
ل!صلمؤاللىضاإ

صحىحى

ؤ-ن*نوءواهى،،الممهسحاىاالمقامةدانيى،لابنادخلحين

كان،ءم!ددةواصواتينكثيرالىخاص!ريقعنيؤدىفنالىيروى

واحد.آنؤباومرددااصبلا،افؤاداالذكيالفنانفلك

حض.نفيللاونوا!.رقطبما،الاجيالتبراثالىاستئدلقد

مسرحمن-"فحوا،!لالصمضضا)ب،!لمرخهـانمسرحمنالمقامة

اهـ-معرفتهالذيالم!رح"نيميزهلا.فعايامسرحالى،4بالامكانب

-."،طةبالو!يتمؤ-4اضهئبلاانالا،العربب"الاهةغ!راخرى

وراءهـرة:مرتنجمهورهمنيخةبىءاكللاخبالفياهـانفا

يغنيويتكلمو،يحبركهطارياا!هيةوراءاخرىومرة،مفاءةستارة

.عنهـانيابةويرقص

اىا4وصاءارذياظلاخيالىمممرحكانفقد،هذاعداوفيما

كلالمقو"ات.41فعلي!اوررصابنداذيالال!بنشمسالعبراقمنءصر

درزان!ؤئ"بئوصهغة،محددوهدف،واضحةمسرحهلأنظريةله

شغوؤط،،وجمهوركتوبة5ومسرحيات،ا-مهورامنللاقترابوطرإقه

."ؤدونوفن"نونوغناءومو!يقىوالوانواض-واء،المعرضوثور

رساكط،ؤيمسسحهمقوماتمنبعض،.الداابنوصفوقد

اجمابةالاولرامىضهل9،،"مولاهمبناب2الىه"،لهصديقاًلىوجههل

قا:وتطبينطريةاظلانجبالفنفينطرهوجهةسسطوهوفقال

وبروبرت،ورءخوصه-رسمتاذا.ما.الم!ونبرابراتءنصنفت"

؟بدبرايته،باسبهعاستارةاوجلوت،بالجمعوخاوت،مقصو!"

