيقى التصويرية له  3
 ț. 1244 ،2 Ǝ2002 نوفم ،ȋ. 9 28؛.  w
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  1جمنون القريوان

1937 

أول فيلم تونسي ناطق 
 باللȢة العربية الفصحى

 ǯمن إخرا
(J.A.Creusi) 

أغاين من أحلان حممد 
التريكي وموريس 

  يسبالن

غنائي ركحي 
 سينمائي

  التثاقف

  2فارȃ البيǨ األمحر
(Le chevalier de la 

maison rouge) 

(René Saint sir) 

ليس لدينا أي 
معلومة حول هذا 
 Ɠالفيلم أو ح
  تاريǸ إƱازه

* 

émbçb¤a@À@òîÔîì¾a@@ïãbËcâýÏþa@  

-ț 14. رسم بياين-  

املثاقفة املغربية 
%14.28

املثاقفة الغربية 
14.28%

التثاقف  
% 28.57

املثاقفة املشرقية 
%42.87

  

  

                                                 
1 CHIKHAOUI (Tahar), Le cinéma tunisien de la maladroite Euphorie au juste désarroi, in: 
Aspects de la civilisation dans la Tunisie du XXeme  siècle, sous la direction de Charfi 
Abdelmajid, Tunis, publication de la Faculté des Lettres-Manouba, P. 5. 

w  .03/01/2005 ، بتاري7Ǹقدم  على قناة تونس " Ʊوم يف الذاكرة"من خالل برنامǰ تلفزي   2
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ت حممد اجلموسي املشرقية يف الȢناء واألداء، كانǨ مشاركاته فبحكم ميوال
السينمائية هي األخرɁ مشرقية باألساȃ حيث بلǨȢ نسبة املثاقفة مع السينما 

 يف حني كانǨ نسبة املثاقفة املȢربية متساوية مع الȢربية حيث ،% 42.85املصرية 
øاه التثاقف، فهو مل يتجاوز. % 14.28قدرت بƟ28.57ة  نسب أما ا % .  

إن أهم املشاركة الȢنائية السينمائية يف مسرية اجلموسي، كانǨ من خالل 
الذي أخرجه " șلمǨ روحي" مع املمثلة شادية يف فيلم (Dialogue)احلوار الȢنائي

وألƵية هذا املشهد الȢنائي ". يا حورية"يف أغنية  1952إبراهيم عمارة سنة 
باملواقف الȢنائية اليت تعتمد احلوار، رأينا أنه السينمائي الذي يǘكد تعلق اجلموسي 

  .من الȒروري التطرق إليه وƠليله من الناحيتني املوسيقية واملشهدية

  

  

òíŠìy@bí  

       يŁا حłورĈيŉة وŃجŁيŉة مŃنĈ اجلǈنŉة     سǔŁتĈي فǈرŃحŃتĈكŃ وهتنŉى:اŎموعة   

Łي مƍلĈإ    ŃيدĈعŁس ƌلǊكŃو ŃيدĈعŁس ŃمŃوłا اليŁىدŉنǈغ Ńومłالي Ńȇاŉنǈا غ  

ŃابŁتǐك ĈبŃتǈك ǐانǈو كǊل ǐالŁح ŃȇǓ    ŃابŁبŁي شĈلŃعŉجŁر ŃكĈيدĈع Ńومłي          

         كǈلǐثǊومŁة وŃعŁبŃدĈ الوŁهŁابŃ    غǈنŊولǐنŁا فĈيه لĈلصŊبŃحĈيŉة:شادية     

  مŁالǈ أعŃيŁادĈكŃ يŁا حłورĈيŉة    يĈسŃعĈدŃنŁا مĈيالǈدĈكŃ يŁا حłورĈيŉة    يŁا جŁ:جلموسي          ا

  دŁالƍي مŁا غǈنŉاŃȇ اليłومŃ غǈنŉى    وĈالقǈلǐبĈ فǈرŁحŃ بĈيكŃ وĈتŁȢŃنŉى
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- ț 411.ترقيم موسيقي-

 
  

cNïãbØ¾a@Šb ⁄a@@ @

 اإلغرائي والترفيهي ييترتل املشهد الȢنائي يف هذا الفيلم مرتلة الȢرȏ الفرجو
الحتفايل، وهو جامع لعناصر الفرجة واإلغواء اليت تǘسسها الصورة من خالل جمموعة من وا

الراقصات ذات األلبسة الشفافة حيث يظهر اجلسد من ورائه Ưاطبا اجلسد اɇخر أال وهو 
ǯديه حممد اجلموسي . املتفرǘناء الذي يȢيف ال ǨثلƢ ورية يف هذا املشهدǂأما الشخصيات ا
  .صحبة شادية النجمة السينمائية يف عالقتهما باإلطار الزماين واملكاينشرقية مبروح 

l@NpbàÜØÛa@ôìn«@@ @

 ǨƠ مفاهيم السعادة واالبتهاǯ بعيد ميالد، بلحن مندمǰ يف إطار األغنية تنȒوي 
شرقي ماخلفيفة املشرقية الراقصة ذات الكلمات العامية املصرية مǭǘثة هي األخرɁ على مقام 

كل هذه العناصر الفنية تتجادل .  مقام احلجاز وعلى إيقاț املقسوم الراقصخالص أال وهو
 ةفيما بينها لتعƎ عن االƟاه املثاقف بني اخلصوصيات االجتماعية والفنية واجلمالية املتواجد

يف السينما املصرية يف تلك الفترة، املورطة هي األخرɁ يف كيفية تقدƹها للعناصر اجلمالية 
سلوب والفكر الȢريب، وما يبحث عنه املȢين حممد اجلموسي من ممارسة فنية املشرقية باأل

                                                 
w  .تدوين شخصي   1
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تعبريية جديدة يوșف من خالهلا مجيع العناصر اجلمالية كالديكور واإلضاءة والرقص والȢناء 
اليت طاملا شاهدها وعايشها اجلموسي يف باريس من خالل عمله يف الكثري من ...واإلǭارة

  .الكباريهات
xNÛa@‹–bäÇ@òu‹Ð@ @

إن املشهد الȢنائي الذي قدمه حممد اجلموسي يف هذا الفيلم املصري، بيŉن انصهارا 
فهو عمل جامع لعناصر الفرجة واإلغواء اليت . كليا يف مظاهر السينما واملوسيقى املصرية

Ɵسده الراقصة الشخصية اǂورية يف السينما املصرية إىل جانب الراقصات األخريات الاليت 
هي األخرɁ يف التمثيل والتجسيد اإلغرائي Ɯركة اجلسد حيث اإلƷاءات اجلنسية ال تقلن 

، متماشيا كله مع اإلطار الزماين واملكاين واحلدǫ ...من خالل الȢمز والتماهي واالƲناء
  .الذي يتمثل يف االحتفال بعيد امليالد

†NŠìØí‡Ûa@@ @

درǯ الذي يرتل بنا إىل  اơذ الشكل التقليدي يف السينما املصرية، حيث Ʊد امل
أما يف ما Ƹص بقية الشخصيات فهي ال تزيد أو . الصالون الفاخر فȒاء العرȏ االستعراضي

 املǭǘثتقل عن الديكور املزركȈ للفȒاء حيث احلȒور الثنائي املختلȔ بني اجلنسني، 
بعملية شرب اخلمر من قبل اجلميع وتǖجǰ دخان السجائر من كل أمكنة الفȒاء وهو 

 شهد الالواقعي يف هذه السينما املصرية املقلد واملتثاقف هو اɇخر بالسينما األمريكيةامل
   .(Film cigare)1سينما السجارةاملسماة ب
çNóÔîì¾a@@ @

.  اơذ اللحن املوسيقي الشكل الراقص يف مقام احلجاز وعلى وزن الوحدة الصȢرية
كل هذه . ادية وحمسن سرحانŹ تناوله وغناؤه يف شكل حوار بني حممد اجلموسي وش

العناصر جعلǨ من حممد اجلموسي يتواجد يف إطار وشكل مثاقف مع الفن املشرقي من 

                                                 
من قبل  (Cabarets)الكباريهات يف (Cigares)هي مشاهد șهرت يف السينما املصرية واملتمثلة يف شرب السجاير  1

اليت ال Ƣثل الشعب املصري، فهي باألساȃ أمريكية أما هذه املظاهر . جانب شرب اخلمرالنساء احلاضرات، إىل 
w  .(Hollywoodienne)هوليودية
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خالل اللباȃ والرقص واالستعراȏ والتمثيل والديكور، الذي كان بعيدا كل البعد عن 
  .ǭقافته األصلية

  

Ȍر باللون املشرقي الراقǭǖ1 الت  

  

  

Ȍر باللون املشرقي الراقǭǖ2 الت  

  

  

Ȍر باللون املشرقي الراقǭǖ3 الت  

  

  

Ȍر باللون املشرقي الراقǭǖ4 الت  

  
  w

w
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3.4 /1-II  òîöbäÌÛa@pbÇìä¾aë@ïìà§a@‡à«   

           تتمثل فيما قام به حممد اجلموسي من أعمال غنائية مłمŁسرحة Ź تسجيلها يف 
وقد شارك يف هذه األعمال كل من .  إǭر عودته من باريسوحدة اإلنتاǯ التلفزي بصفاقس

Ȉصاحبة الفرقة املوسيقية... وقاسم الكايف وصفوةحممد العƞ هي منوعات .  إلذاعة صفاقس
ا املكونات املوسيقية بالعناصر املشهدية، أǊطلق على البعȐ منها يف تلك تلفزية تلتقي فيه
هذا، وقد أعاد اجلموسي تسجيل البعȐ منها يف التلفزة التونسية رفقة علية . 1الفترة بالدكانة

 بالعديد من األعمال األخرɁ اليت قدمها يف اشتهر اجلموسيكما  .ونعمة وصفية شامية
" فاطمة ومحادة" األوبرات القصرية أو املȢناة؛ ن أƵها يف Ȕƴشكل منوعات تلفزية، لعل م

إىل جانب تشخيص  ...اليت وșف فيها اإلضاءة والديكور" الطيور"و" معركة العيون"و
فجاءت يف شكل مسرحيات غنائية، تبني جليا مدɁ . احلوارات الثنائية والثالǭية واجلماعية

يت كانǨ تعرȏ يف الكثري من األماكن الȢربية تǭǖر حممد اجلموسي باملنوعات املوسيقية ال
   .وخاصة باريس وإيطاليا اليت زارƵا العديد من املرات

Û@òíÐÜnÛa@òîöbäÌÛa@pbÇìä¾aïìà§a@‡àzà  

-ț 2-51.جدول  
ț/التاريخ املدة املنوعة ر Ȕاه املوسيقي رقم الشريƟɍا  

 املثاقفة 60/69 1967 ’42 قول نعم  1

 املثاقفة 30/975 1967’’20 ’21نادي املرح  2
 املثاقفة 60/207 1968’’30 ’28نادي املرح  3
 املثاقفة 60/166 1968 ’54 الربيع  4
 املثاقفة 30/1037 1969 ’23 كاȃ اǂبة  5

                                                 
جاءت فكرة الدكانة على أساȃ أن السهرة ال تكلف فيها، فهي جلسة أناƷ ȃبون : "قول حممد اجلموسيي  1

ففكرة الدكانة كان ƹكن أن تكون أكƎ من صورهتا احلالية بكثري ولكن ...بعȒهم، Ɵمعوا للتسامر واحلديث والȢناء
 1974نظر احلديث الذي أجراه صاſ جȢام سنة ، أ"املشكل الذي يعترȏ عملية اخللق الفين هو حمدودية اإلمكانيات

 Ǹجلة اإلذاعة والتلفزة بتاريƞ هƹ13/02/1982والذي أعيد تقدȋ ،ناسبة أربعينية وفاتهƞ . 34.  
w   .خزينة التلفزة التونسية  2
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 املثاقفة 30/235 1969’’20 ’20 قصة  6
 املثاقفة 90/34 1969’’43 ’71 يف املقهى  7
 املثاقفة 60/473 1969’’15 ’52نادي املرح  8
 املثاقفة 90/471 1969’’20 ’21 شم النسيم  9

10  
التمرين 
 األخري

 املثاقفة 90/34 1969 ’76

 املثاقفة 60/76 1970’’30 ’26 ليلة احلنة  11
 املثاقفة 90/802 1970’’10 ’74 األحباب  12
 املثاقفة Ʊ 29’ 1970 30/1025وم الفن  13
 املثاقفة 60/695 1970’’40 ’33 الدكانة  14
 املثاقفة 60/1040 1970 ’30 اليوم عيد  15
 املثاقفة 90/572 1970 ’27 الدكانة  16
17  ǃاملثاقفة 90/892 1971’’45 ’28 على ا 
 املثاقفة 90/892 1971’’15 ’37 الليل  18
 املثاقفة 60/622 1971’’15 ’35املاضي احلي  19
 ثاقفةامل 90/894 1971’’50 ’53  اǂبة دƹة  20
 املثاقفة 60/931 1971’’15 ’30عيد األمهات  21
 املثاقفة 60/419 1971 ’42 أمساء الزهور  22
 املثاقفة 30/1108 1971’’20 ’21  منوعة  23
 املثاقفة 60/02  1971’’50 ’17  منوعة  24
 املثاقفة * 1972,, 40 ’31 ليايل اجلزائر  25
 ثاقفةامل 60/1266  1972’’45 ’53  للمجهول  26
 املثاقفة 60/1002 1972 ’39  النريوز  27

28  
أحالم 
  الطفولة

 املثاقفة 60/534 1972’’15 ’42

29  
مفتاح 
  القلوب

 املثاقفة 72/1326 1973’’16 ’32

w املثاقفة 72/2398 1974’’18 ’41 عود الربيع  30
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 املثاقفة 72/2343 1974 ’31  البلبل  31
 املثاقفة 72/2496 1974’’06 ’40عالȇ اƲبك  32
 املثاقفة 72/1840 1974’’19 ’30  خطوة  33
 املثاقفة 72/1840 1974’’46 ’28  الدكانة  34
 املثاقفة 72/2348 1974 ’31  البلبل  35
 املثاقفة 72/1980 1974’’50 ’32  املكتوب  36
37  Ǹاملثاقفة باأللوان * *  التناس 

 
@pa‹iëcIŠìîİÛaH@ @

-ț 10. صورة-  

 
 "الطيور" أوبرات مشهد من

pa‹iëcŠìîİÛa@  

              إĈسŃمŁعĈ الطƌيłورŃ تŁȢłنōي    لĈلǐحŁيŁاةĈ وŁالشŊجłونǐ:           اŎموعة

ǐونłصłȢى الǈلŁة عŁمĈاسŁب    ŃعŁمŃسŁت ŃورłهŊي الزĈرǊظŃانŁو         

  ارŁتŃ فĈي السŉمŁاءĊ   ضŁاءĆتŃ شŁمŃسł اهلǈنŁاء    وŁسŁ       :اجلموسي         

               فĈي كǊلƍ يłومŃ تŃجĈينŁا      تŃȒĈوąي بĈنłورŃهŁا عŃلĈينŁا:علية           

w            مĈنŃ سŁاعĈة كǊلƍ مŁا بĈينŁا    وŃتŃȒĈحŁكŃ بĈالعłيłونǐ:         اجلموسي
w
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 حممد اجلموسي رومنسية واضحة يف التعامل مع أșهر حيث الكلمة فمن
 يف عامل األمل والزهور اليت تسمع الطيوريعة حيث صوت احلب الذي تنشده الطب

 مشس اهلناء تȒيǞها واليت باالبتسامةتلك الزهور اليت يصفها . تلك األصوات
 زاهية ضاحكة باعثة مشرقةوالسعادة يف مساء الكون حيث تǖيت إلينا كل يوم 

 اجلموسي يف بالد حممدلقاها هي تلك الرومنسية اخلالصة اليت ت. احلياة يف اإلنسان
شه يف ي اȐǂ الذي عاالفيناهلجرة من خالل قراءاته األدبية الفرنسية وعامله املثايل 

 . ǂمد اجلموسيالشعريةهي أول التǭǖريات الȢربية يف الكتابة و .غربته بباريس

نالحظ يف هذا العمل الذي أعده وحلنه وأداه وأخرجه حممد اجلموسي، تبين 
 ƞفردها بǖن Ơقق املفهوم اإلبداعي ةالفنية اليت ترɁ أن املوسيقى عاجزالفكرة 

لذلك رأɁ أنه من الȒروري إضافة الكثري من العناصر . ƞ1قاييسه اجلديدة
 ȏرة على األرǭا املتمايلة والزهور املتناŒاملشهدية الركحية كاألشجار وأغصا

ر الذي بني الطبيعي هذا الديكو. معƎة عن اجلو الرومنسي للكلمة واللحن
واالصطناعي، ƶسد التوجه التعبريي الفين اجلديد ǂمد اجلموسي، التوجه الȢريب 
الذي ƶمع بني الكلمة والديكور واملوسيقى دون توșيف للحركة اجلسدية  اليت 

فكل ما قيل حول هذا  .مل يتعامل معها اجلموسي على األقل يف أعماله يف تونس
أن يكون إال تناغما بني إƷائية املوسيقى واملكان كالطرح العمل الفين ال يعدو 

  . واألخالقي، إضافة إىل الطرح الرمزي والداليليالرومانس

                                                 
من . حيف حني ترɁ سنية مبارك، أنه بǚمكان للموسيقى أن تعƎ عن كل األحاسيس البشرية دون اللجوء إىل املسر  1

 Ǹباملعهد العايل للموسيقى بتونس09/11/2006خالل حوار أجريناه معها بتاري .  w
w
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-ț 1-42. ترقيم موسيقي  
  

  

  

  

 أنظر الترقيم يف النسخة األصلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
w .تدوين شخصي 1
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-ț 1-43. ترقيم موسيقي  
  

  

  

  

  

  

 أنظر الترقيم يف النسخة األصلية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يها مجلة من عة املوسيقية، تȒافرت فا الطيور على قدر من الصنأوبرات جاءت لقد
 ذات البعد اجلمايل من حيث الكلمة وصورهتا الشعرية الرومنسية، إىل جانب الفنيةالعناصر 
شرقي للعمل الذي خȒع إىل تقنيات موسيقية حلنية جاءت كظل داللة  الȢريب واملالتوșيف

  . للكلماتوإƷاء 
                                                 

w .تدوين شخصي 1
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ليت كان يستمع كان التǭǖر الواضح باملوسيقى البوليفونية ا،  اللحينالتعامل حيث فمن
 بتلك النوعية  اجلموسي وƷاول Ɵسيدها يف أحلانه بالرغم من عدم درايتهحممدإليها 

 معها بصفة تلقائية فنية حيث يظهر الكثري من املالمح التعبريية يتعامل إذ كان .املوسيقية
ودة  التعبريي الذي يȒيف مسحة مجالية إىل تلك الرومنسية املوجالتنويعباستعماله أساليب 

  : واليت تعين وضعها يف هذه األوبرا من بينها التعابري التاليةاليتداخل الكلمة 
@pa‹iëþ@òíjÈnÛa@ÞbØ’þaIŠìîİÛaH  

-ț 52. جدول-  

Ǵالتعبريي املصطل Ɩاملوسيقي املع Ȱالشك 

Adlib رية مقيدةƜ 
 

Dolce برقة 
 

Accelerand اǞا فشيǞالتسريع شي
 

Tutti اجلميع 
 

Animato ȓبنشا 

Rit بتمالك 
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Agitato ركيةƜ 
 

Ralentando اǞا فشيǞالتبطيء شي
 

Staccat بتقطع 
 

Forte بقوة 
  

Piano ضعيف(بلني( 
  

Sforzando بقوة مباغتة 
  

Attacco subito ةǞانطالقة مفاج 
  

Cantabile نائيةȢب  
  

A tempo بانتظام السرعة 
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Crescendo 
تصعيد تدرƶي ب

   للقوة

Decrescendo  
بتخفيȐ تدرƶي 

  للȒعف
  

Poco a poco اǞا فشيǞشي 
  

Mosso ركيةƜ  
  

 

  

- pb×‹¨a@üãüaòîÓ(Glissando)  

¶ëþa@ò×‹¨a 

        
  
  

òîãbrÛa@ò×‹¨a  

    
  
  w
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òrÛbrÛa@ò×‹¨a  

  
  

كان  ته، وبالرغم من بساط. مجيع األجزاء املȢناة فقد șهر يف، البوليفوينالتعامل أما
أما املسافات، فقد .  يف هذه األوبرات اجلموسي عن الكلمة اليت تناوهلاواضح بشكلمعƎا 
 وأحيانا بعȐ املركبات يف شكلها األساسي ت واخلماسياوالثالǭيات الديوان استعمل
Ȕالبسي . Ȑمنهاوهذه البع:  

- óÜÇæaìí‡Ûa@òÏbß@  

   
  
  

- pbîqýrÛa@pbîÇbi‹Ûaëpbîbà©aë@ 

  
  

  ¾›×pbjا -
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- ò×bÈ¾a@òîÔîì¾a@ò×‹¨a@ @

  
  
- õbäÌÛaë@óÔîì¾a@µi@Šaì¨a  

 

  
    

  
  :     ويبدو أحيانا أن االستعمال اللحن الشرقي هو الȢريب عن التركيبة اللحنية ككلها مثل

  
      

       أما اإليقاعات اليت استعملها حممد اجلموسي يف هذه املراحل الȢنائية من األوبرات هي 
  .(Fox)والفوكس  (Valse) مثل إيقاț الفالز كذلك ذات Ȕƴ غريب

 املوسيقي، مل ƹنعه ذلك من بالرغم من عصامية اجلموسي من حيث التكوين
واالستعانة   يف مرحلة ǭانية هبا يف مرحلة أوىل Ż التǭǖرالȢربيةاملشرقية و املوسيقى اكتشاف

 إن اختيار اجلموسي .رحلة ǭالثة يف م وتوșيفها يف أعماله الȢنائية الركحيةƞكوناهتا املوسيقية
د القول بǖن الكتابة  املثاقف مع املوسيقى املشرقية والȢربية يف نفس الوقǨ، يفنņهلذا االƟاه

التعرف إن  . علمية القيام بدراسة أكادƹيةاملوسيقياملوسيقية على الطريقة الȢربية Ơتم على 
 عملية حتمية ان خالل هذا النموذǯ، أŒ مقد أșهر  به ǭقافيا وموسيقيا،على اɇخر واالقتداء

  الثقافية الظرفية يف الوصول إىل مستوɁ اɇخر إىل جانب املǭǘراتتفرضها الرغبة الشخصية
w  .املباشرة وغري املباشرة
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5 /1-II  pa‹iëc IòÈiŠþa@Þì—ÐÛaH  

        هو عمل غنائي ركحي قدمه رضا القلعي يف فترة الستينات حيث عłرȏ على خشبة 
   وهو عبارة عن اقتباȃ لفكرة أنتونيو فيفالدي. سرح البلدي كما سجل تلفزياامل
)Antonio Vivaldi( لفته الفصول األربعةǘمن خالل م (Les quatre saisons) .  ،هذا

واهلادي املقراين يف " الربيع"وقد تقمص دور البطولة يف هذه األوبرات، كل من علية يف دور 
وهو يف " الشتاء"وحممود الثامري يف دور " اخلريف"الل يف دور واهلادي الق" الصيف"دور 

أما السيناريو فهو ǂمود بورقيبة واإلخراǯ . نفس الوقǨ موșب الديكور هلذه األوبرات
  .التلفزي لرشيد فرشيو

1.5 /1-II  ïÈÜÔÛa@bš‹Û@òîÔîì¾a@òîÈu‹¾a  

ة احلرب العاملية عزف عن Ǔلة الكمنجة يف فتر ال)2004-1931( تعلم رضا القلعي
الثانية، عن األستاذ عبد العزيز مجيل صانع اɇالت املوسيقية Ǔنذاك، Ơ Żول بعد ذلك لتعلم 

قȒى مدة سبعة سنوات يف باريس       . (Sitrino)هذه اɇلة على األستاذ اإليطايل سيترينو
ألف . جلزائريةاليت اشتȢلǨ فيها معه املطربة وردة ا" فرقة املنار"حيث أسس ) 1943-1950(

غƖ له الكثري من املطربات واملطربني التونسيني من ..... حلنا 365يف حياته ما يقارب 
ومن أحلانه أيȒا؛ ...أشهرهم علية ونعمة واهلادي القالل واهلادي املقراين وحممد األمحر

 أما ".حبيƑ يا جماهد"و" تونس اخلȒراء"جمموعة هائلة من األغاين الوطنية واألناشيد مثل 
احلب "و" والبادية" جرجيس"و"جربة "و" ليايل الدار البيȒاء"املعزوفات اليت اشتهر هبا فهي؛ 

  .1"رقصة الكمنجة"و" راضية"و" أنس"و" أمنية"و" حمبوبة"و" اخلالد

 إال أن رضا القلعي، مل يهتم كثريا بفن األوبرات، حيث Ʊد له حماولة واحدة اشتهر 
فبالرغم من قلة أعماله يف هذا . 1967اليت قدمها سنة " ربعةالفصول األ"هبا وهي أوبرات 

 Ȕكم قلة التعامل مع هذا النمƜ ،يا وفنياƸنفسها تار ȏاولة تفرǂأن هذه ا Ɂننا نرǚاجملال، ف
  . الفين يف تلك املرحلة التارƸية يف تونس

 

                                                 
16/04/1983ȋ ،.ȋ. 16-21.  w، بتاريț ،. 584 Ǹ) سنة45(جملة اإلذاعة والتلفزة، رضا القلعي، عشق الكمنجة  1
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        -ț 11. صورة-  

 
"الفصوȯ األربعة"ي املقراƆ وحممود الثامري يف أوبرات علية واƬادي القȯɎ واƬاد  

  
  

2.5 /1-II  @ÝîÜ¥@pa‹iëc@IòÈiŠþa@Þì—ÐÛaH@@ @

pbàÜØÛa  

    Ȝالربي:ŃرŉوŁصŃي يĈل ĈالŁيǈا اخلŁنǈأ    ŃرŉوŁي نĈĈĈĈĈل ĈالŁمŁا جŁنǈأ                

ŃوحǊفŃي تĈل ĈورłهŊا الزŁنǈأ    ŃحŁدŃصĈي تĈل Ĉورłيƌا الطŁنǈأ  

  أǈنŁا الفǈنŉانŁة حłلǐوŁة   الدŊنŃيŁا بĈيŉ فǐي زŁهŃوŁة

 أǈنŁا حłلǐوŁة وŃفǈتŉانŁة

               إĈنĈǨŃ يŁا حłلǐوŁة يŁا فǈتŉانŁة    يŁاللƍي الدōنŃيŁا بĈيكŃ فǈرŃحŁانŁة:الصيف 

                           تŁعŁالĈي تŁعŁالĈي لǈيǓ ŉنا:اƪريف         

                هłوŁ إĈنĈǨŃ أǈحŃسŁنŃ مĈنōي    وĈتŃحĈبŃ تĈتŃقǈدōمŃ عŁنōي:صيفال         

w                 رłوحŃ إĈنĈǨŃ يŁاǃ وĈانŃسŁانŁا    :الشتاǒ واƪريف 
w
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         يŁا رłوحĈي قǈلǐبĈي عŃلĈيكŃ هŁايĈمŃ    مŁا تŃرŁجŉعŃ القǈلǐبĈ الذƋايĈبŃ:الصيف         

ǒالشتا :ǈأ              ŃدĈايŁع ŃاكǈذŃحŁبŃو ŃȏوǊفŃرŁا مŁالربيع(ن (ŃبĈايŁا شŁي ŃكōبŁر ŃافŁخŃا تŁم  

         ذǈبōلĈǨǐ زŃهłورŃ تŃصŁدōتŃ    ذǈبōلŁǨǐ أوŃرŁاقŃ كĈيفŃ بŁعĈȒŃكŃ   : اƪريف

تشتمل هذه األوبرات على جمموعة من احلوارات بني الفصول األربعة، حيث 
التقرب من الربيع املكسو باجلمال واحلس " شتاءال"و" اخلريف"و" الصيف"يريد 

وبالرغم من الȒعف الواضح يف Ɵسيد األدوار املناطة لكل مȢين بسبب . الرومنسي
التكلف يف احلركة الدرامية وفقدان الرمزية الداللية اإلƷائية يف عالقة الكل 

ان املشهدي باملوسيقى، فǚننا نالحظ يف بعȐ املشاهد حماولة إƶاد تناغم بني املك
أما السيناريو فقد التزم إىل حد ما بعناصر القصة . والكلمات واملوسيقى

أما اللباȃ فهو كذلك يصطبȠ يف داللة مع . كالشخصيات والزمان واملكان
  .  األحداǫ واملكان والزمان فكل فصل متقمص للباȃ الذي يتناسب معه
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ț.44-1ترقيم موسيقي -    
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 أنظر الترقيم يف النسخة األصلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

w  .تدوين شخصي 1
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 أنظر الترقيم يف النسخة األصلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد تȒافرت يف أوبرات الفصول األربعة مجلة من العناصر كالصور الشعرية للكلمة 
شرقي للعمل الذي خȒع إىل تقنيات املتحدǭة عن هذه الفصول والتوșيف الȢريب وامل

بريية اليت جسدهتا املوسيقى اليت تنم أيȒا عن كما استǭǖر العمل ƛملة من التع. موسيقية حلنية
تقمص كبري لثقافة موسيقية غربية، تشبع هبا رضا القلعي من خالل تعلمه Ǔلة الكمنجة 

w  :بالطريقة الȢربية،  نورد البعȐ من صورها
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@ @

@ @

òíjÈnÛa@ÞbØ’þa@pa‹iëþ@IòÈiŠþa@Þì—ÐÛaH 

-ț 53. جدول-  
Ǵالتعبريي املصطل Ɩاملوس املع Ȱيقيالشك 

Adlib رية مقيدةƜ 
 

Animato ȓبنشا 
 

Rit بتمالك  

Cantabile نائيةȢب    

Con fuoco رقةƜ  
  

Affectuoso نانƜ  
  

Rubato بدون تقيد    

Agitato no troppo 
Ɯركية دون مبالȢة 

    فيها

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   Ʃ ƞǽƏƷ ǰǕ ƤƮƜǩƗدǽدƛ ƞǡȆǖǩƗ ƙƗƸǎǉƗǷ ƝيǩƗ ǰهǚǩƗǷ ƞǽǸيIIƞǽƸ-1ــــــــــــــــــــــــــــ

 325

  

  

     - òîÓüãüa@ò×‹¨a  

Þëþa@Þbr¾a 

  

ïãbrÛa@Þbr¾a@ @

  
  

- òîãìÜÛa@†bÈiþa@Òb—ãcë@ñ‡îÈjÛa@pbÏb¾a  

  

  
- åzÜÛa@òîØîßbäí†@À@ÉíìänÛa(Animato)  
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- òîßaŠ‡Ûa@ òíjÈnÛa@ òîybäÛaZ  ليظة لفصل الشتاء والطبقة املتوسطة للخريفȢيستعمل األصوات ال
  .والصيف

  

  

  

 
- ¾a@zÜÛa@ÑîÃìnÛaïÓ‹“Iñ‡yìÛa@Ñ—ãë@ñjØÛa@ñ‡yìÛaNH  

ñjØÛa@ñ‡yìÛa  

  

ñ‡yìÛa@Ñ—ã  

  

  

- ÛbÐÛa@ÊbÔíg@óÜÇ@ïi‹ÌÛa@zÜÛa@ÑîÃìnÛa(Valse) 
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 6 /1-II @pbèuìnÛaòîÏbÔrÛapa‹iëþa@åÏ@À@  

نصل هكذا، إىل نتيجة توضح كون أن األعمال الȢنائية الركحية اليت قام هبا كل من 
حممد سعادة وحممد القريف ومحادي بن عثمان وحممد اجلموسي ورضا القلعي، هي أعمال هلا 

موسيقية وأشكال   Œا بƴǖاȓتوجهات يف جمملها عربية أو تونسية متǭǖرة يف شكلها ومȒمو
كما أن هذه التوجهات، قد جاءت Ưتلفة باختالف املرجعيات الفكرية والفنية . غربية

املرجعية تلك االختالفات  بينǨوقد  . اليت تلقاها كل فرد من هǘالء1والدراسات األكادƹية
. ائمني هبا موسيقية للقوخصوصية  املنجزةɊعمالل  فنيةأسندت شرعيةحيث  جوهرية كوŒا

 ƛرد إحصائي لتلك التوجهات املوسيقية الفنية  سنحاول القيام،مقاربتنا هذهوحƓ نتيقن من 
  .اليت ذكرناها وتناولناها بالدرȃوالثقافية 

@pbçb¤üaòîÔîì¾a@À@òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa@ÞbàÇþa@Ýàª@ @
Iša‹Ènüaòîma‹iëþaë@òîmbÇìä¾aë@òîH@ @

-ț 54. جدول-  

Ȱالعم Ǣالع صاحȰاه املوسيقي األسلوب مƟɍا 

  ملحمة النصر

1965 

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

 Ȑنشيد البحر األبي
 Ȕ1967املتوس  

 تبين املوسيقى الȢربيةكتابة موسيقية بوليفونية

ǯأحالم قرطا  

1973  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

 حممد سعادة

  تيڤونمسرحية أن

1975  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

                                                 
w  .كادƹية يف الȢرȏ كما أشرنا سابقاموسي الذي مل يقم بدراسة أاجلا عدما   1
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  مسرحية تاجر البندقية

1975  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

  من أغاين احلياة

1980  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

  حب إىل لبنان

1981  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربيةة ومشهديموسيقية

صابر يف مدينة السلطان 
 ǯ1983تا  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

  عسكر الليل

1983  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

ǯحكاية من قرطا  

1984  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   61صيف 
 املثاقفة غربيةومشهدية موسيقية

  حممد القريف

  غصون احلمر

1978  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

  محادي بن عثمان
  ǨƠ السور

1992  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   معركة العيون
 غربية ومشهديةموسيقية

  حممد اجلموسي املثاقفة

 استعمال عناصر  الطيور
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة
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استعمال عناصر   فاطمة ومحادة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   قول نعم
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   1نادي املرح
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   2نادي املرح
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   3نادي املرح
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   الربيع
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   كȃǖ اǂبة
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   قصة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

 استعمال عناصر  يف املقهى
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   شم النسيم
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

  

استعمال عناصر   التمرين األخري
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة
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استعمال عناصر   ليلة احلنة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   األحباب
 غربية ومشهديةموسيقية

  ملثاقفةا

استعمال عناصر   Ʊوم الفن
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   1الدكانة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   2الدكانة
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   3الدكانة
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

ناصر استعمال ع  اليوم العيد
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

ǃاستعمال عناصر   على ا
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   الليل
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   املاضي احلي
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   اǂبة دƹة
 غربية ومشهديةموسيقية

  ثاقفةامل
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استعمال عناصر   عيد األمهات
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   أمساء الزهور
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   1منوعة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   2منوعة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

ل عناصر استعما  ليايل اجلزاير
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   للمجهول
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   النريوز
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

استعمال عناصر   أحالم الطفولة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   مفتاح القلوب
ربية غ ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   عود الربيع
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

  

استعمال عناصر   1البلبل
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة
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استعمال عناصر   2البلبل
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   عالƲ ȇبك
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

اصر استعمال عن  خطوة
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

استعمال عناصر   املكتوب
 غربية ومشهديةموسيقية

  املثاقفة

Ǹاستعمال عناصر   التناس
  املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

  رضا القلعي
  الفصول األربعة

1967  

استعمال عناصر 
 املثاقفة غربية ومشهديةموسيقية

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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îÔîì¾a@pbçb¤üa@À@òþa@ÝàªÞbàÇ@ @
òîz×‹Ûa@òîöbäÌÛa@@ @

- ț 15.رسم بياين- 

 ɂاملوسيق Ɨتب
الغربية  

% 1,86

املثاقفة  98,14 
% 

ȑد املثاقفة  
0%

 
نتبني من خالل هذا الرسم البياين، الذي ƹثل مجلة األعمال الȢنائية الركحية من 

  الȢربية مع املوسيقىأواخر الستينات إىل بداية الثمانينات، أن معظمها اơذت اƟاه املثاقفة
 ǨȢاه تبين املوسيقى . % 98.14نسبتها إىل حيث بلƟد عمال واحدا اختار اƱ يف حني
 أننا مل نشاهد أي توجه ضد املثاقفة يف هذه األعمال، مما يفسر كما. % 1.86 الȢربية بنسبة

أن االعتقاد املوسيقي يف تلك الفترة، يرɁ أنه ال جمال للتعبري املشهدي يف األعمال الȢنائية 
  .تعمال للعناصر املوسيقية الȢربيةالركحية، دون اس

 من أعمال وناملوسيقينرɁ أن ما قام به هǘالء  ،وإذا مȒينا يف استنتاجنا إىل Œايته 
 مرده هو أن التفاعل مع األحداǫ الثقافية والفنية من شǖنه Ʒرك ،فنية محلǨ تلك املرجعيات

 يطرح على ذه العقدة اليت Ɵعلهه. فجر يف داخله عقدة اهلوية الثقافيةويالفرد فكريا ومنهجيا 
وƞا أن التساؤل يف حد . شكلية حول ما هو أصيل وما هو دخيلقد تكون نفسه أسǞلة 

 هو املنصف  باختالف أنواعه يف العمل اإلبداعياإلنكباب  ال يفȒي إىل نتائǰ، فǚنذاته قد
 وأșن . الفينواملنقȐ يف هذه القȒية، بل هو السبيل الوحيد لتجاوز الطرح الشكلي للعمل

w    . الذي Ʋن فيه الفكري السياقهذا  وغريهم يندرǯ يف املوسيقيونأن ما قام به هǘالء 
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2-II  òîöbäÌÛa@ÞbàÇþa@À@òu‹ÐÛa@òÇbä– òîz×‹Ûa 
ðìîã‡Ûaë@í‡Ûa@µi@@   

 مجيعها باألوضاț تفاعلإن أغلب التجارب اليت عرفها املسرح الȢنائي بتونس، 
التارƸية واالجتماعية والسياسية، وبقيǨ إىل فترة طويلة يف تفاعل وتناقȐ مع الثقافة والفكر 

 قد شهدت هي األخرƠ Ɂوالت جوهرية تتǖرجح بني كذلك الفرجة الشعبية. الȢريب
التȢريب والتǖصيل بني الديين والدنيوي، املقدȃ والشعبوي، يف شكل فين موسيقي مثاقف 
يعتمد على عناصر تراǭية، ƶعلها أحيانا يف ǭنائية التطابق مع الفرجة الشعبية والتنظريات 

ية تعتمد إعادة التراǫ الفرجوي فجاءت هذه األعمال يف صياغة تعبريية فرجو. الȢربية
   .الشعبوي، مع إضافة عناصر فنية مسرحية وموسيقية غربية باألساȃ، ولكن بنسب متفاوتة

، املتمثلة يف  2 ومسري العقريب1الفاضل اجلزيريفاألعمال اليت أƱزها كل من 
ȏرة"أو " النوبة"عروȒب تقوم على استفادة خارجية تظهر من خالل تشع" صفاء" و" احل

وهي فكرة تنم أيȒا على حماولة Ơديث الفرجة . العمل ƞعطيات املسرح الȢريب وتقنياته
التونسية باالنفتاح على املمارسة الȢربية والتعامل مع أƴاطها القدƹة واحلديثة، وبلورهتا بطرق 

 إال أن أوجه االختالف بني أعمال أرادها .فنية تعكس الوعي الثقايف اليت Ƣر به البالد
 فنية وتقنية جوانبموسيقيون وأخرɁ أرادها مسرحيون تبدو جلية من حيث عدة 

 الركحيلكون جيدا Ǔليات العمل تهم أشخاƹ ȋوتنظيمية؛ فالعاملني يف القطاț املسرحي 
 ǯواملاكيا ȃمن حيث توزيع األدوار ومن حيث التعامل مع الديكور واإلضاءة واللبا

                                                 
جحا والشرق :  كاتب وƯرǯ مسرحي يف سجله العديد من األعمال املسرحية والسينمائية والتلفزية والفرجوية منها 1

 العرȃ -1975الكريطة  -1974اجلازية اهلاللية -1973 الƎين والعترة -1973 سرية حممد علي احلامي -1972احلائر 
 النوبة -1989 العوادة -1987 عرب -1983 الم -1977 غسالة النوادر -1977 التحقيق سنة -1976 الورǭة -1976
، التراǫ املوسيقي )مجال(عبيد: أنظر. 1997 الصابة -1995 بين بين -1995زغندة وعزوز  - 1992 احلȒرة -1991

جا، رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم وتقنيات التونسي يف اإلطار الفرجوي املستحدǫ، احلȒرة ƴوذ
  .2003الفنون، اختصاȋ نظريات الفن، املعهد العايل للفنون اجلميلة تونس، جوان 

2  ǰمن ممارسي املوسيقى  أعماالموسيقي تونسي وعازف كمنجة وملحن ينت ȃمنذ أواخر السبعينات وهو باألسا 
 ماتلموين -سور املدينة لعدنان الشواشي : ية وله العديد من األعمال الȢنائية كøالعربية املتقنة من تونسية ومشرق

w  ... ال ơدعيين للشاذيل احلاجي- كتبتلي على جبينك- دورتين يف صباعك لشكري بوزيان–للمياء الرياحي 
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يف حني . ىل جانب تعودهم يف التعامل مع التجارب الȒخمة إ،وإƷاءاهتا ورمزياهتا ودالالهتا
أن املوسيقيني القائمني هبذه النوعية من األعمال Ƹيل هلم معرفة تلك اɇليات والتقنيات 

  Ɵدهم لذلكوواț أن وƵهم هذا هو وهم إرادي إال. املسرحية أو يتوƵون بذلك
على " صفاء"لما حدǫ يف عرȏ  مثƞخرجني مسرحينييستعينون يف الكثري من احلاالت 

  .سبيل املثال

لكن هل ƹكن لنا احلديث عن هذه األعمال دون معرفة معƖ الفرجوي يف  
 " مفهومه العام واخلاȋ؟ وهل ƹكن هنا فصل اللفظ عن املعƖ؟ بالطبع ال، ألن 

Ɩحركة   متحرك واللفظ هواملع،ƖاملعƖذا حرف اللفظ، حرف املعǚ1" ف .  

1 /2-II óäÈßðìu‹ÐÛa@ 

 ȒƜور املتفرǯ، فǚن الفرجوي ال يهتم فقȔ بذلك أإذا كانǨ الفرجة تبد
. واملتفرǯ) العرȏ(احلȒور بقدر ما يعطي األƵية للعالقة احلقيقية بني الفرجة

فالفرجوي يتطلب بǖن يكون املتفرǯ تلقائيا وفاعال ومساƵا من حيث احلركة 
جوده وشخصيته ويتحرر من القيود والȢناء اليت من خالهلما يتمكن من إǭبات و

وهذا يتوقف على معرفته ودرايته بتلوينات . 2االجتماعية والسياسية املسلطة عليه
ومندجما يف   الفرجة وتركيباهتا وطقوسها اليت تسهل عليه بǖن يكون إƶابيا وفاعال

 فمنذ العصور القدƹة، فǚن األلعاب الرياضية اخلطرية اليت عرضǨ يف. العملية كلها
املسارح اليونانية كاملصارعة مع احليوانات املفترسة أو الثريان املتوحشة، تعتƎ من 
األشكال الفرجوية، ال لشيء إال ألŒا تشتمل على Ưاطر قد تǘدي Ɯياة 

  .املشاركني فيها

  

  
                                                 

   .2001 ،ن اجلميلة بتونس للفنواألعلى املعهد ، يف قراءة الفن مرقونة حماضرة، اللفظ باملعƖعالقة، )احلبيب( بيدة 1
2  ņاول التدخƠ اهرة األولياء الصاحلني والطرق الصوفية وملș ا تشيع قد حافظ االستعمار علىŒا العتقاده أŒوǘل يف ش

w  .اجلهل والتواكل واالستسالم للقوɁ الȢيبية عوȏ االنشȢال بتحرير البالد
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 أما االحتفاالت الدينية الرمسية واملشرعة واليت يشارك فيها اجلماعات واملتمثلة يف 
املساجد واحلǰ يف مكة وعيد األضحى وعيد الفطر، تȒاف إليها احتفاالت الصالة يف 

 ȃموازية غري رمسية وغري معلنة أحيانا كاليت تقام يف زوايا األولياء الصاحلني كالطقو Ɂأخر
țدها كثرية  .2 بالنسبة للمتشددين1املومسية اليت تشكل بدƱ فهذه االحتفاالت الدينية
كذلك، التعازي . اإلسالمية كالعراق ومصر وإيران ومشال إفريقيااالنتشار يف معظم البلدان 

اليت يقوم هبا الشيعة يف كربالء اليت هي عبارة عن مسرح يتخذ شكال مجاهرييا حيا، أي 
ومتفرجون يعيدون شكل ما ƹكن تسميته باملسرح املعاȇ، حيث Ʊد الناȃ أنفسهم ممثلون 

Ƹتار ǫاالت نالحظ ممارسة اجتماعية من خالهلا يتم ويف مثل هذه االحتف.  3يإحياء حد
وعند االحتفال . القȒاء عن احلواجز بني األشخاȋ وتتحقق وتتمتŉن العالقة بني الȒمائر

أيȒا تلتحم اإلنسانية عند Ɵاوزها الفروقات االجتماعية وتقȒي على عقلية املصلحة 
املسرح الكالسيكي ال يستطيع الشخصية وƢنح الفرد املشاركة يف االحتفالية، بينما Ʊد أن 

  .    4أن يصل إىل هذا اإلحساȃ اإلنساين الراقي

1.1 /2-II |Üİ—¾aòÛü‡Ûaë@  

 تستعمل كلمة الفرجوي ƞعƖ ما يłعرȏ أو يقدم للمشاهدة بكيفية مثرية وغري 
وهبذا املعƖ استȢل يف املدونة اليومية حيث غالبا ما أسندت صفة فرجوي حلادǭة أو . عادية
وقد اơذ يف هذا السياق اليومي . لية Ơقيق، أو ندوة صحفية أو مقابلة رياضية أو غريهاعم

إحداƵا تعتƎ أن الفرجوي هو ما يثري دون أن تكون له أية فائدة،  "داللتني متعارضتني؛ 

                                                 
1  ǃالفة ما كان عليه رسول اƯ عليه وسلمالبدعة عند الفقهاء، هو ǃصلى ا .  

2 BEN CHENEB (Rachid), La fête religieuse et populaire dans l’Islam, in: Encyclopédie de la 
Pléiade, France, Gallimard, 1965. p. 203. 
  

الفرجة "، حدود أشكال الفرجة التقليدية، مقاربة أنثروبولوجية، كتاب مشترك Ʒمل عنوان )عبد الواحد(ابن ياسر  3
  .44. ، املȢرب، كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، ȋ"بني املسرح واألنتروبولوجيا

4 DUVIGNAUD (Jean), La fête civique, in: Histoire des spectacles, Encyclopédie de la Pléiade 
France, Gallimard, 1965, p. 239. w
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والثانية تلميحية وترتبƞ Ȕا يثري املفاجǖة واإلعجاب نظرا ألƵيته أو سرعته أو اتساعه أو غري 
  . 1"لك من اخلصائص اإلƶابيةذ

        فمنذ السبعينات من القرن العشرين أخذت صفة الفرجوي تتبلور وتتفاعل يف عالقة 
فالفرجوي هو ما يثري احلواȃ وما يثري اهتمام الذي يشاهد احلدǫ أو يسمعه،  . مع املسرحي

بصرية أو مسعية بسبب خاصية غري عادية ومظهر خارق للعادة وغري منتظم ينتǰ عنه صدمة 
وهنا ليس للنص دورا هاما يف هذه العملية بينما . أو عاطفية تǖخذ باملتفرǯ وƢتص انتباهه

وسواء تعلق األمر بالفرجوي يف إطاره الديين أو الدنيوي، . الطريقة اليت يقع فيها تقدƇ العمل
  :فǚننا Ʊد خصائص مشتركة تظهر هنا أو هناك، نذكر منها ما يلي

Ȉ وبالسياق السياسي لتارƸي، وله عالقة بالواقع املعيرجوي ببعده ايتميز الف -
  .واالجتماعي

 . أيȒا2يكون الفرجوي يف غالب األحيان مرئيا، وقد يكون مسموعا -

أما أǭره . يتناقȐ الفرجوي مع املعريف أو العقالين، حيث ال يعطي حلظة تǖمل -
ون فيه األحداǫ واملشاهد فهو ƶمد الوعي والفكر وال يسمح بوقǨ التفكري Ɯيث تك

 .سريعة

                                                 
" ، كتاب مشترك Ʒمل عنوان)Ʋو مقاربة مȢايرة للفرجة املȢربية(سرحبني احللقة وامل" الفرجوي"، )حسني(يوسفي  1

أما الفرجة لدɁ ابن . 65.املȢرب، كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، ȋ" الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا
ةǊ احلǈائĈȔĈ وŁمŁا فالفǊرŃجŁة باĈلŉȒمō هĈيŁ فǊرŃجŁ" فقد استعملǨ يف سياق ومفهوم كشف املستور واǂرم  منظور
łهŁهŁبŃشǈأ... ĈةǈأŃرǈاملŁو Ĉلłجŉالر ĈارŁوĈش Ńوǈأ ĈةŁرŃوŁالعǈك ĈنيǈǞŃيŉالش ŁنŃيŁا بŁم ŁيĈه ǊةŁجŃرǊالفŁو...ĈاتŁمōرŁحǊامل ŁنĈم ŁيŃهŁو- ŃمĈهĈوجłرǊفĈل Ńمłه ŁينĈالذŁو

ŉنĈهĈاجŁوŃزǈى أǈلŁع ƋالĈإ ǈونǊظĈافŁو ...-حłتǐفŁم Ńيǈأ ŅǯوłرǐفŁم ŅابŁبŁوŅابن منظور: أنظر". حȓ ،اجمللد الثاين، ،1 .، لسان العرب 
  .2005ȋ ،.ȋ .130-131لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، 

يعتƎ حممد زين العابدين أن الصدمة ƹكن أن Ơدǫ عن طريق السمع، كǖن يتم مزǓ ǯالت موسيقية ال تتالءم من   2
خالل لقاء باملعهد العايل للموسيقى بتونس بتاريǸ من . حيث نوعية الصوت ومن حيث خصوصياهتا الفنية

25/03/2005.  
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يتفرț الفرجوي إىل عدة أشكال ومظاهر؛ فقد يستخدم العظمة أو الترهيب  -
أي يف Œاية األمر كل . والتخويف، أو أشياء أخرɁ فوق الطبيعية كالسحر وتقدƇ العجائب

ȏما هو غري قابل للعر(Irreprésentable). 

رجوي أيȒا، هي الفوضى املنظمة اليت  الف العمل ومن األشكال الفنية اليت Ƣيز-
 .تفȒي يف النهاية إىل انسجام معني

فǚىل جانب هدفها التعبريي والتواصلي، وقدرهتا على إعادة صياغة حدǫ قدƇ ال 
يزال مشعا يف ذاكرة اجلماهري، فǚن الفرجوي له أغراȏ أخرƢ ɁثلǨ يف كونه وسيلة 

تتȒمن لȢة شعرية وحركات تعبريية راقصة للتفاعل مع التجربة الثقافية واالجتماعية، و
إذ يقول خالد . وتعرȏ أمام مجهور يتشكل من أغلبية هلا ذاكرة مشتركة مع صانعي الفرجة

إذا كان يłنظر إىل الطقوȃ على أŒا عروضا مسرحية، فعلينا أن نعيد النظر يف تعريف " أمني 
 أو الدنيوي، هي Ǔنية وتزول واملعروف أن الفرجة سواء كانǨ يف العمل الديين. 1"املسرح

  .ƞجرد Œاية العمل، لكن تǭǖريها يظل ǭابتا يف ذاكرة املتلقي

أما الفȒاء الذي يشتȢل فيه العمل الفرجوي يتميز ببعده الرمزي، وال Ƹلق 
           بل أكثر من هذا. قطيعة بني العام واخلاȋ كفصل املمثلني عن اجلمهور

ية مجهورها للمشاركة يف صناعة الفرجة عوضا تستدرǯ أغلب الفرجات الشعب" 
Ƒوهذا يعين أن مجهور الفرجة سرعان ما يتحول إىل . عن االكتفاء بالتلقي السل

أما يف . 2"ذلك ما ƶعلها تراوح بيǨ القدسي والدنيوي، العام واخلاȋ...صانعها
العمل الفرجوي املسرحي فǚن ذلك يقوم على وجود مستوɁ أساسي من التنظيم 

فين والتقين Ɯيث يتم هتيǞة املمثل لكي يصبح صورة مشهدية، أي االرتقاء به ال
  .حƓ يصبح حȒوره يلفǨ انتباه املتفرǯ من الوهلة األوىل

  

  

                                                 
  .24. ، الفرجة بني املسرح واألنثروبولوجيا، املȢرب، كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، ȋ)خالد(أمني  1
2  ȋ ،27.نفس املرجع.  w
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2.1 /2-II  òÇbä–@Ý–ìÛaë@Ý—ÐÛa@µi@ðìu‹ÐÛa  

 إن صناعة الفرجة تنبين على عنصر التناقȐ أي الفصل والوصل بني املاضي 
 االتصال بالشيء وعدم االبتعاد عينيناه اللفظي واللȢوي الشامل يف مع فالوصل .واحلاضر

 وإذا تǖملنا جيدا وƜثنا يف دالالت. 2 الوصل عند املتصوفة فهو إدراك الفائǨأما. 1عنه
 Ơتويه من معان ومفاهيم جوهرية، وجدنا أŒا تتجاوز املعƖ الظاهري الذي والعمق الكلمة
  . وƵا األصل واألصالةاǭنني فالكلمة مرتبطة بلفظني .هلا

 اجليل السابق، يف عالقة وابتكره أƱزه ƞا متصال وملتصقا ، Ʊده جيل جديدكلف
 ƹكن أن نȒع حدا فاصال بني ما صنعه اليȢلب عليها عنصري التǭǖر والتǭǖري، Ɯيث 

 يف هذه الوضعية يف حالة اتصال دائم الصانعفيكون الفنان . األسالف وما نصنعه اليوم
 يفالزمن الذي نعيشه هو ف.  واإلبداțاخللقكان يف شخصه  وǭه رغم أنفه، حƓ ولوƞور

 التǖقلميف حركة دائمة أساسها ، وعالقة دورية مع املاضي، بعيد عن الركود والسكون
  .التفاعل والصراț يف جمال Ǔخر املباشر املتسم بالقبول واǂاكاة أحيانا، أو

ليه، هلا عالقة بالبعد األنتربولوجي عامة  يف املفهوم املتعارف عإن األصالة
 من تقاليد يف األكل، ǭقايف  موروǫ اجتماعي ما هوكلأي أŒا تتعلق ب خاصة،واإلǭنولوجي 

، أو بكل ƞا هو موروǫ موسيقي، سواء كان على واخلرافية  الدينيةاملعتقدات أوامللبس و
 كاسطنبايل  بالطقوȃ الثقافيةاملتصلالروحي Ȕƴ املوسيقى التقليدية أو الشعبية والبدوية أو 

                                                 
 هłلǊصĈ، يŁءĈيŃالشŉ بĈءĆيŃ الشŉلǈصŁوŁ. لĈصŃ الفǈافłلǈ خĈلǊصŃلوŁوا. ضد اهلجران. ةǄلǈصĈ وŁالǄصŃوŁ ءĆيŃ الشłǨŉلǐصŁ وŁ: "بن منظورايقول   1
ŁوŃصǄالŁو ĈصǈلǄة  ŁوłصǈلǄالعرب، لسان, ) هـ711 - هـ 630 ()مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري(منظور بنا: أنظر". ةǯ . 

  .ȋ . 253،ت. د  و النشر،األنباء املǘسسة املصرية العامة للتǖليف و بريوت، ،13
 الȢراب وضبȔ حممد شهاب الدين الȢريب، بريوت، دار حممود حممود، رسائل ابن عريب، تقدƇ )حمي الدين(ابن عريب  2

w  .536. ت، ȋ.صادر، د
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 الرجوț إىل التقليد ال يعين  أن "  ولكن علينا أن ال ننسى هنا،.1 الصوفية وخرجاهتاالطرقو
  . 2 " كواقعونتجاوزه بالتقليدية ولكن ƶعلنا نعتمد عليه كهيكل وشكل، مااللتزا

 ال عدƇ النفع ويبد"  األشياء األصلية باألسلوب الذي ذكرناه سابقا تكرار أن إال
أن يكون صورة كاريكاتورية  فكل ما يف وسعه عرضه علينا ال يعدو..... طائل فيه
 Ʒكم على اجلمال املوضوعي عينه ،للعمل الفين ƶعل من اǂاكاة هدفا فمن." 3"للحياة

  فǚن االتصال باملوروǫ باملفهوم الذي أشرنا إليه سابقا واملتسم وعليه،.4"باالختفاء والزوال
 يǭǘره يعد ضربا من ضروب إعادة الذات يف حيز زمين متǖخر ƶعلنا بعيدين عن ما باǂاكاة،

 هو " سيدة  ابن املستند على  منظور ابن عند  الفصل أما. الواقع يف الزمن الذي نعيشه
 أي قطعته لǈصŁفǈانŃ فǈءĆيŃ الشłǨŉلǐصŁ، وفǈفǈانŃفǈصŁلǈ الǄصŃ فǈلǊصĈفǐيŁ بينهما، لǈصŁفǈ. احلاجز بني الشيǞني

 نينوعالفين الذي Ʋن بصدد البحث فيه، نالحظ أن هناك إال أنه، ويف السياق . 5"فانقطع
  :من االنفصال

cN@ Þb—Ðãüa@ïãbßÛa   

 واقعه وعن عنو ماضيه عن Ʒاول أو يوهم الفنان نفسه بǖن يكون بعيدا أن هو 
كالطفل الذي ) أي الذات(ق منها  عن نفسه ويلتزم بذاته وƷاول االنطالينȢلقتارƸه، Ɯيث 

   .معزول عن حميطه  اللȢة وهويتعلميريد أن 

  

                                                 
ملراد الصقلي ورياȏ " حكاية طويلة"عمل(، االتصال واالنفصال يف التجارب املوسيقية احلديثة بتونس)مسري(بشة  1

وىل من الدراسات املعمقة، شعبة نظرية الفن، املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس، املرزوقي ƴوذجا، تقرير Ɯث سنة أ
2001/2002.  

2 BEN CHEIKH (Naceur), Peindre à Tunis, Pratiques artistiques maghrébines et histoire, thèse 
de 3ème cycle, Université de Paris I, Sorbonne, 1978-1979, p. 146. 

 ،1988دار الطليعة للنشر،  بريوت،  جورǯ الطرابيشي،. تر،ȓ  .3، إىل علم اجلمال، فكرة اجلمالاملدخل ،هيقل 3
ȋ. 37.  

  .ȋ . 43، املرجعنفس  4
اجمللد الثاين،  دار لسان العرب، العرب، لسان ،) هـ711 - هـ 630( )مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري(منظور بنا 5

ȋ . 1101.  w،ت.د ،بريوت
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@@@lN@@Þb—ÐãüaïãbØ¾a@   

 تارƸهالفنان عن ǭقافة غري ǭقافته وفن غري فنه وتاريǸ غري   أواإلنسان يبحث أن هو
ال يقبله  شيءوهذا . بǚرادة التعامل معه هبوية غري هويته يف نفس احليز الزمين الذي يعيȈ فيه

 التعرف عليها دون خالل هذا فǚنه ال ƹكن التعامل مع أي ǭقافة ومن. بطبيعة احلالالعقل 
  .واملسك Ɲصوصياهتا

 فǚن ذلك ƶرنا إىل احلديث عن احلداǭة وما ، عن التراǫ والواقعانفصال كان ƣة ǚنف
 احلداǭةارستها  أن نتذكر أيȒا أن القطيعة اليت مƶب "  أنه عفيف هبنسيإذ يقول. بعدها

 Ơديعملية كما أنه يعتƎها . 1"يزيد يف الȢرب كانǨ قطيعة التراǫ طيلة قرن كامل أو
 ǫا مرحلة تتسم بالثورية على التراŒي القومي كما أƸراف عن الكيان التارƲإال .الفينوا 
ته، فهو أنه ويف نظرنا أن من يقر بالقطيعة الفنية ويبحث عن تراǫ غري تراǭه وهوية غري هوي

تصدر من الداخل وتتحرك من خالله ويتحكم فيها ) اهلوية(ألن هذه األخرية. يتوهم بذلك
  .الرصيد الثقايف الذي Ʒمله كل شخص

 أن مهما كانǨ رؤية الفنان املستحدǭة واليت تنبين على االختراق دائما نǘكد لكننا
 عن والتعبري ،أدائها ، ويف أسلوبالركحية ونفنال التقنية يف املمارسةوالتجاوز فǚن 

 إذ أن        . يف موضع يتصف بالقطيعة الكليةا ال ƹكن أن نȒعهƠتويها،األحاسيس اليت 
Ʋن ƴلك ... التعامل مع بيǨ قدƇ إلعادة هتيǞته بتقنيات حديثةƞثابة التعامل مع التراǫ هو" 

وأدعو ...على قيد احلياة كرتا ƣينا تراǭيا وواجبنا أن نعطيه االهتمام الذي يستحق حƓ يظل 
 ǰاملبدعني إىل هذا التوجه لكن مع تنويع األساليب واألفكار واالبتعاد عن التقليد وعن املنه

أن هذا العمل ال يتطلب ترميم أشكال بائدة " كما جاء يف مطوية عمل احلȒرة . 2"الواحد
ووșيفة . طريةوإƴا يستوجب إعادة كتابتها بلȢة العصر فنǘسس أǭرا حيا، وهذه مهمة خ

                                                 
، ما بعد احلداǭة والتراǫ يف العمارة العربية اإلسالمية، جملة الفكر، الكويǨ، اجمللس الوطين للثقافة )عفيف(نسيهب 1

  .1989ȋ ،. 75ديسمƎ، / ، أكتوبرț .2والفنون واɇداب، اجمللد السابع والعشرون، 

، 05/02/2005ț ،. 1347سية بتاريǸ ، جملة اإلذاعة والتلفزة التون"2005ÝاحلȒرة " ، ما حكاية )الفاضل(اجلزيري  2
ȋ ،زه عبد اللطيف قروري، تونسƱ16 .حوار أ.  w
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الفن أساسية يف جمتمعنا ألŒا قادرة مستقبال على ري الرغبات الروحانية املتجذرة يف الȒمري 
  .1"الشعƑ وذلك بǖشكال سامية ومساملة

أșن أن هذه األفكار واملقاربات الفنية، قد كان هلا األǭر البالȠ على   
، حيث أمكن ضل اجلزيريالفاالتوجهات اليت اơذها مسري العقريب بعد تعامله مع 

له بǖن يصرح يف العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزية واإلذاعية، كونه نادم 
كما يȒيف أنه ". النوبة"و" احلȒرة"على كل إنتاǯ موسيقي أƱزه قبل عملي 

يبحث عن أصوات للتعامل معها حƓ ولو كانǨ مزعجة وذلك " أصبح اɇن
" احلȒرة" كøه ذلك يف عروضه أن استعمل لوقد سبق...إلǭراء الفȒاء السمعي

  .2"زغندة وعزوز"و" Ʊوم"و" بين بين"و" صفاء"و

 عدة دالالت موسيقية وفنية باألساȃ، لعل من أƵها إال أن هلذه التصرƷات 
أن مسري العقريب، كان يشتȢل موسيقيا ƞعزل عن الفنون األخرɁ كاملسرح والسينما 

بǖن يتجه ية يف هذه االختصاصات تسمح للفنان فاملمارسات الفن. والفن التشكيلي
، تلك االƟاهات اليت مل توفره املوسيقى منذ بداية 3يف أي اƟاه يريده دون أي قيود

فاالنفتاح على . القرن العشرين إىل حدود فترة السبعينات وبداية الثمانينات
طور االختصاصات الفنية األخرɁ من مسرح وفن تشكيلي وسينما، من شǖنه أن ي

  .4املوسيقى، وƶعلها بعيدة عن اجترار كل ما أƱزه السابقون

                                                 
  .  أنظر كذلك املطوية اليت أعدت لتقدƇ العرȏ. 54 .، املرجع السابق، ȋ)مجال(عبيدنقال عن   1
تلفزة التونسية، ، حكاييت مع احلȒرة واحللفاوين، حوار قام به عبد السالم بالل، ƞجلة اإلذاعة وال)مسري(العقريب  2

 Ǹ22/03/2003بتاريț ، .1263ȋ ،17. ، تونس.  
3  Ǹ2002-11-28من خالل لقاء مع أنور براهم  بتاري. 

