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ةفرـعملاو دـجولا
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رـــــشع ةـــــسماخلا ةرودـــلا
ساــــــــــــــــــــــف ناــــــــــــجرهم نـــــــــــــــــم
ةـــــــــــــــــــيفوـــــــصلا ةـــــــــــفاـــــــــــقثلل

www.festivalculturesoufie.com

نـــــــــم معدــــــب

 حورل اميركت
ينازولا هللا دبع يالوم فيرشلا





فوصتلاضرأ : برغملا
ةيكزتوهنيدلارهوجنأمالسإللمهقانتعاذنمبيطلادلبلااذهءانبأبعوتسادقل
نعيماستلاوقالخالامراكمباهيلحتوبصعتلاودقحلاوةينانألانماهريهطتوسفنلا
ءاغتبا،يمويلااهكولسةبقارموسفنلاطبضبلقعلاوحورلاوبلقللةلذملاتاوهشلا
...."فوصتلا"بهيلعحلطصملايحورلالامتكالل
عدروراثيالاونماضتلاوحماستلاميقليعفتىلا،مويلاانملاعفةيناسنالاجوحأام
....ءاجوهلاتاينانألا

ءاقللا ف يكراشملا ىلإ ةهجوملا كلملا ةلالج ةلاسر نم فطتقم
.فوصتلا ىلإ يـبستنملل ةـيملاعلا رـكـيش يديس تاءاقل نملوألا
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دقو،هتمحرعساوبلاهدمغت،"ىلعألاقيفرلا"بينازولالادبعيالومفيرشلاقحتلا
جذومنفاذهلو،ىلاعتلاةاضرملينةايحلاهذهنمريخألاهانمتموهدارمناك
.انيمثايقالخأاثراالعفنالثميةيلاعلاهقالخأوهشيع

ميقلاكلتاهيفامنمثأو،ةايحلاهذهفيمثوقيمعوهامنعلفغنالنأانيلعهنأورغال
ىلادهمتتافصلاهذهبيهو،انراكفألوصأوانحاورأقورعوانتافاقثروذجلكشتيتلا
الاراسموةلصوبكلذبلكشتو،انرصعتايدحتلةباجتسالاىلعةرداقةيحورةيناسنإروهظ
.يلاحلاانعمتجمضهنينأامهنودبنكمي

فءامترالابىتحوأيضاملالايذأبقلعتلالالخنمىتأتيالتايدحتلاهذهلكةهجاومنإ
قيرطلاحتفورصاعملاملاعلاعملصاوتلالالخنمكلذجتنيلب،يعقوتلبقتسمججل
.ةيعادبإلاانتاردقوركفللةديدجتافاشكتسال

ةيذغتلدرومكسيلاًديفم،ريخألااذهاهبىحضيميقىلعسسؤمعاوملعبرمألاقلعتي
و.نيددجتميعووةيناحوربعبشمءاقبقيقحتوهاضيأيرورضوهامنإلب،بسحفركفلا
فيرشلاعملمعنانكيذلادئارلاعورشمللانومضموىمسمساسألارجحلالكشيامامه
تقويأنمرثكأهتعباتمديرنلازنالو،ةديدعتاونسلايوسهلوحينازولالادبعيالوم
.اًعيمجهلهمدقننأاننكمييركتلضفألكشيانرظنفاذهو.ىضم

.يلقصلا يزوف

 يالوم فيرشلل ةادهمةيميركت ةرود

ينازولا هللا دبع
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ةيحاتتفا

جمانربلل يميدقت ضرع

 نم رشع ةسماخلا ةرودلليعقوتلا جمانربلا
ةيفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرهم
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سرهف



،طقفلقعدرجموه،القاعىمسملاناسنإلااذهنأةقيقحانمهوتاذإ
رثكألقألاىلعوأ،ةطاسبرثكأءايشألاحبصتسوةلآلاباهيبشايلمعىحضيس
سيلناسنإلانكلو،تاجاتناولامعأولاعفأنمهردصيسامبعقوتللةيلباق
دعيلمشأوقدألكشبوأ،اًضيأينادجونئاكوهلب،هدحولقعلانمانوكم
.ايناحورانئاك

ةيلخادلاةايحلاكلتبامامتهامولعلارثكأصوصخلاهجوىلعفوصتلاربتعي
.ةنلقعملاانتارايتخانمرثكأىتحةيمويلاانتايحفانهجوتوانكرحتيتلا

اليذلا"ةينطابلالاوحألاب"متهيملعهنأىلعهسفنانلفوصتلامدقياذكهو
موقياًضيأنكلواننكستيتلافطاوعللريبكلاراهصنالاكلذمهفىلإطقففدهي
يلاتلاباهلعجوةيلخادلاةيحورلاةلحرلاءايميكلالخنمةريخألاهتاهليوحتب

.ةشاعمةيحورايازموتافص

ىلعةردقلاكلتو،عضاوتلاوةمحرلابروعشنمهبانمعفيامبفوصتلاىقبيو
اهيفامب،اهتلكاشىلعيهيتلاةيماسلارعاشملالكنموةريحلاوشاهدنالا
هنكلافاشتكاليحورلاانجارعمفةيحورلاميقلالكلاجاتربتعتيتلاةبحملا
.يناسنالا

وأعمططقفهنأىلعةيادبلافمهفيدقيذلاقوشلابساسحالاكلذلعل
الةيحورةوقربعةبحملاتاجردلالخنميقترينأوهجوينأنكميعشج
.ةدودحم
ةيبلقلاةفرعملاكلتهقفارت،فوصلاريبعتلابسحبحملليحورلاقيلحتلااذه
.اهبةصاخءاكذلانماطامنأةريخألاهتاهىدلنألاكسابىريثيح
،يقالخأريمضدرجمنمريثكبرثكأوهدجولاويعولاعاونأنملكشلااذهو
ىلالوحتللةيلباقلاويعقاولاملاعلاففرصتلاةيناكمإهلخادبنمضتيلب
.لعفلا

ةــیحاــتتفا
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ي(قص يزوف .د
ناجرهملا سيئر



اذهليلمعلاعقاولالمهيملنودلخنباعامتجالاملعرظنموخرؤملانإ
"بولقلاملع"بهامسأاملهتمدقمنمازيحصصخلبيدجاوتلاضيفلا
.خيراتلاربعهتاساكعناوهتايلجتفلتخمو
لامعإلعامتجاملعتايلآلعفنفيكيبنوكلذنمدعبأىلإبهذننأنكمي
اهتظحالمنكميةقيقحكطقفسيل،انتاعمتجمفرعاشملانمضيفلااذه
ءاكذلايتأيانهنمو.شاعملاانعقاوفيعولاءاقترالةليسوكاًضيأنكلو
ىلإارقتفمودبيملاعىلإةمكحلاوىزغملابلجفهرودويعامجلايحورلا
.ريبكدحىلإيحورلاىنعملا
ببسبيملعلاانثحبوانتفرعمرينينأيحورلادجولااذهلثملنكميديكأتلابو
انتقوفيحورلادعبلاويملعلادعبلايبةديدجتاحقالتوتادراوت
.رضاحلا
،هتيدودحموهزجعنعنابأيذلادرجملايقالخألاريمضلاسكعىلعو
ةمزاللاةيفرعملادراوملايحلاينادجولاريمضلااذهنملهنننأنكمي
ىلا،اهدحولتكرتاذاةريخالاهتاهيدؤتالىتحتاينقتلاومولعلاةبكاومل
.يويحلااهطيحموانتيناسنإللمتحمبارخ
"رخآعوننمريبكلالادبتسالا"اذهزواجتىلعانتردقصخياميفكلذكو
اذه.يعانطصالاءاكذلافرطنملككةيناسنالالادبتساوهيذلا
فيحورلابناجلالالحمضانعريبعتىصقاامبروهلادبتسالا
ةداعاوةيناسنالاموهفمديدحتلربكااقيقدتانممزلتسيامم.ةيناسنالا
بجيزايتمابةيئانثتساوةديرفةمحلمكاهئانفواهتشاشهمغراهنيمثت
.اهيلعظافحلا

