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مسالة،السودانفيالمسرحتار!عنألكتابةامعاولةانيبمو

الساذجةالبداياتلانولكن.مراحلهلتمدلااو،لةهمهسر.صرر:ة

هامعنصرالىتحننابملانها،اثباتهاكيفيةفكينثقاننستطببعلاف!يه

على..وتطورهالمسرحلبدايةالس!ليمالمرجعوهو،باستورا!سنفتقده

كيفيةيوضحمة!جالى(ألوصولطريقهاعنإهكناخرى!"الكثمةان

..اثسرس!طور

هـنالفترةفيالسودانيالمسرحتاولفيمهمتيساحصرلذا

عنهايقالانيمكنمااقلترةو،!ما..العامهذاح!تىحريرانحرب

.المسرحوائتهـاتطمعاصرةفنرةانها

هذهالمصرحيلازماصاوالوعي،واينثاطالحيوية1انويبدو

ؤضاياويدس6لورهيعيمسرحعيلادبداية،صفهمييحملالايام

بتورذهـننسهمه!اانيمزنالاانناعلى..احربايجابيةمجتعمعة

،حديداردنااذاذلك..السودانفيوازمعارهانتعاشهاو،المسرح

اعتبارهوبهالادلاءنستطيعمافكل..المسرحلسيرل!يه!االمعنى

هـنا)مشراؤضقدلمسرجسيرخؤفيواعيةمرحلةااحاليةالمرحلة

..مقوماته

-نره!دالمممرحعرفناانذاخأصيةفينشتركجميعاولعلنا

ولكن..اسرارهعلىال!تعرف!محاولايتغبطيزاللاوبضنا..الرشد

!ةرائدةعلاماتنستكشفلاناالنرصةاتاحتاضئيلةاالمعرفةهذه

جذورفييبحثالذيالمسرحمنالنوعذلكخاصة..المرح!ل

وا،حمكاياتوالامثالالاساطيرمنالاستفادةمحاولاوالمجتمعالبيئةوتراث

...وكيرها

فيهاقدمتحيث..6891-6791بموسمالفنرةهذهتبدا

هذهسبقتوؤد..عربية،و،عالميةونصو!ي،سودانيةمسرحيات

:الشعراءمحاولاتعلىتشتملمتقطعةالارطصمنسنواتالفترة

التيالروسابووخالد،"نمرالمك"كش!ادياالعباديابراه!يم

ال!ذي،اصزيزعبداوسيد،"ابلىير"و،(سوياخراب"كج!

اسةالدفيلكظرولقناالتجارباح!روكانت.."العصرمنصور"كب

عهـاشهاالتيالغيبوبةتشاءولكن..السومانيةالمسرحيةتجدبةهي

..اللوحةسطحعلىبصماتهاتاركةالتجاربتلكتندثرانالسرج

الذيالمسرحيالنقدغيابالىواخيرااولاترجع"عتقاديضفالمسالة

..المقالهذاض!خرحينمنسنتنالاولها،ضا:طاهرةيمثمكل

"!

تمارسكانتالتيالوحيدةالحهةوهو..القوميالمسرحقدم

!!ه

تكونولكيما.ا.و"ض!ونامشكلافيمتنوعةعروضا،ملحوظانشاطا

وؤوتهالمسرحلفكلعلىبد!بادىءالتعرفيجبوضوحااكثرالبداية

علىمبفاثممنحكوورافيكون،العورةلناتتضحلبر6وامكانياته

يفلملكي5891عامخصيصابنيالمسرحهذا..واحكامشواهد

ااحصر،لاالمثالسبيلعاىمنها..االمسرحياتغيراخرىاغراضا

لمربعةنظرةفاىولهذا.الاجنبيةالفرقو!روض،الفنائيةالحفلات

فيوهامةبارزةاممعالئايحدد،الصالةواتساع،المسرحلشكل

المساحةلضعفتننسعفتحيتهن(فمىلا،المسرحخشبةمعالتماملكيفية

الصالةمساحةاضمحاؤط4صالضوتتسع،5المسرفتحةفيالمفنرضسة

..عالياعلإهاالمتطرف!