4  Ǹ18/02/2002 من خالل لقاء مع علي اللوايت بتاري.  w
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ƹثل الشارț، يف التراǫ الفرجوي التقليدي أهم جمال للتعبري اإلنساين التلقائي يف  
فالشارț هو . شƓ أشكاله احلياتية بالنسبة لɊطفال والكهول والشيوǷ على حد السواء

، وأنه 1اصة الطفل بǖنه سيد نفسهاملساحة اهلامة والوحيدة أحيانا اليت يشعر فيها اإلنسان وخ
الشخصية الرمسية يف املوقف يعƎ بكل حرية وتلقائية عما يريد ومع من يريد بالوسائل اليت 
يريد، دون أن يعكر صفوه وجود األب أو املعلم، أو من Ʒد من حريته وتلقائيته ويفرȏ له 

  . نشاطا معينا ولو لفترة وجيزة

مستمرة وƜث دائم عن شيء ال ندركه الكبار، ورƞا فالطفل عند لعبه يبدو يف يقظة 
ȃعنها . ندركه ولكن ليس بنفس اإلحسا Ǝلق لنفسه شخصيات خيالية يعƸ فالطفل

بالوسائل اليت تقع بني يديه، كعصا اليت تنقلب رƞا إىل حصان، أو علبة طماطم Ʒوهلا إىل 
لبة كƎيƷ Ǩوهلا إىل كرة قدم طبلة، أو خشبة وخيوƷ ȓوهلا إىل Ǔلة موسيقية وترية، أو ع

وغريها من اخلياالت اليت ƶسدها الطفل يف مسرحه، هذا املسرح الذي يسمى ƞسرح 
țخذ دور امللك أو املعلم أو الشرطي . الشارǖا يƞفر ،Ɂفيتنقل من شخصية إىل شخصية أخر

ويعƎ عن أو بعȐ احليوانات كالقȔ والكلب أو غريها من احليوانات اليت يǖلفها وƷبها، 
كل ذلك باحلركة والرقص والȢناء، فهو Ʒب التمثيل لكنه ليس ممثال ومن اخلطǖ أن نعتƎه 

  .كذلك

إال أنه، وعلى مر األزمنة وجدت لدɁ الطفل الكثري من األلعاب واألشكال 
الفرجوية التقليدية، واليت ƠولǨ بعد ذلك إىل أعمال فنية Ʒكم فيها التصور واخليال 

سرحي، كما أŒا انتقلǨ بصفة تدرƶية إىل اهتمامات الكهول الذين هم بدورهم التعبريي امل
ومن بني هذه . Ʒبذون هذه النوعية من الفرجة اليت يسترجعون من خالهلا ذكريات طفولتهم

" مرقص القردة" و" احلكوايت"و" أمك طنڤو "األشكال التقليدية يف فنون الشارț نذكر ؛ 
  . املخصصة للكبار" طرق الصيد"و" فن الدمى والعرائس"و" وزوالكاراك" مروȏ األفاعي"و
  

                                                 
1 Voir : CHELBI (Mustapha), op. cit. 178p. w
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1.2 /2-II  ìÔä @Ùßc  

Ƣثل " أمك طنقو"فø. ال ƹكن لنا أن نفصل بني ما هو ديين ودنيوي يف هذا الشǖن
 ǯرơ مشهدا فرجويا تقليديا دينيا يف مفهومه الطقوسي، إذ تظهر يف أزمنة اجلفاف حيث

 țنون ويرقصون مشاهدين عروسة الفتيات والصبيان يف الشارȢا " أمك طنقو "يŒيطوƸ اليت
فهذا املشهد هو شكل من . بǖنفسهم واملتكونة من ملعقة كبرية وبعȐ األقمشة امللونة

 والȒحك لدɁ األطفال يف احلومة العريب اليت ة والفرجويأشكال اللعب الذي يȒمن الفرج
ملشهد الفرجوي االحتفايل لدɁ األطفال، يقابله كما أن هذا ا.  العتيقةاملدن التونسيةƢتاز هبا 

 .يف األǭناء لدɁ الكبار احتفاال دينيا يف املساجد من خالل القيام بصالة االستسقاء

 
ìÔä @Ùßc@õbäÌÛ@Þbrß@ @

ĊاءŁسŃا نŁو   يǊقŃنǈط ŃكōمǊأ  

ĊاءŁتŃي  الشōبŁر ŃǨĈبǐلǈط  

  أǊمōكŃ طǈنŃقǊو   طǈلǐبŃǨĈ بĈشŃخŁايĈبŃهŁا

ōبŁر ŃǨĈبǐلǈاطŁهŃبōيŁخŃيǈي    ل 
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-ț 1-12. صورة  

  
  أمȬ طنقو

2.2 /2-II ˜Ó‹ßñ†‹ÔÛa@  

Łاملتفرجني، فيلبسه ألبسة الب țشر املزركشة وامللونة هو الذي يستخدم القرد إلمتا
ن صاحبه،  موبتعليماتبǖلوان براقة كاألمحر واألصفر، كما يتعمد وضع قبعة على رأسه، 

يقوم القرد Ɯركات هبلوانية، فيتقلب تارة على șهره وتارة على جنبه، ƹشي على رجليه 
ماسكا بعصا خلف رأسه وكǖنه راț يرعى غنمه، يرقص أحيانا ويقفز من مكان إىل Ǔخر، 

فهو يȒمن . ƶلس فوق رأȃ صاحبه، ويقلده، ويقلد أيȒا اجلماهري املتفرجني ويلعب معهم
  .ك للكبار والصȢار على حد السواءالفرجة والȒح

 لقد تقلصǨ هذه األعمال الفرجوية يف األماكن العمومية يف تونس وبقي عرضها يف 
كما قل نشاطها .  كشكل من أشكال التنشيȔ السياحيبعȐ الفȒاءات السياحية ويف الرتل

ساحة لعربية، وبقيǨ موجودة يف بعȐ األماكن املشهورة عامليا كايف الكثري من الدول 
 ƞراكȈ حيث Ʊد هذه الصورة التعبريية الفرجوية الشعبية يف شكلها ءالفناسوق جامع 

ومن أهم الفنانني التونسيني الذين اشتȢلوا على هذا النوț من الفنون . احلقيقي الواقعي

                                                 
1 AZIZA (Mohamed), Les formes traditionnelles du spectacle, Tunis, Coll. Esthétique et 
Civilisation, S.T.D, 1975, p. 29.  
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الفرجوية يف تونس، املسرحي محادي اجلزيري الذي يعتƎ من الذين قدموا رقص القردة 
الذي قدمه يف  يت Ơدǭنا عنها، على شاشة التلفزة من خالل برناجمهعلى الشاكلة ال
 الفرجة والȒحك من خالل منها ، أجزاء كثريةعلىيرتكز ، حيث أواخر السبعينات
كما كان محادي اجلزيري، Ʒسن ترويȐ القطȔ والكالب . ةحماورته للقرد

ɁرȢالص(Caniche)والسهرات ال ȃعامة واخلاصة، ويف  اليت يقدمها يف احتفاالت األعرا
  .الكثري من األماكن السياحية

إن هذا النمȔ الفرجوي الذي اشتهر بتقدƹه محادي اجلزيري كان يظهر تǭǖرا  
كما أن . واضحا بفنون السريك اليت شاهدها وعايشها أǭناء إقامته يف فرنسا لفترة طويلة

" مĈعŁوŉةǐ" شخصية محادي اجلزيري من الذين Ʒسنون فن التقليد، حيث أșهره من خالل
الدمية الصȢرية اليت يلبسها يف يده وƷركها كما يشاء بǖصابعه ويتحاور معها يف 

تلك املواقف اليت تذكرنا بǖعمال مسرح خيال . مواضيع ذات مواقف هزلية ومȒحكة
  .  الظل والكاراكوز وفن الدمى والعرائس

3.2 /2-II  ˜Ó‹ßïÇbÏþa@   

 اليت تقدم يف الشوارț، وقد اختصر هو من أخطر األعمال الفرجوية
نشاطها يف وقتنا احلاضر على األماكن السياحية، اليت Ʒبذ روادها هذه النوعية 

أما األفاعي اليت يستعملها العارȏ فهي مصنفة . من الفرجة املثرية واخلطرية
Ńبوفطرية إىل الو Ȉحسب خطورهتا من الثعابني إىل حنŁلر...  

ل الذي رŁ أحد الرتل ƛزيرة جربة، فǚن الوŃفكما نشاهد يف الصورة ويف
ƹسكه العارȏ يكون مثبتا بسلسلة من احلديد يف يديه حƓ إذا انفلǨ من 

  .عارضه Ź مسكه بسرعة حƓ ال يǘذي  املتفرجني
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-ț 1-13. صورة  

 
  - مرقȌ األفاعي-

4.2 /2-II  ÝÄÛa@‹ß  

ديد من الدراسات حول نشǖة مسرح الظل، فالبعȐ ينسبه إىل لقد تناقǨȒ الع
 حيث كان يعتمد على 3، والبعȐ اɇخر إىل فترة اخلالفة العباسية2احلȒارة الصينية القدƹة

اهلزل والسخرية واإلضحاك، كما Ʊد من ينسبه إىل احلȒارة اهلندية اليت ترجع بنا إىل حدود 
اسا على مسرح الظل  اليت ترتكز أس(Wayang)قالقرن السابع عشر من خالل لعب وايان

إال أنه ويف املوسوعات الصينية، Ʊد إشارات إىل كون مسرح الظل قد șهر . وفن العرائس
أما املتفق عليه، هو أن مسرح خيال الظل قد اشتهرت به . يف القرن احلادي عشر ميالدي

ها تركيا ونقلته إىل الشرق األوسȔ والشرق األدƅ وبعȐ بلدان املȢرب العريب الكبري ومن
 (Karakouz)ويعرف يف تركيا باسم الكاراكوز . تونس عن طريق األمƎاطورية العثمانية

                                                 
  .1989 اơذت الصورة سنة. الورل، يف أحد الرتل ƛربةمرقص األفاعي و  1
 الذي عاȇ يف الفترة اليت تتراوح بني (Wu)يشري حممد عزيزة أنه هناك من ينسب مسرح الظل إىل اإلمƎاطور وو  2

  :أنظر.  قبل املسيح87 و140
- AZIZA (Mohamed), Les formes traditionnelles du spectacle, op. cit. p. 48. 

للشابشيت حيث ذكر الكاتب أن الشاعر دعبل هدد ابنا " الديارات"أقدم إشارة إىل هذه احلقيقة، ما جاء يف كتاب   3
أي انذر بǖنه ". واǃ إن فعلǨ ألخرجن أمك يف اخليال" فرد االبن بدوره قائال. ألحد طباخي املǖمون بǖنه سيهجوه

يظهرها -ل بني الصور األخرɁ اليت كان يلعب هبا أمام متفرجيهسيوحي إىل أحد فناين املخايلة بșǚهار صورة أم دعب
w  . 33 .، املرجع السابق، ȋ)علي(نقال عن؛ الراعي. ƞظهر يدعو على السخرية طبعا
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 األول ƹتهن 1واحلقيقة هي قصة تتكون من شخصني. أي العيون السود ويف مصر باألراڤوز
احلدادة والثاين البناء، وقد صادف أن اشتȢال معا يف بناء مسجد يف عهد الدولة العثمانية، 

Ʒمنالعمال بالنوادر اليت أتى هبا كل ودردشتهم اهتم مجيع هم ولكثرة مز 
فلما مسع السلطان بذلك وبتǖخر بناء . (Eivaz) وصاحبه أيفاز(Karakouz)كراكوز

املسجد، أمر بقتلهما، مما أدɁ إىل شهرهتما من بعد ذلك حيث حولǨ نوادرهم إىل أعمال 
  .2مسرحية مسيƞ Ǩسرح الظل

مǨ يف املقاهي مرة يف القصور العثمانية Ż عمņ عرضǨ هذه األعمال ألول 
 وهو .3وƹثل الكراكوز أول عمل مسعي بصري قبل șهور صندوق عجب. واألماكن العامة

يتكون من ستارة بيȒاء توضع يف فȒاء مظلم ويقع اللعب بالدمى من وراء الستار، وأحيانا 
يق مصباح خلفي ضعيف أشخاȋ حقيقيني، ويقع إسقاȓ الظل على الستارة البيȒاء عن طر

ويتحكم يف كل هذا شخص أو جمموعة أشخاȋ يلقون القصة Ɯوار طريف . اإلنارة
كما كانوا . ومȒحك ويف شكل فرجوي يȢلب عليه األسلوب اخليايل واخلرايف أحيانا

  . يقدمون أحيانا بعȐ الفقرات الȢنائية املȒحكة

5.2 /2-II öa‹ÈÛa@åÏ@ëc@óß‡Ûa@‹ß  

ون الفرجوية اليت عرفتها تونس وقد جاءت إىل تونس من جزيرة هو من أشهر الفن
 اإليطالية، وقد حذق تقنياهتا الكثري من رجال املسرح بعد ذلك وأصبحǨ (Sicile)سيسيليا

فنا مسرحيا مستقال بذاته، خصصǨ له الكثري من النوادي واجلمعيات يف تونس العاصمة 
" لعبة إمساعيل باشا" العرائس هي قصة ولعل أهم قصة اشتهر هبا فن. وداخل اجلمهورية

                                                 
إن يف أغلب القصص واملواضيع اليت تȒمنها مسرح خيال الظل، Ʊد شخصني متباينني يف املظهر وكذلك يف القيمة   1

 الواعظ واحلاوي، املشعوذ واملنجم، الراقص والعبد األسود، عجيب وغريب، املتيم فنجد شخصييت. االجتماعية
، املرجع )علي(الراعي: أنظر. والȒائع اليتيم إىل غريها من الشخصيات املشهورة اليت عرف هبا مسرح خيال الظل

ȋ ،47 .السابق.  
2 C.f. AZIZA (Mohamed), Les formes traditionnelles du spectacle, op. cit. p. 49.  

  . ƞفهومها احلايلƹ(Audio-visuel)ثل أول مظهر من مظاهر الفرجة السمعية البصرية 3
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Ʊد من بني احلوارات بعȐ املقاطع . واألنڤليزيةالبالد التونسية من املطامع اإليطالية ) حامي(
  .والفواصل الȢنائية اليت اشتهر هبا فن العرائس يف تونس يف بداية القرن العشرين

@òjÈÛÝîÇbgb’bi@@ @

                  ɍمغنيا(نكو:( Łا    يŁيŃينĈا نŁيŃينĈا نŁيĈينĈا ن  

  وŃرŁاŃȃ نĈينŃيŁا مŁا بĈيŉا

ŃيكĈجŃن ŃيكĈجŃن  

ŃيكņرŁوŃن ǐيلƍالل ŃابǈقŃع  

ŃيكōنŁهŃي يōبŁر  

  1مŁنŃ صŁابĈكŃ انŁǨŃ لǈيŉا

 واألطفال املتفرجني وعبد (Nina)3 ونينا(N’kola) 2يتواصل احلوار بني نكوال
 الذي يǖخذ يف غناء يف بعȐ 6 األنڤليزي ومسعود والقائد5 واجلنرال وإمساعيل باشا4الرزاق
  :املقاطع

  دŁادŁانŁا دŁاĈين دŁادŁانŁا دłونĈي:   مسعود                       

  يŁا وĈصŃفǈانǐ الكǊلǐكǊمŃ عĈينłونĈي

                                                 
1 AZIZA (Mohamed), Les formes traditionnelles du spectacle, op. cit. p. 68. 

   .، شرير سيǜ التربية يعيȈ حذو إمساعيل باشا(Sicilien)وهو شخص سيسيلي  2

  .ن أب أمري إيطايل رباها إمساعيل باشاهي فتاة م  3
  .هو شاب تونس يعمل كجندي عند إمساعيل باشا يريد التزوǯ من نينا  4
  .سلطان عثماين جاء لينقȐ تونس من االحتالل اإليطايل واإلنكليزي  5
w  .هو عبيد خادم لدɁ إمساعيل باشا يقوم Ɲدمة احلراسة  6
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              6.2 /2-II  òibj“Ûa@ÒŒbÇ)‡î—Ûa@Ö‹ (  

رفǨ بالقطر التونسي غري  نوț األحلان الرمزية مللحمة شعبية عالشبابةيلقي عازف  
 فعند اإلنصات  .احلȒري ƞلحمة طرق الصيد، وهي عبارة عن قصة غرامية مشهورة جدا

إىل اللحن اليت تǘديه الشبابة هلذه امللحمة الȢرامية، مع التثبǨ يف تسلسل أحداǭها، Ƹيل 
 Ż -بنوț من اخلب-قدوم الشاب إىل خيمة الفتاة بوقع سنابك فرسه على األرȏ" للجميع 

تسرț خطا الفرȃ حينما يردف العشيق البنǨ وراءه ويفر هبا، ويصȢى إىل نبح الكالب 
الصبية لتحريȐ صاحبها على ) زغردة(ويف وقǨ املبارزة يصȢى إىل ولولة (...) القوم للتنبيه

احلمل على مهامجه احليواين، Ż تعلو الولولة ملا ينتصر حبيبها على الوحȈ الȒاري، 
  .1"ري يف طريقهما إىل احلب الصايف والسعادةواستǞناف الس

 فهذه امللحمة، وبالرغم من إعادهتا الكثري من املرات يف اجملالس البدوية ويف مرحلة 
متقدمة يف األماكن احلȒرية، فŒǚا تستدعي اجلميع إىل فرجة مشوقة تبعث يف نفوȃ سامعيها 

افات القدƹة والقصص الȢرامية اليت استرجاț املفاهيم البطولية العربية يف األساطري واخلر
  .     تناقلها األعراب من عصر إىل عصر

                                                 
، 1981، تونس، مكتبة املنار، 2 .ارة العربية بافريقية التونسية، ق، ورقات عن احلȒ)حسن حسين(عبد الوهاب  1
ȋ.ȋ .255-256.  w
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3 /2-II òîjÈ“Ûa@òÏbÔrÛa@À@òu‹ÐÛa 

حتفالية  الثقافة الشعبية على ما يقوم به عامة الشعب من مظاهر ااقتصرت الفرجة يف
ن والتفاخر وخاصة الرقص غري الرمسية كالذبح والطبǸ واألكل والتزيņيف مناسباهتم الرمسية و

ل فǞة من هذه الفǞات يف شƓ أشكاله وإرهاصاته التقليدية والعقائدية اليت Ƣتاز به ك
وإذا اعتƎنا أن لكل منطقة، سوɁ أن كانǨ ريفية أو حȒارية Ƣتاز . 1االجتماعية

Ɲصوصيات ونواميس ǭقافية دقيقة جدا ơتلف عن ǭقافة بقية اجملموعات األخرɁ، فǚن 
ولطبيعة . أساليب احتفاالهتا ơتلف هي األخرɁ باختالف تلك اخلصوصيات الثقافية

نركز على االحتفالية الشعبية يف األماكن احلȒرية ƞدينة تونس، تلك املوضوț سوف 
الذي حوهلا إىل عرȏ الفاضل اجلزيري االحتفالية اليت أهلمǨ الكثري من الفنانني املسرحيني ك

  .فرجوي كبري ȒƸع لكل مستلزمات الفن الركحي الشعƑ والشعبوي

فرحة والبهجة يف الكثري من األحياء إن اجملموعات املوسيقية الشعبية اǂبذة إلقامة ال
يف تونس، هي تلك الفرق اليت تقطن باألحياء الشعبية التونسية يف املدينة العتيقة كباب 
سويقة واحللفاوين واحلفصية وباب األقواȃ وباب الفلة وباب اجلديد، أو باألحياء الشعبية 

وهي . على سبيل املثالامن وحي التȒ اليت هي خارǯ املدينة العتيقة كحي الزهور والوردية
فرق املزود والزكرة اليت يطلق عليها باملزاودية والثانية الزكارة نسبة إىل اɇالت اليت يعزفون 

  .عليها

 Ƿبالربو Ƒفالسهرات اليت تقوم هبا هذه الفرق، يطلق عليها يف التداول اللفظي الشع
إليها فرق املزود يف أغانيها فهي الشعور أما املواضيع اليت تتطرق . أو املبيتة أو اǂفل أو اللمة

باحلرمان واإلقصاء واالغتراب يف فȒاء املدينة إىل جانب بعد احلبيبة والتردد بصورة األم 
وƢتاز أغاين املزاودية ببنية . 2"الزندايل"احلنون ومواضيع اهلجرة وغريها ومجيعها يسمى بȢناء 

ت شعبية سريعة وراقصة من أƵها الȢيطة حلنية بسيطة تتكرر العديد من املرات وبǚيقاعا

                                                 
1 C.f. TMARZIZET (Kamel), Tunisie, Rites et Cérémonies, Tunis, Maison Tunisienne de 
l’Edition, 1979. 

. نسبة إىل أحد سجون البايات يف باردو، حيث كان املساجني يستعملون هذه النوعية من الȢناء للترفيه على أنفسهم  2
1867ȋ ، .123.  w، األدب الشعƑ، تونس، الدار التونسية للنشر، )حممد(املرزوقي: أنظر
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هذا وتتȒمن حفالت . والفزاين بǖنواعه والبونوارة واملربع التونسي على الطريقة الشعبية
والسيدة املنوبية وسيدي ǚمساعيل احلطاب املزاودية يف بعȐ األحيان نوبات زيارة األولياء ك

نذكر اهلادي حبوبة وصاſ الفرزيȔ ون ومن أشهر املȢنني املشهورين هبذا اللǎ. حمرز وغريهم
أما نوعية الȢناء يف فرق الزكرة . اللذان Ź دعوهتما من قبل الفاضل اجلزيري يف عرȏ النوبة

باملدينة، فهي ترتكز على الȢزل والوعظ واإلرشاد وغناء املالحم كاجلازية اهلاللية 
ة كل من إمساعيل احلطاب والدغباجي ونقد اجملتمع، وقد اشتهر هبذا اللون الفين يف العاصم

  .، اللذان Ź دعوهتما أيȒا يف عرȏ النوبة1وحممد الشارين

 حماصرة من قبل أجهزة اإلعالم 2فهذه النوعية من األغاين كانǨ فيما مȒى
ǭقافة حمظورة ومرفوضة وحمتقرة وتنعتها " السمعية والبصرية، وƢثل مواضيعها 

 بسبب املظاهر املنسوبة إليها 3"رديءبنعوت الزندقة واالƲراف والذوق اهلابȔ ال
ر بل ملو حفل حفالت الربوǷ من شرب اخلإذ ال Ƹ. كشرب اخلمر خاصة

إال أن عملية رفȐ هذه . 4أصبحǨ الظاهرة من مقوماته ومن ركائزه وطقوسه
الفǞات الشعبية هو عبارة عن استبعادها وحرماŒا من حق الشعور بالتناغم 

 من هذا املوقف الرمسي املعادي هلذه الطبقة، فǚن موقف وبالرغم. واالندماǯ الثقايف
الطبقة امليسورة يف األحياء اجلديدة Ưالف لذلك، فهي تستدعي هذه الفرق يف 

فهي Ɵد فيها وسيلة . العديد من مناسباهتا ولكن بنوț من املركبات واالحتشام
رير يف شƓ لتحرير اجلسد من الȢȒوȓ النفسانية اليومية والواقع االجتماعي امل

مظاهره الثقافية واالقتصادية وهي تعƎ بذلك عن ردة فعل ǭقايف تسحب من هǘالء 
 .مركباهتم وعقدهم املتصلة باملفاهيم النخبوية والتمييز االجتماعي

 
                                                 

  .264. رة اجلماعية والتحوالت االجتماعية من مرǓة األغنية الشعبية، املرجع السابق، ȋ، الذاك)أمحد(خواجة  1
يف فترة الرئيس السابق احلبيب بورقيبة، كانǨ هذه النوعية من األغاين تعƎ عن االƲطاȓ وơلف الشعوب، بالرغم   2

س من خالل األشعار اليت تقدم يف الƎنامǰ من استȢالهلا يف تلك الفترة وتوșيفها من قبل السلطة للتȢين Ɲصال الرئي
  ".ديوان الفن الشعƑ"والƎنامǰ التلفزي" قافلة تسري"اإلذاعي 

3  ȋ ،227. نفس املرجع.  
w  .باملفهوم الدنيوي  4
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 :ومن األغاين الشعبية يف الوسȔ احلȒري بتونس نذكر النماذǯ التالية

M@êbØîÛa@âbÔß@À@Þëþa@xˆìàäÛa@ @

ë¾aë@òÜîÛâa‡‚@†  

ŃامŁدǐقǈة لŁينĈا زŁي ŃزĈكŃرĈا      ŃامŉدŁخ ŃدĈوŃزĈاملĈة وǈيلĈل  
ŃامŉسŁالب ĈرŃجǈالف ĈțوǊلǐطĈي    لōنŁȢŃي ŃوتŊالصĈة بŁوبŊبŁح  
ŃكĈانŁمŃي زĈف ŃامŁزŃحǈل ŃرŉوŁد    ŃكĈانŁمŃي زĈف ŃامŉدŁخ ŃكĈانǈك  

-----  
Ĉة الĈمŃȢŁى نǈلŁي    عĈورŊمŁة خŁرŃمŁا سŁي ŃصǊقŃرǊيأĈورłد ŃدĈوŃمز  

ŃامŉدŁخ ŃدĈوŃمزĈال ĈامŁادŁي    مĈورłسŃي وĈبŃرŁي عōنŁȢŃن ŃيكĈلŃع  
***  

  أǊرŃقǊصŃ يŁا زĈينŁة وŃيŁا عŃوĈيشŁة    يŁلƍي بĈيكŃ هŃنŁاتŃ العĈيشŁة
ŃامŁرǐغĈو ǐŹĈاŁوŃخĈة وǈقǐلĈحŃة    وŁيشĈرŃو ǐالŁخǐلłخ ŃكĈيلĈدŃهŁن  

  

  1-45.وسيقي ț ترقيم م-
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M@Ûa@âbÔß@À@ïãbrÛa@xˆìàäÛaêbØî@zà@ @

@òàîßbíïÜÛbíîm‡Ûë@  

  يŁامĈيمŁة يŁا اللƍي وŃلǈدŃتĈينĈي    وŃيŁا اللƍي تŃعŁذƋبŃتĈي فĈي عŃنŁايŁا

  سŃهŁرŃتĈ لǐيŁالĈي وŃرŁضŉعŃتĈينĈي     وŃعŁانĈيتĈي مŁرŃضĈي وĈشŃفǈايŁا

ǐلĈي كĈلŃتǊي قĈك ŃرƋكǈفŃةتŁايŁȢال ŃابŁحŃصǈأ ŃǨĈطǐلłى خǈلŁع    ŃاتŁم  

  وŁصōيتĈينĈي عŁلǈى البŃنŁاتŃ    تŁȢŃرōيŃǨ وŃمŁا لǐقĈيŃǨ وŃصŁايŁة

  1-46.وسيقي ț ترقيم م-

  
  

1.3 /2-II  ðìjÈ“Ûa@¶g@ðìjƒäÛa@åß@[ïy‹¾a@ÄänÛa  

ظرياته، نالحظ أن الدراماتورجيا الكالسيكية قد بالرجوț دائما إىل تاريǸ املسرح وتن
أنشǖت أدبا نظريا، جعل إتقان قوانينه مظهرا من مظاهر احلرفية التǖليفية والذي حدد تقنيات 

واǂاكاة  (Illusion) واإليهام البصري (Perspective)اإلخراǯ ضمن قوانني املنظور
لشكل املعماري واهلندسي اإليطايل ، اليت يتم Ɵسيدها يف فȒاء مسرحي على ا2التماǭلية
، تلك القوانني اليت خلقǨ فǞة Ƴبوية وصفǨ نفسها بالتميŊز عن الطبقات (Huit clos)املȢلق 
Ɂ3األخر .Ǩبريش Ǩ4إال أن برتول (Bartolt Brecht) (1956-1898)  لى عن هذهơ

                                                 
 .تدوين شخصي 1

 خالل Ɵربة املخرǯ املǘلف، ، Ɵليات احلس التجريƑ يف الدراماتورجيا التونسية املعاصرة، من)عبد احلليم( املسعودي  2
ț ،153 .جملة احلياة الثقافية ،ȃ. 29 ȃ2004، تونس، نشر وزارة الثقافة، مارȋ ،. 13.  

3 DUVIGNAUD (Jean), Lieux et non lieux, Paris, éd. Galilée, 1977, p. 68. 
مل يعرف ". الكتاب املقدȃ" بعنوان ș1941هرت مسرحيته األوىل سنة . شاعر ومنظر وƯرǯ ومǘلف مسرحي أملاين  4

w  .مسرح براشǨ كونه طبيعيا بل واقعيا
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ȃامللمو ȏذلك بتمثيل العامل من خالل االستعرا ȏسيسية وعوǖاملرجعية الت Ǩاليت مسح 
وهو  1للمتفرǯ ألول مرة بǖن يكون شاهدا على كل ما ينشǖ أمامه من Ưتلف الزوايا

وبدخول سلطة املخرǯ، أصبح هذا . املعروف باملسرح البدائي الذي يعتمد على احللقة
األخري بǚمكانه أن يبسȔ نفوذه ويقف موقف السيميولوجي وƶعل من الدراماتورجيا نشاطا 

  .ه املخرǯإدراكيا يقوم ب

فكل هذه التنظريات الȢربية اليت برزت يف بداية القرن العشرين وامتدت إىل 
يومنا هذا، جعلǨ كل املهتمني باملسرح يف العامل العريب عموما ويف تونس 
 ȃيراجعون كل ما اكتسبوه من تنظري املسرح الكالسيكي الذي كر ȋباخلصو

جلزيري الذي من خالل النوبة، النخبوي على حساب الشعبوي، من بينهم الفاضل ا
 كل مالمح التقاȓوقد استطاț . ترك الدراماتورجيا جانبا وقام بتركيبة ركحية

معتمدا على منهǓ ǰلية إعادة ...الفن الشعƑ التونسي من ريفي وبدوي وحȒري
كتقنية انتقائية عرف هبا جمال الفن التشكيلي ، (Système de récupération) االستعمال
فاملǈسŃرŁحŁة حسب تعبري روالن . " ومŁسŃرŁحŁتłه يف الفȒاء اخلاȋ بالعرȏاحلديث، 

ȓبار(Roland Barthes) ذف النصƜ ȏويقول أرطود أنطنني2"هي العر ،  
(Artaud Antonin)   إن الكالم يش" يف نفس السياقǎد يف . 3" الفكرلƱهذا، و

 ȏأالذي " صفاء"عر ǰنهƞ را واضحاǭǖالذي رطود أنطننيقدمه مسري العقريب، ت 
يفȒل بǖن يقع إنتاǯ العرȏ أمام مرأɁ ومسمع اجلمهور دون ȒƠري مسبق؛ وهو 
تيار االرƟال البعيد عن قيود التمارين وإعادة العرȏ، وهي طريقة ترفȐ كل Ƣييز 

 . 4بني العالمة والشيء بني احلياة واملسرح

 
  

                                                 
   .13 .، املرجع السابق، ȋ)عبد احلليم(املسعودي 1

2  ȓويل، جملة احلياة )هشام(بن عيسى: ، نقال عن)روالن(بارǖزق التǖربة احلدود، مدخل إىل الصورة ومƟاملسرحة و ،
ț ،153.الثقافية ،ȃ. 29تونس، نشر وزارة الثق ، ȃ2004افة، مارȋ ،. 20.  

  
3 Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  
4Ibid.  w
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2.3 /2-II òîjÈ“Ûa@òu‹ÐÛa@òÇbä–  

ǫعن البنية األساسية واألصلية لثقافة الشعب أو إن االهتمام باملورو Ǝيع Ƒالشع 
كما أن الوعي هبذا املوروǫ ال يكون له فاعلية حقيقية إال إذا ارتبȔ بوعي مماǭل . اجملتمع

للواقع؛ ذلك الواقع الذي من خالله ما انفكǨ بعȐ املǭǖورات الشعبية املروية تلعب دور 
طرف من هǘالء Ʒاول توǭيق  كل. ملوسيقي واملسرحيوا 1املصدر امللهم للفنان التشكيلي

املشاهد االحتفالية املتȒمنة للممارسة املوسيقية كاألعراȃ وحفل اخلتان والطقوȃ الدينية 
إال أن هذه األعمال تبدو قليلة جدا Ɯكم . واملŹǔ مع اإلضافة عليها اللمسة الفنية اخلاصة
Ƒ وما هو رمسي، وأصبحǨ من بعد ذلك القطيعة اليت أقيمǨ سابقا بني كل ما هو شع

 عن األدب الشعƑ "راقي"șاهرة كرستها بعȐ األقالم اليت ميزت األدب الفصيح على أنه 
  ."Ȉمهمņ"باعتباره 

فعلى مرور األزمنة التارƸية والسياسية واألدبية اليت شهدهتا تونس منذ أواخر القرن  
 ضياف مرورا ƞحمد أمحد بن سالمة وبريم منذ ابن أيب دينار إىل ابن أيبالتاسع عشر، أي 

 السابق احلبيب بورقيبة، فǚن هǘالء قد برهنوا عن موقفهم اخلامس والصادق الرزقي والرئيس
فسياسة بورقيبة رفǭ ǨȒقافة األقليات الشعبية  .2العدائي وكرههم الواضح للثقافة الشعبية

ǘمن هبذه علنة رمسيا؛ فهي تłوهي سياسة Ȓơع لقوانني مستترة وغري م، 3بسبب اختالفها
   .األقليات شعبويا وسياسا، وتقسيها ǭقافيا

إن الȢريب يف األمر هنا، هو أن بورقيبة شخص بليȠ املعرفة والدراية بالعلوم الثقافية  
ومع ذلك، فهو ال يعطي أي . منظور التعدد الثقايفمن اليت تعطي مكانة لوجود األقليات 

 يف التعبري عن نفسه بلȢته ال بلȢة "اهلمشي"نوț الثقايف وحق مكانة حلق االختالف وحق الت
                                                 

1   țبداɌحاك اللذان استلهما من السرية اهلاللية مصدرا لȒوإبراهيم ال Ȉأنظر أعمال الفنانني التشكيليني عادل مقدي
  .الفين احلديث

2 LARGUECHE (Abdelhamid), op. cit. p. 146.  
هو اختالف معريف، حيث تكون الثقافة الفوقية اليت Ƣثلها النخبة، هي اليت تتحكم يف الثقافة التحتية اليت ƹثلها   3

فسياسة بورقيبة هي اليت منعǨ الفن الشعƑ وخاصة املزاودية بǖن يتخطوا جدار اإلذاعة والتلفزة التونسية، . الشعب
Ǩ مسحǨ بتقدƇ برنامǰ ڤافلة تسري يف اإلذاعة التونسية، وبرنامǰ ديوان الفن الشعƑ على شاشة وهي اليت يف نفس الوق

w  .التلفزة
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العمى الثقايف، أي تقول الذات املثقفة  "ذلك ما يسمى بø. والسلطة اجلديدةاملǘسسة 
فكل هيمنة  .، قصد محاية النفس عƎ قمع اɇخر1"بنقيȐ كل ما تǘمن به معرفيا وإنسانيا

الرغبة يف مقاومتها ورفȒها تتحرك، وبقدر ما ơلق معارضتها، وبقدر هيمنة ǭقافة ما فǚن 
  .يطȢى النسق فǚن عيوبه تƎز بشكل أبرز وأوضح

داية القرن إىل فترة فمن املصادر التراǭية الشعبية الفرجوية اليت عرفتها تونس منذ ب
 3 وصندوق عجب2هي احلكايات الشعبية كالسرية اهلاللية وخيال الظلاألربعينات، 
اب البهلوانية وترقيص احليوانات كاألفاعي والقردة، اليت تسمى بفنون  واأللع4والكاراكوز

țالشار ȏرب األقصى إىل يومنا هذا 5عروȢتوجد يف امل Ǩ؛ تلك الصورة الشعبية اليت مازال
Ȉراكƞ مصر إذا و.  حقيقة وواقعا كما ذكرنا سابقا6وبالتحديد يف سوق جامع الفناء Ǩكان

 من خالل 1956وعية الشعبية اليت وșفتها مسرحيا منذ سنة السباقة يف التعامل مع هذه الن
 øوخاصة املوال ك Ƒناء الشعȢياسني "و" حسن ونعيمة"أعمال اليت تعتمد الرقص وال

 اليت أخرجها عبد الرمحان 8"عاشق املداحني"، وأوبرات 7"شفيقة ومتويل" و" وهبيجة
ضل اجلزيري يعتƎ من األوائل الذين ، فǚن الفاأنور الساداتالشافعي يف فترة الرئيس املصري 

                                                 
، 2005، الدار البيȒاء، املركز الثقايف العريب، ȓ .2 ، الثقافة التلفزية، سقوȓ النخبة وبروز الشعƑ،)عبد اǃ(الȢذامي  1
ȋ. 149.  

وأقدم .  عرفتها تونس واليت تعتمد على التقليد والتحاور بني عدد من الشخوȋمن أقدم مظاهر الفرجة الشعبية اليت  2
بعد ذلك حȒر صالح الدين  "اإلشارات اليت وردت عن خيال الظل يف مصر ترجع إىل أواخر احلكم الفاطمي، 

 .ي احلديث، ȓ، التراǫ الشعƑ يف املسرح املصر)كمال الدين(حسني: أنظر".  م1171األيويب عرضا خليال الظل سنة 
  .1993ȋ ، .111، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، 1

أحد مظاهر الفرجة الشعبية اليت ƹكن أن تتȒمن بعȐ العناصر الدرامية، من خالل الراوي الوحيد الذي يقوم   3
  .بتحريك الصور داخل الصندوق شارحا ومعلقا ما هبا بǖداء منȢم

  . عن طريق Ơريك الدمى والعرائستستعني بالتمثيل الȢري املباشر   4
5 C.f. DAPPORTO (Elena) et SAGOT-DUVAUROUX (Dominique), Les Arts de la rue, 
portrait économique d’un secteur en pleine effervescence, Paris, Laboratoire d’Economie 
Sociale, URA, CNRS, N°. 941, Université de Paris I –Panthéon-Sorbonne, s.d. 

  .57 .، املرجع السابق، ȋ)علي(الراعي  6
  .216 .، املرجع السابق، ȋ)كمال الدين(حسني  7

، حول األعمال املسرحية الفرجوية، "درƇ"من خالل برنامǰ تلفزي قدمه عمار الشريعي على القناة الفȒائية املصرية  8
w  .2003شهر رمȒان 
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فاحلفل موعد شامل .  " 1تعاملوا مع املوروǫ الشعƑ يف تونس يف شكله االحتفايل الفرجوي
ومن خالل اللقاء تولد الفرجة وكل ألوان ..ƶمع الذوات املختلفة داخل إطار واحد...

ث اكتشف احلفل قبل أن ، كما أن اإلنسان هو كائن احتفايل بطبعه حي2"...التعبري املختلفة
  . يكتشف الكالم ليعƎ عن حاجياته وأحاسيسه الداخلية

من بني املسرحيني الذين اهتموا باملسرح التراǭي أيȒا، نذكر عز الدين املدين من 
الذي عانق به املسرح "..رسالة الȢفران"و" ديوان الزنǰ"و" ǭورة صاحب احلمار"خالل 

 يف طȢيان السردية (Brechtienne)رحة امللحمية الƎشتيةاالحتفايل لينتهي ويتشابه مع املس
وإن كانƟ Ǩربة حبيب شبيل يف الكتابة الركحية، تسري بالتوازي مع كتابة . واالستطراد

 ȏن الفاضل اجلزيري ومن خالل عرǚى هذا النص واقتصر على " النوبة"النص، فȢقد أل
Ȓهبا الف Ɋة . اءاملشهد الركحي أو الصورة الركحية اليت مȢثل لƢ تلك الصورة الركحية اليت

ƹكن بواسطة املتفرǯ من فك رموزها؛ كما Ƣكن كسر اجلدار الرابع الذي كان يفصل بني 
ǯاجملسد واملتفر . ȏكتابة العمل بالنسبة للفاضل اجلزيري يف عر Ǩال تنطلق " النوبة"فكان

مع الفȒاء والفاعلة يف حميȔ من األقالم واللȢة فحسب بل من األجساد املتحركة واملتفاعلة 
فاجلسد هو الذي Ʒرك األقالم ويصنع اللȢة ويذهب باملتفرǯ من مرحلة . هذا الفȒاء

  .املشاهدة إىل التفسري Ż الفهم وأخريا التǖويل

 فالتركيز على املنظور واملرئي هو األهم يف األعمال الفرجوية؛ وهذا ما أراد الفاضل 
الذي مل يعتمد فيه عن احلوار اللȢوي امللفوȗ " النوبة"اجلزيري Ƣريره من خالل عمل 

واملنطوق بل اخترق كل هذا وعوضه بلȢة أخرɁ هي لȢة اجلسد والديكور واإلضاءة 
فالرمز يف التقليد الȢريب ويف استعماله األصلي . والصورة الركحية والعالمة والرمز والداللة

بيد .  شيء غائب عƎ اإلƷاء إىل وجودهأداة تعرف، Ż تطور ليȢدو إمجاال كل ما يدل على
أن هذه الدالالت األصلية ال ơتلف يف جوهرها عن التصور العريب القدƇ للرمز، بل إŒا 

                                                 
  .1976على مسرح  قرطاǯ  سنة " اǂفل" عمل  حممد رجا فرحات من خاللبقليلسبقه  1
ȋ. 296.  w، املرجع السابق، )كمال الدين(حسني: ، نقال عن)عبد الكرƇ(بالرشيد  2
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جعلǨ من العالمة أداة للداللة اللȢوية، ومن الرمز وسيطا "تǘكد تلك الثنائية األولية اليت 
  . 1"للتواصل اإلشاري اǂدود

 عمل إبداعي يتǖسس على الركح بǖدوات مȢايرة للكتابة فالكتابة الركحية هي فعال
فهذه التصورات والرؤɁ . 2على الورق، إŒا كتابة باحلركة واللون والشكل والصوت

اجلديدة هي اليت سيطرت على فكر املسرحي يف فترة الثمانينات يف تونس والذي أدت من 
 املنتصر أمام الزحف(Idéologie) بعد ذلك إىل اŒيار اإليديوليجي 

 األزمة اليت وجدت لدɁ رجال املسرح يف هذا إىل جانب. 3(Sémiologie)للسيميولوجي
فترة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات واملتمثلة يف șاهرة الكتابة اجلماعية للعمل 

فصار الرقص واملوسيقى واملهارات املشهدية واإلهبارات .  اليت أضرت باملسرح4املسرحي
شكيلية وحƓ اهلندسة املعمارية الركحية ضرورية، وأصبح من الȒروري أيȒا التقنية والت

 تلك هي رƞا من بني .استȢالل كل الوسائل التعبريية الفنية واستخدامها يف الكتابة الركحية
  ". النوبة"األسباب اليت جعلǨ الفاضل اجلزيري يȢيōب النص يف عرضه 

Ȣربة اجلزيري، مل تكن الرائدة يف تƟ ييب نص الكتابة املسرحية، بل سبقتها الكثري إن
 Ǩبه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اليت أسس Ǩها ما قامƵاوالت يف تونس، لعل من أǂمن ا
ي مسرحا حكائيا يعتمد على الفرجة من خالل املǭǖور الشعƑ الديين والدنيوي البدو

يمة العرȏ املشهدي الفرجوي  الدفع األول يف إعطاء قفكانǨ لتلك اǂاوالت. واحلȒري
فاملشهدية، بǚمكاŒا أن تعƞ Ǝفردها عن املواقف . على حساب الكتابة املسرحية الكالسيكية

الدرامية والتراجيدية والكوميدية، Ɯكم ما Ơمله من أبعاد حسية قوية، من خالل Ưاطبتها 
  .   للمخيلة البشرية عن طريق القراءة السيميائية لɊشياء

                                                 
  .2003ȋ ،. 49، النص واجلسد والتǖويل، الدار البيȒاء، نشر إفريقيا الشرق، )فريد(الزاهي  1

، تونس، ȃ. 29، 153 . جملة احلياة الثقافية، Ýțنص، هل العرȏ املسرحي رجع لصدɁ ال)حممد اهلادي( الفرحاين  2
 ȃ2004نشر وزارة الثقافة، مارȋ ،. 60.  

، جملة احلياة الثقافية، "املرياǫ واɇفاق) "1990-1980(، اƟاهات اإلبداț املسرحي التونسي لسنوات )حممد(مومن 3
  .ȋ. 106-107.ت، ȋ.تونس،  إصدار إدارة املسرح بوزارة الثقافة، د

  .04/03/1985ȋ ،. 110، العودة إىل النص، جملة فنون، تونس، وزارة الثقافة، )حممد( رجببن  4
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 360

 4 /2-IIïöbº⁄a@jÈnÛaë@òîjÈ“Ûa@æìäÐÜÛ@òîä ìÛa@òÓ‹ÐÛa  

برزت هذه النوعية التعبريية يف املوسيقى يف فترة السبعينات والثمانينات من خالل 
وƢثلǨ يف تصوير املمارسات .  للفنون الشعبيةالوطنيةاللوحات الراقصة اليت جسدهتا الفرقة 

ارات والبطوالت أو إșهار بعȐ مظاهر الشعبية السلوكية والطقوسية كاالحتفال باالنتص
التقاليد التونسية يف احتفاالتنا الدينية الشعبية كاخلطوبة والعرȃ واخلتان واحلب الذي 

ȒƸع هذا النوț من التعبري . ينȒوي كله يف خانة املǭǖور الشعƑ الȢري املكتوب والȢري القويل
الȢريزية ومنها املتعلمة واملǖخوذة من لقواعد فنية تعتمد أساسا على احلركة اإلƹائية، منها 

 ȃعل من اجلسد أساƟ ري املنطوقة واليتȢربية اجملسدة يف أعماهلم الفنية الȢاوالت الǂا
  .التواصل البشري والتعبري اإلنساين

  1.4 /2-II ˜Ó‹Ûa@åÏ@À@òîöbº⁄a@ò×‹¨a  

ه األعمال هي ن والراقصات يف هذواإلƹاءات اليت يقوم هبا الراقصوإن احلركات   
املشارك يف الرقص أوال، Ż إىل املتفرجني يف  ƞثابة طريقة إليصال رسالة معينة إىل اɇخر

وهي متȢرية الداللة وفقا لكل ǭقافة خاصة وهي تعطي يف اجلسم كله داللة . مرحلة ǭانية
معينة ƹكن فهمها من قبل ǭقافة معينة دون األخرɁ، وهي تعƎ عن شكل من أشكال 

ويطلق على هذه النوعية من األداء بالتمثيل الصامǨ أو . طب أو احلوار الثقايفالتخا
أما من . وهو أداء عاملي يف انتشاره وكالسيكي يف منهجه، (Pantomime)1البانتوميم

 țن املالبس تكون أحيانا هي الوسيلة اليت تكشف لنا األسلوب واملوضوǚالناحية الرمزية ف
  : ركات اإلƹائية إىل قسمنيتنقسم احل. والشكل والشخصية

c@N@ò–b©a@òÏbÔrÛa@òîöbºg  

إن اإلƹائية أو اإلشارية اليت يتعلمها اإلنسان غريزيا ويعلمها لɈخرين مثلها مثل كل 
األنساق السيميائية األخرɁ اليت ترجع بنا إىل الظواهر االجتماعية وتعطيها البعد والتنوț بني 

                                                 
، )ƱǓنا(إنترز: أنظر. هو أحسن وسائل التعبري اليت ال تستخدم الكلمات، وهي تعتمد على إƹائية وإشارات اجلسد  1

 عناية عزمي، القاهرة، مكتبة غريب، ، األوجه العديدة للرقص، ترمجة)ولتر(سوريل: الرقص والبانتوميم، نقال عن
ȋ ،.ȋ .75-91.  w 1974القاهرة، 
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ن افتراȏ وجود بعدا سيميائيا مستقال بذاته يفصل أحيانا الثقافات أو األجناȃ، وƢكننا م
  .1"ةبني الثقافات واجملموعات اإلنساني

  :وƹكن تقسيم هذه اإلشارات إىل نوعني

- òîÈÐäÛa@paŠb’⁄a : ريدي كحركة اليدƟ ويل أو تعبريǖهي حركات مباشرة دون ت
ثر احلب أو اجلزار الذي وهي تكتب وحركة الفالح وهو Ʒصد باملنجل أو املزارț الذي ين

 وليس فيها أي وƴطية Ɯتةوهي حركات Ǔلية ...يقص اللحم أو العامل الذي يدق مسمارا
  .قوة إƷائية

- òíŒba@ paŠb’⁄a :عن أي شيء Ǝا أن تعŒمكاǚفكل صورة . وهي إشارات ب
 للجمهور فاملصمم يبتكر شيǞا خياليا يقدمه. مبتكرة فيها تولد صورة أخرƯ Ɂالفة لɊوىل

ǎالذي هو أساسا غري الذي هو بدوره يصبح خال Ɩقا مبتكرا عن طريق البحث عن املع
  .موجود يف بعȐ األحيان

ال شك أن االختالف يف الثقافات بني الشعوب، ƶعل من هذه احلركات واإلƹاءات 
 مقاصد مȢايرة وغري واضحة أحيانا، Ɯكم اختالف القراءات هلا، أي اختالف املرجعيات

اليت يقوم هبا الراقص يف تونس قد تبدو هلا دالالت أخرɁ   أو اإلشاراتفاإلƹاءات. الثقافية
 الوطنيةوعليه، فǚن احلفالت اليت قامǨ هبا الفرقة . يف الصني أو يف اهلند أو يف أي بلد Ǔخر

șهرت للفنون الشعبية يف روسيا أو الصني أو اهلند أو يف أي بلد من بلدان العامل، تكون قد أ
بعȐ من هذا الȢموȏ أو عدم الفهم بسبب االختالفات يف املفاهيم اإلƹائية اليت ترجع 
بالنظر إىل اختالف يف العادات والتقاليد واملمارسة احلياتية وغريها، أي يف Œاية األمر هو 

  .اختالف ǭقايف

د  فاحلركة اإلƹائية هي يف حد ذاهتا ǭقافة خاصة جدا، فطريقة إلقاء السالم عن
البعȐ أو ممارسة طقوȃ األكل يف الصني واليابان ơتلف عما هي يف دول اخلليǰ أو 
مشال إفريقيا أو إفريقيا السوداء أو غريها من الدول األخرɁ، أو كذلك احلركات اليت 

                                                 
  .41 .، املرجع السابق، ȋ)فريد(الزاهي  1
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 ȃتلفة بني كل الشعوب؛ فاحلركات يف الطقوƯ ناء العبادة هيǭيقوم هبا اجلميع أ
فالكل ƹثل إشارات ǭقافية، ليسǨ خاصة ƛهة . واليهوديةاإلسالمية هي غري املسيحية 

جسدية معينة، بل هي عملية شاملة ƹارسها اجلسم اإلنساين للتعبري عن صور حياتية 
łمن قبل اجملموعة البشرية ذات الثقافة اجتماعية تكون يف غالب األحيان قد م Ǩورس

  .املشتركة

lN@ò×“¾a@òÏbÔrÛa@òîöbºg@ @

كات اليت هلا معƖ مشترك بني كل الشعوب كاالمتداد Ʊد بعȐ احلر   
يف اجلسم الذي يعƎ عن التفاخر والȢرور ويتجسد يف انتصاب الرأȃ والصدر 

وأيȒا االنكماȇ الذي يدل على خفȐ النشاȓ والشعور . وانتفاǷ األطراف
كذلك املشي على أطراف األصابع وباƲناء قد . بالوهن والتراخي والتوسل

وبذلك تكون حركة . تخاذل واالعتذار أو رƞا شكل دفاعي خاȋيعƎ عن ال
اجلسم أǭناء الرقص عبارة عن لȢة منها ذات شكل غريزي ومنها مكتسب 

ولكن كل هذه اإلƹاءات هلا مدلوالت وخصوصية متعلقة بكل جنس . ومتعلم
ذكوري أو إناǭي وكل جنس تصطبȠ يف داخله بشكل غريزي أو عن طريق 

أما هذه اإلƹاءات الȢريزية، . متعلمة عن طريق املمارسةمرجعية ǭقافية 
فنجدها بشكل جلي لدɁ احليوانات أǭناء التخاطب بني اجلنسني سواء يف 
احلياة االجتماعية املتعلقة بالبحث عن القوت أǭناء الصيد أو كذلك يف 

ت كما ơتلف اإلƹاءا. اإلƷاءات الȢريزية الدالة عن الرغبة يف االتصال اجلنسي
  .   النسائية عن الرجالية
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Ýu‹Ûa@õaŒg@òîöbäÛa@paõbº⁄a  

- ț 1 55.جدول-  

 اƹɋاǒات الباردة اƹɋاǒات الدافǞة

 Ơدق فيه بنظرة باردة تنظر يف عينيه

  تصدر بعȐ التعبريات الدالة على السخرية  تلمس يده

  تقوم بالتثاؤب املصطنع  تتحرك Ʋوه

  عنهتتحرك بعيدا   تبتسم بشكل متكرر

  تنظر إىل سقف الȢرفة  Ơرك عينيها من قمة رأسه إىل أسفل قدميه

  هتز رأسها بشكل سلƑ  يكون وجهها بشوشا ومبتهجا

  تنظر بعيدا  تبتسم ابتسامة عريȒة

  تزم شفتيها استياء  ترفع حاجبيها

  تسحب يدها  تلعق شفتيها بلساŒا

  تطقطق أصابعها  تنظر نظرات سريعة

                                                 
w  .184.  املرجع السابق، ȋ ، سيكولوجية فنون األداء،)ولسن(جلني  1
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  2.4 /2-II   —ÔÛaò—Óa‹Ûa@òyìÜÛa@Þý‚@åß@òîjÈ“Ûa@ò  

 الوطنيةمن خالل مشاهدتنا لبعȐ التصاميم للوحات الراقصة اليت قامǨ هبا الفرقة   
للفنون الشعبية يف فترة الثمانينات خاصة، الحظنا بعȐ اإلشارات واحلركات املبالȢة فيها 

 حركات مفاجǞة إذ يستعمل الراقصون الذكور. لتبليȠ املعاين بني الراقصني والراقصات
ورياضية ويكون اƟاه اجلسد مستقيما أكثر بƹǚاءات عمودية وامتدادية، بينما رقص النساء 
فهو أكثر رشاقة واستدارة يف حركاته مع تǖكيد زائد على اجلمال والليونة أكثر من تǖكيد 

ȓويف كل الثقافات . القوة والنشا Ȑيق" فرقص النساء عند البعȒمن ال țيشتمل على نو 
أو اإلغاșة املرتبطة بǭǚارة الرغبة دون اعتزام إشباعها، مع وجود حركات دائرية موحية 

  .1"جنسيا وخاصة يف الدول العربية املشرقية والشمال إفريقية

كما أن هناك إشارات Ɵمع بني اجلنسني فيما يتعلق باالƟاهات واالنفعاالت   
لȢزل واالتصال بالعني وتعبريات كاالبتهاǯ والȒȢب واخلوف واالƱذاب واالحتقار وا

بيد أن الرقص اجلماعي يتطلب Ƣثال خاصا للقواعد االجتماعية، وهلذا فهو يǘكد . الوجه
Ǩوية اجلماعة ويعمل على إبرازها يف نفس الوقȒع.  

ينطلق من فكرة بسيطة تتطور بصفة تدرƶية حƓ تǘسس قصة فيها أما العمل، فهو 
انفعالية مثل التوتر واصطدام مع الطرف اɇخر واخلصام واحلزن بداية وŒاية وتتخللها مراحل 

وƹكن أن تكون الفكرة مستوحاة من عادات . والفرح الذي عادة ما تنتهي به الرقصة
أو وصلة من املالوف أو أغنية ) اخلرجة( وتقاليد تونسية كحنة العروسة أو زيارة األولياء

تم يف األǭناء التنسيق بقائد الفرقة املوسيقية لȒبȔ وي. شعبية معروفة يف أحد املناطق التونسية
ومن . اإليقاعات وكيفية تسلسلها مع االهتمام أيȒا باألزياء املناسبة للوحة الراقصة

الرقصات اليت جسدهتا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية يف تلك الفترة واليت احتوت على 
" الȢزال"و" البحارة"و" هلنشريبنات ا"مواضيع وقصص اجتماعية وشعبية، نذكر؛ رقصة 

" اتق اǃ"و" الزفاف"و" بنǨ احلومة"و" الشواري"و" اخلرجة"و" الربوǷ"و" اجلزر"و
                                                 

w  .233. ، املرجع السابق، ȋ)ولسن(جلني: ، نقال عن(EIBEL Eibesfelat)،)إيبل(ايبزفالت  1
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" العصي"و" هيو هيو البنات" و" الطبايل"و" دار املعلمة"و" السيوف"و" اليامسني"و" الفرحة"و
  " ...العرȃ"و" زردةال"و" الفالحة"و" الصحراء"و" صناعة الشاشية"و" املرسال"و" البنادق"و

ولفهم كل ما يتعلق بفن الرقص اإلƹائي الذي وșفته فرقة الوطنية 
سنحاول Ơليل وتفسري بعȐ اإلƹاءات اليت جاءت يف رقصة للفنون الشعبية، 

"ŉالرŃبĈطŉمسا يف هذه .على سبيل املثال" ةيȢمن ǯعل من املتفرƟ اءات اليتƹاإل 
وربطها باحلدǫ االجتماعي والثقايف اليت توحي قراءهتا وكشفها حماوال تǖويلها 

كل ذلك ƶعل من العمل الراقص قصة مشوقة تثري األحاسيس واالنفعاالت . به
أحيانا وتǘسس فرجة كاملة هلا رموزها ودالالهتا الثقافية اǂلية والعاملية 

  .أحيانا
@@@@@@@@@@@@@@cNÛa@ò—Ô   

Łتتمثل يف شاب شŁاهŁر،  وهو يرعى غنمه، فتاة دǞجرهتا من الب ɊƢ بدوية
فاقترب منها وطلب منها أن تناوله شربة ماء، فترددت خوفا من قدوم أبيها 

فلبǨ أخريا رغبته وقدم أبوها على إǭر انتهائه من العمل يف . ويشاهدها معه
ƌاجلريان الذين حل țتصيح، ففز Ǩوا الفالحة وشاهدها وهي تسقيه املاء، فهرب

شاب الراعي أن يطلب يد الفتات خوفا من الفȒيحة، باملكان وطلبوا من ال
كما يقال يف اللȢة " ةيŉطĈبŃالرŉ"فتم ذلك ووقعǨ اخلطبة وقدمǨ اهلداية حƓ تتم

الشعبية، وانتهǨ القصة بالعرȃ وما مشله من عادات ريفية من احلنة إىل 
وهكذا ƠولǨ هذه القصة إىل لوحة راقصة بǚمكان أن . الكسوة وغريها

ا املتفرǯ ويفهم معانيها ومقاصدها من خالل إƹاءاهتا وحركاهتا يشاهده
  . اجلسدية التعبريية
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@ò—ÓŠ@À@òîöbº⁄a@püü‡ÛaIòîİi‹ÛaH@ @

-ț 56. جدول-  

 بالنسبة لɌناǫ بالنسبة للذكور

إƹاءات أكƎ وأكثر مشوال من النساء، ويتخذ
اجلسم نوعا من التحفظ ومفعما بالطاقة

ته واستȢالله لكامل الفȒاء،البدنية يف تنقال
 .للداللة عن الرجولة والقوة

تكون احلركة التعبريية، انسيابية انفعالية،
 .معƎة على األنوǭة

 .أما إƹاءات الوجه قليلة، مقارنة بالنساء

  

إƹاءات أقل وضوح، وتكون يف جمملها
جمسدة بǖصابع اليدين واملعصم والساعد

 .وتدل على الليونة والرشاقة

ن النساء، وتدل عن ơوف من أقل ابتسام م
  ).املرأة( اɇخرلفعردة 

يستخدمن تعبريات الوجه، بابتسامات أكثر
وضوحا من الرجال للداللة عن القبول

 .والرضاء

 .   نظرة حمدقة ومباشرة وتشري إىل االƱذاب

  

Ơاشي النظرة اليت تشري إىل االƱذاب
 على االƱذاباجلنسي املباشر، والتركيز

الباطين املخفي الذي يدل عن االحتشام
 .والعفة والرزانة

    اإلفراȓ يف السلوك البدين يف كامل اللوحة

  الراقصة

تكون احلركات يف أغلبها أفقية ومȢرية
وذات شكل اƲنائي إىل اخللف خاصة، تدل

 .على االƱذاب والدالل
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مسيطرون وحركاهتم أكثر رأسية ووضوح
 .ون بذلك إىل الشهامة واالفتخارمشري

  

ŁمŃخالل املشي للداللة عني ȏل أمامي للحو
رشاقة اجلسم وإƷاء واضح للرغبة والوصل

 .واالتصال

-ț 14. صورة- 

  
 "  ةيŉطĈبŃالرŉ" رقصة توșيف اƩركة اƹɋائية يف 
   انتبȼ أŸ يراقبƗ: وتعƗ يف هذا املشهد

  l@N|×‹Ûa@‘bjÜÛaë@  

فكل فȒاء هو .  أي توșيف معني وال Ƹدم أي موضوț من مواضيعهاال ȒƸع إىل
صاſ إىل تنفيذ هذه األعمال الركحية سواء كان ركح يف اهلواء الطلق كاملسرح األǭري 
بقرطاǯ أو املسرح الدويل باحلمامات أو يف مسارح مȢلقة كاملسرح البلدي بتونس 

 الوطنيةالعاملية اليت قدمǨ فيها الفرقة وصفاقس وبرلني وروسيا وفرنسا وغريها من املسارح 
غري أننا، نالحظ يف هذه الرقصات االهتمام بنوعية . للفنون الشعبية عدة أعمال فنية راقصة

األزياء اليت كانǨ تصمم خصيصا هلذه اللوحات انطالقا من املوضوț أو الفكرة اليت تريد 
" امللية"Ʊد لباȃ " ةيŉطĈبŃالرŉ" رقصة فبالنسبة للزي املستعمل يف. الفرقة الوطنية التعبري عنه

ǐبالنسبة للنساء واحلŁرƍام واللŃحŃفة والعŁابة والسروال العريب بالنسبة للرجال، كله يف شكل ص
wأنظر األزياء اخلاصة يف بقية ( متناسق مع نوعية الȢناء واملوسيقى املرتبطة بالنمȔ البدوي
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 من التراǫ الشعƑ البدوي ويف طبوț انذفهما مǖخوأما املوسيقى والȢناء ). الرقصات
  . وإيقاعات Ưتلفة خاصة باألشكال التعبريية للرقصة

  xNòîÇbÔí⁄aë@òîäzÜÛa@pajÈnÛa@   

ǎا اللƵ ناءȢزيل، إن نوعية املوسيقى والȢران باالنفعال احلسي الǭǖذان يست
 ȋنائية املستعملة يف الرقصة هلا منحى خاȢواختيار والواضح أن هذه األمثلة ال

موجه ومقصود، ولكن أهم شيء فيها هو إيقاعاهتا اليت تستȢل فنيا من خالل 
فاملوسيقى والȢناء Ƹدمان أيȒا االنفعاالت والتعبريات . التوșيف احلركي واإلƹائي

واألحاسيس املتنوعة الذكورية واإلناǭية على حد السواء ومن خالهلا يقع Ƣرير 
ōكالفرح واحلزنيرة العواطف النبيلة أو الشر Ɂأو غريها من االنفعاالت األخر 

فاألǭر الذي Ơدǭه املوسيقى يعتمد أيȒا على رموز موسيقية تتباين وفقا . والكǔبة
فوجود خلفية اجتماعية . للزمن ووفقا للثقافة وبالتايل الظرف الزماين واملكاين

اإلنتاǯ وǭقافية أو خƎة معينة هو من األمور الȒرورية لقراءة وفهم نوعية 
املوسيقي وبالتايل املوضوț أو الفكرة اليت تǖسسǨ من خالهلا اللوحة الفنية 

وهبذا الشكل تكون املوسيقى  ƞثابة لȢة تستخدم لترسيǸ هوية ǭقافية . الراقصة
  . مجاعية
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pübÈÐãýÛ@ñr¾a@òîÔîì¾a@pajÈnÛa@ @
@ò—ÓŠ@À@b@òàöý¾a@pb—îƒ“nÛaë@Iòîİi‹ÛaH  

-ț.57 جدول -  
 اɍنفعاɍت               

 اƪصائȌ املوسيقية

 املشهد اǭɋارةاƪوف/اȂƩن البهجة
 ȌيǺالتش
 املɎئم

 * * شديد
االحتفال بيوم 

ȃالعر 

حركية 
  متواصلة

ويف كل 
 االƟاهات

 *ضعيف وناعم *
إحساȃ الشاب 
 بقدوم األب

تراخي وشعور 
 باللوم

 قوة الصوت

* *  
țمتنو  

بني الشدة
Ȓعفوال

مشادات بني 
الشاب وأب 
 الفتات

تنوț حركي 
ويف كامل 
  الفȒاء

الفتات ترقص   *  * مكثف ورقيق
 باجلرة حذو البǞر

حركة جاذبة  
ومتكررة 
  ومتشاهبة

قدوم األب وهو   * قليل وƴطي  *
ȗتاȢوم ǰمشن  

حركية يف 
 اƟاهات Ưتلفة

  

Ɨالتكرار اللح 

*  *  țاجلريان   متنو țكية مشتتة حرفز
ويف كامل  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 370

  الفȒاء واحتواء املوقف

  *  *مكثف ورقيق

احتفال النساء 
ȃبالعر 

- الكسوة-احلنة(
  ..)العولة

حركية متنوعة 
  وǭرية

  *  قليل  *
 ȃاية العرŒ

 ȃوفراق العرو
  ألهلها

 حركية ƴطية
 التلوين النغمي

  معتدل  *  *
رقص النساء 

ومنع الرجال من 
  املشاركة

حركية مقيدة 
  وحمتشمة

         

  :ذه بعȐ النماذǯ املوسيقية للتعبري عن تلك االنفعاالتوه 
ƆاȂالف țصوت قوي ويف إيقا/ȃبيوم العر ȯحتفاɍاهات/اƟɍا Ȱفرحة/حركية متواصلة ويف كام  

-ț 1-47. ترقيم موسيقي  

  
  

                                                 
w .شخصيتدوين    1
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  الفرحة/جاذبة ومتكررة ومتشاŏةحركة /الفتات ترقȌ باجلرة حذو البǞر/تكرار هذا اللحن بشكȰ مكثف

  

xˆì¹ 1  

  

@ @
xˆì¹ 2  

  

  
  تراخي وشعور باللوم /إحساȃ الشاب بقدوم األب/صوت ȑعيف وناعم

  

  
  

حركية يف اƟاهات /هو مشنǰ ومȢتاȗقدوم األب و/التكرار اللحين بشكل ƴطي
  خوف /Ưتلفة
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5 /2-II  òiìäÛa@‹Ç  

 Ǩالت الشعبية كالزكرة واملزود " النوبة"اشتملɇعلى لوحات فنية شعبية جسدهتا ا
 (Batterie) والباتري(Piano)والطبل والبندير إىل جانب اɇالت الȢربية األخرɁ كالبيانو

وكتبتها األجساد الشعبية املعروفة يف ...(Hautbois)واهلوبوا (Saxophone)والسكسوفون
شكل لوحات فنية راقصة مثل فيها اجلسد املادة التعبريية األساسية قام بدورها وجوه فنية 

Ȕالفرزي ſمساعيل احلطاب واهلادي حبوبة وفاطمة بوساحة وصاǚومن ...شعبية معروفة ك
  ...فة يف املوسيقى املتقنة؛ لطفي بوشناق وليليا الدƵاين وصالح مصباحالوجوه املعرو

إال أن السǘال الذي يطرح نفسه يف هذا اجملال، هو ملاذا كل هذا االهتمام باملوسيقى 
من قبل املسرحيني؟ هل أن املسرح ƞفرده غري قادر على إيصال كل التعابري واألحاسيس 

د شهد يف هذه الفترة أزمة كتابة نص، جعل البعȐ من البشرية للمتفرǯ؟ أم أن املسرح ق
ناشطيه يهتمون بالتعابري املوسيقية؟ أم أن املوسيقيني يف تونس غري قادرين على القيام هبذه 
النوعية من األعمال يف شكلها الفرجوي، مما فسح اجملال للمسرحني بتخطي التجربة؟ تلك 

" النوبة" من خالل تعرضنا لعملي هي بعȐ التساؤالت اليت سنحاول اإلجابة عنها
  ".  احلȒرة"و

فاملعروف أن الفاضل اجلزيري ƶر وراءه تراكمات من التجارب املسرحية 
 على مدɁ أكثر من ربع قرن وعرف بالتǖكيد توجهات ونظريات ةوالسينمائي

الذي يعتƎ أن  (1948-1896)  (Artaud Antonin)أوروبية وخاصة أرطود أنطنني
داة يف العرȏ املسرحي ƹكن االستȢناء عنها كما يرɁ أن اللȢة عاجزة اللȢة جمرد أ

عن " النوبة"فالفاضل اجلزيري Ɯث يف عرȏ . 1إليصال األحاسيس والعواطف
املرئي فقȔ، حيث جعل اجلسد الذي يتكلم والسنوغرافيا والديكور 

ملوجودة واستنجد يف عرضه هذا باملǭǖور الشعƑ املصري باعتبار العالقة ا...كذلك
بني الريف التونسي والريف املصري عن طريق اهلالليني الذين ƹثلون جزءا هاما 

                                                 
1999ȋ ،. 280.  w، مقاربات للمسرح التراǭي، تونس، دار سحر للنشر، )حممد(عبازه 1
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من الذاكرة الشعبية التونسية واملصرية واليت وșفها حممد رجاء فرحات يف 
  .1"اجلازية اهلاللية" مسرحيته 

 إال أن تȒمني اجلازية اهلاللية عند الفاضل اجلزيري هو تȒمني مشرقي نظرا 
ه عن اإلفصاح وال التبطني الذي يعتمده سكان مشال إفريقيا؛ وأن هذا التوșيف كان الشتمال

الȢرȏ منه Ɵاوز العرف األخالقي الذي ال يبيح كشف األجزاء اجلنسية لɌنسان وخاصة 
يستلزم دراسة تربȔ الصالت اخللفية والظاهرة بني " النوبة" ويرɁ البعȐ أن عمل .2املرأة

تقارب األسطورة كرائد من رواد التجديد وختمها باالنكباب على مبدț بƖ لنفسه صورة 
ǰكردة فعل اهلوية العربية والوطنية املطعونة يف العمق إبان أزمة اخللي Ƒاهرة الفن الشعș3.  

