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تر.ة
العربياما!اافيالمسرحعنوالمؤلتىت!الاب!ثالمقالاتكثرت

وتصددت،الس!واءعلىالىخليليمةالوجهةومنا!تاري!يةالوجهةمن

وحتىوالمغربالمشرقفيانعقدتالتيوالمؤتصاتواور!راتالئموات

العبتمنجمونفدواهذاً،ومستقبلهوحاضرهماضيهعناوربافي

حايرسةفلا،تطورهاوتدرجهعنالحديثمجالفيمديداالتوقف

هذامثلفيطدةاليهاالالماعالىلوفالنقا!لأنارةهذهوالحالة

"موودونحالتافتيوالا!بابالموانعا)2!الاشارةمن،المقام

العربيالمسرحلميلادالظريخمحاولةوممن،لمحدي!االتمثيلدنالعرب

خيالا)بانواعكدلكالتويفومن،المميلادغئرالىأسعالؤىفي

اًلقرنفبما"دانيالابن"خلدهاالتيا!عربيةوبالتمثيليات"الظل

واقعحقيقةاستخلاصهوانمافالمقصود.بممرللميلادعشرالثامن

الحالية.ومنزلتها(حربيالمسرح

والاصا!ة:التاصل

اوربس!فيالمسرح"تأصل"عناليوملمالطتحدثمافادا

واندونيسيا،،واليابان،والصين،اهنداساب،فياً!سمثلا-

"اصيل"عربيمسرحوجودعنالتحدثيجوزكهل-وسواصوايران

ا!هكيرمكاهرويصور،ومعربامشرقاالعربياوطناجناحيء!ب!

الفنية"بالاصالة"ويمتازالعربيةا،قوميةمطامحويرسم،العربي

ادثقافية؟وا

الاصيل""العربيالمصحبأ!الحكمالتموعقبيلمنيكوىقد

القولالتهورمنيكونقدكما،المخا!ىطورفييزالومامفقودا

ا-ظوامناصرحالعربيالوطنوينزاولهاونهرفهالديالمممرحان

المسرحانبالقولالمبمادرةمنبدلاالصددهداوالي.وسدىلحمة

جرتالعادةلان،والدائرةالا*رالمحدودذ)كهوليسنعنيهالذي

المؤرخسونعنهقيحدثالذيالمسرحان-ونطالعهنقراهفيماس

المنطقةمنمعينجزءفيوالمنحعرالمعروفالمدمرحهوطويلاواكقاد

رقعتهتمتدالذيالمسرحنمنيهنااننابل،الاوس!بالمترقالعربية

ش!الا،المغرباقصىالىالعراقافصىمنالكبهرالوطنبامتداد

وغربا.شرما،وجنوبا

للبيئةممثلايكونمابقدرالفثياوالادبيالعملانقبللقد

الممرحيةانكذلكوقيل،"اصيلا))يكونمابقدراليهاينضه!التي

شكللا-اصولهات!تمدانيجبالنني!ك!ا-اًلمنث!ودةسالعربية

ناقيلكما،مطال!ربيةالحياةومنالعربيالراثمن-وجوهرا

وف-ادى،شيءفي"الاصالة"منلشىيتجددلااوريالتراث

المضمونحيثمنالهرجماالم!مرحدي((الاأنزام"بوجوبآخرون

رصبوا!تي"ا!وهية"المطامحمع"ءنجاوبهالمسرحيةالحركةلتكوى

وموحدةالاهدافمحددةالمطامح!ذهانؤرضعلىالعرباأ-ها

ب!ابفيالمقصودهوليسالمضمو!اتكذلكوقيل،المقاصد

للتربريةالعربيةالمنطمةمنبتكلإفال!حثهذااعد)*)

.ثفروىالهامحبدالاسةاذوالعلوموالثقافة
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سر!!لا

ائهسئم

4!!لمىا!!و!ص!

