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 مقدمة
 عصر الدول واإلمارات الثاني

 كمال أحمد غنیم األستاذ الدكتور:
  كلیة اآلداب -لجنة األندية رئیس 

 غزة -الجامعة اإلسالمیة
	

العربي المعاصر" مصطلحاً يحاول أن يجد له مكانا بين ظل مصطلح "األدب 
العصور األدبية المتتابعة منذ الجاهلية إلى اآلن، وهو مصطلح مراوغ يكاد ينسحب 
على كل أدب عربي في كل عصر من زاوية الرؤية اآلنية، وكنا حتى فترة قريبة 

وصا ور التالية. خصنقول إنه ال يعلم أحد من الناس ماذا يمكن أن يWطلق عليه في العص
ونحن نرى عدة تيارات أدبية تجتاح هذا العصر منذ الربع األول من القرن الماضي 
(القرن العشرين)، وهو عصر يتميز بانفتاح عجيب على فنون أدبية نمت ونضجت 

 وتقلبت فيه ضمن عدة معطيات.
وكنت وما زلت أتعامل مع العصر الحديث واألدب العربي المعاصر وفق 

م الجمالي، حيث إنه وفق المتغيرات الجمالية التي بدأت في أواخر العصر التقسي
العثماني، بنشوء روح تجديدية في الشعر بدأت مع محمود سامي البارودي، وروح 

م في المسرحية 1834تجديدية على صعيد المسرح والقصة بدأت إرهاصاتها من عام 
في صل خبرها ولم يصل نصها، والبشرية األولى التي نُفذت في أريحا بفلسطين... و

م بدأت رحلة المسرح البشري الذي وصلنا خبره ووصلت نصوصه مع 1847عام 
مارون النقاش وزمالئه الذين اضطروا للرحيل من مناطق النفوذ العثماني حتى يتحقق 
لهم النشاط األكثر فعالية. وتلك الفترة الزمنية من أواخر العهد العثماني حتى بداية 
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ل واإلمارات الثاني كانت تستحق الرصد تحت اسم "األدب الحديث" ألنها عصر الدو
تمثل مرحلة انطالق تاريخ العرب الحديث، حيث شهدت تغيرات سياسية وفنية تسمح 

 بإفرادها ضمن ذلك االسم.
وما شهده من تغير جمالي على صعيد انتشار شعر  1947ولعل مجيء عام 

الفنية وانتهاء مرحلة الرومانسية، مثّل جزءا ال يستهان التفعيلة وبداية مرحلة الواقعية 
 به مما اصطلح الناس على تسميته باألدب المعاصر.

والتقسيم الذي ذكرتُه جماليk أكثر منه سياسي، أما بالنسبة للتقسيم السياسي 
فإنني أرى اعتماد أوائل القرن السادس عشر بداية العهد العثماني، ذلك أن الوطن 

منذ مطلع القرن السادس عشر لسيطرة الدولة العثمانية، وكان ذلك بعد  العربي خضع
انتهاء عصر الدول واإلمارات األول الذي اشتمل على دولة المماليك التي تزامنت 
معها دول أخرى، وصوالً إلى نهاية العصر العثماني المتمثل في سقوط الخالفة 

 ايكس بيكو. العثمانية بعد الحرب العالمية األولى واتفاقية س
وتُعدk تلك النهاية بداية العصر الحديث، أو ما يجب تسميته بعصر الدول 
واإلمارات الثاني، ألن مظاهر تفكك الدولة العثمانية وبدء االستعمار ثم التحرر الشكلي 
في منتصف القرن العشرين واستمرارية التبعية لالستعمار وتحكمه في مصائر الدول 

أعدادها بازدياد تفككها؛ تلك المظاهر ال تحمل سوى مالمح واإلمارات التي تزداد 
عصر الدول واإلمارات الثاني قياساً على ما سWميk بعصر الدول واإلمارات األول، 
الذي ابتكره شوقي ضيف رحمه اهللا، وال مشاحkة في المصطلح ألن العصر العباسي 

رمزياً،  الثاني كانانقسم لعصرين... خصوصا أن حضور الخليفة العباسي في العصر 
كما أن حضور الخالفة العثمانية كان رمزيا في العقود األخيرة لها قبل انتهائها بشكل 

 . 1923رسمي عام 
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كنت وال زلت في كتابي "عصر الدول واإلمارات الثاني" الذي صدرت منه 
خمس طبعات ال أدعي القدرة على اإللمام بكل ما يحتويه عصر الدول واإلمارات 

من إبداعات وأجناس أدبية مختلفة، بل حاولت جمع بعض األوراق النقدية  الثاني
واألدبية في ملف واحد يجمع بينها رابط المعاصرة، ليكون هذا الكتاب صفحة متواضعة 
من صفحات ملف زاخر، يطمح إلى االتساع والشمول يوما ما وفق منهجية د. شوقي 

واليوم نسعى إلى تحقيق ذلك  ضيف في التأريخ لعصر الدول واإلمارات األول.
الطموح من خالل أبحاث إخوة أعزاء جمعنا بهم القدر الجميل لمحاولة سبر أغوار 
ذلك العصر من خالل تتبع دول وإمارات وممالك العرب في هذه المرحلة الحرجة من 
تاريخ أمتنا، عبر أجزاء متعاقبة، تستعرض تاريخ الشعر العربي وسمات تطوره 

وأسأل اهللا عز وجل أن يكون ذلك مقدمة أوسع لتأريخ أكبر وتحليل وبعض أعالمه، 
أعمق لتلك المرحلة التي نعايش جزءا كبيرا منها اليوم، وقد أنجزنا المرحلة األولى 
من خالل رصد الواقع السياسي والحضاري لتلك الدويالت، وفن الشعر ومالمح 

 والقصة القصيرة، ونسيرالتطور وأبرز الشعراء، والفن القصصي بنوعيه الرواية 
اليوم بخطوات واثقة نحو رصد الفن المسرحي ضمن فريق يكمل المشوار، واهللا نسأل 

 أن يكتب لنا السداد والتوفيق.
 سبحان هللا وبحمده عدد خلقھ ورضا نفسھ وزنة عرشھ ومداد كلماتھ،،،

 كمال غنیم
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 الفصل األول
 
 
 
 

 المسرحية السعودية
 واإلمارات الثانيفي عصر الدول 
 

 
 

   تهاني جمال األشقر
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 المقدمة    
الحمد هللا الذي خلق اإلنسان، وعلمه البيان، فجعل له لسانًا وشفتين، ثم  

هداه النجدين، الذي نزsل القرآن العظيم بلسان عربيk مبين، ال يأتيه الباطل من 
حبله مستقيم وبين يأتيه الباطل من بين يديه، وال من خلفه فهو صراط اهللا ال

المتين وبرهانه المبين، صلَّ اللَّهم وبارك على محمد النبي األميs األمين، وسلم 
 أما بعد،،،تسليمuا كثيرuا... 