.اخيالاكذ)بالحقيقةيفوق،المثال

"عااور:-صةاواككلريةاءما!ياالتطبيقيج!معالقولهذاوفي

لالاختاوفكرة،اتطبصقاجازبفياًاستارةوطلاءوتبويبهاالثخوص

ضاة5،يةالنظرجانبءؤيا!رضالى1ءالازضممثاعروخاقبالجمهور

اتجسبانا:وهو،االامالفنيالمبداتا5الاخيرةالنقطةهذهالى

فميلأ،-ن.4ذاا-سحاوجودوان،المسرصياالعملحقيقةهـ-ووحده

هـ-لمزحو.عاىرض511هذاتخيلفىو(-سى،اك،سامامالبرض

.الانح!اء

فنه.وهـ/بيئاخلافاوجهعلىمراحةدانيالابنبنعيثم

الاصوا،تهددمبداعلى-يقوماًاظلخي،لانالىالنظرفيوجه،المقامة

:الشخصياتبتعدد

واحت!جبناظرشخصكلعنواصدفاجىمنهؤاماذ

صما!.واحمدمجمنجماهيراىاقيوجهون-دهذااىاوهو

هونحقيةنظارةهم.شبهودهسلبيلفيمالاودفعوا،لرؤيتهقدموا

"و.كظارةاهرلاء4موااذاالالهقياملاؤنهانيطمدانيالوابن

الاحداءفيإشركهم-وفئيا-ا!ونةلطلباليهميضوجه-مادإاسلهذا3

باباته.منمعينةؤكمواضعل.!ماالخطاببنوجيه

يخفة،!-ذابه-دحقيقية"مسرحب"مادةدانيالابنيقدمثم

مضصفيماالمقامةكونكانتالتيالعباراتكداسوا،اكلام!بحور

الثخصياا،نبعضاويخلطد،فنيةجواهرجميعائساوينتنى

لئزلمبئالينز!بئا

لما!لركؤ!ضقغ

اخاطبة،،ارشيدام:الانكأىبهنناتزاللاالتياشعبيةاالمسرحية

إةعاجببر،لااهأظا،المزيفلشاعر،المدلىالفبطيا)كاتب،القوادة

ارواحمندكثيراهنم(اكسبالرىالذيالادجاا)طبيب،اجوفاءا

.الخب،لط.ف:با؟ةفينجدهمهولاءكل،ض!اياه

هوالرلي-أفيءال!د!ءانؤ،وغريبءجيب:الثانيةابىابةفياما

:/ا-وقاءنهـفاهوشخمصياتبمئاظروبر،-صه،ا-مهدراامتاع

،اداورووا،اكجمواورعوذو،الاعشابئعوبا،احاويوا،الواعظ

اغ.آ..الؤنجيلأوالراقص،الافيالومدرب

،وقاررء-واقعمن،لدافيابنيننهزعهسااثءخص-اتاءـزرهكل

زءاي،المقصوصاتطرإقعناسرحاعلىفنيطوبرودااهاويجعل

ا،ودواللابيحركط،برعدينذاتدمىالىاجلداعلىر!م!،طريق

*ثناءه:ءرض،ؤضة"قحهاةدانيسالابناهاشىء/ثم،ستاروراء"ن

ا"قيايث!كوء:هافكبهر،حالهـاايضاوتهرض،الاداءفيمهارتهـ،

الظاوورأعة2اةايتجاوزالمشاهـديجهلمماالالصض!طاءبغية،للعمهور

كلز:اءطراافواه"نارزقاينتقطوناناسمعالتعاطفمنشيءالى

.اقردام"رةعلىاعضمادااو،افيلىاخرطوماوالثعبانانياب

ء،!اوررحيالفنقفهءةلخدءكأدان!بالارنصققهمااءـ!كان

ال!وادزاثبتتربظوهو.الطلخيالوؤنالمقامةبيصنء!ربطه

انرب--!اؤيالمسرحؤنتاصيمااجلمن،ولازماجوهبرياكانانه

اعربكأ.ا

العرببالروحفكه!والغوراًلاثرب!بدالمقاءةفنكانفهد

اب(--الروانبثقتمئ4.اقصةاؤبونمهدانفيي4ر51االارداعولمحط

كازواليه(لا.ويطحكاهشامبنعيسىحدإثفي)ال!!رية4العرإءب

الفكاهيةاقصةابابيطرقواانارادواهـااذاا)كتابجهودتعىود

اقص!سافيالتونسيبيرمومحمودمالحكضتوفببقيفعلكانمثلما

الممعلةمالقصةفيار.وحافيابونبمنجبريوبديع،ا*توبةا

اخأامناللونهذاالىالعر،بالمسرحيالفنالصضنادجاءلهذا

هـسطوكان.الاجيالعبرومسضمراحياياللبانلهصمانابالذات

ؤ-وؤفقداضمثهليافنإ!نفان.ا!ربيللمسرحثميثاكسبا

التصاوب--خلالى"ن-برا)وساطةاننمثيلحدودعنداظل،-اخيال

غر!"!العربيةا!رض-ذلكمع-اهنا!قىاحفظوفد-حركةاةا

التمثبونيعوفواانللصبقدراذاحتى،ا."اوتطلع!ا،بالمسرح

ععشاكاسالقرنوطوال،عثراثاهـناالقرناًوافر.فيبالبمثر.

ارقرنذلكاوا!!!ذوالمسرح!اتالمسرحيةينفوا.الفرقثم

جديدكللالىءفباتومهباةصئالحةارضامعاافنؤاالبثروجد

ا،ق!اوانجرفياضقىاانابث"،ا،كللخيالمسرحانغير

!ححهنوذلك6البشريالضمثميلبفننالعشرينواوائلعثرالتا!ح

المضح!الفصولهـندعضامصرالىدخولجورجا-ورياالفنان

موضوعا"ب!ىاستمدار!اوا،المر"جلةاالكوميديافنعلىالقائمة

سوريا،فيمزدهراآنذاك،وكانالتركيإلطلخيالءنوشخصياتها
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"الحمامأ)؟صلمثلالسصوريالكركوزمسرحياتبهضيتاملومن