المسثاكاريحددالذيهو"الشكل"ا!بل"الاصالة"

الحق.العربي

ف-ءالوبيالممرحءضهانحدرالذي"الاصل))اننعلماننا

الشرواااكتب!"ؤقد-الاوربي-الغربيالمسرحهوالمعروفثكله

عربهسا.يكونانلهاريدلبظءاج!نبيا،اساسفكان،عنهوامت!وا

الاصلي--الاجنبياوووامنوازضح!يلالالمحنباسموجةانخا!وبر

كثي!مفيالمسرحيالانتاجعلىطغتؤد-العربي-المحليالجوالى

العربي.العالممارجاءمن

ا(فربرالم!رحنماذجالمعربفيكماالمتنرقفياوواداقلدافد

العشريزا!رنئلواوعشرالتاسعالقرناواخرؤيمعروفاكانالذي

ممىلشثالولتفمن.حينئذالؤن!هك!الممرحبهازد!ىماسيماولا

والآخموارزوجةالزوجهواضهءتطغىحيثالباريسي"ابولفارا"

وهـء"الميلودراما"نوعمجلزر1)ى،والاخرىوالزوجالزوجةاو

ثصركانكما،احظناوالاختطافوالمطاردةالعنفمنبهتحتفي

العربية،اللغةالىالروالعمنهنقلواالديرعشاقه"التراجيديا"

فبم،تلقىظلت!قد-الفرسعية-"ا)وودفيل)أمسرحياتاما

واكبالا.نجاحا،الدارجباللسان!تبساتها

عسرنقدوالممحويىالاقتباسمنعار،!موجةارالمعلومومن

الايطالماوالؤنبمااص!!نق!ائتي"اكوميدي"اياتلو

بالمس!ازوتارةالفصيحةبالعربيةتارةومثلتسخاصة-الانكليزياو

المحلي.القالبفيمفرغةونارة"اصلمها"ؤكطتارة،الدارج

الفني.اضالح!ا!بفالط

برهفموف!ءبل!ثمةفتئتوماطويلااستمرتقدالحركةهدهان

كالتكتفما،اشاظاهداحالهلولكن،مزدهرةالعربيةالبلمدان

را؟والطلهفالخلقفيالاصيلالعربيالعملنشاةلون،ثر!"

عل!الفنيوالخلقالظليفحركةازدهرتفقد.الوافعهوالعك!ى

ا!غكر؟والابداعالطرمةالشعبيةبينماوالدرجاتالمستوياتشتى

ودغشجميعامه!وفينليسواالوبا!ؤلفينغير-ان.والانساني

أالوبالبلدانغالبيةتعرفهلمان!االمحه!الىالفراتمنواحدة

الم!روف!هيمنهمقلةظلتولذلك،والتبليغالنشرودىائلضالةمن

تللى!هرةالممتارهوواحدعربيرلمدالىع!وميتهافيوتعتسب

مثلا--ظهرواالصرحميدانف!مبدممينمنفكم.وفعاليتهاالوسائل

قليس-الاالعربيالمثمرقعهميعرفولمادعربيالغرببلداىمي

وهور!العراقلمحيالممرحي!نالمؤا!نمنظ!وكم،كثيراولا

عليالحكمان،ثيئاالمنطقةدولبقحةدهمتعرففلم-مثلا-

هـتبجوانبكةالاتيستدليالعربيالعالمفيالمسرحيالابداع

وهذ،وحاصراماضبااقص،5الىالوطناقصىمنالابداع

الهين.بالعملليس

المسهمب،لفياعمالاءواسهاثخاعياسماءاشتصتلقد

تبمعرفالاحاطةاركلاءيمكنناهلولكن،عديدةسنواتمضذالعربي

همومنالعردطوالمبدعينالمؤلفينبنمنوالصاعدالجديدال!ل



بهـلفاتفعلانحي!وهل؟المسرحيالخلقشيابزهـصرةفي

؟هؤلاء

رمض.عنبعفنامتباعدينثمناماالزعمهذايزعممنيخطىء

اثاهره-اوبالمطالعة-اليهنصلاويبلغناماعلىبناءانناعلى

م!رص"حركةبوجودالنمكاليهيتصقلاايمانانؤمناىنستطيع

ارالتجارب.اخصوصاعلىالفنيوالخلقالتآل!يففيوبحركةعموما

.التفا،لالى،لموماوهذا،ال!اديالاسشهلاكجانصالىقائمة

من،الضنفيفاطاراتعلىفاعهمادهـضبعاالفنيالخلقعناما

ومن،والممثلاتوا،معلين،والازياءالمماظرومصمه!،المخرجين

العالةنس!بيافيتمقوافرالاكاراهنهذا.ءجصماولـ"لاحكمفي

ناالملاخرومن.الرفىعلىتحملفلماالمهنيةكفاءص،الفىالوبي

الفضيال!القمستوىكلدانطليسواالاخراجمتعاكيمنكثيرا

الادعياءاكثروما،ا!لاهذاعلىمت!ودنمجرداليهتمرونانر،محتى

ع!ما.الفنونميدانفي

ةوموؤالمسرحيةلشخصياتد!قتفهمالاخراجاىعلمناواذا

وتذوقوهضم،التمثيلجوثراسةعلىوقعرةالتمثيبتقنيةتامة

حقببقةأثركنا،ذاتهاالقصةخلقعنلقللاخلقوعهلمية،لموالمحها

ففسانياا!نك،الكاملالمخرجبهيضطلعالذيالهامالدور

وعقليا.