وغيرهما،ودوور،اضاءةمنالاخرىالمسخبفنياتيختصيما9و

..الحالبطبيعةواردغيرحديتفهـؤا

محيهـمغلفدينعملانفسناو"بردنا..المسخورثاهكذا

فص!الشيءالىالاو،ثهذاتحويلمنبدلاكاطولكن6بالاستحالة

يوافق)كي!االمسرحلاخضاعالجادةالمحاولاتوبدات6ممكنؤدروباي

ازف*!1(ك!ه-ح،1رحيمفحب!؟ال!روؤطم!هوتحت،الم!موص.يئالىهـو!ى

.ةالمغا!وبدء،الامراصتوللعلىومبرمنقادين

مقعد.الفيمنحرتتسعمسرحصالة-

فيت!،ثلو!!،الاستعراضببةلل!وناؤمفلئتمسرحف!بة-

العالمية.الاوبرااصاكلىشكلها

للغاية.ارتجا!يةبكليقةشيدتاضاءةالوات-

..جوانبهاكلفيشحيحةالمسرحقوة-

المدبة.ااخدمةوبيروقراطيةلنظمالمسرحانقياد-

..واخه!يرا

اكربهمعرقةتتمدى،..المسرحبفنعهدحديثمسرحجمهور

يه،والترف،الاسترخهـاءوا،والضخك6لل!مكاناكونهمن

اقمزاارنىبالمسرحاوادتتعويقمصادرالاشكالاتهذهكانت

رغمالم!مرجج!(5الذيالمثمرالعص؟ديكفيلهاتبو.اولكن،ضيرة

...اخربحثمصدويكونانيمكنماوهو6وشحهلننهضط

تدك"!ندلالةبر3ااخرىمعوقاته!ناككانتذلكجانبالى

.فهناك

هاماعنصراتشكلالانحتىزالتماوالتي،اللغةمشكلة*



واللهجاتالفصحىالإغةمراعالىفيبالاضامة..حلعنيبحث

صنهافئةكل،فئاتفييتمثلمتعددةلغاتن2نجىصراعههـنالثالدارجة

.""رطإنهعليهازطإامختلفةتتعحرثبلهجه

هوالاسلامانمنفبالرغم،اقبائلاو!دلا،3الادياثكإةثمت

وينا)بعقدةالامكنةمنكثيرفينجابها؟فنا1،،الرسمي41كولةخدين

كبيماعائقايشكلاموهاواص!ح،المنا!بعضف!اس!ثرتالتي

عاداتهامنهاولكلمتفرؤةالقباتلهذهاقثم..لكمسرحبالهـنسبة

..وموروثاتها،وتعاليهدها

الاول،شقانلهاو،هـه،صلاتإوااثكلة-ثالثا-تأتي*

خروطتربطرووالتيالارصمنالشاسصةالمساحةقيلمكويتفلق

المتن!لالمسرحامرمعهيغمومما،للغاقيومتخل!ضئيلةمواملات

ويخصالاخروالشق..مستحيلاقلامانصعبايكونيكادامرا

توجدولا،السكنمناصعنمنفيمسرح..نفى"القوميبالمهـمرح

..واليه4شاجمصراتقلى4عتساعدفرعيةمواعسلاتو!هالى

الاستعماراياه!اورزر؟كارثةوهذه.ءالث!قافةمسألة،رابعا*

..الاخسرىأ!ةنبكأادمالناوكتاباتنافىلةممتضظاهرةواصجحت

الم!ث!اهد،ذهنلحريففىقزالوماخطيراكورالعيتاليينر!ااوثم

.الافلاممنض!قنطافىفيحصرتهبئن

لاسباب1والموفاتمنالكحيرندرجأنيمكنالقائمةهذهوتض

به.والاردراءا،سححركةلتخيرالكامنة