جورجءصرالى-مإ،1اتكبمااوالكو"-طريا،كو"جمديامنؤي"مايقارنو

ابئري.االم!مرحعلىواضحااكللياسحالمصاثريجددخول

،وابرزهم"صرفيالمخاراونقدمهاذيااظلياالتمعيليالفنؤكان

واهـتي،إط!ورثم"توكبالى"صرمناقئهثروالذي،دانيالابن

اى"رحاةاالانتمالور--نبينهتماعيةوالاصادينيصةاالمحظوراتحالت

الصور!ثبسلوءـي-آسه!ؤيمشاد!ةفنونخطت!ااء!ةتاصةمنطقه

طريقهعرفقدامهثيمااهذاكان-المكلىباالتهثيلءصبذلا،بالبشر

كا"لا،عروا!،،مابهـرزاواصبح،ا&مثريالمسرحخشبةالىاخبرا

."صرحثنفي

التيالمسرحيةاءميغةافي-لةدقيقابيللهعلى-نئظرانقبل

مسرباشكالفيئذرانعلمينا،اقروناعبرالمعبربتخلصت

ورياولىومصرالعراقاءربيةاابلاداءرؤصهااخرىمسرحيىقىوشبه

لمربي.الغرباوبلاد

ماساةعرضعلىقدموهـو،الت!زية"-رحقام،ا!*راوؤي

مشاركةهورالجه4فيةشارك،عاماعرضإاحسيناوآلامكربلملأء

ب،3والمواا!امةاالاحمت!فالاتببسنالعبرضويجمع،وء،دب"وصدانبة

ادتالىا)تىال!وادث"ممهليوبهبنإهةالمشالنفسىإبيعفىو"ظاهر

احس!ين.ازر"قي

نمرء!ننلةؤلة:ونعرضوهو،الهامرمسرحقام،امصروؤي

والغئأءارقصابينو،جمع،افتفرجىونحوووويتحإق،اعراًءافي

والم!لد،يلرادااو،قياقاداواازكبماالحكومممرح،ضأاقام،بة،.ر،ةثهلىوا

علىسابقاان3ؤدالمبرحيالفنهـذاانال!يم-وفهقويرى

الساء!ر.مسرح

ظاوتشإصت،المحبظهبئفنء!رعر؟مفءمثرالتاسعاقرناوفي

يصهـهـالفنهذااننتينفنونمنيقلأ"ونكافواماامعضفاوصا

،ؤاضوع!واإرف!بهااإمشهدفبركلضها،مضء!قىؤصىولعرضعلى

وعر!رالس*وىاو،الاجتماءبائفدااىايرميالاخروبعضهـا

.لطاتا

ؤكابازونجطالاإطا)ىالرحالةشاهده"8،الاولطا:؟عاقبيلىومن

سرص-تانقه-ءرتان.قلأهتوؤيهبمفبرااقيمعرسحفلفي،1815م4ع

نقداجتماعيمنونجللموان-التبرفيهيالمضحكافصلااونالاواص

،لمحعوة"و،مالمنعندهايسبمامتفاخراالبلداًبن.إظ!روفيه-

مف،اخروفباا"ويرأمر.لهيولمانبقصدبيتهالىاجئبياسائ!"