1.5 /2-II  ð‡è“¾a@ÝîÜznÛa @  
@cN  |×‹Ûa  

ǯري بقرطاǭاء 4املكان هو املسرح األȒي األبعاد، فǭالǭ مصمم على الطريقة 
إلغريقية القدƹة، قسمه الفاضل اجلزيري إىل ǭالǭة مستويات ركحية؛ ركح سفلي وركح ا

 Ź مع البساطة الشعبية حيث ȇمتما Ȕيب سينوغرايف بسيșوسطي وركح علوي، بتو
ŉرايب املزركشة باألمحر واليت وضعها على الركح السفلي القريب من االختصار على الز

ņالكراسي العادية املخص Ȑوبع ǯأما . صة للمشاركني من عازفني ومطربني ومردديناملتفر
الركح الوسطي فقد كساه على اجلانبني بǖشجار طبيعية جاعال من النخلة رمز الثبات 

لركحني على هذا النحو تقسيما فكان التقسيم بني ا. والتواصل بني األجيال
 تارƸيا جعل من جيل الفن الشعƑ يف املقدمة أي يف الركح (Chronologique)كرونولوجيا

                                                 
  .ȋ. 282-283.  السابق، ȋ املرجعمقاربات للمسرح التراǭي،  ،)حممد(هعباز  1

Ȉ، ، السرية اهلاللية مصدر اإلبداț الفين احلديث، قراءة يف تشكيل إبراهيم الȒحاك وعادل مقدي)عبد الرمحان(أيوب  2
  .04/03/1985ȋ ،. 33جملة فنون، تونس، وزارة الثقافة، 

، من كتاب دراسات يف املسرح التونسي، )مدخل ملقاربة اجتماعية(، ǭالǭون سنة من املسرح التونسي )فوزية(املزي  3
  .152 .ت، ȋ.جملة احلياة الثقافية، تونس، إصدار إدارة املسرح بوزارة الثقافة، د

 واليت Ź مشاهدهتا يف 16/03/1991 بتاريȒ(France 2) Ǹا يف القناة التلفزية الفرنسية الثانيةŹ بث عرȏ النوبة أي 4
 .، 26/03/1992ȋ، بتاريǸ 771. جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، النوبة يف فرنسا حدț ،ǫ: أنظر. كامل أƲاء العامل
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أما الركح العلوي، وإن . السفلي، ومالمح ومظاهر تواصل اجليلني يف الركح الوسطي
دل على شيء، فهو يدل على االنفصال والتباعد الذي Ɵ Źسيده بالشباب املتǭǖر 

ȃرب يف طريقة اللباȢتية من الǖارة املتȒبشكل كبري باحل(Hi pop)  وأسلوب
  .(Rapp)الرقص

 "وŃȃرłتŃالعŁ" أما العالمات اليت استعملها ووșفها يف كامل العرƢ ȏثلǨ يف 
والزي الروماين يف بداية العرȏ واخلمسة والعني ) يةدŃالفĈ(األسود اللون والذبيحة

Ńواخللخال والسŁوōفار والسǐساري واخلǈالŃل والسŁخŉاب والشŃرĆكة واألǐقŁرǐوالق ȓاǈالŁة د
ŉوالنǈار والكŁوĈانǐني والقłرŃنǊفŃل والبłخŃور والوŁشĆام واألŃعǈالŃم والسŁنŁاجǈق واملŃشłمŃوم 
Ĉواحلŉنǈاء واحلŃرǊقŁوت ȃوŃنĈطĆيح األǐكŁبȇا  Ǌواخلłيŉول والنŃخŉلة والزŃيłتŊونة والشĈوالق țموƋة ل
Ǌواحلōوت والنŃجǐمة واملŁنŊارة والتǈف ȏناء العرǭاحة والتواجد اهلاليل أ

مظهرا يف كل هذا تقاليد بعȐ املناطق يف اللباȃ والرقص كجربة ...واملسيح
فهذا األسلوب يف التعامل مع الركح، يرجع بالنظر إىل التنظري ...ومدنني والقريوان

كز على العالمات الȢريب املعاصر الذي جعل من املسرح والفرجة ترت
 (Iconique)خاصة والرمز الذي يتفرț إىل إيقوين والسمعية (Gestuel)اإلشارية
 وتǖويلي، إىل جانب  (Socio-culturel)  وسوسيوǭقايف(Culturel)وǭقايف

وتباعا، فǚن . الدالالت اليت تعنيها هذه الرموز واليت Ơمل الكثري من التȒمينات
واألجساد املتواجدة على الركح حساسيتها الفȒاء يستعري من كل األشكال 

وخصوصياهتا اإلƷائية والرمزية ويتخذ منها ƴاذǯ لتناغمها الداخلي وانسجامها 
  . 1الداليل والفين

  

  

                                                 
  .25 .، املرجع السابق، ȋ)فريد(الزاهي  1
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@‹ÈÛ@òîÏbÔrÛa@Œìß‹Ûaë@püü‡ÛaIòiìäÛaH  

-ț 58. جدول-  

 )داȯ التضمƙ( الرمȂ )داȯ التعيƙ( العɎمة

 النخلة
- الثبات-صلالتوا- البادية-احلياة

 ...االستقرار

-اخلالل-السوار-اخللخال-اخلمسة 
  ...احللقة-السخاب

 - العادات والتقاليد الشعبية-حلي البوادي
  الƎبر

ȃالزي الروماين- الفدية-العترو - 
الطقوȃ الدينية اليت وصلتنا منذ العهد 

  الروماين

  الرقص الشعƑ التونسي/الرقص الشرقي
الرواية اهلاللية املȢاربية/يةالرواية اهلاللية املشرق

  التبطني/اإلفصاح

  الدعوة إىل االحتفال  إيقاț الفزاعي

  

l@Nñõbš⁄a@ @

أخذت اإلضاءة عدة أشكال وأهداف ودالالت، حيث Ź التركيز فيها على العناصر 
الفاعلة يف اللوحة الراقصة أو العازفني الشعبيني واألمساء الالمعة من املȢنني كلطفي بوشناق 

فهǘالء ƹثلون اǂاور . ح مصباح ونبيهة كراويل وإمساعيل احلطاب واهلادي حبوبةوصال
األساسية للعمل الفين وجوهره، إذ تدور حوهلم األحداǫ وتتقاطع بالقدر الذي يȒمن 

وقد Ź التركيز عليهم بعدة أنواț من اإلضاءة كالدائرة الȒوئية .  املشهدية الداللية والرمزية
w ، إىل جانب اإلضاءة اجلانبية األفقية(Poursuite)ا باملطاردة اليت تسمى جمازي
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(L’éclairage en horizontal)  فها يف الركح الوسطي خاصةșددة بالظل واليت وǂوا
                املقابلةومن األضواء األخرɁ اليت وșفها اجلزيري نذكر اإلضاءة 

(Eclairage en contre plongée)  قل Ǩيلة واإلضاءة املباشرةواليت كان        
(Eclairage en face) واإلضاءة عن طريق النور املعاكس (Eclairage en contre jour) 

 بكيفية خافتة  الركح اخللفي، فقد Ź إضاءتهأما. (Eclairage douche) الفوقيةواإلضاءة 
جانب اإلضاءة وإىل .  بالنسبة للمتلقيوخاصة حƓ يثري فيه الȒبابية والȢموȏ والتساؤل

االصطناعية نالحظ وجود اإلضاءة اليت أحدǭتها النريان املشتعلة الكثيفة، لتسخني اɇالت 
 . Ɯرارة متواصلة من أول العرȏ إىل Œايتهامكسوŋاإليقاعية من جهة وجلعل اجلو العام 

 Ɩعنصرا من الديكور، بل تساعد على إعطاء مع Ǩفهي ليس ،ȏفاإلضاءة تساهم يف العر
  . عرȏلل

xN iý¾a  

 Ȑتاز بتعدد األلوان من أصفر وأمحر وأبيƹ ع إىل أي نظام أو تناسق، فهوȒƸ ال
إىل جانب . 1وŃǷبłوهي ألوان Ʒبذها أصحاب غناء الشعƑ وخاصة الرŃ...وبرتقايل وبنفسجي

ذلك Ʊد بعȐ األلبسة التقليدية اليت عرفǨ هبا بعȐ املناطق يف اجلنوب التونسية من جربة 
لة مŃرŃة والفǈيŉڤا والطƋانǐتŁنŃة واملĈومن املدن احلȒرية كاجلبņ) ةلƋاخلĈأو ( ليةقفصة والقريوان كاملǈو

ŉوالصŃدĈرŉيŉة والشĈاشŉايȒذت الشكل . ة يف ألوان متنوعة أيơربية اȢأما الفرقة املوسيقية ال
ثري والراقصة صة املصرية املهذا إىل جانب لباȃ الراق. املعاصر لباسا هلا مرتدية نظارات سوداء

                                                 
رŁبŁǸŁ الرŉبłǸŃ والتŁرŁبƞ łǸŊعƖ االسترخاء، إذ حكي " وتعين" ربǸ" العرب أن كلمة ربوǷ متǖتية من كلمة جاء يف لسان  1

ومن املعاين أيȒا رŁبĈخĈǨŁ املرأة . مشى حƓ تŁرŁبŁǸŉ أي استرخى، والرŉبĈيłǸ من الرجال العظيم املسترخي: عن بعȐ العرب
وبعȐ القهاوي العربية :" ويقول صادق الرزقي. ي رŁبłوŅǷ أي غشي عليها عند اجلماțتŁرŃبłǸŁ رŁبŁخńا ورłبłوخńا ورĈبŁاخńا وه

وهو مجاعة من سوق العامة Ʒسنون بعȐ األغاين الدارجة اليت هي غاية يف " الربوǷ"املنحطة وجلها كذلك يستخدم 
  :أنظر. "والȢوغاءالسقوȓ وƷسنون نقر الدربوكة والتوقيع على املندولينة وأحلاŒم مزعجة بȒرب األكف 

- ȋ ،421 .ابن منظور، لسان العرب، اجمللد الثاين، املرجع السابق .  
 .ȋ .98. 1989، تونس، الدار التونسية للنشر، 2 .، األغاين التونسية، ȓ)صادق(الرزقي -
، Ɯث )مدينة تونس ƴوذجا(șاهرة اجتماعية موسيقية، دراسة ميدانية Ơليلية" الربوǷ"، )لسعد(بن محيدة -

ل شهادة الدراسات املعمقة، اختصاǭǓ ȋار وفنون، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس لني
2001/2002ȋ ،.ȋ .15-17.  w
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 يف أول العرȏ 1ي اليت Ź تنحيته من قبل الفتاةارĈسŁفǐ، ولباȃ السō(Chorégraphe)العصرية
ōالد ȃوهو كما ذكرنا سابقا من مالمح اإلفصاح زيادة إىل لباŃنǐري الذي ارتداه حامل ڤ

ة وزŁلǊة والبŃوطǈ والف2Ǌ"ةيŉرąفǐوŁالزŃ"الفدية يف أول العرȏ واملȢين الشعƑ صاſ الفرزيȔ وهي لبسة 
  .ةا العمة بيŉمهتاليت ارتد

@@†N ‡§a@lbİ‚ë@˜Ó‹Ûa  

 ȏذ الرقص أهم شكل يف عرơيفه للفرجة يف مظهره " النوبة"اșتو Ź حيث
) الربوǷ( البدوي إىل الرقص الشعƑ احلȒري حلȒاري والثقايف من الرقص الشعƑالتواصلي ا

، الذي جسده اهلادي حبوبة وصاſ الفرزيȔ 3االǭنولوجيما يصنف لدɁ الȢرب بالرقص 
والبعȐ " بابا Ɯرين"وليليا الدƵاين إىل رقص الزنوǯ الذي قدمه صالح مصباح يف أغنية 

 (Danse de claquette) ورقصة الكالكيǨ(Rapp)اɇخرين وصوال إىل الرقص املعاصر
ص الشرقي على Ȕƴ السرية اهلاللية للهادي حبوبة، والرق" ليلƋدĈكǐأǈ" يف أغنية ةاألمريكي
  .املشرقية

 كل هذا اهلدف منه إșهار الروابȔ التارƸية والتواصل الثقايف واحلȒاري ملختلف 
الشعوب على مرور األزمنة وما تبعتها من عالقات جعلتها تعيȈ يف مظاهر التعددية الثقافية 

(Pluriculturalisme)  وقد أراد الفاضل . احلياتيةعاشتها الشعوب انطالقا من حاجياهتا
اجلزيري ترويȐ اجلسد وإخȒاعه إىل إيقاț النبȐ الداخلي للمǭǖور الشعƑ الذي شهد 

ȏالكثري من اإلقصاءات منذ فجر االستقالل، فجعل من الرقص واجلسد سيد العر.  

                                                 
جريناه مع من خالل حوار أ. اليت من أجلها تنظم السهرة املفعمة باجلو االحتفايل" العروسة"يرمز هبا اجلزيري   1

Ǹ05/12/2005 الفاضل اجلزيري بتاري.  
2  ŃالزŁوǐفĈرŉةي :łمجع زǐوفĈي، وأصل الكلمة فرنسير(Ouvrier) ا تدل يف اللهجة التونسية على كل منŒأي عامل، غري أ ،

، العادات والتقاليد التونسية، اهلدية أو الفوائد العلمية يف العادات )حممد عثمان(احلشايشي: أنظر. هو سيǜ األخالق
ƚƷ ǯقيق اجليالين بن احلاƠللنشر، التونسية، دراسة و ȃ1994، تونس، دار سراȋ ،. 78.  

هو الرقص الذي تقوم به الشعوب بصفة مجاعية تعبريا عن العواطف واألحاسيس الفطرية املتصلة بالدين والعادات   3
الشعبية اليت ينبع منها الفن، وقد تطورت هذه النوعية من الرقص وŹ استȢالل حركاهتا يف الكثري من التصاميم 

ȋ. 7-16 .  w.، املرجع السابق، ȋ)ولتر(سوريل:  المريي، نقال عن:أنظر. األكادƹية
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ولǞن اعتƎنا يف عرȏ النوبة أن الباǫ يتمثل يف احلركية اجلسدية يف بعديها 
لشامل، فǚن املتقبل هو اجلمهور ƞا Ʒمله هذا اللفظ من اختالف جنسي االحتوائي وا
فعرȏ النوبة ال ƹكن أن يتحول إىل معƖ إال بواسطة اجلسد، الذي يشكل . وعمري وǭقايف

كما أن حركة اجلسد ال تكتفي باخلȒوț . شرطا أساسيا ليصنع من خالله لȢة تواصل
  .  خلقهمالنسقية الفȒاء والزمن، بل أيȒا تساهم يف

 فالتوșيف اجلسدي قد Ɵلى منذ بداية العرȏ، من خالل الشكل اإلƷائي 
، وهو موجه خلطاب غريزة اجلنس اɇخر، ويظهر )العروسة(التصاعدي اليت قامǨ به الفتاة 

من خالل التبختر عند املشي والتمايل Ʋو اليمني واليسار واخللف واحلديث بتصاريف الوجه 
وهو توșيف لكامل اجلسم على قدر من . باجلسد وضم اليدين إىل الصدراملبتسم واالƲناء 

ņƎاملت ȃوعناصر الديكور اإلغرائية باعتبار تناغم اجلسد مع اللبا țواإليقا ǯواملاكيا ǯ
Ɂاألخر.  

 إن هذا اخلطاب اجلسدي يتميز بصفات األناقة والرشاقة، ومن ƣة يشهر 
ملتلقي حسب السن والثقافة مقاييس جديدة يكون وقعها على درجات يف ا

أما يف مشهد الراقصة املشرقية فنالحظ خطاب اجلسد الشبه العاري . واجلنس
اجلسد املتحرر املتمرد اجملسد باالƲناء إىل اخللف واالرƢاء إىل األمام حيث تكشف 
عن املفاتن متوسلة بزيها املثري، وهي Ƣثل بذلك الصورة الشهوانية للمرأة الشرقية 

ص الشرقي يتȢري مركز االنتباه ففي الرق). املتفرǯ(حة ƛسدها على اɇخراملنفت
مله، إذ أن أداة نقل العاطفة فيه، هي كل أماكن اجلسم بداية من حركة بǖك

اليدين ومالمح الوجه، إىل اجلزء األسفل من اجلسم الذي ƶلب انتباها أكثر 
ǯاملتفر Ɂارة واضحة لدǭأما الراقصات املعاصرات. وإ(Les chorégraphes) 

 ƸاطƏ اجلسد التعبريي الذي يستمد تعبرييته انطالقا من الدالالت اإلƷائية فهن
للحركة يف بعديها اإلنشائي واجلمايل كالرقص وتصاريف السلوك اجلسدية 

Ɂاألخر.  
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-ț 15. صورة-  

  
  -املعاصرالرقƢ Ȍازǯ الرقȌ الشعƑ ب -

  )بصريةالɎتطابȨ من أجȰ اŏɋار واǭɋارة ال( 

مما يثري االنتباه يف عرȏ النوبة، أننا ال نكاد نعثر على مالمح الرجل املثقف، 
أما احلȒور . فالشخصية املهيمنة هي املȢنية أو املȢين، الراقصة أو الراقص، أي املرأة أو الرجل

أما يف مستوɁ عالقة املرأة بالرجل فقد ترمجها . الركحي فكان كله يصب يف املشهدية
 يف حوار تȢازيل بني املȢين إمساعيل احلطاب والراقصة ليليا الدƵاين أو الراقصة اجلزيري

خȒراء، وƱد أيȒا أن املتقبل مساهم يف العملية الفنية من خالل التصفيق أحيانا والرقص 
أحيانا أخرɁ مسايرا لɌيقاț يف أبعاده احلسية واجلسدية وهي عملية احتواء املتفرǯ يف 

هذا على مستوɁ اإلغرائية املقدم من قبل اجلنس اإلناǭي أي . ة العرȏاملساƵة يف عملي
الراقصات املوجه إىل اجلنس اɇخر أال وهو الرجل، أما على مستوɁ اإلغرائية الذكورية فǚن 
الفاضل اجلزيري قد مرر مشهدين على قدر من اإلباحية، جسده أوال بالرقصة املثرية اليت قام 

 من اخللف إىل األمام من )حوضه(Ơريك وسطهاللون املتمثلة يف األمسر " خايل نصر" هبا 
، Ưاطبا بذلك )ويزŊمĈ(بداية الرقصة إىل Œايتها يف اƟاه املتفرجني، مرتديا لباسا أبيȐ وشفافا 

ضرة يف العمل واليت كانǨ متابعتها هلذا املشهد بترمجة عيانية اشهوŁانية املرأة املتفرجة احل
  .صامتة ودقيقة

اليت " يونĈ دłرŃمŁسŃا األĆامŁيŁ"، وقد سلك الفاضل اجلزيري نفس املنحى أǭناء أغنية هذا
 إىل األمام ويف اƟاه املتفرǯ فاƠا رجليه Ɯوضهقدمها صالح مصباح وهو يف وقفة اƲنائية 

w يعƎ عن إباحية إىل أبعد ويديه من بداية األغنية إىل Œايتها، فكان هذا التشكل اجلسدي
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جدلية "فيكون بذلك قد طرح طرحا جنسيا، Ƹلق الشعور باللذة واملتعة وهي  احلدود،
ولسائل أن يسǖل هنا هل أن . 1"مردها باألساƢ ȃوضع اجلسد بني جنسيته واألخالق

اجلزيري يف عرضه للنوبة قد اعترف بالزƱي كفنان أكثر من االعتراف بالفنان كزƱي؟ لكن 
 التحليل يف سياق داخل الصورة االجتماعية املȒطربة اإلجابة عن هذا السǘال Ơتم علينا

واملتȢرية اليت شهدها األقلية السود يف اجملتمع التونسي الذين Ź استȢالهلم يف بيوت األǭرياء 
ففي عرȏ النوبة، ال ƹكن الفصل بني اجلسد واجلسد، األول بوصفه بنية . وخاصة البايات

  .فيا واجتماعيا يتواصل فيه البدين بالتصوريعȒوية بيولوجية والثاين بوصفه بناء ǭقا

çN  µ×Šb“¾a@òÜu  

رمستها الفرقة مع اجلمهور املتفرǯ، وهي تدل على ) دائرة(كانǨ يف شكل حلقة 
ǯابية للمتفرƶفهذه احللقة يف حقيقة األمر مل تكن حقيقية . التالحم واملشاركة التلقائية واإل

فهǘالء هم أطفال ونساء ورجال تابعني . Ưتلف مظاهرهاوطبيعية وال تعƎ عن االحتفالية يف 
  . 2"النوبة"إىل اجملموعة املشاركة يف عمل 

-ț 16. صورة-  

  
    من أجȰ استدراجȼ للمشاركة يف اɍحتفاليةاجلمهورمȜ  صانȜ الفرجةاƩلقة والتحام 

                                                 
" لنانسي عجرم" أخاصمك Ǔه"جدلية املوسيقى واجلسد يف اجملتمع العريب لصورة مابعد احلداǭة  ،)رضا(اهليشري  1
سيقى، املعهد ƴوذجا، Ɯث لنيل شهادة املاجستري يف اجلماليات وعلوم وتقنيات املو" ملاجدة الرومي" كن صديقي"و

  . ȋ . 56،2004/2005العايل للموسيقى بسوسة، 
2   Ǹبسوسة10/05/2005من خالل لقاء مع إبراهيم البهلول بتاري .  w
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 2.5 /2-IIïÔîì¾a@ÝîÜznÛa@  

 ما تركه املǭǖور الشعƑ، وسيقى اليت وșفها الفاضل اجلزيريمل تتجاوز امل
فيصل "فكانǨ االختيارات متنوعة من موسيقى شعبية جربية قدمها عازف الزكرة 

وموسيقى " إمساعيل احلطاب"إىل جانب املوسيقى البدوية اليت قدمها " عطية
واملوسيقى من الصعيد " صاſ الفرزيȔ"و" اهلادي حبوبة"الربوǷ اليت نفذها 

جسور التواصل اليت كانǨ توجد بني الريف " زيرياجل"املصري اليت أǭار هبا 
التونسي والريف املصري عن طريق اهلالليني الذين مازالوا ƹثلون جزءا هاما من 

 بشكل  فرحات سابقاءرجاالذاكرة الشعبية التونسية واملصرية واليت استȢلها 
  .كما أشرنا سابقا" اجلازية"واضح يف مسرحيته 

يقية الشعبية حاول الفاضل اجلزيري ومسري لكن كل هذه األنواț املوس
 Ȑدخال بعǚة أحيانا، بȒها ومتناقȒالعقريب أن يظهرها مندجمة ومنسجمة مع بع

       والقيتار باȋ(Piano) والبيانو(Batterie)اɇالت الȢربية كالباتري
(Guitare basse)والقيتار صولو (Guitare solo)واهلوبوا            

(Hautbois)رمونيكة واهلا(Harmonica)والكمنجة (Violon) 
أما . (Trompette) والترومبات(Flûte) والفلوت(Accordéon)واألكرديون

 الثقافة هذهبالثقافة العاملية الȢربية،  مرتبطا جعل العمل اهلدف من ذلك، هو
أما األغاين اليت استعملها يف . املشتركة معنا يف بناء التاريǸ اإلنساين اجلماعي

 ȏالعر țري والنوȒاحل Ƒالبدوي والشع Ƒالديين والدنيوي الشع țفهي من النو
ƹكن أن نصنفها يف اجلدول اɇيت كما يلي . اإلفريقي والصعيدي والوطين الثوري

  :وحسب االƟاهات الركحية واملوسيقية اليت اơذها اجلزيري
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òîÔîì¾aë@òîz×‹Ûa@òîÏbÔrÛa@pbèuìnÛa@‹ÈÛ@IòiìäÛaH  

-ț 59. جدول-  

اسم األȡنية 
أو املعȂوفة

țالنو Ɂتوǂيف اșالتو 
اƟɍاه 
  املوسيقي

ƴدح 
  األقطاب

حȒري 
ديين 
Ƒشع  

  مدح
Ƒغريب+ رقص شع  

  )قيتار باȋ+بيانو+مزود(
املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

موسيقى 
  شعبية

بدوي 
  جريب

موسيقى 
  Ǔلية

 Ƒرقص شع +
  (Chorégraphie)غريب

املثاقفة الركحية 
  يقيةواملوس

  ربوǷ طيح لتايل
غزل 
Ƒشع  

 Ƒرقص شع +(Rapp)  

+ قيتار صولو(
  )ترومبات+باتري+بيانو

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

ما بني 
  الوديان

  بدوي
غزل 
  إباحي

Ƒغريب+ شع 

  )زكرة+كمنجة (
املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

سيدي عبد 
  القادر

حȒري 
ديين 
Ƒشع  

  مدح
Ƒغريب+ شع  

  )ار باȋقيت+بيانو+مزود(
املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

 بابا Ɯرين
حȒري 
ديين 
Ƒشع  

  مدح
Ƒإفريقي+ غريب+ رقص شع  

(Contrepoint) 

املثاقفة الركحية 
w  واملوسيقية
w
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ياما لسمر 
  دوين

حȒري 
Ƒمدح  شع  

Ƒرقص شع +
  (Trompette+Piano)غريب

 باȋ+باتري +زكرة

(Rapp)  

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

ة يام العوين
  الزرقة

حȒري 
 دنيوي

  غزل
 Ƒغريب+ شع  

 (Piano)بيانو+ زكرة 

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

موسيقى 
  مصرية

ريفي 
  مصري

موسيقى 
  Ǔلية

  شعƑ تونسي+ شعƑ مصري

اإلفصاح والتبطني من خالل الرواية 
  اهلاللية املصرية واملȢاربية

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

موسيقى  الدغباجي
  شعبية

ين وط
  ǭوري

Ƒغريب+ شع  

  )باȋ+بيانو+زكرة(

(Contrepoint) 

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

  غزل  ربوǷ  ياكدللي

Harmonisation+Violon)غريب

+Basse+piano+danse de 
claquette+improvisation 

tzigane…)  

املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

على رايس 
  األƜار

حȒري 
ديين 
Ƒشع  

  مدح
Ƒغريب+ شع  

  )باȋ+ زود م(
املثاقفة الركحية 
  واملوسيقية

  w
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 واملǭǖور تكون إال ذلك املوروǫإن األحلان املوșفة يف عرȏ النوبة، ال تعدو أن 
املوسيقي الشعƑ بǖوزانه ونƎاته وحركاته اللحنية، منها احلȒرية اللهجوية ومنها البدوية اليت 

غاين الشعبية املستعملة هي املتداولة على فكل األحلان واأل. Ź تنفيذها باألسلوب اهليتريوفوين
فمن خالل مساعنا لɊحلان املǘداة . ألسنة عامة الشعب الذي Ʒفظها ويرددها عن șهر قلب

 واملȢنني واملوسيقى املصاحبة هلم، نالحظ أŒا ال Ȓơع إىل 1من قبل عازف الزكرة واملزود
وال باهليتروفونية، بل هي Ȓơع لنظام أي قاعدة موسيقية؛ فال هي باهلارمونية وال بالنقاطية 

  .اهليتريوفونية املرƟلة

 فالفاضل اجلزيري مل يŁتŁدŁخŉل يف هذا . إذن، Ƣيز هذا العمل ȒƜور لɈالت الȢربية
املزيǰ املوسيقي املتناقȐ فهو كما يقول؛ أن اɇالت الȢربية املصاحبة قد استعملها كديكور 

ǯيف موسيقي، وأن اإلزعاșلق  وليس كتوƸ مكانه أنǚربية، بȢالت الɇالصادر من هذه ا 
إال أن هذا الرأي ال ƹكن النظر إليه من جانب موسيقي تقين علمي، . فȒاء موسيقيا جديدا

بل من جانب فين ال غري؛ فهذه املوسيقى قد Ź تǖطريها والتحȒري إليها من قبل موسيقيني 
مل والتǖقلم مع هذه النوعية من املمارسة، من ƹتلكون Ɵارب ال بȃǖ هبا وƷذقون كيفية التعا

 (Piano) وعماد الƎادعي على Ǔليت البيانو(Violon)بينهم مسري العقريب على Ǔلة الكمنجة
 خالد السنوسي الذي أشرف (Hautbois)وعلى Ǔلة اهلوبوا (Accordéon)نواألكورديو

 املنجي املاجري (Harmonica)موسيقيا على معظم عروȏ اجلزيري، وعلى Ǔلة اهلارمونيكة
  هشام محريǨ(Guitare) احلبيب العاشق وعلى Ǔلة القيتار(Violon)وعلى Ǔلة الكمنجة

  .وغريهم

فمن املفارقة اللحنية املوșفة يف العرȏ هو Ƣازǯ أƴاȓ موسيقية شعبية مع أساليب 
ة خطني  بǚضافإال أŒا ƢازجǨ وتفاعلǨموسيقى غربية ال ƹكن هلا أن تتمازǯ أو تتفاعل، 

بǔلة البيانو باستعمال  ƞ(Do mineur)قام دو صȢري " ةڤرŃة الزŉنŁيŃوŁ العŃمŃيŁ"حلنيني يف أغنية 

                                                 
فيصل عطية وسامل خلف ومعاوية اجلندويب : استعمل اجلزيري يف عرȏ النوبة أكثر من عازف زكرة ومزود  1 

  .محد بادوȃ ومراد العياري على Ǔلة املزودوالناصر على Ǔلة الزكرة وعبد الكرƇ الفيتوري وأ
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 مع مسايرة (Accords Harmoniques) واملركبات اهلارمونية(Arpèges) اهلرباجات
ȋلة القيتار باǔإيقاعية حلنية ب(Guitare basse).  

c@N  @Éß@ÝßbÈnÛa@òîÛŁa@óÔîì¾a@ @

نوبة موسيقيا على مجلة من التراكيب اللحنية اليت ال Ȓơع إىل أي قاعدة اشتملǨ ال
علمية موسيقية فهي ال تعطي مفهوما هارمونيا وال نقاطيا وال هيتريوفونيا كما ذكرنا سابقا، 

ولكن ومع ذلك فهي . فهي مجلة من التركيبات املوسيقية احلرة بدون حدود أو قيود فنية
ن قدرة احلȒور الذهين يف عملية االرƟال من قبل Ưتلف تشكل مظهرا فنيا ناƟا ع

وخري دليل على ذلك اللحن اجلريب الذي نفذه فيصل عطية . املوسيقيني املشاركني يف العمل
اعتمد األول على صورة . واملصاحب بǔليت القيتار باȋ والبيانو النوț الƎابرياملتمثل يف 

النهاية مع حماولة إǭرائها شيǞا فشيǞا يف حني أخذ إيقاعية معينة دون تكلف من البداية إىل 
عازف البيانو الشكل املرƟل وذهب به إىل أبعد احلدود حيث كانǨ مصاحبته للحن يف عدة 

 ا أحيانا مركبات منفذة يف أماكن أساسية من اللحن وبǚيقاț مȒبوȓ، وأحيان؛أشكال
  .أخرɁ تتايل ǭالǭيات على مستوɁ القرارات واجلوابات

änÛa™bi@ŠbnîÔÛa@òÛŁ@ïÇbÔí⁄a@zÜÛa@Þëb@ @

- ÁîjÛa@bèÜØ’@À@òjyb—¾a1  
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         - åzÜÛa@Éß@Þëþa@ÝÇbÐnÛa1  

  
  

          
      -  åzÜÛa@Éß@ïãbrÛa@ÝÇbÐnÛa2  

  
 

 

 

 

                                                 
  .تدوين شخصي  1

w  .تدوين شخصي  2
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 387

@ @

ìãbîjÛa@òÛŁ@ïÇbÔí⁄a@zÜÛa@ÞëbänÛa 

- òîäzÜÛa@òîÇbÔí⁄a@òjyb—¾a@[Þëþa@ÞëbänÛa1  

@ @
             
       - òîäzÜÛa@òîÇbÔí⁄a@òjyb—¾a@[ïãbrÛa@ÞëbänÛa 2  
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  - [sÛbrÛa@ÞëbänÛa يات يف مساحة القرارات واجلواباتǭالǭ التفاعل الكلي مع اللحن يف شكل تتايل   

  
@lN@òîjÈ“Ûa@òîäËþa@Éß@ÝßbÈnÛa@ @

الشعر الشعƑ، الذي من خالله يصف الشاعر املرأة  غزليات  Ʊد يف مȒمون األغنية
ويعƎ هلا عن أشواقه، كما يصف هلا فرحة اللقاء وحرقة الفراق وƷاورها وƸاطبها بصور 

" ليليا الدƵاين"تعتلǰ فيها جوانب من العواطف اجلياشة، بǚيقاț موسيقي تفاعلǨ معه املȢنية 
Ǝائي يعƹري ويف حوار إȢيف جسدي راقص مșعن االحتفالية يف أبعد حدودها مشركة بتو 

øصالح مصباح"و" اهلادي حبوبة"و" إمساعيل احلطاب"معها بقية املطربني والراقصني ك."  
@òîäËcIòÓŠÛa@òäíìÈÛa@âbíH     

     قǊلƍي وŁقǐتŁاĈȇ املǈلǐقǈىيŁامō العŃوĈينŁة الزŉرŃقǈة

øيĈة عĈعŃمŁد ŃحŁسŃمĈتŃو   ĈيينĈقǈالŃت ĈيǐƟ ŁƓøŃمĈياĈن  

  وŃمĈنŃ كǈاسĈكŃ تĈرŃوĈينĈي   وŃيĈطǐفĈى لǐهĈيبŃ احلǈرŃقǈة

                            حŁرŃقøĈةǐ جŁاŃȇ قǐوĈيŉة    وŃدŁايøŁا مĈنŃ عĈينŁيøŉة

                            لøǐوŁقǐتŁاŃȇ مŁاكŃ هłونĈيŉة   تĈتŃكǈلøƍمŃ بĈالدŉرŃقøǈة

  دĈكŃ   وŃاللƋحŃفǈة مŃوŁاتĈيŁة عłودĈكŃ الدŉرŃقǈة اللƍي عŃلǈى خŃدłو

w   وĈشŃنøŁاشĈنŃ عŁلǈى زŃنłودĈكŃ   مøŃوŁاتĈنيŃ هŁاكĈ الŁȢرŃقøǈة
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  مŃرŁيŃȐō كǐثĈرŃ اهŃرŁاجĈي   وŃعĈنŃدĈكŃ إĈنĈǨŃ عŃالǈجĈي

   دŃخŁلŃǨǐ عŃلĈيكŃ بĈالبŁاجĈي   يĈزōيøنĈي مŃنĈ الفǊرŃقøǈة                    

 كŃودĈنłى زŃلǈ عŃنŃاشĈنŁشŃ" ر املثرية للعواطف واجلالبة لالنتباه كøتثري هذه الكلمات الصو
ŃمŁوĈاتŃنيŁه ĈاكŁȢال Ńو" ةڤر"ŃدŁخǐلŃǨŃع ĈلŃيكĈب ŁالبĈاجĈي يōزĈينĈي مǐلĈالف Ńو" ةڤر "ĈيǐطĈفǈي لĈهŃيبǈاحل Ńفهي ". ةڤر

ه تعƎ أيȒا عن الرجل يف عالقته باملرأة، وقد جاءت يف صيȢة خطاب اɇخر ويف صيȢت
فمعظم هذه الكلمات تقوم على ". كŃودĈنłى زŃلǈعŃ" و" كŃودĈة عłيŉاتĈوŁمŃ" و" كŃودĈدłخŃ: "الثنائية

 ،ȏرȢخر والذوبان فيه دون العثور على داللة رمزية إبداعية للɇالتوتر العاطفي الستجالء ا
ة يف أما لباȃ الشاشيŉ. فكل املشهد يف هذه األغنية يصب يف الفرجوي واالحتفايل ال غري

ņهذه الصورة املشهدية، فهو ال يعين التستņارة البصرية الثقافية ر أو التعرǭي، بل يقصد به اإل
  . 1اليت تصدم العني عند املشاهدة

  
óÔîìß@òîäËc@IòÓŠÛa@òäíìÈÛa@áí@H  

-ț 2-48.ترقيم موسيقي  

  
  

                                                 
1   ȏالعر Ƈتقد Ǩالنوبة شكال إشهاريا جمانيا ودون قصد، حيث الحظنا يف السنوات اليت تل ȏذت الشاشية يف عرơا

  .  Ǟة النسائية لصاſ الفيف بيع الشاشيةرواجا كبريا 
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@òîäËc@óÔîìß@Éibm@IòÓŠÛa@òäíìÈÛa@áíH  
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åí‹¢@bibi  
ŁيبĈلŃحŁو ŃصƍلŁي خĈيدĈا سŁي ŃينĈرŃحŁا بŁاب  

ǐانǈطǐلłا سŁي ŃهǓ ǐانŁيوĈى دǈولłم  
ŉيǈلŃع ŃنĈحŃيĈة وŉيĈمŃجŁع ŃدǐلĈو  

Þëþa@ïãìÏënîa@ÝØ“Ûa1  

  
ïãbrÛa@ïãìÏënîa@ÝØ“Ûa2  
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راكيب اللحنية اليت وșفها اجلزيري يف عرȏ النوبة، أن نالحظ من خالل الت
العمل بل كانǨ االƟاهات املوسيقية والركحية قد أخذت شكل املثاقفة يف مجيع مراحل 

، حيث مزǯ بني الرقص الشعƑ التونسي والرقص مركز تفكريه يف الكثري من أجزائه
تراكيب موسيقية تونسية العصري، واستعمل بعȐ عناصر املوسيقى الȢربية ووșفها على 

  .شعبية

x@NòÜàÈn¾a@pbÇbÔí⁄a 

-ț 60. جدول-  

țيقاɋيقاعي اɋالتدوين ا 
 ȯأو املثا ȏالغر

  الغنائي

الفزاعي    
12/8 

 اإلشهار لالحتفالية

سعداوي 
  بدوي

12/8  
 

دخول التمهيد إىل ال
 يف االحتفالية

بطاƷي بدوي 
4/4   

  عزف زكرة

 )فيصل عطية(

ņ2/2اين فز  
 

 "Ƈ األمسر دوين"أغنية 

 )صالح مصباح(

أو  ةڤسو
ņالسǎميال  

12/8  
  

 

  "طيح لتايل"أغنية 

w  )حبوبة(
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ǎأو  يجعال 
ņةالسي  

6/4  

 "ما بني الوديان"أغنية 

 )إمساعيل احلطاب(

 الȢيطة 

6/8   

Ƈ العوينة "أغنية 
  "الزرقة

  بونوارة

2/2   

" بابا عبد القادر"أغنية 
 "راكب عل احلمراء"و

 )غناء مجاعي(

مصمودي 
   4/4صȢري 

  رقص شرقي

 )اجلازية اهلاللية(

ŁمŃȢŃيبر  

 6/8   

  "هاك دللي"أغنية 

 )حبوبة(

ņايبالز  

12/8   

على رايس "أغنية 
  "األƜار

 )غناء مجاعي(
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  6 /2-II@òîìÔİÛa@òŠbà¾a@À@ðìu‹ÐÛa  

إن الظاهرة االحتفالية يف املواسم الدينية الكɁƎ، هلا ما يƎرها عند 
لباحث وإذا كان من املƎر االفتراȏ بǖن أصل هذه الظاهرة ديين حمȐ، فǚن . ا

    هذا االفتراȏ املزعوم يفقد الكثري من مƎراته من الوجهة الدينية السليمة،
كل ما يتصل هبذه الظاهرة من لوازم الذاكرين إƴا هو شيء Ưتلق ألن " 

  .1"ومنسوب إىل الدين

يا يف تونس، نالحظ  لثقافية اخلاصة بالزوا  فعند رصدنا للمعطيات ا
لتونسي منذ بداية القرن العشرين إىل  الكثري من التحوالت يف بنية اجملتمع ا

 والروحية من جهة 2يومنا هذا وتعامال واضحا بني șاهرتني؛ الطرقية
Ɂد يف أغلب األحيان اختالطا واضحا . والفرجوية من جهة أخرƱ لذلك

لتمييز فيه بني ما هو ديين وما هو دنيوي كما أن هذه التحوالت مل . يصعب ا
لزاوية يف البوادي والقرɁ واألرياف ويف املدن  تعرف منعطفا خارǯ وșيفة ا

لزاوية. على حد السواء لتونسية سيطرة  على ا3وقد سيطرت ا لثقافية ا حلياة ا
أما هذه الطرق . كبرية، إذ ال توجد ناحية من نواحي البالد ơلو من زاوية

لتيجانية  فيمكن تقسيمها إىل أربع لقادرية والرمحانية وا أساسية، وهي ا

                                                 
، الرباȓ، منشورات وزارة ǯ ،. 1، أضواء على التصوف باملȢرب، الطريقة العيساوية نوذجا)عبد الرمحان(امللحوين  1

  .2003ȋ ، .297الثقافة، 

وهي عبارة عن . هي االنقياد املطلق، واالعتقاد يف اليقني الصويف من خالل Ǔداب التصوف وǓداب الذكر: الطريقة  2
ه والعبادة جمتمع صȢري للتعبد Ʒوم حول دائرة واحدة وهي تربية األرواح وتوجيهها إىل رفȐ النعيم الدنيوي والزهد في

، األغاين التونسية، املرجع )صادق(الرزقي: أنظر.  الدائم يف اɇخرةوالتقوɁ واخلوف من اǃ والطمع يف اجلزاء بالنعيم
ȋ ،104. السابق.  

3  Ǝتلف عن اجلامع، ال يوجد به منƸ ريȢفوه . هو مسجد صșرجال الدين الذين و Ȑوبع Ǹبعمل املشاي Ȕارتب
w   . كمدرسة لطريقة معينة
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 اليت șهرت يف 2ولعل من أشهر الطرق يف مشال إفريقيا هي الطريقة العيساوية. 1واملدنية
 مǘسس هذه الطريقة، واليت سنتناوهلا بالدرȃ ال 3نسبة ǂمد بن عيسىمكناȃ وهي 

كمظهر وممارسة طقوسية فحسب، بل كشكل احتفايل فرجوي استرعى اهتمام كل 
  .الشرائح االجتماعية باختالف مستوياهتا

          Ȑثل الفرجة يف الليلة العيساوية فرجة بصرية ومسعية وروحية، فرجة يتحقق يف بعƢ
فرجة تقدم فيها القرابني لɊولياء الصاحلني . ملتلقينبها اختالȓ بني صانعي الفرجة واجوا

 غري منتسب لطريقة من الطرق أو فقلƋ أن يوجد واحد " ويشارك فيه العديد من املريدين؛
زاوية من الزوايا الشهرية، حƓ صار الناȃ يتحاشون أن ال يكون ألحدهم طريقة، ملا اشتهر 

بينما يقول أمحد . 4"إن من ال طريقة له فطريقته الشيطانيŉة: من املثل السائربني العامة 
خواجة أن أتباț الطرق يف تونس هم أقليات وأغلبهم من  الفǞات اǂرومة اليت تبحث عن 

                                                 
، سلسلة ) إىل بداية الثمانينات20قراءة يف الثقافة الدينية بتونس من بداية القرن (، الزاوية șاهرة ǭقافية )كمال(عمران  1

ț ،دابǓ .37 ،ارية يف تونس القرن العشرينȒواهر حș عنوان ǨƠ ،،شراف عبد اجمليد الشريف، تونسǚمنشورات ب 
  : الطرق كما يلي كمال عمران يف هذه الدراسة يعرف.1996ȋ ،. 89-90كلية اɇداب منوبة، 

وهو باعث الطرقية، وقد دخلǨ هذه الطريقة تونس يف ) هø 561/هø 471(نسبة إىل عبد القادر اجليالين: القادرية - 
هو أبو مدين شعيب وقد مر بتونس وأرسى فيها ) ƛاية(حياة شيخها على يدي تلميذ مريد انتصب شيخا باملȢرب 

  .حǨ له عالقات متينة مع مشايǸ منهاالطريقة وأصب
وهي فرț من أصل Ǔخر من الطرقية، سورية املنبǨ وقد كانǨ بالد الشام كبالد الشرق بصفة عامة، :  الرمحانية-

 .ولعل الرمحانية أبرز الطرق اليت أغرت التونسيني. مناخا مالئما النتشار الطرقية
، اتصل به ابراهيم الرياحي بفاȃ فتǭǖر به ونقل )1230/1814 تويف(حب هذه الطريقة أمحد التيجاين صا:  التيجانية-

 .عرفǨ انتشارا يف الشمال ويف الوسȔ على حد السواء. عنه الطريقة
تولدت املدنية عن القادرية وعن الشاذلية فهي Ƣثل شخصية حمورية يف عامل الزوايا والطرقية هي أبو احلسن :  املدنية-

  .    م1723/ هـ1136تالميذه الروحيني هو العريب بن أمحد الدرقاوي من املȢرب تويف سنة الشاذيل عن طريق تلميذ من 
2 Cِ.f. POCHE (Christian), Maroc ; Confrérie des Aissawa Tayfa de Cheikh Sidi Mohamed, 
Paris, Acte de colloques, Avril 2002. pp. 1-7. 

بن ...بن سيدي زيد بن رمحون بن سيدي زكرياء ...سيدي عمر هو سيدي حممد بن عيسى بن سيدي عامر بن   3
موالنا وسيدنا علي ابن أيب طالب وفاطمة الزهراء ابنة رسول اǃ صلى  بن... موالنا إدريس األكƎ بن عبد اǃ الكامل

   .ȋ. 226-227.  املرجع السابق، ȋ،)عبد الرمحان(امللحوين :أنظر. ه933øاǃ عليه وسلم، املتويف سنة 

w  . 100 .، األغاين التونسية، املرجع السابق، ȋ)الصادق(الرزقي  4
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ȃ عقلية وهذا بطبيعة احلال موقف وƠليل عام يكرņ. 1االنعتاق اجلسدي والروحي من ضȔȢ الواقع
إن هذه الظاهرة اليت نتحدǫ عنها، . عات الفقرية واǂرومة اليت نظر فيها علماء االجتماțاهلمجية يف اجلما

  :هتم كل الشرائح يف اجملتمع؛ إذ يصنفها كمال عمران من حيث املستوɁ التعليمي على النحو التايل

ïàÜÈÛa@ôìn¾aë@ä§a@ky@ŠaëÛa@Ñîä—m  

-ț 2 -61. جدول  

 استنتاǯ أنواț الشواȰȡ نساǒ  الشواȰȡأنواț رجاȯاملستوɁ التعليمي

40% أميون

العالǯ واملشاكل 
املهنية والزوجية 
 والتƎك

%60 
 ǯوالزوا ǯالعال

 والتƎك

أكثر زيارة 
للنساء، مقارنة 
 بالرجال

 العالǯ والتƎك %25 العالǯ والتƎك20%  تعليم ابتدائي
أكثر زيارة 

للنساء، مقارنة 
 بالرجال

ǯ والتƎكالعال30%  تعليم ǭانوي  10% 
ǯوالزوا ǯالعال 
  والتƎك

أكثر زيارة 
للرجال، مقارنة 

 بالنساء

10%  تعليم عايل
العالǯ واملشاكل 
املهنية والزوجية 

التƎكو  
5%  

 ǯوالزوا ǯالعال
  والتƎك

 زيارة للرجالأكثر 
 بالنساء مقارنة

                                                 
اإلحساȃ الفردي أو  زيارة األولياء الصاحلني يف سياق  منتǖيت قد .162 .، املرجع السابق، ȋ)أمحد(خواجة  1

كالوالدة واخلتان دنيوية الدينية وال من خالل املناسباتالعائلي  يف االحتفال أو ،بالȔȢȒ االجتماعي اليومياجلماعي 
ȃأي مكروه يهدد ...والعر ǫأنظر.يالعائلتوحد ال أو حدو :  

 - DRISS (Mohamed), La tradition orale et les spectacles contemporains en Tunisie, décadence 
ou évolution, thèse de 3e cycle en cinématographie, Université de Paris I, Panthéon- Sorbonne, 
UFR Art et Archéologie, 1979/1980, p. 109.  

ȋ. 110-111.  w.، املرجع السابق، ȋ)كمال(عمران  2
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- ț 16.رسم بياين-  

0

10
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30

40

50

60

أميون تعليم ابتدائي تعليم ǭانوي تعليم عايل

ȯرجا
ǒنسا

 

رسم البياين، أن زيارة األولياء الصاحلني، تسري يف اƟاه نالحظ من خالل هذا ال
 لدɁ % 5 إىل % 60تنازيل كلما تقدمنا يف املستوɁ التعليمي، حيث تȢريت النسبة من 

كما أن نسبة الزيارة هلذه األولياء من قبل .  بالنسبة للرجال% 10 إىل % 40النساء، ومن 
  .ليميةالرجال والنساء، هي متقاربة يف كل مرحلة تع

1.6 /2-II  òíëbîÈÛa@òÔí‹İÛa@À@áîÄänÛa  
cN  ðŠa†⁄a@ÝØîa  

سنقوم يف هذا اجلزء من البحث، بتحليل املظاهر االحتفالية حلȒرة العيساوية يف أحد 
الزوايا التونسية، وهي زاوية سيدي داود ƞعتمدية املرسى، وما Ơمله من عناصر فرجوية 

كل تلك الطقوȃ واملظاهر الفرجوية االحتفالية اليت . Ȓơع جملموعة طقوȃ دينية ودنيوية
استلهم منها الفاضل اجلزيري الكثري من مالحمها ونقلها يف شكل مشاهد مسرحية فرجوية 

  . وƟمع هي األخرɁ بني الديين املقدȃ والدنيوي الفرجوي... تعتمد على الرقص واإلضاءة

ويف العديد من القرɁ واملناطق  دتقوم احلȒرة يف الليلة العيساوية بقرية سيدي داو
  على جمموعة من عناصر الفرجة كاملوسيقى والفȒاء واألزياء واإلضاءة وتǖخذالتونسية،

wكما أن للطريقة العيساوية . طابعا احتفاليا حني ترتبȔ بالزمان واملكان أي باملوسم وبالزاوية
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تها مصدرا لالنبهار املتمثل ، ƶعل من عملها وممارسهيكال إداريا، ةاليت تȒطلع بعمل احلȒر
ويشرف على تسيري أعماهلا ورعاية مصاحلها شيǸ . يف املتابعة البصرية املسترسلة

ويتركب هذا اهليكل من شيǸ الزاوية وشيǸ احلȒرة وشيǸ . الطريقة العيساوية
كل هǘالء املشرفني على سري العمل . العمل والباȇ شاوȇ والشاوȇ والباȇ عالمة

 الزاوية  يعملون يف حركة دائمة، من خالهلا يقع جلب انتباه زائريņيف هذه الطريقة
ونورد . الذين هم يف غالب األحيان ليس هلم أي علم ƞا يدور داخل هذا التنظيم

  :دور كل واحد من هǘالء

  - òíëaÛa@„î’: فيه أن يكون جمازا وينتخب من قبل فقرة ȓالزاوية( يشتر țأتبا (
 الطريقة وتنظيم أعماهلا وقيادة الفقرة يف داخل الزاوية ويف وهو الذي يسهر على شǘون

  .خارجها

          - ñ‹›¨a@ „î’: رةȒالزاوية وهو الذي يشرف على احل Ǹيعني من قبل شي 
  .العيساوية

  - ÝàÈÛa@ „î’: ية" ويطلق عليها بالعاميةƟالɇفيه أن يكون ملما "ا ȓويشتر ،
  . إيقاعاهتا وƠويراهتابالطبوț والنȢمات وحاذقا للنوبات و

          - •ëb’@•bjÛa: رة يف شكل حيوانȒناء احلǭمر أơ وهو الذي يقدم العلف للذي 
  .من احليوانات

  - •ëb“Ûa:يكلف بالسهر على الزاوية وفتحها واستدعاء الفقرة .  

          - òßýÇ@•bjÛa:رجات  يكلف بالعناية باألعالم وحماملها وتنظيمها وخاصة عند اخل
  .1العيساوية

  
  

                                                 
، السماț عند الصوفية واحلياة املوسيقية بصفاقس يف القرنني التاسع عشر والعشرين، صفاقس، )علي(حلشيشةا: أنظر 1

2000ȋ ،. 15.  wمطبعة سوجيك، 
w
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lN óÔîì¾a  

تŁخلق املوسيقى يف الفرجة العيساوية تباعدا بني الفرقة العيساوية ومجهورها، حيث 
وƟلبه إليها ) اجلمهور(نالحظ جمموعتني متفرقتني Ƣارȃ األوىل تǭǖريا مباشرا على اɇخر 

جما يف جمموعتها  ويذوب يف عملها مند1شيǞا فشيǞا إىل أن يرƢي بنفسه يف ساحة احلȒرة
ņمȒالذي هي عبارة عن املتنفس الروحي والفرجة اليت تتƑيȢمل البعد الƠن و.  

 يبدأ عمل العيساوية بالذكر والتوسالت ويتطور بعد ذلك شيǞا فشيǞا باإلنشاد الذي 
وتكون جلسة املنشدين يف شكل دائري أو نصف . Ʒقق معادلة Ɵمع بني الذƍكر والصوت

أحد احلفاȗ الذي ƷيȔ به الذاكرون واملنشدون الذين يتناوبون فرديا أو دائري يتوسطهم 
. بصوت مرخم وقوي" وŉ هłوŉهł"ويقف وراءهم جمموعة أخرɁ يرددون . مجاعيا على اإللقاء

 إال أنه .أما اɇالت اإليقاعية املستعملة فهي مقتصرة على الطار والبندير والنȢرات والتصفيق
 ،2" عيساوية أخرƟ Ɂمع بني الȢناء واɇالت اإليقاعية واɇالت اهلوائيةباإلمكان إƶاد فرق" 

منطقة تلمني من والية قبلي أو غريها من املناطق و منطقة صفاقس مثلما هو الشǖن يف
 Ɂالبالد التونسيةداخل األخر.   

-ț 17. صورة-  

 
  -)تونس( جلسة أتباț الطريقة العيساوية بسيدي داود-

                                                 
أما من الناحية االصطالحية فهي تعين االحتفال . أو التواجد يف مكان معنيمشتقة من فعل حȒر وتعين احلȒور   1

وقد حاول . وهي من الطقوȃ الشائعة يف البالد التونسية. الديين والذي يقام عادة يف الزوايا التابعة لɊولياء الصاحلني
  .جويالفاضل اجلزيري أن ينقل عمل احلȒرة من فȒائه املقدȃ إىل فȒاء دنيوي احتفايل فر

2 GUETTAT (Mahmoud), La musique classique du Maghreb, op. cit. p. 179. w
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xNõb›ÐÛa@@@ @

. إن أغلب الفȒاءات الفرجوية هي فȒاءات احتفالية دنيوية أو مقدسة
فاالحتفالية الدنيوية ƶمع فيها يف غالب األحيان بني اجلمهور وصانع الفرجة وبني 
العالمات الواقعية والعالمات االفتراضية، وهو يف Œاية األمر يساعد على تǖسيس 

أما الليلة . 1خالل النظرة التخŁيŊلĈيŉة للمكانصورة عن بنية درامية للفرجة من 
 يشترȓ فيها أن يكون "احلقيقية"العيساوية ويف ممارسة طقوسها ويف Ơقيق الفرجة 

.  أو زاوية"مسكونا"، Ɯيث يكون مرتال "األرواح"املكان مقدسا لكي تستمد فيه 
  .2"تصبح األضرحة واملقابر واملزارات فȒاءات مقدسة "لذلك 

 

  -18.ة ț صور-

 
  -املظهر اɍحتفايل حوȯ الȂاوية واختɎط املتفرǯ بصانعي الفرجة-

  

  

  

                                                 
  .كل ما ينجز على مسرح ƹثل فȒاء ơيليا وليس حقيقيا  1
، "الفرجة بني املسرح واألنثروبولوجيا"، املقدȃ والفرجوي يف الليلة العيساوية، كتاب مجاعي عنوانه )يونس(الوليدي  2

2002ȋ ،. 35 .  w، ت كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية منشورا تطوان،ات، املȢرب،سلسلة أعمال الندو
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†N@iý¾a@ @

Ƣثل املالبس يف الليلة عيساوية عالمة هامة يف تشكƌل الطريقة ومعرفة ممارستها 
د من هذه املالبس يعƎ عن حالة أخرɁ يصل إليها أتباț كذلك فǚن التجرņ. وطقوسها

ويتمثل هذا اللباȃ يف أبدان مثل . 1عيساوية خاصة عند التصفيق واإلنشاد على إيقاț اجملردال
ǐاجلŁبĈايŁب والبŁرĈيس اليت تكون مصنوعة من الصوفان . Ɩعن مع Ǝتع ȃفهذه الطريقة يف اللبا

ه واضح ملفهوم التصوف اجملسم يف املتعبد الفقري، فالصويف هو العبد الزاهد عن الدنيا املتوج
 للداللة - صف-املصوȟ من " والتصوف هو مصدر الفعل اخلماسي . بالكلية إىل اǃ تعاىل

 عن لبس الصوف ومن Ż كان املتجرد حلياة الصوفية يسمى يف اإلسالم صوفيا وورد لفظ
 Ǩيف النصف الثاين من القرن الثامن ميالدي، إذ نع Ǹالصويف لقبا مفردا ألول مرة يف التاري

  .2"حيانبه جابر ابن 

çN ñõbš⁄a  

 țتتخذ اإلضاءة يف الفرجة العيساوية قيمة رمزية، من خالل اعتمادها على الشمو
وهلذه الشموț فاعلية كبرية يف عمل احلȒرة مهما كƎ أو صȢر . اليت تتخذ أحجاما Ưتلفة

تلك الفاعلية اليت Ơقق سحرا مǭǘرا لدɁ املتفرǯ املقصود منه هو إعطاء الفȒاء . حجمها
أما مكان وضع هذه الشموț، فهي تكون يف أرجاء البيǨ ويف جنبات . كال قداسياش

الȒريح لكي ơلق جوا من اخلشوț والسكينة وتȒيء األلوان والعالمات الرمزية املوجودة 
ņرةيف السجȒث املكان الذي ستقوم فيه احلǭǘادات والزرايب اليت ت.  

                                                 
ويرقص على ذلك التصفيق جمموعة واقفة . هو مدح يف حق الشيǸ يرددونه بلحن خاȋ ويصفقون بكفوفهم 1

 - مثالغيبوبة تامة، فلو ضرب أحدهم بالسيف" الواجدين"وحني يقام اجملرد، يالحظ يف صفوف . وملتحمة يف بعȒها
وهو بداخل الصف يǘدي حركات اجملرد، مل يبايل بالȒرب ومل يشعر باألمل أبدا، وذلك لشدة استȢراقه وفنائه يف 

ǃرب. رحاب اȒوال țريد األذكار عن إيقاƟ بوطة . وتعين كذلكȒرب يف حالة اجملرد يتخذ أشكاال إيقاعية مȒوال
 ما يسمى عندهم بالدخول وهنا يقع على األرȏ مصروعا كل وموزونة، ويرتفع فيها حرارة الȒرب على اɇالت إىل

كما يصفها البعȐ . الذين كانوا يف صف اجملرد ويالزمون هذه احلالة حƓ يتȢري اإليقاț إىل لون Ǔخر من الȒرب
  .87و 79. ، املرجع السابق،  ȋ)عبد الرمحان(امللحوين: أنظر. لتجرد من الثياباɇخر أŒا مرحلة ا

 .، 1998ȋ، البلد غري مذكور، مطابع اهليǞة املصرية العليا ،1ǯ ، .7. عارف اإلسالمية، بلوȟ التصوف، ȓدائرة امل  2
2214.   w
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ë@Nõb“nãüaë@˜Ó‹Ûa  

لدرامية ال يقتصر على Ơريك أعȒاء اجلسد، ويتطلب إن كان الرقص يف الفرجة ا
بǖن يكون حوارا بني اجلسد والفȒاء، فǚن جانبا يف هذا احلوار يتحقق يف فرجة الليلة 

الذي يقف أمامهم مسريا " العالم"فاحلوار الراقص بني احلŉȒارŁة املكونني للصف و. العيساوية
 الراقصة واليت اجلوقة يقوم هبا قائد يتǖسس على خطاب إشاري، أي جمموعة احلركات اليت

إن املشاركة يف الطريقة العيساوية تتطلب الذوبان يف طقوسها .  من بعدهاألتباțنجزها ي
وشعائرها، تلك الطقوȃ والشعائر اليت ơتلف من مكان إىل Ǔخر يف البالد التونسية، 

الندماǯ يف الطقس وبالرغم ذلك االختالف فهي تتسم Ɲصائص ǭابتة ومشتركة من بينها ا
  .إىل حاالت اجلذبة والȢيبوبة وفقدان الوعي لفترة Ż العودة إىل راحة النفس والسكينة

أقوɁ وأعنف مشهد من عمل احلȒرة @، فهو أو ما يطلق عليه بالتخمريةأما االنتشاء
. يف الطريقة العيساوية اليت يƎز من خالله املشهد الفرجوي بتمامه وهبيجانه الالمتناهي

التخمرية هي مرحلة الالوعي متسمة باالنسالǷ عن الواقع املادي واالنȢماȃ يف ف
، من (Surnaturel)الروحانيات واألشياء الوƵية والȢيبية  الالحمسوسة اليت تتجاوز الطبيعي

ون على سبيل فاحلالة اليت يصل إليها البوذيŊ. أيȒا خالل ممارسة طقوسية خاصة، أو دنيوية
كذلك . هم أǭناء تركيزهم عن أشياء ملونة أو مȒيǞة، هي مرحلة من الالوعياملثال يف ديانت

     الكثري من املرات، أو"  ال إله إال اǃ"الذكر الصويف يف الدين اإلسالمي حني يتم إعادة  
 "łه ǃاŉأو " و"łهŉدي " وǘالطريقة العيساوية إىل مرحلة بمصحوبة باإلنشاد واملوسيقى ت țتباǖ

  . 1ةالتخمري

وأهم شيء للوصول إىل هذه املرحلة أو احلالة من الالوعي هو احترام حوار 
فاحلديث عن هذه احلالة . 2اجملموعة، أي االعتقاد يف الشيء واإلƹان ƞا تǘمن به اجملموعة

فاجملتمعات اليت Ʊد فيها بنية  "يفرȏ علينا أن نȒع األمور يف إطارها االجتماعي والثقايف، 
                                                 

   .بǚمكاŒا أن تنقل اإلنسان من الواقعي إىل الȢيƑ والروحاين (Yoga)  عملية التنفس يف ممارسة اليوقاƱد أيȒا أن  1
، كاجلن الذي بǚمكانه أن يتدخل يف شǘون (Surnaturel)طبيعي أي ضرورة اإلƹان بوجود أشياء تتجاوز ال  2

فكل هذه املعتقدات بǚمكاŒا أن Ơول اإلنسان الذي يشاهد أشياء وƵية وخيالية، وينظر إليها على أŒا . األحياء
w  .حقيقية
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فȐ احلريات الفردية وƢارȃ الȔȢȒ على األغلبية تكون فيها املمارسات اجتماعية تر
وتنقسم التخمرية  .1"الطقوسية اليت ال Ƣس بǖي صلة بالدين، متواجدة بكثرة وبشكل واضح

 منها وهي "اخلروǯ"من التخمرية و" اǂور"إىل التخمرية و" الدخول"إىل ǭالǭة مراحل وهي 
  .سيةǓخر مرحلة من املمارسة الطقو

 ǃة متبوعة بالذكر أي التوسل إىل اƠتبدأ العيساوية يف زاوية سيدي داود، بتالوة الفا
وتشتمل هذه املرحلة على . 2ورسوله ومǘسس الطريقة أال وهو سيدي بن عيسى املكناسي

ويكون لɈالت املوسيقية واإليقاعية . إنشاد مجاعي تكون أحيانا ƞصاحبة إيقاعية وموسيقية
 حيث يتدرجون من البȔء إىل السرعة ومن الȒعف إىل القوة حƓ الوصول إىل دور كبري

  : وتشتمل هذه املرحلة على ǭالǭة فصول. مرحلة اهليجان

     - ïãbi‹Ûa:أي الفرصة مفتوحة للتخمر .  

     - †‹a:صص جلماعة الطريقة.  تعين التعري من الثيابƯ وهو. 

     - ïãbi‹Ûa:حدهتا ويشمل التخمرية يف أ Ɂقو . 

Ȕصص الليايل العيساوية للرجال فقơرن 3وȒƷ مكان النساء أنǚولكن ب ،
وإذا كانǨ الصوفية ترتكز . 4للسماț واملشاهدة دون املشاركة يف عمل الطريقة

على الصمǨ والعزلة والثبات فǚن التخمرية يف عمل العيساوية ترتكز على 
  .الȒجيǰ واجلماعة واحلركة

  

                                                 
1 GREENBAUM (Lenora), cité in : LAPASSAGE (Georges), La transe, Cِoll. Que sais-je?  
Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 44.  

تعلم أصول الصوفية عن الشيǸ ابن العباȃ أمحد ابن عمر احلارǭي وهو من )  ه933ø- ه872ø(مȢريب اجلنسية   2
رة من خالل حماو. أتباț الشيǸ اجلزويل شيǸ الطريقة اجلزولية وتبعا لذلك فالشيǸ بن عيسى يعتƎ من أتباț اجلزولية

  .   21/04/2005، وبتاريǸ 7مع حممد عزيز بن زاكور يف برنامǰ نسمة صباح بالقناة تونس 
3   Ǹنطقة سيدي داود بتونس، وبتاريƞ Ǩ24/08/2004يف الليلة العيساوية اليت أقيم Ǩمنع أحد النسوة اليت تقدم Ź ،

  .بصفة مفاجǞة إىل مركز احلȒرة، إǭر إصابتها بنوț من الȢيبوبة
w  . إىل املكان اليت سوف تقوم فيه العيساوية قبل الرجال وƹكثن يف بيǨ خاȋ تقفل عليهنءني النسايǖت  4
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ليل عملية التنفس شيǞا فشيǞا حƓ إىل أن يصبح ضعيفا، تكون البداية بتق
 Ɯيث ال تسمع إال احلرف 1"اǃ"وعندها يقوɁ اإليقاț ويسرț، وتقول اجلماعة 

يتم إخراجها " هłوŃ"أي اǃ وأخريا تسمعها " هłوŻ"ŉ تصري " لǈهŃ"األخري منها فتصبح 
ام والوراء بشكل يشبه وتبدأ الرقصة بتحريك النصف األعلى إىل األم. من اجلوف

وحني يقوɁ اإليقاț تقوɁ معه حركة .  وبشكل متداول2الركوț عند الصالة
الراقصني ويصيب اجلميع العرق على وجوههم وأبداŒم وتȢمȐ األعني بصفة 

ņية ويصل اجلميع إىل حركة جنونية متهيƶويتشكل . جة، تليها مباشرة التخمريةتدر
Ȑل بعǭاجلميع على أطوار من أما Ȕاحليوانات، فمنهم من يكون على شكل ق 

يǖكل اللحم ويصعد إىل األماكن املرتفعة والبعȐ اɇخر يǖكل احلشرات ذوات 
ǈالسموم مثل العقارب واألفاعي وأنواعها ولŃن يف النار أو هتشيم حņس احلديد املسخ

ņوالتمر ȃباألضرا ǯقطع كبرية من كروم اهلنديالزجا ȟ...3   

 فهو Ƹرǯ من الصف بكيفية مرهبة فيلتف حوله ،)السبع(أما عكاشة 
جمموعة من الشواȇ فيكتفون يديه وعنقه بسلسلة ǭقيلة وغليظة من احلديد 
 ȏرب هبا على األرȒبات عديدة، فيǭفيثب هبا و ǰا من طرفيها فيرتعŒسكوƹو

. ضرار ببعȐ احلاضرين أو اخلروǯ من الزاويةاإلفتنكسر فيهجمون به خشية من 
اȇ الشاوȇ فيȒع سبحته يف عنق عكاشة ويقرأ يف أذنه فيفيق من ơمره فيǖيت الب

  .4بعد أن كان يعربد ويهاجم

  
                                                 

Ʊد هذه العملية أو هذه املرحلة يف كل املمارسات العيساوية  سواء كانǨ يف تونس أو مصر أو السينȢال أو تركيا   1
  :أنظر يف هذا الشǖن. أو حƓ اهلند

- BEN MAHMOUD (Mahmoud), Les milles et une voix, un voyage musical à travers les terres 
et les voix de la musique de l’Islam, film en vidéo, éd. Montparnasse, 2001.   

أما رقصة النساء . ويفترȏ أن تكون هذه احلركات مسرية وموجهة من طرف اجلن الذي امتلك كل فرد من األفراد  2
ة يف البيǨ املخصص، ليس هلا عالقة بǖي شيء مقدȃ وهي تشبه الرقص الدنيوي املتعارف عليه يف واليت تكون عاد

  .االحتفاالت اليومية
  .ȋ .216-217.، املرجع السابق، ȋ)حممد بن عثمان(احلشايشي  3
w  .119 .، املرجع السابق، ȋ)الصادق(الرزقي  4
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-ț 19. صورة-  

   
-Ɂعيساوية سيدي داود( مشهد لعكاشة يف حالة هيجان قصو(-  

  

أما السيŉاف فǚنه يكون خارǯ على الصف وعاري اجلسد، يرقص رقصات 
 على ذراعيه هسيف ƹسكه وƶري به عمليات عديدة كتمريرمتتالية Ż يǖيت ب

Ɂوجوفه، كما يقوم برشق إبر غليظة يف أذنيه ولسانه وخديه ويف أماكن أخر.  