تلكحساب!تامنشس!قط!المسرحاهويةهذهاسونكشافنارحلةوخص

مثل:اخرىمشاكلمواجهتهافيالقانمة-وذضع

..النص*

اعتبرلشخصيالالانني،لنسائبم2العنصررجودوعدم،التمثيل*

حصببلةيعدبانجدورا،حالياالم!مرحيالوسطفييعملالذيالعد

،.التهثلب!هتةالم!تمعاعترافعدمايف!اثم..وافرة

فيالابداععلىالقالرين1ودرر،التخصصاتوقلة..الاخراج*

.المصإلهذا

هذاوكل،وازياء،واضاءة،ديكورمنالاخرىالمسرحتيات*

..طويلحديثالىلجرنا

التابية:بالمسرحياتتبدأبصنددهانحنالتبمالفترةان

اخراج1،هاشمبدرالد.بنتآلبيف(فاجرياعينكعر!)مسرحية*

.عبدالرحىىالفكي

اضرابم،عبدالعمبورصلاجتاليف(الحلاجمألساة)مسر!"3

.يالنص!عثمان

اخرا!،الحكيمتوةيقلأليفأالحائرالسلطان)مسرحية*

.عوضمحلم!.ضض

فيالهامةالتجربةهبم(تاجرياعينكعلى)مسرحيةوكانت

ناجحة،تجربةكانتولقد،المسرحطريهقفيجديدكاسهاموضعها

مجالعنكثيرامدسنبتفازنا،احاديميالمزياسطبزناماو"ذا

يسرلمضمشونمع!!هءالنعرانالىنشيرانلكفيولذا،اخارنة

و!ياواخر".،الاخالعلاقهلابينقضيةبطرحهاأسودانياجمئمع

يم!يل-س!مال!فوهذء..اصمعوضدنى!،الاباءواعننراضات،الزواج

المحتمعتحكمالتيوالنملفالتقاليد،باستمرارالكتاباليها

كازنتنحكمالتيالتقاليدتلكنفسهاهي،الاسرزاطارفيالسوداني

محندما.الثقافياررمتوىبفاؤىسابقةفترة!بماالاوروبية؟جمتمعات

محاولا،م!.(اكلىميةبيتمسرحي،)فيالمراةثضيةابسنيتناول

اخربمهش!؟،الرجلعنجهيةضدالثورةالىداعصسا،المرأة)خرير

لكيفيةواشاراتدلائليعطىاكييملامسرحيتناكاتبيحاواهاثورة

..الثورةهذهمعالتعامل

الاجتماعية1بال!راعاتمحكومةعندناالمسرحبدايةكانتوود

العربيةالمسرحياتفييردالذياًلوجدالاستثناءعداما،الحادة

."الحلابمماساة)و(الحائرلمطانالمص)مثل،لمرجمةوا

الذيالشكلالىاًلاشارة..ا)ك!لةهذهفيبالزركروجدير

لجهلنانقبلهانءلمينهامرننوركاندلقد،افعرو!ى!رزهليهقدمت

مصرحيةاخراجانالملاحظانعلى..الاخراجوؤن41!ح،بتكنيكات

خلقفيفعالةبصورةتاف-5حقيغنيةصوءاتضارةكاناء،زراالساطان

!مصورةبهاتحققتؤن-"اكاديميةاسسىعإءىقائممسرحبمعرص

نجضسمالتاليالموسموكان..نفتقدهاكنا،المسرحيالعرضصور

سرحياتث

.النصيريعثمانواخرابم،،تأليف(نأدببمجلس)*

عوضاكأراج،الخليفةحسنمباركاعداد(ثايلوخعوتي)*

.عرضمحد!