لأو،اخرىوراء!بحجةتتعللازوجةاواكناتمامباثم،بالدجاج

!هو،والادامالرائباللبنمنبثسءينئءانمنبداا&!اقحيجد

قوت.ممطالبيت،!طماكل

الح!اجتجذ-لراىا-بوضوح-ترميث!،ا)مانبةالمسرحيةاما

منو!صط-قءىءفتصرض.يهنالبخارالوسطاءصن1دلسهبئامن

جصلملاالاولراع،صل-بوعاحاجعلى6المؤدوجلنصببلقطمهؤلاء

جملاالاول،باعجملوصاحبحاجعلى،المزدوجبرا(نصبقامهؤلاء

ذهـبثماهـ4صدوقااهدالهالىيرمياائهاص،صبهوادعىؤيىء

اجطببنااممناليهار!إضااان!!هاحتفظهـما،ا:فسهبهفاحتفظ/

يدخلجن،اصليرااًلمداساءربمحففو/.اور?ببحاوالحمللكأيلا

اهـداس،ص-بءنقص!ون،ا!هبةفحوتفتال!ويا!ملاصاحب

حامية.علفء

ء!سحيأ"هافيوذاك،"ممرجةعلىاكللاخيإلفناثريتضحو

4-سيئااافىياالص،تبالماديالعقابوفي،التربهببالبسيطة

قبلها.المدلى

اقيمعرضفيء:،!امثلافئج-دالحقةالانونقاديةالمسرحية.اما

فلاحوموضوعهاعلبم"حمدانجالمنواحدختانبمناسبة0183عام

الامنهيدقعلم(كبيربمبلغالمدولةمدينانهلجباةاعليهيدممي

وهنا،بالاملاقؤ*عتذربإلوؤأءالجباةويرطالبه.معدوداتقروشا

ويكون.ا&مبنفي4بيلقىثم،موجعاضرباويفربارضايطرح

الماليعةاهـشاويبااءمب!منىامنتحررهان-بعدمن-زوجتهعلى

الامر.لاوليتقدمهـ-ا،اجسديةوا

والأراجوزال!لنجه"لاثراجرإثةاالمسرحيسههذهفيويظهر2

وفي،ارضاعوضينالفلاحطرحص"ش!دفيالائرهذايظهـ-ربةمعا

4-زوج!سوالوو،ا:لداشيخلأحصانبفي،لا،ض*كةاستفاثاته

رأسها.وبعصبه

برعضءضهاتبيىص؟لتياعريانةاالاغراضفييرظهركما

الاخرىالفسخصياتتقدم!،اك!المباثرةوالاستحاباتاثخصيات

وعرض.حرجبلاوتقبلبصرا!"تقدمارلفوةا.الاغراصهذهعلىردا

امروضالماليةاونتالج،نضالبلايتمالحكامعلىجسدهااملاحازوجة

المحسىوهـو-الفلاحمنوالضحك.معاوآليةمباشرة"والجسد

ضحكمنبعضايضاهو،القريةمغفلبملهرواظهاره-عليه

الضميبرومقداناصانايتمهـءنوهو،ال!لونج!لالاراصوز

تام!ا.فقدانا

وبيصنالمسرحيةهذهبرهنقربطان-ءـذامع-الواجبومن

منيتخذالبساطمسرحكانؤفد.المغربؤىاجمساطامسرحظاهرة

،المغرربملوكاىاوالانتقاداتاثكاويابليغلةاداةالتمعبلمياالفن

ومقبولا.خلإفاائقدا،تجعلوالفكاهةاصجةامناطارؤيوذلك

فيالاطار"تمانهالوجدنط،عوصجمنافلاحامسرحيةتاملمئاولو

وهـوالا6الغرضىذاتالوسبلمة،وتحققنفس،وتشخدمذاتهالبهيح

لابلاغاداةالتمثبلفن!خدامواسه،الاجتماءيال!لممنالشكوى

الذينالمصظصنانعنديارايوا.الحأكممسامعالىاثمكوىاهذه

علي"حمداولاداحدختانحفلفىءوضينالفلاحمريلأقدموا

.المغرباليلءساطامسرحب!إنيماصلمةعلىكاتوا،قد183بةعام

بعضرتصو؟وئضجالمسرحيئلجودةاجدهاررياكفسيرهوذلك

يعتمدفقد.كبا!ااررهرسىالاجتماعياعقدا؟لكووجود،شهخصياتهـا

هذا-الصادثةالكلمةإقولكيالممهرجالممنوحةالتهقلميديةابرخصلأاعلى

طوإلا،مراناانبدلار،ا:فسىوثوقعلىايضايعشمدولكنه.حق

.اوجوداأـىابهد؟عتقدثديمةوتقاليد

ا!سرصجمةالاث!الهذهفينجدهابعصئهاؤئيةخصالصط"مت

يليلأفيمال!ااجمايم!نو،،كأاكومهسواء:!ايةالماسو-المتعددة

هذهدىوواضر-،ثوياحنىعوراانظارةاج!ورحضور-

.اًليهالكإبةةمعانيباحسمنالعرضملك!صوهناالجمهور.اعروضا

.حسابالفسخطه-اواـرضاهويحس!ب2،ومعنويامادياافنانايتجه

مثلماا(-س!يخةا!حداثفيافعلبايىشاركاجمهوراءـولانبل

!اديالبدفياوالاسهام!حببث،الت!عزقي.ءسرياتحالةةىيحدث

-..اصحو

لام!"،2تعبم،بالمجتمعالااضص،!:عبودةالم!رحياتهرهأن

الحارةاشكوىاعنتعبر،كم،حال4عن!ات!نغصلولا،وتجسدها

الفلاحمممرحيلاا!حافييحدثمعلهاالمجنمعجسم،؟ا!هاكلمن

،.عو!هص

فيالبساطءممرححالةي9لتمعتح!دثاحالامنا)عثهكوىانبل

ألىالمبسطونلمحيمهيرءوجهاذ،ذاص"ةيفريدامسرحيالوناالمغرب

ارأ!دىكلوفوالمرحاغكاهةامنجىوؤك!اولكوصراوإخزنادار

ايىابسىاللموم"نقئاعاوجهـ"ءلمىوجعلى،الالوانزاهىلباسامنهم

احفرةاامامالجر/خةا"كاهاتالةصا?-نبهـاإلم!اامن.اـجته!ن.