8



.»ريثكباهنملضفألهجلانإف،ةينانألاوحمتنأةفرعملاعطتستملاذإ«

مومعلءاوس،عيمجللهجوميونثملاباتكنميمورلانيدلالالجلسابتقالااذهنإ
دجاوملاومولعلانأانركذيوهو،صاصتخالايوذءاربخلاوءاملعللوأسانلا
ةفرعملامظعأنأوةفرعملاينعييذلاملعلا،ةينيتاللاةملكلالصأسفنفناكرتشي
بلجتيتلا،ةسرطغلاوةينانألارعاشمىلعةرطيسلانأل.تاذلاةفرعميه
ةيناكماحنميويحورلادجولاىوتسمعفربحمسي،اهقيرطفرامدلاوىضوفلا
اذكهو.ةايحلالاكشأعيمجلاًمارتحارثكأواًفاصنإواجضنرثكأنوكتملاعللةيؤر
نيذلاماظعلافوصلامالسإلاءاملعروصتىلإيمورلانيدلالالجمضني
لا:ةفرعملانمتايوتسمةثالثربعًايرهوجًاطابتراضعبلامهضعببنوطبتري
.تاذلاويجراخلانوكلاو
صاخلكشبمتهيةفرعملاودجولاراعشتحترشعةسماخلاةرودلاجمانربنإ
ةمهمةعفدوةزيمتمةمهاسممدقومالسإلاهفرعيذلامولعلليبهذلارصعلاب
اذهةمصبلمحتةغللالازتال.عمجأملاعلللبطقفابروأبسيلةيملعلاةضهنلل
.ةيبرعلاةغللافاهروذجدجتربجلاو،ءايميكلاوتايمزراوخلانملكف،ريثأتلا
يملعلاثارتلااذهةفرعمنمنكمتسالكرتساموةريدتسمدئاوممظنتساذكهو
خويشوأءاهقفتقولاسفنفاوناكنيذلاءامظعلاءاملعلاءالؤهولضفألكشب
ةداعلاترجامك،ءاعبرألامويصصخيس.ءاملعوةفسالفوأةيحورةيبرت
اميسال،بابشلاويقهارملاولافطألايقلتوةشقانملةصرفنوكتسثيح،بابشلل
نفيقلتلتاشروصصختسثيح،يملعلاسيردتلاتايقالخأعوضومبقلعتيام
.رصاعملانفلاتاقيبطتوعامسلا
يصصختملارابكيقتليس،نهارلاانتقوفنايدألاوملعلايبةقالعلاةيضقنعو
ثيدحللنادلبلافلتخمنمفايطالاعونتمليلثممناميالاولقعلايبراوحلاف
يبراوحللةصصخملاةودنلاهتاهماتتخالو.ةيلابقتساعيراشموانعقاونهار
برغلامش–ةقيرعلاةينيدلاةيناتيربلايناغأللجيهبلالفحلانإف،نايدالا
نيريحبتنمهذاقنإتيذلابهارللاميركت-فهكلالهأةصقلصصخم–اسنرف
.رخاموشرييبناجتلديمباًرخؤمفوتو
»يظقيتملاةدرب"،ضرعملالخايزكرماعوضومدجاوملاظاقيإلكشيس

les manteaux des Eveillés،يقلتلاىلعةرصاعمةينفةرظنيقليسثيح
.ةقرخلاوأةدربلاربعيوبنلاويهلإلاضيفلليديلقتلافوصلا

يــــمیدقت ضرــع
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78مأ ةفيطل لوراك
ةينفلا ةريدملا

ناجرهمللجما78لا ةريدمو



لبقتسيس،فوصتلليحورلافاقثلاثارتلايقلتةيرارمتساراطااذهفهنا
،ايكرت،ناجدبرذأ،دنهلا"ملاعلاءاحنأعيمجنمنانف200نمرثكأناجرهملا
وفوصلايقيسوملاثارتلانوفشكتسيبرغملاو"ناريإ،اسنرف،وفوسوك
.مهلمويويحليوأتنممهنكميسامم،هيلعظافحلافنومهاسي
،يلوغملاطالبلابةايحلاطامنأفسامغنالاةيناكمايحاتتفالالفحلاحيتيس
يلاوقلانفونغمو،دنهلالامشنمةيسودنهلاىقيسوملاوفزاععمتجيسثيح
عباسلانرقلانميدنهفوصريمأىلعءوضلاطيلستلكاثاكةصقروفوصلا
.نايدألايبرمثملاشياعتلاحلاصلاهصصخييتلاهلامعأو،هوكيشاراد،رشع
يماظنلليماليملارشعيناثلانرقلانمفلؤمىلعدمتعتةيحورةردابم
نفتاقيبطتملعتبحمستةينفتاشرووسالكرتسامسوردلساسأكورسوخو
ةقيتعلاةنيدملاقمعنمةيثارتنكامأبعامسلانفوليصالايبرعلاطخلا
قرفعبرأةكراشمانلحيتيس،ناجرهملاةميتسفنفارارمتساو.سافل
وناجيبرذأنمماغومنف،عامسارتسيكروأةعومجمفاشتكاةزيمتمةيقيسوم
ىقيسوملاو،يمازينلفوصلارعشلانمىحوتسمفزعنعةرابعوه
ووذباشليجاهلعشملمحييتلاكاتاكلاةصقروةيدنهلاةيناتسودنهلا
.ةيئانثساةبهوم
نمشيواردلاوييقيسوملانمةعومجمةفاضتسابةرملوالناجرهملاموقيس
ىدحالةراشاةيولوملاةقيرطللةيعامستالصوءادألجانمايكرتباينوق
ةرظننعيرعشلكشبربعتيتلا"تارذلامغانت"يمورلانيدلالالجتايعابرل
."رشعثلاثلانرقلافكبذو،ةيئايزيفوركيم
ريبكلايبرغملاملاعللاًميركتناجرهملاماتتخاةبسانمبعادبإلفحصصخيسو
رهتشايذلا،قارحلادمحميديس،يسلدنألايبرعلافوصتلالاجمف
هذهباهبىنغتيس،ةجيهبةيرعشتاعادبإفىلجتفوصتلاقيرطلقاركولسب
.ةيسلدنألاتاحشوملاوبرطلاملاعتاوصأربكأةبسانملا
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- أناشيد –ملبث القلوب  د  30و  20 س

 إنريسالى البلقان مع  صوفية من الشرق

 كينامي

الطريقة : حفل سماع د   15و  21 س
 حديقة جنان سبيل  – الريسونية

 الدخول بالمجان* 

 البرنامج التوقعي

 للدورة الخامسة عشر من مهرجان فاس

 للثقافة الصوفية

1 

السبت 
22/10/2022 

  

 :افتتاح المهرجان:   14س 

:  ماستركالس افتتاح لميخائيل باري

البوعنانية. مستقبل الفن االسالمي م  

 :معرض لويز كارا  افتتاح 16 س

 بردة المستيقظين،
 المدينة نجوم الثقافي المركز

 