وهدعثماناخراج،الشىبإيعبدالرحيمايف.لا(جبرهاحلام)،

.الانبياء

يبدو..وللمسرحاخرىاسهاماتاضيفت-واضحهوكما-هنا

!(نمان!والىانسعتثيديفاتحيثمنارراحهرفصفىان

ألت؟ايفعلىالكتاباقبالفيملحوظتشاطيشتبعهانضروريا

والافدامالاحجامصراعجعلتاخرىصعوبئتثمةوتكئ..المسرج

..اكنرلسودانيةنصوصتقديملونعثرةحجري!قف

وجدؤدالمسرحعلىالاؤباليكونالثالتالموسميحلوعندما

ولكن،جماهيريبمستتيننب!ا*ا!االممرجاحصانياتتدلركيزة

وفيسبيل..الجصريد-سماذا!!الاذمانضغلأتىاالقضيةكانت

كما،المسرجط،ريقءنوالمفربرونالكتابئحادالجمهورهذاارض!اء

،اًلجمصرلارضاءوخبراتهمنجاربهممخضعببن..يكونانيجب

الضحك،غريزةإننفرجالدىاستثارت/خرىسرجياتفانتشرت

وحركاتنكاتبينسصةاقضاءمختارامكا،-ابذلكالمسرحواصبح

سعيد،الفافيمسرح!ياتبهاونقصد،المسرحخسقىعلىالممثلين

..اًلكوعيديالتهرتقديماخوىوالذي

الجماهيريحةشاركة6اعنصرهوسعيدالفاضلبالي!غلماكلكان

ناوبمكل،!مضمونهاواهدفهعنالنكلبغض،المسرحيالسملفي

شيح(ثو"ؤضعيمبت"مثلنمطيةادوارلتمثيلسهيدالففكلاجادة

الفاضلواصبح،الجمصرلدىهوىلاؤى،،امهاصباا"و(،كرتوب

الم!رحيالعرفبحسابولكن-المسرحفييعملمناثهرهوسعيد

،والذيابسنسبتىالذي(!باسكرإيب)نشبههفهنحن،عليهالمتفق

الىتسعى،والاهدافا"ضامينمنخابسهمحبوكةمرحياتمدم

مشروعة.غيراومشروعةوالطرقالوسائلبكلالذحووتاثيرخلق

هوالمسرحيدهذهمثلبهأتتالطيالاسهامانالقولخلاصة

ضاراارثااصبحمما..المسرحياتالىالجمهور1منكبيرةاعدادجذب

كانتولذا.وتعليمهالجم!رهذاتنقيةبدا!اماسرعانلاننا

منها.يعلأكيالمسرجفىالوما،صهبةالعلاججمرى

مسرحياتوه!بن،"خرىمصرحياتمنيعانيالجمصرهذاوففس

ولذا..الوفيرالضحكمنشسيمةاطبا!الهتقممولاعقلهتستث!ير

/التكاخرجصاميللرلارنر(الثمن)مثلصمرحيةجماهيرناعندقفشل

كتبهاالي(حز-!اناخ!تلاجلسمرحظ!7)وسرحنة،قولهصلاح-)



(ماراصاد)وورصصلآ(عبدالقيومعدي)واخرجهاولوسسعدالله

.(النمميري)اخيراجفايسلبيتر

آخذوأ..احديتواالقد/مبصناأمركةتحتدالتجاربهذهوبعد

اسهاهـاتلثمل4الرحلىنقتمران!تلحيماخرشكسلاالقضية

الماضيين.الموسمين

خطور!ةو)(انمنضرة)مكلسرحياتطهـمتالمأضيالموسم!ي

.(سناد.)مكيواخراج(عبدالقادرالهحمدظ)قليفمن(سهير

ءمر(اورضارفىى)وهيعبدالغادراللهتحمدممنااخرىصمرحيةوهناك

تالمسرخيمنا،جمموعةوهذه..!عبدالعزيزالرحمنوتح)اجاخرا

يميزهـاماواهم..الاجتماعيهالدرامآ0دالرةت!حتتصن!يفهايمكن

يفدمانباستطاعللحوارجديدال!لوبابتكارالكاتبمحاولة

يفترىبدآتالتقالجمهرةنوعيصةتستدعيها(سهلة)دراما

بلااعو،لهث،هدةيهكنسرحيا،كافي(القالمداعبداللهحمدنا)