المخرجينفان..ءهدهوحداثةالهرجمطالمسحلقنرةنظرةولكن

وسطهمبئؤونوالمعرفةالانسانيةالتجربةتنقصهمماغالباالشبان

منواحدلونءلىمعتمدايركونماثثيراتكوينهملانالوكتيئوثقافتهم

يقمرونقلماولذلك-مثلاالانكليزيةاوالفرنسمية-الاج!كبيةالثقافة

العةمه،ئلا!نرصضأم!ء4اذاسيماولاالهرريةالنمفسهليةابرازعلى

فيائرهويتجلىبهب-عروننقصمركبعندهمتخ!لقاكيالقومية

احف!ءالمخرجينمنصغيرةطائفةفانذلكمنوبالرغم.عملهم

سبليقتفونمنهؤلاءومن،العرببمللمسرحسنسبيا-متوفرة

الغربيين،المحرحنكبارنطيدويحاواونالغربيةالاخراجمدارس

الموءقة.والاكهمف!افاتا)شخصقىالابتكاراتذووكذلكومنهم

فيانعدامانشكولااننافأعتقدحيةالمسرالمناظرمصهميعناما

المسرحيالديكورفنكلالمخت!صينانبل،المواهبفيشحاولاا!فاء

المدارسفيتل!وهمااظهارمناسبابوشحالعملقلةمنيشكون

والمعاهد.

الحديتةالصلميةالمدارسانيبطووالممثلاتالممثلينيخصونجبما

الاثرم!ودةنكونتكاد-ا!تجاربمنحكمهافيوماا!رقأيس

وخاصة-بعضهمظلوفد،ال!ربالمطليناداءفيوايتافير

اجب!لاواؤةخالاتايالودرامااسط!يةبطابعمط!وعين-القدامى

علا!!ةوالتهويلالن!فخيمكانيوموالفرنسبنالايرطايينمنالسمابق

وقوةالصوتقوةلثيءكلوقبلاولالديرهمتوفرتمااذا،التوفيق

-ةكما-افنهفيميدانؤ!الظيراقولانافلةومن.امفسا

المعودهويختلفومأ،متابهةواحدةالبشريةالنفس!يةبأن-سواه

كطاخرعنواحد!يخ*لم!لاؤقدالداخإ!الاحساساماالطارى

الع!المفيالادا،فنإنينولمىانلعننتحدثلاونحن.معلومهو

علىافرادهنثاقدوالهمثلاتالممئنليزمنبرلاهناكانغير،الصبي

عنيبتمدون...الضثمخيصفيايبوالاسااإطرقاحدثتتبع

القوةوهـلى،اكمخصةروحعليو!دون،وا!!ةاهـطحية

فريعطاءذلكوفي،الانقباضوعالمالاريخاءويلمتزمونالداخب"

الفني.للغلق

كذلكفيمملالخلقهذااناىانعن!يرا،!صددهذاؤكبماانناعلى

بصاالمستوردةالمسرحيةيشهملكما-الاصليةاو-المؤلفةالمسرحصة

-اخرىمنجهة-تنيركمما.ارر.تل!.فىو،الم!ت:-حةو،المترجمةفيها

ورسوخاتمكناالااردادتماالصبيالممرحفيالترجمةكةصكورالى

جسانبالى،(العاكيةحيمةالمص"يسىمالنافاصبء،وثبالا

ال!و!-عاردناماادا"القوقيالمسحية"و"المحلمةحيةالمص"

.مبادرةالاصطلاحفيوالتجاوز

!3

بعغالىوانتقلتالعربالادباءبعضمنتمكنتعقدةهناكان

فهن."العالهيةعقدة"باثكوهاانلنفسيوأجيزالعموم

منه!بكلوالتلفظ،"العا،ح!يةالمسرحيه"و"العابرالمسرح))

الا!المنحاوين4،ولانويكنى،إشف!باوثحاط،بالتقدرويوحمط

اهـلازشتيفيسنواتمنذالعربيةاللفةوبتمدراليالتمثيلية

الافت!هوالمقصودكونمن!نتثداسماؤهاكانتكيفماالمطبوعة

اد؟يااوفنلياترالابالفهلكاناذاعماالن!بقطعالاجنبيالمسرحي

محذ4ح!يظجفيكاناداوعما،!لمياوبا!تا!يافنياكاىاذاوىط

العايىصفةاكسبتهالتيهيفي!اصيغالتياللغةوانماعرفا

الافةمراجعةعاليهدرجصالذيا!عرفبحسباوللميةواللغات)