مجموعاتوالموكبتلةءقاولرإقاوو!..استحياءاوخجلدونالعلية

بد!وفها.اطوالفامحمط

صماعأكلتاخذ،ا)همرساهـ"اىاالكلإصلوحتما

اهـصبالاضافة،مسلميبماهاتق!ل!م-شوع.ؤبمثم،لهاالمخصصرمكانها

اذت!قادبلمبر،نباالغالبلمحىتتئاول؟مر"ءلةترونالتيلواقعةا

'-



..)1)لمطانالم!الىدفكاواهملتبليغالممشخصونيسحله

متمهـددةؤئفيا(وانبينتحهعالمسرحيسةا)عروضهذهانس

وااثوارعيةااءصروضاطابعانكها،واأتهفلالرقعى،منها

.وكو?يديويماسبنهـ،،معظههايسودالكرنفالات

وثائععلىيقوموبعض!ا.العروضأهذهم!ددةنصوصلاانه-

بمعنى،مرتجلةاوعفوب"بطريق!ةتقدماليوماحداثمنمنتزعة

ا)فنصلأالقدراتمنالمشخصمخزونعلىيكونتقديمهافيالعمدةان

بذاتها.مواقففيتقديههايسضأيعانهيقدرالتيالمختلفة

هـفىاضهيرعنوتعبر،لشعبدائهساتنظرالعروضهذهاًنس

ويأخذهمذا.اأمادلالقصاصينالماكثيرافيهافالمذنب،الشعب

المقرءلأ.وهو،كلهالعالممهرجيعئسدالممروفاثكلالقصاص

اأتيالهجديدمحالاوتبعضالى-تقدمماصوءعلى-نظرنالوا

نااوجدنا،كلهالموببماالوطنكلالمسرحيونفنانونابهايقوم

معا،اشعبيةاالمسرحيةوالصيغالشعبيالتراثتسصمدالمحاولاتهذه

لواقع)تهثيلااثربتكونحقيف-"مسرحيةنهغسةلارساءمحاولةالي

.ا!م!تجوردةالفربيهلاالصيفمنووجدانهمالعرب

المفهـبتراثاىايستندالمفرب!يالصدي!ا!باهوهذا

شكلاطوالبمطالحلقةعروضمنفيستخرجالمسرحيالشعبي

ارحهنعبدا-يديديوان))أهامةامسرحيتهؤىوذلك،جديدامسرحيا

.،(المجلأورب

ربالمصوحكهاءشعراءمنواحدلتاريخالصديقييعرفروفيها.

اومقد"6معاوممئلاراويةالمجذوبشخصببةمستخلأما،اجوا&نا

لأ:المهروؤالثفعبيالمرحدننقا)ء!الرحبةالطويلةحياتهمنأوحات

منامامهيدورمسابانةفرج4ااقناعفيرغبةولا،هنالكايهاملا

هـل،م!"لأولاشأئرلا.لعبةلمجردوايسالحفقةهواحداث

مناسبة.!(حى"ا!لأ-الساحةهواللأ*بمكان

ناالمعهيظهرونوالممثلوتواحدممثلبهايقوما!مديدةالاثوار

مااذا،?تملاو-هميفرونوادخئونوالحديثاطرافيتجاذبون

*ولوكانواحلقةلفكلفيجميعاانضصوا،اللعباشارةاعطيت

الرئي!به!.الثخى

6391عامفيالاخرهويد،ممرفيادريىيوسفهـووهذا

هـرالسامسرحتقاليدمص-عاممنقلبلملأباكثرالصديقيقبل-

مهـ،راقومنأ"-ءركاكوء.دياومنالمرتج!4اثعبهلاأكوميدإااومن

إستخدموفيها"أغرافيرا"هىهاءكأكو"يديةمسر-يةكوضع،اةأحوا

اعفلىلمناقشسه،والخادماررهدثنافي:المعروؤةدلةاكو!المغة/

مى!بانللج!ورتوحي.معاوحيةطرجمهمثاقشةافكريةاالقضايا

صبالجههورفي!يشاركانيمكن،مسللمبهـوامامهيجري

المناسبة.اللحكلأتحين

ا-صةحاقيامامحكةهيالرب!يوسفعندالمناسبلةواطحظة

المئلهـشبينوالحبويالعضويالاتعصمالب!اويعئي،)الت!موح"

يبالييعودلاحدابالجههوروالنمثوةالتو-ريصلحين،والجههور

فعلا.يهثلاأخالينكلفهو،امامهغيرهمثلامهوامثلبعده

يصبحلي!ث،عمهقاتعبيراعنهيعبوكمثيمنامامهيدورماان

عنهم.نعيابةللتمثيلالجو!ور!بلمنمفتبنافراداالممثلون

الهـام:4كتاوفياحكيما4ويىقدعا6791عاموفيايضا!روفي

دش!لوراءسعيا،ءرال!طم!مرحنتجاوزانالى"الممرحيفالبنا"