 :حفل آلة السيتار  د 30و  16 س
  -استمع إلى الرحلة مع خواجة أمير

 المركز الثقافي نجوم المدينة

مجمع البحرين، موسيقى هندية "مساًء  12 س

التراث  منفي بالط المغول في أغرا  لقاءات 

 الهندوسي ومن اإلرث الصوفي االسالمي 
مع شاكر  كارول لطيفة أمير: اإلخراج الفني

أنوج ميشرا، نايانيكا غوش شودري،  خان،

...  راوول وروهيت ميشرا ، خواجة أمير 

 حديقة جنان سبيل 

األحد 
23/10/2022  

  : 13 س 10 - س 
معرض اعمال سامي علي 

مصري ... يوصف  وما ال

 مغربي بفاس
ندوات، فن الخط، -أفالم

 .  أناشيد و سماع
 من تنظيم رواق مرسم و

CIPSE - قصر شهرزاد 

 فرانسوا  ماستركالس: 15 س

 ترانيم ،المطروز: أطالن

 دينية أناشيد منسوجة، مصورة

 اليهودية الثقافة من مصورة

 القانون عمري، العربية،عبدو
 شهرزاد قصر

  الوجد:مائدةمستديرة16س
 شهرزاد قصر والمعرفة،

  موغام فن حفل : د 30و 20 س

 ميراالم و نابييفا كاميليا مع باذريبدجان

 ميرامالوف

 ألوان : اوركيسترا سماع 30و21 س

 هند –غيث القادر عبد مع الروح

 خوا،إنريس علي نوشاد زواغي،

 و موشحات واوركسترا كنامي

   سبيل جنان حديقة -حضرة

 مائدة : 10 س

 الكيمياء : مستديرة

 خالل من الروحية

 كتب أمهات
 – التصوف
 البوعنانية المدرسة

 مائدة  :30و 14 س

 الفلسفة بين العالقة :مستديرة
 إلى  رشد ابن من الدين و

 فرج رياض – إقبال
 الموسيقى د30و16 س

 الهند،من شمال من الهندوسية

  شاكر السيتار آلة استاذ أداء

 فرج قصر -واألوركسترا خان

 - خاص ديوالي حفل د 30 و 20 س

 من مقروءة نصوص النور من معالم

  الهندية كاثاك ورقصة عيوش أمال أداء

 الهند أوركسترا -ميشرا ألنوج
 الطريقة : سماع حفل د 30 و 21 س

 جنان حديقة – البوتشيشية القادرية

 بالمجان الدخول *  سبيل

 :مائدة مستديرة :  10س 
 - العلم و النص المقدس

 البوعنانيةالمدرسة 

 التيجانية الزاوية زيارة :15 س

 من وأنغام أناشيد  : د30و17 س

 مجموعة – بيوتيم اليهودي التراث

 مايمونيد مركز -المطروز

 

 االثنين

24/10/2022   

الثالثاء 

25/10/2022   



  سهرة المساء  العشية  الصباح

 

 
 
 
 

 األربعاء
 26/10/2022 

  يوم مخصص للشباب

تفتح ، كبير:  د 30و  20س  

األرواح، أشعار وأناشيد من 

 نيانيكاالهند، إبداع من أداء 

لطيفة  غوش،كارول

 وروحيت عامر،راهول

 بنشعبانمشرا، عبد الرزاق 
: سماع حفل   :  21س 

حديقة  – الشرقاويةالطريقة 

 جنان سبيل

 الدخول بالمجان *

 

 
 

 الخميس
  27/10/2022  

  

العلوم : مائدة مستديرة:  10 س

في  الوهبيةالكسبية و العلوم 
   البوعنانيةالمدرسة  – التصوف

 ماستر كالس ليلي أنفار :  15س 
العمل  التنشئة عن طريق الفن من خالل

حديقة للنظام  وخورسوشيرين : األدبي 

 جنان سبيل

و أ نبوءة النحل: مائدة مستديرة: 16س 
 حديقة جنان سبيل – ايكولوجيا المقدس

 

 : المحبة : د 30و  20س

تحليق روحي في سماء 

العشق اإلالهي، حوار بين 

شمس والرومي مع ليلي 

 انفار، فردريك فرني

:  سماع حفل: د30و21س

حديقة  -الطريقة الصقلية 

 جنان سبيل

 الدخول بالمجان *

 
 الجمعة

 28/10/2022 
 يوم مخصص للحوار

  بين االديان

علوم : مائدة مستديرة :  10س 

مع  ترابطات مختارة؟: وأديان 

كتابات وروحانيات، صانعوا 
 حديقة جنان سبيل - السالم

 

من مدينة غناء  -أهل الكهف : 15س 

بريتاني الفرنسية إنشاد صوفي تكريم 

مع  -مهدى لإلخوة جان بيير شوماخر 

غيث، كريستيان ريفوليان و عبد القادر 

 سبيلحديقة جنان  -عبدو عمري 
الحوار : مائدة مستديرة:  16س 

 (فرنسا)أهل الكهف -االسالمي المسيحي 
  

 

 

 تناغم الذرات: د 30و  20س 
 حفل سماع مولوي

أداء موسيقي و دراويش قونية ـ 
 تركيا
الطريقة :   سماع حفل : 22س 

لشريف ا لروح اتكريم – الوزانية

 – الوزانيهللا موالي عبد 
 حديقة جنان سبيل 
 

 

 
  السبت

29/10/2022 
 اختتام المهرجان

 مائدة مستديرة ختامية:  10س 
 -أهم الخالصات 

   البوعنانيةالمدرسة  

            

 ماستر كالس لكبير:  30و14س 
 جالل الدين الرومي،: هلمينسكي 

 حديقة جنان سبيل -تأمله وصلته باهلل 

 

 الذكر: اختتام المعرض :  17س

تأمل أدبي لكريمة       :عبر فن الرسم 

 -رفقة القانون مع عبدو العمري بيرجي

 المركز الثقافي نجوم المدينة

 

: حفل ابداع اختتامي:   21س 

 -الحراق، التغني بالمحبة الروحية 

صحبة فرقته سعيد بلقاضي : مع

عبد القادر غيث و الموسيقية، 

:  اإلخراج الفني - بانياغوا إدواردو
 –كارول لطيفة أمير 

  
 جنان سبيلحديقة 

 

2 

  : مستديرة مائدة : 10 س

 والمعرفة الوجد بين الجمع

 العالم مع التربية في

  السياسية للعلوم العربي

SPMA-   

 البوعنانية المدرسة

ورشة :  15للشباب س

عمل حول اإلبداع األدبي 

 «بردة...اكتب لي »: 

ورشة الفن :  16س

اكتب لي »المعاصر 

 «بردة...

ورشة : د  30و  17س

المركز  -فن السماع 

 الثقافي نجوم المدينة

مائدة   17س

: الفتوة مستديرة 

الحرف التقليدية 

الذات و تحقيق 

المدرسة  –

 البوعنانية



نــــیظقیتملا ةدرــــب
اراــــكزــیوللضرــــعم
ىلإاحابص11سنمناجرھملاةدملاوطيناجملوخد-راتسلاةلآةلفحوحاتتفا

سافموجنيفاقثلازكرملابءاسم18س

ةبسانمبسافةنيدمباهءاقلاراكزيولتددج،2005ةنس
توصرمغ،ةقيرعلاةيملاعلاىقيسومللسافناجرهمةرودميظنت
.يحورلااهشطعاهيفظقيأفاهقامعألكةالصللنذؤملاءادن
نوظقيتسم"اهلامعأهلتمدقف2006ةنسيلقصلايزوفتقتلا
."مالسلالجأنماعيمج
سافناجرهمنمىلوألاةرودلافةكراشمللةنانفكاهاعد
.2007ةنسةيفوصلاةفاقثلل
امم،"ساف"ةنيدملاهتاهبقلعتلااهلامعأفاراكزيولتدكأ،ثيح
هكلتمتيذلاماهلإلاف،تاونسرشعةسمخوحنلهتمجرت
حورنماهيفقلخوكلذدلواموبرغمللةيحورلاةنيدملا
.عادبالل
عبتتحيتتةمئالمةاودمنمعونصميديرجتمسرربع
ءاضيبةيفلخىلعةيرجحةغبصو،ينابايلااهربحبفاشكتسالا
.هقاروأوهتاحولل
زمرلاوةهاتمللةئجهتتمسرو،ةنيدملاتاهاتملاهميمصتتمجرت
.ةيصخشلاةيفاشكتسالااهتلحرلةيقيزيفاتيملاةروصلاويرصبلا