  

-ț 20. صورة-  

  
  -)عيساوية قبلي( رقصة السياف وأشد مرحلة التǺمر-

  w
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ñàƒnÛa@†b“ãg  

ŉيĈة لŉليǊة شاذŁرŃمŁخ        Ńارøŉمǈا اخلŁي ŃرŉمŁخ    

ŉعلي ŃهŊزŁى       يا ما عŁيسĈع ŃنĈي بĈيدĈس                           

      خŁمŉرŃ يŁا اخلǈمøŉارŃ         خŁمŃرŁة فĈي اللƋيŁالĈي

      سĈيدĈي بĈنŃ عĈيسŁى    نŁايŁا رĈبŃعĈي وŃرŁاŃȃ مŁالĈي

تلك هي الفرجة يف املمارسة الطقوسية بالبالد التونسية سواء كانǨ يف 
 تكون طفيفة ومرتكزة  ماب أو يف الشمال، مع بعȐ التȢيريات اليت هي عادةاجلنو

 Ɂمنها ومد ǯخاصة على كيفية االنتشاء أو الوجد وطريقة الدخول فيها واخلرو
وهناك نوعني من الواجدين؛ النوț األول . اندماǯ اجملموعة فيها واالعتقاد هبا

كل تلك . 1الواجد املتحركويسمونه الواجد الساكن، والنوț الثاين ويسمونه 
الطرائق جعلǨ الكثري من رجال املسرح، التجريب يف جماالت املǭǖور الديين 

الذي أشرف عليه موسيقيا مسري " احلȒرة"والطقوسي وحماولة مسرحته، كعمل 
  . وأخرجه مسرحيا الفاضل اجلزيري2العقريب

ترة العشرينات الفرجوي قد șهر سابقا منذ فيف التعامل  غري أن هذا االƟاه 
دت هذه قلƋ وǐȓلƌ أطلق عليها بعيساوية البŁ مجاعاتبرزت حيث ،من القرن العشرين

 ت وقد أșهر. ساخر يف شكل عمل فرجوي وقدمتهاجتماعية الدينيةالظواهر اال
هذه اجملموعات من خالل ذلك موقفا مناهȒا لتلك العادات املتخلفة اليت شجعها 

 Ơويل وجهة التونسيني من النȒال واملقاومة  إىل الذي يهدفالفكر االستعماري
  .  اليت يطلق عليها بالزوايا الشعوذة يف مقامات األولياء الصاحلنيوإتباțإىل التزهد 

                                                 
  .Ûȋ  .77، املرجع السابق)عبد الرمحان(امللحوين  1

من حبوبة وإمساعيل احلطاب اللذان " النوبة"احلȒرة كانǨ اقتراحا من فتحي زغندة، بينما "يقول مسري العقريب أن   2
أنظر املقال ƞجلة اإلذاعة والتلفزة . اقترحا أن يتم تǭǖيثها من قبل فتحي اهلداوي الذي هو بدوره اقترح الفاضل اجلزيري

 Ǹ22/03/2003بتاريț  .1263ȋ ،.ȋ. 16-17.  w
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 2.6 /2-II  ÂìÜjÛa@òíëbîÇ@À@òîjÈ“Ûa@òu‹ÐÛa            -ț 21.صورة-  

ترجع بنا هذه النوعية من 
 الفرجة الشعبية إىل فترة العشرينات

، حيث فكر بعȐ  ذكرها أسلفناكم
التونسيني يف انتقاد الطرق الصوفية وما 

 واƲراف عن املنهǰ  من شعوذةشابتها
الصويف البحǨ واơاذه كوسيلة لتخدير 

فǖسسوا . املواطن وجعله يف غفوة عما ƶري حوله يف جمتمعه من اضطهاد وșلم استعماري
الكذب واملبالȢة فيه ومن مهامهم إșهار مجاعة أطلقوا على أنفسهم عيساوية البلوȓ، أي 

أكاذيب هذه الطرق الصوفية أǭناء القيام بعملها بǖسلوب ساخر يȒمن الفرجة والȒحك، 
يف زمن كان فيه لبعȐ الزوايا أو الطرق الصوفية نفوذ كبرية وسلطة روحية ومادية واسعة 

أشكال الرفȐ فكانƢ Ǩثل بذلك شكال من . مدعمة من السلطة االستعمارية احلاكمة
لɈخر أال وهو املستعمر الفرنسي الذي يسعى بدوره إƦاد كل التحركات السياسية 
املتواجدة يف كل أƲاء اجلمهورية بوسائل عديدة كجعل التونسيني منȢمسني يف التعبد 

بل أكثر من ذلك، فقد استخدمǨ فرنسا بعȐ رجال الدين . وممارسة الطقوȃ الدينية
ات استعمارية، ومنحتهم أومسة للرفع من شŒǖم وإبراز مكانتهم يف والطرق الصوفية لȢاي

  .1اجملتمع

 أما عملهم، فهو مطابق ألعمال عيساوية اجلد يف مجيع مراحلها وتنظيماهتا من 
حيث اإلنشاد واخلماري واجملرد واحلȒرة والرقص حƓ الصرț وعكاشة واɇالت اليت 

 لكن أهم شيء فيه هو .يقومون به من أعمال ونȢرات وتصفيق وما ريستعملوŒا من بنادي
  . توفر اجلانب التمثيلي من حيث طريقة تقدƇ العمل من حركة ورقص متواصلني

أما اللباȃ، فهو يǖخذ مكانة هامة يف عمل عيساوية البلوȓ حيث يتم االستعانة 
باملكياǯ من فحم وحلي وشوارب مصنوعة من جلد األكباȇ بǖلوان بيȒاء وسوداء إىل 

                                                 
  .103 .، األغاين التونسية، املرجع السابق، ȋ)صادق(الرزقي  1

  يساوية البلوط يف شكلها الفرجوي ويظهر فيها عكاشة  مقيدا بالسɎسȰع
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أما كلمات األناشيد، فهي وصف . انب الطرابيȈ املتنوعة واملȒحكة اليت يلبسوŒاج
للمǖكوالت واملشروبات وأنواț األطعمة اليت اختصǨ هبا تونس يف تلك الفترة يف عمل 

øالزوايا ك"ŉالزŃرŁصعبة جدا". ةد ȓبداية عمل عيساوية البلو Ǩلذلك كان  .  

 ويف زاوية سيدي احلاري 1920مرة سنة بدأت عيساوية البلوȓ نشاطها ألول  "
املوجودة يف حي القاللني بالعاصمة وهو نفس املكان الذي تقدم فيه عيساوية اجلد، وبذلك 

ومن أشعارهم  .1"حل اهلزل حمل اجلد حƓ ال يكون للعمل اجلدي التȒليلي أية قيمة
  :الساخرة واملȒحكة، الƎول اɇيت

     ǐنǈالŃسĈاملĈي بøĈنǐثĈنŃي   وĈلŃمŉي النĈسǐكŃسǊالكĈو   

   تŃقǈدōمŃ كǈانĈكŃ جĈيعŁانǐ    وĈاŁƶي لǐهłونĈي قǊلƍي

ǐلŁصŃالبĈو ŃǨǐفƍاللĈو    ǐانŁبŃصłالعĈة بǈاطƋطŁب  

  وĈشŃمĈنŃكǈة بĈاملĈصŃرŁانǐ    قǈالǐ الشōيŃǸ القǊلƍي

ǐلŁحŃى الرǈلŃع ǐȔłƷĈو    ǐانŉنǈف ǐلǊا كŁاهŁوŃهŁي  

ǐلŁا وŁنǈة أŉمǈاملĈبǐلŁحŃوǊل ŃصƍلŁخ ōبŁا رŁي    ǐانŁه  

  2وĈاكǐتĈبŃلĈي األĆمŁانǐ    بŁاŃȇ نŃبŁنōصŃ وĈنŃعŁلƍي

ويف مرحلة متقدمة أصبح الناȃ يقدمون على هذه النوعية من العيساوية، ويدعون 
ǎليحيون سهرات فرجوية مسل ȓلعيساوية لبيوهتم عيساوية البلو Ǩية، ومن ذلك أصبح

وأول من عمل يف عيساوية البلوȓ ووجدوها  . "بال من عيساوية اجلدالبلوȓ أكثر شهرة وإق
مدخال لɊغنية الفكاهية واملسرح اهلزيل بتونس جمموعة من املمثلني املعروفني أمثال البشري 

                                                 
، بتاريǸ  591. ، عيساوية البلوȓ والفرجة الشعبية يف تونس، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، ț)حممد(السقاƱي  1

25/06/2005ȋ ،. 43.  
w  . نفس الشيء  2
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أما . 1"الرحال واملنجي بن يعيȈ واهلادي السماليل وحممد احلداد وصاſ اخلميسي
الفرجوية الشعبية إضحاك الناȃ على بعد االستقالل أصبحǨ غاية هذه الفرق 

ومن هذه األغاين اليت Ź تداوهلا يف فترة السبعينات والثمانينات هذا . عيوهبم
Ȉالسكات(Sketch)التايل :  

  

  إŃȇĈ جŁابĈكŃ لĈي يŁا مŁقǐصłوفŃ:                 الشيخ              

  øى املǈصŃرłوفŃ                   أǊمōي ĈǐƠبŃ عŁلǐاɍبن              

        اĈذǐهĈبŃ لǈنŁعŃطĈيكŃ كǐفǊوفŃ وĈالƋ نŃسŁلǐسŃلĈكŃ بĈاحلǈدĈيدŃالشيخ              

  

 țاهتمام وانتباه الكثري من الباحثني يف علوم االجتما ȓارت عيساوية البلوǭأ
يف تونس Ɯكم الدور السياسي اليت لعبته يف فترة االستعمار، Ż يف Ơريك عقول 

تمع يف فترة االستقالل ملعرفة عيوهبم وعاداهتم السيǞة يف األكل وخاصة يف أفراد اجمل
املناسبات الدينية كشهر رمȒان الذي يصوم فيه الناŒ ȃارا ويلهثون فيه مجيع 
املǖكوالت ليال، أو أيام عيد األضحى اليت يقدم فيها التونسي على املǖكوالت 

لقد بلȠ أصحاب . وغريها" ةمŁڤǐرŃاهلǈ"و" ةيŁالǈالقǐ"و" انبŁصŃالعł"الشعبية الدمسة مثل 
 األولياءهذه الفرق يف التهكم على الطرق الصوفية، إىل مرحلة املس من كرامات 

 ǃواالعتداء على أهم الصور الدينية والتعبدية هلم، حيث قاموا باستبدال اسم ا
ية سابقة وهي عمل". يا فحام" ويا ستار بø،"بقالوة"بكلمة " هو"، و"شربة"بكلمة 

  .2يف تونس من حيث اهلزل والتفكه بثوابǨ الشعائر اإلسالمية

  

  
                                                 

  .ȋ . 44، املرجع السابق،)حممد(السقاƱي  1
2 CHELBI (Mustapha),  Musique et société en Tunisie, op. cit. pp. 76-77. w
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ÂìÜjÛa@òíëbîÇ@À@òîÄÐÜÛa@püa‡jnüa  

-ț 1-62. جدول  

Ȱاألص  

"سيدي بن عيسى"مŃجŁرŉدŃ يف نوبة 

  عيساوية البلوط

  "الكبȈ يدور"مŃجŁرŉدŃ يف 

  اɍستبداɍت

  اللفظية

ŃȃاǈالكŃورłدŃي Ńȃاǈالك ŃورłدŃي  ǈالكŃȈŃبŃورłدŃي ŃȈŃبǈالك ŃورłدŃي  Ńȃاǈالك / ŃȈŃبǈالك  

  *  وĈڤǐرłونłو نŁطƋاحŁة  اخلǈمŃرŁة لǈǖĈهŃلǐ احلǐقĈيقǈة

ŃارŉمŁا خŁة يŁرŃمŁا خŁينĈقŃاس ŃارŉمŁا خŁي 
  رŃشĈيقǈة

ŃارŉزŁا جŁو يłحŃبǐذĈإ ŃارŉزŁا جŁي 
  بĈالرŉاحŁة

ŃارŉمŁا خŁي/ ŃارŉزŁا جŁي   

ŃارŉتŁا سŁيŉتŁا سŁي  ǐلŃهǈأ ŃنĈا مŁنǐلŁعŃاج Ńار
  احلǐقĈيقǈة

Ńامŉحǈا فŁة يŁيمĈحǐا فŁينĈطŃعǈأ Ńامŉحǈا فŁي 
  مĈظǐوĈيŉة

ŃارŉتŁا سŁي / Ńامŉحǈا فŁي  

 

-ț 2-49. ترقيم موسيقي  

  
  

                                                 
1 CHELBI (Mustapha),  Musique et société en Tunisie, op. cit. p. 4. 
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إعادة لعمل عيساوية ولعل ما قام به الفاضل اجلزيري من خالل عمل احلȒرة هو 
 خارǯ سياقها االجتماعي والثقايف الظاهرةالبلوȓ من حيث الطرح الشكلي؛ أي إعادة هذه 

فعرȏ احلȒرة .  Ƹدم نفس األغراȏ اليت قامǨ عليها عيساوية البلوƜȓيث الوالسياسي 
  تلتقي وتتȒافر فيه مجيع الفنون من أجل تǖسيس عمل ركحي مستقالينقل عمال فنيا

تعƎ عنها مجلة  من مشهدية  هذا األخريƷققهواملسرح وما  ƶمع بني املوسيقى فرجوي
 من إضاءة وديكور ومالبس وماكياǯ ورقص وما تصدره من رموز العناصر الفنية والتقنية

  ... ودالالت وإƷاءات Ɵمع بني الثقايف والفين واالجتماعي والسياسي والديين
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7 /2-II  ‹Ç@ñ‹›¨a1 òu‹ÐÛa@òÇbä–ë  

شيء ƶب اعتباره يف دراسة هذا العمل أن الفاضل اجلزيري هو رجل مøسرح              أول  
أي أنه غري ملزم ƞحاكاة ونقل املمارسات الدينيøة أو          .  أو باحثا أنثروبولوجيا   وليس مǘرخا 

الشعبية كما هي، على الركح املسرحي، بل بالعكس هو مطالب باملزǯ بني اخليال والواقع              
من موقعنا سوف نتدخل يف الكيفية اليت أخرǯ هبøا الفاضøل            وƲن  . والفصل بينهما أحيانا  

من حيث اخللفيات والدالالت الفنية اليت وșفها يف العمل وسوف نركز           " احلȒرة"اجلزيري  
خاصة عن املرجعية الȢربية اليت اعتمدها يف التعامل مع الركح  واللباȃ واملاكياǯ والøرقص               

 الذي وصفه بكونه قد قام بدراسة       ه حممد عباز  فالفاضل اجلزيري ليس كما اعتƎه    ...والȢناء
   Ƒور الشعǭǖرقة التصوف    "املƝ رǭاملتد ȃإىل         ...2املقد ȃدøائه املقȒوحاول أن ينقله من ف

فالعكس هو الصواب؛ إذ نظøر اجلزيøري إىل         . 3..."فȒاء دنيوي، فȒاء احتفايل فرجوي    
 الالتطابق مع األصøل، ألن      األشياء بعني فنية وتعامل معها مسرحيا ووصل هبا إىل نوț من          

فبالرغم من أن دور املخرǯ يتمثل يف خلق التوازن بني          . العمل الفين ال يلتزم بǖي قاعدة فنية      
العناصر املسرحية، من ديكور وأزياء وموسيقى، فǚننا Ʊد بعȐ املسرحيني اɇن، يبحثون عن 

                                                 
فالقراءة األوىل . مع املسرحي الفاضل اجلزيري ǭالǫ مراحل أو قراءات" احلȒرة"يف أكثر من عشرة سنوات شهدت   1

وبين " Ʊوم" ولكن بعد أعمال مشتركة كø . التراǫ الصويف قدمها الفاضل اجلزيري مع مسري العقريبكانǨ مباشرة 
للفاضل اجلزيري " 2احلȒرة: "حصلǨ القطيعة بينهما وأصبحǨ احلȒرة ǭالǭة حȒرات"...زغندة وعزوز" و" بين
ىل جانب حماوالت بعȐ األطراف وإ. للفاضل اجلزيري" 2005احلȒرة "لسمري العقريب، وأخريا " أناشيد احلȒرة"و

 Ǩمن الفنانني أصبح Ɂرة"األخرȒاهرة فنية" احلș.   

هو الوقوف مع اɇداب الشرعية șاهرا وباطنا وهي اخللق اإلهلية، وقد يقال بازاء إتيان : يقول ابن عريب أن التصوف  2
كما Ʊد . 541 . املرجع السابق، ȋرسائل ابن عريب، ،)حمي الدين(ابن عريب :أنظر. مكارم األخالق وƟنب سŁفسافها

: وهو مذهب كله جد ويقوم على عشرة أركان. أن التصوف هو التخلق باألخالق اإلهلية: يف املوسوعة الصوفية
أوهلما Ɵريد التوحيد Ż فهم السماț وحسن العشرة وإيثار اإليثار وترك االختيار وسرعة الوجد والكشف عن اخلواطر 

، املوسوعة الصوفية، الكتاب الشامل ألعالم )عبد املنعم(احلفين: أنظر. ب وƠرƇ االدخاركتساوكثرة األسفار وترك اال
التصوف واملنكرين وعليه وطرق ولȢة الصوفية ومصطلحاهتم مما يستعجم معناه على غريهم، القاهرة، مكتبة مدبويل، 

2003ȋ ، .681.  

w  .284 .بق، ȋ، مقاربات للمسرح التراǭي، املرجع السا)حممد(هعباز  3
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على الركح وال ǨƢ بǖي     ، خللق املفاجǞة لدɁ املتفرǯ كوضع أشياء غريبة ورمزية          الالتطابق
ǯة عملية النظر واملشاهدة من قبل املتفرǞنه هتيǖوهذا كله من ش ،țصلة باملوضو.  

فǚذا كانǨ املقاربة االجتماعية تسمح بتناول العرȏ املسرحي انطالقا من          
كونه لȢة هلا رموز، فǚن االشتȢال على العمل الفرجوي ينبين على لȢة يǘطرهøا              

ثلني وعلى مفاهيم احلȒور والطاقة واإلشراك االلتحامي؛       إخراǯ وأداء معني للمم   
 للمقاربة ونقلة من احلقل االجتماعي إىل احلقøل          Ǔخر وهي مفاهيم تفȒي Ƣوقعا   

 الذي يتعامل مع الظواهر الفرجويøة       (Ethnoscénologique)األǭنوسينولوجي  
  . 1عƯ Ǝتلف الثقافات

سرحية نظرا لȢياب ليس ƞ" احلȒرة"كما يعتƎ البعȐ اɇخر أن عمل 
لكن ƶب االنتباه هنا إىل كون . 2احلوار اللȢوي املنطوق أي غياب النص

ها أو استوعبها الكثري من لǈبĈقد مررت رسالة أو فكرة معينة قǈ" احلȒرة"
املتفرجني ƞختلف شرائحهم، وكل فرد على طريقته، لذلك علينا أن نعتƎها 

 ويرɁ فرحات اجلديد يف هذا .رجويمسرحية احلوار اجلسدي والȢنائي، أي الف
أن حȒور املشهد الفرجوي يف عمل احلȒرة، يقر ȒƜور النص يف   "السياق 

فعدم وجود الكالم يف العمل هو الذي ƶعل من ). نص=مشهد(حد ذاته 
  .  3"اɇخرين يتكلمون

                                                 
، صناعة الفرجة يف احتفاالت عاشوراء، من خالل الفرجة بني املسرح واألنثروبولوجيا، املرجع )إبراهيم(اهلناين  1

ȋ ،124. السابق.   

2  ȋ ،279 .نفس املرجع.  
عمل فرحات اجلديد يف الكثري من . 11/04/2005 باملسرح البلدي بتاريǸ اجلديدمن خالل حوار مع فرحات   3
اليت قام بتلحينها محادي بن عثمان وقدمǨ يف افتتاح مهرجان قرطاǨƠ " ،ǯ السور"عمال املسرحية الȢنائية كøاأل

" الدنيا تȒحك"اليت أخرجها البشري اإلدريسي وحلنها فرحات اجلديد، و أوبرات " حلواين باب سويقة"وأوبرات 
تنفيذ فرقة اإلذاعة والتلفزة التونسية " موسيحممد اجل"موسيقى صاſ اخلميسي وتوزيع فيصل القروي، و أوبرات 

ƞ ...  wشاركة فرقة مدينة تونس للمسرح
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 414

1.7 /2-II ð‡è“¾a@ÝîÜznÛa  

كحي من خالل التصور سوف نركز يف وصفنا لعمل احلȒرة على كيفية التعامل الر
السينوغرايف وطريقة اإلخراǯ اليت قام به الفاضل اجلزيري، مع حماولة ربطها ƞختلف العناصر 
 Ɂا يف مدȒوالبحث أي ،ȃكاملوسيقى واإلنشاد والرقص واألضواء واللبا Ɂالفنية األخر

األساƠ ،ȃقيق الثنائيات والتناقȒات والالتطابق اليت جعلǨ من هذا العرȏ عمال فرجويا ب
  .وƸدم أغراضا فنية مسرحية أكثر منها موسيقية

 فاملوسيقى هنا ليسǨ هدفا يف حد ذاهتا بقدر ما هي وسيلة أو ذريعة لتحقيق 
 اليت سجلǨ هذا العرȏ، كذلك اإال أن هذا الوصف سوف يكون بعني الكامري. املشهدية

وعليه، فسوف . لفنية أيȒابعني املخرǯ الذي قام باختيار املناșر العتباراته الشخصية وا
  .نعتمد على أكثر من تسجيل واحد ونعول أيȒا على ذاكرتنا الشخصية

c@N@|×‹Ûa@ 

 هذه العروȏ عادة يف مسارح كبرية تتسع إىل عدد كبري من الفنانني كمهرجان تقام
بالعرȏ وعلى   خاȋركحإعداد يف هذه القاعة Ź . قرطاǯ أو قاعة األلعاب الرياضية باملرتة

فهو إذن يف هذه احلالة يكون . مȔ الكالسيكي، حميطا باإلضاءة االصطناعية واملكيفةالن
مرتبطا بالتراتيب ذات البنية التقنية والفنية، أي السلطة الفنية املتمركزة واليت يفرضها 

ǫريب للتمثيل والفرجة، مما . احلدȢبالنظام ال ȓسد اإلقصاء املفرƶ فهذا التصميم الركحي
وهو يتعارȏ كليا مع التقاليد الفرجوية التونسية . اهري خارǯ إطار الركحجعل من اجلم

 إىل االلتحاق بالدائرة لالستماț واملشاركة يف صناعة امدعوņاملفتوحة، حيث يكون كل فرد 
  .1احلدǫ الفرجوي

 إن هذه النوعية من املسارح ذات ǭالǭة أبعاد، وƠتوي على جدار رابع يفصل بني 
 وهي ơتلف عن الفرجة ذات األبعاد األربعة يف الفرجة الطقوسية يف الركح واجلمهور،
وهذا النوț من االختالف أو اإلقصاء يدفع يف املتفرǯ أكثر تركيزا يف . الزوايا واملساكن

                                                 
رƞا تكون نوعية مسرح براشǨ واملتمثلة يف إشراك اجلمهور يف إƱاز العرȏ واعتباره طرفا فاعال وليس جمرد مشاهد   1

w  .سلƑ، مستوحى من االحتفال الشعبوي
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ولو أراد الفاضل . املشاهدة ويكون عبارة عن مستهلك سلƑ دوره هو االستمتاț واملǘانسة
  . لفعل ذلك، إال أنه ليس يف إطار مبحثه(Brecht)لوب الƎشيت اجلزيري أن يشرك اجلمهور باألس

 ȓطى بالسجادات والزرايب، مما أضفى على الركح مظهرا قداسيا الرتباȢكان هذا الركح م
كما أن . يعة األرجل من قبل املنشدينبĈرǨŃ للجلوȃ عليها بتŁطǈسĈ بłقدالسجادة باملساجد والزوايا، و
 داللة؛ فاألوىل ذات بعد قداسي من خالل اختالق اجلانب الروحاين استعمال الشموț له أكثر من

. والȢيƑ يف الفȒاء املستعمل والثاين طقوسي من خالل وضع Ʀسة أطباق من الشموț يف مقدمة الركح
كما رسم هبذه الشموț إطار اǂبة واأللفة من خالل شكل القلب الذي Ź إșهاره بني الفصول الȢنائية 

 الفاضل اجلزيري الركح على اجلانبني ومن اخللف كساهذا، وقد .  األضواء االصطناعيةعند إطفاء كل
 حيث استعملǨ لɌنارة والتبخري وتسخني يفةșوخيل، واستȢل الكوانني يف أكثر من  من الن1بǖشجار

  ركحيا، حيث أŒا عندماوșف توșيفاكما أن مشاركة النسوة يف هذا العرȏ كان قد .اɇالت اإليقاعية
كما أن تصاعد البخور . 2تقوم Ɯركات جسدية حƓ وإن كانǨ حمجبة، فهي Ɵلب كثريا انتباه اجلمهور

وحركة بعȐ املمثلني وسȔ جمموعة املنشدين بكيفية وبطريقة معينة يشعر باحلركية وعدم االستقرار 
  .واالستمرارية

-ț 22. صورة-  

  
  -الركح واملعاجلة السينوغرافية -                                      

                                                 
  .537. ، املرجع السابق، ȋ)حمي الدين(ابن عريب :أنظر يف هذا الشǖن.  الكاملتدل الشجرة عند املتصوفة، اإلنسان  1

  .Û ȋ.ȋ. 15-16، املرجع السابق)الفاضل( اجلزيري  2
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@@@@@@lN ñõbš⁄a  

. املقصود باإلضاءة ليس جعل املشهد مرئيا فقȔ بل هي طريقة مهمة لتركيز االنتباه
فالشيء األكثر وضوحا هو أن يكون ممكنا Ơديد موضع هام من العمل الفين من خالل 

املنطقة احلية على الركح من خالل نقطة ضوئية متحركة متعقبة، أو أنه قد ƹكن تقليص 
وهبذه الطريقة فǚن اإلضاءة تستخدم غالبا كعامل مساعد أو بديل يف . تعتيم املناطق اخللفية

بعȐ األحيان للمناșر واملشاهد، ويف بعȐ األحيان تساهم يف تǖكيد التعابري واإلƹاءات 
كذلك إșهار الصور الظلية اخلاصة يف الوجه أو اجلسد كله من خالل اإلضاءة األمامية، أو 

(Silhouette) كما أن استعمال . الشكل اخلارجي بواسطة اإلضاءة اخللفية أو كذلك
  :األلوان هلا دالالت أخرɁ، نقدمها كما يلي

ñõbš⁄a@püü†  

-ț 1 -63. جدول  

  اللون

Ȃالرم 

1الدɍلة
الدɍلة  4الدɍلة3الدɍلة 2الدɍلة

5 
9لدɍلةا8الدɍلة 7الدɍلة6الدɍلة

 النشاȓ اإلǭارة الȒȢب الدم اخلطر احلرارة األƥر
لون أعياد 
  امليالد

املالهي 
 الدعارة  الليلية

املرح  االبتهاǯ الصيف الشمس  األصفر
  *  *  *  النهار الصحة الصاخب

ȧودة  األزرƎالشتاء ضوء القمر اخلوف االبتالل ال *  *  *  *  

اهلواء  األخضر
  *  *  *  *  *  *  الربيع االنتعاȇ  الطلق

                                                 
w  .230 .، سيكولوجية فنون األداء، املرجع السابق، ȋ)ولسن(جلني 1
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Ɔاالنفعال  األرجوا
ǰجǖاملت 

 ȓاالرتبا
 باخلطيǞة

الشعور 
  *  *  *  *  *  * باألسى

Ȑاألبي  ǯالعذرية الصراحة  السلم  النظافة  الثلو *  *  *  *  

  *  *  *  الشر  الشǘم  الظلمة  الليل  املوت  احلزن  األسود

  

 لقد تعمد املخرǯ طوال العرȏ التركيز على اجلانب الروحاين والنفساين إلعطøاء           
اجلو العام نوعا من اخلشوț اهلدف منه هو تعميق احلس الدرامي لدɁ املتفøرǯ، وƶعلøه                

وكما نالحظ استطاț اجلزيري هنا أن يتخاطøب مøع          . منȢمسا يف اجلو الديين والطقوسي    
اجلمهور ويتدخل يف أحاسيسه من خالل اإلضاءة واستدراجه شيǞا فشيǞا يف فهم التصورات             

رها، فكانǨ اإلضاءة خافتة جدا ومتخذة عدة ألوان؛ محراء وخȒراء          واألفكار اليت أراد Ƣري   
  . وصفراء وسوداء وبيȒاء متداخلة مجيعها حمدǭة ألوانا فرعية أخرɁ تشكل ألوان احلياة

xN iý¾a  

فǖشøكال اللبøاȃ   . إن األساȃ يف اختيار اللباȃ بالنسبة للجزيري هو عدم التناسق         
 شريطة أن تكون ملفتة     ةفكل األلوان مقبول  . ل إىل مجالية معينة   وتنافر ألواŒا الƎاقة غالبا Ʒي    

ألبسة Ơيل على تداخل زماين ومكاين حيث ƹتزǯ اللبøاȃ          . لɊنظار بعيدة عن مبدأ التناسق    
فكانǨ أغلبøها تقليديøة     . التقليدي التونسي باللباȃ الȢريب والشكل البائد بالشكل السائد       

، واليت كøان جلøها      ...ونǐرłدŃة والكǈ  والشاشيŃȃ ņونłرŃوالبŁوشعبية اختصرت يف اجلبة والشŉالة      
وال غرابة أن ƶعل اجلزيري     . Ơمل ألوانا بيȒاء بǚمكاŒا أن تتفاعل مع اإلضاءة االصطناعية        

وسȔ هذه األلبسة لباسا غربيا تقمصه املȢين كرƇ شعيب وقائد الفرقة أيȒا جللøب انتبøاه                
لكن أǭارت هذه النقطة الكثري     . اب، وذلك هو املقصد   املتفرǯ ويبعث فيه التساؤل واالستȢر    

           Ȑالبع Ɂويالت من قبل العموم واملختصني، إذ يرǖا أراد       "من التساؤالت والتøƞه رøأن
wاجلزيري بذلك إشعار اجلميع بǖن هذا املǭǖور حي وسيبقى حيا مع اجليل اجلديد، فبالرغم من               
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بينما يرɁ البعȐ اɇخر أنه ال يوجøد        . Ƒ"1لباسه الȢريب مازال متجذرا يف هذا املǭǖور الشع       
  .2تفسريا لذلك

 فهذا التصور الذي رǓه اجلزيري كان مقصودا وأنه علøى أŹ اإلدراك øƞا              
سوف يترتب عنه من تǖويل يف الصحافة التونسية اليت معظمها يفتقøد إىل احلøد               

ال ننسى  ولكن  . 3األدƅ من التكوين واالطالț يف هذا النوț من التجارب احلديثة         
 بالتناقل هأن كرƇ شعيب قد الزم الشيǸ حممود عزوز أǭناء كل التمارين وحفظ علي

ȏيف العر Ǩنائية اليت قدمȢال ǯالنماذ Ȑالشفوي بع. 

                    -ț 23. صورة-  

          
  –الƋɎ تطابȨ يف اللباȃ واألشكاȯ واأللوان  -

 

@ @

 
                                                 

  .288 .مقاربات للمسرح التراǭي، املرجع السابق، ȋ ،)حممد(هعباز  1
2 TEKAYA (Latifa), La hadhra entre le réel et le mise en scène, Mémoire de D.E.A en Histoire 
de la Musique et Musicologie, Université de Paris-IV, Sorbonne Ecole Doctorale Concepts et 
Langage, Paris, Octobre 2001, p. 58. 

يرتدي تلك البدلة اإلفرƱية السوداء؟ وملاذا كانǨ سهام ترتدي ولكن ملاذا كان العقريب :" يقول أحد الصحافيني  3
، يف سهرة رأȃ )شكري(الباصومي: أنظر". البنطلون وقد كان من األفȒل أن ينسجم هذا الثنائي مع باقي الطاقم

، 05/01/1993، تونس 1515. ، جريدة الشروق، السنة اخلامسة ț...اإلبداț" حȒرة"السنة، مجهور من ذهب يف 
ȋ.ȋ. 14-15.  w
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†@N@˜Ó‹Ûa@ @

إال أنه هنا .  اجملسد، كان يف معظمه مستوحى من الثقافة الصوفيةإن الرقص
وهي حركات . جاء مقننا ومبالȢا فيه، من خالل حركة األيدي والرأȃ والكتفني

مدروسة وليسǨ اعتباطية وتسري يف اƟاه واحد؛ ورƞا هي تلك العناصر الوحيدة 
إن هذا . ق والتطابق املتناهياليت ركز فيها اجلزيري ومصممة الرقص على التناس

. الرقص ال يتحمل الفوضى Ɯكم ارتباطه بالنبȐ اإليقاعي املوسيقي والركحي
وبناء على ذلك Ʊد أن الراقص أو املتحرك يلجǖ إىل أشكال عدة من التفكري 

لكن تعامل اجلزيري مع الفوضى املطلقة عند الدخول . 1فيدخل العȒوي باملتحرك
شكل املميز لعمل احلȒرة حيث يتم الدخول يف حالة الالوعي يف التخمرية، وهو ال

  . اليت تشري إىل انفالت التفكري وانفصال العȒوي باملتحرك

كان الرقص حاضرا على امتداد العرȏ يف لوحات أشرفǨ عليها 
شارك فيه قرابة مائة راقص من أعمار Ưتلفة وليس هلم أي . 2مصممة رقص

وهذا جانب .  ȒƷروا يف أي عمل من هذا القبيلعالقة بالعمل الطرقي ورƞا مل
أراد اجلزيري Ƣريرها، حيث أمكن له أن يتعامل Ƹدم جيدا األفكار اليت إƶايب 

فǚىل جانب الرقص الصويف أدخل . مع هǘالء على أŒم ممثلون وليسوا براقصني
وهذا ، (Rap) اجلزيري بعȐ الرقصات املستمدة من األشكال الȢربية كالراب

يظهر نوț من الثنائية والتناقȐ بني الزي ونوț الرقص الذي هو أساسي يف ما 
يقول اجلزيري يف األǭناء أنه سيعتمد على لȢة عاملية مشتركة يف . صناعة الفرجة

ȃاحلركة واالستقبال واإلحسا Ɂ3مستو.  

 
                                                 

 .الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، املرجع املرجع السابق، Ʋ ، ȋو مقاربة إǭنوسيولوجية للحلقة،)بشرɁ(شاكر  1
148.   

2   ǰنسمة صباح"نقال عن مسري العقريب يف برنام "Ǹأشرف على تصميم الرقصات كل من عمر ، 21/04/2005 بتاري
  .   بلخوجةوسهام) أستاذ اإليقاț والرقص(السهيلي

w  .15 .، املرجع السابق، 2005Ý"ȋاحلȒرة " ما حكاية  ،)الفاضل(اجلزيري  3
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رɁ تكونǨ اجللسة من جمموعة شيوǷ الطرق يف تونس ومن الواليات األخ 
 ȃمن اجلمهوريةاجلبلكمجموعة را Ɂكما .  من مدينة برترت ووالية القريوان وأماكن أخر

املفترȏ شيǸ الطريقة  1تȒمنǨ جمموعة من ضابطي إيقاț يتوسطهم املنشد حممود عزيز
واملالحظ . وحذوه املȢين كرƇ شعيب ويف املكان اجلانƑ واألمامي املȢين نور الدين الباجي

مل تكن يف شكل دائري كما هو معمول به عمل احلȒرة يف Ưتلف الطرق هنا أن اجللسة 
فǖهم ما ترمز إليه الدائرة هو انعدام التفرقة . فاحللقة هلا داللة اجتماعية ودينية .الصوفية
وانطالقا من هذا . فالشكل الدائري ليس له بداية وال Œاية وال يقبل االƲرافات. والتميز

وشكل . فهي Ɵمع الناȃ رغم اختالف انتماءاهتم جتماعي للحلقةاملفهوم يتȒح البعد اال
الدائرة رمز متجذر يف املخيال العريب اإلسالمي، وإن عدم تشكل الدائرة يف عرȏ احلȒرة 

  .يƎز املفهوم الȢريب يف مواجهة املمثل باملتفرǯ يف املسرح الȢريب

2.7 /2-II  ïÔîì¾a@ÝîÜznÛa    

cN@òÜàÈn¾a@püŁa@@ 

زǯ فيها مسري العقريب والفاضل اجلزيري بني Ǔالت إيقاعية هلا صلة وǭيقة بالعمل م 
الطرقي كالبندير والتصفيق وǓالت غربية ال ǨƢ بǖي صلة هلذا النوț من األعمال كǔلة 

 والكنترباȋ (Le hautbois) واملزمار (Saxophone) والسكسوفون (Batterie) البتري
(Contrebasse) ȟواألور (Orgue). الت كان مقصودا وملɇبني ا Ȑإال أن هذا التناق     

ويف . 2يكن اهلدف منه اإلǭراء الصويت بقدر ما كان دوره إحداǫ إزعاǯ مسعي لدɁ املتقبل
هي مثل كتابيت للمسرح أو  ...رؤييت للموسيقى " الفاضل اجلزيري هذا املنحى يقول

                                                 
 وهي امتداد لفرقة محادي بن حممود والد عبد العزيز بن 1960من أشهر مȢين اإلنشاد الديين، أسس فرقته سنة   1

لي الƎاق وحممد سريح وسيد وتǖلفǨ هذه الفرقة من عدة أصوات كǖمحد الشحيمي واهلادي النعات والشيǸ ع. حممود
وكان إنشادهم مجع بني التراǫ التونسي والشرقي وما جادت به قرƷة شيخها . شطا والشيǸ أمني حسنني سامل
-17 املطوية اخلاصة باملهرجان الدويل األول لɌنشاد، املنعقد يف الفترة ما بني :أنظر. املرحوم عبد العزيز بن حممود

19/03/2005  .  
حكاييت مع احلȒرة واحللفاوين، : أنظر. ول يǘكد مدɁ تǭǖر العقريب بالتصور الفين الذي يبحث عنه اجلزيريهذا الق  2
22/03/2003ȋ ،. 17 .  w، بتاريǸ 1268 .ة اإلذاعة والتلفزة التونسية، țجمل
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 األفكار واǂاوالت ة تطور بعȐهو عمل ورشة مع املختصني ويف هذه الورش...السينما
ويف غالب األحيان أقدم بعȐ التصورات اخلاصة يب يف بعȐ اجلمل ...والتراكيب املوسيقية

  . 1"اويف احلȒرة األوىل كان حȒور بعȐ اɇالت جمرد ديكور...واإليقاعات 

lN@ pbÇbÔí⁄a 

ع تعمده إضافة استعمل مسري العقريب اإليقاعات املتداولة يف Ưتلف الطرق الصوفية م
أما هذه اإليقاعات . بعȐ التȢيريات وخاصة يف الناحية احلسية والنƎ ويف طريقة التنفيذ أيȒا

 ȏذه عرơرة"فهي حسب الترتيب اليت اȒسعداوي -؛ الدخول باملربع العيساوي"احل 
 - دخول برول- اجملرد- مدور حوزي- مدور تونسي-الزايب- التخمرية- بطاƷي-حȒري
  .البوحلة

@ @

@À@òÜàÈn¾a@pbÇbÔí⁄a‹ÇI@ñ‹›¨aH  

-ț 64. جدول-  

țيقاɋيقاعي اɋالغنائي التدوين ا ȯاملثا 

  املربع العيساوي

8/4 
* 

 سعداوي حȒري

12/8   
 يا شيǸ حمرز

 بطاƷي

 4/4   

 الليل زاهي

                                                 
  .16 .، املرجع السابق، ȋ"؟2005احلȒرة " ، ما حكاية )الفاضل(اجلزيري  1
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  املربع العيساوي

8/4  

 التخمرية

 Ʀر يا اخلمار

 الزايب

 12/8   

  -يا شاذيل

 على رايس األƜار

 6/8مدور تونسي 
 

 بنǨ مراد

 6/8مدور حوزي 
 

Ƈعلى بين مر 

  5/8اجملرد 
 

 هيا نزوروا

 4/4دخول برول 
 

ǃعلى ا 

   6/8البوحلة 

  -يا فارȃ بȢداد

 يا حممد

@ @

xN†b“ã⁄a@@@ @

ذكر ، ومن خالل ال"احلȒرة"إن أول ما نالحظه عند مساعنا ومشاهدتنا لعمل 
واإلنشاد املقدم،مل يعتمد فيه اجلزيري ) الƎدة واهلمزية(واملدح املعتمد على اإلمام البصريي

بل مجعǨ بني الكثري منها كالشاذلية والطريقة . على أي طريقة من الطرق املتعارف عليها
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فهذا .  اللتان ƹثالن عنصرين هامني من مذهب العيساوية، إىل جانب القادرية1اجلزولية
مع بني الطرق يف عرȏ احلȒرة كان حتميا وغري مقصود Ɯكم تواجد الكثري من املشايǸ اجل

أن من أخطاء احلȒرة هو هذا " وإن اعتƎ مسري العقريب . واألتباț املنتمني إىل عدة طرق
فǚن الفاضل اجلزيري خلق من هذا التنوț تنوعا ، 2"الكم اهلائل من املذاهب والطرق الصوفية

ومتنوعة من حيث األمثلة الȢنائية املنتقاة والرقص  تǭǖيث العمل Ɯركية دائمةفنيا مكنه من 
ومن بني هذه . واستعمال اɇالت املوسيقية والديكور واإلضاءة اليت محلǨ الكثري من األلوان

 :األمثلة الȢنائية نذكر

- òîßýÛa@òÔí‹İÛa@åß3     
  

ïčçaflŒ@ÝžîÜÛa 

  قǐمŁرŃ وĈنŃجłومŁه     وŃأǈنŁا زŁاهĈي شŁيŃخĈي بŁابŁا سŃلǊومŁةاللƋيŃلǐ زŁاهĈي بĈال             

               اللƋيŃلǐ زŁاهĈي بĈالقǐمŁرŃ وǐǭĈرŁيøŉة     وŃأǈنŁا زŁاهĈي شŁيŃخĈي مøĈالدŊرŃعĈيŉة

               يŁا نĆøاŃȃ وŁاǃ يŃعĈزŃ عŃلǈيøŉة      بŁابŁا األĆسŃمŁرŃ حĈȒŁرŃتłه مŁرŃسłومøŁة

          اللƋيŃلǐ زŁاهĈي بĈالقǐمŁرŃ وتŃمŁامŁه       وŃأǈنŁا زŁاهøĈي بĈدŊوتĈي وĈكǐالǈمŁه     

               يŁا نŁاŃȃ أǈنøŁا مĈنŃ خłدŉامøŁه      بŁابŁا األĆسŃمŁرŃ حĈȒŁرŃتłه مŁرŃسłومøŁة

Ŋدǈي قøĈاهŁا زŁنǈأŃة      وŁادŁنŃجĈو ŃرŁمǐالقĈي بĈاهŁز ǐلŃيƋه             اللŁادŁرŃوǐأŁي وĈوت  

               يŁا نŁاŃȃ أǈنøŁا مøĈنŃ أǈوŃالǈدŁه       بŁابŁا األĆسŃمŁرŃ حĈȒŁرŃتłه مŁرŃسłومŁة 

  
                                                 

وهو " دالئل اخلريات"، صاحب كتاب ) ه870ø / ه807ø(د ابن سليمان بن أيب بكر اجلزويلهو أبو عبد اǃ حمم  1
، املرجع )عبد املنعم( احلفين: أنظر. جمموعة صلوات على النƑ صلى اǃ عليه وسلم، مع وصف ضرƷه وذكر أمسائه

ȋ  ،123. السابق.  
2  Ǹنسمة صباح، بتاري ǰ21/04/2055 نقال عن مسري العقريب، من خالل برنام.  

w  .، ابن سليم املشهور باألمسر)م1573-م1475(نسبة إىل طريقة سيدي عبد السالم  3
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-ț 1-50. ترقيم موسيقي 

      

-ț 2-51. ترقيم موسيقي 
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- ñ†Ûa@åß1 òíàaë2 ð—jÛa@„î“ÜÛ  

ÑîİÛ@bí  

ŃنŁا مŁي ĈعŃنŊالص ŁيفĈطǈا لŁي  ŁمøŁهŁد ŃنŁم Ƌجل ŁرŃمĆاأل ŁمŁاهŁا       دŁمƋلǊك   

ŁمǈكŁا حŁا مǈذĈإ ĈمǐكǊاحل ŁيĈاضǈا       قĆøايŁوŁن ĈيثĈȢŁتŃسǊامل ĈǫاøŁيĈا غŁدة      يƎال           

ŁمøǊظŁا عŁنŃيǈلŁع łرŃمĆا األŁمøŉنĈإ      ǄةøŁعŃرłا سøŁنŃيǈلŁع ŁرøŃمĆاأل Ĉǯōرǈف               

          ĊاءøŁمŁرǊالك ŊبŁر ŁǨŃنǈأ ǄاƹĈرǈا كŁي       ǄماŁرøǈا كøŁانŁعłا دŉنĈم ŃبĈجŁتŃاسŁو    

ĊاءøŁمǈلǊاحل ŊبŁر ŁǨŃنǈأ ǄيماĈلŁا حŁا        يŁبŁجŁع ŁكŃنĈم Łفǐطƌالل Ƌنǈأ Łفǐطǈاهلمزية      ق         

ĈحŁا رŁا         يăøمĈائŁا دøŁنŃيǈلŁع ŁرŃتōالس ĈلĈبŃسǈأ            ĊاءŁمŁحłالر ŊبŁر ŁǨŃنǈأ Ǆيما  

             وŁعŁلǈى املǊخŃتŁاĈر مøŁعŁ أǈصŃحŁابĈهĈ      صŁلøǈوŁاتł اǃ تŁتŃلøǊو دŁائĈمøŁا
                                                 

وهي املعروفة بالكواكب الدرية يف مدح الرسول صلى اǃ عليه وسلم ويبلȠ عدد أبياهتا املائة والستني بيتا من Ɯر   1
  :البسيȔ مطلعها
              ĈمĈهƍلǊك Ĉقǐلǈاخل ĈرŃيŁخ ŁكĈيبĈبŁى حǈلŁع      ąمǈلŁي سĈذĈب ąنǈرياĈج ĈرƋكǈذŁت ŁنĈمǈأ                  

  :يناهز عدد أبياهتا األربعمائة واخلمسني بيتا من Ɯر اخلفيف مطلعها  2
ŁمŁا سŁي         ćاءøŁيĈبŃنĆاأل Łكŉيǈقłى رǈقŃرŁت ŁفŃيǈك                               ćاءŁمøŁا سŁهŃتǈلŁاوǈا طŁم ăاء  

، الطريقة السالمية يف تونس، أشعارها وأحلاŒا، سلسلة معارف للجميع من التراǫ الشعƑ، )فتحي(زغندة: أنظر
1991ȋ ،. 54.  wقرطاǯ، نشر بيǨ احلكمة، 
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ÑîİÛ@bí  

-ț 1-52. ترقيم موسيقي 

 

-ț 2-53. ترقيم موسيقي 
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ÉibmIÑîİÛ@bíH  

  
- òíëbîÈÛa@òÔí‹İÛa@åß  

kí‹Ë@ï“îãbß@ @

ŃيمĈخłيمĈانǈطŃوǈأ ƍلǊي كĈي فĈلŃهǈǖĈب     ŃيبĈي غرĈيشĈانŁم   

ŃيبĈي غرĈيشĈانŁم ŃيمĈتŁي خĈانŁم ǃا  

  اǃ شق الصحøراء شريøد       شøق بالد السøودان

                اǃ طوحها من بعيد بابا من      بعيد ƛيبها حرة حورائي

  ك تقوɁ غرامي              اǃ يøا موالي بن عيسøى      حليم بي
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-ț 1-54. ترقيم موسيقي 

  

-ț 2-55. ترقيم موسيقي 
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-ț 1-56. ترقيم موسيقي   

 
  

        
 - òíŠ†bÔÛa@òÔí‹İÛa@åß  

†a‡Ìi@‘ŠbÏ@bí  

  يŁا فǈارŃȃĈ بŃȢŁدŁادǓ    Ńه يŁا جŁيŃالĈǈين

  أǈحŁȒŃرŃ يŁا صŁدŉامŃ    بŁالĈكŃ تĈنŃسŁانĈي

ǃا اŁي  

Łت    ŃارŉȢيا ن ǃةباŉيŁدŃيĈب ǐذłاخ  
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  عĈشŃقĈي جŁاءĊ فĈي الطƋارŃ وĈفǐنłونłه قǐوĈيŉة

  نĈسŃمŁعĈ اإلĈنŃشŁادŃ    تĈطǐفǈا نĈريŁانĈي

 ǃيا ا  

-ț 1-57. ترقيم موسيقي  

  

@ @

Œì×Š@Éß@o’ìØÛa@òuŠ†@óÜÇ@Œì×Š@ @
Œbv¨a@òuŠ†@óÜÇ@ïàçë  

  

òî bÔã@ @
ÙÜìjÛa@òuŠ†@óÜÇ@êbØî@«@ @
oÐèäÛa@òuŠ†@óÜÇ@ïàçë@Œì×Š@Éß  
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-ț 1-58. ترقيم موسيقي  

  
    

ينا من خالل مشاهدتنا         ل لتوجه ومساعنا يتȒح إ  لعرȏ احلȒرة أن ا
 Ȑناء الديين ببعȢذه مسري العقريب، هو حماولة تطعيم الơاملوسيقي الذي ا
 Ȑلنقاطية وبع لȢربية باالستعانة ببعȐ القواعد ا تراكيب مǘلفات املوسيقى ا

لتراكيب اللحنية اهليتري وفونية اليت ال Ȓơع إىل أي قاعدة موسيقية ولكن هلا ا
لتوزيع اɇيل حاول إدماǯ بعȐ . عالقة بالذوق الشخصي أما من حيث ا

ئية والوترية واإليقاعية القصد منه هو إǭراء الفȒاء  لȢربية اهلوا اɇالت ا
لȢربية دون  لبعد الفين املثاقف إىل املوسيقى ا املوسيقي للعرȏ، وبذلك اتȒح ا

Ȣل لتراكيب املوسيقية املعقدةا لتراكيب اليت ذات الصلة . وȋ يف ا ومن هذه ا
لȢربية نورد ما يلي  :باملوسيقى ا

 (Majeur)الكبري  الذي كان يف مقام (Hautbois)  صولو Ǔلة األوبوا-    
ففي . املخالف للطبع األصلي الذي بدأ به عرȏ احلȒرة أال وهو طبع الذيل

لȢربية اليت تزيد الكثري هذه اجلملة املوسيقية استعان لتعبريية ا  ببعȐ الوسائل ا
ل العمل يف إطاره يف إيȒاح بعȐ اإلƷاءات والدالالت الروحية اليت Ɵع

  :الزماين والفين
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@‹Ç@À@òíjÈnÛaë@òîÔîì¾a@ÞbØ’þaIñ‹›¨aH  

-ț 65. جدول- 

Ǵالتعبريي املصطل Ɩاملوسيقي املع Ȱالشك 

Cantabile  نائيةȢب  
  

Tranquill هبدوء 
 

mp اللني Ȕمتوس  
 

crescendo 
بتصعيد تدرƶي 

 للقوة
 

Cantabile 

affectuoso 
 بȢنائية عاطفية

 

mf القوة Ȕمتوس 
 

Staccato بتقطع 
 

Decrescendo 
بتخفيȐ تدرƶي 

  للȒعف
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Adlib ريةƜ   

 

Diminuendo 
بǚنقاȋ تدرƶي 

  للقوة

Maestoso بفخامة 
  

A tempo بانتظام السرعة 
  

Marziale سلوب حريبǖب 
  

ff نتهى القوةƞ   

Agitato باضطراب  
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    - òí›¥@ òÜà§a :ǯرب بالباساȢال Ɂوتسمى لد(Phrase de Passage) 
واليت من مهامها الربȔ بني مجلتني موسيقيتني تكون األوىل مرتفعة والثانية 

  .منخفȒة أو العكس

-ț 1-59. ترقيم موسيقي  

  
-ț 2-60. ترقيم موسيقي  

  

                                                 
  .تدوين شخصي  1

  .تدوين شخصي  2

 مجلة ȒƠريية
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  - ïmì—Ûa@ ÝibÔnÛa : اه معاكس األول منƟوتعين التقاء خطني حلنيني متجهني يف ا
  .اجلواب إىل القرار والثاين من القرار إىل اجلواب

-ț 1-61. ترقيم موسيقي  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

w  .تدوين شخصي  1
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 436

  - òî bÔäÛa@òibnØÛa :نائية وال تعتمد التوافقات املتعارف هبا يف هي اليتȢتعتمد اللحنية ال 
  . املوسيقى اهلارمونية وهي Ȓơع أحيانا إىل بعȐ القواعد

ÁîjÛa@bèÜØ’@À@òíëbn¾a@òî bÔäÛa  

- xˆìàäÛa 1               - ț 1-62.ترقيم موسيقي  
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- xˆìàäÛa 2               - ț 1-63.ترقيم موسيقي  

  

aÛñb×bzà : ،خرǖاكاة وهي تتمثل يف إعادة نفس اجلملة املوسيقية يف زمن متǂأما ا
وƹكن أن تكون ذات إيقاț ...وتكون على مسافة الثنائية أو الثالǭية أو الرباعية أو اخلماسية

  .Ưتلف عن اجلملة األصلية

  

- xˆìàäÛa 1  

-ț 2-64. ترقيم موسيقي  
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- xˆìàäÛa 2             - ț 1-65.ترقيم موسيقي  

  

 8 /2-II òyÔ¾a@òíìu‹ÐÛa@ÞbàÇÿÛ@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üa  

إن العناصر املوسيقية اليت استعملها مسري العقريب يف عرȏ احلȒرة، تبني توجها 
يت تعتمد على موسيقيا وǭقافية واضحا، Ƣثل يف املزǯ بني اخلصوصيات املوسيقية اǂلية ال

وعلينا . إƷادية اللحن، وبني خصوصيات املوسيقى الȢربية اليت تنبين على التوافقات اللحنية
أن نسجل يف هذه املرحلة، أن حȒور املسرحي األكادƹي الذي Ʒمل عقلية فنية أكادƹية 

øرة"و" النوبة"اكتسبها عن طريق الدراسات العلمية، يف األعمال الفرجوية كȒيت ال" احل
يف حني . Ɵمع بني املوسيقى واملشهدية، يعطينا مباشرة التوجه املثاقف مع املوسيقى الȢربية

øمرقص "و" مرقص القردة"و" أمك طنقو"أن األعمال الفرجوية التقليدية التلقائية ك
وغريها من األعمال الشعبية تبقى على حالتها " الكاراكوز" و" طرق الصيد"و" األفاعي

فاألمر يتعلق إذن، بǚسقاȓ أفكار . رليتها بسبب غياب هذا املسرحي املنظƍاألصلية ويف حم
. غربية موسيقية ومشهدية على ǭقافة موسيقية تونسية، قد تتحمل أو ال تتحمل تلك األفكار

لكن رغم ذلك، يبدو أن الفاضل اجلزيري قد وفق إىل حد ما يف مزǯ تلك العناصر الثقافية 
 أعطاها مقاربة فنية مجع فيها بني املسرحي املنظƋر والفرجوي املوسيقية واملشهدية، حيث

  . الشعبوي
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@òíìu‹ÐÛa@ÞbàÇþa@òÜà§@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üa@ @
@òyÔ¾a@  

-ț 66. جدول-  

 العمȰ الفرجوي
 Ǣصاح
Ȱالعم  

املوسيقية التدخȰ املسرحي
 املوșفة

 اƟɍاه الثقايف

  أمك طنقو

 

 ǫترا
فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
 ادƹياألك

 تراǭية حملية
ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
تلقائيته وغياب املسرحي

 فهو دون اƟاه. املنظر

  مرقص القردة
 ǫترا

فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
 األكادƹي

  تراǭية حملية

 شعبية

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
أهدافه الفرجوية الترفيهية
.وغياب املسرحي املنظر

 فهو دون اƟاه

  عيمرقص األفا
 ǫترا

فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
 األكادƹي

دون هوية 
معينة، وترتكز 
على أصوات 
 املزامري

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
أهدافه الفرجوية الترفيهية
.وغياب املسرحي املنظر

 .فهو دون اƟاه

  الكاراكوز
 ǫترا

فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
 األكادƹي

تراǭية حملية، 
ذات مرجعية 
 عثمانية

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
أهدافه الفرجوية الترفيهية
. وغياب املسرحي املنظر
  .فهو دون اƟاه
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  مسرح الظل
 ǫترا

فرجوي 
  تقليدي

حȒور املسرحي 
  األكادƹي

اختيارات 
موسيقية حملية 
تتماشى مع 
 القصة املقترحة

  ضد املثاقفة

مسرح الدمى وفن 
  العرائس

 ǫترا
فرجوي 
  تقليدي

حȒور املسرحي 
 األكادƹي

 ضد املثاقفة تراǭية

  طرق الصيد
 ǫترا

فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
 األكادƹي

 تراǭية حملية

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
غرضه الترفيهي وغياب

فهو. املسرحي املنظر
 .دون اƟاه

الفرجة يف الثقافة 
  الشعبية

)Ƿالربو(  

  

غياب املسرحي  فرق املزاودية
 األكادƹي

 تراǭية حملية

 تتحمل أي اƟاه Ɯكمال
غرضها االحتفايل
.وغياب املسرحي املنظر

 .فهو دون اƟاه

القصة الشعبية من 
خالل اللوحة 
  الراقصة

الفرقة الوطنية
للفنون 
  الشعبية

غياب املسرحي 
األكادƹي 
وحȒور 
وزارة (املǘسسة
  )الثقافة

 تراǭية حملية

اƟاه التǖصيل الثقايف 
 Ɯكم حȒور املǘسسة 

 ).الثقافةوزارة (

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   ǕȁƗ Ǽǝ ƞƩƸǞǩƗ ƞǕƘǲǅمƕƘǲǚǩƗ ǧƘيƮǥƸǩƗ ƞيƛ ƞيǩƗ ǰدǩƗǷ ǼǲǽدǱيIIǻǸ-2ـــــــــــــــــــــــــــ

 441

  عرȏ النوبة

1992  

الفاضل 
  اجلزيري

 حȒور املسرحي

ƹياألكاد  

استعمال عناصر
موسيقية 

 ومشهدية غربية
  املثاقفة

الفرجة يف املمارسة
  الطقوسية

 ǫترا
فرجوي 
  تقليدي

غياب املسرحي 
  األكادƹي

 تراǭية حملية

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
غرضها الديين وغياب

وفه. املسرحي األكادƹي
 .دون اƟاه

الفرجة يف عيساوية
البلوȓ يف فترة 
  االستعمار

 ǫترا
فرجوي 
  تقليدي

 تراǭية حملية حȒور املسرحي
ضد التثاقف يف فترة

 االستعمار

الفرجة يف عيساوية
البلوȓ يف فترة 
  االستقالل

 ǫترا
فرجوي 
  تقليدي

 حȒور املسرحي

  اهلاوي
 تراǭية حملية

ال يتحمل أي اƟاه Ɯكم
ترفيهيةغرضها ال

.فهو دون اƟاه. الصرف

  عرȏ احلȒرة

1993  

الفاضل 
  اجلزيري

 حȒور املسرحي

ƹياألكاد  

استعمال عناصر
موسيقية 

 ومشهدية غربية
  املثاقفة

  عرȏ صفاء

1998  
 مسري العقريب

 حȒور املسرحي

ƹياألكاد  

استعمال عناصر
موسيقية 

 ومشهدية غربية
  املثاقفة
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@òÜà§@òîÏbÔrÛa@pbçb¤üaòíìu‹ÐÛa@ÞbàÇþa@@@@ @
@@@@@@@@@@@@@@òyÔ¾a 

- ț 17.رسم بياين-  
التǖصيȰ الثقايف

6.66%

 ȼدون توج
53.35%

ȑد املثاقفة 
13.33%

املثاقفة %20

ȑد التثاقف 
6.66%

  
يǘكد هذا الرسم البياين ما ذهبنا إليه يف Ơليلنا املوسيقي واملشهدي جلملة األعمال 
ني الفرجوية املدرجة يف الفصل الثاين املتعلق بصناعة الفرجة يف األعمال الȢنائية الركحية ب

الديين والدنيوي، حيث أن عدم تدخل املسرحي األكادƹي يف تقدƇ األعمال الفرجوية 
ǯافظ كثريا على حمليتها وشكلها وأسلوب عرضها للمتفرƷ ،نسبة هذه . التقليدية ǨȢوقد بل

 يف حني أخذت بقية األعمال نسب .% 53.35األعمال اليت مل تتخذ أي توجه ǭقايف 
 øصيل الثقايف وضد التثاقف، و % 6.66متفاوتة قدرت بǖ13.33بالنسبة الختيار الت % 

الƟاه ضد املثاقفة، بينما قدرت األعمال الفرجوية املمسرحة اليت اختارت اƟاه املثاقفة 
  .        % 20 واملشهدية بنسبة املوسيقية
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ò¸b©a  
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إن جهود املثقفني الȢرب والعرب يف الكشف عن Ưتلف املفاهيم الثقافية يف أبعادها 
 من حيث التناول الفكري إىل درجة أننا إليديولوجية كانǨ متعددة ومتشعبةاالجتماعية وا

ية حول Ưتلف فكانǨ النظرة قاƢة منذ البدا. قدمناهمل نستطع حصرها يف هذا البحث الذي 
 واملفاهيم الفكرية حول التثاقف واملثاقفة من حيث املقاربات الفنية واملوسيقية اإلشكاليات

لذلك كان من . يف حدود الفترة التارƸية اليت Ɯثنا فيها املتعلقة باألعمال الȢنائية الركحية
م اƲيازها  Ɯك ونفي البعȐ منهاȐ التعريفات، بعد املفاضلة بينهاالȒروري املسك ببع

  .اإليديولوجي وعدم خلوها من اخللفية السياسية والتارƸية واالجتماعية والعنصرية

هذا، وقد الحظنا منذ البداية أن الشكل التثاقفي الذي عاشته تونس منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وإىل حدود فترة اخلمسينات من القرن العشرين، قد اتسم بانتشار واضح 

 انبهر الذيهذا املظهر احلداǭي . م على العقالنية واحلرية الفرديةالȢريب القائللمظهر احلداǭي 
  مستوɁ اɇخر بلوȟيف الثقافة الȢريية ورغبةبضمنيا  اعترافامن خالله أșهر و به أمحد باي

 للتعامل  السياسية يف أوىل مظاهرهالوماسيةبدعالقة صياغة يف  ا جديدامنطلق ، ƹثلالȢريب
الثقايف  عالقةيف هذا اإلطار تفكرينا  عن يȢيب ولكن علينا أن ال .نس والȢربالدويل بني تو

يم والدفاț عنها فǚن صورة  تتجلى يف التعبري عن القي؛ فǚن كانǨ صورة الثقايفالسياسب
 منطق وبالرغم من اختالف .كذلك والدفاț عنها  تتجلى يف التعبري عن املصلحةالسياسي

Œǚما قد يلتقيان أو يفترقان القيم عن منطق املصلحة فƞ السياسيةنطق املصلحة.   

 Ǩهيمنته الثقافية، كان Ȕذها املستعمر الفرنسي لكي يبسơفاخلطوة األوىل اليت ا 
اليت سارح املتشييد لة يف تȢيري البناء العمراين كمłقامة على فرȏ تلك املعامل احلداǭية املتمث

 .واألعمال الȢنائية الركحية الوافدة من الȢرب خصيصا لتقدƇ العروȏ املوسيقية أǈعŁدŉها
م من عروȏ يف شكل األوبرا دņما قǊو  األوروبية يف تونسللجاليةبالرغم من احلȒور الثقايف و

 Ɯكم التباين ال قلية، فǚن مواكبة التونسيني هلا كانواألوبرات والقصص الدرامية الȢنائي
غري أن هذا التباين احلاصل بني القيم .  الطرفنيالثقايف الشاسع والتوتر السياسي املتبادل بني

 مل ƹنع بعȐ النخب التونسية من التفاعل ، من جهة أخرɁ والتونسية من جهة الȢربيةالثقافية
w  عنوانلǨ اليت حوņ"النجمة" عليها  فرقة مسرحية يف تونس أطلقيس أوىلمعها وتقليدها بتǖس
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تنبǘ باالزدواجية الثقافية على  وهي أول إشارة ."القائد املȢريب" إىل (Othello)ية عطيلحمسر
  .الالتثاقفالتثاقف وب أي االلتزام يف نفس الوقǨ ؛ الفنيةمستوɁ االختيارات

واالƟاه   االلتقاء بني االƟاه الالتثاقفيوجوهمن بعȐ ال كما الحظنا يف سياق Ǔخر،
يف șاهرها بالقȒاء على ه اختيارات العاملني باملسرح الȢنائي اليت Ƣيزت تجسد ،التثاقفي

التبعية الȢربية املسلطة على البالد التونسية املهددة لكياŒا وتقاليدها وتارƸها وهويتها من 
 من  جمال املسرح الȢنائيوتفاعلها يف نفس الوقǨ مع كل ما صنعه هذا الȢرب يف جهة،

خصوصياته استȢالل لعناصر اإلضاءة والديكور واملاكياǯ وƟسيد الفعل املسرحي بكل 
 ولعل ما قامǨ به فرقة الشهامة واɇداب العربية واملستقبل . من جهة أخرɁ،الركحية

على   خلري دليل يف املنتصف األول من القرن العشرين،يةحƟارب غنائية ركالتمثيلي من 
  .الثقافية االزدواجية تلك

رت األغلبية  ولصد هذا التيار الوافد من الȢرب، اختاوأمام هذه الوضعية املتناقȒة
بǖن تتفاعل مع األعمال املسرحية الȢنائية املشرقية، من خالل مواكبتها لعروȏ فرقة طائرة 
 Ȑأبي ǯبقيادة عبد القادر املصري وجوق سليمان القرداحي وسالمة حجازي وجور

 يف مظهرها التثاقفي مع  املشرقيةكل هذه األعمال الفنية. ويوسف وهƑ وƱيب الرƷاين
 لدɁ النخب التونسية املهتمة Ǩǭ هي األخرɁ نوعا من االضطراب الفينأحدالȢرب، 

وما يلفǨ االنتباه يف هذا  .هتا الȢربيةاباملسرح واملوسيقى يف تلك الفترة، بسبب مرجعي
على أساȃ  ،غري املباشر للتثاقف  ضربا مȢايرا أșهرت بني مصر وتونس،السياق أن العالقة

 Ɂرت هي األخرǭǖربيةثبالأن مصر قد تȢقافة املسرحية والفكرية ال  Żانيةǭ نقلتها يف مرحلة 
  .العامية املصريةوإىل تونس بعد اقتباسها وترمجتها إىل العربية 

 كان له الوقع الكبري على وإذا مȒينا يف Ơليلنا إىل Œايته، فǚن احلȒور املشرقي
 د هذه الفرق ومطربيهااملسرحيني واملوسيقيني التونسيني الذين اطلعوا واستفادوا من تواج

إىل التونسيني أسلوب أداء فن الطقطوقة والدور واملوشح بالشكل الطريب الذين نقلوا 
ار فن احلو أيȒا بطريقة أداء تǭǖرواكما  . الذي عرفته مصر بǖصوات عمالقتهاوالتعبريي

فن ، وتعلموا عن سالمة حجازي الدرامي يف املسرحية الȢنائية وتشخيص األدوار املسرحية w
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 والسالمات واملونولوȟ وأساليب التعبري املسرحي باالعتماد على النȢمية (Marche)السريأداء 
أمكن  حيث إال أن األمر كان Ưتلفا مع جورǯ أبيȐ من حيث التعامل،. املوسيقية العربية

 على القائم املسرح الدرامي والتراجيدي على النمȔ الكالسيكي التعرف علىللتونسيني 
 أما مع يوسف وهƑ، فكانǨ االستفادة مما قدمه من أدوار درامية. اليونانية وغريهاالتراجم 
 نوعا Ǔخر من األعمال الȢنائية الركحية، وهي إىل تونسنقل  ،Ʊيب الرƷاينغري أن  .مǭǘرة

 التونسيون صيȢة الساخرة اليت وجد فيهااليت تعتمد على املسرح االستعراضي والكوميديا 
  النوعية منهذه. Ȣريب والعريب كقيمة إبداعية واقعية للتواجد االستعماريالتالقي بني ال

 بني  بالتوتر السياسي املتصفة مع مجلة األحداǫ السياسية يف تونستالءمǨاملسرحيات اليت 
  . املستعمĈر والفرنسي املستعمŁرالتونسي

ية  تلك األحداǫ التارƸية والسياسية واالجتماعأيȒا على ضوءسجلنا وقد   
والفنية، ويف سياق التحليل املوسيقي واملشهدي الذي قمنا به، أن النخب التونسية اليت 

، قد اختارت يف البداية التعامل مع كل تلك األƴاȓ، بǖسلوب يتشتȢل يف الفن املسرح
  سائرين على منوال اǂاوالت،وبشكل معريف ƴطي امتاز بالتقليد والترمجة واالقتباȃ تثاقفي

 . بني كل ما هو مشرقي وغريب مستعارا بǖشكال متفاوتةالتفاعلفكان  ، املصريةوالتجارب
 الثقايف واالجتماعي والسياسي السياق ǯخار األعمالإعادة إنتاǯ  هذه النخب  فȒلǨحيث
، قام  غري املباشروكردة فعل ǭقايف، وللتخلص من هذا التوجه التثاقفي . البالدتعيȈ فيهاليت 

ألف ليلة "اوالت الȢنائية الركحية اليت Ƣجد املاضي العريب، كمسرحية  ببعȐ اǂاألغلبية
وغريها من األعمال اليت " والدة وابن زيدون"و" هارون الرشيد"و" جمنون ليلى"و" وليلة

 كانǨ معاكسة لالƟاه التثاقفي يف عالقتها باألعمال الȢربية، ومتجانسة مع االƟاه املثاقف
 فعل وهي șاهرة عƎت يف تلك الفترة عن ردة .ارب مشرقية من Ɵمن خالل ما اكتشفته

املوروǫ احلȒاري التارƸي والديين، الذي من قائمة على قيم فكرية ب  التزام نتǰ عنهاǭقايف
ȃقة الناǭ نه أن يشجعǖكد انتمائهم الثقايفشǘهم ويǭبترا .  