يWعد عالم المسرح من أمتع اآلداب، وأشدvها قيمة على نفوس الناس وعقولهم عند 
عد أن واقعيsة، بجميع األمم، وقد صار هذا النوع في أدبنا العربي الحديث حقيقة 

عرفت أمتنا العربية هذا الفن وأخذته عن الحضارة األوربية في منتصف القرن 
التاسع عشر الميالدي، وقد تطور المسرح عبر عصوره المختلفة من خالل حمل 
رسالته للمجتمع، عن طريق طرح قضاياه في شتى مجاالته في قالب شيق وممتع 

 ، من خالل تمثيله على خشبة المسرح.
وافدة من األدب الغربي، وكانت أقدم  المسرحية لونw أدبي فني 

 المسرحيات هي اإلغريقية، وكانت نشأتها في بالد اليونان، ثم انتقلت إلى العرب.
إن المسرح هو الفن الدراسي األعظم، الفن الذي ال يحق له بأي حال   

 فهو ال يقصمن األحوال أال يكون دراميا إنه بوصفه تمثيال وعرضا للحدث، 
ما يجري وما يقع: إن خشبة المسرح عالم يقع فيه حادث معين ، فهو ال يوحي 
عن طريق الصورة الثابتة يحدث أو بفعل، بل هو منصة وحدث، وتقديم الدراما 

 .1ال يمكن إال أن يكون بطريقة درامية
																																																								

 . 183مجلة جامعة الملك سعود، مجلد ثاني، ص 1
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عامuا على يد  150بالرغم من أن المسرح العربي تأسس قبل نحو              
م 1847م) الذي قدم أول مسرحية عربية عام1855 –م 1817ارون النقاش(م

في بيروت حملت اسم (البخيل)، فإن هذا الفن احتاج ألكثر من قرن حتى يتبرعم 
، أما بقية الدول األخرى في منطقة 2وينمو ببطء في المملكة العربية السعودية

فقد تأخر ظهور المسرح الخليج كدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقطر وعمان، 
فيها إلى أواخر الستينات، وأوائل السبعينات، ألسباب ثقافية واجتماعية وسياسية 
عدة، وتتسم مرحلة البدايات عمومuا بعدد من السمات أهمها: االتكاء على المسرح 
المدرسي في تنمية الوعي المسرحي، ومنها االتكاء على أيضuا على الصياغات 

زعة الخطابية للموضوعات التاريخيkة، والقوميkة، واإلسالميkة المباشرة، ذات الن
واألدبيkة إعدادuا وإسهامuا، ولم تنفرد هذه المرحلة بنصوص مكتوبة أو مطبوعة 
إال بشيء من مجاوزة، إذا وضعنا تجربة الشاعر إبراهيم العريض في موضع 

حلة ولكن مر االعتبار، باعتبارها تجربة استثنائية في هذه المرحلة المبكرة،
البدايات بكل طوابعها المدرسية واالرتجالية تبقى ذات قيمة تاريخيkة واجتماعية، 
ونفسية، ال يمكن تجاهلها في مجال رصد التجربة المسرحية في الخليج، خاصة 

. وفي 3في مجال تنمية الوعي بالفن المسرحي، ووظائفه الجمالية وفكرية آنذاك
sعودية في عصر الدول واإلمارات الثاني، من هذا المقام سأتناول المسرحيWة الس

خالل الحديث عن المسرح كفن و خصائصه، ثم تسليط الضوء على المسرحية 
 األدبية السعودية.

																																																								
 حمادي، وطفاء، دراسة بعض النصوص المسرحية لبعض كتاب الجمعية. 2
 .191- 190انظر:فصول، ص 3
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 المبحث األول
 الحركة المسرحية الفنية في السعودية

 
ظهرت بوادر العمل المسرحي في المملكة  السWعوديkة برعاية (الجمعية العربية 

م على صعيد مسرح الكبار وإدارة 1973ية للثقافة والفنون) منذ عام السWعود
الشؤون الثقافية بالرئاسة لرعاية الشباب) على صعيد مسرح األطفال ،ليس في 

السWعوديkة مسرح محترف، بل الهواية هي األساس مع وجود إمكانات معمارية  
لمتطورة ان العربية اوتقنية كبيرة، أكثر تطورuا مما هو متوفر في كثير من البلد

مسرحيuا وخالل ربع القرن األخير قد|م الهواة أعماالً الفتة نسبيuا ضمن الشروط 
االجتماعية المحيطة بظروف عملهم وشاركوا في العديد من المهرجانات 
مسرحية عربية منها عروض (عويس التاسع عشر وتراجيع وصفعة في المرآة 

اعتمادuا على نصوص محلية أخرجها وخيل يا عربان ومهابيل وسنين عجاف) 
فنانيون سWعوديون مثل عامر حمود، وعبد الرحمن رقراق، وسمعان العاني 

 .4وغيرهم
لقد عانى المسرح السعودي من ضعف التأليف وما زال لدرجة أن معظم  

المسرحيات اعتمدت على المؤلفين العرب مما جعل المسرحيات السعودية تفقد 
تها المجتمعية، ولكن ال ننفي وجود مؤلفين سعوديين جزء من هويتها  وخصوصي

ظهروا مؤخرuا وبرزت أعمالهم  ولكن لم يحالفهم الحظ في النهوض بحركة 
مستمرة ومهما حاولنا وصف تلك المؤلفات تظل أقل من المستوى العربي 
																																																								

 .226، ص3شؤون عربية العرب والقرن الحادي والعشرون، مجموعة 4
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فالمسرح المصري والكويتي والسوري والعراقي وغيرها كلها، كانت على دراية 
سة أكاديمية لذلك ساهمت في رقي مجتمعاتها ثقافيuا ووصلوا بمسرحهم ثقافية ودرا

 .5الناهض إلى الدولية والعالمية
من الصعب تحديد بدايات المسرح السWعودي الفعلية ألنه ال يوجد دليل  

ملموس، وال يوجد ما يمكن أن يعتمد عليه في التأريخ لهذا المسرح وهذا ما 
 التحقيق في جهود الزمن الماضي، فلم يWعتن| بتوثيقأفرزه غياب التوثيق وانعدام 

بدايات المسرح السWعودي وال التجارب المسرحية الالحقة على المستوى 
المؤسسي عبر أبحاث أكاديمية تسجيلية، فغياب التوثيق واعتماد الجهد الفردي 
 .6بعيدuا عن الجهد المؤسسي، أسهم في خلق إشكالية تشغل جل اهتمام المسرحيين

 uعودية كان موجودWس ولكنه لي اتَرى الباحثة أن المسرح في المملكة الس
فتطور  كون مسرح بما تحمله معنى الكلمة،موجود كما هو المطلوب بأن ي

المسرح مرتبط بوجود الحضارة وتقدم وتطور البالد، فغياب الثقافة والمعرفة 
والديانة  اليدن أدب أم فن، والعادات والتقبعناصر األدب المسرحي سواء أكا

 في المسرح السعودي. ا أثرت في النهوضاإلسالمية لربم
 
 

  

																																																								
 .35انظر: أزمة المسرح السعودي، ياسر مدخلي، ص 5
 .10-9انظر: مدخل إلى المسرح السعودي، عباس الحايك،ص 6
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مرs المسرح في المملكة العربية السعودية بمحطات كثيرة، وتحوالت  
ومفاهيم متعددة، وتجارب متنوعة، وتجدد في الطاقات الكتابية، والقدرات الفنية، 