الركوات-يممسرحشكلوه!و،واصالةبمى،طةاكثرللمسرحشعبي

المقلداكي.و

"اأغربفيالمممرحيةالحركة":مقال.المنيعيحم!نالدكتور)1(

.7191يونيوالادابإأة

والمقاد،سيةالراواو-اءاكياعاىالاءتى،دإفدمالمسرحهذافي

الىيس!مىلاهناوالعرض.اخراونوعمنمسرحيةقصةعرضلي

يدهـولا.واخيرااولالعبةانهعلىالمممرحيالفنيقدمبل،الايهام

هـاانصراحةلهميقول،برلالوضفيالاندهـاجاىاالمتفرجين

.كعيبرةادوارايقلدؤالمقلدواهذامحاكاةؤيمحاكاةهوبشاهدونه

فتقديميصلمحعامم!،نواي.مسرحيةمهوراتولاهناكستائرولا

يجعلهبل"فهورهجدرلاانهالواضء!وم"زتهةالمسرحيا)فنهذا

دائما.يقظس"

ناعإستطبالمسرحيالقالبهذاانالخدمتوفيقرأيوفي

باقلذاصكيفصل.معاامالميةواالمحأببةالمسرحيةاؤطعايستوعب

هـعالتأقامعلىالفاذقةاقدرةوااحركةاسهواسةمع،ايفالتكا

لأ!.لألبثا

ى.حقامو!وبايكونانيرنج!ي4فهال!،نانهنالكماكل

لاوالمقلد،اهـرحوروحالذهنحفورهـنلهبدلافاأحاكي

لااًنه.معا"مسضيينف-بالاداءعلىنادرةقدرةعنقطيبشحني

ويذكسر،الخارجمنيقدمهبل،فيهيردخللا،ابدادورهيتقمص

الحياةواقعؤي،مرفونهاذياافلانياؤلانانهالوقتطوالأجمهـورا

ولايقلده.و!صذاكذادورنض!مهاوقتافييقدمهذافلافاوان

يمثله.

اأكو"*دياالمرتجلة:كضكابهفىالمقالهذاكاتبدعاكذلكمصروفي

اضفاء،في،المرتجلالمسرحصيغةمنالافادةالىالممريالمسرحعلى

المسرحي.خلنناعلىجديدةحي)ة

منا:ثطةاالايجابيةبلمثار!ةتمحالصهفةهذهانواوةح

اسىارجعنااو،اننىاىاوذهب.المسرحياعرضافيالجه"ورقبل

والمسارحالمقاهيفييقدمهـ،نالذيالمرتجلالمضحكالفصل.راث

اىالمأضياا!رناواخرمنذوذلك،التمحجهءامحنمنوبهـهااشعبيها

كثيراالفصولهذهفيلوجدنااءالي،اال"رنا)ثانيءنالعقدنهايةقرب

،اوجدذاالحاليالقرنمناثافياالمقدالم!رحوببنفنبينيقربمها

وبر-دانوبرءبئاسرحاافنابرء-نيؤربء!،كف-بىاالةه.ولهذهثي

.الن!اس

لئفسهاحةرتقدتقلبدإسلأ4شعببثخصياتلوجدنطاذن

،للاستعمالجاهزةفكاهيةونمرا،اناساوجدانفيءميق!ةمجريات

ا!:أنبهايتم!ءبانققفيالفرورةكانتوفنيةبدنيةوكلهارات

علىتضفيكانتمهاراتوهـماالنطارةيرعإبكيالعروضهذهفي

،مماالطبقاتاننعددةوافنسليمااث!مولواالض:وعطابعالمسرحبماعرضا

،اأئاسالكثلير.هـنتعجباطيبةؤرجةكأالمعروفالم!مرحياتجعل

وتلفيوالمةرجالممعل،بينتقومانينبغيالتياحيويةااصلةاوتحقق

:االمسرحيا!رضقطبيببسناحاصراا)وقتفيقومياأقياأحواجز

خرج.وافىامئلا

الانع!(راههس*الى،شنبابوعادلاأتمت،سورياوفي

نها5الالمادةضرورةاىاودهـ؟-المسرحفي-أ:رافلآاالشعبية

.المسرححقلفبىحقيقيةعربلألأنهصسأخطق

كتاب-ا6391عامؤيرب"الممواأ!ثقافةوزارةا"نشرتوقد

بر!"مناهضهامهواتصل"كراكوز.-قديمعربيمسرح:))بعنوان

،ؤ:ثعمعربتلمسرحواصحةءقوماتم!نؤيهوما،الظلخيالبفن

زام!اولا،اثحا،ين:اسهمهـاظليةلمسرحب"نصساا079عامفي

خمائهلممن-عامةالكلخيال!نوفي-فيهاماالىالانالاريدت

الاستهاتفيل،ابعاصرالمسرح،فبممااحدثمعنلتقيتكئيكية

الانتماءالوا!:ءـذاالىلمحامضط.كاملىلآاستلانةوالمكاناز"انبا
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محذس!اوناالمسرحيون11اهذاي!!وم!،،المقاملآفن)ى