.أوالاسبمابةوالفرفس!يةالانكايزيةهياالظليفلحقوقالدولممة

بواهـاومب!ثرة-منقولةالترجماتتإكاننعلمكنماواذا

والسشسهـريبواررلم!ولآالالمأنيةميهأبماالغاتاشتىعن-اخرىلغة

المسسرهوبادذاتا(قصودانندركفاننا،الخ...والصينية

المسرحباكرجماتتلكلغونقدب!ت،اصلهكانكيفماالاجنبي

مصدرهـسوىا!عاقي!مةعليهاا!ومامحلإةاواقليمية

-والانسانيةالملامحمنيزينهاقدء!النظربصرف..الاجنبي

الالسا3هذاءلىالاعت!بارؤ"نولذلك.بهاتمتازتالىالاصالة

؟لشخصب-الاعنزازفيالنقصانمننوعا،شكثونمن،يعد

حقيدعطاءتكونلنالمن!بمهذاعلىا)-"يرمواصلمةانكما،القوقي0

بتقليسسالشكلحيثمنولو-ملزمينفلسظ،العربيللمسرح

ء-المكونهلمجردالعالميةبصفةووصفهوتقديسهالاجنيالمسرح

مباشربصفةمترجماكان،وربه،بواصطت!منقولااوعالميةلغةعن

اجنبية.!غةمجردعن

المطية:المسحية

العصمنتجعلانشأنهـامناو!م!المقوماتعننتساءلقد

الترجىالحسمابهذامناخرجنابعدمااصيلفيرعملاالمسرحي

صدالمعىاخضاعيمنيالزي()التحويل"اخرجناكماوالاقتباس

لافهاوتقرجمباالعامالذوقيمعسيراتامةمحليةالىالاجنبي

.العسسوم

هسذمنعمليةلان،محسوسا،،وجودلاالمقوماتتلكان

والفرجةالتثإهخيصبثمنفضبوخاقافنيةحركةقعنيالنى

اقليميى"اصالة"اومحلية((اصاو!"مطلقاتعنيلاولكنها

وغ.الاستممالهذا"الاصالة)،ركا!نممتهكلانلناجازاًذاس

الاجنبمالنبعمنالمستمدالانغاجورظ!االاء-بطربىيئناخذانا!صعب

.الا!سضمدادذفكفي،(ا!صناعة"بلغتمهما

التعرءيمكناوتتجلىوكيفاؤنء؟المحليةالمسرحيةهيفما

بمظاهمرتبطاعادةيظلاحملي1العم!ان؟العرجميالمجالفيعليها

داتماطارئااوموروثا"الؤلكلور"هذاكانسواء"النولكلور"