آلافىبالا*ملو..فهيبهيهـستح!بما(صص!عمل)!جالهةعنقخوفارنى

ذورر.صقييؤكد(سهروخمطوبة)ورسحهيةنعيشهالذيالجماهيري

بحويوهي"سيمخطوبة"مسرحيهالمثالسييلعلىنتناول

الحكومة!كي،موظفيعولىسكيرزوج..(اعاديا)اجتماعياءضمونا

العصيبة،ح!يا/-!هفشراتكلم!"فاستالضي(سكهـينة)وزوجته

اًلصرحيةوتبدا..(سهير)ماابنيمععارويهبسيطةحياةيعيشان

ال!تحهيزاجراءاتوتبدأ..سهيرخطبب(عاصم)اهلحضوريوم

ينناس-بجواتهـيءفرحةسعةالمنزلفيففلالام!.المزلي!ة

نشاطهاقمة!ي..وهياملهـورجائهاغايةيمظالنيالحث1وهذا

يلتزمانعليهبلاليومعد3،اللخروجمنن!جهاخنران!سىلاهذا

ذي11(المدمن)الزوجوفكن..اتخطوبةاجراءاتتت!حتىالمنزل

..زوجتهرغبةأيلبيانيستطيعلا4استمرارالخمرتناولعلىاعتاد

جنببعدالنةودلحطيه!التلع!هيرابتةمنالا-ضدانةالىويضطر

يردولوفيالثبفقهايتءدروعطفهبئ،بوتهيثيرهاانوبعد،وعناد

لتأخمروالمللارأابةابعضالجووتس!ودالصيباهلويحهـضر..

القانلالجوهذافي..امخطبة،أموضوعلات!امالعائلقىربحضور

"دماماوعيه!؟وراالزوجيحصروالؤلمقافخو!منبانكثيراثحون

علىفهـادرينغيرافخطيباهليجهلمآوالفوضىالضجةءنفيخلق

ص--حمال(عوضي)محاولاترغمالعشاءماندةعلىببقائهمالاستمرار

الزوجة،امانيانتهتانبعداتجميعيخرجواخيرا..لعروسيل

الموؤفوآزموبعد،و!:ا..وابنتهازوجكاعلىغض:،كاجام!-كت

و-يفتقفامهاو!ج!ةاهـها9وحالع!ىصهالابتصرفرئايتضح

صانمتماسكوالاثنانالمسرحيةوشتهغ..الامضشدوالدصاصف

!.وصداقدةواخاءابوةفصيبا؟ديهم!!

هياوو.!ةصان..(اللحجبهةبيت)ؤينجدهايضا!دامثل

ايضشاو!،المسرحيةفيآساويااالاثرلهممينادرامياالحدثؤمة

من(الارسط!ية)اثسرحببةحفويحنوانعبدالقاثراللمهحمدناالمشطاع

..والمكانالرمانبوحدةايضصافيهاواينتزم.ونهايةووسطبداية

اتغالنتيجةعنانهانئ-ااًلىالس!ؤاليقفز،رالستيسمدلهـعندسا

..ا"ناقشةونبدأالكاتبالمهاتوصل

ول!لف،عالميمسرحمناكثرؤينجد!االمسرحياتهدهمثل

!اكثم..تصورهحسبللقضيةمذهمكلتناولتيفيةذيالكتاب

سودنة،دلاب-مرد)تآليف،؟لزوبهت)فراخرى!سرح!اتايضا

اسطى)وسريصة،عوضمحمد!ض)واخراج(خليليوسف)

ونخلوالاخيرة،(المصريعثوسانءحمد)واخراج،تاليف(احمد

)"بخيلتاليف(اهـود)سريةئم..سعيدالفاضلمسرحياتضمن
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لم!ط(1)خمفر)،و!سحجب"(عباسء*جوب)احراج(بكلران

لبلد،اد10)4وسسحب(فركابعسلاء)خراجأ(خليليوسف)

،"لركابصلاح)واخراجاعداد(لثم!وينكاوول)الافريقيالكابليفظ

..(عبدأثصيد-ن)واخحراحاي!.ط(الرذض)ومحسرحية

فيكلبريدة"!اض،هةانى،عيلشلمثلااورسحياتهلإهوكل

عبنا،بج!يهه"ءن،د،لماالهـب!لألزالوما..اسرحاومفمون

4مكبوررغبةلحميقلشأولباسمرار*نجبعذاوهثذا"انيالس!إالمسرح

سوداليلم!رحنواهلكونايجابيةنافحنستعرجاكيهاعصرواعتصارها

..اصيل

/"نيف(إوء-راجمرا)مثلممرحيات-كدمتافىصطوسم41وة!ماا

العهـمون"كأانف!لن!!)و.(نا.رء!ؤهـ!لعباساابو)واخراج

اتا!ة(اررهالاس)و(برأقىعمر)واخراجليفق!؟لماذا

ومرصية(:ن!رض،محمد)اجواخرأسوددة(امساكلي)ليفقى

وفطها(سنادهم!ء)اخراج..صديقهاشمتال!ي!!ح!بيبننننبة)

،نركابصل!ح)اجاصصمن(الزماناحم)سرحيةامانب3لتاقد

الم!رحي-ة!هذ.(؟لماداآل!ردونهذانفعلنحش)سرحيةاما..