ةيحورلاديجاوملايقلتورصاعملانفلا

ةريبكةيروكقاروأىلعضرعملااذهلٍدَُربعستعادبامتيس
شقانيس.ةدحاولكلم1,50ضرعبقوفنمم2,15مجحب
وةقرخلاوأةءابعللفوصتلافيديلقتلايقلتلالمعلك
اخيشناكءاوسظقيتسملاديرملللصحييذلاضيفلا

يأبانمؤم،نيديانماردحنمايبنوأادشرموأايفوص
نيدلاكرتشملاردصملاتاذةيوامسلابتكلانمباتك
فسويلايبن،رضخلا،يمورلا،يبرعنبا:يميهاربالا
يرمءارذعلاو،مالسلاهيلعىسيعحيسملا،مالسلاهيلع
.مالسلااهيلع
نمةثعبنم،ةرياغمةرصاعمةرظنلالخنمممصمءيشلك
تاسايقلامارتحالا:مالسإلانونفنمهلامعأيحوتسيماسر
نودبراضحتسالا،تاعيزوتلانازيم،لاكشألاةسدنهو
،ماجسنالا،درجملاءانبلا،ليثمت
.فوصتلاحورةاقتسمتاداضتموتاضقانتم
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16 س2022 ربوتكأ22 تبسلا– حاتتفالا

:ضرـــــعـــملا لوـــــح
د30و16 س22/10 تبسلا ضرعم ریمأ ةجاوخ )يدنھ يان(راتیسلا ةلآ لفح ةلحرلل عمتسا•
د00 و15 ةعاسلا26/10 ءاعبرألا- يجرب ةمیرك ةبتاكلا عم بابشلل ةصصخم ةشرو :"ةدرب .. يل بتكأ"•
د00 و17 س-ةمتاخ-29/10 تبسلا رجرب ةمیركةبتاكلا فرط نم ةیبدأةیربدت ةءارق مسرلا نف ربع ركذلا•

زيوللدعبنعاضرعمةيفوصلاةفاقثللسافناجرهمصصخ
:اهباتكنمتافطتقمتمدقهعمةازاومبو،2020ةنساراك
وأ،سافةنيدمتمركثيح،"ةيديهمتتاقيبطت-تاملكلاباتك"
اهتاحولهيفتمدقيذلاتقولاسفنف،اهتمسامكرونلاةنيدم
.ةيريوصتلا
نأ،ريمأةفيطللوراكناجرهمللةينفلاةريدملااهيلعتضرعمث
لجأنمةيعامجلاةوحصلاراضحتساعماهلمعةدمفدمت
راهظالجأنملمعتستيتلاةيفوصلابايثلاءاعدتساو،مالسلا
رسلاىلعظافحلاوزرحلانمعونلجانموةخيشمللثراولا
يبرعنبااهاقلتيتلااهسفنيهةقرخلاو"ةقرخلا"،فوصلا
...سافبيميمتلاهخيشنم
ينفعادبإبسافبضرعمءاشنإفريكفتلابيتعمتجماتماق
اذهبو2022،ماعلةيفوصلاةفاقثلاناجرهمةرودراطإف،قالخ
.قيمعلافوصلااهمازتلاىرخأةرماراكزيولتدكأ
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يسرافلارعشلافيزمرلكشبهلالثممحاورألاجحىلإةوعد
لمع،ةريهشلارويطلاةديصقـبطبترمريمأةجاوخراتيس،رئاطلاب
نيدلاديرف،رشعثلاثلانرقلانميسرافلافوصلارعاشللعراب
.)رويطلانحل(يناوركاجارريبكلانانفللقيقدليوأتلضفب،راطعلا

انلمدقتلاراكزيوللةرصاعملاةحوللاعمةقانأبتانوكملاجزتمتاذكهو
.انتاوذلخادةقيمعةلحر

يسنرفلصأنمباشيراتيسفزاعوهو،سيرابفريمأةجاوخدلو
نرقلارشعسماخلانرقلانميدنهيحوردشرمةلئاعليلسيدنه
.يلعةشوتماكاجاوخ
ةلاسروذ،ينسلاتائمهرمعيقيسومثارتنمءزجكهنفربتعي
راتيسلاديسلجن،ناخركاشذاتسألاذيملتوه،ةيدبعتوةيحور
.ناخزيفربديهشداتسأميظعلا
ةواثيانفةيرارمتسالويفزاعلانمديدجليجةيويحىلعدهشي
برقلابرشععساتلانرقلافتسسأتةيبولسأةسردميهو،ةنارغ
فءامسألاربكأىلإيمتنتيتلاو،دنهلاف)لحمجاتةنيدم(ارغأنم
نمبالطلانمليجعساتلالثميهنإ.راتيسلاةلآىلعفزعلانف
،ةريهشلاةيناتسودنهلاىقيسوملاةسردم
.دنهلالامشبةيكيسالكلاىقيسوملا

د30 و16 س22/10 تبسلا

ةلحرلاىلإعمتسا
خومشیدوناتناش–)راتیس(ریمأةجاوخ-دنھلالامشىقیسوم
)اروبناتةلآ(ریمأةفیطللوراك-)ةلبطلاىلععرق(



 :يحاتتفا عادبا
،نیرحبلا عمجم
هوكیش اغاد يفوصلا ریمألل لوغملا طالب يف ةیدنھلا ىقیسوملا
يفوصلا مالسإلاو يسودنھلا ثارتلا
ةیفاقثلا تاقالعلل يدنھلا سلجملا نم معدب

21 س22/10 تبسلا
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يدنهلافوصلاريمألاةيحاتتفالاةلفحلامركتس
اراد،رشععباسلانرقلالالخشاعيذلا
ارغافلوغملاةمصاعبطبضلابو،هوكيش
،هيبألعرابلالمعلاجاردإت،لحمجاتةروهشملا
يملاعثارتك،ناهاجهاشروطاربمإلا
.وكسنويلاب
قلخىلعرشععباسلانرقلالالخارغأتنكمت
فماجسناباهتعضوعفترملادجولانمةلاح
تاذةيعمتجملاتانوكملافلتخميبرمثمشياعت
.ينيدلاسفنلا

.ةینفةریدم،ریمأةفیطللوراك

ریمأ ةفیطل لوراك: ةینف  ةرادإ
 شوغاكيناين وارشيم جونأ : تاميمصت
امهل ةعباتلا صقرلا ةقرفويردواش
 يقيسوملا هيجوتلاو فيلأتلا
هتقرفو ناخ ركاش
ناخ يلعداشون ،ارشمتهور ولوهار : ءانغ
 ةيفاقثلا تاقالعلل يدنهلا سلجملا نم معدب
.برغملاب دنهلا ةرافسو