ŉكل املستويات والقراءات الفنية فالش Ǩيف هذه سرحيةاملكالنية كما نالحظ قد ضرب 
  أن الشكل الذي ينتمي للعمل يف اعتبارهاوضعǨاملقاربات   تلكفمعظم. املرحلة التارƸية
w من السهل االبتعاد عن  فهذا املوقف له ما يƎره؛ إذ ليس.دال أساسيهو  املسرحي الȢنائي
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ميع أمام التصور الثقايف ƶعل اجل يف تلك احلقبة الزمنية ألن لشكلية االفنيةتلك املقاربات 
   . الفنيةتمارساامل الطرح الشكلي يففكرة Ɵاوز  عن أذهاŒم  تصرف قدعقدة اهلوية اليت

كما ال يفوتنا أن نشري، أننا تعرضنا يف النصف األول من القرن العشرين إىل الكثري  
من املȢنيات الاليت اهتممن باألعمال املسرحية الȢنائية كحبيبة مسيكة وفȒيلة ختمي وشافية 

قام هبا كل من  إىل جانب بعȐ املشاركات واملساƵات الرجالية ...شدي وفتحية خريير
وقد حرصنا يف حدود Ɯثنا هذا، على . وغريهمحممد عبد العزيز العقريب ويوسف التميمي 

إǭبات التوجهات الثقافية لتلك األعمال الȢنائية الركحية من حيث تثاقفها أو مثاقفتها استنادا 
ضحة تلتقي مجيعها يف اخلاصيات والفرضيات اليت طرحناها منذ بداية هذه على شواهد وا

  .الدراسة دون أن نعتƎ يف ذلك التسلسل التارƸي الكرونولوجي

 الȢنائية  كان واضحا منذ البداية يف املشاركاتة يف تونس اليهودي األقليةدور إن
ȃحيث  .ية واملوسيقية واملشهدية والتحليل من حيث املقاربة االجتماعواليت تناولناها بالدر

 مع الȢناء والتمثيل ذات أبعاد فرجوية من خالل تعاملهم  كانǨ االختيارات الفنية هلǘالءأن
 مǨ يف تونسدō ما شاهدوه من أعمال غربية قǊ على منوالينوالرقص يف نفس الوقǨ، سائر

 Ɋغاينل ئهم أداجانبإىل   (Music-Hall)  مشاهبة للمالهي الليلية منوعات موسيقيةيف شكل
 على مستوɁ أما .(Dialogue) احلوارات الثنائية اليت ترتكز على(Francophone)الفرنكوفونية

 ديي املوسيقي التقل موسيقية Ưتلفة للتخǨهǘالء تركيبة استعملفقد  ،تنفيذ هذه األغاين
  وغربيةيةجعلوه متكونا من Ǔالت تقليدية تونسية أصيلة مع إضافة Ǔالت مشرق ف،التونسي

مǨ إىل تونس دĈ اليت قǈخوتالتłمقلدين يف ذلك الكمنجة و والقانون  املشرقيدخيلة كالعود
 من اجملموعات املوسيقية وقد الحظنا يف األǭناء تطورا كبريا يف .يف بداية القرن العشرين

 به  املشاركةǨ بداية من التخǨ الذي Ƣأغراضها املوسيقية والتعبرييةوعها وحيث شكلها وتن
  . يف أواخر الستيناتيف مƢǘر القاهرة وصوال إىل األوركستر الذي اقترحه حممد القريف

 Ǩالشخصيات الفنية واضحة يف توجهاهتا الثقافية من حيث معظموبقدر ما كان 
، قد الحǨ لنا شديدة التذبذب بسبب ازدواجيته ا، فǚن شخصية عبد العزيز العقريباختياراهت

،  إذ كان Ʒمل من جهة تكوينا مثاقفا مع املدرسة املشرقية األوىل.الثقافية يف التكوين w
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 الȢناء واملسرح الكالسيكي Ʒاكي  جعلته من جهة أخرɁ،قائما على عالقة تثاقفيةوتكوينا 
 .جورǯ أبيȐ لالȢريب وخاصة الفرنسي بقواعده الفنية والتقليدية سائرا يف ذلك على منوا

من شǖنه أن قة التثاقفية إىل عالقة املثاقفة النتقال من العال اهكذا يتȒح يف سياق Ơليلنا، أن
 إبداعا فنيا يستند إىل ازدواجية ǭقافية  العقريب،على غراربعȐ املسرحيني  لدɁ يǘسس

   .ما هو دخيلوبني ما هو أصيل وفكرية وفنية، 

  ƛميع من مقارنة كبريا اختالفا قد أșهرتإال أن الشخصية الفنية لصاſ اخلميسي،
 بالنمȔ الȢنائي النقدي للظواهر االجتماعية هذا األخري تǭǖر حيث.  من مȢنني ومطربنيسبقه

مجع فيه الذي املتمثل يف املونولوȟ و وشوكوكو يف مصر، يساليت عرف هبا كل من إمساعيل 
 ف يكت ومل.بني الرقص والȢناء والعزف والتمثيل والتقليد بǖسلوب ساخر ومȒحك

الظاهرة االجتماعية فحسب، بل ركز يف الكثري من أعماله على  باحلديث عن اخلميسي
سي املستعمر مع القȒايا السياسية اليت شهدهتا تونس يف تلك الفترة وخاصة يف عالقة التون

   .ة الال تثاقفياتاالƟاه الفنية تصب يف تصوراته  أغلبجعل مما ،املستعمرالفرنسي 

تعرȏ إىل أجواء بعȐ األماكن الشعبية اخلاصة تنا يف هذه املرحلة التارƸية، ال ومل يف
والسرية أحيانا، مثل الكافيشانطا وامليخانة والكابريهات والعاملني فيها من مȢنيات 

 الاليت وجدن من خالل هذه الفȒاءات، جماال رحبا لكسب املال من قبل روادها، ،يهوديات
ث املقاربة االجتماعية والدينية مما فرȏ علينا يف سياق Ơليلنا تفسريا لتلك الظاهرة من حي

األكثر شيوعا يف العشرية  األغاين الراقصة بعȐ هذهوقد تناولنا يف هذا اǂور . باألخص
 وانتقلنا بعد ذلك إىل فترة اخلمسينات والستينات حيث .األوىل والثانية من القرن العشرين

Ǩاءات تستقطبأصبحȒهذا  يف تلك الفترة،األكثر شيوعا فرق الفنون الشعبية  هذه الف 
تقليدا ملا كان  تعرȏ اليت كانǨ األلعاب السحرية والبهلوانية واألغاين الفكاهيةباإلضافة إىل 

    .يقدم من قبل اجلالية اليهودية التونسية واألوروبية

عية والثقافية األكيد أن هلذه األشكال الفنية دور ومكانة șرفية يف احلياة االجتماف 
  تعتƎبالرغم من انتساهبا إىل اجملال املوسيقي واملسرحي الفرجوي إال أŒا، فوالسياسية Ǔنذاك

 Ȉمستقلة بذاهتا وتصنع خصوصياهتا الفنية واملوسيقية من خالل إطارها االجتماعي اليت تعيw
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ƞمơƘƲǩƘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 449

 بالرغم من االلتقاء معها يف ببعȐ ،فيه، وال Ʊد هلا عالقة مباشرة باألعمال املسرحية الȢنائية
 والتهريǰ  فهي أعمال تتصف بالفردية وƠمل أبعادا متنوعة Ɵمع بني التسلية.مكوناهتا
   .التهميȈإىل  أحيانا وتصل

 أواخر القرن هذا، وقد بينǨ الدراسة أن التونسيني قد تفاعلوا مع األحداǫ الفنية يف
 يفرȏ احلذر يف ستعماريالواقع اال شرين على أساȃ أنبداية القرن العو التاسع عشر

  على أساȃاألغلبيةر عنه  عبŉالنصف الثاين من القرن العشرين يف حني أن امل مع اɇخر،التع
واالنفتاح على  الفكرية والفنيةاحلرية ما بعد االستقالل، حيث  طموح  مرحلةأنه ƹثل
 . له املستعمركان باألمسقد  "اɇخر" أن هذا  هذه األغلبيةةعن ذاكريȢيب  دون أن ،اɇخر

 يفيف بعȐ األعمال الȢنائية الركحية  اقاء مفهوم التثاقف باملثاقفة وارد التلذلك كان
  .املنتصف الثاين من القرن العشرين

 يف  نتائجهل املسرحي واملوسيقي التونسيمŉحŁتŁالذي وعلى عكس مفهوم التثاقف 
 معه  التبعية الثقافية والتعاملرفȐوالذي تȒمن يف طياته الرغبة يف  -بداية القرن العشرين 
 تقوم ،يف مفهومها املثايلفة يف األعمال الȢنائية الركحية  فǚن املثاق-بنظرة فوقية استعالئية

من   وما يشكله Ɲصوصيات اɇخر الفينواالعترافواالندماǯ على أساȃ االحترام 
  فمبدأ املثاقفةهلذا. اجلماعات والشعوب وتتواصل فيما بينهافيه تتفاعل يف إطار  اختالفات

 غري أن Ɯثنا هذا . الثقة والرغبة يف التواصل والتقدم والتطور واكتساب العلم واملعرفةفترȏي
  فلم نلتزم.ع املثالية والواقعية بون شاسبني أن  مقاربات فكرية Ưتلفة ترɁقد كشف عن

الركحية  األعمال الȢنائية  أن مجيعاعتƎناو،  املقترحةاملقارباتمن هذه نظر   وجهةةǖيب كليا
  . الظرفيةالسياسية واالجتماعيةوالتارƸية  ل بالعواماǂفوفة ليدة الظروف املوضوعيةهي و

ولكن، إذا أمعنا النظر يف موقف املوسيقيني واملسرحيني يف املنتصف الثاين من القرن 
الحظنا أن تلك املثاقفة قد اتسمǨ يف șاهرها بالتباين واحلذر لالعشرين Ɵاه املثاقفة، 

يستعملون أدوات و يعترفون بƵǖية املثاقفة واالنفتاح على اɇخر وǭقافتهفهم . الشديدين
، ويǘكدون يف الوقǨ نفسه على ضرورة الȢرب ولȢته املوسيقية وخلفياته اإلبداعية والثقافية

w واالحترام املتبادل بني Ưتلف العناصر املتكافǜالتمييز بني مفهوم املثاقفة الذي يعين التفاعل 
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فنية وبني مفاهيم أخرɁ قريبة منه مثل التبعية والعوملة الثقافية اليت Ƣهد إىل املوسيقية وال
 .النمطية يف مجيع اجملاالت اإلبداعية

 عكس ذلك املوقف؛ نǨبيņغري أن أعماهلم املوسيقية، وخاصة الȢنائية الركحية 
ية موسيقية دالالت تعبري بأول أعماله املوسيقيةفمحمد سعادة على سبيل املثال قد اهتم يف 

جديدة عن طريق توșيف اɇالت الȢربية الوترية واهلوائية واإليقاعية، ومرجعيته يف ذلك 
 هذه األعمال فجاءت .ليت تلقاها من خالل دراسته األكادƹيةمعرفته بالعلوم املوسيقية ا

يات املوسيقى الȢربية لتǘكد املنحى الȢريب للعمل وتǘسس فكرة التبين الكلي خلصوص
 البعد املثاقف مع ț لنفسه صفة فنية محلǨ يف șاهرها ومȒموŒا شرŉوبذلك يكية،الكالس

 كشفإال أن التحليل املقارن بني أعمال حممد سعادة طيلة مسريته الفنية . موسيقى اɇخر
 رجعة فنية إىل ǭقافية أدت  صدمةد لهولǎ، احلدودقصى األ إىلجيدا أن سريه يف اƟاه املثاقفة 

 فترة متقدمة بالتعامل مع املوروǫ املوسيقي العريب عموما واملوسيقى التونسية  يفجعلته يلتزم
  . بصفة أخص

بالرغم من شكلها الȢريب من ف الȢنائية الركحية، أما بالنسبة ألعمال حممد القريف
 فيها وجدنافǚننا  ، البوليفونية وأسلوب الكتابة املوسيقية األوركستراليةالقيادةاعتماده حيث 
 غري أن هذا .شرقية والȢربيةاملوسيقي بني عناصر املوسيقى امل ǜالتكاف من نوعا ،د ماإىل ح

 تاريǸ الشكل من التعامل يف املوسيقى العربية ال Ʒسب على أنه Ɵديد أو إبداț ألن
من املوسيقيني  قد أتى عليه عدد كبري  املثاقفاملوسيقى العربية يǘكد على أن هذا األسلوب

 .الرحابنة يف مراحل متقدمةو...  األربعينات كالقصبجي وحممد عبد الوهابمنذ فترةالعرب 
 لدɁ  سواء أن كان بصفة إرادية أو غري إرادية إذن يف اختيار اƟاه املثاقففاملطلوب
 بطريقة  ليس األخذ من املوسيقى الȢربية وإسقاطها على املوسيقى التونسية هو،املوسيقيني
وșيف األحاسيس البشرية املشتركة يف بيǞة وǭقافة قادرة ، بل األهم هو كيفية تشكلية

  .ومهيǖة الستيعاب أفكار وقيم املوسيقى الȢربية

 جاءت أعمال حممد اجلموسي الȢنائية الركحية شديدة االختالف ملا هذا، وقد
wالصياغة الشعرية  من حيث "الرومنسية" بنوț من Ƣيزت، حيث  من أعمالسبقتها
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 وطريقة التفاعل ، املتصلة بواقع اجملتمععملواضي كيفية طرح واختيار اواملوسيقية، إضافة إىل
إال أن تǭǖر اجلموسي باملوسيقى املشرقية كان األكثر وضوحا من خالل .  موسيقيا وفنياامعه

 لتلك  مثاقفته الواضحةأعماله الȢنائية اليت أșهرت عرضنا إىل جدول إحصائي شامل ملختلف
 يف كيفية  رضا القلعيالحظنا نفس االختيارات والتوجهات لدɁ وقد . املشرقيةاملوسيقى

بالرغم من -اليت " الفصول األربعة" من خالل أوبرات املشهديوالتعبريي تعامله املوسيقي 
رائدة يف تلك و  مهمة إال أŒا كانǨ يف نظرنا- يف هذا النمȔ الفينأŒا التجربة الوحيدة له

   .موسيقيا مع الثقافة الȢريية تفاعلها من حيث الفترة التارƸية

 يف   أما القسم األخري من Ɯثنا هذا، فقد خصصناه إىل األعمال الȢنائية الفرجوية
منها ما يتعلق بالتراǫ الفرجوي التقليدي ومنها ما يتعلق بالفرجة يف الثقافة ف ،مجيع مظاهرها
 الراقصة اليت قدمتها  إىل جانب األعمال الفرجوية املستحدǭة كاللوحات،الشعبية والدينية

" النوبة " عرضي من خاللالفرقة الوطنية للفنون الشعبية أو كاليت قدمها الفاضل اجلزيري
  .املكونات الركحية الȢربيةبمستعينا ف فيهما التنظري املسرحي وǎș كعملني" احلȒرة"و

 وقد الحظنا من خالل قيامنا بالتحليل املوسيقي واملشهدي جململ هذه األعمال 
والفرجوي، حيث  لتجارب، أŒا تلتقي مجيعها يف أسلوب Ʒمل معاين الفرجةوا

 وقوة التعبري اإلǭارةارتكزت على احلركة اجلسدية اليت تعتمد عنصر اإلهبار من خالل 
 ǯاجلسماين مستعينة بتقنيات وعناصر العمل الركحي من إضاءة وديكور وماكيا

ȃع مل. ولباȒơ ،فاهيم ومواضيع مسرحية هلا بداية كل ذلك جعل من هذه التجارب
فالنص يف هذه األعمال قد . وŒاية بالرغم من عدم اعتمادها على نص مكتوب

جسدته احلركة واإلƹاء والصور اإلƷائية والداللية اليت جعلتها Ȓơع للقراءة العلمية 
Ɂويلية املرتكزة على الشكل والرمز أحيانا أخرǖالدراسة  وقد.أحيانا والت Ǩبين 

 متعلقة ات وخصوصيدالالت هلا  يف جممل الرقصات اإلƹاءات املوșفةلتحليلية أن هذها
 وتوșيفها إال أن استعارهتا.  تعلمها عن طريق املمارسة احلياتيةƞŹرجعيات ǭقافية 

 االƟاه يف إطاردرǯ نجعلها ت ، من خالل التنظري الȢريب يف هذا اإلطارمشهديا
w  .املثاقف
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قد شهدت لصويف، فاتصاهلا باملوروǫ الشفوي الشعƑ وارغم فهذه التجارب، 
الديين والدنيوي، املقدȃ والشعبوي؛ أي تراوحǨ بني التȢريب والتǖصيل، Ơوالت جوهرية 

املثاقفة الفنية اليت تعتمد عناصر تراǭية أصيلة، تلك العناصر اليت جعلتها يف ǭنائية التطابق مع 
ت يف صياغة تعتمد إعادة التراǫ الفرجوي الشعبوي فجاء. الفرجة الȢربية واالختالف عنها

" النوبة": فø.  التعامل مع املسرح الȢريب أو االستفادة منه بنسب معينةتقنياتمع إضافة 
االنفتاح من خالل  حماولة Ơديث الفرجة التونسية عنتǖسستا على أفكار تنم " احلȒرة"و

ƹاطها القدƴربية والتعامل مع أȢة واحلديثة، وبلورهتا بطرق فنية تعكس الوعي على املمارسة ال
الثقايف اليت Ƣر به البالد، كاملزǯ بني الرقص الȢريب والشعƑ والصويف واستȢالل البوليفونية يف 
 التراكيب املوسيقية وخاصة يف اإلنشاد وغريها من العناصر الفنية الȢربية اليت تعرضنا إليها يف

بد أن نǘكد أن ما قام به الفاضل اجلزيري ومسري العقريب يف ويف هذا اإلطار، ال. سياق Ơليلنا
 الوطنيةسبق أن قامǨ به الفرقة ملا تلك الفترة، ما هو إال إعادة لصياغة فنية بشكل حديث 

البالد بعȐ االحتفاالت الشعبية التقليدية اليت Ƣتاز هبا ن الشعبية منذ أواخر السبعينات، لللفنو
  (Les rites de passages) ة بشعائر وطقوȃ االنتقالل املتصتفالية مظاهرها االحيف يةتونسال

 إىل جانب الكثري من االحتفاالت .واملوت...كالوالدة واخلتان واخلطبة والعرȃ واإلƱاب
 وغريها من الدينية كاملولد النبوي الشريف وعيد الفطر وعيد األضحى ورأȃ السنة اهلجرية

  .املناسبات

عمال الȢنائية  تقر بǖن التوجهات الثقافية اليت شهدهتا األهكذا، نصل إىل نتيجة،
، قد )1998-1856(يف حدود املرحلة التارƸية اليت تناولناها بالدرȃالركحية يف تونس، 

 Ǩاتسمțية واالجتماعية وبالتايل الفكرية بالتنوƸكم التحوالت السياسية والتارƜ 
 .علة مع تلك التحوالت إما إƶابا أو سلبافهي متفا. واإليديولوجية اليت مرت هبا البالد

قد تǖخذ أيȒا اƟاه املثاقفة  إن اقتادت بالثقافة الȢربية املهيمنة، وفتختار أحيانا االƟاه التثاقفي
 رامسة لنفسها - من اخللفيات اإليديولوجية والسياسية املسلطة عليهاأمكن هلا التخلص -إن 

تبادل، وساعية موسيقيا ومشهديا إلƶاد صيȠ فنية عالقة ǭنائية مبنية على االعتراف امل
 وجهات فنية  الركحية قد اختاركما أن البعȐ من أصحاب هذه األعمال الȢنائية. توفيقية

w اتصفǨ تارة باالضطراب حيث ه من خالل التحليل الذي تناولناه؛ اكتشفنا،مȢايرة Ƣاما
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م املثاقفة، متبنية لعقلية متشددة ترɁ الثقايف، واơذت يف أطوار أخرɁ االƟاه املعاكس ملفهو
يف اɇخر العنصر املهدد لكياŒا وهويتها، فتسعى للتصدي إليه بالرجوț إىل كل ما هو 

فكانǨ الرجعة من خالل Ɵارهبم شكلية للȢاية ومȒرة . موروǭ ǫقايف يربطها باملاضي اجمليد
د يف عامل Ơكمه عقلية  عن التحرك والتطور والتجدينيف هذه الوضعية عاجزحيث أصبحوا 

țقدما من أجل التصدي  اجلديدة العقليةهذه .االختالف والتنو Ɂاليت تسعى هي األخر 
إىل ƴطية ǭقافية شيǞا فشيǞا  ويدعو الثقايفعن هذا املوروǫ  لتيار Ǔخر متشدد ينادي بالتخلي

  . تتحكم فيها إيديولوجية الفكر الرأمسايل

أفكار صنعتها قراءات متعددة . ل هذه األطروحةهذه أفكار نقلناها للقارǛ من خال
هي حصيلة كل . ءاملشارب، وأحداǫ تارƸية وسياسية مǘملة ومهينة لɌنسانية مجعا

 اإليديولوجيا الثقافية يف القرن العشرين، يالتخمينات اليت أتى هبا الفكر الȢريب والعريب صانع
قد تتȢري . ور، ألختم هبا دراسيت هذههذه السط إىل حدود هذه اللحظة اليت أخȔ فيها بقلمي

مواقفي، وقد تتناقȐ مستقبال، وقد تǖخذ مقاصد ومǔرب أخرƠ ،Ɂددها الصريورة التارƸية 
   . الثقافات واحلȒاراتاليت تتشكل هبا مجيع
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@@@@@@@@     @@@@@1 .@@âìÜÈÛa@ÀòîÏbÔrÛa @

 املركز املȢرب، الدار البيȒاء، ، سǘال الثقافة، الثقافة العربية يف عامل التحول،)علي(أومليل
 . 159ȋ. 2005الثقايف العريب، 

ات اليت تواجهها الثقافة العربية أمام التحول يف هذا الكتاب عرȏ للتحدي Ʊد        
يناقȈ أطروحات الليƎاليني اجلدد، والدعوة . العميق الذي أحدǭته ǭورة االتصاالت

الرائجة حول الثقافات، كما يناقȈ مسǖلة احلوار الذي ƹثل مناșرة بني أطراف 
  .ǭقافية ودينية

عريب متجدد باملسǖلة الثقافية، املȢرب، ، يف البدء كانǨ الثقافة Ʋو وعي )عبد اإلله(بلقزيز
 .ȋ 173 .1998 إفريقيا الشرق،

Ʊد يف هذا الكتاب دعوة إىل إعادة االعتبار ألƵية الثقافة يف عملية النهȒة         
أخذنا من هذا الكتاب . وأƵيتها يف بناء السياسات الوطنية يف احلقل الدويل

   .مفهوما للتكيف الثقايف

 .ȋ 108. 2000 حلداǭة وما بعد احلداǭة، دار البيȒاء، دار توباق للنشر،، ا)حممد(سبيال

يتعرȏ حممد سبيال يف الكتاب إىل التحوالت الفكرية العامة للحداǭة على كافة          
املستويات حماوال اجلمع بني املنظور البنيوي واملنظور التارƸي مع متابعة التحوالت 

وقد تعرȏ إىل موضوț التثاقف ورد الفعل البشري . التدرƶية واالنفصالية أحيانا
وقد أشرنا أنه . هلذه الظاهرة واليت تكون أحيانا بالرفȐ وأحيانا أخرɁ بالقبول

  . بǚمكان الرجوț إىل هذا الكتاب ملزيد التعمق يف حمور احلداǭة وما بعدها

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ǔƩƗƸمǩƗǷ ƷƳƘǆمǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 456

)øحممد(سويدي)ال(ȓ ،الثقايف ومصطلحاته țنس، الدار ، تو1. ، مفاهيم علم االجتما
 . 271ȋ .1991التونسية للنشر،  

ايف، معتمدا على عدد من  هو عبارة عن تȢطية ألهم مواضيع علم االجتماț الثق       
استعنا به لتفسري بعȐ .  العربية واألجنبية واملترمجة إىل العربيةالدراسات

والتبين الثقايف االصطالحات واملفاهيم الثقافية كالتثاقف واملثاقفة والتنشǞة الثقافية 
  ...والثقافة الفوقية والتحتية

)øعبد اجمليد( شريف)ال(ȓ ،ةǭة، سلسلة معامل احلداǭتونس، دار اجلنوب 3 .، اإلسالم واحلدا ،
 .ȋ 230 .1998 للنشر،

يوضح هذا الكتاب خصائص الفكر اإلسالمي املعاصر ويف تلمس الطريق األسلم          
املاضي وƹكننا من أن نعيȈ يف هذا العصر بǖقل ما الذي ƶنبنا الوقوț يف أخطاء 

ƹكن من التمزق واحلرية وبǖكثر ما ƹكن من الثقة يف النفس معولني على صدق 
أفادنا هذا الكتاب يف كيفية مناقشة . الȒمري واحلرية الذاتية واملسǘولية الفردية

اإلسالمي، صاحبه ملختلف األفكار والعقليات العربية، من حيث قراءهتم للدين 
  .بالرجوț إىل النص القرǓين والسنة والفكر الليƎايل والعقالين املتحرر

 .ȋ 255. 1995 ، بريوت، دار اجليل،1 .، كلمات من احلȒارة، ȓ)منصور(عيد

ƹثل هذا الكتاب معاجلة  بسيطة لتفسري بعȐ االصطالحات املتداولة يف احلياة          
وقد أخذنا منه مفهوما . اسة والفلسفة واالقتصاداليومية يف ميادين الفنون والسي

  .لكلميت الثقافة والتثاقف

)ø(غذامي)الǃعبد ا(ȓ ،Ƒالنخبة وبروز الشع ȓاء، 2 .، الثقافة التلفزية، سقوȒالدار البي ،
 .ȋ 220. 2005املركز الثقايف العريب، 

قتصادي تطرق صاحب الكتاب إىل كون الصورة هي ǭقافة وفكر وإنتاǯ ا         
 ȓة عصرية يشترȢجمرد متعة أو حماكاة فنية، فهي بالنسبة لديه ل Ǩوتكنولوجي وليس

أفادنا الكتاب يف فهم كيفية التحول اليت شهدته الصورة . فيها تطابق القول مع الفعل
w  .من الثقافة النخبوية إىل الثقافة الشعبية
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ف ومراجعة وتقدƇ مطاŒ ، țاية التاريǸ واإلنسان األخري، إشرا)فرانسيس(فوكوياما
صفدي، وترمجه فǘاد شاهني ومجيل قاسم ورضا الشايƑ، بريوت، مركز اإلƴاء 

 . 355ȋ. 1993 القومي،

 ƹثل الكتاب دراسة نقدية لنظرية فوكوياما اليت تشرț إيديولوجية السيطرة على         
تعطي . ية العربيةالعامل بعد تفكك الكتلة الشيوعية وضرب القوة االستراتيجية واملال

 Ǩسسǖفكرة واضحة عن اإليديولوجيا الفكرية والسياسية اليت ت Ǜهذه الدراسة للقار
  .عليها نظرية فوكوياما

 .2002، املȢرب، الدار البيȒاء، 1 .، حوار احلȒارات، املركز الثقايف العريب، ȓ)إدريس(هاين
176 ȋ. 

ات ومنطلقات واعتبارات اɇخر،  يدعو هذا الكتاب على بذل اجلهد لفهم متطلب        
كما يتعرȏ يف جزئه األول . ومنح الشرعية لكل أشكال التعبري، واالƳراȓ يف العامل

وقد استعنا هبذا املرجع يف التطرق إىل . إىل مǖزق احلداǭة وبǓ ȃǘليات التثاقف
  . متطلبات احلوار املتمثل يف االعتراف باɇخر كحقيقة مستقلة

. 1971 وبولوجيا الثقافية، بريوت، دار النهȒة العربية للطباعة والنشر،، األنتر)عاطف(وصفي
464 ȋ.  

Ʊد يف هذا الكتاب أهم موضوعات علم االجتماț الثقايف، والعديد من الدراسات          
العربية واألجنبية واملترمجة إىل العربية، ومنها باخلصوȋ املترمجة من األنكليزية إىل 

  . القارǛ إليهاالعربية، مع إحالة 

2 .@ë@óÔîì¾aòîÔîì¾a@âìÜÈÛa  

 ، حممد التريكي موسيقار األجيال، احلمامات، تونس، منشورات حممد بوذينة،)حممد(بوذينة
1998 .270 ȋ. 

ƹثل هذا الكتاب عمال توǭيقيا، بالصورة والشهادة إىل مراحل حياة حممد التريكي،          
 الكثري من املطربني واملطربات أمثال فتحية خريي وإىل بعȐ األغاين اليت حلنها إىل

wكما اشتمل هذا الكتاب ...وشافية رشدي وحممد اجلموسي وصليحة ونعمة وعلية
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أخذنا من هذا املرجع مساƵة حممد التريكي . والتراقيم املوسيقية ألغانيه  األشعارعلى
  .يف تلحني األغنية السينمائية، ونشاطه يف املسرح الȢنائي

)øللدراسات والترمجة والنشر،)أمحد(جندي)ال ȃم العريب، دمشق، طالȢ1984 ، رواد الن .

176 ȋ. 

 قدم هذا الكتاب، حياة العديد من املȢنني واملوسيقيني املصريني بداية من أيب خليل         
القباين، مرورا بداود حسين والشيǸ سالمة حجازي، وصوال إىل حممد عبد الوهاب 

عرضنا من خالله، إىل الصعوبات السياسية اليت وجدها القباين وقد ت. وأم كلثوم
 Ƣيز خالل عرȏ بعȐ أعماله املسرحية يف سوريا، وبعȐ اخلاصيات الفنية اليت

  .مسرح سالمة حجازي عن غريه

)øعند الصوفية واحلياة املوسيقية بصفاقس يف القرنني التاسع )علي(حشيشة)ال țالسما ،
 .  276ȋ. 2000 عة سوجيك،عشر والعشرين، صفاقس، مطب

 . XX و XIX هو كتاب توǭيقي لكل األنشطة املوسيقية ƞدينة صفاقس خالل القرن        
تناول صاحبه موضوț الطرق الصوفية باملنطقة وتطرق إىل أعالم املوسيقى، إىل 
جانب نشاȓ اجلمعيات والفرق املوسيقية منها التقليدية كاألعراȃ ومنها الرمسية 

  .اناتكاملهرج

)øهتا وتطورها، بريوت، منشورات دار مكتبة )سليم(حلو)الǖاملوشحات األندلسية، نش ،
 .ȋ 316 .ت.احلياة، د

هو كتاب بالȠ األƵية، Ʒتوي على عنصرين؛ العنصر األول اهتم بتاريǸ املوسيقى          
ƹمن تراقيم الكثري من املوشحات العربية القدȒة، بترتيل األندلسية، واجلزء الثاين ت

نقلنا منه بعȐ املوشحات اليت تناوهلا أبو خليل القباين يف . الكلمات على اللحن
  . مسرحياته

  

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ǔƩƗƸمǩƗǷ ƷƳƘǆمǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 459

)ø1993 ، كتاب املوسيقى الشرقي، القاهرة، نشر الدار العربية للكتاب،)كامل(خلعي)ال. 
197 ȋ . 

ية، مع تقدƯ Ƈتلف يتطرق الكتاب إىل األنظمة املقامية واإليقاعية يف املوسيقى العرب        
كما يقدم الكثري من املوشحات واألدوار . اɇالت املوسيقية املستعملة يف مصر

. وأغاين املسرحيات، وحياة العديد من املوسيقيني املشهورين يف الفترة اخلديوية
استعنا به، لتصنيف األعمال املسرحية اليت قدمها القباين، املستوحاة من الذاكرة 

  . الشعبية

)øصادق(رزقي)ال(ȓ ،457. 1989 ، الدار التونسية للنشر،، تونس2 .، األغاين التونسيةȋ . 

تعرȏ . هو أهم البحوǫ يف األغاين التونسية يف إطارها احلȒري والبدوي والتقليدي        
فيه إىل اجلمعيات املوسيقية يف تونس واملȢنني واملوسيقيني، ونشاȓ الطرق الصوفية يف 

كان هلذا الكتاب . فراح التقليدية كالنفاȃ والتصبيحة والكركوȇشƓ أنواعها واأل
أƵية واضحة يف دراستنا هذه يف Ơليل الظواهر االجتماعية التونسية املتعلقة بزيارة 

 .الزوايا، والتعامل معها يف إطار النشاȓ الطرقي

     .1995 ، بريوت، دار ومكتبة اهلالل،1 .، حممد عبد الوهاب، ȓ)حممد(رفعǨ اǂامي
263 ȋ.  

يتعرȏ الكتاب إىل تاريǸ حممد عبد الوهاب من والدته إىل مماته، من حيث نشاطه          
كما تعرȏ . يف املسرح والسينما وطريقة تعامله مع األغنية ومع املȢنني واملȢنيات

صاحب الكتاب إىل األصوات اليت تعامل معها حممد عبد الوهاب، واملعزوفات اليت 
  ... اء للتخǨ التقليدي أو األوركستر الȒخمحلنها سو

سنة، سلسلة تاريǸ املصريني  150 ، أعالم املوسيقى املصرية، عƎ)عبد احلميد توفيق(زكي 
ț. 35 ،ة املصرية العامة للكتاب،، القاهرةǖ291. 1990 نشر اهلي ȋ. 

ب، حيث قسمها إىل يقدم الكاتب تاريǸ حياة أهم امللحنني واملȢنني واملوسيقيني العر         
درسة التقليدية والنهȒة العلمية واألدبية، ومدرسة املسرح املمدارȃ عدة منها؛ رواد 

wوقد مكننا هذا املرجع، من . الȢنائي، ومدرسة اجملددين وأصحاب األعمال السمفونية
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معرفة التحول الذي أƱزه سالمة حجازي، من خالل انتقاله من التخǨ يف 
  .(Fosse)ةالكواليس، إىل احلفر

، املعاصرون من رواد املوسيقى العربية، القاهرة، نشر اهليǞة املصرية )عبد احلميد توفيق(زكي 
 .ȋ 375 .1993 العامة للكتاب،

Ż انتقل إىل .  تناول فيه املǘلف رواد املدرسة التقليدية، ورواد املدرسة الȢنائية احلديثة        
واة من املǘلفني والنقاد والقادة وفرق املسرح رواد املوسيقى املصرية املتطورة، واهل

كما قدم بعȐ األĄĄسر املوسيقية كزكي مراد والرحابنة وشرارة . الȢنائي العربية
وقد وجدنا يف هذا الكتاب بعȐ . واملوجي، وبعȐ العازفني ورواد التربية املوسيقية

 .ية الȢنائية األوىلاملعلومات اهلامة حول األغاين اليت كانǨ تǘدɁ يف األعمال املسرح

، تاريǸ املوسيقى الȢربية، حياة وأعمال مجيع املوسيقيني، ترمجة صالح )إميل(قويللرموز
   . 1980 ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،1 . ق الدين برمرا،

 328 ȋ.  

نني الصويت، هي ترمجة Ơتوي على تاريǸ املوسيقى منذ النشǖة اإليقاعية وسحر الر         
 ȃالت املوسيقية منذ عهد اإلغريق، وأهم املدارɇناء واȢال țمتعرضا إىل أنوا
املوسيقية القدƹة وصوال إىل عصر النهȒة وșهور األوبرا اإليطالية والبايل الȢنائي 

أشرنا من . الفرنسي، وأهم الشخصيات املوسيقية اليت برزت منذ القرن الثامن عشر
سري اليت تتعلق بالقوالب املوسيقية الȢربية كاألوبرا واالفتتاحية خالله إىل بعȐ التفا
  ... واألوبرا اجلدية واهلزلية

ǯوها يف املستقبل، )حممد(كامل حجاƴاملوسيقى الشرقية، ماضيها وحاضرها و ،
  .ȋ 52 .1924 اإلسكندرية، مطبعة جريدة البصري،

لفترات اليت مرت هبا املوسيقى يتحدǫ املǘلف يف هذا الكتاب حول املراحل وا        
، تاريǸ إصدار هذا 1924الشرقية، وبصورة مقتȒبة، من العصر اجلاهلي إىل حدود 

مدنا هذا املرجع ƞعلومات هامة حول شخصية كامل اخللعي املوسيقية . الكتاب
  .  واملسرحية
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)øا)عثمان(كعاك)ال ſأمحد الوايف، التحقيق والدراسة الفنية بقلم صا Ǹملهدي، ، الشي
 .ȋ 101. 1981تونس، نشر املعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، 

 يعرف هذا الكتاب Ɯياة الشيǸ أمحد الوايف الذي كرȃ حياته خلدمة الفن التونسي         
وقد برز . العريب األصيل مع تفتح على فنون األشقاء يف املشرق العريب ويف تركيا

  . بالترقيم املوسيقيذلك يف إنتاجه الذي قدمه هذا الكتاب

، سيد درويȈ اكتشاف شعƑ، من كتاب فنان الشعب، القاهرة، صادر عن )أنيس(منصور
 .ȋ.ȋ 75-83. ت.مجعية أصدقاء موسيقى سيد درويȈ، د

 فيه واتطرق.  هبا جمموعة من أحباء سيد درويȈقامƹثل الكتاب مجلة من الدراسات          
وقد  .ي يستوحي أفكاره من ردود وأفعال شعبيةإىل شعبية هذا الفنان املسرحي الذ

بينا من خالله األفكار املوسيقية اليت نقلها ملعاصريه من املوسيقيني واملȢنني يف اجملال 
ȋاملسرحي باخلصو.  

)ø(مهدي)الſصا(ț ،يس الترنانƦ Ǹسلسلة مع الفن والفنانني، تونس، نشر 1 .، الشي ،
 .ȋ 175. 1981، املعهد الرشيدي للموسيقى التونسية

 يعطي هذا الكتاب صورة واضحة عن حياة الشيƦ Ǹيس الترنان الذي كرȃ حياته         
والذي علم ووجه جيال من . للفن واحلفاȗ على التراǫ التونسي والعريب األصيل

ويشتمل الكتاب . أهل الفن وơرǯ على يده عدد من املطربني وخاصة املطربات
حلنها Ʀيس الترنان اليت كانǨ مرفقة بالترقيم املوسيقي أيȒا على أغلب القطع اليت 

  .باإلضافة إىل عدد من الصور التارƸية املتصلة ƞوضوț الكتاب

)ø(مهدي)الſرب اإلسالمي،)صاȢاملوسيقى العربية، مقامات ودراسات، بريوت، دار امل ، 
1993 .286 ȋ . 

 والفارسية والتركية منها عراقية دراسة للمقامات العربية، الƹثل هذا الكتاب         
إىل جانب دراسة اɇالت املستعملة يف املوسيقى العربية . والصينية، وسالملها وعقودها

  .أخذنا من هذا الكتاب صورة أليب خليل القباين...التقليدية
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 .ȋ 327 .1998 ،اهليǞة املصرية العامة للكتاب البلد غري مذكور،  املوسيقى،عامل، )زين(نصار

هو كتاب شامل Ʒتوي على تفسري العديد من االصطالحات املوسيقية، منها ما          
استقينا . يتعلق باɇالت املوسيقية ومنها ما يتȒمن للقوالب املوسيقية الȢربية خاصة

  .Dialogue و Duoمنها تعريفا لكلميت 

3.@ïöbäÌÛa@‹¾aë@‹¾a  

Ȑاملسرح املصري يف)سعاد(أبي ،Ȑأبي ǯمائة عام، أيام لن يسدل عليها الستار، ، جور 
  .ȋ 391. 1970 القاهرة، دار املعارف ƞصر،

يتعرȏ هذا الكتاب إىل حياة جورǯ أبيȐ وƯتلف أعماله املسرحية الكالسيكية          
خاصة، وإىل الشخصيات املوسيقية اليت تعامل معها يف املسرح الȢنائي، كسيد 

أشرنا من خالل هذه الدراسة، إىل التقنيات . درويȈ وƱيب الرƷاين وغريƵا
   .املسرحية اليت نقلها جورǯ أبيȐ إىل تونس

، تونس، دار سحر )1956-1881(، دراسات يف تاريǸ املسرح التونسي)حممد مسعود(إدريس
 .ȋ 152. 1993 واملعهد العايل للفن املسرحي،

البحث يف تاريǸ املسرح التونسي يف هو عبارة عن إعادة Ơقيق أو Ơليل ألعمال                
املنتصف األول للقرن العشرين، والذي تناوله كل من املنصف شرف الدين يف سنة 

وقد امتاز بدقة فائقة يف كشف احلقائق . 1974 ومحادي بن حليمة سنة 1971
أخذنا من هذا الكتاب بعȐ . التارƸية لبوادر الفن املسرحي يف هذه احلقبة التارƸية

 النهȒة املسرحية اليت شهدهتا تونس يف بداية القرن العشرين، على إǭر قدوم مالمح
  . الفرق املسرحية املصرية

، القاهرة، الدار 1 .، التراǫ الشعƑ يف املسرح املصري احلديث، ȓ)كمال الدين(حسني
 . 329ȋ .1993 املصرية اللبنانية،

ا التراǫ الشعƑ يف املسرح كما يشري عنوان هذا الكتاب، فهو يتحدǫ عن هذ        
حاولنا من خالله أن . املصري الذي مر بعدة مراحل تارƸية واجتماعية وسياسية

wنتعرف عن مجلة التحوالت الفنية يف املسرح الشعƑ املصري ومقارنته بالتجارب اليت 
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أحدǨǭ يف تونس يف أواخر القرن العشرين من خالل أعمال عز الدين املدين وحممد 
  . ت والفاضل اجلزيريرجا فرحا

)øسالمة حجازي، رائد املسرح العريب، القاهرة، دار الكتاب )حممود أمحد(حفين)ال Ǹالشي ،
 .ȋ 241 .1968 العريب للطباعة والنشر،

يتحدǫ صاحب هذا الكتاب عن حياة سالمة حجازي منذ والدته مرورا ƞختلف          
د املȢناة والسالمات وبعƱ Ȑد فيه أيȒا أغلب القصائ. مراحل شهرته وجمده

كما يعطينا هذا . النصوȋ املوسيقية التعبريية اليت حلنها خصيصا للعمل الدرامي
الكتاب فكرة واضحة عن نشǖة املسرح يف أواخر القرن التاسع عشر ويف بداية القرن 

وبينŁا من خالله، الدور الذي قام به عبد احلمويل يف مسرح أيب خليل . العشرين
  .وحياة سالمة حجازي، واإلضافات اليت أدخلها يف املسرح الȢنائيالقباين، 

)øأمحد احلاذق(والعرف) املنصف(شرف الدينو) محدي(محايدي)ال(ǯوخلو ،)أبو بكر( ،
    .2001 قرن من املسرح التونسي، وزارة الثقافة، تونس، الدار العربية للكتاب،

229 ȋ. 

تارƸية املسرحية يف تونس خالل القرن العشرين  هو عبارة عن إعادة نقل لɊحداǫ ال       
  . أخذنا من هذا الكتاب، بعȐ الصور. بǖسلوب ال يتجاوز مفهوم السرد

 ، دراسات يف املسرحية اليونانية، القاهرة، نشر مكتبة األƱلو املصرية،)حممد صقر(خفاجة
1979. 153 ȋ.  

يع املتناولة يف العمل الدرامي يف تعرȏ حممد صقر خفاجة يف هذا الكتاب إىل املواض        
وكيفية تشييد ، (L’avare) العصر اليوناين، منها االجتماعية كمسرحية البخيل

، ومظاهر املسرح الȢنائي اجملسد يف )م.ق IV القرن(املسارح اليونانية يف تلك الفترة 
 اليونانية مكننا هذا الكتاب من معرفة املرجعية. احلوارات الثنائية واألناشيد اجلماعية

يف املسرح التونسي، من خالل االحتكاك باحلȒارة الȢربية يف Œاية القرن التاسع 
  . عشر
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)øاملسرح يف الوطن العريب،)علي(راعي)ال ، ȓ ،2. عامل املعرفةț ،. 248 اجمللس ،Ǩالكوي ،
  .ȋ 527. 1999 الوطين للثقافة والفنون واɇداب،

 إىل أصول صاحبهيǸ املسرح العريب حيث تطرق هو من أهم الدراسات يف تار         
 Ż ،البشري Ƒاملسرح العريب مركزا عن املسرح الشعțاملسرح العريب تناول موضو 

 الدور كان هلذا الكتاب. وواقعه يف أغلب الدول العربية املشرقية واخلليجية واملȢاربية
  .لعربيةالكبري يف معرفة أطوار نشǖة املسرح العريب ورواد يف األقطار ا

، 1 .، تاريǸ املسرح التونسي، منذ نشǖته إىل احلرب العاملية األوىل ǯ)املنصف(شرف الدين
 .ȋ 159. 1971 تونس، شركة العمل للنشر والصحافة،

من أهم الكتب التونسية اليت عاجلǨ تاريǸ املسرح التونسي يف بداية القرن العشرين،         
 Ȑة اليت واليت اعتمدت يف مراجعها، على بعƹالرواة وعناوين الصحف واجملالت القد

كما أن اطالț صاحب هذا الكتاب على احلقل الثقايف عموما . كتبǨ عن املسرح
وقد . واملسرحي باخلصوȋ يف تونس بصفة فعلية، جعل منه باحثا يعتمد عليه اجلميع

ساعدنا هذا الكتاب، يف معرفة املراجع األوىل، من جرائد وصحف كتبǨ عن 
رح التونسي يف بداية القرن العشرين، وبعȐ احلقائق التارƸية اليت أخذها عن املس

  .أصحاهبا

. 1997 من رواد املسرح التونسي وأعالمه، تونس، الشركة التونسية لفنون الرسم،، --- -
311 ȋ.   

نقل صاحبه من خالله، . هو كتاب بالȠ األƵية من حيث مجع املعلومات الدقيقة         
Ǹ الفين والسرية الذاتية لكل الفنانني املسرحيني التونسيني، من مǘلفني وƯرجني التاري

الذين ساƵوا يف تنشǞة وتǖسيس املسرح التونسي يف أول ... ومترمجني وممثلني
مراحله، مستندا يف ذلك على األرشيفات املتوفرة خاصة لدɁ أبناء وأحفاد هǘالء 

وقد تعرضنا من خالله، إىل حياة . قدƹةالفنانني، إىل جانب الصحف واجملالت ال
  . املȢنية حبيبة مسيكة
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، فن املمثل العريب، دراسات وتǖمالت يف ماضيه وحاضره، مصر، اهليǞة )زكي(طليمات
 .ȋ 169. 1971املصرية العامة للتǖليف والنشر، 

وهو . يتناول املǘلف يف هذا الكتاب فن التمثيل العريب وأساليب األداء املسرحي         
عبارة عن وقفات وتǖمالت يف ماهية الفن وحماورة Ưتلف وجهات النظر املختلفة، 
كالشخصية املزدوجة والتشخيص واإللقاء اخلطايب والتعبري احلركي والتعبري 

مركزا على بعȐ الشخصيات املسرحية املعروفة كجورǯ أبيȐ ويوسف ... التلقائي
هبذا املرجع ملعرفة دور املمثل يف تنفيذ استعنا  .وهƑ وروز اليوسف وسالمة حجازي

دوره ƞا يǖمره به املخرǯ حرفيا، وبعȐ اɇراء حول مسرح جورǯ أبيȐ، ويوسف 
Ƒوه .  

 . 303ȋ .1999 ، مقاربات للمسرح التراǭي، تونس، دار سحر للنشر،)حممد(عبازه

ل املسرحية كاليت هي معاجلة جدية يف أƵية االعتماد على املǭǖور الشعƑ يف األعما        
، ومȢامرة "احلالǯ"قام هبا عز الدين املدين على سبيل املثال من خالل مسرحية 

وƟربة ، 1982 اليت قدمها سنة" موال"الرسام احلبيب شبيل من خالل مسرحيته
 ȏ1992الذي قدمه سنة " النوبة"الفاضل اجلزيري من خالل عر ǯهرجان قرطاƞ.  

، تونس، دار سحر 1. بتونس، من النشǖة إىل التǖسيس، ȓ، تطور الفعل املسرحي --- -
ȃ333. 1997 للنشر، مار ȋ. 

انتقل بنا صاحب الكتاب من فرقة مسرحية إىل أخرɁ، ومن Ưرǯ إىل Ǔخر، باحثا          
عن األسباب اليت عرقلǨ املسرية يف هذا الظرف أو ذاك، متحدǭا عن الروافد 

، وعن العناصر التونسية اليت كونǨ النواة األوىل، اخلارجية اليت ǨĉĉĉĉƋƴ الكفاءات
أفادتنا . مستعينا يف ذلك ƞجهودات النخبة املثقفة يف احلقلني الصحفي والسياسي

هذه الدراسة يف معرفة األحياء األوروبية اليهودية اليت وجدت يف تونس، يف أواخر 
  .القرن التاسع عشر، ويف بداية القرن العشرين

 .ȋ 212. 1975 ايدة ومائة مشعة، القاهرة، اهليǞة املصرية العامة للكتاب،، ع)صاſ(عبدون

يتناول الكاتب يف هذا املرجع، الظروف السياسية واالجتماعية، اليت حامǨ حول               
wتشييد املسارح يف مصر على األƴاȓ الȢربية، وخاصة مسرح أوبرا القاهرة اليت أƱزت 
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أخذنا من هذا الكتاب بعȐ املسائل . ، يف فترة إمساعيل باشافيه أوبرا عايدة الشهرية
 .املتعلقة بتلك الفترة التارƸية اليت مرت هبا مصر

)ø(، نظرات يف املوسيقى واملسرح،)حممد عبد العزيز(عقريب)ال Ƒطرابلس، ،)3الكتاب اللي 
  . 156ȋ. 1967اللجنة العليا لرعاية الفنون واɇداب، 

 التارƸي هلذين املسار  لعامل الȢناء واملسرح، رسم العقريب يف هذا الكتابهƜم انتساب         
 ومارسه طيلة مسريته عايشهالفنني يف تونس إىل حدود فترة األربعينات مستعينا ƞا 

     .املسرحية واملوسيقية

)øاد 5، أنطولوجيا املسرح التونسي، جمموعة ضفاف)مسري(عيادي)الƠتونس، منشورات ا ،
 .ȋ 428. 2005 ب التونسيني،الكتا

قدم صاحب الكتاب أهم النصوȋ املسرحية اليت عرفتها تونس منذ تǖسيس املسرح          
أفادنا يف نقل بعȐ أجزاء من سيناريو مسرحية . التونسي إىل أواخر القرن العشرين

ز اليت ألفها عبد الرزاق كرباكة وحلنها صاſ املهدي وعبد العزي" والدة وبن زيدون"
  .   العقريب

 .ȋ 64. 1977 ، املسرح الȢنائي العريب، مصر، نشر دار املعرفة،)حممود(كامل

 يهتم هذا الكتاب ƞوضوț املسرح الȢنائي العريب، متعرضا إىل Ưتلف الفرق املسرحية         
أخذنا من هذا . اليت وجدت يف مصر منذ بداية القرن العشرين، وأعماهلا املنجزة

  .  ألعمال املسرحية ليعقوب صنوțالكتاب بعȐ ا

 )øاحلكمة،)حممد(مديوين)ال Ǩتونس، نشر بي ،ǯصيل املسرح العريب، قرطاǖإشكاليات ت ، 
1993 .595 ȋ. 

هي دراسة أƱزت لنيل شهادة التعمق يف البحث، واليت نوقشǨ يف كلية اɇداب          
ة واملعاصرة يف املسرح  وهي Ƣثل طرحا حديثا ملوضوț األصال.ƞ05/07/1990نوبة يف

العريب، عاجله صاحبه من عدة زوايا، منها يتعلق باملفاهيم الفنية والتقنية املسرحية 
العربية، ومنها أخرɁ ترتكز يف جمملها على قȒايا تتعلق ƞحور التثاقف وحوار 
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حاولنا من خالل هذا الكتاب، التعرȏ إىل قȒايا . احلȒارات وغريها من حماور عدة
  ... ا املثاقفة واالقتباȃ املسرحي ومقاييس النقد احلديثعدة، منه

  .ȋ 246. 2000، مȢامرة الفعل املسرحي يف تونس، تونس، دار سحر للنشر، أفريل--- -

هي عبارة عن قراءة ملسار احلركة املسرحية التونسية، من خالل رصد التحوالت اليت         
وال اجلمعيات واملǘسسات، ǭانيا األسس أ: عرفتها ممارسة هذا الفن على ǭالǭة أصعدة

املتجلية يف الفكرية الكامنة وراء الدعوة إىل هذا الفن وأخريا االختيارات اجلمالية 
أعطانا هذا املرجع فكرة واضحة حول مسرح سليمان . اإلنتاجات املسرحية

  .القرداحي، من الناحية الفنية خاصة

ين، سلسلة املسرح العريب، دراسات ، الشيǸ أمحد أبو خليل القبا)حممد يوسف(Ʊم
  .1963 ونصوȋ، تقدƇ واختيار الدكتور حممد يوسف Ʊم، بريوت، دار الثقافة،

411  ȋ.  

وهي ƣانية . نشر لبعȐ مسرحيات القباين كما عثر عليها املǘلف حممد يوسف Ʊم         
ين وكامل مسرحيات مكتوبة بالنص األصلي هلا، واألشعار املȢناة، من قبل القبا

بدري أدر يل كاȃ الطال : واستقينا منه أشعار املوشحات املعروفة كø. اخللعي
  .وبعȐ مقامات هذه املوشحات... وماحتيايل

بريوت، دار صادر للطباعة ، )1914-1847(، املسرحية يف األدب العريب احلديث--- -
 .1999 والنشر،

وهي وǭيقة .  511ȋ . يوسف Ʊممن أهم املراجع والدراسات اليت ألفها حممد        
تارƸية Ƣكن الباحث من معرفة بوادر وطالئع املسرح يف العامل العريب منذ șهوره يف 
لبنان وسوريا عن طريق مارون النقاȇ وأيب خليل القباين، وصوال إىل املسرح العريب 

من .  ونظم أصوله سالمة حجازي وجورǯ أبيȐ وغريهمهيف مصر الذي أرسا
 .املرجع، أشرنا إىل املسرحيات اليت قدمها سليمان القرداحيخالل هذا 
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، سليم النقاȇ، سلسلة املسرح العريب، دراسات ونصوȋ، تقدƇ واختيار الدكتور --- - 
 .ȋ 403. 1964 حممد يوسف Ʊم، بريوت، دار الثقافة،

 غرائب"و" الكذوب"و" مي"و" عايدة" تȒم هذه اجملموعة Ʀسة مسرحيات، هي        
وقد قدمǨ مجيع النصوȋ واحلوارات والقصائد الشعرية بدون ". الظلوم"و" الصدف

وحاولنا أن نǖخذ منها بعȐ احلوارات اليت جرت بني عايدة . نص موسيقي
țراء اهلامة حول مسرح يعقوب صنوɇا Ȑورادامس، إىل جانب بع.  

 - --- Ƈتقد ،ȋسلسلة املسرح العريب، دراسات ونصو ،ȇواختيار ، مارون النقا
  .ȋ 300 .1961 الدكتور حممد يوسف Ʊم، بريوت، دار الثقافة،

يتȒمن هذا الكتاب حياة املسرحي مارون النقاȇ، ومظاهر تǭǖره باملسرح الȢريب من          
هارون "و" البخيل: "كما Ź فيه تقدƇ نصوȋ لبعȐ أعماله كø. أوبرا وأوبرات

له، األسباب الفنية اǂلية واخلارجية، اليت بينا من خال". السليȔ احلسود"و" الرشيد
 . جعلǨ مارون النقاȇ يهتم بفن األوبرات

 ، Ʊيب الرƷاين وتطور الكوميديا يف مصر، القاهرة، مكتبة مديوين،)ليلى(نسيم أبو سيف 
2000 .285 ȋ. 

ا هي دراسة عن حياة وفن املمثل Ʊيب الرƷاين منذ اقتحامه الفن املسرحي عموم         
وقد Ź التعرȏ فيها أيȒا إىل . واملسرح الكوميدي والȢنائي واالستعراضي باألخص

وقد مكننا هذا . Ưتلف أعماله املسرحية وأهم الشخصيات الفنية اليت تعامل معها
  .الكتاب من معرفة أهم ما ƹيز مسرح Ʊيب الرƷاين

4 .@ÛaòîÐÜÐ  

مود حممود الȢراب وضبȔ حممد شهاب ، رسائل ابن عريب، تقدƇ حم)حمي الدين(ابن عريب
 . 544ȋ .ت.الدين الȢريب، بريوت، دار صادر، د

لدينية والدنيوية من منظور تعرȏ ابن عريب يف هذا الكتاب إىل الكثري من املواضيع ا        
ومن هذه املواضيع، نذكر اجلاللة وكلمة اǃ .  مستندا على القرǓن والسنةفلسفي
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وقد أفادنا الكتاب يف معرفة أنواț ...ح الصويف والتجلياتوالقسم اإلهلي واالصطال
  .  الصور اإلهلية والبشرية، ومعƖ الوصل والفصل والتصوف

، 1 .، بني االتصال واالنفصال، دراسات يف الفكر الفلسفي، ȓ)عبد السالم(بن عبد العايل
 .ȋ 127 .2002 الدار البيȒاء، املȢرب، دار توبكال للنشر،

اول الكتاب عدة مواضيع لعل من أƵها نظرة مفكري العرب إىل املواضيع يتن         
 ǫالترا țالفكرية املعاصرة كالبحث اإلبستمولوجي وجدلية املفهوم يف موضو

Ƒالعروي واخلطي ǃصيل والتحديث مركزا يف ذلك على دراسات عبد اǖأفادنا . والت
  . ر الثقايف والفكريالكتاب يف معرفة معƖ االتصال واالنفصال من املنظو

  دار،، اإلسكندرية جديدةرؤية ،الفين اإلبداț يف مشكلة حماضرات، )حممد علي( املعطيعبد
 .ت.د  ،املعرفة اجلامعية

 يناقȈ صاحب الكتاب أهم قȒية الفن التشكيلي يف العامل الȢريب والعريب، املتمثلة يف        
țوملن نبد ،țالفين؛ كيف نبد țوما هي الظروف االجتماعية إشكاليات اإلبدا ،

 لذلك اإلبداț، إىل جانب بعȐ املسائل األخرɁ املتعلقة بعلم املهيǖةوالسياسية 
كل األفكار اليت تعرȏ إليها صاحب الكتاب، . اجلمال من حيث املنظور الفلسفي

هي أفكار تنطبق بشكل واضح على اإلبداț يف اجملال املوسيقي، حيث أن احلركات 
  .   تواصل فيما بينها ǭقافياالفنية هي يف

) ø(عروي)الǃاإليديولوجا العربية املعاصرة،)عبد ا ، ȓ. 2، ،اءȒاملركز الثقايف الدار البي 
 .ȋ 272. 1999العريب، 

Ƣثل هذه الدراسة دعوة ملحة إىل التحلي بوعي نقدي، ودعوة إىل Ɵاوز مستمر              
حȒار وƟاوز متالزم ومتزامن لصريورتني للوعي التلقائي بالذات، باعتباره است

تارƸيتني، متحاشيا كل انفكاك وكل انȢالق لتجنب املواقف التƎيǞية واالستعراضية 
وقد حاولنا من خالل هذا املرجع إعادة طرح السǘال املتمثل يف مفهوم . الرخيصة

  الȢربية؟" األنا"هل هي . بالنسبة للتفكري العريب" األنا"
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دار  بريوت،  ترمجة جورǯ الطرابيشي،،ȓ . 3،إىل علم اجلمال، فكرة اجلمال املدخل ،هيقل
  .ȋ 470. 1988 الطليعة للنشر،

ƹثل الكتاب جمموعة حماضرات ألقاها هيقل يف جامعة برلني، وقد استعرȏ فيه         
التاريǸ العاملي للفن من جانب نقدي وفلسفي باألخص، حيث ركز على Ưتلف 

  .ا الشǖن وخاصة الكانتيةالنظريات يف هذ

5 .@ñŠì—ÛabènîuìÛìí‡ígë@  

سلطة الصورة، Ɯث يف إيديولوجيا الصورة وصورة اإليديولوجيا، تونس، ، )Ưلوف(محيدة
  .ȋ 191. 2004دار سحر للنشر، 

 أƵية الصورة يف عالقتها املتشابكة مع اإليديولوجيا، ومجلة  هذا الكتاب يوضح        
 اهلاجس –ن خالل تساؤالت عدة منها؛ سلطة الصورة املرتكزات النظرية م
وقد استعنا هبذا املرجع .  كيفية تسرب اإليديولوجيا للصورة-اإليديولوجي للصورة

  . لتبيان عدم براءة الصورة وحيادها، وكوŒا تشكل سلطة قوية ومهيمنة على البصر

)øرب، إ)فريد(زاهي)الȢيف اإلسالم ،امل ȃ1999 فريقيا الشرق،، اجلسد والصورة واملقد .
147 ȋ.  

يتحدǫ الكتاب عن النماذǯ اجلمالية اليت صاغها اإلنسان العريب يف          
واقعه، ومساƵتها يف الكشف على موقع اجلسد يف التصور اإلسالمي من 

أفادنا الكتاب يف التمييز بني . حيث املدلول الشرعي والسين والفلسفي
/  واجلسد اليومي- اجلسد /  والبدن- اجلسدية/ بعȐ املصطلحات كاجلسد

  ...اجلسد الشخصي

 191. 2003، النص واجلسد والتǖويل، الدار البيȒاء، نشر إفريقيا الشرق، - - -  - 
ȋ.  

يتعرȏ الكتاب إىل عدة مواضيع متفرقة حول موضوț اجلسد كبدن         
وكشكل ǭقايف تعبريي، فيبحث يف رمزيته والتǖويل اإلسالمي من حيث 
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Ǜأفادتنا خاصة يف معرفة سيميائية املباد Ɂايا إىل عدة مواضيع أخرȒوالق 
   .اإلشارة

. 2005 املȢرب، منشورات وزارة الثقافة،  العني واملرǓة، الصورة واحلداǭة البصرية،،---  -
266ȋ .  

يتحدǫ الكتاب عن عدة قȒايا متصلة بثقافة الصورة ولعل من أƵها فتنة وسلطة         
ورة التلفزيونية اليت تصيب املشاهد بالعماء البصري لكثرة تواترها الصورة، تلك الص

  . السريع

  .ȋ 297. 2002 ، حياة الصورة وموهتا، الدار البيȒاء، أفريقيا الشرق،--- -

هو ترمجة لكتاب رƶيس دوبري، من أهم الكتب العلمية اليت ƠدǨǭ عن الصورة يف         
 حيث تكوŒا وتارƸها ومكانتها يف الديانات Ưتلف عناصرها الفنية والثقافية من

السماوية الثالǭة، كما Ơدǫ عن الفرجة من خالل الصورة املكثفة، تلك الصورة 
  .   اليت أدت بالعامل الȢريب والعريب يف مرحلة تتصف بنهاية الفرجة

 نشر ، عصر الصورة، السلبيات واإلƶابيات، جملة عامل املعرفة، الكويǨ،)شاكر(عبد احلميد
  .ȋ 463. 2000 اجمللس الوطين للثقافة واɇداب،

يركز هذا الكتاب على Ơديد املعاين والتجليات املتنوعة للصورة، ويربȔ بني           
كما يتعرȏ إىل الصورة . الصورة وجمتمع ما بعد احلداǭة والعوامل اجلديدة املتجددة
 العقل املتجسمة يف الذاكرة املرئية اخلارجية اإلدراكية القابلة للمشاهدة وصورة

وقد أفادنا الكتاب يف معرفة دخول الصورة إىل العامل العريب ...واخليال واألحالم
  . والȢريب من خالل ما جاءت به القناة التلفزية الȢربية

6 .@Ûa„íŠbn  

، إƠاف أهل الزمان بǖخبار ملوك تونس وعهد األمان، الباب )أمحد(ابن أيب ضياف 
ة الباشا املشري أيب العباȃ أمحد باي، Ơقيق جلنة من كتابة الدولة السادȃ، يف دول

 للشǘون الثقافية واألخبار،  تونس، نشر كتابة الدولة للشǘون الثقافية واألخبار،
1963. 271 ȋ.  w
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 هو من أهم الكتب التارƸية اليت Ʊد فيها نقال حرفيا ودقيقا ملختلف أحداǫ ملوك تونس          
وعالقتها أيȒا بالقوɁ السياسية اخلارجية، ...من الناحية االقتصادية واالجتماعية داخل البالد 

وقد اعتمدنا هذا املرجع، كشهادة تدل على . وكيفية التعامل معها يف املواقف احلرجة خاصة
 إىل 1846 أنه Ź التعرف على املسرح الȢنائي يف فرنسا، منذ الزيارة اليت قام هبا أمحد باي سنة

   .باريس

  . ȋ 508 .2000 ، بريوت، دار صادر،1 .، املقدمة، ȓ)عبد الرمحان بن حممد( ابن خلدون

 املقدمة، كتاب العƎ وديوان املبدأ واخلƎ يف أيام العرب والعجم والƎر ومن ،----  -
، الدار العربية للكتاب، تونس، الدار 23عاصرهم من ذوي السلطان الكبري، فصل 

  .  416ȋ التونسية للنشر،

يعتƎ هذا الكتاب من مفاخر النفائس يف تاريǸ وأحوال األمم العربية، حيث يتȒمن          
ƞعاجلة ...Ưتلف املظاهر االجتماعية واالقتصادية والعمرانية والسياسية والعسكرية

استعنا هبذا املصدر للداللة . تعتمد التحليل املنطقي املقارن لعلم االجتماț والسياسة
  . șاهرة قدƹة جداهواț بني الشعوب والقبائل، املرتكز على اهليمنة، على أن الصر

، لسان العرب اǂيȔ، )ه711ø-ه630ø ()مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري(ابن منظور
ǯ ،ȓ379 .ت. بريوت، دار لسان العرب، د،1 .إعداد وتصنيف يوسف خيا ȋ.  