أجريبمةمحاودةلافه-ا،خاصىتوقفةمناتستوجببراقلعمر

اكث!ركانتومد.-.لبرينشاةاو،الملحميالمرحمنللاستفادة

وضد..ال!عليماًجلمنالمسرحتركبةتصه!المرجية،التجارب

الفغطيالبعضمثروةباكلنبارهاالمورولةالجطتبع!منتقداوجت

معالعالم،ألان!مانحوارهوب!طبع!هالىسحو"كن..المعاصرةالانسانية

ىنجتوكد،الحوارهذاعننفسه؟ينفياناضلافايستطيعلاوالكاتب

الر،جزالذي.مم!مبير!يجديدةدنشةوفعتلانغامفيتبحقاتجربةا

التقليبر.المسرحبناه

منفىهأ(*،ىاا(سرجهـ؟رركانالمقالنهذاكتابتيوع!د،واخيرا

اخراج(ريىابيىيوسف)ناليف(البياحةحصان)مسرحي!ةتقديم

..(علينتريفمجمد)

!هافامثالا!إبابمضندرجانيهكنناقفدمماضوءعلى

دائرة!صت،عا)رابكطفيول!-براقيعمر-خلهيليوسف-صديق

علعها،،عرتااتيالمسرص.4الاشكالكليهدمالذيالجديدالمسرح

المسرحي،التكني!كمنكبيرفدكأعلىم!رحكأابجميعافصلاء

وا!د؟مرهي-ششركون،لكومع..المسرصيةار!بةابراولردبكأوا

موو!!رتلكواع:ى!.با،خرور!مهـللا4وير،ادصلاؤ!،عنيفصلهيم

وأفىقي*تبرهـرهو!لوما!لأميراتعنناشيءءودفوهو.اراً!ضا

..عنهالعبعيرفيمغايراث!ثلأ

تط!ورتكيفنتحرىانالمئدافة*ذهلاشنههـدلىالضروريومن

ا،ممرحييةا)ءركةبداتكيهءتنقلاو،المسرح"طوركيفاو،اممرحيةا

ناعل!ي!نعاازاماارىو)فلك..!اخراتجاهذيضريقهاتأخذالواعية

بعضوضحنااهـيااننقليديالمسرحبيىنا&فويةالصلاتنؤ3سمد

الجدد.اكتاباخلالمنملامحهاذفسمتالذيالجديدوالم!رح،امثلته

ضعنشانفرلاعادب"مسرحياتيشاهدانالجمهورابكلن!ادلغد

"فإفوس"ابوو،"،بلدنمنما"و"!ثيثرممل)،مثلغضباولا

يرىالحههوراننعم..،(المسوسلتمرا"و.."احمداسطىو"

،ولكنالممرجانادءخنلاا"منيس!تطيعخممباغداالمسرحياتهذهفي

،وبيئالم!صرحيالهرضبينالفعليارر"حقضيبلأوتاريخيةكحقيؤ-كأ

حلالمش!لةوبدات..الهمهيرزى!فجاكااتيالفارف!ةالمساحة

انتظارذي-سيرخكلبة-ادضزة"مرصيات!معتعندمانفسط

ال!ر،)بمسرحيةتبدأ،تطورااكثرقرةتجيءثم"البراوفى-عمر



فس"ثم(السود)ثم(ا(ثره!اناحلام)ث!(البلدآهل)نم
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اكمرتالتي،الاع!المستوىعلىيىالانالاحتضانانويبعو