ايحاجذومنونايدألايبايقيقحارسجهوكيشارادريمألالكش
ةمجرتلاةسردمسسؤموربكألاروطاربمإلاديفحوه.هدلببشياعتلل
ةيسرافلاىلإمجرت،ةيدنهلااديفلاميلاعتوينآرقلاثارتلاةساردو
.داشنبوألا،يسودنهلاثارتلانماصوصن
ىقتلمدنعريهشلا"نيرحبلاعمجم"باتكفلؤمفيلأتبماق
باتكلاهنا.يركلانآرقلاتايآنمهناونعمهلتسادقو،يطيحملا
ماهلإلاردصموه،مالسإلاوةيسودنهلايببراقتلافشكتسييذلا
.يلصألاعادبالااذهليسيئرلا
،هرصعف"صنلاويفرح"نوملسملاهنادأوهمهفءيسأنأدعب
،مائووةدحوفاعمشياعتلاىلإًةيعادهوخيشارادةلاسرتحضأ
فانرضاحفاشتكاةداعإانلحيتتتحبصأو،نامأومالسفو
.نايدألايبراوحلاةفاقثهيفتسسأتوتافاقثلاهيفتحقالترصع
حورلاجارعمعمقفاوتيهنأانفشتكاضرعلاعبتتفانمدقتاملك
ةيبرعلاةغللابسفنلاوأ،ةيتيركسنسلاةغللاف"مهآ"وأانألاىنعمب
ةلاسرتناك،دوجولاىلعيهلالايلجتلافةدحولاىلإةرثكلانم
نعةفورعملايبرعنباةيرظنبنايحألانمريثكفنراُقتهوكيشاراد
.دوهشلاةدحو
،ميظعلايدنهلايـفوصلالصأاهنأةفورعملارمجأةنيدمفدلو
،هوــــكيشارادرـــــــيمألا،يـــــــــتشيشتنــــــــيدـــــلايعـــــمةـــــجاوـــــــخ

ةقيرطلاعابتأدنعةصاخاقومرمايفوصاخيشاًضيأناك
ةيفوصلاقرطلاعابتأوأ.يحورلاعامسلا،يلاوقلاو،ةيرداقلا
ةينوفميسلاهذهةيفلخسسأتتانهنم،ةيدنهلاةراقلاهبشب
.ناخركاشراتيسلاةلآفزاعفيلأتنمةيرصحلا
نميقلتلالاقتناةقيرطىلعءوضلاعادبإلااذهطلسيفوس
يقلتودنهلابنونفلابمامتهالاةقيرطىلعو،ديرملاىلاخيشلا
مهفزعبوتيوداهيلإزمريسيتلاوسودنهلاملاعتوةيفوصلاقيرط
،ريمأةجاوخهذيملتوناخركاشيبراتيسلاةلآىلععئارلا
.هذيملتوكاتاكلاةصقريدؤمماغنأىلعاًمسقم
.هوكيشارادطالبفيملسملاوسودنهلاءامكحمظعأىقتلا
ءاعدتسات،يلوغملاطالبلاثارتىلعبثكنعفرعتلالجأنمو
يبوهومعمدنهلالامشنمةيناتسودنهلاىقيسوملايبوهوم
كاتاكلاةصقر
دنهلالامشبميظعثارت،ةيدرسلاوةيعاقيإلا،كاثاكلاةصقرو
يلاتلابو،ةيسودنهلااجارهملاروصقفويلوغملاطالبلانملكف
.دنهلابينيدلاثارتلاعاونأفلتخميبًايزمرطبريوهف
ارادريمألاارشيمجونأكاتاكلاملعموريبكلاصقارلادسجي
نماراناهجةريمألاهتخأةيصخشصمقتمتيامنيبعئارلكشب
اهتعومجمةقفربيردوششوغاكينايانةبوهوملاةصقارلالبق
.يرصحلكشبيدنهلاهيلابصقرلةصقارلا



21 س2022 ربوتكأ23 دحالا– حاتتفالا
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La voix pure du jeune chanteur Armin Muzaferija,
leader du groupe «Tesavvuf Ansambl Mesudijja»,
accompagné du tournoiement des derviches
permet d’appréhender la culture musicale
de Sarajevo et plus largement de la musique
balkanique réinterprétée avec des sonorités

22 س2022 ربوتكأ23 دحالا

ماــــغوـــم نـــــف
 دازاشاب بیھص- )ءانغ( فومالاریم مالاریم- )ءانغ(افییبن ایلیماكناجیبرذأ نم ةیفوص ىقیسومو يناغأ
)عاقیإ عرق-ةراقنلا( فومیرك نارمق- )ناجدیبرذا نم نامك ةلآ يشتناماك( فییالودسأ لورغوت )رات ةلآ(
وكاب يف يلودلا ماغوم زكرم عم ةكارشلاب

فموجنلارابكنمفولارايممالاريموافييبناليماك
فبابشلاليجيلثممعفرأنمناربتعي.ناجيبرذأ
ةوق،ىهاضتالةينقتبنوعتمتيثيح،ماغوملانف
.باجعإلاريثتمهتوص
نفماقم.ةيفطاعىقيسوميهماغومىقيسوم
اهنإ.ةكرتشمةيقيسوموةيقاقتشاروذجهلماغوم
ىلإليجنملقتنت،بلقلافاهماهلإدجتىقيسوم
يماظنلثمءامظعلاييفوصلادئاصقيكحتو،ليج
.نونجملاوىليلباتكفلؤم
يداملاريغفاقثلاثارتلاةمئاقنمضةجردم
يلودلازكرملاوكابفهفحتمهلماغوملانف،وكسنويلل
Beynəlxalq)ماغوملانفل Muğam Mərkəzi)
.هنيقلتونفلااذهىلعظافحلابىنعيزكرموه

ارتسكروأ عامس
حورلا تانیولت
 نیب كرتشم جاتنإةیقیسوملا ھتقرفو ثیغ رداقلا دبع عمقرشملا ىلإ برغملا نم ، عامسلا نف ربع ةلحر
)سیراب( ملاعلا تافاقث رادو ةیمالسإلا تافاقثلا دھعم

وأبرطملااهعيشييتلارعاشملانمةينغةحولحورلاناولأذخأت
لالخةعيفرلاةيفوصلاميلاعتىلإكلذبريشيوهروهمجفعمسملا
يحورىوتسملكبسحويناليجلارداقلادبعلرشعيناثلانرقلا
.ِدُلويعمنولهقباطي
ةمهمبنوفلكتينيذلاييقيسوملانمةعومجميهعامسلاارتسكروأ
ةفيطللوراكةنانفلافارشإتحت،هنيقلتوعامسنفىلعظافحلا
ةبرجتعامسلاارتسكروأمدقت،يقيسوملفحنمريثكبرثكأ.ريمأ
ىحوتسميوقتوصاهدوقيفوصلاقيرطلابلقانلخاودبشيعلل
.ثيغرداقلادبعنم
يهوةيئانثتساةزيمبزيمتييحورلادعبلاوذينغملاودشنملااذه
مكوعدتةيفوصلاقرطلابراشمفلتخمنمعامسلافهطارخنا
دئاصقبامإ،حورلاقامعأىلإلوخدللةيقيسوملاانتريخذ
زلاروكلاسافنأاهللختتفوصلاصقرلاسوقطبوأةيوقلاةرضحلا
راعشانمةنوكمتاحشومبةقوفرم،ريبكلالبطلاعرقتاعاقياو
.فوصتلاباطقا
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اًرھظةدحاولا ةعاسلا ىتح اًحابص202210 ربوتكأ 23 دحالا
يلودلا زكرملاو مسرم قاور میظنت نم– دازرھش رصقب
.ةیفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرھم راطإ يف يقئالعلا يدسجلا سفنلا ملعل

،1925ماعرصمفدلوةيسنجلايسنرفيلعيماس
،سيرابةعماجبسفنلاملعفيرخفذاتسأو،جلاعمو
لكلبقوه،مجرتمو،يليكشتنانفوماسروفوسليفو
ملعو،ةيدسجلاةيسفنلاةدحوللركتبمرظنُمءيش
زواجتيةدحولافهريكفت.يقئالعلايدسجلاسفنلا
فشاقنلاعوضوموهام.ةيدسجلاوةيسفنلاطباورلا
مسرمقاورهمظنييذلاهتايحنعيقئاثولااذه
يدسجلاسفنلاملعليلودلازكرملاعمكارتشالاب
نعاًضيأربعي،ناجرهملاتاطاشننمءزجك،يقئالعلا
ةدعىلعهسفنتقولافرهظمتتيتلاماهلإلافةدحولا
.ةيتاطاطخوةيبدأوةيملع،تايوتسم