عونا أن نسلط الضوء على والطموح الكبير لدى األفراد واإلدارات الراعية له، د
مرحلة ما قبل النهضة األدبية لهذا المسرح  وهي المرحلة الفنية، نجد على 
الرغم من تأخره إال أنه كان له  دورuا  بارزuا  بعد نهوضه من خالل تأسيس 
جمعية الثقافة والفنون التي كانت تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ونجد أن 

 مراحل وهي: هذا الفن مرs بعدة
 

 مرحلة اإلرهاصات األولى
ظهرت هذه المرحلة جليuا في المسرح المدرسي السعودي على يد الشيخ  

صالح بن صالح، وكان ذلك بعد مشاهدته عروضuا لمسرحي~ة في البحرين، فنقل 
هذه الفكرة إلى مدرسته بمدينة عنيزة في بداية الخمسينات الميالدية، وقد~م 

والوفد العربي) حيث قام بدور عامر بن الطفيل، وذًكر مسرحيsة مسرحيsة (كسرى 
أخرى اسمها (األعمى) وثانية بعنوان (الشاهي والدارسين) وثالثة باسم (حوار 
بين العامية والفصحى)، وهذا دليل على أن المسرح بدأ من المدرسة وبدأ جادuا 

 .7دuاعميقًا ال يعتمد على الهزل والتهريج بل على قضايا هامة ج
 
 

 مرحلة المحاوالت الجريئة

																																																								
 .82أزمة المسرح السعودي، ياسر مدخلي، صب المسرح السعودي، سعود البلوي وانظر: مقالة غيا 7
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تُعد هذه المرحلة تطورuا للمرحلة السابقة تمثلت في تأسيس جمعية الفنون  
م وإنشاء قسم الفنون المسرحية بالرئاسة العامة لرعاية 1970الشعبية عام 
م وقيام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بعناية اآلداب 1974الشباب عام 

م، وهي مسرحية "فتح 1960، ويعود أول مشروع مسرحي إلى العام 8و الفنون
مكة" التي كتبها محمد مليباري وهي من سبع عشرة ورقة تقريبuا ولكن حسها 
الفني واألدبي كان عاليuا لدرجة أن المؤلف استنطق األصنام فيها، وكان من 

ال إ المزمع أن تعرض على "مسرح قريش" الذي كان سيفتتحه أحمد السباعي،
أن هذا المشروع أجهض في مراحله األولى ولم ير| النور، فقد وقف تيار من 
المناهضين للمسرح في وجهه، وعلى رغم من ذلك، فإن هذا المشروع يؤرخ 
لبدايات المسرح السعودي، على أن أول مسرحية عرضت على الجمهور في 

د أعدsها م، وق1973السعودية هي مسرحية "طبيب بالمشعاب" في الرياض عام
وأخرجها إبراهيم الحمدان رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن 
نص موليير "طبيب رغمuا عنه" انطالقًا من ترجمة الشاعر اللبناني إلياس أبو 

والحمدان في مسرحيته المقتبسة ب|نى حبكة جديدة، " ولم يتبع حبكة ، 9شبكة
ه أسقط ركيب الفصول الثالث في المسرحية، ولكنموليير أو يتبsناها، فقد استبقى ت

 .10الكثير من مشاهدها، السيما تلك التي تحتوي على عنصر المرأة" 

																																																								
 معرفة.انظر: موقع ال 8
 .100-98انظر: المسرح السعودي، نذير العظمة، ص 9

 .100المرجع السابق، ص 10



 
 
	

13	

  sوقد نجح هذا العمل "ألنه لم يستورد التقنية المسرحية الجاهزة، ولم يتبن
الملهاة المولييرية كما هي، بل بل أعاد صياغتها بما يWالئم المجتمع والجمهور 

يين وحبكة وشخصية ولغة، وبهذا أمكن الحمدان أن يجعل موليير السعود
بمعنى أن هذا العمل على الرغم من أنه مقتبس إال أن فيه اعتزازuا ، 11سعوديuا"

،ألن العناصر التي اشتركت فيها عناصر سعوديsة من ناحية إعادة صياغة 
 المسرحيsة بما يناسب لغة هذا المجتمع.

ت لذي شهدته البالد في فترة السبعينيات والثمانينياكان للنمو االقتصادي ا 
-1970من القرن الميالدي المنصرم آثاره االجتماعية ففي األحساء تأسست عام

م جمعية الفنون الشعبية، واتخذت لنفسها مقرuا استأجرته وفرشته ليكون 1971
ن حممركزuا للنشاطات الفنيsة والمسرحيsة، ومن أعضاء هذه الجمعية: عبد الر

الرقراق، وحسن العبدي، وحسن المنال، وإبراهيم الضويحي، وقد أقاموا مسرحuا 
صغيرuا مثلوا عليه ما ال يقل عن عشر مسرحيات تلفزيونية ولخشبة المسرح، 
وعندما تأسست رسميuا جمعية الثقافة والفنون في الرياض انضموا إليها وأصبحوا 

 .12فرعuا منها
 خالصة القول أن:

المWتتبع للحركة المسرحيsة في المملكة العربيsة السعWوديsة يجد أنها قد بدأت  -
متأخرة عن الدول العربيsة التي سبقتها في هذا المجال بمراحل عديدة، لكنها في 

																																																								
 .98المسرح السعودي، نذير العظمة، 11
 .349انظر: األدب السعودي الحديث، د. محمد جالء إدريس، ص 12
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مراحل النهضة الحديثة قد تخطت الكثير من الدول، فبدأ يولد من جديد خصوصuا 
 معروضة.عندما زادت أعداد المسرحيsات ال

قد خطى المسرح السWعودي خطوات بطيئة بخالف دول كثيرة، فلو ال الجهود  -
الفرديsة والشخصيsة ممن يعشق المسرح لما كان مسرحuا موجودuا على أرض 

 الواقع.
 

 مرحلة التجريب والتأصيل
"يWعد انفتاح المجتمع العربي على المسرح، في كثير من مناطقه حديثاً، وربما 

تمع الخليجي من أواخر من انفتح على هذه التجربة، ولم تقطع مسيرة كان المج
المسرح شوطاً يعتدk به في االتساع والترسkخ، ولم يكد يكتسب الجمهور شيئاً من 
األلفة مع الشكل األساس للمسرح، حتى انطلقت مسيرة أخرى هي مسيرة 

قبkل دم تالمسرح التجريبي التي خلقت هوkة عميقة بين مسرحٍ ال يكترث بع
جمهوره، وجمهور استفردت به عروض تجارية استغلّت الحاجة الكبيرة في 

 .13الساحة المسرحية"
"وبقراءة نماذج من مسرحيات هذه المرحلة نطلع على اتساع األفقي  

الفكري والفلسفي، حيث طغت النزعة التجريبية في المسرح السعودي، فب|عد أن 
على المسرح اسم المسرح التجريبي وهو يطلق  دخل التجريب في المسرح، أخذ 

المسرح الذي يكرس نفسه للبحث عن صيغ جديدة للتعبير، وعمل الممثل، وطرح 

																																																								
 انظر: موقع القافلة.13



 
 
	

15	

، بمعنى أن المسرح التجريبي يبحث 14التساؤالت حول مكونات الفعل المسرحي"
 دائمuا عن أشكال وصيغ جديدة غير متوافرة في المسرحيsة التقليديsة.