أشعوفونص-اقنمهلن!ن"مممرحياتوهي،سطورق!بلكتابهاالى

نتائجفاحدى..!النياحةحصانأو(حبيبه؟نبتة)و"؟لماذا

افقديسوربرخيالرسمياتمنالظورهيوعياا،كثرالمرحالةهذه

3نراروات!خاداكهظ!رالىيدهـوهولا،المقفرجي!ضضعرلاالئصالمول

وبءمعه.يراهمانجاهمارم

امالعنب!دا،الرسميةالثقافةع!نبعيداالكاتباصبجهنا

أثورةاانويبدو،اررهـحعر!ناانمنذلاحقناالذيافتجاريالكاتب

اؤكارء!رهيبيعالذيالواعظذلكالتجاريالكاتبنفيطابعتأخذالان

روادعماده!اففاالوسطىالطبقاتينالسببحيث،شعبيقدالبؤي

..كثيراعتولهميص!دواانبدونالقضةمجملايدركواحننىالمسرح

الةشصرعلىالتجريببمطولةودلك،المسرحيافتمكلعلىثورةثم

تلوكالاررناصبحتماوسعان..والتعبيري،والملحميالطليعي

مممرحاهـ؟مالانفنحسن.اشسبيغيرومسرح،شعبيمسرح:عبارة

بالحشدكبرايأبهونلاكأابهوحننى.نسعبيانيكوانبالضرورةليس

ؤفايرة،التذاكرفئعباكالىأفنظعرايختلسةنولاالجم،ورمناليا6يل

،جديدةبرؤيهالمسرحتتوقبهبفيةالجم!رإ+لميميح!ورونانيمامدهم

يمارسواانادوااعتاالتيالاسصخفافبؤرةمنجديد،واننشالهبموعرف

.وحتى.آلطيناوحلمناسهـتخلاصهيه!محاولة.اللا!ةالسسباحةفيها

هذهعلىالشعببمالمقياستطهب!استحالةلع!منسبياامرايعتبرهذا

ؤيقنيسيارقماتضربأحبي!بت!نبته"مثلؤهـمسرحية،المسرحيات

له!فىهخناارانمنذاخرمسرحيع!رضايايفوقالجمهوراق!بال

.الفترة

واخراجها،ا!م!رحهـيةلمضوونمبسطاموجزانعطيانولنحاول

وتفول،القديمةمروىمملكةاياماسطورةعنطخوذةالم!مرحية

البلادملكنهايةيعنيفهغاالقمرالنجمولامسحدتاذاانهالاسطورة

يأخذآلكافباو!ن..النبو،ةامرفييعنفقونالذينهموالكهينالة..