اهلانئشنإو،اهلدودحالداعبأتاذةحاسم
تمصةديصقلاسمالتثيحوهدحلاانأانلقادودح
يئاهنالددعكلذلكلددرتيثيحو،ملقلاوأةاشرفلا
.فصويالامةيؤرلةقيرط:ءادصألانم

دازرهش رصقب ساف ناجرهمب يلع يماس تازاجنإب يفيرعتلا مويلا جمانرب
حاتتفالا :احابص10:00

.ةيفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرهم سيئر يلقصلا يزوف يفيرعتلا مويلا يدقت
ةيناسنالا مولعلل صصخم :اًحابص10:30•
 ءاملعل يلودلا زكرملاو يسفنلا جالعلاو تاساردلل يبرغملا دهعملا ةريدم ، يبيارشلا نالزغو ،ساف ةعماج- يسفنلا للحملا ،يزاغنب ذاتسألا ةلخادم
.CIPSRبرغلاو قرشلا يب راوحلا رمتؤم نع ةلوؤسم ،برغملا-يقئالعلا يدسجلا سفنلا

نفلا لجأ نم :اًحابص• 11
 ،سافناجرهملةينفلا ةريدملا ،ريمأ ةفيطل لوراك فيلأت نم ،تسوفيرب دولكو سيفولك فيلأت نم مليف وهو ،فصوي ال امو يلع يماس مليف ضرع
.يقئالعلا يدسجلا سفنلا ملعل يلودلا زكرملا ريدم ،يداك يفليسو
.ةينيتاللا اكيرمأو قرشلاو ابوروأ
يداك رثرأل فوص اربوأ لفح :اًحابص11:15•
.يسلدنأ يبرع برط ،ةيفوص دئاصق ،ةيبرع تاحشوم ،ةيطنزيب ةمينرت :جمانربلا
فصوي ال امو يلع يماس :مليف ضرع :ًارهظ12•
ءاضيبلا رادلا- مسرم قاور ،يبيارشلا ليلخ ديسلا همظن يذلا ضرعملا يدقت :اًرهظ12:45•
ءاضيبلا رادلا،مسرم قاور اهجتنأ يتلا ثالثلا بيجلا ظفاحم عيقوت .روص ،طخلا نف ،تاحول :يلع يماس ضرعم

سافب يبرغم يرصم ... فصوی ال امو يلع يماس
يلع يماس ةایح نع تازاجنإب يفیرعت موی
طخلا نف ،تارمتؤم ،تالفح ،مالفأ

ملعليلودلازكرملاريدم،يعماجذاتسأ،ماسر،يلعيماس
فلؤمو،)ءاضيبلارادلا-سيراب(يقئالعلايدسجلاسفنلا
تافاقثلايبىقتلمعيدبلاهلمعلكشي.برغملابميقم،يرصم
وكسنويلاباهمهأ،اًضرعميثالثيلاوحمظن.ةيبرغلاوةيقرشلا
ةبتكم،)نانبل(توريبفوكسنويلا،)اسنرف(سيرابف
.2019ماع)برغملا(سافناجرهمو،)رصم(ةيردنكسإلا

ملعورعشلاونفلالاجمفًاباتكيثالثوةثالثيلاوحرشن
.يقئالعلايدسجلاسفنلا

مدقيس.هتاعادبانماقالطنامالفألانمديدعلاجاتنإت
الامويلعيماس:ناجرهملاتايلاعفلالخريخالاهلمع
نمصوصنللهتامجرتباًضيأفورعميلعيماس.فصوي
ةيفوصلادئاصقلاكلذفامب،ةيبرعلاىلاةيسنرفلا
،ءاضيبلارادلابمسرمقاورمدقيس.يبرعنباوجالحلل
تاجاتنانمةعئارلابيجلاظفاحم،سافناجرهملالخ
نمءارعشةثالثصوصننمةاحوتسملايلعيماس
.يرعملاويبرعنباوجالحلا:برعلاةيفوصلا
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ةعمجلا ىلا نینثالا نم-تارھس

نمةفلتخملاكشأرشنوىلعظافحلابناجرهملامزتلا،هئاشنإذنم
.ةيفوصلاقرطلليحورلايقلتلا،عامس
قرطلاعامسـلةيديلقتلاتالفحلاةعباتمبروهمجلاعتمتسيس
امك،ةيخيراتلاليبسنانجةقيدحراجشأتحتةيبرغملاةيفوصلا
نمو،وفوسوكنمةيفوصقرطفاشتكااضيامهناكمابنوكيس
ةلودلامكحةرتفلالخةيفوصلادهعىلإاهروذجدوعتيتلاوناقلبلا
.ةينامثعلا

ًءاسمد30و21س-24/10ينثالا-ةيشيشتوبلاةيرداقلاةقيرطلا•
ًرهظلادعبد00و15سة25/10ءاثالثلا-ةيناجتلاةيوازلاةرايز•
ًءاسمد00و21س25/10ءاثالثلا-ةينوسيرلاةقيرطلا•
ًءاسمد00و21س26/10ءاعبرألا-ةيواقرشلاةقيرطلا•
د30و20س27/10سيمخلا-)وفوسوك(ةيتاولخلاةيرداقلاةقيرطلا•
ًءاسم
ًءاسمد00و22س27/10سيمخلا-ةيلقصلاةقيرطلا•
ًءاسمد00و22س28/10ةعمجلا-ةينازولاةقيرطلا•
يداحلانرقلانمريبكفوص،يرصملانونلاوذ،عامسلاعوضومف
:عامسلانعلوقيناكرشع
ْنََمو,َقَّقحَتٍّقَحِبِهَْيلِإَىْغصَأْنَمَف،ٍّقَحَىلِإُجِعْزُيَءاَجٍّقَحُلُوسَر"
َقَدْنَزَتٍسْفَنِبِهَْيلِإَىْغصَأ

.ييلود يصصختم عم سالكرتاسم
يمالسإلانفلا لبقتسم :يراب لكيام :ًارهظ14 ةعاسلا22/10 تبسلا•
زورطملا :نالطا زاوسنارف-ً ءاسم15 ةعاسلا23/10 دحألا•
 ةودن( ةيسلدنأ- ةيبرع- ةيدوهي ةينيد ديشانأ ، ةروصم ةزورطم مينارت
)ةروصم

.)ءانغ ةشرو( عامسلا نف: ثيغ رداقلا دبع
رابكلل لمع ةشرو-ً ءاسم15 ةعاسلا24/10 ينثالا•
اكينايان ةصقر سالكرتسام :ًءاسم د30 و17 ةعاسلا25/10 ءاثالثلا•
يدنه كاتاكصقرلا يـف يـفوصلا ريثأتلا :يردوش شوغ
بابشلا ةشرو- ءاسم17.30 ةعاسلا26/10 ءاعبرألا•
، نيرشو ورسخ :رافنأ يليل-ً ءاسم15 ةعاسلا27/10 سيمخلا•
نونفلا لالخ نم ةئشنتلاـل بعل ةحول :يماظنل عرابلا لمعلا ىلإ اًدانتسا
)ةيقيسوم ةيفلخب ةيرعش تاءارق هعبتي سالكرتسام(
:يكسنيمليه ريبك-- ًارهظ14 ةعاسلا29/10 تبسلا•

.لاب ةلصلا و لمأتلاو يمورلا نيدلا لالج

سالكرتسام
ةیمقرلا يفوصلا ثارتلا ةصنم عم ةكارشب
www.sufiheritage.comىلع يرصح نمازتم ثبلا

ةیفوصلاقرطلاعامس

http://www.sufiheritage.com/
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صقرللةفورعملاعاونألادحأوهو،دنهلالامشفكاثاكلاصقرأشن
ةصقرييتاوكحووصقار(راكاثاكقرفتماق.يدقلايدنهلايكيسالكلا
صقرلاوىقيسوملالالخنم)اثاك(ةيليختلاصصقلااولقنو)كاتاكلا
.ينيعلاوهجولاتاريبعتوديلاتاءاميإوةيعاقيإلامدقلاتاكرحب