وقد مجع فيه مǘلفه ما وجد . ا استيعابا هو معجم ƹثل أغƖ املوسوعات مادة وأوفاه        
يف كتب Ʀسة من أمهات الكتب العربية وهي؛ هتذيب اللȢة لɊزهري واǂكم البن 

استعنا هبذا  .سيدة والصحاح للجوهري والصحاح البن برɁ والنهاية البن األǭري
  ... الكتاب ملعرفة معƖ الفرجة والفرجوي واالتصال واالنفصال

 الفنان الذي أحب تونس وأخلص هلا، تونس، شركة ،)1897/1985( د شطا، سي)حممد(بوذينة
  .ȋ 137. 1987فنون الرسم والنشر والصحافة، 

يروي هذا الكتاب، مراحل حياة املطرب والفنان سيد شطا من بداية مسريته الفنية          
 هذا كما Ʊد فيه توǭيقا شعريا وموسيقيا وصورا، لكل ما يتعلق Ɯياة. إىل رحيله
  .الفنان
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- ---،ȓ ،1.  شافية رشديț احلمامات، تونس، منشورات 173 .، سلسلة مشاهري ،
  .ȋ 21. 1996حممد بوذينة، 

يروي هذا الكتاب بعȐ مراحل حياة املطربة شافية رشدي، ومشاركتها يف املعهد           
. ثيل والȢناءالرشيدي ونشاطها يف اإلذاعة والتلفزة التونسية واهتمامها بالرقص والتم

  .أخذنا من هذا الكتاب معلقة إشهارية ألحد أعماهلا الȢنائية املسرحية

، احلمامات، تونس،  169ȓ ، .1. ، سلسلة مشاهري ț)1986-1918(، فتحية خريي--- -
  .ȋ 40. 1996 منشورات حممد بوذينة،

مشاركتها وريي،  يتطرق هذا الكتاب إىل أهم مالمح احلياة الفنية للمطربة فتحية خ         
مشاركتها كذلك . كذلك احلفالت اليت أقامتها خارǯ الوطنويف احلفالت الوطنية 

يتȒمن أيȒا أشهر . يف املسرح الȢنائي وبعȐ الشهادات اليت قدمها حممد حفظي
  .األغاين اليت أدهتا فتحية خريي مصحوبة بالتراقيم املوسيقية

  .ȋ 118 .1999 منشورات حممد بوذينة، علية مطربة اجليل، احلمامات، تونس، ،--- -

.  يروي هذا الكتاب، مراحل حياة املطربة علية من بداية مسريهتا الفنية إىل رحيلها        
أفادنا هذا . كما وǭق شعريا وموسيقيا وصورا، كل ما يتعلق Ɯياة هذه الفنانة

 Ǩفيها علية كممثلة الكتاب يف معرفة األفالم السينمائية املصرية والتونسية اليت شارك
 .ومȢنية

)øاملوسوعة الصوفية، الكتاب الشامل ألعالم التصوف واملنكرين )عبد املنعم(حفين)ال ،
وعليه وطرق ولȢة الصوفية ومصطلحاهتم مما يستعجم معناه على غريهم، القاهرة، 

  .ȋ 1038. 2003 مكتبة مدبويل،

عجم ومن اإلسالميني، حسب تناولǨ هذه املوسوعة مشاهري الصوفية من عرب و         
استعنا به ملعرفة أحدا أهم رجال التصوف يف العامل العرب وƵا اإلمام . ترتيب أƛدي

البصريي صاحب الƎدة واجلزويل صاحب الطريقة اجلازلية الشاذلية، وصاحب كتاب 
  ".دالئل اخلريات"
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)øأمحد(محروين)ال(ȓ ،حياة وفن ø اخلميسي ſياكومتونس، نشر ميد، 1 .، صا 
(Médiacom)، 1999 .136 ȋ.   

يروي هذا الكتاب حياة الفنان صاſ اخلميسي، بشهادة من أصدقائه الذين عاشروه           
وعبد احلميد بن علجية ) مǘرǷ(وأحبوه، مثل اهلادي السماليل واحلبيب شيبوب

واهلادي ) مǘرǷ ورجل مسرح(والبشري جوهر واملنصف شرف الدين 
  )... رسام(التركي

، ابن أيب ضياف، حياته ومرتلته ومنتخبات من ǭǓاره، تونس، الدار العربية )أمحد(عبد السالم
   .ȋ 125. 1984 للكتاب،

يشتمل هذا الكتاب على نصوƢ ȋثل جوانب Ưتلفة من تفكري ابن أيب ضياف           
ار وأدبه وǭǓاره من خالل مǘلفاته التارƸية، وخاصة كتاب إƠاف أهل الزمان بǖخب

وقد تطرقنا . ملوك تونس وعهد األمان، الذي Ʒكي فيه حياة بايات تونس السياسية
  .من خالله، إىل وصف األوبرا اليت عرضǨ ألمحد باي يف فرنسا

)øاجلموسي فنان يف رسائله، صفاقس، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر،)السيدة(قايد)ال ، 
1999 .245 ȋ.  

سة مراحل احلياة الفنية ǂمد اجلموسي من خالل الرسائل اليت كان Ơتوي هذه الدرا          
يكتبها إىل زميلته يف العمل اإلذاعي بصفاقس السيدة القايد وزوجها اهلادي القايد، 

وجدنا يف هذه الدراسة . يف فترة إقامته بفرنسا وإيطاليا واجلزائر واملȢرب ومصر
  .يف هذه البلدان، مكتوبة ȔƝ يدهالكثري من احلقائق اليت ơص أعماله الفنية 

)øللنشر،)علي(حمجويب)ال ȃ172. 1986 ، انتصاب احلماية الفرنسية بتونس، تونس، سرا 
ȋ.  

 ƹثل هذا الكتاب مرجعا هاما ƹكن الباحث من معرفة األسباب احلقيقية املالية         
واالستǞثار والسياسية اليت أدت فرنسا تقرر دخول البالد التونسية واستعمارها 

مكننا هذا املرجع من تاريǸ . بثرواهتا االقتصادية والبشرية بǖسلوب اهليمنة السياسية
w  .1883 اليت Ź تǖكيدها ƞعاهدة املرسى سنة 1881معاهدة باردو سنة 
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7 .@òÓ‹Ðnß@Éîšaìß  

 )øحممد عابد(جابري)ال( ،ǫة، دراسات التراǭنشر املركز ، بريوتومناقشات، واحلدا 
  .ȋ 376 .1991 العريب،الثقايف 

 صدر هذا الكتاب على إǭر سلسلة من الدراسات األخرɁ حول قȒية كيفية التعامل          
اهلدف منه البحث عن رؤية تقدمية لبعȐ مشكالتنا . مع التراǫ يف الوطن العريب

وهو أيȒا، عبارة عن مواصلة للتحليل الفكري والبحث عن . الفكرية والتربوية
كيف نتعامل مع التراǫ، بطرح جديد :  من التساؤالت، من بينهااألجوبة لكثري

يرتكز على ربȔ املفاهيم بني األصالة واملعاصرة؟ وقد رأينا كل ذلك مفيدا يف Ɯثنا 
   .هذا، ملعاجلة هذه القȒية من الناحية النظرية أوال، Ż من الناحية العملية

بد احلميد وحممد عناين، سلسلة عامل ، سيكولوجية فنون األداء، ترمجة شاكر ع)ولسن(جلني
ț،داب،258 .املعرفةɇاجمللس الوطين للثقافة والفنون وا ،Ǩ431. 2000 ، الكوي ȋ .  

يتعرȏ هذا الكتاب إىل فنون األداء املسرحي واملوسيقي والسينمائي والرقص والبايل           
اإلنسانية الوǭيقة باملظاهر وبعȐ اجلوانب املهمة واحليوية من احلياة واخلƎة ...واألوبرا

أخذنا من هذا الكتاب أسرار التعبري . االجتماعية والثقافية والسياسية املختلفة
  .اجلسماين من خالل احلركة اإلƹائية

)øالعادات والتقاليد التونسية، اهلدية أو الفوائد العلمية يف )حممد بن عثمان(حشايشي)ال ،
 الين بن احلاƚƷ ǯ، تونس، نشر سراȃ للنشر،العادات التونسي، دراسة وƠقيق اجلي

1994 .463ȋ .  

يتطرق الكتاب إىل Ưتلف املراحل االحتفالية يف حياة التونسي من الوالدة إىل          
الوفاة، وعند كافة شرائح اجملتمع من أهل البوادي واألرياف إىل سكان احلواضر 

   .واملدن، وحƓ أهل البايات وخدمهم

 الذاكرة اجلماعية والتحوالت االجتماعية من مرǓة األغنية الشعبية، كلية ،)أمحد(خواجة
 Ȑالعلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، تونس، أليف منشورات البحر األبي

،Ȕ316. 1998 املتوس ȋ.  w
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هي دراسة تبحث يف العالقة بني البƖ االجتماعية واألǭر الفين من خالل مدونة           
ة اليت راجǨ يف تونس قبيل احلماية وأǭنائها وبعدها، مع Ơليل األغنية الشعبي

للظروف االجتماعية والنفسية اليت Ơف بǚنتاǯ األغنية الشعبية وحفظها يف الذاكرة 
أخذنا من هذه الدراسة موقف صاحبه يف تصنيف زوار الزوايا يف القطر . اجلماعية

  ... نالتونسي من حيث مستواهم التعليمي واالجتماعي والس

، الطريقة السالمية يف تونس، أشعارها وأحلاŒا، سلسلة معارف للجميع من )فتحي(زغندة
،ǯاحلكمة قرطا Ǩتونس، نشر بي ،Ƒالشع ǫ212. 1991 الترا ȋ.  

 هو سرد تارƸي للطرق الصوفية يف تونس وموقف اإلسالم منها، مȒمن ƞجموعة         
مكننا هذا . لتراقيم املوسيقية التابعة هلامن األشعار من تراǫ الطريقة، متبوعة با

  .الكتاب من معرفة بعȐ الطرق الصوفية املتداولة يف تونس

. 1974 عناية عزمي، القاهرة، مكتبة غريب،. ، األوجه العديدة للرقص، ت)ولتر(سوريل 

306 ȋ.  

عره، يتناول هذا الكتاب ارتباȓ فن الرقص بالشعوب وتǭǖره بǖحاسيس اإلنسان ومشا        
كما يشر أيȒا إىل تǭǖري الرقص يف األفراد وارتباطه الوǭيق مع حياة اإلنسان منذ 

أفادنا هذا الكتاب يف معرفة تلك األوجه العديدة للرقص الكالسيكي، حيث . والدته
Ƣكنا من معرفة معاين ودالالت التعبريات واإلشارات واحلركات اهلامة يف تلك 

  .النوعية من التعبري اجلسماين

، مقاالت يف السينما العربية، قȒايا، أفالم، أحاديث، بريوت، دار الفكر )سعيد(مراد
  .ȋ 256 .1991 اجلديدة

معاجلة دقيقة واعية ومشولية ملوضوعات وتيارات حديثة يف السينما العربية، وجوالت          
لواقعية، نقدية يف عدد من األفالم العربية احلديثة، وحوارات حية مع رواد السينما ا

ſري األغنية يف . كصالح أبو سيف وتوفيق صاǭǖت Ɂاستعنا هبذا املرجع يف معرفة مد
ȃالسينما العربية على عامة النا.  
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)øتونس، الدار التونسية للنشر،)حممد(مرزوقي)ال ،Ƒ238. 1967 ، األدب الشع ȋ.  

 األساطري وأغراضه، أقسامه وفروعه وأوزانه تناول الكتاب الشعر الشعƑ من حيث         
الشعبية واألمثال العامية واأللȢاز النادرة يف اجملتمع التونسي يف املناطق احلȒرية 

  .والبدوية

)øعبد الرمحان(ملحوين)ال(ǯ ،رب، الطريقة العيساوية نوذجاȢأضواء على التصوف بامل ،. 
  .ȋ 432 .2003 ، الرباȓ، منشورات وزارة الثقافة،1

ظاهرة التصوف املȢريب من خالل أشكال الزجل واحلكاية لرصدا  ƹثل الكتاب         
الشعبية الصوفية وعادات الطرق، مركزا على الطريقة العيساوية كنموذǯ للبحث 

أفادنا هذا الكتاب تارƸيا من حيث معرفة احلركات الصوفية يف العامل . والدراسة
  .العريب

 -II-pübÔß@@ @
1 .@òîÏbÔrÛa@âìÜÈÛa@À@ @

)øاراتالتثاقف، )فتحي(تريكي)الȒوصدام احل ،ț ،وزارة  تونس،،79 . احلياة الثقافية 
  .ȋ.ȋ. 6-9. 21/11/1996 الثقافة،

يتعرȏ صاحب هذا املقال إىل األبعاد اإليديولوجية للنظريات اليت وضعها وفرضها             
يت تنفي تلك النظريات العنصرية اليت تقر بنهاية التاريǸ وصدام احلȒارات وال. الȢرب

وتقȒي على اإليديولوجيات األخرɁ، كالكانطية اليت نظرت قبلها للعدالة املتساوية 
(La justice égalitaire).  صموئيلوقد أشرنا من خالل هذا املقال إىل نظرييت 

  .(Fukuyama) وفوكوياما (Samuel Huntington)هاننȢتون

)øالفكر العريب احلديث واملعاصر، إشكالية األصالة واملعاصرة يف)حممد عابد(جابري)ال  :
التراǫ وƠديات العصر يف الوطن : صراț طبقي أم مشكل ǭقايف؟ صدر يف كتاب

، Ɯوǫ ومناقشات الندوة الفكرية، بريوت، مركز )األصالة واملعاصرة(العريب 
  .ȋ.ȋ. 29 -58. 1987 دراسات الوحدة العربية،
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ة من املثقفني واملفكرين العرب حول  ƹثل الكتاب جمموعة دراسات قدمها Ƴب         
 الثقافية والسياسية املطروحة على الساحة العربية املتمحورة حول قȒية اإلشكاليات

  . إحياء التراǫ وƠديات العصر

 مركز ،املثقفون يف احلȒارة العربية اإلسالمية، حفريات استكشافية، املثقف العريب، --- -
 .ȋ.ȋ. 1995 ر مǘسسة عبد احلميد شومان، ديسمƎدراسات الوحدة العربية، بريوت، نش

37-82.  

 يشتمل الكتاب على جمموعة Ɯوǫ تناول فيها أصحاهبا األشكال املختلفة من Ƶوم            
اإلنسان العريب اليت تعكس نفسها على املثقف، فتǭǘر يف نتاجه حماولني تقييم هذا 

لكتاب مفهوما للثقافة من البعد أخذنا من هذا ا. اإلنتاǯ من منظار جمرد وواقعي
  . السوسيولوجي

إقامة احلوار بني اإلسالم ، اجلȢرافيا السياسية اليوم ومواقع الفنون يف )حممد(زين العابدين
 املوسوعة العاملية يف السياسات والتنمية الثقافية، أشȢال البحوǫ يف الثقافة والȢرب،

البحث العلمي يف التكنلوجيات وتنمية والتنمية، تونس، وزارة التعليم العايل، وزارة 
   : القسم العريب من أنظر. ȋ.ȋ. 1-21. 2007 الكفاءات،

- Dictionnaire International des Politiques de Développement culturel, Op. cit., p. 5.  

          Ȣريب هي دراسة فكرية معاصرة متفاعلة مع التحوالت السياسية اليت شهدها العامل ال
ناقدة للفكرة الȢريب الذي ƸلȔ بني  والعريب منذ العقد األخري من القرن العشرين،
ناقȈ حممد زين العابدين العالقة . اإلسالم كفكر سياسي وبني اإلسالم كدين

التارƸية واحلȒارية والدينية والثقافية اليت Ɵمعنا بالȢرب من حيث احلوار احلȒاري، 
اليت أتى هبا الفكر األمريكي وخاصة نظرية هنتنڤتون يف مفندا الكثري من النظريات 

استعنا هبذا املقال لتوضيح تلك ". Œاية التاريǸ"وفوكوياما يف " صدام احلȒارات"
العالقة الثنائية بني الȢرب واإلسالم، ومعرفة خصوصيات الفكر الȢريب الليƎايل 

ة اليت انتقلǨ تدرƶيا إىل العامل املتحرر الذي ينبين على مجلة من القيم واملبادǛ احلداǭي
 .العريب

)øكن أن يكون ابن رشد مدخال حلوار الثقافات، أعمال )حممد(مصباحي)الƹ Ɩي معǖب ،
ȓ ،ة،1 .الندوة الدوليةǭرب، منشورات ما بعد احلداȢ2005 ، امل .ȋ.ȋ. 17-38.  w
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تسلح ƞبادǛ هي دراسة مقارنة يف حوار احلȒارات، بني الفكر احلديث امل            
اإليديولوجيا الرأمسالية واالشتراكية والليƎالية الرأمسالية بقيادة أمريكة، وبني فكر ابن 
رشد الذي يعتمد يف Ơليله على طبائع اجملتمعات وأخالقهم معتمدا على الفكر 

  .اليوناين القدƇ وعلى الشريعة اإلسالمية

2 .@ì¾aîòîÔîì¾a@âìÈÛaë@óÔ@ @

)øال(رƜ)من كتاب فنان الشعب،، )حممد ،Ȉحياة السيد دروي Ǹصادر عن القاهرة، تاري 
  .ȋ.ȋ. 39 -61. ت.مجعية أصدقاء موسيقى سيد درويȈ، د

كما يشري عنوان املقال، قدم الكاتب حياة سيد درويȈ من حيث النشǖة ومسريته             
إىل العالقة أشرنا من خالله . الفنية، وأحلانه من أدوار وطقاطيق وأوبرات مسرحية

  .الفنية اليت كانǨ تربȔ بني سيد درويȈ وسالمة حجازي

، عندما تكون املثاقفة بديال لتجاوز عقديت اهلوية والȢريية يف اإلنتاǯ املوسيقي )مسري(بشة
املعاصر يف تونس، أشȢال ƎƯ البحوǫ يف الثقافة والتنمية، تونس، وزارة التعليم 

  .2006ȋ ، .ȋ تكنلوجيات وتنمية الكفاءات،العايل، وزارة البحث العلمي يف ال
  : القسم العريب من أنظر.  1-34

Les arts tunisiens dans les savoirs universels, approches musicologiques, 
Textes réunis par Mohamed Zinelabidine. 

 الفنون هي جمموعة أƜاǫ أƱزها أساتذة املعهد العايل للموسيقى بتونس، حول         
مجع هذه النصوȋ األستاذ . التونسية يف املعرفة الشاملة من حيث املقاربة املوسيقية

تناولنا من خالل هذا املقال إشكالية عقديت اهلوية والȢريية يف . حممد زين العابدين
فكر املوسيقيني التونسيني، وإمكانية Ɵاوزها بالتعامل مع مفهوم املثاقفة كاختيار 

    .عتراف املتبادل بني الطرفنيفكري يتطلب اال

)øاملوسيقى العربية ومتطلبات العصر، جملة عامل الفكر، اجمللد)يوسف(رشيد عبد القادر)ال ، 
27،ț  .2،دابɇاجمللس الوطين للثقافة والفنون وا  ،Ǩ1998 ، الكوي .ȋ.ȋ. 201-

238 .  
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وب وقدرة استيعاب كل تتعرȏ هذه الدراسة إىل أǭر التواصل والتفاعل بني الشع          
استقينا منها الوقع الذي Ƹلفه التحول املفاجǜ من القدƇ إىل . واحد لثقافة اɇخر

  . احلديث

، نظرة يف تاريǸ املوسيقى والȢناء يف مصر احلديثة، جملة املستقبل العريب، )جورǯ(روفايال
  .ȋ.ȋ. 98-123، 2000 لبنان، نشر مركز دراسات الوحدة العربية،

يتعرȏ هذا املقال إىل حياة عمالقة الȢناء يف مصر، منذ فترة حممد علي باشا، بداية            
من عبد احلمويل، مرورا بشهاب الدين وعبد الرحيم املسلوب وسيد درويȈ وأبو 

وصوال إىل فترة حممد عبد ...العالء حممد والشيǸ زكرياء أمحد وسالمة حجازي
. الطرȇ من خالل عملهم يف السينما الȢنائيةالوهاب وأم كلثوم وأنور وجدي وفريد 

وقد أردنا أن نوجه القارǛ إىل هذه الدراسة قصد مزيد االطالț والبحث يف هذا 
  .املنحى

ȓحممود(قطا(ț ،30.، التثاقف بني املوسيقى العربية واملوسيقى التركية، احلياة الثقافية ،
  .ȋ. ȋ148- 177. 1984تونس، وزارة الثقافة، 

ي دراسة Ơليلية لنوعية التالقح بني املوسيقى التركية والعربية من الناحية املقامية          ه
 Ǝواإليقاعية، إىل جانب القوالب املوسيقية التركية كالبشرف والشم

 كل من عبد احلي  ووșفها هذه العناصر واألشكال املوسيقية اليت نقلها...والتحميلة
 هي .يف أعماهلم املوسيقية الȢنائيةعثمان  وعبد احلمويل وحممد  وداود حسينحلمي

أوىل الدراسات املوسيقية العربية اليت اهتمǨ بǚشكالية التثاقف املوسيقي من حيث 
  .  املقاربة التحليلية

 )øحافظ(جلمي)ال(يومنا احلاضر 1932 ، التثاقف يف املقام منذ سنة Ɠح)املثال التونسي( ،
     .ȋ .ȋ.)1993/1994(عايل للموسيقى،  املعهد التونس، جملة روافد موسيقية،

65-76.  

نشر ودعم تقاليد البحث  يرمي إىل . نشره املعهد العايل للموسيقى بتونس وحيد عدد       
 كعلم ،العلمي اهلادف إىل إƱاز الدراسات املعمقة يف شƓ فروț امليدان املوسيقي

wاɇالت ويف التǭǖري  وƱد يف هذا العدد دراسات Ưتلفة يف صناعة .وفن وصناعة
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أحالنا هذا املقال إىل . املوسيقي والتثاقف يف املقام الذي وجدناه قريبا ملا نبحث فيه
 Tran Van)مجلة الدراسات املوسيقية حول التثاقف، وخاصة دراسة تران فان كي

Khé).  

3 .@bîuìÛìië‹rãc‹¾a@   

ربة أنثروبوجية، سلسلة أعمال ، حدود أشكال الفرجة التقليدية، مقا)عبد الواحد(ابن ياسر
الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، املȢرب، : الندوات، كتاب مجاعي عنوانه

  . ȋ.ȋ. 40 -62.2002منشورات كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، 

يتطرق صاحب املقال يف هذه الدراسة إىل املسرح املعاȇ حيث الناȃ أنفسهم ممثلون             
هذا، وقد ركز يف دراسته على . ون يعيدون إحياء حدǫ تارƸي مǭǘرومتفرج

احتفاالت عاشوراء يف العراق كما تعرȏ إىل املقامات ومسرح خيال الظل 
وقد مكنتنا هذه الدراسة من إƶاد طريقة معينة لقراءة عملي . واحلكوايت واحللقة

  ".النوبة"و" احلȒرة"

 كتاب ،ț .8روبولوجيا، سلسلة أعمال الندوات،، الفرجة بني املسرح واألنث)خالد(أمني
الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، املȢرب، منشورات كلية اɇداب : مجاعي عنوانه

  .ȋ.ȋ. 24 -30. 2002 والعلوم اإلنسانية بتطوان،

 م بالتطبيق احلريف لɊنثروبولوجيايتحدǫ املقال عن أنثروبولوجية املسرح الȢري ملز             
ثقافية، فاألعمال الفرجوية املسرحية ليسǨ دراسات للظواهر الفرجوية الثقافية، أي ال

ال ƶب اخللȔ بني أنثروبولوجية املسرح وأنثروبولوجية الفرجة، وهذا ما فكر فيه 
  ". احلȒرة"و" النوبة ":الفاضل اجلزيري يف تصوره لعرضيه

 كتاب ،ț .8عمال الندوات،، Ʋو مقاربة إǭنوسيولوجية للحلقة، سلسلة أ)بشرɁ(شاكر
الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، املȢرب، منشورات كلية اɇداب : مجاعي عنوانه

  .ȋ.ȋ.         140-152. 2002 والعلوم اإلنسانية بتطوان،

يعطي الكاتب يف هذه الدراسة أƵية احللقة يف املخيال العريب اإلسالمي وما ترمز إليه           
بة وائتالف مجاعي يعƎ عن احلياة اجلماعية يف األوساȓ الشعبية من توحد وحم

ȋباخلصو .  w
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)øعادل(يهامش)ال(ț ،Ƒالشع ǫنائي، جملة التراȢال Ƒداد، مطبعة دار 1 .، املسرح الشعȢب ،
  .ȋ.ȋ. 47-62. 1988 الشǘون الثقافية،

اليت أدت إىل ح العريب، اهرة الشعبية يف املسرƷاول صاحب هذا املقال أن يفسر الظ            
إقبال Ưتلف الطبقات االجتماعية على املسرح الȢنائي، ال ملتابعة فصوله التمثيلية، إƴا 
ملتابعة استماț األصوات الكبرية يف تلك الفترة كسالمة حجازي وعبد احلمويل 

وقد مكننا هذا املقال من التيقن من أن . ومسرح سيد درويȈ على سبيل املثال
على األعمال املسرحية القدƹة، ال ƹكن أن تكون بǖساليب وقوانني نقدية األحكام 
 . حديثة

)øصناعة الفرجة يف احتفاالت عاشوراء، سلسلة أعمال الندوات،)ابراهيم(هناين)ال ،ț .8، 
 منشورات كلية املȢرب، كتاب مجاعي عنوانه؛ الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا،

  .ȋ.ȋ. 114-124. 2002  بتطوان،اɇداب والعلوم اإلنسانية

يبحث الكاتب يف هذا املقال عن املفهوم الشامل للفرجة يف األعمال املسرحية          
  .كظاهرة سوسيوǭقافية هلا طقوسها وضوابطها اخلاصة

)øوالفرجوي يف الليلة العيساوية، سلسلة أعمال الندوات،)يونس(وليدي)ال ȃاملقد ،ț .8، 
الفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، املȢرب، منشورات كلية : كتاب مجاعي عنوانه

  .ȋ.ȋ. 31-39. 2002 اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان،

 يتȒمن الكتاب العديد من الدراسات القيمة اليت أعدها Ưتصون يف اجملال املسرحي             
دراسات ارتɁǖ مجيعهم أن الفرجة هي سلوك إنساين تǖخذ مكانة مركزية يف ال

األنثروبولوجية واملسرحية على حد السواء، وهي Ƣثل أيȒا وسيلة للتفاعل والتعليق 
  .على التجربة الثقافية املشتركة والوجدان اجلماعي

، سلسلة )Ʋو مقاربة مȢايرة للفرجة املȢربية(بني احللقة واملسرح" الفرجوي"، )حسني(يوسفي
لفرجة بني املسرح واألنتروبولوجيا، ا:  كتاب مجاعي عنوانه،ț .8أعمال الندوات،

  . ȋ.ȋ. 63-72. 2002 املȢرب، منشورات كلية اɇداب والعلوم اإلنسانية بتطوان،
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يبحث كاتب املقال، يف معاين مصطلح الفرجوي بǚعادة النظر يف العالقة املفترضة             
  . بني احللقة واملسرح يف املȢرب

4 .@‹¾a 

 .ȋ.ȋ. 04/03/1985 إىل النص، جملة فنون، تونس، وزارة الثقافة،، العودة )حممد(بن رجب
109-112 .  

دراسة نقدية لبعȐ األعمال املسرحية التونسية اليت تعتمد يف صياغتها التنظري الȢريب              
 Ȑيشيت، أو اعتماد البعƎية لتلك التنظريات، كتقليد املسرح الƸدون معرفة فنية وتار

سرحية اجلماعية وغريها من اǂاوالت املسرحية األخرɁ الفاشلة على عن الكتابات امل
  . حد قول صاحب املقال

، املسرحة وƟربة احلدود، مدخل إىل الصورة ومǖزق التǖويل، جملة احلياة )هشام(بن عيسى
ț ،153 .الثقافيةȃ ،. 29ȃ2004 ، تونس، نشر وزارة الثقافة، مارȋ ،.ȋ .20-26.  

ة اهتمǨ بنقد بعȐ األعمال املسرحية التونسية الطالئعية اليت غيبǨ النص هي دراس          
  . واعتمدت على تشخيص العالمة واإلƹاء من خالل احلركة كشكل تعبريي جديد

، جملة 1918 ، املسرح العريب يف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة)حممد فريد(غازي
  .ȋ.ȋ. 36-52 .1961 ، تونس،ț. 10 ȃ ،.6الفكر، 

يعتƎ هذا املقال من أهم الدراسات األوىل اليت عاجلǨ تاريǸ املسرح العريب يف تونس          
، حيث تعرȏ فيه إىل الفرق املسرحية املصرية اليت 1918منذ نشǖته إىل حدود 

قدمǨ إىل تونس يف بداية القرن العشرين، وأول اجلمعيات املسرحية التونسية اليت 
  .الفترة، كالشهامة واɇداب وغريهانشǖت يف تلك 

 –، يف كتاب 1918 ، املسرح العريب يف تونس، تارƸه واƟاهاته، من نشǖته إىل سنة--- -
 مقاالت Ưتارة انتخبها وقدم هلا فوزي -)1962- 1929 (الدكتور حممد فريد غازي

ل الزمريل، سلسلة ذاكرة وإبداț، وزارة الثقافة، تونس، املركز الوطين لالتصا
  .ȋ.ȋ 235-262. 2000الثقايف، 
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قام الكاتب فوزي الزمريل، ƛمع كل البحوǫ والدراسات األدبية والفنية اليت Ɯث          
من بينها دراسة فريدŁة وأǊوىل من نوعها . فيها حممد فريد غازي  يف كتاب Ʒمل امسه

رن العشرين إىل يف تونس، Ź التطرق فيها إىل املسرح العريب يف تونس منذ بداية الق
مكننا هذا املرجع من معرفة عروȏ األوبرا اليت أĆăćĄĄĄĄĄćĄǊقيŅمǨ يف تونس . 1918حدود سنة 

نصف شرف يف أواخر القرن التاسع عشر، ومدɁ موافقتها للتواريǸ اليت ذكرها امل
  . وحممد املديوين الدين وحممد عبازه

)øاملسرحي رجع ل)حممد اهلادي( فرحاين)ال ȏهل العر ،ț ،النص؟ جملة احلياة الثقافية Ɂ153.صد ،
ȃ. 29ȃ2004 ، تونس، نشر وزارة الثقافة، مار .ȋ.ȋ. 60-71 .  

يعتƎ الكاتب يف هذه الدراسة أن مالمح الكتابة الركحية عمل إبداعي يتǖسس على           
  .الركح بǖدوات مȢايرة للكتابة الركحية اليت ترتكز على اللون والشكل والصوت

)øفوزية(مزي)ال( ون سنة من املسرح التونسيǭالǭ ،)من كتاب )مدخل ملقاربة اجتماعية ،
دراسات يف املسرح التونسي، جملة احلياة الثقافية، تونس، إصدار إدارة املسرح بوزارة 

  .ȋ.ȋ. 129-158. ت.دالثقافة، 

مع  دراسة ملختلف التجارب املسرحية يف تونس إǭر االستقالل ومدɁ تفاعلها         
املشاهد التونسي يف إطار اهلامȈ االجتماعي، أي عالقة هذه التجارب ƞشاغلهم 

  .احلياتية اليومية

)øليات احلس )عبد احلليم(مسعودي)الƟ ،يøيف الدراماتورجيا التونسية املعاصرة، التجريب 
ț ،لف، جملة احلياة الثقافيةǘامل ǯربة املخرƟ 153 .من خاللȃ ،. 29 تونس، نشر ،

  .ȋ.ȋ. 12-19. 2004 ة الثقافة، مارȃوزار

يناقȈ الكاتب يف هذا املقال إشكالية كتابة النص يف املسرح التونسي متطرقا من             
التجارب التونسية اليت اعتمدت اإلخراǯ باألساليب الƎيشتية اليت أعطǨ دفعا 

من العامل جديدا للمȢامرة الدراماتورجية الكالسيكية، حيث أصبح اإلخراǯ ينطلق 
  .املعاȇ وعرضه على خشبة املسرح دون إيهام أو حماكاة

، "املرياǫ واɇفاق" )1990-1980( ، اƟاهات اإلبداț املسرحي التونسي لسنوات)حممد(مومن
w   .ت.جملة احلياة الثقافية، تونس،  إصدار إدارة املسرح بوزارة الثقافة، د
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ليت șهرت يف تونس يف الفترة الفاصلة بني دراسة لبعȐ أمهات األعمال املسرحية ا         
، قصد استجالء املالمح الكɁƎ لبعȐ املسالك اليت غامرت 1980/1990سنوات 

  .فيها اإلبداعات الدرامية التونسية يف تلك الفترة

5 .@òÓ‹Ðnß@Éîšaìß@ @

م ، السرية اهلاللية مصدر اإلبداț الفين احلديث، قراءة يف تشكيل إبراهي)عبد الرمحان(أيوب
 .ȋ.ȋ.04/03/1985 الȒحاك وعادل مقديȈ، جملة فنون، تونس، وزارة الثقافة،

32-44.  

هو عبارة عن قراءة لɊعمال التشكيلية للفنانني إبراهيم الȒحاك وعادل مقديȈ، وما            
ترمسه من قصص للمǭǖور الشعƑ املروي وخاصة املالحم اليت Ɵسد احلياة اإلنسانية 

  .ية يف Ưتلف مظاهرها الشعبية كاألعراȃ واملŹǔ وغريهاوالتجمعات البشر

، 2 .، ما بعد احلداǭة والتراǫ يف العمارة العربية اإلسالمية، جملة الفكر، ț)عفيف(هبنسي
/ اجمللد السابع والعشرون، الكويǨ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واɇداب، أكتوبر

،Ǝ1998 ديسمȋ ،.ȋ. 75-107.  

 صاحب املقال إىل النفوذ السياسي الȢريب املسلȔ على العامل اإلسالمي وما يشري          
رافقه من هيمنة ǭقافية ƟلǨ يف انتقال األساليب املعمارية من أوروبا إىل البالد 

أشرنا من خالل هذا الكتاب إىل القطيعة اليت أحدǭتها . العربية منذ عصر العثماين
  .ǭهاحلداǭة بني اإلنسان وعالقته بترا

، كتاب مجاعي مشترك متخصص Ʒمل "باحثات"، الكامريا الدƹقراطية، )حازم(صاغية
 عنوان؛ الصورة وƟلياهتا البصرية يف الثقافة العربية، لبنان، املركز الثقايف العريب،

2004/2005 .ȋ.ȋ. 184-206.  

فية والصورة هو كتاب مجاعي، Ʊد فيه عدة دراسات حول الصورة يف أبعادها الثقا           
يف قȒايا الفكر والصورة يف اإلعالم، وقد تعرضǨ هذه الدراسة إىل القرصنة الثقافية 

  . للعامل العريب من خالل تصويره بǔلة الكامريا اليت شبهها باملسدȃ املوجه لنا
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 إىل XXقراءة يف الثقافة الدينية بتونس من بداية القرن (، الزاوية șاهرة ǭقافية )كمال(عمران
، ǨƠ عنوان șواهر حȒارية يف 37 .، سلسلة Ǔداب، اجمللد ț)ية الثمانيناتبدا

تونس القرن العشرين، بǚشراف عبد اجمليد الشريف، تونس،  منشورات كلية اɇداب 
  .ȋ.ȋ .83-150. 1996 منوبة،

تعرȏ كمال عمران إىل șاهرة الزوايا يف تونس وإىل أهم الطرق الصوفية املتعارف           
كنموذǯ " عني الصابون" كالقادرية والرمحامنية والتيجانية واملدنية متخذا زاوية عليها

. طرقي حيث تطرق إىل الزيارة والذكر يف إطار التحوالت السياسية واالجتماعية
  .أخذنا من هذا املقال بعȐ التعاريف املتعلقة بالطرق الصوفية يف تونس

الصورة الذهنية يف الدراما املرئية، سلسلة ، االƟاهات احلديثة يف دراسات )جيهان(يسري
ț فاق املعرفة، جملة عامل الفكر، جملدǓ. 33 نشر اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،

  .ȋ.ȋ. 19-67. 01/09/2004 واɇداب،

 Ʊد يف هذه الدراسة Ơليال ضافيا لكل ما Ź البحث فيه يف دول العامل العريب والȢريب          
يف الدراسات اإلعالمية ويف ) العامل الثالث(هنية والنمطية لدول حول الصورة الذ

حاولنا من خالهلا معرفة مفهوم بعȐ االصطالحات . الدراما التلفزية ويف السينما
  .املتعلقة بداللة هذه الصورة الذهنية والنمطية

 @òîÈßbu@ÝöbŠ -III-@
1 .@òîÔîì¾a@âìÜÈÛa@À@ @

أمحد الوايف و Ʀيس الترنان وحممد ( ن خالل إنتاǯ ، املوسيقى التونسية م)مسري( بشøة
، رسالة ختم الدروȃ لنيل األستاذية يف املوسيقى، املعهد العايل للموسيقى )التريكي
  . 123ȋ. 1987بتونس

شخصيات موسيقية ƹثلون تاريǸ  هي دراسة حللنا فيها التواصل الفين بني ǭالǭة        
أخذنا منها مجلة املعلومات . ين من خالل إنتاجاهتماملوسيقى التونسية يف القرن العشر

  . املتعلقة بالشخصية املوسيقية والفنية ǂمد التريكي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ǔƩƗƸمǩƗǷ ƷƳƘǆمǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 487

" حكاية طويلة" االتصال واالنفصال يف التجارب املوسيقية احلديثة بتونس، عمل،--- -
بة ملراد الصقلي ورياȏ املرزوقي ƴوذجا، تقرير Ɯث سنة أوىل من الدراسات املعمقة، شع

  .ȋ 86. 2001/2002 نظرية الفن، املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس،

هي دراسة Ơليلية موسيقية حول عمل متكامل أƱزه مراد الصقلي، من حيث          
 .انفصاله واتصاله باملوروǫ املوسيقي التونسي التقليدي ƞقاربات مجالية فلسفية

"  85 لقاء:"  التثاقف يف املمارسة املوسيقية املعاصرة يف تونس من خالل Ɵربتني ،--- -
ǂمد زين العابدين، Ɯث لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم " Ɵليات " ألنور براهم و

  .ȋ 142 .2003 وتقنيات الفنون اختصاȋ نظرية الفن، املعهد العايل للفنون اجلميلة، تونس،

ألنور " لقاء"دراسة Ơليلية لبعȐ التجارب املوسيقية التونسية املعاصرة كعملي  هي         
ǂمد زين العابدين، والبحث يف شكلهما املثاقف مع املوسيقى " Ɵليات"ابراهم و

  . اɇخر من حيث طريقة التلحني وأسلوب التنفيذ

مدينة تونس (ليليةșاهرة اجتماعية موسيقية، دراسة ميدانية Ơ" الربوǷ"، )لسعد(بن محيدة
، كلية العلوم وتراƜ ،ǫث لنيل شهادة الدراسات املعمقة، اختصاǭǓ ȋار )ƴوذجا

  .ȋ 170. 2001/2002 اإلنسانية واالجتماعية، تونس

يف مدينة تونس من حيث املقاربة االجتماعية، " الربوǷ" هي دراسة ميدانية لظاهرة          
اهرة بتونس العاصمة من Ưتلف الزوايا حيث Ź البحث يف كيفية تشكل هذه الظ

االجتماعية والسياسية، وƠليل بعȐ النماذǯ املوسيقية املتداولة يف األوساȓ الشعبية 
  .يف مناطق Ưتلفة

، التراǫ املوسيقي التونسي يف اإلطار الفرجوي املستحدǫ، احلȒرة ƴوذجا، )مجال(عبيد
قنيات الفنون، اختصاȋ نظريات رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم وت
  .ȋ 86. 2003 الفن، املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس، جوان

هي دراسة موجزة للتراǫ املوسيقي التونسي من اجلانب التارƸي واالجتماعي،         
ترتكز على اإلنشاد يف الطرق الصوفية ويف الزوايا، وقد اơذ صاحب الدراسة 

ȏرة"عرȒوتناوله بالتحليل املوسيقي والركحيكعمل فرجو" احل ǫي مستحد.    w
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)øة  لصورة ماوسيقى واجلسد يف اجملتمع العريب، جدلية امل)رضا(هيشري)الǭبعد احلدا ،
Ɯث لنيل ، "ƴوذجا" ملاجدة الرومي" كن صديقي"و" لنانسي عجرم" أخاصمك Ǔه"

لعايل للموسيقى ، املعهد اتقنيات املوسيقىو علوم ويف اجلماليات شهادة املاجستري
  .ȋ 190 ).2004/2005 (بسوسة، السنة اجلامعية

هي دراسة جدية Ơليلية لعملني موسيقيني متناقȒني من حيث الفكرة واألهداف          
وقد Ź دراسة هذين العملني من حيث املستوɁ اجلمايل وإنشائيته واملستوɁ . الفنية

  .سد يف Ưتلف دالالتهاالجتماعي واالقتصادي والسياسي، مركزا على اجل

2 .@‹¾a  

)øاجلالية اليهودية واملسرح يف تونس يف فترة ما بني احلربني، مثال)الزهراء(دريدي)ال ، :
حبيبة مسيكة، رسالة لنيل شهادة ختم الدراسات املسرحية، املعهد العايل للفن 

   .ȋ 66. 1990 -1989 املسرحي، تونس

 تاريǸ التواجد اليهودي بالقطر التونسي، وإىل الفǞة تطرقǨ صاحبة هذه الرسالة إىل         
املهتمة باملسرح يف فترة ما بني احلربني، والفرق املوجودة Ǔنذاك واليت يǘمها األقلية 

ولعل من أهم الشخصيات النسائية املسرحية يف تلك الفترة هي املȢنية . اليهودية
فكانǨ . فنية واالجتماعية خاصةواملسرحية حبيبة مسيكة اليت تناولتها من الناحية ال

  .هامة بالنسبة لدينا ملعرفة بعȐ اجلزئيات اليت تتعلق Ɯياة هذه املȢنية

-IV-@@áí‹×@æe‹Ó@ @

قǊلǐ لĈلمŃǘłمĈنĈنيŁ يŊȒłȢŁوا مĈنŃ أǈبŃصŁارąهłمŃ وŁيŁحŃفǈظǊوا فǊرłوجŁهłمŃ ذǈلĈكŁ أǈزŃكǈى : " قال تعاىل. 31-30سورة النور Ǔية 
Ćǃا ƋنĈإ Ńمłهǈل ǈالŁو ŉنłهŁوجłرǊف ŁنǐظĈفŃحŁيŁو ŉنĈهĈارŁصŃبǈأ ŃنĈم ŁنŃȒłȒŃȢŁي ĈاتŁنĈمŃǘłمǐلĈل ǐلǊقŁو ،ǐونłعŁنŃصŁا يŁمĈب ŅريĈبŁخ 

   ".يłبŃدĈينŁ زĈينŁتŁهłنŉ إĈالƋ مŁا ǈșهŁرŁ مĈنŃهŁا

 لدɁ النساء أمام الرقص الفقه اإلسالمي الذي Ʒرم  يف سياقأǭرنا هذا النص القرǓين          
يف  كثريا املȢنيات اليهوديات  الدينيةوقد خدمǨ هذه العوامل. رجال غري األزواǯال

 يثري الفȒول لدɁ املسلمني  بطريقة اإلغراء ورقصهنؤهنȢناف .فترة الثالǭينات
   .ويدفعهم إىل اكتشاف كل ما هو حمرم يف الثقافة العربية اإلسالمية
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  @òîã‹ÐÛa@òÌÜÛbi 
-I- OUVRAGES  
 

1. En science de la culture 
 

CUCHE (Denys), La notion de culture dans les sciences sociales, Coll. 
Repères, Paris, la Découverte, 1996. 123p.  

                       Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur les questions de 
multiculturalisme, sur la culture des immigrés et la culture d'entreprises. 
Il propose aussi une série d'outils qui permettent de mieux poser le 
problème d’acculturation, sujet principal de notre recherche. 

DEMORGON (Jacques), L’histoire interculturelle des sociétés, Paris, 
Anthropos Economica, 2000. 340 p. 

                      Cet ouvrage, riche et dense, d’une envergure quasi-universelle, offre une 
analyse approfondie et une base de travail aux acteurs de l’interculturel 
européens et mondiaux. Jacques Demorgon traite de l’interculturel 
comme matrice des genèses sociales.  

- ----------, L’interculturation du monde, Paris, Anthropos Economica, 
2000. 166 p.  

                      Ce livre répond à la nécessité d’une pensée globale accueillant le temps 
pour faire face aux prétentions excessives des mondialisations partielles. 

HUNTINGTON (Samuel. P), Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 
2000. 544p.  

                       L’auteur de ce livre aborde le sujet du choc des civilisations avec des 
arguments illogiques et contre nature, en confondant parfois entre 
culture et civilisation, entre conflits ethniques et conflits religieux, entre 
civilisation et état, civilisation Arabe et L’Islam. 

- -----------, Qui somme nous ? Identité Nationale et choc des cultures, 
Paris, Odile Jacob, 2004. 397p.  

                       L’auteur de ce livre analyse l’impact des différentes civilisations sur les 
valeurs américaines et occidentales, le « patriotisme » des américains 
après l’attaque du 11 septembre. Que signifie le « patriotisme » dans le 
langage Américain ? Quelles sont ces valeurs identitaires ? Quels sont 
les défis auxquels les Américain confrontés au plus profond d’eux-
mêmes ? Ce sont des problématiques posées au début de la recherche 
dont les réponses étaient parfois contradictoires. Ce livre nous a été utile 
pour la classification des définitions identitaires.  

   w
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J.HERSKOVITS (Melville), Les bases de l’Anthropologie culturelle, Paris, 
Maspero, 1967. 327 p.  

                    Ce livre traite les différents concepts de la culture tel que : la culture et 
l’individu, le problème du relativisme culturel, la structure de la culture, 
le dynamisme de la culture, la variation culturelle et l’Acculturation en 
tant que processus de transmission culturelle, dont la définition  
présentée par le comité du congrès des recherches scientifique et 
sociale, est la suivante : «  L’Acculturation comprend les phénomènes 
qui résultent du contact direct et continu entre les groupes d’individus 
de culture différente, avec des changements subséquents dans les types 
culturels originaux de l’un ou des deux groupes ». Cette définition nous 
a bien éclaircie dés le début de notre recherche sur les premières 
théories concernant le concept de l’acculturation dans l’anthropologie 
Américaine. 

LARGUECHE (Abdelhamid), Les ombres de Tunis, pauvres, marginaux et 
minoritaires aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Arcantères, , 
1999. 457 p. 

                       L’auteur de ce livre reconstitue l’analyse des inter-relations entre les 
humains de différentes cultures d’une part et les étapes de survie de tout 
un corps : celui de la ville arabo- méditerranéenne. Ces visions nous ont 
parues très enrichissantes sur le plan dialectique du concept 
interculturel. 

SEMPRINI (Andrea), Le multiculturalisme, Coll. Encyclopédique, Que 
sais-je, Paris, Presse Universitaire de France, 1997. 127 p. 

                     Cet ouvrage a trois objectifs : Le premier est de décrire les principaux 
aspects du multiculturalisme aux Etats-Unis, ses racines historiques et 
culturelles, sa spécificité, le cadre socio-économique et politique de son 
développement actuel. Deuxièmement, montrer que le débat 
multiculturel soulève des problèmes théoriques complexes et 
contradictoires concernant le rôle du langage, la construction du sujet, la 
théorie de l’identité, la conception de la réalité et de la connaissance. 
Troisièmement illustrer le conflit entre une épistémologie mono 
culturelle et une épistémologie multiculturelle.  

WEBER (Édgard), Maghreb Arabe et occident Français, Jalons pour une 
(RE)connaissance interculturelle, Paris, Presses Universitaires 
de Toulouse- Le Mirail, Publisud, 1989. 406 p. 

                       Ce livre a pour but de faire connaître un peu mieux le monde de 
l’immigration maghrébine en France, d’en repérer les racines et, pour 
cela, de remonter quelque peu dans l’histoire. Connaître l’histoire de 
l’immigration et comment l’immigré se situe face à l’espace et au 
temps. Connaître sa religion, qui motive toute sa vie, et en voir la 
spécificité dans une comparaison avec le christianisme. Cet ouvrage a 
été composé à la suite d’années de réflexion sur la situation 
interculturelle. Il devrait permettre à l’occidental (moyen) de dépasser 
les idées toutes faites sur l’immigré et de se poser des questions sur sa 
propre culture. w
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2. En musicologie 

BOULEZ (Pierre), Penser la musique aujourd’hui, Mayence, Gonthier, 
C.B Schott’s, 1963. 167p. 

                       Traite l’ensemble des créations musicales contemporaine avec une 
analyse scientifique et artistique de quelques compositions, dont nous 
avons déduit une citation en rapport avec la rupture et le dépassement 
du patrimoine.  

GUETTAT (Mahmoud), La musique classique du Maghreb, Paris, 
Sindbad, 1980. 398 p. 

                       Cet ouvrage est riche et dense, d’une envergure quasi-universelle, offre 
une analyse approfondie et une base de travail aux chercheurs en 
musicologie. L’auteur de ce livre traite avec une grande précision 
scientifique les origines et les influences de la musique classique du 
Maghreb depuis la Jahiliyya. Il nous a été nécessaire pour savoir les 
formations d’orchestres traditionnels en Tunisie au début du XXème 
siècle.  

- ----------- Musiques du monde arabo-musulman, guide bibliographique et 
discographique, approche analytique et critique, Paris, Dar El-
Ouns, 2004. 463p.  

                       Ce guide bibliographique est très utile à l’historien, au musicologue 
aussi qu’à ceux souhaitant acquérir un savoir sur les musiques du 
monde arabe. Présente une liste d’ouvrages sur les musiques du monde 
arabe rédigés en arabe (VIII-XXe s). Concernant la discographie, il offre 
aux mélomanes des musiques savantes maghrébo-andalouses un outil de 
connaissance de cette production musicale s’étalant sur plus de 
soixante-dix ans.  

- ----------- La musique arabo-andalouse, L’empreinte du Maghreb, Paris, 
El-Ouns, Montréal-Québec, 2000. 564p.  

                  Traite des différents aspects du patrimoine arabo-andalouse sur le plan 
musicaux-musicologique, poétique, socioculturels, historique…et de 
multiples rapports d’échange entre cultures orientales et 
méditerranéennes, sujet principal de notre recherche.   

LAGRANGE (Frédéric), Musiciens et poètes en Égypte au temps de la 
nahdha, Paris Acte Sud, Cité de la Musique, 1996. 176p. 

                       Cet ouvrage nous fait découvrir les musiques pratiquées en Egypte du 
XIXème siècle à nos jours : expressions traditionnelles, chants savants 
de la cour des Khédives, variété classicisante, qui on fait le renom du 
pays dans l’ensemble du monde arabo-musulman. Présente aussi une 
importante recherche sur le théâtre chanté et les répercussions de 
l’avènement du disque sur le milieu musical. Ce document nous a 
éclairé sur l’importance du rapport entre le chant et le fait dramatique 
dans le théâtre de Qabbani.  w
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 3. philosophie 

LAROUI (Abdallah), Islam et modernité, Casablanca, 2eme éd, Centre 
Culturel Arabe, 2001. 188p. 

                       L’auteur de ce livre emprunte des moments différents de l’histoire 
intellectuelle de l’Islam arabe et analyse les études de Ibn khaldoun sur 
l’origine de l’autorité, le rôle de l’état et la fonction du pouvoir. Il voit 
aussi une nécessitée d’un débat concernant les nouvelles lectures du 
coran. 

- ---------, La crise des Intellectuels Arabes, traditionalismes ou  
historicisme ?, Paris V, François Maspero, 1978. 221p. 

                       Comporte les différentes idéologies culturelles du monde Arabe depuis 
l'avènement de l'Islam Jusqu'à la période coloniale, où la culture a eu 
des moments de retard suivi par la suite d'une crise intellectuelle. Une 
citation de ce livre montre la manière dont l'Occident avait pris une 
avance par rapport aux arabes.   

LEFEBRE (Henri), Qu'est –ce que penser ? s. p, Publisud ,1985. 170 p.   

                       L'auteur de ce livre tente de répondre à une demande qui s'impose, en 
essayant de tirer quelques conséquences à partir d'une citation de 
Heidegger. J'ai essayé de trouver une similitude entre deux concepts 
(pensée et culture): Qu'est-ce que penser?  - Qu'est-ce que culture ?      

PLATON, Œuvres complètes, T. 2, Belgique, Gallimard, 1970. 1671p.  

                       Qui traite de « la négation relative » et « L’Analyse de la notion de 
l’Autre », d’où on a tiré les rapports réciproques entre «L’être » et 
« L’autre » et par analogie les rapports entre « Orient » et « Occident ». 

REVAULT D'ALLONNES (Olivier), La Création artistique et les 
promesses de la liberté, Paris, KLINCKSIECK, 1973. 300p.  

                       Traitement et analyse scientifique et philosophique de la création 
artistique sur tout les plans ; esthétique, historique, technique, 
psychosociologique, art et modernité, forme artistique, rapport art et 
société, art et modernité. Cette étude nous a permis d’avoir plus de 
réflexion sur le rapport entre création et patrimoine. 

4. Théâtre et cinéma 

ABUL NAGA (Atia), Les sources Françaises du théâtre Egyptien (1870-
1939), Alger, SNÉD, 1972. 339p.  

                        L’auteur donne un aperçu historique des premières manifestations du 
théâtre dans le monde arabe, les premiers contacts avec l’occident, les 
traductions, les traducteurs, les adaptateurs et les auteurs tel que Ahmad 
chawki et Taoufik al Hakim. Cela a permis de connaître les adaptations 
théâtrales en Egypte. w
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AZIZA (Mohamed), Regards sur le théâtre arabe contemporain, Tunis, 
Maison Tunisienne de L’Edition, 1970. 156p. 

                        L’auteur de ce livre entame le sujet de la dramaturgie en Tunisie, statut 
professionnel et économique, la formation des acteurs, l’école de mise 
en scène …les traducteurs et les adaptateurs. On a découvert dans ce 
livre l’importance du théâtre pendant la période du George Abyadh , 
Zaki Toulaymet et Youssef wahbi. 

BACHY (Victor), Le cinéma de Tunisie (1956-1977), Tunis, S.T.D, 1978. 
510 p.  

                       L’auteur expose dans cet ouvrage la problématique du cinéma en 
Tunisie dans son contexte global, il analyse soigneusement, en les 
regroupant par thèmes, tous les longs métrages sortis depuis 
l’indépendance et jette un coup d’œil sur le reste de la production. Il 
nous a permit d’avoir une idée sur l’ordre chronologique de la 
production cinématographique en Tunisie, ainsi que les textes des 
scénarios de nombre de films.     

BEN BECHER (Fatma), Le théâtre municipal de Tunis, Tunis, Finzi 
création, 1998. 151p. 

                       L’auteur présente les différents théâtres bâtis par les Français et les 
Italiens en Tunisie pendant la fin du XIXème siècle et le début du 
XXème siècle. Aussi bien les concerts musicaux, les opéras et les pièces 
théâtrales présentés pendant cette période. Les Photos de ces théâtres et 
les affiches illustrées dans ce livre nous ont été très utiles.  

BEN HALIMA (Hamadi), Un demi- siècle de théâtre Arabe en Tunisie 
(1907-1957), Tunis, Université de Tunis, 1974. 208p. 

                       Cet ouvrage Présente Une étude chronologique complète des différentes 
périodes théâtrales en Tunisie, les influences étrangères, ainsi que des 
biographies de quelques acteurs, réalisateurs et metteurs en scène. Ce 
document, nous a permis de connaître toutes les troupes théâtrales 
étrangères qui ont visité la Tunisie au début du XXème siècle, et leurs 
influences. 

DUMESNIL (René), Histoire illustrée du théâtre lyrique, Paris, Edition 
d’Histoire et d’Art, 1953. 240p. 

                       Une étude complète sur l’art théâtral chanté en Europe, tel que l’Opéra 
et l’Opérette, issu d’une pratique théâtrale, à partir des rituels religieux, 
pendant la période avant Jésus.  

KHAYATI (Khémais), Cinéma arabes, Topographie d’une image éclatée, 
Paris, L’Harmattan, 1996. 247 p. 

                       Cet ouvrage tente d’éclairer et d’établir une topographie du cinéma 
arabe, de nominer les dix meilleurs films, de démonter le mécanisme du 
star-system et l’imposition d’une Lingua Ægyptiana, d’éclairer le 
rapport qui les soumet à la politique et de faire parler les diffuseurs. 
L’une des citations considère « le cinéma comme signe d’une puissance w
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de domination », ce qui a rendu les spectateurs d’autres civilisations, 
partagées entre la méfiance et l’admiration. 

KHLIFI (Omar), L’histoire du cinéma en Tunisie, Tunis, S.T.D, 1970.    
239 p. 

                       Comme le titre le mentionne, Omar Khlifi nous décrit l’histoire du 
cinéma en Tunisie de 1897 jusqu'à la date de l’écrit de cette œuvre. 
Nous a permit de savoir comment la musique était incarnée dans le 
cinéma.   

LANDAU (Jacob.M), Etude sur le théâtre et le cinéma arabes, Paris, G.- 
Maisonneuve et Larose, 1965. 260 p. 

                       Nous trouvons de précieuses informations sur l’avènement du théâtre, 
du cinéma dans les pays arabes, sur les pionniers et les acteurs. Ainsi, 
les influences locales et étrangères, ont été des supports importants dans 
notre étude.  

5. Arts de spectacles 

ABASSI (Hamadi), Tunis chante et danse (1900-1950), Tunis, ALIF, Les 
Editions de la Méditerranée, Communauté Européenne, octobre, 
2002. 47p.  

                      Une tentative de faire plonger le lecteur dans l’ambiance "magique" de 
la première moitié du XXème siècle et de retracer quelques épisodes de 
la vie des musiciens Tunisiens les plus connus. L’aspect technique de la 
musique y est complètement négligé. La participation de Mohamed 
Jamoussi au cinéma étranger, et les titres de quelques films nous ont été 
utile pour notre propos.  

AZIZA (Mohamed), Les formes traditionnelles du spectacle, Coll. 
Esthétique et Civilisation, Tunis, S.T.D, 1975. 87p. 

                       Etude sur les spectacles traditionnels en Tunisie, tel que « Oumouk 
Tango », la « Kharja », « Stambali », « Fdéoui », « Boussadia » et 
« Karakouz ». Nous a été utile pour aborder le sujet des spectacles de la 
rue. 

CHELBI (Mustapha), Musique et société en Tunisie, Coll. Identité, Tunis, 
Salammbô, 1985. 178p. 

                       La musique et son rôle dans la société tunisienne et particulièrement 
dans la vie quotidienne, les manifestations socio-festives, les coutumes 
et traditions et les mutations de la société. L’auteur aborde 
particulièrement la chanson dans son contexte socio-culturel. Nous 
trouvons dans ce livre, les dates des concerts de Habiba Msika à 
l’étranger, et l’apport sociologique du aïssawêt elballout.   
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DAPPORTO (Elena) et SAGOT-DUVAUROUX (Dominique), Les Arts de 
la rue, portrait économique d’un secteur en pleine effervescence, 
Paris, Laboratoire d’Economie Sociale, URA, CNRS, N°. 941, 
Université de Paris I –Panthéon-Sorbonne, s.d. 

                        La présente étude met en évidence les caractéristiques communes du 
domaine du spectacle de la rue, et les modèles économiques qui 
orientent les stratégies des acteurs. 

DUVIGNAUD (Jean), Fêtes et civilisations, suivie de la fête 
d’aujourd’hui, Paris, Actes Sud, 1991. 259p.  

                       Jean Duvignaud donne une lecture de fêtes observées aux quatre coins 
du monde et analyse de la fête dans les civilisations. Il nous conduit à 
découvrir que la manifestation festive est souvent plus proche de la 
subversion que de l’exaltation. 

- -----------, Les ombres collectives, la pratique sociale du théâtre, Paris, 
Presse Universitaire, 1973.  

                       Ce livre a été écrit avec le recul imposé par la distance en Afrique du 
nord, au moment ou l’enracinement dans un autre terrain (le village de 
chbika) révélait combien les hommes les plus déshérités théâtralisent 
leur vie pour exister.  

- ------------, Lieux et non lieux, Paris, Galilée, 1977.153p.  

                       Chacun des textes de ce livre prolonge et remet en question certaines 
des analyses des ombres collectives, sociologie du théâtre. Pour cela, il 
s’agit à vrai dire d’une révision complète. 

TEKAYA (Latifa), La hadhra entre le réel et le mise en scène, Mémoire de 
D.E.A en Histoire de la Musique et Musicologie, Université de 
Paris-IV, Paris, Ecole Doctorale Concepts et Langage, Octobre 
2001. 119p. 

                       Cette étude traite des origines, de l’histoire du soufisme et des 
confréries religieuses en Tunisie, en faisant une étude descriptive, 
analytique et comparative entre la cérémonie du « Hadhra » 
traditionnelle tel que la confrérie « Aissaouia »  et le spectacle 
« Hadhra » de Fadel Eljaziri.  

TMARZIZET (Kamel), Tunisie, Rites et Cérémonies, Tunis, Maison 
Tunisienne de l’Edition, 1979. 106 p. 

                       Cet ouvrage englobe une description des pratiques et des cérémonies 
rituelles. Il s’agit d’une courte étude qui rassemble ce qui est 
habituellement réparti en de nombreux livres. Cet exposé nous a donné 
une connaissance pratique d’un bon nombre de traditions et rites 
concernant les fêtes des tunisiens tel que : Les rites de la naissance, la 
circoncision, le mariage…les obsèques. 
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6. Pluridisciplinaire 

AZIZA (Mohamed), L’Image et Islam, Paris, Albin Michel, 1978. 190 p. 

                       Cet ouvrage traite les faits sociaux sur tous les plans : Historique, 
culturel, économique, religieux, idéologique, ainsi que les grands 
problèmes de notre temps. Il a servi à expliquer le mot Kara-Geuz 
comme une forme théâtrale.  

BERQUE (Jacques), Langage Arabe du Présent, Paris, Gallimard, 1974. 
392 p. 

                       Ce livre traite les phénomènes et les effets culturels arabes, du Maroc à 
l'Irak, de l'Anté-Islam jusqu'aux avant-gardes les plus présentes à partir 
des œuvres, des actions…dont l'avis de Taoufïk al-hakïm et de quelques 
écrivains et musiciens libanais en 1950.   

GANIAGE (Jean) Les origines du protectorat Français en Tunisie (1861-
1881), Tunis, Maison Tunisienne de l’Edition, 1968. 611p. 

                       Ce document, nous a permis de connaître les pays étrangers, qui ont le 
plus d’influence culturel sur la Tunisie. 

TAMZALI (Haydée), Images retrouvées, Tunis, Maison Tunisienne de 
l’Edition, 1992. 203p.  

                       Ce livre présente une sorte de trésor familial de Tamzali Haydée, la fille 
du célèbre photographe et cinéaste Albert Chamama –Chikly, qui était 
considéré par sa fille comme le père du cinéma tunisien.   

TURKI (Mohamed), Abdelaziz Laroui, témoin de son temps, Tunis, éd : 
Turki, 1985. 353p.  

                       Cet ouvrage constitue le premier travail consacré au journaliste 
Abdelaziz Laroui(1898-1971) à  partir  de ses articles publiés dans 
divers journaux et périodiques, essentiellement «  Le petit matin, de 
1932-1938) ». Ce livre est une référence de première main pour 
l’historien, le sociologue le cinéaste ainsi que pour tout lecteur qui le 
souhaite, à travers la connaissance du profil de Laroui, découvrir la 
société tunisienne de l’Entre-deux guerres. Il a été très utile pour se faire 
une idée sur les activités artistiques des musiciens et chanteurs de 
l’époque. 
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 -II-   Articles 

1. En science de la culture 
BASTIDE (Roger), Acculturation littéraire (1955), in : Le proche et le 

lointain, Paris, L’Harmattan, pp.201-209. 

                          Pour Roger Bastide, le terme « Acculturation » est devenu un mot Français 
depuis 1911 mais porte à confusion. He said « Acculturation became a French 
word in 1911(…) The subject of acculturation lies at the heart of comparative in 
its relationship to caltural studies…”   

- -----------, Acculturation, in : Encyclopédie Universalis, 1998, pp. 1-114. 

                      Cette étude traite le phénomène d’Acculturation entre différentes 
cultures et sociétés. Une définition du mémorandum des recherches 
scientifiques nous a été très utile pour bien conceptualiser notre 
approche sur le plan musical d’abord, puis sur les essais lyriques et 
scéniques en Tunisie au début du vingtième siècle. 

DUGAS (Guy), Francophonie, acculturation, littératures nationales et 
dominées, Retour sur quelques concepts mal finis, in: 
Convergences et Divergences dans les Littératures 
Francophones, Paris, L’Harmattan, pp. 15-21. 

                        L’auteur de cet article voit que les traductions des études sur le concept 
d’Acculturation, de la langue Anglaise à la langue Française peux 
mener à des résultats tout à fait différents ou parfois à controverse. Pour 
cette raison, on a essayé dans notre recherche de bien traduire les mots 
et les concepts tout en gardant le sens idéologique des écrivains 
chercheurs. 

ELENI (Lazidou), Arts d’Afrique : l’écart entre « culture » 
et « civilisation », Tunis, Conférence Internationale Art 
d’Afrique et Culture de l’Homme, texte réunis par Mohamed 
Zinelabidine avec le concours de l’UNESCO, Unité de 
Recherches Interart, Transcréation et Musique de l’Université de 
Sousse, pp. 35-44. 

                       Cet article nous permet d’avoir une idée sur les définitions du mot 
culture à partir des ethnologues américains tel que Malinovski qui pense 
que la culture reçoit sa définition ethnologique et anthropologique 
d’ensemble de formes acquises et de comportement dans les sociétés 
humaines.  

GRANDGUILLAUME (Gilbert), Langue Arabe et état moderne au 
Maghreb, in : Collection des Etudes de l’Annuaire de l’Afrique 
du Nord, Nouveaux Enjeux Culturels au Maghreb, CRESM. pp. 
79-88.  

                       Ces recherches expliquent le rôle de la littérature, celui des médias, la 
relecture culturelle des faits sociaux, et bien sur l’émigration, relais w
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crucial des conflits et croisements culturels. Ce livre nous a permis 
d’évaluer l’importance de la langue coloniale qui est le Français aux 
pays du Maghreb, sur les relations interculturelles avec l’occident. 

GUETTAT (Mahmoud), Visages de la musique tunisienne, in : IBLA, N°. 
150, Tunis, 1982. pp.227-240. 

                       Cet article nous permet d’avoir une idée sur la musique tunisienne 
traditionnelle, populaire, religieuse et moderne. L’auteur nous déclare à 
la fin de sa recherche l’indispensabilité « d’effectuer un retour lucide 
aux sources authentiques du patrimoine national et d’agir avec 
beaucoup de discernement lorsqu’il est question de s’inspirer d’une 
autre culture », Approche fondamentale de nôtre thèse.     

TRAN VAN (Khé), L’Acculturation dans les Traditions Musicales de 
l’Asie, in : International Review of Aesthetics and Sociology of 
Music, Vol. 5, Zagreb, 1974, pp.181-190. 