وتمرعلىب!نفتضربيجعلهماعمرياتغسيراويضمنهاالاسطوذة

...الجمهوركلمنايجابيةمشاركةذلكنت!يجةكلألت،حساس

البلاديقوالونالذينوهمالكهنةفديهابشرييةذماذجتقدمؤالمسرحهية

وفيهاأ..المتزمتالمتحجرالفكرا)،وقت!منغسوفيوسيالسيادينهـيا

الشعبلمسوةالاولىاللبنةيضعالذيالضحي!ة1يمثل(عكاف)الملك

ءندماقمتهاالم!رحهيةو-بلغ.!ساليوأ،فارماس)يقودهماالتي

وو!اكلنابكل(ن!ن)هما!سرحداخلالممثلينمنجم!رةاننجد

الملعمةاثكالكلمنيستفيدملحمياسلوبانهوواصح..وقضايانا

ء.وغايرهاوسيمماوغناءرقصمن

ااواعيالمسرعمرحلةانندركتجهداايضاالتجربةهذهمثل

للعرضالواعيالفهمخلكلمنالجمهورتكثيضال!تتجطبدأت!د

والضحكالترفيهـهعميادكما..المطروحةوالقعمالمسرح!1

..االمسرحهذاشيمةمنوالاسترخاء

نحن)و!البياحةحصان)مسرحيتيعنيقالانيمكنهكذا

،المسحهم!تنحمرلاالانوالمفكلة..(ألماذااًتوفون..ه!انفعل

ارتباطامرتبظفهوولذلك.جماعطفنالمسرحانكيهثكلافهـمما

ول!لهذا..بمولها!يموت،بهايزدهمو،الجماعاتبحيطةوثيقا

4!ثقفيناواهتمام..ا&ومالمسرحعلىالمتفىايد؟لجمهـاهيراقباليفسر

باتنا،مظاهرمنمظهوااصيعقدفهو..بألمسرحالمثقفينوغير

.اًذنطبيبةاموركلها،وهذهيتجاههانانساناييملكلا،اليومية

قواةبمثابةتكوناخرىعسارحبانشاءال!ولةتهتمانالطب!صكممافمن

لكيمااخرىمسارعلبناءارهاصاطناكولعل،كبرراخومسرحيلعمل

..المممرحيالنشاطرقعةتتمسع

سإمالسببسنشاكلهتقديملمحنالجامعةم!مرحتوقفاي!ضاهناك
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افممرحياتالتيمنبالعديدنذكرانيفوتتسالاالمقالهذامعرضوفي

المسرحوبينبينهالمقارنةصعوبةورغم،المسرحهذا،اىؤممت

التراثحصيلةالىا،عمالتلكنضماننسنطيعافناالا،انقورو!

ءنبفي-تقدررابسطض-ساعمتهالعهاضطمةباعتبارهاالمسرحي

يكادشعوراو،كتك!،،المسرححفي!!ةالىالجامعيالوسظانتباه

اعدالواانثم..الوسغرسفيهاممنبرالمسرحبانبرلأء*!اتكون

شخصيايجعلنيمماالمرحمهنةاحتر!تارجمامعيا)ثصابءنهائله

6591عاممنذالمسرحهذاإقهلمفقد..المسرحبهذابالاهمتمامانادي

:7391عامحتى

واخراجه.لأالشبليعبدالرحيمايفتا..الجزيرة*

الثسبلي.اخراج..اوفيليوجينقليف..احمبلا*

.النصيرياًخراج..يونسكوتآليف..اصلعاءاالم!يظ*

علياخراج..جيرودوجانتآليف..الرجلايهاجميلأنتلكم*

.لق!يومعبدا

.النصيرياًخراج..انويجانليفقي..داركجان*

.النصيرياًخراج...يونسكوتأليف..الكراسي*

.النصيرياًخراج..فاييبيهرتأليف..ماراعاد!ه

.!البا!طموناخراج..-(لم!عليتآليفاوديبكوميديا*

/الباقر.ثموناخراج..هـالمعلي.لاليف..،اوديبكوميديا*

عزالدفى.يثو!اخراج..ليونسثو..لدرسا*

غنيم.محصداخراج..لدورنمات..لزيارةا،

الباكر.عمونخراء001البياثوار!..الحيوانحديقةقصة*

عمر.اعمداخراج..لومانلميخائيل..الخطاب*

عزالدين.شوقياخراج..عايدالمبيدوسف..والممنلونالعصفورة*

الباقر.ماموناخراج.العبادي.1سميرنليف..البه!!لا

مراكراثباب،مسارحونشاطات.المدرسيالمسرحنشاطوهناك

انشاء،المم!رحيالنشاطرمعةلتوسيعالهامةالانجازاتومن

.الاعلاموالثقافةوفي؟ارةاقساممنكقسم9691عامفيللمدراهـ"معهد

المسارفيالمسرحيةالفنيةالحركةلوضعا،نجازبدايةيعبروهو

ذا..الفرديالاجتهادمراحلمنبوووالانتقال،حيحالمهاهلميا

وغيرهمالمسرحعشاقمنالمواهبنويتدويبالىالمعهديهدف

هتايقمماننضمنوبذلك،والتجريبوالتحصيعلبالدراسة

فهيالمرحيةلحركةلدفعالصالحةالنواةبئورالمعصه

والتوجيهاكسرحيالضلفيالمهمةاداءفيالضيجنبمساهمةالبلاد

..السليم

بقدرنجتهدالضيقةفيانناوهي.المجالهظفياخيرةوكلمة

والانجاراتالاسهاماتوكل..واعيةعسرحيةحركةلتاسيسطاقتنا

آفافىالىا!سيركليقفياوليعةمرحلةالاهيماتمتالتي

شمولا.ا!ر

---ئ!

اليفرصيم!فبؤ

ووم!عبرمدث!اه-هـمثئ

وكيرى!ي!ك!مكلف!وه!وممت

كلو!أصةلو،!سزهبي!

لأ.اثع!-هسوري
همهـ!مرمسمى.،كى--------------