الىايضاالطلحءالءمرحفيهفتيلجالذياوقتا،في.اضحا

لاذعا.نقداوينقدهاالمجتمعاحوالفيطسالاجتصإع!لمضمون

حسالفصولالىالالقاتضرورةعلىشنبابوعادلويؤهـد

الالتفاتهذافان،د،لاندثارمهددةكببيوةاءدادمنهاتوجدالتيلظل

اصلباالاساسهـص،اماماالمسرحيالارثمنافادةمنيمثلهإمعا

حقيقية.عربيةمسرحيةمنهضةعاجمهتنهئيانيمكنالذي

المسرحالى+،ونوسسعداًلله:الشابالعوريالكاتبجاءثم

الاشكالاىاالأستنادانه!الاو،4ااعمامنهـددفياض!ةوبرف!رة

لفنيحققبأنكفيلال!اسوجدانفيالمتاصلمة،امثه!بيةا-ةالمسري

يتغابكي،اليهاالحاجىلأاشدفيهوكبيرةإ-ةجماهيبرالمسرح

عسيرالتفرجايجدهشكلوهوبرللمسرحالصارمال!هـلغرابةعلى

أتجاوزخاصاثقافيامجهودايبذل)المتفرج)يرجطهءما،التمبلعلى

قى.اقراداهذه

الناساهـىبرصانالىيس!هى،الذيالمم!رحكا"بانكها

قلوبيطرقانالىالاخرهومحتاج،رسالةاومغزىاو،اءبفكر

.اطرقااقصرنءسالنط

والشكل)ازماناماكياافيلا)الءكابةوتوساشنخدمتا81

للعرضمبرتجلاسيبدوانالىيسهءىالذي:نقولانالادق-المرتجل

الحكوافيوشكل)حزبران5اصلمنسمرحفلة)،المممرحط

المسرفير!دمو!ووقال،جابر)المملوكراسءفا"رة)والمقلداتج!

ولذا.ءجمصهاتهمنسالحكاإسلأحيعرضعنارحثاني":الاخيرة

الحي،اعرضاهذاالىتصلكياهكفةااوس،ئلاكلاستخداماتصور

تأم!لاىاالمضفرجتدفع((وءفيدةممتعة"((فرجة"اتم!اهاتيا

.هصيبر5

جدإس-سدةءممرحيةاثكالعنالمم!تةرابحثاهذاجواراىوا

يسداانالوبلسحاكتابئبعضصاول،واحدآنءصواء.دسة
العريضة،الجماهيرلدىمءقبولةت!وناً!الةوراءسهعيا،اتراثا

والنضبالصصوير"المعاصراًلمنظر)ءيرتناواوابانذانهاوقتافىياوتسمح

ويل!سإفرجوالفريداءكىماتوفهقيقف!ؤلاءراسوعلىءروالتف

عبداًلحكيمل.ثوثياًلكاتباستحياءءإى

يةوالمصر(اوديب)ايونايةاالاسأطيراحكيماتوؤ-بئخدماسهبخ

(وحكاياتالكهفاهل1لمرآناو!ص(!رزادث)والرؤ!لأ)الزإبى)

اصفقة)11السعبيةالحدوتةاتخدمكما.)البهارشهر)ليلةافا

باباعلي)لضءكةالفصولوا)الحائرالسهـان)اتاريخااد/اءوبهض

اًشنخممس(محلهوبلفىوكلافلبافبمورصاصةاجديدةاوا(رأة

!.عربضجمهوذالىالافكاربمسرحسكأيصلكي4كاهذاأ،اتبا

الاجئماعبمالعدلموضوعلمنلقشةليلةالفالىلمح!الؤ!دول!