  
أن المخرج هو المتحكم األوحد فال  التجريبي :ومن خصائص المسرح 

سلطة للمؤلف عليه فقد اكتسب (التجريبيون) جميع التيارات والمدارس باختالف 
الوسائل الفنية التجديدية، حتى أصبح التجريب (المزيج) هو األبرز، كذلك فإنه 
عبر تاريخ المسرح ظل النص األدبي مادة العرض األساسية، أيضuا ال يوجد 

وص أدبية  (مسرحيsات تجريبيsة) بالمعنى العام، بل  كالم مرتجل من أعضاء نص
العمل بشكل جماعي أثناء التدريبات، أو نص شهير يقوم المخرج بإعداده يقلبه 
رأسا على عقب حتى يتناسب مع الرؤية التجريبية، أو نص يكتبه المخرج هو 

ض بجمهوره فقد تحولت أشبه بالسيناريو الخاص بالعرض، أما عن عالقة العر
إلى إبعاد الجمهور وفصله، ألن المسرحية التجريبية تقوم بتقديم حالة وليس 
فكرة، وال تكثرت مباشرة بقضايا المجتمع أو السياسية التي تقلق الجمهور، بل 
هي عمومية الداللة في العرض المسرحي بحيث تكون قائمة على الحاالت ذات 

 .15معظم األحيانالصبغة اإلنسانية العامة في 
م، وهو العام 1989"لم يعرف السعوديون المسرح التجريبي قبل عام  

من  »عويس التاسع عشر«الذي مثلت فيه المملكة العربيsة السعوديsة مسرحيsة 
تأليف راشد الشمراني وإخراج عامر الحمود، في مهرجان القاهرة للمسرح 

																																																								
 .44المسرح السعودي المعاصر، لطيفة بنت عايض البقمي، ص 14
 .73انظر: أزمة المسرح السعودي، ياسر مدخلي، ص 15
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ن وهذا النوع أصبح غاية للمسرحييالتجريبي في دورته الثانية. ومنذ ذلك الوقت 
السعوديين الذين يبحثون عن المشاركات الخارجية في المهرجانات المسرحيsة 

 .16التي طبعت على األغلب بهذا الشكل المسرحي الجديد"
ونجد أن المسرحيات السعودية التي أعدت عن روايات أو قصص قصيرة، أو 

مادuا هو التدخل في مسرحيات نصوص غنائية تعد قليلة، فالسلوك األكثر اعت
عربية وعالمية بإجراء تغيير، تأخذ الطابع السعودي على وجه الخصوص، 
والخليجي على وجه العموم من ذلك مسرحية   (فنجان قهوة) دكتورة ملحة  عبد 
اهللا، وهي إعادة تشكيل المسرحية (الغرباء ال يشربون القهوة) لمحمود دياب 

) وهي نص مWع|د عن مسرحية (وماذا بعد؟) للكاتب ومسرحية (ربما يأتي الربيع
اإلماراتي الدكتور حبيب العطار، ولم تكن (إعادة التشكيل) مرتبطة بمرحلة 
محددة من المراحل التي مرت بها المسرحية السعودية بل ظهرت في جميع 
مراحلها، وال نستطيع أن نجزم أسباب الفكرة األساسية، أو كثرة عدد الممثلين، 

 .17ود ممثالت، أو وجود منهن ال يتسع لها صدر المسموح به اجتماعيuاأو وج
أي أن هذا التجديد الذي كسا المسرحيsة السعوديsة ما هو إال شكل تجربة  

أو محاولة يقوم بها المؤلف أو المخرج، من خالل غزو آراء اآلخرين ومخالفتهم، 
فإذا لقيت هذه التجربة قبوال عند المتفرج التزمت بها المسرحية وإن لم تلقَ قبوال 

 استبعدت عنها. 

																																																								
 انظر:موقع القافلة. 16
 .48انظر: المسرح السعودي المعاصر، لطيفة بنت عايض،ص 17
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بروح التجريب القائمة على أسس موضوعية، فهذه المرحلة اتسمت   
ومنطق درامي مسو|غ، ولم تلتزم المسرحية مذهبuا أدبيuا، أو اتجاهuا أو مدرسة 
بعينها، بل حاولت تقديم إضافتها الخاصة أو تعاملها الخاص مع هذه المذاهب 
واالتجاهات، ال يمكن تقسيمها تاريخيا، ألنها ظهرت  متزامنة التدخل بالتغيير، 

نها تختلف تبعا ألمور متشبعة، قد تكون الفهم الخاص المWع|د، أو صعوبة  مع أل
بعضها بعضuا ما عدا الرومانسية والواقعية والكالسيكية الالتي ظهرت في بدايات 

 .18المسرح السعودي
 

 خالصة القول أن:
على الصعيد الفني فقد تجاوب المسرح السعودي مع المسرح العربي  

جاهات الفنية والمذهبية، حيث وجدت لديه محاوالت تنسجم من والعالمي في االت
حيث الشكل والمضمون، وحجم التناول مع فكرة القالب العربي، ولم يخَل 
المسرح السعWودي من تفاعالت شكلية موازية لمعظم ما جاء في المسرح العالمي، 

  وتوجهاته الحديثة كالكالسيكية والرومانسية واالجتماعية.
 
 
 
 
 

																																																								
 .47انظر المسرح السعودي المعاصر، لطيفة بنت عايض البقمي، ص 18
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 امل المؤثرة في نهضة الحركة المسرحية في السvعودية العو
 أوالً: المؤسسات التعليمية (المسرح التعليمي)

 المسرح المدرسي -1
"يعرف المسرح المدرسي بأنه ذلك النشاط الذي يمارسه التالميذ داخل  

الفصل وخارجه، يتدربون من خالله  على القراءة المعبرة، وإلقاء النصوص 
التمثيليات القصيرة، ومواجهة الجماهير والقدرة على تجسيد شخصيات وعرض 

عاالتهم بوسائل التعبير أخرى غير شخصيتهم معبرين عن أحاسيسهم وانف
 .19"المختلفة

هو خاص بالمدارس ويحتوى كمuا مشبعuا من التوجيهات التربوية أو  
،"وقد ارتبط 20المناهج الممسرحة حتى تتناسب المراحل العمرية الموجهة إليها

بالمدرسة ارتباط زمني وثيق، فمن أول مدرسة نظامية أنشئت في المملكة 
م) بدأ النشاط المدرسي بمكتبة علمية 1875(المدرسة الصولتية في مكة المكرمة

، 21يأتيها الطالب في غير أوقات الدرس وتقدم لهم الكتب العلمية للقراءة فيها"
لدخول المدارس عالم المسرح، من  وجود هذا النشاط المصاحب للدروس أه|ل