بالمضس!ثزللظثرؤابلة-وزكلانمكانكلفي-العامةالحياة

.والتطورارةلمرجمراحلشتىفينلازمهاالتيالشعبية

هيالصور-ال!م!؟مع!-المحليةاوررحيئفانذلكعكوبناء

ويلاقىاالافراحوشؤ،والعواندأيدالمالآش!نىصللأ!امنتبدوالتي

الانسانباثفاعرمنالانسانحياةفيماعالىاتاساعنمعينةلفئة

توهادفةدعوةالمحلىةالمسرحيةتحملوقد.الازلي!ةوالاحاسش

وف!،التوجيهاووالاخ!،الؤءيهفيمخصوصةاةرساتتضمن

الفرجة.اواكسليةلمجردتكون

مدف!بتعريفيضولمحالعلىيستقولمالمسرحمفصمان

اختلفتحريفذلكعننذوقد،العربيةالبلدانمنوهناكهنا

الطرابذكراتار!خاواحتفظوالبيهاتالجهاتباختلافثرجاته

والارثصادللوعظ!براالمسرحمناص!ح!بهااتخذالتي-41حلية-

اً!عبية)ءوالحكاياتالوافبةضبهالقصصل!ضمجالااو



،والانتقأدالاجتماعيللتحليلصحيفةمنهاتخئواالذيناوفعكوكذا

ولوالغربيةوالخشبةالغربطالشكلانتهاجمحاولةمعهذاوكل

الايطالي)الخشبيالوضعلد(ثالجاهزةالمفدةالمسارحتتوافرلم

.)التحديدوجهعلى

وء-نالممرحياتلتلكعليهانعثرالتيالنصوصفيالتأملومن

ا،كحليةس-اكمثيليةاحفثربعضعلمهانشاهدالتيالمشاهدة

فلمسلفيوضعفا،واننركيبالبظءفطهلهلةنلاحظماكثيرا

لناتببنفد:النسخوصلفسياترسمفيو-طحية،الحوادث

،ودرسناهادركناهالذيالعربيالانتاجكالبيةفياًلنقصاىهذاً

العربة--"المحليمةالمالمسرحيلأكأنتفغلما،والمغربيمنهالمشرقط

،القولهذاعلىالتدايلالىحاجةولأ،طبعاندرماالامتكاملة

هدهق-كيدفطاويزيد.شاهدخيروهيمتوافرةفالمخطوطات

-ثونهماهممناومنهمالرئشميين-الممثلينبعضانالحقيقة

فيها،باكشخيصيقومونالتطالمسرصاتوضعانفس!همهميتولون

يكونوقد،"قدهم"علىالاسالى!المورفيهايفصلونماوكيرا

منمتمكنينوغيرالفقاهةمتوسطط(،اًلمؤلفونسالممثلون"اولئك

وضحلا.فجاهذاعملهمفياتطوا(ف!كرالقلمزمام

عادانهاذلك،المحلهةالعربيةالمسرحياتبهتتسماخروش!أ!

منتعتبركما،العاميةوبأللهجةالدارجباللىانالدوامعلىتكون

شنىدي-ا)نزاعالعربطالمسرحفيعامةخاصيةوهذه،الملهاةفوع

وذلكميديةوالكووالغنائيةوالفودفيل،الهزليةالى-البلدان

.والبكاءوالنواحالنحيبيثمرهالذيالعربيالغناءبخ!