عننقلأ)الشعبمالمسرحاسدتقابعضالىواستند(بغدادحروأ

اظلا!الوداباتليلةالفوالى"لأوحرامهعسكر))وي(برررت

انسانيةياتكوءهبىلنا،)بيقدم((قفة4وتابعيزيالتيرجناحعاى)):في

اكبير.ااروم!ورااعحسابانتزاععلىوقادرةبالفكر.!ةنابض

شسعبسهمهسحه(تخاقاىالىهىؤقدعبداًلحبهبم،شوقىاء،

":امفسالمناصريةااأفولكلوريةأقصصااوا!تغلالوالاسهاساث!كلا

اهذهفيم15اطارالمحباظاهرحدلىوا،فعلانجحوقد،ومتولىشفيقة

ظلتفموضوعهاىاطرتهكانتوان،دراميةطهـاقةمناحكاياتا

؟درةهـنكعيراحدءما،إهموماافيزومالمعقفنطرة-ذلكمع-

.؟لناسالىاوصولاعلىمسرحياته

ناعلى،العربيالوهـنا"ةدادعلىالمبذواةالجهـوده!دهنشهد2

حقيقية.ثمرةقيدي-اًخيراساخذتقدعندنالسرحاؤكرة

ولا،شاذامطلباإه!دلمعبربهةمسرحبءء"+ف"عنالب!ثان

هووانمس!ا،المسرحجقلفيءالمفهـرين،نقلةبال/شغل،ف!ربترفا

المعق!عنههومهـنهماؤ4جوارالى،عامشعثيمطلبايوما

راسخا.ازدهاراالعربيالممرحازدهارعلىءريعبن

التجارية-المسارحتقدمهااتنب!الكوميدانهذاعلىادليلوا

الجماهيرلدىكبيرارواجسإتلقى-شعبيةكوميديااهـاسهافيهي

الارثالىتسئدلااتبمااتلك-ا"عقفينكوهـديامنهلبالقليتحظى

ادريسيوسفمثلمثقف!مرحيكاتبيئجحوحين.العاملسرحي

م!مرحيىلآ:9يحدثمثلمما،العذباثعبيااالنبعالىالوصولى

معا.اخاصةواالشعبلدىمضاعفنجاحهيحيىء،"الفرافير

اتالمممر!فيهل!وظاثجاحافوجوالفريدالحيمتوثقون!ح

ايىها.ءالاضارةسبقتافنياشعبياالاساسات

السياسيالموقفبمسرحياتؤ،ئقانجاحاونوسسعداللهوإحقق

.معروفشعبيقالبفيلمصبوب

اهـىمباشرة؟لمسرحالمشتغليننطاقالعاماوعياهذاويتمدى

تونس-منسعزيزهمحمددكتورفيعلنالاكاديميينالدارسينطاق

بمجرديحظى)كياضطركدالمعربيالمسرحان-جامعيةالأرسائهم

عنعوضا،المسرحفكرةفيهاس!ورد،لنإذورفطفسطوكالىألانولاد

اءهوله.الىيلتفتان

التياالكبرةالهوةظاهرةعزإزةدك!وريربرعااحقبقةهذهوالى

عامة.المممرحوفنالعربالمتفرحينجماهيربينتقومتزاللا

فكوةاسترادايديهمعلىتمالذين،العربيالمسرحدوادانبل

اءهالهمتكونانضرورةاىااًلبدايةمنذالتفتواكدالغربمنللسرح

منهم.كلقدرةحسبوتنخفضترصمعبدرجاتالعربيبالنبضحافلة

كيختار"الاوبرةو""البروزة"بيننفسهيخيرا)خقاشمارون

لاسابروزةابان3اثخصماثتناعهورضهاصعودرغم-الثانية

مزاجاىاافربهيالاوبرةلانوذاك،اوجبالبداءةوفي،واالرب

كوعناصروالرثصبالكلاموالغناءالموسيآاجتهاعهنفيهلما،قومه

.خسرىلااءالادا

الشعبيالقصص!مارأىالذي،اؤبا!باتببهاذائ!اواًلعقيآة

.مباشرةوسيلةوالموسهقىا)غناءوفي

القصصفيا-راىدي1ا،اقبانياابناهـاذاتهاوالعقهآسة

وبمينبينهتصلمشرةمباشرةوسيلمةوالموسيقىالغناءوفيالثهعبي

.ألناس

لفمبي-لافنيةالفكالالىواءهحااستناداصنوعتندواس

مثل،افناهذالفخص!اتبهضوطوراظلاوخيالالاراجوزمثل

لجهودهواض!4ركيزةصذاكلوجعلالمفربيواكلجموالخاطبةالئوببم

."ا)عربسةاننياراتائشاء))في

الاءتزاجحالاتمنواهـهـلأحالةلنايبديالعرد!ه!المسرحان

بمايعبتوهو.جديدهووولاصهيلهومابنوالعميقال!ضوي

اهـكااًلواثقبالا!"ضنلديكونازه-ااجدةاب!(ماناشكايقبللا

.الاصسول

الراعل!القاهرة

!س!حيح!مسسيىء

-االى!!!ي!!!لأ!!!دأ

المقاومةلشاعرديواناحلق

ضاب!فبزاو
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