م 1928خالل النشاط التمثيلي الذي بدأ حسب  ما تشير وثائق مسرحية إلى العام
في المدرسة األهلية بعنيزة، كانت ستينات وسبعينات القرن الماضي عقدين 
ذهبيين للمسرح المدرسي، فال تخلو مدرسة في أي مدينة أو قرية من هذا النشاط 

																																																								
 .57المرجع السابق،ص 19
 .36أزمة المسرح السعودي، ياسر مدخلي، ص 20
 أوراق مسرحية، إعداد: محمد المنصور. 21
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ر، في بداية الثمانينات وما بعدها، بدأ يخف االهتمام بهذا الذي وصل للجمهو
النوع من المسرح، الذي ظل شكالً من أشكال التعبير للطالب، والترفيه التوعوي 
للمجتمع، لذا فقد| طالب الثمانينات وهج المسرح ومتعته التي حظي بها 

بداية  ت فيالسبعينيون، رغم أن وزارة المعارف (التربية والتعليم حاليuا) كان
الثمانينيات وضمن الخطة التطويرية للنشاط الطالبي قد استحدثت  إدارة النشاط 
المسرحي جنبuا إلى جنب إدارة النشاط الطالبي األخرى، في السنوات األخيرة 
من تسعينيات القرن الماضي عاد المسرح المدرسي إلى الواجهة، ففي 

حي إلى إدارة النشاط الثقافي، م استبدل مسمى إدارة النشاط المسر1997العام
وألحق األدب بالمسرح كمكونين ثقافيين وانقسمت البرامج المسرحية التابعة 

 لإلدارة إلى :
ويؤديه طالب المرحلة االبتدائية وموجه للطالب في ذات : مسرح الطفل -1

 المرحلة .
وهو موجه وينفذه طالب المرحلتين المتوسطة : مسرح الفتيان والشباب -2

 .22والثانوية ويشارك فيه الطالب في اإلعداد والكتابة واإلخراج 
ويسعى المسرح المدرسي إلى إشراك الطالب في تجربة العمل الجماعي،  

ومساعدة الطالب في تكوين شخصيته كون المسرح يدفعه الكتشاف نفسه 
ب الطالبية وإتاحة الفرصة لها لتقديم إبداعها واألشياء من حوله، واكتشاف المواه

وتنمية مواهبها والمحافظة على اللغة العربية، واإلسهام في تنمية قدرة الطفل 
 على التواصل الحضاري مع اآلخرين.

																																																								
 .15انظر: مدخل إلى المسرح السعودي، عباس الحايك،ص 22
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أطلعت الوازرة مهرجانا للفرق المسرحية المدرسية، كانت أولى دوراته في 
لمشاركة المملكة في المهرجانات م، إضافة 1999محافظة الطائف في العام 

المسرحية المدرسية على مستوى الخليج العربي، وكما تقوم في ذات اإلطار 
بعقد "دورات تدريبية ولقاءات تنشيطية في اإلدارة التعليمية للمعلمين، ومشرفي 

 .23للنشاط المسرحي وإثراء المكتبة المسرحية
 

 المسرح الجامعي  3- 
لجامعي في السvعودية أن تأخذ بWعدuا آخر بانفتاحها استطاعت تجربة المسرح ا 

على تجارب دولية مهمة، وتنتشر الجامعات والكليات في المملكة ، وقد بلغ 
) 9) جامعة حكومية، و (24عددها بحسب آخر إحصائية لوزارة التعليم العالي (

ية ) كلية أهلية، من أبرز الجامعات وأقدمها في السvعود30جامعات أهلية، و(
 :24والتي كانت مهتمة بالنشاط المسرحي وهي كاآلتي 

 
 مسرح  جامعة الملك سعود -1

م) ميالد مسرح جامعة الملك سعود حيث حرصت 1973شهد العام الجامعي (
عمادة شؤون الطالب بالجامعة على تأسيس هذا النشاط، وإبرازه كأحد األنشطة 

قافي جامعة على المستويين الثالثقافية الهامة التي تهدف للرقي بمستوى طلبة ال
والفكري، وتنمية الحس الفني لديهم، وخلف  نموذج متميز للمسرح اإلسالمي 

																																																								
 14انظر: المرجع السابق ص 23
 .65انظر: المسرح السعودي المعاصر، لطيفة بنت عايض البقمي، ص 24
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التربوي الذي يجمع  بين المتعة والترفيه، وبين التربية والتهذيب  بدون  التنازل 
عن التعاليم اإلسالمية العظيمة، ولتأسيس المسرح الجامعي وضعت عمادة شؤون 

عة البنات األساسية لجعله مسرحuا برقي لمستوى طموح الجامعة الطالب بالجام
م، 1973وتطلعاتها، وكان ذلك في بدايات الحركة المسرحية في الجامعة في عام 

فقامت الجامعة  بالتعاقد مع مخرج مسرحي جمهورية مصر العربية، وهو 
األستاذ محمد رشدي سالم الذي أسهم بجهده وخبرته في تأسيس المسرح 

امعي، وتأهيل قاعة االحتفاالت في مقر الجامعة وتجهيزها من النواحي الفنية الج
اإلضاءة والصوتيات لتصبح جاهزة لعروض المسرحية، ولم تقتصر هذه 
المسابقات على طلبة الجامعة فقط، فقد عقدت الجامعة مسابقة التأليف المسرحي 

الن في كافة وسائل م تم اإلع1992على مستوى العالم العربي في العام الجامعي
 نصuا مسرحيuا) . 25اإلعالم، وقد تقدم لهذه المسابقة (

 
 مسرح جامعة الملك عبد العزيز -2

انطلق النشاط المسرحي بالجامعة منذ فجر تأسيسها، وكانت المشاهد المسرحية 
تمثل بداية االنطالقة الحقيقة لهذا النشاط، فبدأ بتقديم أعمال مسرحية جديدة من 

المسرحي، واإلخراج، واإلضاءة والديكور، قام النشاط المسرحي  حيث النص
بالجامعة متمثالً في عمادة شئون الطالب بتأسيس ناد� يهتم بشئون المسرح أطلق 

م، كان يهدف إي تدريب 1983عليه (نادي المسرح)، وذلك في العام الدراسي
جيهات م على التوالطالب على األداء واإللقاء، وفتح أحد قنوات االتصال التي تقو

التثقيفية، واالجتماعية والتربوية، لتقوية حصيلة الطالب اللغوية والفنية، 
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استطاعت جامعة الملك عبد العزيز من خالل اهتمامها بالنشاط المسرحي 
وتحقيق العديد من االنجازات والجوائز كان آخرها : مسرحية (الهاجس) التي 

فعاليات المهرجان المسرحي حصلت على جائزة أفضل إخراج مسرحي ضمن 
األول لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون في الكويت 

م، ومسرحية (الحاجز) التي حصلت على جائزة النص المبتكر في 2006عام
المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، ومسرحية (حكايا السندباد) التي حصلت 

الطفل المسرحي الثالث  على جائزة أفضل إخراج مسرحي في مهرجان
ف) على جائزة في أفضل عرض م ، وحصلت مسرحية (المعط2008الجنارية
 .مسرحي