القصصط،الايهاممحاولةمعالاجتماعيهةالحياةواقعتقليدان

-اكمثيلياتاو-فيالمسرحياتاخرىميزة،ومبسطابسعيطاكانولو

اشتهرتكما-الشعبيةاو-المحليةالفرقانتابمفيعرفناهاالتي

ثوماشعارهاوكان،الحاليالقرنخلالالعربيةالبلدانشتىفي

واستدلوا،المجتمععيوبلتشخيصنا!هة"مرآة"المسرحانهو

والمنثورالشعريالاسلوبفيالفارقمع"موليير"بمممرحهذافى

ومع،والووروالعقليةالزمنفىرقومع،النفسان!الرسموفي

السمابعثرالقرنمن،المسحمفهوموتطورالعامالالراكظورفارق

العربي.الوطنفيالعشرينالقرنالىباورباللميلاد

المحليةالفرقهذهعرفتهاالة!،)الجدية))المممرصإتاما

الاحيانغالبفياصطبغالذيادلأنتابمذلكفهطعامبوجهومثيلاتها

وجهعلىوهي"الأسلأة"نوعانهاساسعلىوالأمهراربا"لعبوس

المشرقعمرتالتط"المناحات"او"الميلودرامات))سلسلةالتدقيق

وفدالغربعمومعليهايتعرفانقبل-الخصوصعلىوممرس

وامحت.زمناالعامالراي.شغلت

الادبيةالمسرحياتمنابدايخللمالمحليالانتاجانخافوغير

الفصحى،العربيةباللغةاصلاالموضوعة"الوقتمة)،ووالتاريخية

الاشارةمنبدلاو)كن،الصددهذافيبالذكرجديرونوعها

مدىوالىومحوينهموالممثلاتالممثلينمسمهوىالى-اخرىمرةس

جهة،مناللغةبهدهوالمتقنالجيدالاداءعلىالمحدودةقدرتهم

.اخرىجهةمن،وفهمهمتتبعهمعلىالجمهوروقدرة

الهواةفرقعملمنهيالمحإيةالمسرحيةانيقولانولقاكل

الحركةاعتبارفياخن!ايمكنولاالمحليةالمجموعاتاضتصاصومن

صفةلعملوفرقاتجاريةفرقاباناجيبولهذا،العربيةالصرحية

منالنىبهذاالاخرىهياضطلستالاحترافتدساوالقومية

.النشاط

الاعمالعنالمضمارهذافيالمتوافرةاقوائماذكرالىحاجةولا

العملانبالاثباتوقمين.ايضاالمحليةاكدلي!منابتعاداالمحلية

شكلهاليالمقلدةالمسرحيةيعنيالبيانهذافيالمحليالممرحي

نطاقفيوالس!نة،ومنيظرومشاهدفصولاالغربيةللمسرحية

السينوغرافيةاسالسعلىالجمهوررابعهاالثس!لةالورانب

'؟-

قوميةوتقاليدألسىعلىالمرنكزة"العربية"اثرحيةاما-'س

هنا.آخرمجالفلهاننثدهاانغالمسرحيةي

القوم!ية.لسرحية

العربي!ةا!ثقافةااوالعربيالفناوالعربخ!للادبيمكنهل

وتضميناوتاليفابناءالمسرحيةيداناليصميمةقوميةحركةمتلاك

تبليغاأوتخيصا

علىلفتصرولاانكنيرالوطنع!وموالمخبرالمطهركيشعملحركة

اقتصاديااوفكريا"المكتفيةاوأالنامية"جها-لهعلىاومضه

اجتماعيا؟و

.والاقتصادالسياسةقبلالاعلامعادةيحف!هااد!الوحدةانها

ممنىوليسوالتوعيةالوعطمعنىالحقيقيبممناهدأ،الاعلام

المقصسودةوالوحدة،الاعلامجشمنوالمسرح،والمكايةلبصجة

العالممستوىفيالشاملةالفكريةالوحدةهي.المستهدفة

نعيشه.لذي

الهنودواوجد،سنواتقبلمسرحيةنهضةالصينيونحققلقد

مسرحااليابانبلادوعر!ت،هنديتهافياصيلةمسرحيةكركة

اورباتقليدالىحاجةالبلدانهذهلشعوبتكنولم..بهلفاصا

سنينمنذتحاولهاورباانلجا،مطلقاالشبيالمسرحقاالارتكازو

والا!يوية.ائشرفيةالجهاتتلكمسرحستلهام

الضيقيةشخصيتهاالتزمتالنلدانتلكلان-؟ذلكفلماذا

تقاليدوهطالاصيلةمقوماتهاعلىوانبعاثهانهضتهافط.ار-كلزت

ونبراشا،اساساالتراثفكانفعلياظوراظورتالتيفاقنها

منالفنيوالخلتىالادبيالابداعميدانفيالشعوبتلكتخجل.لم

الىيدصاتمدولموالفنيةوالثقااليةالفكريةثروتلأستيحاء

الغير.شاع

فيالقوميةهذهلاكنسابينمصناماذا،العرب،ونحن

عسلىمزد!رفكريمتاعلناالشى؟ادبيتراثلنااليس؟لمممرح

أالمصوركور

شمالا،ويس!ارايميناولنلتفت،والواقعالتار!فلنستفت

محلياولاقوميالامعمومةغيرالمسرحمصاثرانوسنجد،:جنوبا

منالعربيالعالمغمرتعربيةاسلاميةهناكدامتمادينيأولاد

م.اقصاهادافصاه

المحليةالتقاليدفيتتجلىالعربيالمممرحطهماتانقيللقد

اشيرماوحي!را،وعصورهامصالرهااختلافعلىالقوميةالموروثاتإ

الحمر:لغايةوليسالمثالسبيلعلىومنها،بعضهاألى

.عكاظسوقومنهاالعرببجزيرةالشعراًسواقس

.والمغرببالمشرقالصوفية،(جذبات"والذكرحلقات-

وقعةلتصو-!الشيعةعملمألوفعلى"التعازي،)تشخيص-

البلهدانوبعضايرانعرفتهاكما،الحسينومقتلكربلاء

.ولبنانالعراقوخاصةالعربية

.المفربفي"البساط"س!رح-

ممر.في"الزار"حلات-

عموما.بالمثمرقفرافوزومسرح"الظلخيال"تمثيلس

.المغربفسماءعند"السر"حفر-

العربط.الاثبفي"المقامات"نصوصس

."وليلةليلةالف"قصصس

والوانه.اشكالهعلىالجماعيالشعبيالرقعى-

.بالمغرب"الرميعبيدات"مسرح-

المحلية--العربيالمغربببلدانوالاعيمادالمواسمحف!-

"عيسإوة"والكدفي"سيدي"و،)محوكة":ومنها



المولد.ليلة"الشموعمهرجان"و"بوبطاين"و

الكبرى.والمدنالعربيةالعواصما!واقفي"المداح"قصص-

المعرفة،ماهرالىالحالبطبيعةتحتاجومصاثرمنابعتلك

جوهرامسرحيعملالىحالتهالاالصناعةوكفاءة،الخيالوواسع

وفيها،للشكلاساسايصلحقدماالملهماتهذهفيفان،وشلا

القبيلهذامنشيئابان'تذكيرجميبوكم.جوهراكجوزفدما

نما؟جواعرف.العربميةالمسرحيةالتجاربميدانفيفعلا!دثقد

ولكننيالذاتقائممسرحياعملاوتحولتالوجودخيزالىضجت

المحلس!لأفيالوضخشص!يةالاسماءالصددهسذا،ولاتحاش

المديقة.