                      Tran van khé voit que le phénomène d’Acculturation ne date pas d’hier. 
Le Viêt-Nam a assimilé la tradition chinoise et la tradition indienne par 
l’intermédiaire de la musique de l’ancien royaume du Champa, de 
civilisation indienne. L’auteur définit en ce sens, l’Acculturation de la 
manière suivante : «  The process by which a people adopts a culture 
other than its own-takes place, to inquire into its causes and to examine 
its results ». 

ZINELABIDINE(Mohamed), Art, Religion et politique : paroles et 
pointillés, in : Parole d’artiste, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, Ministère de la Recherche Scientifique de la 
Technologie et du Développement des Compétences, Université 
de Tunis, ISMT, Laboratoire de Recherche « Culture et 
nouvelles technologies et développement », textes réunis par  
Mohamed Zinelabidine, pp. 49-66. 

                      Mohamed Zinelabidine traite dans cet article un sujet actuel, dont il 
critique deux théories : la première concerne le « choc des 
civilisations » chez Huntington qui n’arrête pas d’enseigner et 
renseigner des réalités controversées  de la fin du XXème siècle, la 
seconde  est la thèse de Fukuyama qui voit que « la politique mondiale 
est du ressort unique de l’occident démocratique libéral dont les valeurs 
devraient s’étendre, irréversiblement, mais sûrement, voire 
progressivement à l’ensemble du monde, seul recours, unique 
alternative ».     

- ---------, L’Interculture entre visage et mirage du présent, in : Dictionnaire 
International des Politiques de Développement Culturel, Tunis, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, Ministère de la 
Recherche Scientifique, des Technologies et du Développement 
des Compétences, Université de Tunis, Le Laboratoire de 
Recherches en Culture, NTIC, et Développement, 2007, pp. 97-
118.  w
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                    L’auteur de cet article expose et analyse scientifiquement les différentes 
définitions et concepts de la culture et des termes dérivés. Il traite aussi 
plusieurs sujets, tel que le rapport entre corps et musique et leur 
recoupement dans les lieux de spectacles, la formation et les méthodes 
d’enseignement musical en Tunisie, la production artistique, les 
critiques de la musique… 

2. Arts de spectacles 

GILLET (Bernard), Le spectacle sportif contemporain, in : Encyclopédie 
de la Pléiade, Histoire des spectacles, France, Gallimard, 1965. 
2003p.  

                        Cet encyclopédie aborde toutes les formes de spectacles dans le 
monde et en différents genres; les spectacles de participation rites 
et liturgies, histoire de la fête en occident, histoire du théâtre en 
orient, le théâtre contemporain et les arts de spectacles.  

BEN CHENEB (Rachid), La fête religieuse et populaire dans l’Islam, in: 
Encyclopédie de la Pléiade, France, Gallimard, 1965. pp. 199-
207.  

                     Etude sur les obligations fondamentales de la loi Islamique (L’énoncé 
de la profession de foi, prière, faire l’aumône )الزكاة( , le jeune du mois de 
Ramadan et le pèlerinage). Si le musulman n’applique pas ces 
obligations, il prendra part à des rites plus ou moins sacrées, tel que la 
visite des marabouts ou bien la participation aux fêtes des confréries, 
même si cela n’est plus d’ordre religieux.  

DARMON (Raoul), Du café chantant au Music-hall à Tunis, à la fin du 
XIX siècle, in : Bulletin Economique et Sociale de la Tunisie, 
N°. 82, Tunis, Résidence Générale de France à Tunis, 1953. pp. 
88-90. 

                       Dans cet article, l’auteur essayait d’énumérer les salles de 
spectacles, qui ont eu la faveur des foules, avec le rare mérite de 
réunir ensemble le public européen et autochtone. 

DUVIGNAUD (Jean), La fête civique, in: Histoire des spectacles, France, 
Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1965. pp. 238-268. 

                       L’auteur de cet article remarque que la révolution est la vraie fête ; Elle 
est mise en scène par l’histoire réelle de la vie, et associe le peuple à 
l’image de la nation. L’Homme  découvre ce sens au moment ou il 
intervient en elle. 

POCHE (Christian), Maroc ; Confrérie des Aissawa Tayfa de Cheikh Sidi 
Mohaméd, Paris, Acte de Colloques, Avril 2002. pp. 1-7. 

                        Une description de la confrérie « Aissawa » au Maroc avec une étude 
approfondie sur les troupes, les instruments tel que (Ghayta et 
instruments de percutions) et les mises en scène des rituels. w
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3. Théâtre et cinéma 

BEN HALIMA (Hamadi), Le théâtre arabe en Tunisie, répertoire tunisien 
(1909-1962), in : Arabica Revue d’Etudes Arabes, T. XVI, Pays-
Bas, Netherlands, éd: E.J.Brill, Leiden, 1969. pp. 313-329. 

                       On trouve dans cet article, une liste alphabétique aussi complète que 
possible, des pièces écrites ou traduites par des Tunisiens au début du 
XXème siècle. Il nous a aidé à connaître les principaux thèmes du théâtre 
tunisien pendant cette période.    

CHARFEDDINE (Moncef), Le théâtre, in : Littérature et Arts du spectacle 
à Tunis, Tunis, IBLA, N°. 120, 1967. pp. 411-428. 

                        Présentation d’une période assez restreinte, en confiant le 
dépouillement de sources déterminées à un nombre de collaborateurs 
suffisant. On a démontré à partir de ce magazine que même pendant les 
années 1966-1967 il y avait des adaptations théâtrales.   

CHERIA (Tahar), L’adaptation au cinéma des œuvres littéraires dans les 
pays de culture arabe, Tunis, éd : IBLA, 1974 –1, N°. 133. pp. 
103-133. 

                       Cette étude, rédigée à la demande de L’UNESCO, est une contribution 
aux travaux de la table ronde sur la « Littérature et le cinéma », 
organisée du 25 au 27 septembre 1970. Cet écrivain disait que : « En 
effet, il a manqué d’abord, au cinéma arabe, la référence à une longue 
tradition national des arts de la représentation par l’image et l’action et 
notamment des arts du théâtre et du Music-hall ».   

CHIKHAOUI (Tahar), Le cinéma Tunisien de la maladroite Euphorie au 
juste désarroi, In : Aspects de la civilisation dans la Tunisie du 
XXème siècle, sous la direction de Charfi abdelmajid, Tunis, éd : 
Publication de la Faculté des Lettres-Manouba, s.d, pp. 5-59. 

                       Il s’agit dans ce livre d’une réflexion personnelle, non pas sur 
l’ensemble des films produits en Tunisie, mais sur les films de longs 
métrages de fiction, qui nous semblent avoir joué un rôle décisif dans 
l’évolution de l’esthétique cinématographique dans notre pays et qui par 
conséquent, exprime mieux que les autres l’apport esthétique du cinéma 
tunisien à telle période. 

LELONG (Michel), Le VIème rencontres de Nawadi-cinéma, 21-25 mars 
1970, Tunis, éd : IBLA, N°. 125, 1970 –1, pp. 147-152. 

                       Les travaux existant dans ce numéro, entament des enquêtes sur 
l’alphabétisation, les travaux maritimes de H. Ben-Nûmân, les lettrés 
tunisiens au XXème siècle, et des entretiens sur le théâtre et le cinéma 
tunisien. On découvre dans cet article les tendances du cinéma tunisien 
à ces débuts.  w
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- -----------, Les Vème journées cinématographiques de Carthage, éd : 
IBLA, 1974 –2 N°. 134. pp. 365-370. 

                       Ce numéro comporte des études et des articles concernant la paroisse de 
Tunis au XVIIIème siècle, graphie et prononciation, des colloques et 
congrès. Cet article nous a donné une idée sur les thèmes des films, qui 
ont été faits avant l’indépendance par des sociétés cinématographique 
européenne et Américaine.   

METTROP (Anton), Le théâtre en Tunisie, éd : IBLA, N°. 1969. pp. 301-
317.  

                       Cite les thèmes utilisés par le théâtre Tunisien et les dangers des 
adaptations théâtrales, qui consistent à transposer des situations 
dégradantes du milieu étranger.  

MOINDROT (Isabelle), La représentation d’opéra, poétique et 
dramatique, Paris, PUF, 1993. pp. 1-71. 

                       Etude complète sur les codes et les signes théâtrales : codes 
linguistiques, musicaux et culturel, ainsi que les notions de conformité 
et non conformité, convergence et divergence. Elle nous a aidée à 
inclure dans notre recherche des notions et des analyses sémiologiques.  

SAYADI (Salem), Le cinéma Tunisien, ses moyens, ses problèmes, Tunis, 
éd : IBLA, 1972 – 1, N°. 129. pp. 141-148. 

                       L’auteur de cet article traite des moyens et des problèmes du cinéma 
tunisien avant l’indépendance, en passant par les longs métrages de 
forme occidentale, ainsi que orientale. Les films, les scénaristes, les 
techniciens et les réalisateurs. Une citation nous a été utile pour 
confirmer notre approche sur les actes de piraterie culturelle en diffusant 
nos images à base de folklores et de décors naturels exotiques, 
uniquement pour dépayser le public occidental.  

 

  -III- THESES UNIVERSITAIRES  

1. En musicologie 
  

BEN ABDERRAZAK (Mohamed Saifallah), Les orchestres Arabes 
modernes ,Influences de L'organologie occidentale et problèmes 
d'acculturation, thèse d'Histoire de la Musique et de Musicologie 
en vue d'obtention du doctorat, Paris IV, Université de Paris – 
Sorbonne, , 1999. 724p.  

                       On a découvert dans cette thèse une analyse complète sur l'évolution des 
orchestres dans les pays arabes et les influences qu'ils ont eu. Tout cela 
nous a aidés à trouver des exemples bien précis sur le thème 
d'acculturation.  w
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BEN GARFI (Mohamed), Musique et spectacle, les formes de composition 
dans le théâtre lyrique arabe, thèse de doctorat, Université de 
Paris, Sorbonne, Paris IV, UFR, Musicologie et Histoire de la 
Musique, juin 2000. 695p. 

                       Elle traite les différentes étapes du théâtre lyrique dans les pays arabes, 
spécialement l’Egypte et le Liban, avec une vision analytique et critique 
qui touche le fond du fait théâtrale. L’auteur de cette thèse n’a abordé 
que périphériquement ce phénomène en Tunisie, ce qui m’a motivé à 
approfondir le sujet. 

DRISS (Mohamed), La tradition orale et les spectacles contemporains en 
Tunisie, décadence ou évolution, thèse de 3e cycle en 
cinématographie, Université de Paris I, Panthéon- Sorbonne, 
UFR Art et Archéologie, 1979/1980. 475p. 

                       L’auteur de cette thèse traite les différents types de spectacles en 
Tunisie jusqu’à les années 70, en consacrant une bonne partie sur 
l’importance de la fête et le spectacle dans la vie sociale et traditionnelle 
du tunisien citadin et rural. Tous ça nous a été utile pour savoir la 
pertinence de la pratique traditionnelle religieuse tel que le  
maraboutisme dans la famille tunisienne moderne rationaliste.  

SAKLI (Mourad), La chanson Tunisienne, Analyse technique et Approche 
sociologique, thèse de Musicologie en vue de l’obtention du 
doctorat nouveau régime, Université de Paris –Sorbonne, Paris 
IV, U.E.R, d’Histoire de la Musique et Musicologie, Novembre 
1994. 530p.  

                       Cette thèse, comporte une étude technique et sociologique de la chanson 
tunisienne. Elle explique le phénomène musical non seulement à travers 
le double impact qui le lie à l’environnement extra- musical, mais aussi 
à partir de son essence même, en tant que genre technique spécifié. 
Cette recherche nous a servi pour apprendre les relations interculturelles 
entre l’Égypte et la Tunisie au début du XXème siècle concernant la 
chanson. 

VIGREUX (Philippe), La darbouka : histoire, organologie, 
ethnomusicologie d’un instrument de percussion, thèse de 
doctorat, Université de Paris X, UMR 116, Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie comparative, 1997. 610p. 

                       L’auteur de cette recherche passe en revue les différentes formations 
orchestrales traditionnelles et modernes relatives aux divers pays arabes. 
Cette thèse nous a servi pour comprendre l’introduction et l’acquisition 
de la darbouka dans les orchestres traditionnels à cordes en Tunisie.  
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2. Arts et théâtre 

BEN CHEIKH (Nasir), Peindre à Tunis, Pratiques artistiques maghrébines 
et histoire, thèse de 3ème cycle, Université de Paris I, Sorbonne, 
1978-1979. 326p.  

                       L’auteur de cette thèse traite le sujet de la peinture dans les pays 
maghrébins (Maroc, Algérie et la Tunisie) à partir de quelques œuvres 
de Charkawi, Racim, Bellagha et Gorgi, avec une étude analytique et 
critique. Il nous a aidé à expliquer des concepts concernant les termes : 
traditionnel, traditionalisme et dépassement du patrimoine. 

 BEN HALIMA (Hamadi), Les principaux thèmes du théâtre arabe 
contemporain(1914-1960), thèse de doctorat présenté à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de 
Paris, Sorbonne, Publication de l’Université de Tunis, Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaine, Tunis, IMP-STAG, 1969. 
337p. 

                       L’auteur de ce livre présente les différents thèmes utilisés dans le 
théâtre arabe. Ex : l’affectivité (l’amour et ses causes), la politique (le 
pouvoir et les Hommes), le social (la femme), la philosophique 
(l’homme et la condition humaine), ainsi que les adaptations de 
Qabbani et nakach ...  

 
 -IV-  ENCYCLOPÉDIE   

 Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition, E.J.Brill, Tome IV, paris 1978. 

-V-  DOCUMENT MUSICAL 

Extrait d’opéra, English version by MRS.G.G.Laurence, Copyright by G. 
Schirmer, New york, 1897. 
 
  
-VI-  DOCUMENTS  ELECTRONIQUES  
 
 Collection Microsoft Encarta 2003. Titre : Théâtre grec. 

Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation.  

-VII-  WEBOGRAPHIE   

BARE (J-F), Acculturation dans dictionnaire de l’ethnologie et de 
l’anthropologie de Bonte (P), et Izard (M), éd : Puf, 2ème 
édition, Paris, 1992, p.2-retour, in : Acculturation antagoniste, w
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d’après DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir 
http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 

BASTIDE (R), Acculturation, in : encyclopédia Universalis, 1-114 c et 
suivant, 1998- retour, in : Acculturation antagoniste, d’après 
DEVEREUX(G) et LOEB(O.M), Voir: 
http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 

BERRY (J), Acculturation et adaptation psychologique, in : Acculturation 
antagoniste, d’après DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Voir : 
http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 

 DEVEREUX (G) et LOEB (O.M), Acculturation antagoniste, 
http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=152032&version=1&template_i
d=133&parent_id=13 

ANONYME, Le roseau chantant : Mohamed Saada vient de nous quitter, 
http://fr.allafrica.com/stories/200501140100.html 

RÉDFIELD (R), LINTON (R), HERSKOVITS (M.J), Memorandum on the 
study of acculturation in American Anthropology, n°38,1936-
retour, in : Acculturation antagoniste, d’après DEVEREUX(G) 
et LOEB(O.M),Voir: 

 http://prso.wanadoo.fr/geza.roheim/html/accultur.htm 

SCHÖNING (Udo), Interculturalité/ Interculturality, Dictionnaire 
international des termes littéraires, Voir : 
http://www.ditl.info/art/definition.php?term=2331. Qui s’intéresse aux concepts de 
l’interculturalité dans le domaine de la littérature ancienne, avec une étude 
comparative.   

MALINOWSKI (Bronislaw), in : Ideas and achievements, voir : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski 
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@‡öa‹uM@pýªMpbí‹“ã@@ @
@pbÐÜß@òîÔîqìm@Mpbíìİß@@ @

   òîi‹ÈÛa@òÌÜÛbi@ @
-I-  ‡öa‹u@ @

 )ø( حاجة)الſينقذ فرقة مهرجان)صا ǯصفحة فكر ، الصباحجريدة ، ضيق التنفسمن 71  قرطا 
  .ȋ. 7 .1973 ويليةج  ț. 7491  ،ȃ. 23 ، 28وفن، 

)ø( حاجة)الſجريدة الصباح،واجلمهور 71  بني فرقةالتعارف  لقاء،)صا  ، ț. 7510 ، ȃ. 23، 18 

  .ȋ. 7 .1973 أوت

 .08/07/1992  بتاري14120Ǹ .ورقات من الكتاب احلنني، جريدة الصباح، ǨƠ "ț السور"، )أمحد(عامر
ȋ. 9. 

 14115 .، جريدة الصباح، ǨƠ"ț السور"الرقص واملواقف، سهرة مع الشعر واملسرح و)أمحد(عامر
Ǹ02/07/1992 بتاري.ȋ . 9. 

)øيقى، جريدة الصباح ، عسكر الليل عمل جديد للفرقة البلدية للموس)حممد(قريف )الǸبتاري 
08/08/1983 ț ،. 11159احلوار حممد بن رجب Ɂصفحة فكر وفن، أجر ،.  

)øالبلدية للموسيقى، جريدة الصباحعمل جديد للفرقة" عسكر الليل"، )حممد(قريف ) ال Ǹبتاري  
08/08/1983ȃ ،. 33ț ،. 11159.   

 بتاريǸ 46 .، جريدة األسبوț ،ț"أصبح هذا الشاب بطل املسرحيات التلحينية الفذ" جمهول،  
16/02/1946 .ȋ. 7.  

   .ȋ . 7.23/12/1946 تاريǸب، ț ،. 38"فاتنة قرطاǯ على مسرح البلدية" جمهول، 
  .23/12/1946ȋ ،.7 بتاريț . 38 ،Ǹ،فاتنة قرطاǯ على مسرح البلدية، جريدة األسبوț" جمهول،  

  .12/01/1946 بتاريǸ 41 .، جريدة األسبوț ،ț"جمنون ليلى" جمهول، 
  .05/01/1947 بتاريț. 40 Ǹ ، جريدة األسبوț،  عامل الفن،"جمنون ليلى يبعث حيا"جمهول، 

، 37 .أمام كبار الفنانني الفرنسيني، جريدة األسبوț ،ț" طرطوف"هول، األستاذ العقريب Ƹرǯ دور جم
   ȋ . 7.16/12/1946تاريǸ ب
 Ǹ23/2/1914 جمهول، التمثيل العريب، الزهرة بتاريț ،. 1782ȃ ،. 26.  

Ǹهرة بتاريŅ9/1/1914 جمهول، التمثيل العريب، جريدة الز .ț. 1739 ،ȃ .26 .  

   .1/4/1914ț ،. 1819ȃ ،. 26 ، الزهرة بتاريǸ"تسبا" رواية –هول، الشهامة العربية جم 
 Ǹ30/4/1914 جمهول، الشهامة العربية، الزهرة بتاريț ،. 1848ȃ ،. 26.  

Ǹرام أو روميو وجوليات، الزهرة بتاريȢ8/4/1914 جمهول، شهداء الț ،. 1826ȃ ،. 26.  w
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 .17/01/2005، 1419 .لبيان، țجمهول، علم موسيقي Ǔخر هوɁ، جريدة ا

املوسيقى العربية، عادة، رمز األصالة واملعاصرة يف  سجمهول، يف أربعينية املوسيقار الراحل الفنان حممد
ț ،5343 .جريدة احلريةȃ ،. 17 ،03/03/2005.  

Ǹ31/3/1914 جمهول، يف تياترو روسيين، الزهرة بتاريț ،. 1818ȃ ،. 26.  

   .ȃ. 11، 1107. سعادة يف ذمة اǃ، جريدة الصريح، țمدجمهول، حم
Ǹاح جوق الشهامة العربية، الزهرة بتاريƱ ،8/2/1914 جمهولț ،. 1769ȃ ،. 26.  

  .ȋ . 7.24/12/1945 بتاريǸ 1 .، جريدة األسبوț ،ț"أوبرا كليوباترا" جمهول،
  .ȋ . 5.14/04/1946 بتاريǸ 27 .ألسبوț ،ț، جريدة ا"لɊستاذ سيد شطا يعود إىل وطنه"جمهول، 

Ǹبتاري țوت، جريدة األسبوƹ تونسي ǯرƯ 24/8/1947 جمهول؛ أول ț. 73 .   
، صابر يف مدينة السلطان تاǯ، حماولة جريǞة يف فن األوبرا ونقائص ƹكن تالفيها ) احلبيبحممد(مصدق

  .07/03/1983ț ،. 9455.ȋ . 7 ، جريدة العمل، بتاريǸ..."لو

-II- òîÔöbqë@pbÐÜßë@pbí‹“ãë@pýª    
 .1978 ، تونس، وزارة الثقافة،5 .، املسرح الȢنائي بتونس، احلياة الثقافية، ț)حممد عبد العزيز(بن عثمان

ȋ. 69.  
)øرة " ، ما حكاية )الفاضل( جزيري)الȒ؟2005احل"Ǹ05/02/2005 ، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية بتاري 
 ،ț. 1347زه عبد اللطيف قروري، تونسƱحوار أ ،.ȋ  .16. 

)øال(يƱسقا)حممد(ț ،والفرجة الشعبية يف تونس، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية ȓعيساوية البلو ،. 
591  Ǹ25/06/2005 بتاري.ȋ . 43.  

 تونس، وزارة الشǘون  القريف، مدير مدينة تونس للموسيقى العربية، جملة فنون،، حممد)يوسف( سالمة
   .ȋ . 244.03/04/1985 الثقافية،

،منوعة ǨƠ السور، عرفه احلبيب شيبوب املستشار األديب هلذا العمل، جملة االذاعة )طه(عبد الكايف
ț 778 .والتلفزة Ǹ1992 جويلية 4 بتاري.ȋ . 9 .  

)øرة واحللفاوين، حوار قام به عبد السالم)مسري(عقريب)الȒحكاييت مع احل ،ƞ ،جلة اإلذاعة  بالل
  .17. ، تونس، 22/03/2003ț ، .1263ȋ بتاريǸوالتلفزة التونسية 

)øحممد اهلادي( فرحاين)ال(ț ،النص؟ جملة احلياة الثقافية Ɂاملسرحي رجع لصد ȏ153 .، هل العر ،
ȃ .29ȃ2004 ، تونس، نشر وزارة الثقافة، مار.ȋ  .60.  

)øاملوسيق)حممد(قريف)ال ،ț ،واهر التحديث، جملة احلياة الثقافيةș5 .ى التونسية بني الكالسيكية و ،
ȋ. 118.  w. 1978 تونس، نشر وزارة الثقافة، جوان

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ǔƩƗƸمǩƗǷ ƷƳƘǆمǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 507

)øرابح(قفصي)ال(ț ،السور، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية ǨƠ 777 .، أوبرات Ǹ20/06/1992 بتاري ،
ȋ.ȋ. 7-10. 

 بتاريǸ 778 .لة اإلذاعة والتلفزة التونسية، ț، سهرة ǨƠ السور وكǖنك تعيشها، جم---  -
04/07/1992 .ȋ .ȋ. 6-7.  

ț ،ربة حممد احلداد، جملة اإلذاعة والتلفزة التونسيةƟ 593 .جمهول، األغنية الفكاهية من خالل Ǹبتاري 
23/07/1983 .ȋ.ȋ. 2-5.  

. ، ȃ. 17 ،01/04/1967ȋ، 377 . جملة اإلذاعة والتلفزة، ț جمهول، العرȏ الكبري لفرقة مدينة تونس،
13.  

ț ،الكبري لفرقة مدينة تونس، جملة اإلذاعة والتلفزة ȏ377 .جمهول، العرȃ ،. 17 ،01/04/1967. 
ȋ.ȋ. 12-13.  

ț ،429 .جمهول، املهرجانات الصيفية، جملة اإلذاعة والتلفزة ،ȃ. 19 Ǹ01/08/1978 بتاري.ȋ ،. 18.  
   .ȋ. 12. 26/03/1992  بتاري771Ǹ .ة والتلفزة التونسية، țجمهول، النوبة يف فرنسا حدǫ، جملة اإلذاع

، 16/04/1983 بتاريǸ 584 .، جملة اإلذاعة والتلفزة، ț) سنة45(جمهول، رضا القلعي، عشق الكمنجة
ȋ.ȋ. 16-21.  

جمهول، سهرة األغنية الفكاهية اجلديدة، أول تظاهرة من نوعها يف تونس، جملة اإلذاعة والتلفزة 
ț ،782 .التونسيةǸ29/08/1992  بتاري.ȋ .ȋ. 8-9.  

ț ،جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية ،Ƒ601 .جمهول، عسكر الليل، قراءة لعصر غنائي ذهǸبتاري  

12/11/1983.  

  جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية بتاريǸ، 1 ،! جمهول، عسكر الليل، قراءة لعصر غنائي ذهƑ؟
12/11/1983ț ،. 601.ȋ . 16.  

 بتاريǸخاȋ . ذاعة والتلفزة التونسية، ț، حممد اجلموسي، جملة اإل)حممد احلبيب(دقمص)øال(
13/02/1982ȋ ،. 19.  

)øالطاهر(مليجي)ال(ț ،اخلميسي، جملة اإلذاعة والتلفزة ſناء واملوسيقى، صاȢ1258 .، أعالم الǸبتاري  
15/02/2003ȋ ،.ȋ. 44-45.  

، جملة احلياة "املرياǫ واɇفاق") 1990-1980 (نسي لسنوات، اƟاهات اإلبداț املسرحي التو)حممد(مومن
  .ȋ .ȋ. 106-107.ت.دارة املسرح بوزارة الثقافة، دالثقافية، تونس،  إصدار إ

ț ،ائقيةǭيق القومي،14. ملفات وǭ1996 ، علي الرياحي رحلة فنان تونسي، تونس، مركز التو.   
، نشر وزارة 1986 حتفال بذكرɁ وفاته، أفريلنشرية حول إنتاǯ قدور الصراريف، صدرت ƞناسبة اال

101ȋ .  w .الثقافة، اللجنة الثقافية القومية
w
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-III- pbíìİß  
    .19/03/2005-17 مطوية خاصة باملهرجان الدويل األول لɌنشاد، املنعقد يف الفترة ما بني

 -  توفيق بوغدير-حممد سعادة-صاſ املهدي(مطوية خاصة بتكرƇ رواد املوسيقى والȢناء والنقد الفين
  .30/10/2004 واليت أعدها الشاعر رضا اخلويين بتاريǸ) عبد احلميد بلعلجية–نعمة 

 ȏالنوارة العاشقة"مطوية عر "Ǝ1987 ألنور براهم يف ديسم.  
  .  1984-1983 مطوية للموسم الثقايف، خاصة بعرȏ الفرقة القومية للموسيقى العربية،

دينة تونس اخلاصة بتكرƇ الشيǸ أمني حسنني سامل، بقيادة نوفل بن مطوية حفل اجملموعة املوسيقية مل
Ǹ10/11/2004 عيسى وبتاري .  

  .باملسرح البلدي 1983 مطوية حفل تكرƇ صاſ املهدي بصفاقس سنة
 

òîã‹ÐÛa@òÌÜÛbi 
Anonyme, La flûte orpheline, Mohamed Saada n’est plus, N°. 1167, Le Quotidien, 

12/01/2005.  

Anonyme, Le monde de la musique en deuil, Mohamed Saada n’est plus, La presse, N°. 
22307, 12/01/2005. 

Anonyme, Un artiste élégant et discret, Mohamed Saada n’est plus, La presse, N°. 
22307, 12/01/2005. 

Anonyme, La Dépêche Tunisienne du 25/09/1908. 
 
Anonyme, Courrier de Tunisie du 26/09/1909.   
  
GRICHI (Slaheddine), Evocation, la presse, 02/07/1992, N°. 17735, p. 10. 

Anonyme, « Adieu l’artiste » au TVT, N°. 22346, 20/02/2005. 

DAMI (Samira), « Taht Essour » : Plutôt à coté, La presse, 05/07/1992, N°. 17738, p. 
11. 
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ð‹—jÛa@òîÈàÛaë@òîÈàÛa@Š†b—¾a@ @
  

1N @òîÈàÛa@Š†b—¾a 
cM@ò ‹’c (K7)  

- Ȕحبيبة مسيكة، شري K7 ،SODACT.NHC.1343.  
- Ȕحممد القريف، شري K7 ،لسنة ǯ1978 حفل قرطاȋتسجيل خا ،.  
- Ȕأمني حسنني سامل، شري Ǹالشي K7 ،ȋتسجيل خا.  
  العربيةكز املوسيقىموسيقى شعبية، مر، K7  شريȔ إيقاعات شعبية،اخلطوي بو عكاز، -

  .06/05/95تاريǸ التسجيل املتوسطية، 
  .K7 .SOCA .So.137  شريȔ جمموعة أغاين،حممد عبد الوهاب، -
  .تسجيل خاK7. ȋ  شريȔإيقاعات شعبية، فتحي زغندة، -

  
lM@™a‹Óc(CD)  

، (Audio)  من اسطوانات أوديويف مقام البيايت،" سالم على حȒن"سالمات  سالمة حجازي، -
  .اȋتسجيل خ

  من اسطوانات أوديويف مقام اجلهاركاه،" روميو وجوليات"مونولوȟ  سالمة حجازي، -
(Audio) ،ȋتسجيل خا. 

 ، مسرحية روميو وجوليات، يف مقام الراسǨ،"إن كين يف الȢايب"مونولوȟ  سالمة حجازي، -
 .تسجيل خاȋ، (Audio) من اسطوانات أوديو

تسجيل ، (Audio)  من اسطوانات أوديويايت،يف مقام الب" بسحر العني"دور  سالمة حجازي، -
ȋخا. 

، (Audio)  من اسطوانات أوديويف مقام العراق الشرقي،" جمنون يا قلƑ" دور  سالمة حجازي، -
ȋتسجيل خا. 

، (Audio)  من اسطوانات أوديو، يف مقام احلجازكار،"دريǨ يف األنس"دور  سالمة حجازي، -
ȋتسجيل خا. 

w .تسجيل خاȋ، (Audio) وديوسالمة حجازي، من اسطوانات أ -
w
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، (Audio)  من اسطوانات أوديويف مقام الراسǨ،" حفها عبد محيم"موشح  سالمة حجازي، -
 .يف مقام الصبا، تسجيل خاȢǭ "ȋر حسن"موشح 

  .يف مقام السزناك، تسجيل خاȋ" أصل الȢرام" دور لزكريا أمحد ،زكي مراد -
  .هاوند، تسجيل خاȋيف مقام الن" الصƎ للعاشق دواء"  دور ،زكي مراد -
  .بني الدالل والȒȢب، يف البيايت شوري، تسجيل خاȋ" دور زكي مراد، -
  .يف مقام احلجاز، تسجيل خاǓ "ȋه يا أنا" دور ،زكي مراد -
  .ياخلوǷ يا ناعم يف مقام الصبا عشريان، تسجيل خاȋ" طقطوقة من أحلانه ،زكي مراد -
  .يف مقام العجم، تسجيل خاȋ"  مرةزروين كل سنة" غناء لطقطوقة لسيد درويȈ ،زكي مراد -
- ȋتسجيل خا ،Ǩزكي مراد، ليايل ومواويل يف مقام الراس. 
من حلقات تارƸية  تركǨ مصر بالدي، يف مقام النهاوند، تسجيل" مونولوȟ ،سليمان القرداحي -

  .2003 رمȒان، 7 مسرحية قدمها حممد رجا فرحات، قناة تونس
  .، ال شيءTunis chante et danse أغاين تونسية قدƹة، -
 .تسجيل خاL’Astre de l’orient ،ȋ أغاين قدƹة ألم كلثوم، -
 .MP3 ،أغنية 85، حممد اجلموسي -
قدمه لطفي  ،21/11/2001 إذاعة تونس بتاريǸ،  موشحات وأدوارحممد عبد العزيز العقريب، -

 .املراƷي
 .ال شيء ،فرقة العوامرية للحȒرة صفاقس -
 .لبهلول، تسجيل خاȋإلبراهيم ا ،"أفريقا"عمل موسيقي -
 .تسجيل خاȋ موسيقى الباي، فرقة صفاقس، -
- Ȕاملتوس Ȑمد سعادة،1967 نشيد البحر األبيǂ  اإلذاعة والتلفزة التونسية. 
 .ال شيء عرȏ احلȒرة لفاضل اجلزيري ومسري العقريب، -
 .186/12  .ت/ țأغاين شعبية تونسية، مركز املوسيقى املتوسطية، -

 .178/1  .ت/ț كز املوسيقى املتوسطية،أغاين شعبية تونسية، مر -

 .05/06/1995 املتوسطية،و  العربيةإيقاعات شعبية، مركز املوسيقى -
إعداد مراد CD1.  حȒرة صفاقس، حفل اختتام مهرجان الفنون اإلفريقية بسيدي منصور، -

 .السيالة
 إعداد مراد CD2 حȒرة صفاقس، حفل اختتام مهرجان الفنون اإلفريقية بسيدي منصور، -

w .السيالة
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 .تسجيل خاȋ فرقة العوامرية حلȒرة صفاقس، -
 .تسجيل خاMP3 ،ȋ جمموعة أغاين حممد اجلموسي، -
اخلزينة  ، متǖلفة من صاſ املهدي وحممد سعادة وعبد الفتاح املنسي وعطية شرارة سهرة عربية -

 .الصوتية للمعهد العايل للموسيقى بتونس
 .تسجيل خاNoon in Tunisia، ȋ صاſ املهدي، -
 .52368 ت/Germany. Kreuzau.. țموسيقى صوفية تركية،  -
 .ال شيء األغاين الدينية يف صنعاء، -
 .مقدمة يف املوسيقى اإلفريقية، ال شيء -
 

2. òí‹—jÛa@òîÈàÛa@Š†b—¾a 
cM@™a‹Óc(CD)  

  
 ، 29/03/2005 بتاريǸ، 7 برنامǰ مسافر زاده اإلبداț، قناة تونس علية، أوبرات الطيور، -

VCD ، تسجيلȋخا. 
 ، 29/03/2005 بتاريǸ، 7 برنامǰ مسافر زاده اإلبداț، قناة تونس علية، الفصول األربعة، -

VCD ،ȋتسجيل خا. 
- Ɂوم يف الذاكرة،23 الذكرƱ ǰ7 قناة تونس  لوفاة الفنان حممد اجلموسي، برنام، VCD ، 

ȋتسجيل خا.  
 .الشيء. VCD تاريǸ املطربة حسيبة رشدي، -
 .الشيء .VCD تاريǸ صاſ اخلميسي، -
 .VCD، 25/04/2002 قناة روتانة سينما بتاريǸ املسرح االستعراضي، -
 .تسجيل خاVCD ، ȋ  ،02/07/2003 قناة تونس سبعة بتاريǸ، أوبرات ǨƠ السور، -
  .VCD، 01/04/2003روتانا سينما،  من املسرح الȢنائي إىل األغنية السينمائية، -
 .CA.180 .ت/ 2VCD،țعرȏ النوبة،  -
 .CA.180 .ت/ 1VCD،țعرȏ النوبة،  -
 .01/04/05، بتاريǸ 7االستشراق السينمائي بتونس، برنامǰ مسافر زاده اإلبداț، قناة تونس  -
 .25/11/2002 بتاريA2 ،Ǹ السينما بتونس يف بداية القرن العشرين، القناة الثانية الفرنسية -

VCD1. w، 2004، 7 برنامǰ غناية وحكاية، قناة تونس من أعمال الرحابنة، -
w
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 .VCD2، 2004. 7 برنامǰ غناية وحكاية، قناة تونس من أعمال الرحابنة،     -
 .، تسجيل خاǂ CD1ȋمد القريف،" عسكر الليل"أوبرات  -
 .، تسجيل خاǂ CD2ȋمد القريف،" عسكر الليل"أوبرات  -
 .تسجيل خاǂ CD1 ،ȋمد القريف،" 61 صيف"أوبرات  -

 .اȋتسجيل خ، ǂCD2مد القريف، " 61 صيف"أوبرات  -
 .، تسجيل خاCD1ȋ الفرقة القومية للفنون الشعبية، -
 .تسجيل خاCD2 ،ȋ الفرقة القومية للفنون الشعبية، -

 .تسجيل خاCD3 ،ȋ الفرقة القومية للفنون الشعبية، -

 .تسجيل خاCD4 ،ȋ الفرقة القومية للفنون الشعبية، -

 .VCD، 13/12/2003 قناة درƇ، قدمها عمار الشريعي بتاريǸ، عاشق املداحني،"أوبرات -

-  Ǹنسمة صباح، قناة تونس سبعة، بتاري ǰحوار مع مسري العقريب وحممد عزيز بن زكور، برنام
21/04/2005 ،VCD. 
-  ȏرة"عرȒلفاضل اجلزيري ومسري العقريب"احل ، ،CD1، ț/ت. D89. 
-  ȏرة"عرȒلفاضل اجلزيري ومسري العقريب،"احل ، CD2، ț/ت. D89. 
 .IA  .ت/VCD، ț املسرح الȢنائي يف مصر، -
 .IB . ت/ VCD،ț املسرح الȢنائي يف مصر، -

 .IC  .ت/VCD، țاملسرح الȢنائي يف مصر،  -

 .ID  .ت/VCD، ț املسرح الȢنائي يف مصر، -
 .IE  .ت/VCD، ț املسرح الȢنائي يف مصر، -
 .IF  .ت/VCD،ț املسرح الȢنائي يف مصر، -
 .IG . ت/VCD، ț املسرح الȢنائي يف مصر، -
 .VCD، 7 ، قناة تونس"يا مسهرين"حلقات من سلسلة ،  الȢنائي يف تونسسالمة حجازي واملسرح -
 .VCD، 7 ، قناة تونس"يا مسهرين"حلقات من سلسلة  وسيلة صƎي واملسرح الȢنائي ، -
، 7 ، قناة تونس"يا مسهرين"حلقات من سلسلة  سليمان القرداحي واملسرح الȢنائي يف تونس، -

VCD. 
 .VCD1، 7 غناية وحكاية، قناة تونس"ǰ برنام ƴاذǯ من أعمال الرحابنة، -
VCD2. w، 7 غناية وحكاية، قناة تونس"برنامƴ  ǰاذǯ من أعمال الرحابنة، -
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 .09/09/2003 ، تسجيل خاȋ بتاريǸ"اسطنبايل"حفل  -
-  ȏبفرنسا" النوبة"عر (Zénith) ،CD1 ،27/05/98. 

-  ȏبفرنسا" النوبة"عر (Zénith) ،CD2 ،27/05/98. 

 .تسجيل خاVCD، ȋ ،2004 ة تلمني، عيساوية قبلي، منطق -
-  ȏالنوبة" عر"،ǯحفل قرطا ، VCD1، ț/ت.  CA 180. 
-  ȏالنوبة"عر"،ǯحفل قرطا ، VCD2، ț/ت.  CA 180. 
 .VCD، 24/08/2004 بتاريǸ عيساوية سيدي داود، -

- Les grands voix de la chanson Arabe, Mohamed Abdelwahab, un film 
de Simon Bitton, distrubution ADAV, VD, 487.781-629.ABD. 

- Les mystères du premier film, Jean-pierre Ameris, Ref : Création ; 
R.Agostini-KPMC, 78640089.CLC production. 

- Voix du Maroc, Musique et rituel, VCD.Adrar des iforas, voyage en 
pays Touareg. 

 
lM@ìí‡îÏ(Vidéo)-VHS  

 .الفرنسية، تسجيل خاTV5 ȋ  فرحات،ء حممد رجاحوار مع املسرحي -
اجلزء ، 7 ، قناة تونس"يا مسهرين"املسرح الȢنائي التونسي يف بداية القرن العشرين، سلسلة  -

  .األول
اجلزء ، 7 ، قناة تونس"يا مسهرين"املسرح الȢنائي التونسي يف بداية القرن العشرين، سلسلة  -

 . الثاين
 .15/03/2003 نامǰ غناية وحكاية، قناة تونس سبعة، بتاريǸ فريوز، أوبرات الرحابنة، بر -

- Ǹغناية وحكاية، قناة تونس سبعة، بتاري ǰاخلميسي، برنام ſ15/03/2003 صا. 
  .  04/01/2005 بتاريǸ 7حممد اجلموسي، برنامƱ ǰوم يف الذاكرة، قناة تونس  -
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ò—n¬@òîÔöbqë@Š†b—ßZ@ @
@pa†bè’Þìyë@óÔîì¾a@@‹¾a@ @

  
ǫاملتحد țوȑاملو ǰالتاريخ املصدر الربنام 

 عمار الشريعي
املسرح الȢنائي يف مصر 

 وأطواره
 سهرات الشريعي

القناة الفȒائية 
 "درƇ"املصرية 

2003 

 ءحممد رجا
  فرحات

السينما واملسرح 
الȢنائي وقدوم منرية 
 املهدية إىل تونس يف
  بداية القرن العشرين

  حلقات
 "يا مسهرين"

 رمȒان  7قناة تونس 
2003 

 ءحممد رجا
  حلقات  صالة املاجستيك  فرحات

 "يا مسهرين"
 رمȒان  7قناة تونس 

2003 
 ءحممد رجا
  فرحات

  2004 الفرنسية  heurs à Tunis  TV5 24  املسرح يف تونس

حممد زين 
  العابدين

املوسيقى من حيث  
  ةاملقاربة الثقافي

 Ȉقيق على هامƠ
  2001  7قناة تونس مهرجان اجلاز بتونس

عبد الرمحان 
  الشافعي

املسرح الشعƑ ومسرح 
  السامر يف مصر

  2003  درƇ املصرية  سهرة الشريعي

  حسيبة رشدي
مشوارها املسرحي يف 
تونس والسينمائي يف 

  مصر
  2003  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة

  2003  7قناة تونس   ية وحكايةغنا  صاſ اخلميسي  فريد اخلميسي

  2003  7قناة تونس   غناية وحكاية  صاſ اخلميسي  حممد املورايل

املنصف شرف 
  الدين

  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسي

  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسي الطاهر املليجي

  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسي  حممد سعادة

w  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسي  السيدة الڤايد
w
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  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسيعبد الكرƇ قطاطة

عبد احلميد 
  2005  7قناة تونس   Ʊوم يف الذاكرة  حممد اجلموسي  بلعلجية

  2003  7س قناة تون  غناية وحكاية  Ɵربة الرحابنة  أمحد عاشور

  2003  7قناة تونس   رمȒان البارح  الكايف شانطا  حممد السياري

مسريهتا الفنية يف تونس   علية
  ومصر

ț2005  7قناة تونس  مسافر زاده اإلبدا  

  2005  7قناة تونس   نسمة صباح  احلȒرة  مسري العقريب

حممد عزيز بن 
  2005  7قناة تونس   نسمة صباح  اهلمزية والƎدة  زكور

Ȣالص ȏ2003  7قناة تونس  تقرير مهرجان املدينة  عاملية املوسيقى  ريريا  
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@òîÔîì¾a@áîÓaÛa@ @
ț/ر Ɂتوǂالصفحة ا 

 61-60  أوبرا عايدة 1

  62  أوبرا عايدة  2
  67  دور مجايل بعادك  3
  74  "يا اخلوǷ يا ناعم"طقطوقة   4
  77  "بني الدالل"دور   5
6   ȟمصر"مونولو Ǩ85 "ترك  
 88 موشح بالذي أسكر  7

 90 "أدر كȃǖ الطال"موشح   8

 90 "ماحتيايل يا رفاقي"موشح   9

 93 "إماليل يا دري" موشح   10

 106 "حبذا عصر اجمليد"سالمات   11

12   ȟمونولو"Ƒ108-107 "حبيبة قل 

 110 "الكهنة"حلن   13

 111 "دهم الوباء ربوعنا"حلن   14

 112 "اخلوف"حلن   15

 128 "كشكȈ بيك"مسرحية   16

 150 "صالح الدين األيويب"مسرحية   17

 154 "بنات اليوم"أغنية   18

19   ȟ159 "شاري حبيتك"ديلو 
20  J’aime le mariage 161 
 164  "والدة وابن زيدون"مسرحية   21

 167 ودț والصƎ حمب  22

 168 هيا بنا  23

 176-175 "أرȏ بالدي"نشيد   24

 177 التلوينات املوسيقية املفتعلة  25

w 181  "أوț تكلمين"طقطوقة   26
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ƻƷƘهǞǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 518

 184  "زيدونوالدة وابن "نشيد من مسرحية   27

 187  "كليوباترا"مسرحية   28

 191  "قيس وليلى"مسرحية   29

30   ȟ198  "ياليل يا عني" مونولو  
  199  "أنا عمري ما سكرت"أغنية   31
  202  "على سرير النوم دلعين"أغنية   32
  204  "حبك وهوهاك"أغنية   33
  224  "أبسمي"أنشودة   34
35  Ȕاملتوس Ȑ229  افتتاحية نشيد البحر األبي  
36  Ȕاملتوس Ȑ231  نشد ألعاب البحر األبي  
37  Ȕاملتوس Ȑ234-233-232  نشد ألعاب البحر األبي 

38  Ȕاملتوس Ȑ242-241-240  نشد ألعاب البحر األبي-
243-244-245 

  279  "الطري من حلين"  39
  292  "شبح املوت"موسيقى   40
  305  "يا حورية"أغنية   41
  312  أوبرات الطيور  42
  313  ت الطيورأوبرا  43
  323-322  أوبرات الفصول األربعة  44
  353  ليلة واملزود خدام  45
  354  يا ميمة يايل ولدتيين  46
  370  التعبريات االنفعالية  47
  Ƈ  389-390 العوينة الزرقة  48
  410  الكبȈ يدور  49
  424  عزف فردي ɇلة األوبوا  50
  425-424  "الليل زاهي"موسيقى   51
  426  يا لطيف  52
w  426  يا لطيف  53
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  428  عزف فردي ɇلة األوبوا  54
  428  مانيȈ غريب  55
  429  مانيȈ غريب  56
  430  يا فارȃ بȢداد  57
  431  "يا فارȃ بȢداد"نقاطية يف   58
  434  عزف فردي ɇلة األوبوا  59
  434  اجلملة التحȒريية  60
  435  التقابل الصويت  61
  436  يȔالنقاطية املتساوية يف شكلها البس  62
63  Ȕ437  النقاطية املتساوية يف شكلها البسي  
  437  حماكاة على مسافة الديوان  64
  438  حماكاة  65
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@Þëa‡§a  
ț/ر  Ɂتوǂالصفحة ا 

 52-51  بني تونس ودول أوروباالفروقات املوسيقية والثقافية 1

-56-55  األعمال الȢنائية الركحية الفرنسية  2
57-58  

  59-58  األعمال الȢنائية الركحية اإليطالية  3

  63  األعمال الȢنائية الركحية األملانية  4

  Ǩơ  68 املȢنية طائرة  5

  71  مرادǨơ زكي   6

  73  األغاين اليت اشتهر هبا زكي مراد  7

  75  "يا اخلوǷ يا ناعم"األداء الطريب يف أغنية   8

  76  األدوار اليت اشتهر زكي مراد بǖدائها  9

  78 "بني الدالل"األداء الطريب لدور   10

  Ǩơ  81 القرداحي  11

12   ȟيف التعبري اللحين يف أداء مونولو țمصر"التنو Ǩ86"ترك  

 95-94  "عفيفة"و" هارون الرشيد"األداء الطريب يف مسرحييت  13

 96-95  املرجعية الثقافية ملسرح القرداحي يف تونس 13'

 100-99  املرجعية الثقافية ملسرح إبراهيم حجازي يف تونس 14

 Ǩơ 113 سالمة حجازي 15

 115-114  "عفيفة"و" هارون الرشيد"األداء الطريب يف مسرحييت   16

 117-116  ملرجعية الثقافية ملسرح سالمة حجازي يف تونسا  17

  121  املرجعية الثقافية ملسرح جورǯ أبيȐ يف تونس  18

 125-124  املرجعية الثقافية ملسرح يوسف وهƑ يف تونس  19

  129  املرجعية الثقافية ملسرح Ʊيب الرƷاين يف تونس  20
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21  
سرح االƟاهات الثقافية لفرقة الشهامة من خالل امل

  الȢنائي
 

134-135 

22  
االƟاهات الثقافية جلمعية اɇداب العربية من خالل 

  144  املسرح الȢنائي

  Ǩơ  149 حبيبة مسيكة  23

  Ǩơ  155 فȒيلة ختمي  24

  Ǩơ  160 شافية رشدي  25

  Ǩơ  163 فتحية خريي  26

27  
والدة وبن "الصيȠ املوسيقية التعبريية يف مسرحية 

  165  "زيدون

 171-170  ة املعهد الرشيديفرق  28

  173  فرقة حممد التريكي  29

  Ǩơ  179 عبد العزيز العقريب  30

  180  "أوț تكلمين"Ǩơ عبد العزيز العقريب يف أغنية   31

  192  "قيس"األداء املوسيقي واألسلوب التعبريي لدور   32

 194-193  "ليلى"األداء املوسيقي واألسلوب التعبريي لدور   33

34  
ية واالƟاهات الثقافية لɊعمال التونسية يف املسرحاملرجع

  الȢنائي
206-207-
208-209 

  225  "أبسمي"التوافقات اللحنية ألنشودة   35

36  Ȕاملتوس Ȑاهات الثقافية لنشيد ألعاب البحر األبيƟ229 اال  

37  
 Ȑأوركاستر حممد سعادة يف تنفيذ نشيد البحر األبي

Ȕ230  املتوس  

  250  أغاين حممد القريف باإلذاعة الوطنية  38

  250  بالتلفزةأغاين حممد القريف   39

 252-251  ومدينة تونس للموسيقى العربية71من أعماله يف فرقة   40

w 254-253 من إنتاǯ حممد القريف يف املوسيقى التصويرية للمسرح  41
w
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  254  مǘلفات حممد القريف من موسيقى تصويرية للتلفزة  42

  ǘ  255لفات حممد القريف من موسيقى تصويرية للسينمام  43

-257-256  من توزيعات حممد القريف املوسيقية والȢنائية  44
258-259 

 261-260  أوركاسر حممد القريف  45

 264-263  قراءات وتǖويالت  46

 ǨƠ"  293-294 السور"الترميز والتعبري يف أوبرات   47

  Ǩơ  296 حممد اجلموسي  48

49  Ɵ299-298  اهات املوسيقية ألغاين حممد اجلموسياال-
300  

-302-301  االƟاهات املوسيقية يف أغاين األفالم  50
303  

-309-308  املنوعات الȢنائية التلفزية ǂمد اجلموسي  51
310  

-315-314  األشكال التعبريية يف أوبرات الطيور  52
316  

  324  "الفصول األربعة"األشكال التعبريية ألوبرات   53

54  
االƟاهات املوسيقية يف جممل األعمال الȢنائية الركحية 

  االستعراضية واألوبراتية واملنوعاتية

327-328-
329-330-
331-332 

  363  اإلƹاءات النسائية إزاء الرجل  55

 367-366  "الربطية"الدالالت اإلƹائية يف رقصة   56

57  
يصات التعبريات املوسيقية املثرية لالنفعاالت والتشخ

  "الربطية"املالئمة هلا يف رقصة 
369-370 

58   ȏ375  "النوبة"الدالالت والرموز الثقافية لعر  

59   ȏ383-382 "النوبة"التوجهات الثقافية الركحية واملوسيقية لعر 

60   ȏ393-392  "النوبة"اإليقاعات املستعملة يف عر 

  396  تصنيف الزوار حسب اجلنس واملستوɁ العلمي  61

w  410  ستبداالت اللفظية يف عيساوية البلوȓاال  62
w
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 417-416  دالالت اإلضاءة  63

64   ȏرة"اإليقاعات املستعملة يف عرȒ422-421  "احل 

65   ȏرة"األشكال املوسيقية والتعبريية يف عرȒ433-432  "احل 

-440-439  االƟاهات الثقافية جلملة األعمال الفرجوية املقترحة  66
441  
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@Šì—Ûa 
 

ر/ț اǂتوɁ الصفحة  
 1  "روميو وجوليات"مسرحية  104

140 
ب التمثيلية يف تشخيص املسرحية افرقة األد

 "روميو وجوليات"الȢنائية 
2 

حبيبة مسيكة يف أحد أدوارها املسرحية الȢنائية 147 3 
 4 أجواء الكافيشانطا مع الفرق الوترية 204
لشعبيةأجواء الكافيشانطا مع الفرق ا 204  5 
 6 أحد املشاهد اخلارجية ألوبرات عسكر الليل 271
 7 أحد املشاهد الداخلية ألوبرات عسكر الليل 275

277 
التجسيد الكوريȢرايف Ɯركة الرقص 

 8 الكالسيكي واإلسباين

295 
ركح منوعة ǨƠ السور وأحد املشاهد الȢنائية 

 9 الركحية للعمل

 10 مشهد من أوبرات الطيور 310

 
320 

علية واهلادي القالل واهلادي املقراين وحممود 
"الفصول األربعة"الثامري يف أوبرات   11 

 12 أمك كنقو 345

 13 مرقص األفاعي 347
 14 توșيف احلركة اإلƹائية يف رقصة الربطية 367
 Ƣ 15ازǯ الرقص الشعƑ بالرقص املعاصر 379
 16 احللقة والتحام صانع الفرجة مع اجلمهور 380
"بسيدي داود"جلسة أتباț الطريقة العيساوية  399 17 

400 
 ǯاملتفر ȓاملظهر االحتفايل حول الزاوية واختال

 18 بصانعي الفرجة

405 øعكاشة"مشهد ل "Ɂيف حالة هيجان قصو"  19 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ƻƷƘهǞǩƘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 525

 20 رقصة السياف 405

 21 عيساوية البلوȓ يف شكلها الفرجوي 407
"احلȒرة"ة يف الركح واملعاجلة السينوغرافي 415  22 
 23 الالتطابق يف اللباȃ واألشكال واأللوان 418
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@òîãbîjÛa@âì‹Ûa@
  

ț/ر  Ɂتوǂالصفحة ا 

 53 التوجهات الثقافية 1

2  
نسبة احلȒور األجنƑ يف األعمال الȢنائية الركحية من 

  64  خالل األوبرا واألوبرات والفودفيل

  96  املرجعية الثقافية ملسرح القرداحي يف تونس  3

  100  املرجعية الثقافية ملسرح إبراهيم حجازي يف تونس  4

  117  رجعية الثقافية ملسرح سالمة حجازي يف تونسامل  5

6  Ȑأبي ǯ122  املرجعية الثقافية ملسرح جور  

  125  املرجعية الثقافية ملسرح يوسف وهƑ يف تونس  7

  130  املرجعية الثقافية ملسرح Ʊيب الرƷاين يف تونس  8

  136  االƟاه الثقايف لفرقة الشهامة  9

  145  اب العربيةاالƟاه الثقايف لفرقة اɇد  10

11  
املرجعية واالƟاهات الثقافية لɊعمال التونسية يف املسرح 

  210  الȢنائي

12  
شكل األوركاستر الذي اقترحه حممد القريف منذ أواخر 

  261  الستينات

  300  االƟاهات املوسيقية ألغاين حممد اجلموسي  13

  303  اƟاهاته املوسيقية يف أغاين األفالم  14

  333  االƟاهات املوسيقية يف جممل األعمال الȢنائية الركحية  15

  397  تصنيف الزوار حسب اجلنس واملستوɁ العلمي  16

  442  االƟاهات الثقافية جلملة األعمال الفرجوية املقترحة  17
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âýÇþa 
  òîi‹ÈÛa@òÌÜÛbi@@@ @

 أ
  153إبراهيم األكودي 
  118؛ 103إبراهيم حجازي 
   356؛ 46ابن أيب ضياف 

  30 ابن رشد
  30 ابن زائلة
  30 ابن سينا

  340 منظور ابن
  266 الشايب القاسم  أبو

  45 أبو النجا
  218 أبو بكر خريت

  
  

  144؛ 135؛ 102يل القباين أبو خل
  262 أمحد الوايف
  47؛ 46أمحد باي 

  132أمحد بوليمان 
   71أمحد رامي 

  271 أمحد زروق 
  208؛ 206؛ 190أمحد شوقي 
  288 أمحد عاشور
  123أمحد عالم 

 

    26 إدريس هاين
  355أرطود أنطنني 

  102؛ 79إسكندر فرح 
؛ 352؛ 204؛ 203 إمساعيل احلطاب

   379؛ 375؛ 372

   199؛ 198؛ 195اعيل ياسني إمس

    153أم كلثوم 
   125؛ 123أمينة رزق 

   289؛ 288؛ 287الباشري اإلدريسي 
   188؛ 141 البشري املتهين

 

 
                 ǯ                          ت                      ب        

  296بشرية التونسية 
  45بونبارت 

   290؛ 288؛ 287 ؛71بريم التونسي 
   129؛ 127؛ 126بديع خريي 

  

  248توفيق اجلبايل 
  249توفيق الذويوي 

  265توفيق زياد 
 

  218مجال سالمة 
  218مجال عبد الرحيم 

  248 مجيل اجلودي
Ȑأبي ǯ؛ 121؛ 120؛ 119؛ 15 جور

   445؛ 126؛ 125؛ 123؛ 122
 ȃ285جوليا بطر  

 
                        Ƿ/ر                                       د  
  262 خالد التالتلي

  267  الترنانƦيس
   93؛ 77؛ 75؛ 74داود حسين 

  188دالل صƎي 
  
  

  249رؤوف الباسطي ورؤوف 
  265راشد حسني 
  319 رشيد فرشيو
   271 رضا الصويل
؛ 319؛ 318؛ 213؛ 16رضا القلعي 

  451؛ 323

   123 روز ليوسف
  86 رياȏ السمباطي

   291 لزريƑرƇ ا
  285 رƇ تلحمي
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ȃ                                                           ز                      
  267 ؛71 ؛ زكريا أمحد

  138زكي طليمات 
؛ 71؛ 70؛ 69؛ 66؛ 65مراد  زكي

   81؛ 77؛ 76؛ 75؛ 74؛ 73؛ 72
  214زهري قوجة 

  123زينب صدقي 
  
  

؛ 70؛ 66؛ 62؛ 15سالمة حجازي 
؛ 101؛ 100؛ 93؛ 91؛ 87؛ 86؛ 79

؛ 112؛ 109؛ 105؛ 104؛ 103؛ 102
؛ 120؛ 119؛ 118؛ 117؛ 116؛ 113
؛ 180؛ 179؛ 150؛ 148؛ 145؛ 132
؛  297؛ 210؛ 191؛ 189؛ 188؛ 185
445      

  162 عبد الرزاق  سلومة بن
 ȇ؛ 97؛ 95؛ 83؛ 79؛ 62سليم النقا

  206؛ 121 ؛  99
  285سليم دمق 
؛ 79؛ 70؛ 15 القرداحي سليمان

؛ 101؛ 100؛ 97؛ 93؛ 91؛ 84؛ 80
؛ 149؛ 148؛ 145؛ 137؛ 118؛ 103
   445؛ 210

  

  265 مسيح القاسم
؛ 355؛ 342؛ 334 مسري العقريب

    452؛ 384؛ 381

   288؛ 249؛ 248 مسري العيادي 

   291؛ 288؛ 271 سنيا مبارك

  188 سهام شوقي
Ȉ؛ 86؛ 83؛ 72؛ 71؛ 69 سيد دروي

؛ 164؛ 163؛ 162؛ 153؛ 126 ؛93
؛ 191؛ 190؛ 188؛ 185؛ 183؛ 179
   297؛ 195

؛ 164؛ 163؛ 162؛ 153 سيد شطا 
   187؛ 183؛ 171

  

  
 

             ȇ  /ص                                        ț  
  142 الشاديل القسطلي

    306؛ 305؛ 304 شادية
؛ 146؛ 131؛ 15 شافية رشدي

؛ 288؛ 287؛ 205؛ 160؛ 159؛ 157
    447؛ 290

  288 الشريف العبيدي
   356؛ 142؛ 132الصادق الرزقي 
   288 الصادق املاجري
  287 الصادق ǭريا
  288 صاſ اجلدي
صاſ  263؛ 262 صاſ احلاجة

؛ 205؛ 200؛ 198؛ 195اخلميسي 
  411؛ 409؛ 287

Ȕالفرزي ſ372 صا  
؛ 164؛ 163؛ 162صاſ املهدي 

   259؛ 248؛ 223؛ 222؛ 189؛ 167
 ſامصاȢ262 ج  

   144؛ 141عائشة الصȢرية 

  119عباȃ حلمي 
  25عبد اإلله بلقزيز 

   75؛ 74؛ 69عبد احلمويل 
  259عبد احلميد بلعلجية 

  18عبد احلميد توفيق زكي 
؛ 271؛ 266 عبد احلميد خريف

   278؛ 273؛ 272
   69؛ 66عبد احلي حلمي 

  297عبد الرحيم املسلوب 
؛ 163؛ 153 عبد الرزاق كراباكة

   288؛ 287

 Ƒ142عبد العزيز الثعال  
   288؛ 287عبد العزيز العروي 

؛ 105 ؛ 15عبد العزيز العقريب 
؛ 179؛ 163 ؛149؛ 143؛ 131؛ 118
؛ 188؛ 185؛ 184؛ 183؛ 182؛ 180

  288 عبد اللطيف خري الدين
  134 عروسية أنس
  190 عزيز أباșة
  123 عزيز عيد

  288 عزيزة بولبيار
   288؛ 287 علي اجلندويب
  285 علي احلجار
  118 علي اخلزامي

؛ 288؛ 287؛ 286 علي الدوعاجي
  292؛ 289
  267  الرياحيعلي

  75 علي القصبجي
   249؛ 214 اللوايت علي

  249 علي سعيدان
  132 علي عبد الوهاب
w  190 علي حممود طه
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  375 ؛372؛ 285صالح مصباح 
  

   447؛ 288؛ 205؛ 191؛ 189

؛ 65؛ 64؛ 15عبد القادر املصري 
؛ 97؛ 79؛ 78؛ 71؛ 69؛ 68؛ 66

 445 ؛100
  

   319 علية
  287 عمر الȢرايري
ƒ288 عمر زوي  

ǫ288 عيسى حرا  

 
       ȟ       /          ف                          ȯ     /م                                         
   30 الȢزايل
  30 الفارايب

؛ 334 ؛ 249؛ 213 الفاضل اجلزيري
؛ 358؛ 357؛ 355؛ 352؛ 351؛ 342
؛ 381؛ 379؛ 377؛ 373؛ 372؛ 359
؛ 420؛ 415؛ 412؛ 411؛  384
   452؛ 451 ؛438؛ 423

  271 فاطمة بن عرفة
  372 فاطمة بوساحة 

   153؛ 125؛ 123 فاطمة رشدي
؛ 184؛ 164؛ 162؛ 15 فتحية خريي

؛ 291؛ 288؛ 287؛ 205؛ 190؛ 189
   447؛ 296

  288 فرǯ شوشان
  288 فرحات اجلديدي
؛ 146؛ ؛131؛ 15 فȒيلة ختمي

؛ 162؛ 160؛ 156؛ 155؛ 153؛ 150
   447؛ 205

  

؛ 288؛ 375؛ 372لطفي بوشناق 
291   

  147 ليلى فزاز
   372  ليليا الدƵاين

ȇ؛ 102؛ 93؛ 86؛ 79 مارون النقا
103  

  306 حمسن سرحان
  319 حممد األمحر
؛ 162؛ 157؛ 153 حممد التريكي

؛ 174؛ 173؛ 172؛ 171؛ 169؛ 164
؛ 248؛ 196؛ 189؛ 183؛ 180؛ 176
   ؛  267

   267 حممد اجلبايل
؛ 196؛ 213؛ 16 حممد اجلموسي

؛ 308؛ 306؛ 305؛ 304؛ 301؛ 297
   450؛ 327؛ 318؛ 314؛ 311

   164؛ 163 حممد احلبيب
  288 حممد السياري

   Ü287 288  العريبحممد
Ȉ308 حممد الع  
؛ 217؛ 213؛ 19؛ 16 حممد القريف

؛ 260؛ 259؛ 249؛ 248؛ 223؛ 221
؛ 268؛ 267؛ 266؛ 265؛ 262؛ 261
؛ 282؛ 280؛ 278؛ 275؛ 274؛ 270
   450 ؛ 295؛ 285؛ 283
؛ 216؛ 86؛ 76؛ 71  القصبجيحممد
  ؛ 267

  6 حممد املديوين
  64 ن تركيةحممد ب

   288؛ 287 حممد بن فȒيلة

؛ 219؛ 217؛213؛ 16 حممد سعادة
؛ 229؛ 226؛ 224؛ 222؛ 221؛ 220
   295؛ 248؛ 247؛ 246؛ 231؛ 230

   133؛ 132 حممد سالمة

   188 حممد صاſ األمحر
  29 حممد عابد اجلابري

  18 حممد عبازه
؛ 157؛ 153 حممد عبد الوهاب

؛ 185؛ 183؛ 179؛ 173؛ 164؛ 163
 195؛ 191؛ 190؛ 189؛ 189؛ 188

؛ 216 ؛86؛ 83 حممد عبد الوهاب
   450؛ 267

   65؛ 54؛ 18 حممد فريد غازي
  65 حممد مسعود إدريس

   141؛ 137 حممد نعمان

    81؛ 18 حممد يوسف Ʊم
  18 حممود أمحد احلفين

  319 امريحممود الث
   319؛ 64حممود بورقيبة 
  64 حممود بوليمان
  113 حممود خطاب
Ȉ265 حممود دروي  
  66؛ 65 مرسي بركات
  248 مرƇ اجلريب

  287 مصطفى خريف 
  288 املنجي بن حفصية

 163 منجي سالمة
w  ؛ 65؛ 18 منصف شرف الدين
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   149؛ 132 حممد بورقيبة
  288 حممد جابر

  

  153 موين اجلبايل
  

 
           و                      هø                      ن                 

  375؛ 267 نبيهة كراويل
  285؛ Ʊ   267اة عطية
؛ 116؛ 103؛ 99؛ Ʊ  95يب احلداد

   208؛ 206؛ 190؛ 206؛ 190؛ 132
؛ 127؛ 126؛ 15 اينƱƷيب الر

   445؛ 130؛ 129؛ 128
   153؛ 134 نسرية فراز

  319  نعمة
  267 نور الدين الباجي

  

ȓوǘ64 اهلادي األرن   
؛ 159؛ 158؛ 157 ادي اجلوييناهل

    ؛ 287؛ 267؛ 248
؛ 172؛ 162؛ 153 اهلادي العبيدي

  ؛ 288؛ 287

   319 اهلادي القالل
  319 اهلادي املقراين 

   375؛ 372 اهلادي حبوبة 
  271  هندة الدريدي

  

  267 رياȏ السنباطيو
  188 وسيلة صƎي
ț79 يعقوب صنو  
؛ 188؛131؛ 15 يوسف التميمي

  447؛ 205؛ 191؛ 190؛ 189
ȓ؛ 97؛ 83؛ 80؛ 79 يوسف اخليا

101   
Ƒ؛ 124؛ 123؛ 122؛ 15 يوسف وه

  445؛ 138؛ 125
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òîã‹ÐÛa@òÌÜÛbi@ @
 
 

                   A                                     B                                        C                          
Charles Gounod  55 
Christopher Dawson 26 
Coste 49 

Bartolt Brecht 354 
Berlioz 55 ; 57 
Berry.J 39 

Aïda 61 
Antonio Vivaldi 319 
Artaud Antonin 372          

 
                   D                                      F                                    G 

George Bizet 54 ; 56 ; 57 
George Devereux 23 
Ghislanzoni 80 ; 95 ; 99 

Feydeau 123 
Francis Fukuyama 44 
Fritna Darmon 154 
 

D.J Mari 55 
Devereux 34 
Durkheim 30 ;31 
 

                    
                     H                                    J                                    K 

Karl Marx 33 
Kudsi Erguner 215 
 

Jacques Demorgon 36 ; 37 
Jan Kot 139 
Jean-Emil Resplandy 48 
Jean-philippe Rameau 55 
Jules Massenet 56 
 

Haydu 248 
Herskovits 22 ; 25 ; 35   
 

 
                    L                                     M                                    O 

Offenbach 63 
 

Marketti 54 
Maurice Mauviel 32 
Max Weber 32 

Lecocq 55 ; 56 ;57 
Léon Bardo  49 

                     
                    P                                    Q                                     R 

Radamès 61 
Roger Bastide 23 ; 35 
Roger Bastide 35 
 

Quigley 26 
 

Pierre Boulez 216 
Puccini 58 ; 59 
 

 
                  S                                        T                                 V                      
    

Verdi 49 ; 58 ; 59   
Victor Hugo 290 
 

Tran Van Khé  22  
Tristan Bernard 123 
 

Saint- Saens 54 ;57  
Samuel Huntington 42 
Sarah Bernard 153 
Sitrino 319 
Sylvain 49 ;119 ;120 
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@pbzÜİ—¾a  @@@@@@@@@@
  

  Eclairage en horizontal.......................................... اإلضاءة اجلانبية األفقية
  Eclairage douche.......................................................  الفوقيةاإلضاءة 

  Eclairage en face....  ..................................................اإلضاءة املباشرة
    Poursuite Eclairage en...... ..........................................اإلضاءة املطاردة
  Eclairage en contre plongé ..............................................اإلضاءة املقابلة

  Eclairage en contre jour...................... ..........اإلضاءة عن طريق النور املعاكس
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  Contre-acculturation.......... .............................................التثاقف ضد
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  Surnaturel............................................................... ما وراء الطبيعي
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  Drame Lyrique............................................................. مȢنņاة درامية
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paŠaì¨a  
 املكان  توǭيȨ اƩوار  التاريخ الصفة الشȌǺ اǂاور
  مرتله  كتابة 1987 جويلية  موسيقي  حممد التريكي

املعهد العايل   كتابة 12/01/1987  موسيقي  حممد سعادة
 للموسيقى بتونس

 قصر النجمة الزهراء  كتابة 14/12/2002  موسيقي  حممد سعادة
  مكتبه  تسجيل مسعي 05/12/2006  مسرحي الفاضل اجلزيري

 02/11/2004  مسرحي  منري بالعرقي
تسجيل مسعي 
  بصري

  "املشتل"تياترو 

مدير املعهد العايل حممد زين العبدين
 للموسيقى وباحث

املعهد العايل   كتابة25/03/2005
 للموسيقى بتونس

املعهد العايل   تسجيل مسعي 14/11/2005  موسيقي  أمحد عاشور
 للموسيقى بتونس

املعهد العايل   تسجيل مسعي11/2005//09  موسيقي  شورأمحد عا
 للموسيقى بتونس

  املرسى  تسجيل مسعي 13/11/2002  موسيقي  أنور براهم
  املرسى  تسجيل مسعي 28/11/2002  موسيقي  أنور براهم

 09/11/2006  مطربة  سنية مبارك
تسجسل مسعي 

  بصري
املعهد العايل 
 للموسيقى بتونس

ǘولة باحثة ومس  فاطمة بن بشر
  بوزارة الثقافة

 "مرتڤ"نزل كرƇ   كتابة 11/11/2006

حفيدة املسرحي حممد   عفيفة األمحر
  صاſ األمحر

  مرتهلا  كتابة 11/12/2004

املعهد العايل   تسجيل مسعي10/05/2005 موسيقي إبراهيم البهلول
 للموسيقى بسوسة

 14/11/05 موسيقي ابراهيم البهلول

  
  تسجيل مسعي
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املعهد العايل   تسجيل مسعي 30/11/2005  موسيقي  إبراهيم البهلول
 للموسيقى بتونس

مقهى بتونس   كتابة22/04/2005 موسيقي حافظ مقين
 العاصمة

مقهى بتونس   كتابة 16/11/2005  موسيقي  حافظ مقين
  العاصمة

قصر النجمة  تسجيل مسعي 14/12/2002  موسيقي  حسني عمومي
  الزهراء

اإلذاعة والتلفزة   كتابة 15/08/2006  موسيقي  حكيم بالقايد
  التونسية

املعهد الوطين   تسجيل مسعي 07/12/2005  موسيقي محادي بن عثمان
 للموسيقى بتونس

  كتابة 18/05/2006  موسيقي  رشيد يدعس
املعهد الوطين 
  للموسيقى بتونس

 املسرح البلدي  ةكتاب07/04/2005 موسيقي رياȏ الصȢري
 املسرح البلدي  كتابة09/04/2005 مسرحي زهري بالرايس

مركز املوسيقى   كتابة 06/01/2005   سينمائيةƯرجة  سلمى بكار
  املتوسطية

مهندȃ صوت يف   اهلامشي جوالق
  السينما

مركز املوسيقى   كتابة 06/01/2005
  املتوسطية

  ƞرتله  كتابة 14/11/2002  موسيقي  علي السرييت
  مقهى فلة باملنار  تسجيل مسعي 18/12/2002  فنان تشكيلي  علي اللوايت
 املسرح البلدي  كتابة05/03/2005 عازف أكورديون عماد الƎادعي
 املسرح البلدي  تسجيل مسعي 11/04/05 موسيقي ومسرحيفرحات اجلديدي
 قصر النجمة الزهراء  كتابة 13/12/2002  موسيقي وباحث  قدسي أورقنار

  كتابة15/01/2004 موسيقي لقريفحممد ا
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 نزل اهلناء  كتابة18/03/2002 موسيقي حممد القريف

أستاذ باملعهد العايل   زهري قوجة
  للموسيقى بتونس

املعهد العايل   كتابة 15/01/2002
 للموسيقى بتونس

املعهد الوطين   كتابة 30/11/2005  موسيقي حممد بن حسونة
 قى بتونسللموسي

املعهد العايل   كتابة 16/11/2005  موسيقي  منذر التمار
 للموسيقى بتونس

  املسرح البلدي  كتابة 07/04/2005  موسيقي  خالد السوسي
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21 
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مرقص 
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  الراقصة
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-ț 24/03/1914 تونس يف 1811  الزهرة  
  "شارلومان"إشهار لتمثيلية 

" شارلومان" رواية ƹ8.30ثل جوق التهذيب الصفاقسي على الساعة  1914 مارȃ /25 ليلة اخلميس
Ȉدوارها املطرب الشهري السيد البشري العǖية أدبية أخالقية غرامية يقوم بƸاملمثل الطائر وهي رواية تار 

Ǩالصي...  
  