 
 مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -3

كان االهتمام بالمسرح في جامعة الملك فهد يندرج تحت النشاط االجتماعي، لكن 
ما لبث أن انفصل بعد ذلك مكونا نادياً يعرف بنادي المسرح وهو : أحد أندية 
النشاط الطالبي، إلنشاء مسرح مستقل للجامعة انفصل المسرح عن النادي 

ب تاجه مسرحية " السيف واألداالجتماعي ليصبح ناديuا متكامالً، وكانت باكورة إن
" التي شارك بها في األسبوع الثقافي األول لجامعات دول مجلس التعاون 

م ليصبح ناديuا للمسرح مستقالً 1996الخليجي، وقد اعتمد إنشاؤه رسميuا عام
بأعماله، وكان لنادي المسرح بالجامعة جهود وأنشطة مسرحية منها: المهرجان 
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ومهرجان المسرح السWعودي في دورته الثالثة والرابعة  الوطني للتراث والثقافة،
 25ومشاركتها في مسابقة المسرح للعروض القصيرة في الدمام

 ثانيuا : وزارة الثقافة واإلعالم والجهات التابعة لها
أسهمت وزارة الثقافة واإلعالم بجهود مشكورة في النهوض بالمسرح، وتنشيط 

 لتي تتولى اإلشراف عليها، ومنها :الحركة المسرحية من خالل الجهات ا
ة : تأسست الجمعية السعودية للثقافة والفنون في المملك جمعية الثقافة والفنون -1

م، 26/11/1973بتاريخ  43العربية السعودية بناء على قرار رقم
والمصادر من اإلدارة العامة لرعاية الشباب، والمقر الرئيس للجمعية مدينة 

ا المرسومة لها كاالرتقاء بمستوى الثقافة والفنون الرياض، وكان من أهدافه
بالمملكة، ورعاية األدباء والفنانيين السvعوديين والعمل على رفع مستواهم 
الثقافي، والفني واالجتماعي، وتوجيههم لما يخدم مجتمعهم، وإتاحة الفرص 
أمامها، إلبراز تفوقها ونبوغها في ظل اإلشراف والتوجيه لتصبح حصيلتها 

خل إطار ملتزم بالقيم واألصالة، ومنها : جمعية الثقافة والفنون بجدة : دا
هجري 1400هجري وأول مسرحية عرضت كان ذلك في 1394تأسس عام

بعنوان (باقي الغسيل) تأليف وإخراج إبراهيم الحسن، ثم مسرحية (الدنيا 
 هجري بقاعة المحاضرات .1405حظوظ )التي عرضت في

 
: تأسس فرع الجمعية  في األحساء  والفنون فرع األحساءجمعية الثقافة  -2

هجري وكانت أول مسرحية عرضت  في الفرع مسرحية 12/4/1395بتاريخ 

																																																								
 .71انظر: المسرح السعودي المعاصر، لطيفة بنت عايض البقمي، ص 25



 
 
	

24	

هجري من تأليف خالد الحميدي وإخراج حسن العبدي، 1392(العزوبية) في عام
لعام حتى بلغت إحدى عشرة وهكذا توالت العروض المسرحية في ذلك ا

 .مسرحية
 
: تأسس فرع الجمعية بالدمام في  الثقافة والفنون فرع الدمامجمعية  -3
هجري قدم الفرع مسرحية (بيت من ليف) 1400هجري، وفي عام 1/1/1399

تأليف ناصر المبارك وإخراج مصطفى جمعة المبارك فيه عدد من مناحي قسم 
ة المعهد الصناعي في المسرح بالفرع، وقدمت المسرحية بصال

 .هجري1400عام
 
تأسس فرع الجمعية بالطائف في  جمعية الثقافة والفنون فرع الطائف: -4

هجري، وكانت أول مسرحية تعرض بعنوان (مين يكحل الثاني) 1399عام
هجري تأليف محمد رجب، وإخراج محمد الشامي، 29/3/1403عرضت في 

 هجري.21/11/1403ومسرحية (صفعة في المرآة)
 
هجري 1402تأسس فرع الجمعية في جمعية الثقافة والفنون فرع أبها : -5

هجري مسرحية (السبع دوحات) 1404وكانت أول مسرحية عرضت في
 عرضت بمسرح كلية التربية بأبها .

 : تأسس الفرع في المدينة في جمعية الثقافة والفنون فرع المدينة المنورة -6
هجري وكانت أول مسرحية لعرض مسرحية (الرأي السديد لكم) 1/6/1408
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خراج أحمد أبو ربيعة، ومسرحية (أنا وأخويا على ابن عمي) عرضت تأليف وإ
هجري والمسرحية من تأليف وإخراج 1403على مسرح الجنادرية في شوال عام

 أحمد أبو ربيعة .
: تأسس الفرع تبوك في فنون فرع تبوكجمعية الثقافة وال -7

الوطن) تأليف هجري، قدkم الفرع أولى مسرحياته بعنوان (إال هذا 22/3/1425
 هجري والعديد من الجمعيات .1427سعد الشهراني وإخراج خالد المغربي عام

فالجمعية تعد الحاضن الشرعي لمسرح السvعودي، فهي التي رفدت   
المسرح السvعودي منذ تأسيسها بالتجارب المسرحية أو بالطاقات البشرية 

حية السvعودية كان المشتغلة في العناصر المسرحية، فمعظم األسماء المسر
لجمعية الفضل في تكونيها المسرحي، ومن الجمعية انطلقت مجمل المسرحيات 

 السvعودية إلى مهرجانات العربية لتقدم نموذجا لتجربة المسرحية السvعودية .
لم تكن لوزارة اإلعالم يد في نشر المسرح بمفهومه العام، أي  وزارة اإلعالم

نها صاحبة فضل في نشر اسم المسرح وإلعطاء صاالت للعرض الجماهيري ولك
مفهوم جديد لمن ال يعرف ما هية المسرح وكان ذلك من خالل مسرح اإلذاعة 

م استمع جمهور اإلذاعة العربية السWعودية 1961أو مسرح التلفزيون، ففي عام
من جدة إلى برنامج مسرح اإلذاعة، الذي أخرجه حينذاك المخرجان محسن 

وكان هذا المسرح متعدد الفقرات من ضمنها مشاهد  شيخ وعادل جالل،
وتمثيليات، هذه المشاهد والتمثيليات أعطت البالد ممثلين موهوبين صار لهم 

 .26مكان في النفوس ومن هؤالء لطفي زيني وحسن دردير وعبد الرحمن حكيم

																																																								
 انظر: موقع الجزيرة. 26
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  المسرح النسائي

به والحديث عن التجربة اإلبداعية النسائية في السvعودية حديث يش 
االرتباك، ألنه مرتبط بحقيقة المجتمع السvعودي قبل كل شيء، فعنصر الحرية 
يبدو عنصرuا غير واضح المالمح بخاصة ما يتعلق بحرية المرأة وألن الكتابة 
قبل أن تكون تركيبuا لغويuا فهي تعبير وبوح، فإن المسألة تتعقد أكثر حين تأخذ 

صر اعي والقضايا المتعلقة بالمرأة في العالكتابة منحى التعبير عن الوضع االجتم
، فعلى الصعيد النسائي، فقد عرفت السعودية أول مسرحية نسائية في 27الحديث