،كاثاكلاةصقربةمهلمشويعلامأةلثمملاوةيديموكلاةلثمملاانلمدقت
ذاتسأعمبابلألارسأيوتيود،اماردلاوتاياكحلادرسملاعبةيوهتسمو
ديعبسودنهلالافتحاةبسانمب،ارشيمجونأميظعلايدنهلاصقرلا
ةيرعشلاصوصنلابوهوملكشبدسجتسثيح،".يلاويد"راونألا
.يلقصلايزوفعيقوتنميعادبالالمعللةيلالهتسالاو

فةيقيقحةبرجتنوضوختس،يقيسوملفحدرجمنمرثكأمكليدهنس
!ةميظعلاةيدنهلاةيقيسوملاديلاقتلابلق
نانفورضاحلارصعلافراتيسلافزاعمظعأنمدحاووهناخركاش
مسابةفورعملاةيلامشلاةيدنهلاةيكيسالكلاىقيسوملانففريبك
.ةروهشمةيقيسومةلئاعفدلو.ايناتسودنه
ةسردملريبكلايبولسألاثارتلازيفربديهشذاتسألاملعملاهدلاونمثرو
.اهنمنماثلاليجلاناخركاشلكشييتلاةواتيإبىقيسوملا
ةمغنجاتنإةداعإفحجنيذلا،"غنايكاياج"ديدحتلاهجوىلعهبولسأ
.تايناحورلاباًدجطبترموةياغللديرفبولسأوهو،ةلآلاىلعتوصلا
تايحرسملامظعأرضحثيح،هرافظأةموعنذنمهبهاومترهظ
ةيقيسوملاهتالفحربتعتو.ةرشعةيداحلانسذنمةيملاعلاتاناجرهملاو
ساسحإعمةرهاملاتاعاقيإلاجزمتثيح،ىسُنتنأنكميالةديرفةبرجت
.ىهاضيالناحلألاب
هبشلفوصلاويكيسالكلاثارتلاةريخذىلعناخركاشدمتعيفوس
.مالسلاولامجلانعربعمومستميقيقحلافتحايدقتلةيدنهلاةراقلا

2022 ربوتكأ24 نینثالا– حاتتفالا

رونلا نمملاعم
كاثاكلا صقر يف ذاتسأأ ارشیم جونأ و ةیدیموك ةلثمم-شویع لامأ
يلاوید راونألا دیع ةبسانمب

.ةینفةریدم،ریمأةفیطللوراك

راتیسلا ةلآةلفح
2022 ربوتكأ25 ءاثالثلا

)ةلبطلا(خومشیدوناتناشو )راتیس( ناخ ركاش ذاتسألا عم



ةقاطلاوءايزيفلللهذملاهموهفمويمورلانيدلالالجةيسمالاهذهمركت
.رشعيناثلانرقلالالخةيوونلا
..تارذلاصقرةريهشلاهتديصقصوصخلاهجوىلعو
ةينوقنمكارتألاشيواردلاوييقيسوملاةقرفبةرملوأـلناجرهملابحري
ثلاثلانرقلاةياهنىلإهلصأدوعييذلايولوملاعامسلانمعطاقميدقتل
وةيولوملاةقيرطلاديليفناطلسيمورنيدلالالجنباسسأامدنعرشع
.ةيحورلاةباطخلا،ةيكرتلاةغللاباهامسيولوملاعامسلافهتقيرطعدبأ

حابصايحل...تنأاي
.صقرتتارذلاف،عمليكرونعد
،ةوشنلابةحماجلا،سوفنلاصقرت،نوكلاصقريهلضفب
،لقعلاودسجلانمةررحم
.مهصقرمهذخأيثيحكنذأفسمهأس
،صقرتءارحصلاوءاوهلافتارذلالك
،روننمعاعشفركسولوهذةلاحف
.نونجملالثم
،انعاًريثكفلتختالتارذلاهذهلك
،ةديعسريغوأةديعس
ةكبترموةددرتم
بوبحملاروننمعاعشفتانئاكانلك

)1207 ـ 1273( يمورلا
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د30و18 س28/10 ةعمجلا

فھكلا لھأ
ةیسنرفلا يناتیرب ةنیدم نم ةیفوص دیشانأو ءانغ
رخاموش رییب ناج نیوخالل امیركت

د30 و20س28/10 ةعمجلا

... تارذلا صقر
يولوملا عامسلا ةعور
ةینوق شیوارد و يقیسوم ءادأ

تيذلا)اسنرف(يدقلاقوسللةرايزلاعورشمعمنواعتلاةرمث
سيولقرشتسملافرطنميناتيربف1954ماعفهؤاشنإ
بهارللاميركت-فهكلالهأةيزمرفكرتشملالوحنوينيسام
رايبناجتلديمبًارخؤمفوتونيريحبتنمهذاقنإتيذلا
.رخاموش
ىلعامهعادبافثيغرداقلادبعويلوفيرنايتسيركزكتريس
زروجلانموفهكلالهأةصقنمىحوتسمصاخثارت
بألاروضحب)اسنرفلامشنمةيناتيربةينيدةديصق(
نمنابهراضيأورياشالفرييبناجبألاوزيبوللابوتسيرك
.سلطألانممادرتون
نايتسيركعم
ثيغرداقلادبعويلوفير



La voix pure du jeune chanteur Armin Muzaferija,
leader du groupe «Tesavvuf Ansambl Mesudijja»,
accompagné du tournoiement des derviches
permet d’appréhender la culture musicale
de Sarajevo et plus largement de la musique
balkanique réinterprétée avec des sonorités
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ينففارشإتحتويلقصلايزوفروتكدللةيلصأةركفىلعًءانبلفح
مالعأرابكدحأيركتيماتتخالالفحلادهشيس،ريمأةفيطللوراكل
.قارحلادمحميديسخيشلاوهويسلدنألايبرعلايبرغملافوصتلا
لاثمأفوصتلاخويشرابكنمةاحوتسمو،هسفنيواقردلانمةردابمب
دمحميديسخيشلابلافتحالامتيس،راطعلانيدلاديرفويرتششلا
ثيح،فوصتلاقيرطلقاركولسبرهتشايذلاخيشلاهرابتعابقارحلا
دقف،ريبكلكشبعونتمفوصلارعشلاوبدألافيعادبالاهثرإنإ

ناطلسمهلأولب،كلذنمدعبأىلإبهذوبرغملادودحزواجت
فيناثلاديمحلادبع،رشععساتلانرقلافةينامثعلاةيروطاربمإلا
.نايحالانمريثك

يجحناورمويضاقلبديعسبءاقللاديدجتلةحناسةبسانملانوكتس
تاوصأعورأبيبوحصم،امهنمدحألكبةصاخلاةيقيسوملاةقرفلاعم
ءانس،يريوصلاميحرلادبع-يسلدنألايبرعلابرطلاوعامسلا
اعيمجنحنعتمتنلاًعمنوعمتجيسمعن–ثيغرداقلادبع،يتحارم
قارحلادمحميديسراعشأربعةديرفةيحورةبرجتوقيمعليوأتب
ىلاةراشالانمدبالو–ةيقارحلاةقيرطلا.ةيفوصلاهدئاصقةيلامجو
يقيسوموهو،اوجينابودراودانانفللةيرصحلاوةزيمتملاةكراشملا
فاصوصخةريبكلاهتربخلاًيلودهبفرتعمينابسإىقيسومملاعو
.ةيفوصلاوةميدقلاىقيسوملا