-ț 31/03/1914 تونس يف 1818  الزهرة.  

  
Ɨلفرقة الشهامة يف تياترو روسي ȏعر ȯإشهار حو.  

  
-ț 01/04/1914 تونس يف 1819  الزهرة.  

  
  .(Victor Hugo) لفيكتور هيقو" تسبا"إشهار حوȯ مسرحية 

  
-ț 1739  الزهرة ȃ. 26 ،09/01/1914 تونس يف.  

Ÿالعر Ȱالتمثي  
  يف هذا النهار على الساعة الثالثة بعد الزوال يرتفع ستار مرسح روسيين على ممثلي جوق الشهامة 
العربية على زائريهم باألناشيد الفائقة Ż يǖخذون يف Ƣثيل أصعب رواية مل يسبق تشخيصها باأليالة 

وح املعدود من فحول شعراء اليت شهرة بطلها الكرƇ قيس ابن املل" جمنون ليلى"التونسية أال وهي رواية 
  .عصره تȢين الترمجة والبيان

 وƞا أن غالب هذه الرواية شعر قد استنبȔ هلا مطربون ومطربات جوق الشهامة أحلانا جديدة شجية 
للȢاية وأساليب يف اإلنشاد مالئمة للذوق التونسي مل يسبق إليها ساق قد ازدادت به الرواية رونقا على 

موا بذلك الدليل على علو املرتلة اليت بلȢوا إليها يف فن التمثيل وعلى ما هم عليه من فǖقا. رونقها البديع
السارية فيهم روح النخوة والشهامة العربية من Ʊاح أبناء  ولوț بǚحياء الداب العربية وسريɁ التونسيون

  .رأɁ كمن مسعوطنهم يف تلك الفنون اجلليلة ما يزيدهم رغبة يف تنشيطهم واإلقبال عليهم وليس من 
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-ț 1769 . الزهرة Ǹ08/02/1914 بتاري   
  

  حوƱ ȯاǳ جوȧ الشهامة العربية
  
-ț 1782 . الزهرة Ǹ23/02/1914 بتاري  

  
Ÿالعر Ȱالشهامة وحتت عنوان التمثي ȧجو ǳاƱ ȯحو.  

  
-ț 1826 . الزهرة Ǹ08/04/1914 بتاري.  

  الشهامة العربية
  "شهداǒ الغرام أو روميو وجوليلت"

  
    Ƣباملسرح الروسيين  15.30 أفريل على الساعة 10 ثل مجعية الشهامة العربية يف عشية يوم اجلمعة

وسيقوم بدور روميو املطرب الشهري . الشهرية بǖدوارها العجيبة وأحلاŒا املنعشة" شهداء الȢرام"رواية 
  ...ب امللوكالسيد البشري العȈ الصفاقسي، وبدور جوليات املمثلة البارعة اɇنسة حمرزية ح

  
-ț 1829 . الزهرة Ǹ11/04/1914 بتاري  

 -رواية عنتر-
هذه الرواية من أبدț الروايات احلديثة ومن أمجل القصص الȢرامية وقد مثلǨ فوق مراسح باريس      

ووقع عليها إقبال تام نظرا لرقة معانيها . الكɁƎ باللȢة الفرنسية فكانǨ حمل اإلعجاب من اخلاȋ والعام
  .أحلاŒا املوسيقيةولطاقة 

     وقد تفȒل صاحب الرواية ومǘلفها شكري أفندي غاƄ على مجعية املوسيقى واɇداب التونسية 
  .فرخص هلا Ƣثيل الرواية باملسرح الروسيين

  
-ț 1848 . الزهرة Ǹ30/04/1914 بتاري  

  -إشهار-
w  "البǘساء" رواية 01/05/1914الشهامة العربية Ƣثل يف مساء الȢد 
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  02/05/1914  بتاريǸ 1850. زهرة ț ال-
  - جوȧ سɎمة حجازي-

        روɁ بعȐ اجلرائد الفرنسية أن صاحب تياترو روسيين قد تعاقد مع جوق الشيǸ سالمة 
حجازي املصري الشهري على القدوم إىل تونس ليمثل بعȐ روايات مهمة عشرة أيام فقȔ ويقال أنه 

  .سيصل إىل هذا القطر يوم اخلميس القادم
  
-ț 1867.  الزهرة Ǹ19/05/1914 بتاري.  

  -جوȧ سɎمة حجازي-
وقد أعدت شركة التراموي " غانية األندلس"ƹثل جوق سالمة حجازي مساء اليوم رواية           

  ...لسكان الشواطىء
  
-ț 1878.  الزهرة Ǹ30/05/1914 بتاري.  

  - جوȧ سɎمة حجازي-

  
Ǹثل جوق الشيƹ ريب" سالمة حجازي الشهري رواية         مساء هذا اليومȢويقوم بدور " االتفاق ال

  ...املهم منها الشيǸ سالمة حجازي فنحف القراء على اغتنام
  
-ț 1892.  الزهرة Ǹ13/06/1914 بتاري.  

  - جوȧ سɎمة حجازي-
ا اجلميلة اليت وضع هل" عايدة"Ƣثل جوق سالمة حجازي مساء هذا اليوم بتياترو روسيين رواية         

 ƹثل 16على الساعة ) األحد(ويف Œار غد . الشيǸ سالمة حجازي أحلان مطربة تسƑ العقول السامعني
 ...مع خليفة الصياد" هارون الرشيد"اجلوق املذكور بتياترو روسيين رواية

 
-ț 579.  الصواب Ǹجريدة أسبوعية26/04/1929 بتاري ، .ȃ. 25.  

  - رواية  ȡانية األندلس-
لرواية من الروايات املبتذلة اليت ال تتفق حوادǭها مع التاريǸ الشتماهلا على خرافات     إن هذه ا

هذا ملخص ما تلقيناه من مندوبنا املسرحي وهو ...وحوادǫ غريبة ال ƶيزها العقل والذوق السليم
وق حجة فاطقة على ما كنا ذكرناه مرارا من عدم استعداد السيدة فȒيلة ختمي للتمثيل ألن الوقوف ف w
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املراسح يستلزم نفسية خاصة وشعور رقيق يف املمثلة وبراعة يف النطق والتعبري وهذه األمور على ما 
  ...نعتقد مفقودة يف ممثلتنا ختمي

  
-ț 580 . الصواب Ǹ03/05/1929 بتاري.  

  ...حوȯ قرار منǴ اجلمعية التمثيلية املعروفة باسم املستقبȰ إعانة
  
 -ț 581.  الصواب Ǹ10/05/1929 بتاري.  

  - ȡانية األندلس-
       ǯواملالبس واملكيا ǯعن اإلخرا ǫوالتشخيص) أو القيافة والتنكر(مقال نقدي مطول يتحد .

رواية من النوț التجاري القدƇ أو باألحرɁ أسطورة مشوهة من اليت يعين هبا : فيقول صاحب املقال
يف ذلك وافقǨ الفن والتاريǸ واضعها سرد اخلوارق والعجائب وذكر األغاين والȒاحيك سواء 

  .واألخالق أم مل توافق
                                                    مندوب الصواب

  
-ț 583.  الصواب Ǹ31/05/1929 بتاري.  

  رواية اƩرƇ الصغري
ا من أحدǫ نبƢ ǖثيل هذه الرواية على املرسح البلدي قلقا وتشويشا يف األفكار ملا حام حوهل        

اإلشاعات اليت رددت صداها بعȐ جرائدنا املخلصة وأن هذه الرواية حمشوة بالدسائس اجلارحة 
  .لعواطف املسلمني واملساȃ لكرامتهم

  
-ț 592.  الصواب Ǹ06/09/1929 بتاري.  

  يف اجلو املسرحي

برț املمثلني بلȢنا أن السيدة فȒيلة ختمي املطربة الشهرية قد سعǨ يف تǖليف جوقة Ƣثيلية تȒم أ   
وهو مشروț مفيد ألن البالد يف . وأوسعهم دراية بالفن أسوة بفرقة السيدة فاطمة رشدي املصرية

  .حاجة إىل هيǞة Ƣثيلية ذات شخصية بارزة وأعمال مطردة
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  -ț 599.  الصواب Ǹ08/09/1929 بتاري.  
  فرقة املستقبȰ التمثيلي

  موسم هذه السنة ومستوɁ التمثيȰ يف تونس
  
 تزل فرقة املستقبل التمثيلي تزيد اهتمامها يف كل موسم برقي فن التمثيل بالبالد التونسية وهتيǘ مل  

 ȃة العربية وخري مدرسة يتلقى فيها الشعب دروȢبه حيث أنه عامل قوي يف إحياء الل ȏالسباب للنهو
țإىل املوسيقى وأدخ...التهذيب والتعود بكامل األخالق ومجيل الطبا Ǩكما التفت Ȑلتها على بع

املواقف التمثيلية مما يزيد يف مجال الرواية ويȒاعف تǭǖري نكاهتا ومفاجǞاهتا وهو التفاف نتمƖ لو هتتدي 
  . إليه بقية الفرق التمثيلية

      وشددت العناية ƞسǖلة إخراǯ الروايات بǖنواعها وعلى األخص من جهة املالبس واملناșر مما 
وذلك سواء يف الروايات اليت هي . قدمه من تȒحيات يف سبيل الفنسيجعلها حمل اإلعجاب ƞا ت

Ɂهبا ومل تكن يف متناول سواها أو غريها من الروايات األخر Ǩالتمثيل ...خصص Ƞإليها نواب Ǩوضم
  . هبذه البالد

      يلي ذلك اختيار الروايات ƞا يالئم عادات البالد وأخالقها وهي غاية بذلǨ فيها جمهودا كبريا 
Ɠ أŒا وإن مل تتحصل عليها Ƣاما فقد أحرزت على النصيب األوفر بعد تذليل العراقيل واملصاعب اليت ح

  .مرت هبا يف هذا السبيل
  
-ț 602.    الصواب Ǹ29/11/1929 بتاري.  

ƙرواية اليتيمت  
  .14.30 على الساعة 29/11/1929         إشهار هلذه الرواية اليت سوف يتم عرضها يوم اجلمعة 

  
- ț الفين ț40 .األسبو Ǹ05/01/1947 بتاري.  

Ȱالتمثي Ɓعا  
  - ƭنون ليلɂ يبعث حيا-

قامǨ ضجة داوية يف السنوات األخرية باملشرق العريب حول شخصية قيس ابن امللوح الشاعر         
هل هي شخصية حقيقية وجدت أم هو لقب لشخصية موهوبة . الȢزيل الرقيق املعروف ƞجنون ليلى

االƠاد "واليوم تتداخل مجعية . وقد تناحر األدباء حول هذا املوضوț بني مǘيد ومبطل. يةخيال
wيف القȒية جملية احلقيقة الناصعة مقدمة جمنون ليلى على مسرح البلدية بلحمة وعظمة مساء " املسرحي
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نانات يف مهرجان هبيǰ موكلة شرح قصته اخلالدة إىل كفاءة كبرية الف... جانفي احلايل9اخلميس 
وأبرعهن السيدة فتحية خريي ونبوȟ الطرب النابȢة األستاذ يوسف التميمي ƞساعدة كبار فناناتنا 

خليل القباين . وفنانينا، وستسبك أشعاره يف أنȢام ساحرة يشارك يف وضعها فطاحل املوسيقى العربية
ذ حممد التريكي وسالمة حجازي وحممد عبد الوهاب، كما يشرف املوسيقى التونسي الكبري األستا

  ...بǚحياء حفلة موسيقية كɁƎ يف قصر امللك األوموي
  
-ț الفين ț42.  األسبو Ǹ19/01/1947 بتاري.  

  عاƁ الفن
  ياما وياما حتت اƪامة

وقد حشدت اإلدارة الفنية هلذه الرواية خرية عناصرها النسائية والرجالية فǖوكلǨ األدوار النسائية       
لساحرة السيدة فتحية حريي وبطلة املǔسي وسيلة صƎي وفتاة املسرح واألخǨ إىل كفاءة الفنانة ا

  ...الناشǞة دالل صƎي والزهرة فائزة مع األساتذة الطاهر احلاǯ والبشري الرحال وأمحد بوليمان
.  على مسرح البلدية24 جانفي احلايل وعشية اجلمعة 23     تعرضها مجعية االƠاد املسرحي مساء 

ول االستراحة ǨƠ موسيقى Ưتار برئاسة املوسيقار األستاذ حممد التريكي ينشد عليه ويتخلل فص
   .مطربات ومطربو اجلمعية مقطوعات غنائية حديثة

 
-ț الفين ț46.  األسبو Ǹ16/02/1947 بتاري.  

  "لوɍ اƩرب"
 والبطلة املسرحية إىل جانب الفنانة الكبرية السيدة فتحية خريي" لوال احلرب"وƹثل يف مسرحية        

أما األستاذ حممد ...احلارǫ والبارودي: القديرة السيدة وسيلة صƎي، يقوم فيها الشابان األمحدان
التريكي فهو كاملعتاد يترأȃ الفرقة املوسيقية املختارة اليت تساند بالبل املوسيقى التونسية يف إنشاد 

  .مقطوعات الساحرة خالل فصول االستراحة
  
  .02/03/1947 بتاريǸ 48. ين țاألسبوț الف-

"Ǵالذبائ"  
 مارȃ وعشية 6عنوان املسرحية املقبلة جلمعية االƠاد املسرحي اليت ơرجها مساء اخلميس           

وتبحث مشكلة املرأة وهل ƶب أن نسǖل هبا طريق املدنية الشرقية أو طريق املدنية ... منه7اجلمعة 
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Ȣيف ل Ɂربية وتبحث عدة مشاكل أخرȢثيل . ة عربية سهلة من قلم الزميل اهلادي العبيديالƢ تصاحب
  ...تلك هي رواية الذبائح. فصوهلا موسيقى وصفية يعزفها األركستر يديره األستاذ حممد التريكي

  
-ț ،4. الثريا، السنة األوىل، جملة شهرية ȃ1944 مار.  

  النقد املسرحي
              بقلم بدغاوي"ن زيدونوɍدة واب"مسرحية                               

هي مسرحية جديدة أندلسية الوقائع تونسية التǖليف مجيلة الوضع متناسبة التركيب لو توفرت          
على لȢة املسرحيني واحلوادǫ الȢين هبا عصر كعصر االنقالبات واالضطرابات ) العقدة(فيها 

بيد أن املوقف كان مجيال خالبا ساعة التوديع والسجن ينتظر ابن ...يف الفصل األول...باألندلس
يدون ووالدة Ơاول محايته من حكم ابن جوهر Ż تستسلم للواقع وتودț حبيبها يف جو عابق بالعاطفة ز

. اجلرƷة والقلب اǂطم الذي تعƎ عن دموعه موسيقى خافتة حاملة كانǨ أصدق مصور لساعة الفراق
 ȃريه يف النفوǭǖمن ت Ǩهذا املوقف الذي يسيل عاطفة االشفاق دموعا أنقص Ɠاإلطالة اليت ولطن ح

 ǰاألضواء يف هذا املوقف متممة ملا تعري عنه املوسيقى من لواع Ǩرر هلا غري التمديد يف الرواية وكانƢ
   ...اللوعة والشجن

 ȋ                                                                   15   
  

ية الكوكب قد أƵلǨ عدة نواحي فنية وأدبية نرɁ أن مجع" عبد الباسȔ"وإذا نظرنا مثال إىل رواية      
كما يستفاد من سياق الرواية والنشيد اخلتامي الذي ال حمل له من اإلعراب وال ...يف إبراز هذه الرواية 

  ...Ʒيي عهد الروايات العتيقة، كل ذلك كان من أبرز نواحي الȒعف الفين يف Ƣثيل هذه املسرحية
ȋ    .ȋ. 15-16  

  
  .1944 أوت وسبتمƎ 8 .نة األوىل، جملة شهرية، ț الثريا، الس-

Ǣعية الكوكƤ بدار                                       

 جوان املنصرم ƞناسبة ختم املوسم 24أقامǨ هذه اجلمعية بدارها مهرجانا حافال يوم            
:  بلهجة Ƣثيلية من السادوألقيǨ من ممثلي اجلمعية قطع مسرحية Ưتارة من عدة روايات...التمثيلي

وشنف أمساț احلاضرين جوق متركب من الفنانة ...حممد بن التيجاين، املنجي سالمة، وحيد السعدي
  .املبدعة اɇنسة صليحة والشاب السيد صاſ املهدي والسيد إبراهيم صاſ وإبراهيم احلبيب

ȋ                                                        .40  w
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-ț ،758 .  الصواب ،ȃ  .30 Ǹ07/12/1934 بتاري  
  "شجرة الدر"

الناشطة، مثلتها مساء يوم ) مجعية التمثيل العريب(تلك هي احللقة الثانية من سلسلة روايات             
Ʒق لتونس أن تفتخر بنابȢتها املبدț األستاذ الطاهر : اإلخراǯ واإلضاءة.  على مسرح البلدية22

ǯبلحا.  
وأبدț األستاذ محودة معايل يف ) عز الدين إيبك(نبȠ األستاذ حممد بالتيجاين يف أداء دور:  التمثيل      

وبني الفصول أطربنا البلبل الفريد بصوته السحري اɇنسة فتحية خريي ) ...امللك طوران شاه(Ƣثيل دور
وما هم بسكارا ولكن فتركǨ الناȃ سكارا . لزعيم الفن األستاذ حممد عبد الوهاب) النيل(وبقطعة 

نقترح على اجلمعية أو ال ...بديع بǖنȢامه العذبة ) أركستر(وقد صاحبها يف غنائها . سحر الفن شديد
  .وهبذا تكون قد أرضǨ مجيع الرغبات. هتȒم حق حمƑ الطرب فتنظم برناجما فنيا بني الفصول

  
-ț ،ننيǭتصدر كل يوم ا ،ț1 .األسبو Ǹ24/12/1945 بتاري. 

  "ليوبتراك" أوبرا
هذه املسرحية الكɁƎ يف صورة مȢناة وقد أجاد املخرǯ " الكوكب التمثيلي"أخرجǨ مجعية      

إخراجها منذ  واملمثلون واملمثالت يف تقدƹها للجمهور إجادة فائقة ورغم أن هذه املȢناة قد سبق
ا، فǚن اجلمهور التونسي أوال Ż مجعية االƠاد املسرحي ǭاني) املستقبل التمثيلي(سنوات من طرف فرقة 

قد قابلها اليوم بǚعجاب شديد وتقدير كبري وصفق كثريا ملطربتنا الكبرية السيدة فتحية خريي القائمة 
فقد كانǨ عندما عرضǨ . على أن العرȏ األخري هلذه الرواية مل يكن كاملرات السابقة. بدور كليوبترا

 درويȈ وتلحني املوسيقار شرقي الكبري املرحوم سيديف السنوات الفارطة تقتصر على تلحني املوسيقار ال
أما يف هذه املرة فقد أضاف إليها األديب الكبري األستاذ حممد احلبيب . اجملدد األستاذ حممد عبد الوهاب

املدير الفين جلمعية الكوكب التمثيلي مواقف أخرɁ جعلها تسد فراǭ ȟالǫ ساعات من الزمن وعهد 
 رئيس األركسترا بوضع تلحني تلك املواقف، فكانǨ مȢتاة كƢ ɁƎتع السمع إىل األستاذ حممد التريكي

 Ɂيف إعادة عرضها مرات أخر ȇاهرة االنتعاș اهرة منș وتسر النظر وعدها أنصار املرح العريب بتونس
țاجلمعية هذه، لطلبات وقررت عرضها من جديد هذا األسبو Ǩوقد لب.  

                                    ȋ            .7  
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-ț ،ț8 .   األسبو Ǹ11/02/1946 بتاري  
  "شهامة العرب"

 منه ƞناسبة مولد 15 فيفري وعشية اجلمعية 14مساء اخلميس " االƠاد املسرحي"تقدم مجعية    
، Ƣثيل األستاذ الطاهر "شهامة العرب"الرسول األعظم صلوات اǃ عليه املسرحية العربية التلحينية 

  ...     وتلحني املوسيقار األستاذ سيد شطا... محودة معايل- وحيدة وجدي-حاǯبل
ȋ.5  

  
-ț ،ț27 . األسبو Ǹ14/04/1946 بتاري  

ȼوطن Ƃاألستاذ سيد شطا يعود إ  
  

عاȇ بيننا مقدارا حمترما من اجلميع ملا Ơلى به من صدق سريرة ونبل طبع وقد كان على         ...
يقية اليد البيȒاء فقد عرف إىل فرقتنا الروايات الȢنائية الكɁƎ مثل ȒŒتنا املسرحية واملوس

الرائعة مما كان له التǭǖري عن نفوȃ ملحنينا التونسيني حيث فتح أبصارهم على هذا " كليوبترا"أوبرا
كما أنتǰ فيه األستاذ شطا . الȒرب من املوسيقى فرتلوا إىل امليدان املسرحي وأنتجوا فيه إنتاجا حسنا

  .ائع خالدةرو
  ...وستقر فيها Œائيا ȃ. 1923  Żȃ. 1937     زار سيد شطا ألول مرة تونس 

ȋ                                                                  .5   
-ț ،ț26 .  األسبو Ǹ16/06/1946 ، بتاري  

Ȱالتمثي Ɓعا 
بية التلحنية الكɁƎ اليت تصور  ستقوم بǚخراǯ الرواية العر1946 جوان 25مساء الثالǭاء 

وسيظهر يف هذه املȢناة اخلالدة ألول مرة بلبل اخلȒراء األستاذ يوسف التميمي "...اجملنون"شهامة العرب
  .ȋ.8. يف دور اجملنون
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   -ț ،ț27 .األسبو Ǹ23/06/1946 بتاري.  
  األستاذ العقرƹ ŸثȰ يف باريس

  
ريب منذ شهور ملتحقا ƞذياț باريس للعمل يف قسمه بارحنا األستاذ حممد عبد العزيز العق

التحاقه ƞعهد التمثيل الفرنسي إلكمال اختباراته يف الفن ...العريب صحبة إخوانه التونسيني هناك
  .املسرحي وتنمية مواهبه الفذة، وقد أذعنا ذلك النبǖ يف إحدɁ أعداد األسبوț السابقة

 أحد أعȒاء جلنة االمتحانات يف معهد التمثيل التحق العقريب ƞعهد األستاذ روين سيمون
بيار . الفرنسي وهو فنان كبري له أسلوب ومدرسة خاصة يف تلقني الفن املسرحي وقد ơرǯ عنه م

. واألستاذ روين سيمون من أتراب الفنان الكبري لويس جويف... ميشال مورقان -جان ماري–براسور 
. أعلمه أنه من تالمذة جورǯ أبيȐ إذ هو يعرفه جيد املعرفةوقد سر األستاذ من تلميذه التونسي عندما 

–وكان أول اختيار لتلميذه أن كلفه بتالوة بعȐ األشعار الفرنسية فلقي العقريب قصيد فيكتور هوقو 
  .ȋ.8.  حسبما مسعه من أستاذه جورǯ أبيȐ، فانبسȔ هلا روين سيمون أƹا انبساȓ-الȒمري
       

-ț ،ț37 . األسبو Ǹ16/12/1946بتاري  
Ȱالتمثي Ɓعا  

  "طرطوف"األستاذ العقرƸ Ÿرǯ دور 
ƙالفرنسي ƙأمام كبار الفنان  

إين سعيد بǖن أخƎكم أن املمثل الذي قام بدور طرطوف ليس فرنسيا كما تبادر ذلك ...
حب املسرح عموما واملسرح الفرنسي خصوصا وهلذا أرɁ لزاما على ...ألذهانكم ولكنه عريب تونسي 

  .ȋ.7. واصل يا صديقي سريك يف هذا الطريق: ره عن إجادته التمثيل وأقول لهأن أشك
  

-ț ،ț38 .األسبو Ǹ23/12/1946 بتاري  
Ȱالتمثي Ɓعا  
  فاتنة قرطاجنة

  علɂ املسرǳ البلدية
 وعشية 26/12/1946وستقدم مجعية االƠاد املسرحي إىل اجلمهور املشتاق مساء اخلميس 

وقد مجعǨ هلا . بكة سامية املوضوț هي صلة بيننا وبني ماضينا البعيداجلمعة بعده برواية متينة احل
wفواصل حلنها ورئيس أركستراها هو املوسيقار الكبري حممد . عناصر قوية من Ʊوم املسرح واملوسيقى
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وفرقة امللحنني يف الرواية متركبة من . وسيلة صƎي ودالل صƎي وسهام شوقي: وبطالهتا هن. التريكي
 .ȋ.7... مصطفى الكامل- املختار التريكي–يوسف التميمي : باب السادةمطريب الش

 
 -ț ،ț39 .   األسبوǸ30/12/1946، بتاري  

Ȱالتمثي Ɓعا  
 علɂ املسرǳ التونسي" Ƶلت"

تعود مجعية الكوكب التمثيلي للظهور بعد أن أجرت Ơويرا على جملسها افداري وجلاŒا الفنية 
  .بدون صفحة .02/01/1946 مساء اخلميس" ƵلǨ"الكɁƎواألدبية لتخرǯ رواية شكسبري 

 
 

   -ț ،ț41 . األسبوǸ12/01/1947، بتاري  
ɂنون ليلƭ  

كان اإلقبال وفريا جدا على حفليت مجعية االƠاد املسرحي الليلية والنهارية اللتني قدمǨ فيهما 
لراكȒة ملشاهدة أبطال االƠاد وقد ضاقǨ قاعة املسرح البلدي عن قبول اجلماهري ا" جمنون ليلة"تلحينية 

وعلى رأسهم فتحية خريي ويوسف التميمي يف هذه التلحينية اǂبوبة سيما وقد كان الثوب اجلديد 
  .بدون صفحة. الذي أسبȢه كل اإلخراǯ حȒرة صديقنا األستاذ البشري املتهين رائعا جميدا

  
-ț ،ț46 . األسبوǸ16/02/1947، بتاري  

  سرحيات التلحينية الفذÝأيصبǴ هذا الشاب بطȰ امل
وما كاد يفتح املسرح التمثيلي هذه السنة حƓ صدق حدسنا وكانǨ مجعية االƠاد املدرسي ...
إىل جمموعتها واعتنǨ بتمرينه على الفن املسرحي وأșهرته يف ) أي يوسف التميمي(سباقة فȒمته

ليه بوادر حسن االستعداد ألن فظهرت ع. أخريا" صالح الدين األيويب"مسرحية جمنون ليلى ويف رواية 
وهكذا كانǨ بداية سالمة . يصبح يف املستقبل القريب علما من أعالم املسرح الȢنائي الناجحني

 .ȋ.7...حجازي املصري وهكذا كانǨ بداية املرحوم الشيǸ سالمة الدوفاين التونسي
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  -ț ،ț77 . األسبوǸ21/09/1947، بتاري  
  من دروȃ الفنان

املاضي عن فتح الفنان الشاب صاſ املهدي لقسم خاȋ ملحق بدار الكوكب أعلنا يف عددنا 
țالتمثيلي لتدريس الترقيم املوسيقي هذا األسبو.  

  
  -ț ،ț80 .  األسبوǸ12/10/1947، بتاري  

Ȱالتمثي Ɓعا  
Ƒوه Ȭة يوسف بȂالع Ǣبقلم صاح  

كنين شاهدت حقبة هي ذكريات أكثر منها تاريǸ، مل أكن معاصرا مليالد املسرح يف مصر ول
كان ذلك من أربعني عاما يف صعيد مصر . من زمن بدايته أيام كان الفن على الفطرة وأساسه االرƟال

ƞدينة سوهاǯ كان يل من العمر سǨ سنوات عندما زارت البلدة فرقة املرحوم األستاذ القرداحي يف 
Ǝتلف بلدان القطر الدرامات العاملية وأكثرها لشكسيƯ.  

  
  07/12/1947، بتاري88Ǹ .ألسبوț ،ț  ا-  

ȧوالعنا ǒالوفا  
وسيهتز اجلمهور . قصة غرام قيس بن امللوح بليلي العامرية قصة شيقة يف تاريǸ األدب والعروبة

لتȢاريد خلق الشيǸ سالمة حجازي البلبل الشادي األستاذ يوسف التميمي يف دور قيس ابن امللوح 
  .أما دور ليلى العامرية تقدمه اɇنسة دالل صƎي...الذي تفنن يف إخراجه Ƣثيال وƠليال

  
   -ț ،ț37 . األسبوǸ16/12/1946، بتاري  

  افتتاǳ املوسم التمثيلي بتونس
 ديسمƎ 26قررت املنظمة التمثيلية الكɁƎ واالƠاد املسرحني افتتاح مومسها مساء اخلميس 

املتهين وأمحد خري الدين وهي صفحة من ترمجة قلمي األستاذين البشري " سوفونيسب"احلايل برواية 
Ƈالتونسي القد Ǹناصعة لعصر من عصور التاري.  
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4@N@òîÔîì¾aë@òí‡è“¾a@Ýya‹¾a@ @
õbÐ–@‹ÈÛ@@ @

1N@‹ÈÛa@áí‡Ôm@ @

هو عمل ركحي ƶمع بني املسرح واملوسيقى والرقص ويتȒمن ǭالǭة مراحل أساسية 
شارك فيه موسيقيا بعȐ الدول العربية كاملȢرب وليبيا ومصر . 1وهي؛ سرية املاء والظمǖ واالرتواء

عراق اليت Ź استدعاؤهم أساسا للمشاركة يف تǭǖيث هذا واألردن واإلمارات العربية املتحدة وال
العمل من الناحية املوسيقية وخلق نوț من التنوț السمعي والثقايف وتǖسيس تعددية ǭقافية ترتكز 

ǰإىل اخللي Ȕيǂعلى املوسيقى ومكوناهتا الفنية اليت تشهدها تلك الثقافات من ا. 

خرجه البشري الدريسي مع مجلة من املسرحني عمل موسيقي فرجوي اقترحه مسري العقريب وأ
واملوسيقيني كمنري بالعرقي وسليم الصنهاجي كمساعدين ومنرية الȒاوي ومنري الطرودي وغريهم 

من اإلمارات العربية املتحدة .....و.....من ليبيا.....كمطربني من تونس وعمر خريت من مصر و
ȏ من جزء واحد يتȒمن إنتاجات يف مستوɁ يتكون العر. من األردن......من العراق و......و

 االنصوȋ والتلحني والتوزيع وأخرɁ من التراǫ، تنفذه جمموعات اإليقاț والرقص واألوركستر
  .السمفوين التونسي بقيادة أمحد عاشور

تبدو من الوهلة األوىل أن الفكرة جيدة من حيث التصور املتمثل يف لقاء أƴاȓ موسيقية 
 التركيبة اإليقاعية واملقامية وأسلوب التنفيذ، إال أنه مل يقع تقدƹه موسيقيا Ưتلفة Ƣاما من حيث

وإخراجه مسرحيا بشكل Ƹدم تلك الفكرة، حيث أنه مل يقع أي تنسيق بني كل هذه اجملموعات 
املشاركة؛ فهي مل تلتق مع بعȒها إال يوم العرȏ فجاءت منفصلة وغري متناسقة وال تنم على أي 

 املثاقفة املوسيقية، بل بالعكس أșهر هذا العرȏ تباينا وانفصاال ǭقافيني بشكل شكل من أشكال
 ȓتلفة ومنفصلة وال تظهر أي ارتباƯ موسيقية ȏالنتيجة عبارة عن جمموعة عرو Ǩواضح، فكان

Ȕهر هذا . فين بينها، بالرغم من حماوالت مسري العقريب والبشري اإلدريسي إلبراز ذلك الترابșكما أ
املوسيقي يف تلك الفترة ردودا فعلية على مستوɁ النقد الفين املوسيقي واملسرحي، إىل العمل 

  . جانب كونه ال يعكس التكاليف املالية اليت رصدهتا وزارة الثقافة إلنتاجه
                                                 

1  ț ،ركز املوسيقية العربية واملتوسطيةƞ من خالل تسجيل ،ȏصويت للعر Ƈت/تقد. DAT1 .  w
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وهلذه األسباب املوسيقية والفنية، سنقتصر يف Ơليلنا هلذا العمل على تقدƯ Ƈتلف أجزاء 
خالت موسيقية  لتلك الفرق العربية كما رǓها وتصورها كل من مسري العرȏ وما تȒمنه من تد

  .العقريب واملخرǯ الباشري اإلدريسي

  
 ȏصفاء"مشهد من عر"  

2N@‹ÈÛa@Ýya‹ß@ @

1.2  Þëþa@‡è“¾a)ñ‹ØÐÛa@áí‡Ôm(  

دير والباتري يفتتح العرȏ بدق النواقيس والطبول والƎاميل والدربوكة والبن
وكثري من اɇالت اإليقاعية األخرɁ بشكل تلقائي تتدرǯ  (Batterie électrique)الكهربائي

أصواهتا من الȒعف إىل القوة، ويتطور شيǞا فشيǞا ليتولد عنه يف األخري إيقاعات من تونس والعراق 
  . واملȢرب واإلمارات العربية املتحدة وليبيا واألردن

2.2 ïãbrÛa@‡è“¾a)ß‹—(  

 املشاركة املصرية بتقدƇ جمموعة مǘلفات موسيقية على Ǔلة البيانو للملحن عمر Ƣثل يف
خريت، ƞصاحبة األوركستر السمفوين التونسي بقيادة أمحد عاشور الذي تكون من جمموعة 

 (Trombone)موسيقيني من تونس وبعȐ املشاركني من مصر على Ǔلة الترومبون

 (Tomba) والتمبة(Guitare basse) والقيتار باȋ(Orgue)ورȟ واأل(Trompette)والترومبات
  . (Batterie)والباتري
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  )لبنان(املشهد الثالث 3.2

فبالرغم من عدم مشاركة فرق لبنانية، قدم مسري العقريب يف هذا املشهد املوسيقي مواال 
الكمنجة، فكان نصه  موضوعه املاء البǞر ƞصاحبة مسري العقريب على Ǔلة السيكاهلبنانيا يف مقام 

  :كاɇيت

ŃريĈا البŁه Ńا وŁنǈي أĈبŃاحŁا صŁنǈأ ŃȈŃيŉدǈأ  
ŃريĈثǐك ǐانŁمŁز ŃنĈا  مŁنŃحŁى نǈطŃع  

  وĈغǐمŁاءĊ شłو أǈسŃوŁارŃ مŁطǐوĈيŉة بĈقǐلǊوبŃنŁا
ŃريĈا البŁهŃا وŁنǈأ ŃيرĈاوŁشŃمĈو ŃțوłمŃدĈو  
Ńرłمłو عłه شǊفŃرŃعǈي أĈلŃارŁص ŃȈيŉدǈأ  

 ŃرĈادŁيŁالب ǐيلĈجŃرłمŊالص ĈدǈالŃوĆاألĈو  
ŃرłمłȢال Ĉفǐلłخ ŃرłمłȢال ĈانǈكŃا مŁي  
ŃيرĈارŁحŁشŃو ŃبłحŃا وŁايŁبŁص ŃمĈسŃوŁم  

ŃريĈا البŁهŃا وŁنǈو أłه  
ŃريĈا بŁا يŁنǐفĈرŃعĈتŃا بŁا مŉنĈايǈكŃو ŃرłمŃǘłا تŁنǐفĈالŁوŃت ǐانǈك ǐلŁه ŃريĈا بŁي  

   نŃشŁرōدŃزŃرŁعŃنŁا سŃقĈينŁا الزŉرŃțŃ وĈقǐطǈفǐنŁا وŃبĈدŃنŁا
ŃريĈا البŁهŃا وŁنǈأ ŃريƍكĈب ĊاءŁم  

Ǩتليه األغنية التالية يف مقام الراس  

Ńرǈطǈامل ĈقĈايŁا سŁي ŃرǈكŃشłت    Ńرǈطǈامل ĈقĈايŁا سŁي ŃكĈلŃȒǈف  
ĊاءŁمŉالس ĈعĈافŁا رŁي ŃكĈلŃȒǈف      Ńرǈطǈي املĈاقŁا سŁي ŃدŁمŃحłت  

    ǐǖŁمƋن الظĈم ǐانŁشǐطŁالع ŃǨيĈوŃر  
ŃǨيƍلŁخŃرŁجǈاحل ǐلŁمŉن الرĈم ŃقǈلŃخłي      ŃȃاŉالنĈو Ńبǈاحل   

Ńرǈطǈي املĈاقŁا سŁي ŃدŁمŃحłت      Ńرǈطǈي املĈاقŁا سŁي ŃكĈلŃȒǈف  
ŃمŁدŁع ŃنĈم ŁȏŃرĆاأل ŃǨيĈيŃحǈأ      ŃمŁرǈالكĈو ĈودǊى اجلǈولłا مŁي   

ŃمŁنŁȢالĈو ǐلĈالب ŃǨيƍلŁخ  
ŃȒǈف     ŃرŁهŉالزĈو Ĉيحōي الشĈف ŃحŁرŃسĈتŃمŁنŁȢي الĈاقŁا سŁي ŃكĈل  w
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ȟتنفذ األغنية بفرقة موسيقية متكونة من أور(Orgue)ȋوقيتار با             

(Guitare basse)وكمنجة وجمموعات إيقاعية غربية.  

4.2  Éia‹Ûa@‡è“¾a)bîjîÛ(  

  أغنية ليبية على إيقاț السوقة

ĈارŁي نĈنǈالǈا الŁيŉيǈلŃي ع  

  وĈالعŁطŃȈǈ ضŁيŉعŃنĈي

  
5.2  ßb©a@‡è“¾a)ãìm(  

  :على النحو التايل" ƛاه اǃ يا حب امسعين"تقدƇ موضوț أغنية 

ĊاءŁتŃشĈة وŉيĈشŃي عĈة، فŁوŃهǈي قĈف  
ŃرƋالĈالب ǐلŁع ŃǨƍكŁنŃت ŃرǈطŃمĈو   
ŃارŁيسĈل ǐلŁا عŁنǈأ ŃفĈاقŁو   
ŃنيĈيمĈل ǐلŁع ŁيĈه ŃǨĈفǐقĈو   
ĊاءǈاملĈب ŃرǊطǐقłا تŁهŃتĈابŁحŃس   

ŃينņالزĈب ǐلĈتǐقłي تĈتŃيمĈا مŁا يŁيهĈينĈعŃو   
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بتصرف خاȋ وƯتلف على " ƛاه اǃ يا حب امسعين" Ż ينطلق مسري العقريب يف أداء أغنية
إال أن هذه األغنية وكما يبدو ليس هلا أي عالقة . النسخة األصلية اليت أداها اهلادي حبوبة

ƞوضوț املاء، فهي كما نالحظ قد حشرت داخل العمل ال لشيء كوŒا حمفوșة وحمببة من قبل 
  . ر العريȐاجلمهو

  بŃجŁاهŁ اǃ يŁا حłبŉ اسŃمŁعŃنĈي   وĈانŁǨŃ دŁƹĈة بĈتŉبŉعŃنĈي

ǐالŁوŃهĆي األĈي فĈانŁعŃي    نĈنǐلōبŁهŃي مĈامǈظŃي عĈف ŃبŃرĈس  

  )ارƟال على Ǔلة الكمنجة(                                              Ǔه اسŃمŁعŃنĈي                

  اءĊ يĈذǐبĈلǐ الرŊوحŃ وŃيŁا عĈينĈي بĈالدŉمŃعĈ نłوحĈيفǐرŁاقŃ احلǐيŁ: موال

***  

  لǈوŃ كǈانǐ دŁاكŃ يŃمŁثƍلǐ دŁايŁا    تĈشŃعĈلǐ نŁارĈكŃ مĈثǐلĈي نŁايŁا

ǐالǈا قŁيمǈف ŃقĈادŁا    صŁايŉنłȢال ĈابŁي جƍلĈإ ǐولǊقŃت  

ǐالŉتǈالق ōرŁح ŃنĈا    مŁايŁعŃم ŃمŁد ŃكĈوعłمŃي دĈكŃبĈتŃو  

ŃعŁمŃاسĈه وǓيĈن  

  )  عرضاوي وراسǨ الذيل( موال

  رŁحŃلŃǨĈ عŃلǈيŉ وŃغǈابŃǨĈ      وŃخŁشŃǨō فĈي جłوŃȇ اخلĈلĈيŉة 

ŉيǈلŃع ŃǨĈالǈط ŃامŉيĆاألŃو ŃǨĈابǈǭ        ĈرŃمǈى اجلǈلŃي عĈكŃبĈن  

                        تĈتŃفǈكƋرŃنĈيǈǭ ŃȈابŃǨĈ            وŃفĈي غĈيبŃتĈي يŁا لǐبŁيŉة
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6.2 ‘†bÛa@‡è“¾a)l‹Ì¾a(  

وهي من األغاين املعروفة يف مشال إفريقيا " أǈحŃبĈيƑ وŁاŃȇ دĈرŃتŃ أǈنŁا"ƢثلǨ يف أداء أغنية مȢربية 
فهذه . تتخلل األغنية بعȐ الصولوهات على Ǔلة الكمنجة على إيقاț اخلتم.....تǘديها املطربة

Ƣ ا الȒة من قبل اجلمهوراألغنية أيșربية معروفة وحمفوȢاملاء، فهي أغنية م țوضوƞ ي صلةǖب Ǩ.  

  

  
7.2 ÉibÛa@‡è“¾a)òíìç@æë†(  

يف مقام  ƞ (Piano)صاحبة البيانو(Saxophone)عزف فردي على Ǔلة السكسوفون
 بني (Polyphonie)ات بتناوب بوليفويناحلجاز، Ż تصحبه أداء اجملموعة الصوتية يف شكل Ǔه

  .الرجال والنساء ويف مقام النهوند

  
ŃرǈطŃم ŃابŁحŃص    Ċاءǈامل ĈرŃصŁا عŁدŃا بŉمǈل  
ŃرłجŃت ǐانŁيŃدĈي    وĈكŃبĈت ǐونłيŃع  
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8.2  @‡è“¾aåßbrÛa)paŠbß⁄a(  

  :  Ż تدخل الفرقة لتȢين من تراǭها املوسيقي الشعƑكان بداية املشهد بتوقيع بǚيقاț إمارايت،

ǃا ŁدŃبŁو عłا بŁي    يĈامŁش ɁŁوǈاهل ŃارŁن  
ǃاŁب ǐلƋكŁوŃتĈو    ŃرĈافŁا سŁينĈارŁيŃي دĈف  

  
  يŁا مŁرŃكǈبŁة اهلĈنŃدĈي يŁا بłو دŁكƋنĈي
  يŁا رĈيتŁنĈي كǊنłǨŃ رłبŉانŁة

  
9.2 @‡è“¾aÉbnÛa)ãìm(  

صحبة اجملموعة الصوتية والفرقة املوسيقية، تكون " سور املدينة"مسري العقريب يǘدي أغنيته 
وهي أغنية أغنية لسمري العقريب Ź إدخاهلا ضمن . فيها Ǔلة الكمنجة هي املسيطرة على التخǨ كله

ȏالعر.  

Łة     عŁينĈدǈامل ŃورłصŃاحŁا رŁمŃى وŁȒŁي مƍل  
ŃاحŁرŃجĆة األǈفƍلŁخŃا مŁي    يĈانŁعǐلĈة بŁرŃادǈا غŁي  

10.2 @‡è“¾a‹’bÈÛa)æ†Šþa(  

  )غناء فردي ƞصاحبة اجملموعة أغنية أردنية معروفة

ŃيŁي مĈا فŁمŃي    وĈتŃوشłشǐل ǐانǈقŃرǈغ  
ǈال ǈال ǈال    ǐانŁمŃهŁو وłا مŁنǈأ  
ǈال ǈال   ǐانǈفŃرŁو خłا مŁنǈأǈال   w
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ŃيŁوŃي شĈنǐقĈبŃرŁخŃي مĈوبłبŃحŁمŃو    ǐانǈقŃشŁي عōنǈأ ŃرŃمĆاأل ĈريĈصĈب  
  

  
11.2  @‡è“¾a‹“Ç@ð†b¨a )Öa‹ÈÛa(  

يبدأ بتوقيع إيقاț عراقي Ż إلقاء بعȐ أبيات شعر موضوعها املاء مع مصاحبة على Ǔلة 
  .الكمنجة ويف مقام الصبا

ŃرĆاألǐيثĈȢŁتŃسŁت Ńȏ  
ǐيثĈȢŁتŃسŁت Ńȃاŉالن  

ǐǖŁمƋالظ ĈةŉدĈش ŃنĈم ǐيثĈدǈاحل ŃرĈثǐكĈيŃو  
ŃȏŃرĆاأل ĈوقǊي فĈرŃجĈت ŃارŁهŃنǈأ  
ŃȏŃرŁي العĈفŃو ǐولƌي الطĈف ŃارŁهŃنǈأ  
  لǈكĈنōي أǈصŃرŃǷĈ أǈيŃنŁ املǈاءĊ؟
  وĈاألĆرŃȏŃ تŃنŁادĈي أǈيŃنŁ املǈاءĊ؟
  مŁنŃ يĈسŃقĈي غǊصŃنĈ الزōيتłونǐ؟

Ł؟مǐونłيمƋالل ĈرŃهŁي زĈقŃسĈي Ńن  
ĊاءŁجŃرĆاأل ŃزĈهŃي ŃوتŊالص  
ĊاءŁمŃسĆى األŉتŁح ŃرŉيŁȢŃيĈو  

12.2 @‡è“¾aïãbrÛa‹“Ç@)bîjîÛ(  

  .ارƟال على Ǔلة املقرون مع مصاحبة على Ǔلة الطبل
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13.2 @‡è“¾asÛbrÛa‹“Ç@ )paŠbß⁄a(  

  :غناء موال

ǐامل ŁǨŃأنĈو   ŃوحłرŃجǈا املŁنǈأ ŃينĈا زŁييĈاوŁد  
  دŁاوĈي وŃكǈانĈكŃ    عŁلǈى النōيŉاتŃ نŁاوĈي

  "أهل العشق"أغنية 

  أǈهŃلĈ العĈشŃقĈ دĈلƌونĈي    وĈينŃ الصŉبŃرĈ دĈلƌونĈي
ŃبĈرŃȢǈاملŁو ĈرŃصŁالع ĈنيĈب    ŃǨĈاحŁي رōبłح Ńامŉيǈأ  

  
14.2 @‡è“¾aÉia‹Ûa‹“Ç@)ãìm(  

  "األĆسŃوŁدŃ مŁقǐرłونĈي" ية تونسية تراǭيةأداء أغن

15.2 @‡è“¾aßb©a‹“Ç@ )‹—ß(  

  .صولو على Ǔلة البيانو لعمر خريت مع مصاحبة األوركاستر السمفوين التونسي

16.2 @‡è“¾a‘†bÛa‹“Ç@ )l‹Ì¾a(  

  ختم على الطريقة املȢربية مع تصفيق اجملموعة

ŃمǊاكŁȢŃب ŃبǐلǈالقĈي وĈيدĈسŃو  
  ŃǨ مŁا نĈلǐقǈاكǊمŃكǈانǐ عŃيĈي

  )Ǔه يا ǃ(تقول اجملموعة
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  "دŁارŃ اهلǈوɁŁ شŁامĈي"Œاية العرȏ بǖغنية إماراتية 

ǃا ŁدŃبŁو عłا بŁي    يĈامŁش ɁŁوǈاهل ŃارŁن  
ǃاŁب ǐلƋكŁوŃتĈو    ŃرĈافŁا سŁينĈارŁيŃي دĈف  
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5N@Šì—Ûa@ÕzÜß pbÔÜÈ¾aë@@ @
Þëþa@õ§a 

2-I 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  

  
  

                                
 
 

                         
 

1 .صورة  

2 .صورة  

3 .رةصو  4 .صورة  

5 .صورة  6 .صورة  
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1.5  @Šì—Ûa@Š†b—ßë@ôìn« 
 

 

 الصورة اǂتوɁ املصدر
BEN BECHER 

(Fatma), Le théâtre 
municipal de Tunis, 

Tunis, Finzi création, 
1998, p. 20.  

 أميل ريسبالندي
Jean-Emil esplandy 

1 

وشرف ) محدي(احلمايدي
أمحد (والعرف) املنصف(الدين

، )بو بكر(وخلوǯ) احلاذق
سي، قرن من املسرح التون

تونس، الدار العربية للكتاب، 
ȋ ،10.وزارة الثقافة.  

  2 مسرح كوهني

Ibid, p. 47. 3 فاردي  

Ibid, p. 27. 4  املسرح البلدي  

Ibid, p. 16. 
معلقة لعرȏ موسيقي يف مسرح كافو 

.1899سنة   5  

Ibid, p. 41. 6 مسرح روسيين  

Ibid, p. 17. 
  معلقة ملسرحية غنائية

øل(La dame de chez Maxim) 
15/11/1899. 

7  

Ibid, p. 16. 
، "املȢامرة" دعوة ملشاهدة مسرحية 

.1898سنة   8  

Ibid, p. 33. 14/11/1903. معلقة لكوميدية غنائية 9  

Ibid, p. 32. 
 (Le petit Duc)معلقة ألوبرات 

 Ƈ10/11/1900 –باملسرح البلدي القد

10 
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وشرف ) محدي(احلمايدي
أمحد (والعرف) املنصف(الدين

،)بو بكر(وخلوǯ) احلاذق   
ȋ ،11.املرجع السابق.  

(Girofle-Girofla) 
 11/12/1879–معلقة ملسرحية غنائية 

.ƞسرح كوهني  

11  

BEN BECHER (Fatma), 
op. cit., p. 40. سرح روسيينƞ 12 معلقة ألوبرات  

Ibid. p.21.  معلقة ملسرحية غنائية باملسرح البلدي
Ƈ26/3/1899.القد.  

13  
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Þëþa@õ§a@ @
4-I/3-I 
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5 .صورة  

6 .صورة  

7 .صورة  
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2.5 Šì—Ûa@Š†b—ßë@ôìn«I4-I/3-IH 
  

 الصورة اǂتوɁ املصدر
BEN GARFI 

(Mohamed), Musique et 
spectacle, les formes de 

composition dans le 
théâtre lyrique arabe, 

thèse de doctorat, 
Université de paris, 
Sorbonne(Paris IV), 
UFR Musicologie et 

histoire de la musique, 
juin 2000, p. 265. 

 إسكندر فرح
 

1 

، املوسيقى )صاſ(املهدي
العربية، مقامات ودراسات، 

بريوت، دار املȢرب 
 .ȋ. 165، 1993 اإلسالمي،

 أبو خليل القباين
 

2 

، تاريǸ )املنصف( شرف الدين
املسرح التونسي، منذ نشǖته 
إىل احلرب العاملية األوىل، 

.ȋ .د Ûاملرجع السابق  

رب حسن بناناملȢين واملط  
 

3 

.ȋ .دنفس  املرجع ،   ȇداب صحبة الباɇاء فرقة اȒأع Ȑبع
.Ǔ 1913غة ملدينة قسنطينة باجلزائر سنة 4 

Ibid. p. 300. 
جوق عبد القادر املصري يف مقهى 

 5 خريف

BEN BECHER (Fatma), 
op. cit. p. 100. 

 
حممد احلبيب يتوسȔ أفراد فرقة 

 الشهامة
6 

Ibid. p. 305. حية صالح الدين باملسرح البلدي مسر
.1911سنة   

7 

، )املنصف( شرف الدين
  .ȋ.د املرجع السابق،

 

الشيǸ سالمة حجازي وفرقته يف 
روميو "(شهداء الȢرام"مسرحية 

)وجوليات  
 
 
 

8 
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)øحممود أمحد(حفين)ال( ،
الشيǸ سالمة حجازي، رائد 
املسرح العريب، دار الكتاب 

العريب للطباعة والنشر، 
 .ȋ .د، 1968رة،القاه

 9 سالمة حجازي

، Ʊيب )ليلى( نسيم أبو سيف
الرƷاين وتطور الكوميديا يف 

مصر، القاهرة،  مكتبة 
 .ȋ. 87 ،2000 مديوين،

Ʊيب الرƷاين يف إحدɁ املشاهد 
 10 االستعراضية

وشرف ) محدي(احلمايدي 
أمحد (والعرف) املنصف(الدين 
، )أبو بكر(وخلوǯ) احلاذق

ȋ ،51 .املرجع السابق . 

يوسف وهƑ صحبة  حسن الزمريل 
 11 باملسرح البلدي

Ȑسعاد( أبي( ،Ȑأبي ǯجور ،
املسرح املصري يف مائة عام، 
أيام لن يسدل عليها الستار، 
القاهرة، دار املعارف ƞصر، 

 .ȋ .د، 1970

Ȑأبي ǯجور 
 

12 

، يوسف )حممد(بوذينة
التميمي، سلسلة مشاهري 

تونس، احلمامات، منشورات 
ȋ ،1 .حممد بوذينة. 

 13 يوسف التميمي

وشرف ) محدي(احلمايدي
أمحد (والعرف) املنصف(الدين

، )أبو بكر(وخلوǯ) احلاذق
 .ȋ ،. 59نفس املرجع

 14 حممد عبد العزيز العقريب

نفس   ،)ليلى( نسيم أبو سيف
  .ȋ. 83 املرجع،

 Ʊيب الرƷاين يف دور كشكȈ بك
 15 

، صاſ اخلميسي )أمحد(احلمروين
ȓ ،حياة وفن ø .1 ǯقرطا ،

 درمȈ، تونس، نشر ميدياكوم
(Mediacom)، 1999 ،ȋ.1. 

 

 16 صاſ اخلميسي
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ABASSI (Hamadi), 
Tunis chante et danse 
(1900-1950), éd: Alif, 

les Edition de la 
Méditerranée, 
Communauté 

Européenne, octobre, 
2002, p. 21. 

  

  شافية رشدي تȢين يف مسرحية وطنية
 17 

Ibid. p. 24.  يلة ختميȒ18 ف 
 

Ibid. p. 23. 19  جواء الكفيشنطاأ 
Ibid. p. 28. 

 20 فتحية خريي 
Ibid. p. 20. 21 شافية رشدي 

، املرجع ) أمحد(احلمروين
 .ȋ.السابق، د

يمني إىل اليسار مصطفى كامل من ال
علي ) قانون(يوسف سالمة) عود(

  )مطرب(الرياحي 
حممد ) كمنجة(الناصر زغندة 

)طار(أمحد القابسي) مطرب(الفرشيشي

22 
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3.5 Šì—Ûa@Š†b—ßë@ôìn«(1-II)@ @
 

 الصورة اǂتوɁ املصدر
جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، 

وانطلقǨ ...انطلق احلمام
ț ،192. دورة السالم ،

 Ǹالسنة الثامنة، بتاري
15/09/1967ȋ ،. 1. 

ضي للتظاهرة الرياضيةاملشهد االستعرا 1 

تسجيل فيديو خاȋ ملنوعة 
ت.، د"ǨƠ السور"  

 2 سنية مبارك يف دور فتحية خريي

 3 حممد القريف  غري مثبǨ خاȋأرشيف
 4  حممد سعادة  غري مثبǨ خاȋأرشيف

جملة اإلذاعة والتلفزة التونسية، 
عسكر الليل، قراءة لعصر 
.غنائي ذهƑ، املرجع السابق  

 5 سنية مبارك يف دور نور الوجود

ǨƠ "تسجيل فيديو ملنوعة 
اإلذاعة والتلفزة " السور

ت.ت.أ.التونسية  

لطفي بوشناق يف دور عبد العزيز 
 6 العقريب

عسكر "تسجيل ألوبرات 
اإلذاعة والتلفزة " الليل

ت.ت.أ.التونسي  

Ɵسيد كورغرايف Ɯركة الرقص 
 7 الكالسيكي

Ơ Ǩ"تسجيل فيديو ملنوعة 
اإلذاعة والتلفزة " السور

ت.ت.أ.التونسي  
 8 مشهد من منوعة ǨƠ السور

برنامƱ ǰوم يف الذاكرة، قناة 
.ت.،  د2005 ، 7تونس   9 حممد اجلموسي 

șلمǨ "حممد اجلموسي يف فيلم  نفس الشيء
 10  "روحي
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3.5  Šì—Ûa@Š†b—ßë@ôìn«(2-II)  
 الصورة اǂتوɁ املصدر

ȋمن التخمرية  تسجيل خا ǯ1 مرحلة اخلرو 
AZIZA (Mohamed), op. 

cit. p. 60. 2 مسرح الظل 
ț 449 .جريدة األخبار ،

 Ǹ14/11/1992بتاري  
كرƇ شعيب صحبة حممود عزوز أǭناء 

 3 التمارين بزاوية سيدي حمرز

ȋكل كروم اهلندي  تسجيل لعمل ميداين خاǖأحد املتخمرين ي
 4  الشائك

 5 جلسة املشاركني يف عرȏ احلȒرة تسجيل خاȋ لعرȏ احلȒرة

 تسجيل خاȋ لعرȏ احلȒرة
 Ǹاإلضاءة االصطناحية املوجهة على شي

الطريقة واإلضاءة الرمزية املتمثلة يف 
țالشمو 

6 

 7 الرقص الȢريب يف عمل احلȒرة تسجيل خاȋ لعرȏ احلȒرة
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  خɎصة
 سياق اجلدل الذي يȒع يف تصوره تقابل اɇراء وتقاطع يفكانǨ اختياراتنا الفكرية يف هذه األطروحة متجهة     

، أن  اليوموقد أصبح من الواضح". املثاقفة"و" التثاقف"الفرضيات حول مفردتني هامتني مرتبطة الواحدة باألخرɁ أال وƵا 
هذا إىل جانب ما .  أحياناها وتكاملهاتشابكلها ويف فكرة تقاطع املتناقȒات وتداخ، تلتقي املوضوț ا يف هذمȒمونية البحث

العلوم اإلنسانية؛ كعلم االجتماț والتاريǸ والفنون الركحية والفنون شƓ يفرضه تȒافر وتفاعل Ưتلف االختصاصات يف 
 مجيعها من أجل البحث والتواصل تȒامنتوما ƹنحه من إضافات من منظور املوسيقى والعلوم املوسيقية، حيث ...الدرامية
țواإلبدا .  
مفهوم املتȒاربة، جاءت هذه الدراسة لبناء قاعدة أولية تطرح جدلية العالقة بني اإلشكاليات تلك رفع وكمحاولة ل    

نائية  من حيث تطور مȒامينها وتصوراهتا ال1856Ȣ الȢنائية الركحية يف تونس منذ ب التجارخالل من ؛كل من املفردتني
ذر باحل مع االلتزام، التجارب يف هذا السياق التعمق والتǖمل يف الكثري من تلك منا استوجب وقد. اإليديولوجيةأبعادها و
 إعادة النظر من ƹنعنا مستقبال نŃكل هذا، لǈ. لتراǫ وتȢرياته التارƸية الثقافية لصوصيةاخل  أƵية علىالتǖكيدورادية، اإلدقة والو

Ĉفيما قƜ ،يلŁارة وǭث إƜ وباعتبار أن لكل ،ǫريه من البحوȢكم النقائص الواردة يف هذا البحث كĈالدة لبحث جديدو.  
 

Résumé  
C’est dans un esprit de confrontation des idées et de recoupement des hypothèses que 

nous avons choisi de mener notre recherche doctorale, intégrant deux latitudes 
significatives inhérentes à l’acculturation et à l’interculturalité. Il est un fait aujourd’hui 
que cette thématique de recherche se trouve au croisement d’antipodes, de paradoxes, mais 
également de chevauchement, de complémentarité et d’imbrication que supposent les 
apports interdisciplinaires et réactifs entre sociologie, histoire, arts scéniques, arts 
dramatiques…au regard de la musique et de la musicologie, l’ensemble ramené à 
l’investigation, la correspondance et la création. 

Et pour prisme, les expériences lyriques et scéniques en Tunisie depuis 1856, leurs 
évolutions thématiques, idéelles, lyriques et idéologiques. Ce sujet inusité aura permis de 
creuser la réflexion sur autant de non-dits sur le répertoire en question et sa dimension 
significative, ce que nous avons entrepris avec précaution, minutie et volontarisme, étant 
établi la délicatesse du patrimoine et sa variabilité historique. Non sans avoir à le revisiter 
au futur, ce travail est déjà projeté à sa réécriture, imparfait qu’il est - comme toute 
recherche par ailleurs - suscitant sa propre antinomie. 

  
Abstract  

        This is in a spirit of confrontation of the ideas and of cross-checking of the hypotheses that we 
chose to take our doctoral research, integrating two inherent significant latitudes to acculturation and 
to the interculturality. It is a fact today that this thematic one of research is located to the crossroads 
of exact opposites, of paradoxes, but equally of overlapping, of complementarily and of interweaving 
that suppose the provisions interdisciplinary and reactive between sociology, history, scenic arts, arts 
dramatic…au look of the music and musicology, the body brought back to the investigation, the 
correspondence and the creation. 
       And for prism, the lyric and scenic experiences in Tunisia since 1856, their thematic evolutions, 
ideals, lyric and ideological. This uncommon subject will have allowed digging the reflection on as 
much of no said on the repertoire in question and his significant dimension, which we undertook with 
precaution, minuteness and voluntarism, being, established the delicacy of the heritage and his 
historic variability. Not without having to revisit it to the future, this work already is projected to his 
rewriting, imperfect that it is - as all research besides - giving rise to his own antinomy.   w
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القارǛأيها   
 

łتبحث عن ماذا ت ɍث عن من أنتريد أن تكونƜوا Û...  
 ɍĈما ق Ȱتكذب ك ɍو ȧتصدȰي...  

Ûإقرأōأو Ûقارن Ûȯجاد Ûفكر ȯ...  
...واجعȰ من هذه األطروحة منطلقا للتفكري  

... واǂبة لɌنسانيف نقȰ قيم املعرفةوساهم   
... انتماǒاتÛȼ دينÛȼ عرقÜÛȼ مهما كانت لغتȼيف مفهومȼ املطلȨاɋنسان   

...ɍ يفكرون لصاſ هذا اɋنسانÛ هم أموات حƓ وإن اعتربوا أنفسهم أحياǒفالذين   
                      

        شةبمسري                                                 
              Samir.becha@yahoo.fr 
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