تاريخها في الثمانينات الميالدية التي شهدت زخماً مسرحياً كبيراً، من خالل 
ألفها إبراهيم الحمدان، ووسط تحوالت ثقافية واجتماعية » مونوكوليا«مسرحية 

، يخلع المسرح السعودي رداء أكثر من نصف قرن من التأخر والتعثر، الفتة
خصوصاً بعد إعالن وزارة الثقافة واإلعالم السعودية ممثلة في وكالة الوزارة 

،فاستطاعت  28للشؤون الثقافية، البدء في تأسيس جمعية للمسرحيين السعوديين 
رح النسائي) وهو مسرح المرأة  الس~عودية  الدخول إلى المسرح من بوابة (المس

محافظ  تحتفظ فيه المرأة بخصوصيتها بعيدuا عن التسلط الذكوري، ووجدت فيه 
متسعuا من الحرية لمناقشة قضاياها، وتعود نشأة المسرح النسائي في النصف 
األول  من السبعينات الميالدية مع ظهور العروض المسرحية التي أقامتها 

ات، حيث قدsم (نادي فتيات الجزيرة) جمعية الجمعيات النسائية ومدارس البن
النهضة النسائية الخيرية حاليuا عرضuا مسرحيuا ، كما قدsمت مدارس الرياض، 

																																																								
 انظر: المسرح السعودي المعاصر 27
 انظر: موقع الشرق األوسط. 28
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وجمعية فتاة األحساء ، وجمعية الوفاء الخيرية النسائية  بالرياض عروضuا 
م أصبح المسرح النسائي نشاطاً مستقالً تزاوله المرأة 2008أخرى، وفي العام 

المناسبات المختلفة، ولم يعد مرتبطاً بالمؤسسات االجتماعية والتربوية، وإذا في 
كانت المرأة قد دخلت مجال المسرح كممثلة في بداياته في العالم العربي، فإنها 
في السvعودية على العكس من ذلك حيث دخلت المرأة مجال المسرح بوصفها 

بيرuا فالمسرح النسائي أتاح لها قدرuا ككاتبة أوالً ثم بوصفها ممثلة ومخرجة ثانيuا، 
 من الحرية والخصوصية .

  
 تميز المسرح النسائي السvعودي بعدة خصائص وسمات نذكر منها ما يلي :

إدراك المرأة السvعودية أهمية المسرح، وإقصاء دوره في صنع الثقافة  -1
 المجتمعية .

ذات بWعد واضح، وهدف تعزيز قيم المجتمع وأخالقياته، وتحملها لقضايا  -2
 نبيل، ورسالة خي�رة.

 يعد المسرح النسائي متنفعuا للمرأة للتعبير عن مشاكلها بشكل موضوعي. -3
 ويبرز دور المرأة المسرحي في جانبين أساسين هما : 
التأليف المسرحي :حيث قامت المرأة السvعودية بدور بارز في مجال التأليف  -1

لحة عبد اهللا (مجموعة من النصوص المسرحية المسرحي نذكر منهن : د. م
م)، 2003م/ 2001طبعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في ثالثة أجزاء (

ورجاء العالم (ثقوب في الظهر، الرقص على سن الشوكة، والموت األخير)، 
م)، وكوثر عبد اهللا ميمان مسرحية 1980وآمنة الجهني (الحWب الذي ال ينتهي



 
 
	

28	

م)، 1990م)، وشادية محمد عبد الطيف مسرحية (سقط الزند1986(العقد الثمين
 م)، وهدى الرشيد مسرحية (طالق) .1996وسامية عطا اهللا مسرحية (القصان

التمثيل : تعد ناجية الربيع الممثلة المسرحية األولى في السvعودية، ثم ظهرت  -2
بعض م ظهرت 2008عدة ممثالت منهن: أمل حسين، وسارة الجابر، وفي عام

الفرق النسائية تتكون بعضها من كادر نسائي سWعودي من حيث األليف، واإلعداد 
واإلخراج واإلنتاج شاركت في العديد من المهرجانات والفعاليات أهمها: فرقة 
(إبداع) المسرحية تُعد أول فرقة مسرحية نسائية، وفرقة (فيض المحبة) وهي 

إيمان تونسي عضو مجلس إدارة فرقة مسرحية جامعية تُشرف عليها الدكتورة 
جمعية المسرحيين السvعوديين وتقد�م الفرقة كالسيات المسرح العالمي باللغة 

م ظهر أول نادي جامعي للمسرح النسائي في جامعة 2019اإلنجليزية، وفي عام
 الملك .

 من العروض المسرحية النسائية 
وإخراج فيصل مسرحية (مجلس حريم): هو عمل كوليف ندى العريقي  -1

 عاني .
مسرحية (بيتنا في خطر): وهي مسرحية نسائية تمثيالً وإشرافاً وإخراجuا،  -2

فهي من إخراج غرام الجابر، تدور أحداث المسرحية حول قصة الخادمة ميري 
التي تعيش وسط أسرة مفككة، تعاني من تعلق االبنة الصغرى سعاد باإلنترنت 

كترونية التي تروج لذلك، فتعارضها أختها والبحث عن زوج عبر المواقع االل
الكبرى منى، فتستعين بالخاطبة، ولكنها في األمر ال تتزوج، وإنما تتزوج 
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 خصائص المسرح الخادمة ميري من عريس بمواصفات جميلة من قبل الخاطبة .
 ويمكن أن نجمل خصائص المسرح السعودي الحديث فيما يلي: ، السعودي

مسرح إسالمي يقدم من خالل منظور أشمل هو ما  المسرح في السعودية -1
يسمى بالتصور اإلسالمي للحياة، ومعنى هذا أن المسرح اإلسالمي في السعودية 
ليس هو المسرح الديني بالمفهوم الضيق هذه الكلمة، ولكنه المسرح الذي يعالج 

 كل الموضوعات ويناقش كل المشكالت من خالل المنظور اإلسالمي .
ى اإلقالل من قيمة النص كعنصر أدبي جوهري في المسرحية، الميل إل -2

 للقضية التي والنظر إليه كمجرد نقطة انطالق لتمثيل واإلخراج والتصوير
على الرغم من اإلقالل من قيمة النص، فما يزال الجمهور ، وينطوي عليها النص

عروفة ميقبل على المسرحية التقليدية الجديدة، التي تجمع إلى أصول المسرح ال
 لمبدأ من الروح العضوية الجديدة .