اهِّبُِحب ُتِينَفىّتَح اهِب تفِلَك
ِتَّرَبَل اهاّيِإ َيّنَأ تَمَسقَأ وَلَف

امَدعَب ِمهَولاِب َسانلا اهيف ُتطَلاغَو
يتَدرُب ِلِخادِب ًاّقَح اهتنَّيَبَت

)1845 م( قارحلا دمحم يديس

21س–29/10 تبسلا

يماتتخالا عادبإلا لفح
ةیفوصلا ةبحملا بطق قارحلا دمحم يدیس
يسلدنالا برطلا تاوصأ عملأ عمةیقارحلا ةقیرطلا نم ةیفوص دئاصق



ةریدتسم دئاوم

:نوعقوتملانولخدتملا
-اسنرف(نالطأزاوسنورف،)اسنرف(رافنأيليل،)اسنرف(ينارمعلانيدلالامج،)دنهلا-اسنرف(ريمأةفيطللوراك،)اسنرف(كلاملادبع
،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(يرابليئاخيم،)برغملا(يبنلادبعنبةموطف،)برغملا-اسنرف(يزيزعدمحم،)برغملا(شويعلامآ،)برغملا
رجريبةميرك،)برغملا(ينانبماركإ)برغملا(ينانبةديعس)برغملا-اسنرف(ياراجنبرونلاوبأقراط،اسنرف(قوشنبظيفحلادبع
ناملس،)اسنرف(فريوشلابيطلا،)ايكرت(يبلشيسآ،)اسنرف(اراكزيول،)برغملا(شيشدوبقيفوت،)برغملا(ناجميوبنيدلارون،)اسنرف(
-اسنرف(ينايدريشبناميلس،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(غابدلازيزعلادبع،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(سكوكينتروك،)دنهلا(يتسيش
وداكسوسولكوكوستسسيتموك،)اسنرف(غنيرويدناج،)برغملا(يرداقلالامأ،)ايلارتسا-ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(ليودكيداو،)لاغنيسلا
رييجلافونوربناج،)ايكرت-اسنرف(رينيجريايسدق،)ادنك(رارأليامييارفأ،)برغملا(شيشتوبيرداقلارينميالوم،)نابايلا(الور
دمحم،)ادنك-برغملا(نوسريرجكيردور،)اسنرف(يورفوجكيريا)برغملا(يرهفلايسافلاسيردا،)اسنرف(ريشالفرييبناج،)اسنرف(
قارحلايماهتلادمحم،اسنرف(يظيفاحودبع،)اسنرف(ليرغسينيد،)برغملا(يناغدمحم،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا-برغملا(يملاغ
ايرث،)اسنرف-برغملا(كارفيايرك،)اسنرف(يجبيإداج،)رئازجلا(تمكحيراس،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(يكسنملهريبك،)برغملا(
وريمورزيبوللابوتسيركلانيدراك)برغملا(يوايحيلاسنوي،)برغملا(يسوسنكلارفعج،سنوت،)اسنرف(يرايخةزيراب)برغملا(لابقا
ةايحةلئان)اسنرف(تريبلاميريث،)ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا(لاشرامنيرثاك)برغملا(ينيعلاءامىدعس)سنوت(ريمخرصان)اينابسا(
تايالولا(زنيبورثينيك)اينابلأ-اسنرف(يمانيقسيرنيإ،)ايكرت(كروتزوألادبع،)اسنرف-برغملا(يوافنيمأدمحم،)ناتسكاب(نون
)رصم-ارسيوس(ةمالسميهاربا)برغملا(رهاسدمحأ)برغملا-اسنرف(وموردلاخ)اسنرف-برغملا(وكورفوتسيرك،)ةيكيرمألاةدحتملا
فيرشلا)برغملا(قيفوتلادمحأ،)رجينلا(وسوتامالس،)برغملا(يلقصيزوف،)برغملا(يميحسلاىفطصم،)برغملا(يحيبصلاةنيمساي
.)ايناملأ(نروبنوشنوفساطيسيليفةريمألا)برغملا(يناجيتلاميهاربايديس

قحلادبعونورب،)اسنرف(خيشلانببلاغ،)برغملا(نابعشنبقاورلادبع،نيدلاوملعلاراوحيبقيثوطابترافةصاخةفصبو
-ادنلوه-برغملا(يتبسيرم،)سنوت-برغملا(فاصسانيإ،)ادنلوه-برغملا(يورعلاداؤف،)اسنرف(نايرابساكالواب،)اسنرف(ينودرديج
..)برغملا(بارتلاىفطصم،)اسنرف

.اءاسم16 ةعاسلا22/10 دحالا- ىنعملا نع نوثحبي ءاملع ماةفرعم و دجو•
.ًاحابص10 ةعاسلا24/10 ينثالا- فوصتلا بتك تاهمأ ف ةيحورلا ءايميكلا•
.ًءاسم5 ةعاسلا24/10 ينثالا-دشر نبا ىلإ يلازغلا نم : فوصتلاو ةفسلفلا•
احابص10 ةعاسلا25/10 ءاثالثلا- سدقملا صنلاو مولعلا•
ًءاسم17 ةعاسلا25/10 ءاثالثلا- )ةقراشلاب ةمكحلارادعم ةكارشلاب( لبقتسملا ةبتكم ءاشنا :ةمكحلا تيب•
Science ةيسايسلا مولعلل يبرعلا ملاعلا ةيعمجعم شياعتلا لوح ةرظانم : قالخألاو مولعلا• Po Monde Arabe

اًحابص10 ةعاسلا26/10ءاعبرألا ـ
.ًءاسم17 ةعاسلا26/10 ءاعبرألا- تاذلا قيقحتو ةيديلقتلا فرحلا نف :ةوتفلا•
ًاحابص10 ةعاسلا27/10 سيمخلا-)ناسللا ىلع ملع-بلقلا ف ملع( فوصتلا ف ةيبهولا مولعلا و ةيبسكلا مولعلا•
.ًءاسم17 ةعاسلا27/10 سيمخلا- ةيحورلا ايجولوكيالا وأ ،لحنلا ةءوبن•
ًاحابص10 ةعاسلا28/10 ةعمجلا- ؟ةراتخم تاطبارت :نايدألاو مولعلا :نايدألا يب راوحلل ةصصخملا ةريدتسملا ةدئاملا•
.ًءاسم17 ةعاسلا28/10 ةعمجلا- اسنرف (Vieux-marché)يدقلا قوسلل يحيسملا يمالسإلا راوحلل ةرايزلا عورشم•
10:00 ةعاسلا29/10 تبسلا- ةريدتسملا دئاوملا ماتتخاو زجوم•
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ناجرھملاب لمعلا قیرف

يلقص يزوف
سيئرلا

ينازولا رداقلا دبع
سيئرلا بئان

يلقص سیردا
ريدملا

ریمأ ةفیطل لوراك
جما78لا ةريدمو ةينفلا ةريدملا

يملاغ دمحم
ةدايقلا ةنجل

اراك زیول
ةكراشم ةنانف

يلمرلا كلاملا دبع
يرادا لوؤسم
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 لھجلانإف ،ةینانألا وحمت نأ ةفرعملا عطتست مل اذإ
.ریثكب اھنم لضفأ

)1273-1207(يمورلا نیدلا لالج
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نوــــــــــــنضتحـــمـلاو ءاـــــــكرــــــشلا

لاصتالا ءاـــكرــــش

ةفايضلا ءاكرش

نويمسرلا ءاكرشلا

مالــــــعإلا ءاـــكرــــش
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ةیفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرھم
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ةیفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرھم ةیعمج
ةرامع ،ازومیم ةئزجت ،لماكلا يالوم عراش

.برغملا ،ساف ،30010 ،3 قباطلا ،06 مقر
22 18 93 35 (5) 212 00   فتاھلا
39 62 62 35 (5) 212 00  سكافلا

ينورتكلالا دیربلا
contact@festivalculturesoufie.com

ةیفوصلا ةفاقثلل ساف ناجرھم