المسرحيةخلقالىالتوصلعواملمنتقبمالحديثةوالتقنية

جهة،منالتأليفتقنيةفبدون،الاسسهذهعلىتبنىالةيالتومية

يصمبقد،اخرىجهةمنالجمهورومشاركةالمرحيالمجالوتقنية

الغابةلهلىهشرطافليس،وناجحمقبولقوميمسرحيتعبيرخلق

الهواءمجيلاتفان.الاجماليالنمطعاىهيالقيالخشبةالتزام

الجمهورتصعواماكنالمموميةوالساحاتالعامةوالاسواق،الدر

فيشاناتقللااوسواهاوالمدارسوالموانىءوالمصانعالمعامل)

المغقة.المسارحهنبكييرافضلولعلهابل،القاعاتعنالاخراج

المساجدساحاتاستممالفييترددلم"التعازي"مسرحانولنتذكر

الحلقات"شكلانكما،ال!مثيلبموالاداءللتشخيصمحسالا

الجمهوريلتفحيثالعموميةالساحاتفيالمعروفة،(المستديرة

وتجاوبهالجمهورلاشراكواسعهامكانيةتتيحالراوياوالقاصصفى

فيالفرجةفنونعرفتهالذيالتجاوبذلك،الممثلينيممبا!ثرة

المنشطوان،الحديتيلاخراجاليهيلتجىءانفبلالعربيالعالم

العربيةالتقاليدالتزمتهقدالراوياوالقاصشحلةطىهوالذي

اليهيهتديانفبلوذلد،التشفيص!شتىفيسو*سلامية-

الخشبةبينعاثهالقالمالحاجزيلفيانارادحينماالغربيالمسرح

ولشىالحديثةالتقنيةحسابفيتدخلالعنامرهذهوكل.والقاعة

ولخلقا!فوميةالمصرحيةهذهفيواستفدامهااليهاالالت!اءالس!يرمن

القومية.المعر!ية

فيكهالمواسم"اثناءاأسرحيا!اداءتجربةوقعتوقد

تعنيوهي،المفربيبالمعنىهناوالمواسم،"المموميةالساحلى"

ومواعداوفاتوفيوثوريا!سمياتقامالتيالشعبيةالتحممات

افرادفيالي،والوطنيةالجهادرجلاذكرىلاحياءالسنةمنمعينة

يفايامااويوماهناكويقيمونالمدنوسكانوالعشلالرالقبلارر

وتجري،المتاجرةفينشيطةحركةوتحث،والخيامالمضارب

الصرءالتجاوبفيالتجربةونجحت...اكواعهاشىعلىالحفرو

كراسبمولاستارةولاخشبةهناكمحنولم،والج!ورالممثلينبين

عمليةفعلافنشاتبالمشخصينارفرجونالتفوانما،الجلوس

طبيعةفيالخالدةاأيزةهذهوكانت..الممرحيئشلأهاالئيالالتحام

القوميةالممرحيةممهزاتومنالمظهرحيثمنمئبعاالعربيةالحيل!

لحفنةيقدماوالرفعلىيوضعندصمجردكونانينبغيلاالت!

ظين.المخومن

المظهرية""العملةهذهمثلعلىالمفكرونيقبلهل،ومن

يقبلونهاأوهل

واصالته.وفاعليتهبجدواهمقتنعاكنتوانذلكفياشكافي

الصفةهذهعلىتعرضاك!المرحيةفيالمفكرونيرىقد

يدكليفدمنومنهمبد،منصة"شعبية"او،سا!ة""سوفية

بانالقولالىالتفكيربهميتجاوزوربما،تهري!فيتهريحذلكان

مااذا،الباحثين!ةوت!يقهبهالقيامالىيدفعهدامعملذ!

.)كذا)"استعماريعمل"انهقولوااناستصا

.ء

اوربابهتباهيالذي"المستديرالم!رح"اصلهوماولعن

تقليداهوا!يس؟البحثفيكلوااقلهمومنالباحفنغلاةويجربه

ساحاتاوبالمفربمراكشمدينةساحةفيوالرواةالقصاصينلحلقات

تزينهاوربافيالم!نديرالمسرحاننعم؟بالمشرقاخرىعربيمةعواصم

الم!رثاظقالحديثةالتقنيةالتزامالىندكوونحن،الادارةتقنية

.القوس

ققديرمميزاتمنيكونقدالمسرحيالخلقفيمظهرذلكلكن

فقط.القوميةاك!مرحية

الاص!لي:العربيالمسرحفيازليةاعتيرهانقطوهناك

ات!هولماغمدهالمولذلك،سواءحدعلىواترجموالمقتبس

هنآالاور!مجتهالذيوالكررالمعادالقولمنلان!عليهأالتركيز

..العربيةالمسرحيةفيالحوارلضة،اللغةشكلةانها:زمان

وواضا.موضوعان7اعليههيممااعوصن71ؤبلكانتالمثمكلةتلك

خلقعلىالصحيفةوكذلكواكلفزةوالسينماالاذاعةعملتفلقد

اترسمرحلةفيا!نوهي،المسرصفياالحوارفيولصهـ""لغة

.كرهمنوكرهاحبمناحبالن!ووطور

القيس.وامرىءالشسنفريلغةوماتت

وأمثاله.مطرانخليللغةوماتت

المىداممالغويامجمعاالايام"نيومفييكنلمالمس!ان

التبليغ.اداةكانتمهماالكاملالمظهرهووالاهمفيه

العالميا(كانولوالمحليةبصفةالمسرحتطبعالمحلإكأاللهجاتان

ال!سليصالمبسطةالعربيةاللصئفهيالقوميةالعربيةالم!رحيةلغةاما

اليوءتوحداننياللغةتلك،العربيةالصحافةلغةالىاؤربهاوما

الاقل.علىالتخاطبحيثمنامربياالوطناطرافبين

السياسمالمسرحاهو،المضمونفيلكواعني؟والجوهر

التمالملعميالمسرحام"بيسكاطور"الالمانيالممرحرجلطريقةعلى

.كزيثالذيكيالقصصالمسرحآم"بريشت"الأخرالالمانيانتهجه

أ"العامريةل!يلى"امثالوغراميات"وليلةليلةاًلف)ءخيالات

واحد.آنفيوذاكهذايكونقد

والطابالثكليحدده-القوميةالعربيةالمسرحيةاطاران

النفس)"بأنالعلممم،المضمونيحددهممااكثرمظهراالمميز

عمساكلخلالرونوبستشعريشمانحتماي!بالمعاصرالعربي

فنعارفمغيرالصبنحننفسناباناخرىمرةالعلمومع،ممرحي

الشخصبعنالبحثمنالمامةالانسانيةالاهدافنفسمعابدا

والفيز،ال!سلاموتحقيقالاجتماعيالتطورالىةوالد!،القومية

الاستق!لا)تخنيقالىوالسعي،والجماعيةالفرديةالحريةعلى

الفكرلمالتخلفمنالخروجالىالسوةوكذا،والملموسالمحسوس

المسرحبكانتوكلما.التخلفهذاثرجةكانتكيفماوالاقتصادي

امكنهكلماالدائرةضيقةوغيرالخارجيالعالمعلىمتفتحةالعربية

عاأية،مسرحيةاي،ا!ابرالمفهومفيومندرجةفعلاقوميةمحونان

وشكلهاجوهرهكانمهمامنعزلايكونانلمسرحناابدانريدلااننا

المجا9اليالضيقالمحليالاطارمنالخروجهيالحقيقيةالقوميةفان

عسلاوأ-فانها،العربيةالحضارةجيداولنن!امل،الواسعالعالمي

الربيأللمسرحيةاساساهم-والمصادرالمنابعمناليهأشرناماعلى

والغناوالموسيقىوالشعربالقصصزاخرةحضارةانها..القومية

الشامل(المسرح"اليومالمدعواسمرحاسسهيوتلك..والرفص

يتجرلاجزءوالعرب)اشا)الشرقمن(اوربا)للغرباستلههاما

جمونوانعليهموهكذا،ال!ئاملالممرحامة!موبالتاليالشرقمن

لشتسس!شاملافناالاتكونانالقو!قيالعربيةالمسرحيةيمكنولن

العربيساالحضارةمعالم!ثالعربيبالوطنوالمغربالمشرقفنون

.للعيانتخفىلا

وكبير.وشاسعغنيالاثال،وليبدعواالخدقونفليتأمل

ش!ون4الكعبد