بالترابط العضوي  –في أغلبه  –ال يهتم  المسرح السعودي الحديث  -4
ميل المسرح ي، وتشكيلية بين التكوينات واأللوانوالمنطقي ويستبدله بالعالقة ال

إلى االقتراب من الجمهور، وإثارة وعيه  -في أغلبه -السعودي الحديث 
الحائط الرابع التقليدي، لتصبح قاعة المسرح وخشبته في  وتفكيره، وتحطيم

 تجاوب وتفاعل مستمر .
اعتمد المسرح السعودي الحديث على تقنيات المسرح الفقير الذي ال يحتاج  -6

 لكثير من األثات والديكور والستائر .
لم يعد العرض المسرحي ينقسم إلى فصول متكاملة يهبط بين كل منها ستار،  -7

 .عرضuا مستمر في كثير من األحوالح المشاهد يرى بل أصب
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية السعودية

 
لقد عانى المسرح السWعودي من ضعف التأليف  والتوثيق، وما زال  

لدرحة أن معظم المسرحيsات اعتمدت على المؤلفين العرب مما جعل المسرحيsات 
وخصوصيتها المجتمعية، ولكن ال ننفي وجود السWعودية تفقد جزء من هويتها 

مؤلفين سعوديين ظهروا مؤخرuا وبرزت أعمالهم، ولكن  لم يحالفهم الحظ في 
النهوض بحركة مستمرة ومهما حاولنا وصف تلك المؤلفات تظل أقل من 
المستوى العربي  فالمسرح المصري والكويتي والسوري وغيرها  كلها كانت 

ة أكاديمية ، لذلك ساهمت في رقي مجتمعاتها ثقافيuا  على دراية ثقافية ودراس
 ووصلوا بمسرحهم الناهض إلى العالم بأكمله.

 وقد واجه المسرح السWعودي في مسيرته صعوبات نذكر منها: 
النظرة المتشددة للمسرح، األمر الذي انعكس على مسيرة األدب المسرحي،  -1

 وأثَر فيه على أكثر من صعيد.
ص المسرحية وحفظها، إذ لم يجد اهتمامuا  بالتوثيق من الجهات توثيق النصو -2

الرسمية المشرفة على المسرح في المملكة، والتي أهمها: وزارة الثقافة 
واإلعالم، وجمعية الثقافة والفنون، وجمعية المسرحيين السعوديين، ونشير إلى 

لمسرح شفة اتجربة األستاذ علي عبد العزيز السعيد الذي قام بمجهود فردي بأر
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السWعودي، ولكنها ال تزل تجربة فردية تحتاج  لدعم من قبل وزارة الثقافة 
 .29واإلعالم، ومن الكتَّاب المسرحيين أنفسهم لحفظ نتاجهم األدبي

فالكتابة المسرحية أكثر قدرة وجرأة في مطاولة القضايا االجتماعية والسياسية 
خارج المملكة، فالنص السWعودي  واإلنسانية خاصة أنها مWتاحة للقراءة وتنفيذ

تجاوز الجغرافيا وصار ينفذ على خشبات عربية ويحصد الجوائز وصار بعض 
 .30نصوص كُتّاب المسرح السWعودي مطلوبة للتنفيد

 مراحل وهي: المسرحية بعدة مرت
 

 المرحلة األولى_ مرحلة النشأة األولى (التأسيس والتجربة) 
ن نشأ المسرح العربي في السعودية ع، السبعينياتتبدأ من الثالثينيات حتى 

طريق التأثير الذي القته المنطقة الغربية من البالد ، حيث أنها كانت عرضة 
إلى التأثر بالثقافة العربية في مصر ، التي كانت أكثر المأثرين على نشوء 
المسرح ، بسبب موقعها و عالقتها بالسعودية . و قد كان أول نص مسرحي 

م ، أي عشية إنشاء المملكة العربية السعودية ، و 1932، قد ظهر عام  مكتوب
قد قام بتأليف هذا النص المسرحي الشعري(الظالم نفسه) للشاعر حسين عبد اهللا 

الذي أتم دراسته بالجامعة األمريكية في بيروت ، و كان دائم االطالع  31سراج
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ية ، و بطبيعة الحال فنية على ما يقدمه إخوانه العرب من إنتاجات أدبية و فكر
وكان  نصه المسرحي جنسuا أدبيuا، وليس نصuا مسرحيuا تنفيذيuا،  ،32مسرحية

م ،حيث قدمت في هذه المرحلة 1938والتي تم طبعها في األردن في العام 
نصوص ذات موضوع تاريخي، كما برزت المسرحية االجتماعية التي طرحت 

م، ومسرحية(جميل بثينة) لحسين موضوعات تتعلق بهموم الشباب وطموحاته
،  ومسرحيتا(الهجرة ،الملحمة) ألحمد عبد اهللا 33م1942عبد اهللا سراج في عام 

، ومسرحية(نهاية عبقري) للسيد أمين مدني نشرت   34م1946العطار في عام
م، ومسرحية(ترى الحرب) لعبد القدوس 1947في مجلة المنهل في عام 

م، ومسرحية (غرام والدة) في عام 1949األنصاري نشرت في مجلة المنهل
، ومسرحيتا( الشياطين الخرس، العم 35م لحسين عبد اهللا سراج1952

، ومسرحية( مWسيلمة الكذاب) 36م لعبد اهللا عبد الجبار1954سحتوت)في عام
لمحمد إلبراهيم الناصر، ومسرحيتا(فتح مكة، وغزوة بدر الكبرى) لمحمد عبد 

م لعصام 1970رحية( في الليل لما خلى) م، ومس1965اهللا مليباري في عام 
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،ومسرحية  38م1960، ومسرحية (الشوق إليك)عبد اهللا مليباري في عام37خوقير
، ومسرحية (ليلة 39م لحسين عبد اهللا سراج1974م 1963(المتهم ) في عام 

ومسرحية  40م للراحل عبد الرحمن المريخي، كتبها لألطفال مبكرuا 1975نافلة)
م لمحمد الخطراوي، ومسرحية(الزاهد: دراما تاريخية 1976ة) ( المقامة الديناري

م وهومسرح إسالمي لعبد اهللا 1977عن حياة الخليفة عمر ابن عبد العزيز)
  . 41بوقس

  (التأسيس والتجربة) خصائص مسرحية مرحلة النشأة األولى
 وإلجمال خصائص مسرحية  النشأة نقول إنها تميزت بعدد من السمات، هي :

تركيزها على المشهد أو المنظر : من حيث الشكل الخارجي، وذلك عائد  -1
إلى تأثر المؤلفين بالطريقة الفرنسية في بناء المشاهد، أي دخول شخص، أو 

 خروجه هو ما يكون عالمة لبداية المشهد، أو نهايته.
سادت مسرحية النشأة (الرومانسية) سواء من حيث المنطلقات الفكرية أم  -2

طبيعة البنية الدرامية، وإن اختلطت باتجاهات أخرى فإن أبرزها هو من حيث 
 (الواقعية الساذجة) وينسجم هذا مع القيم الفكرية والجمالية للمرحلة .
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أبرزت مسرحية النشأة شخصيتين ، األول في البطل القومي التاريخي،  -3
لماضي، إلي ا ومثل هذا االختيار يتطابق مع التفكير الرومانسي المعروف بعودته

على أن التصور الدرامي هذا أصابه شيء من الفتور أو الجمود في نقل الواقع 
كما حصل بالفعل، وكانت الشخصية األخرى هي شخصية المثقف المدور من 

 الطبقة المتوسطة .
استخدم عنصر المفاجأة في مسرحية النشأة ولكن العمل الدرامي الواحد  لم  -4

 منطقيا في كثير من األحوال .يسرف في الوظيفة وجاء 
حافظت مسرحية النشأة على تناسق وحدتها على وفق مفاهيم درامية جديدة  -5

متجاوزة مفهوم الوحدات الثالث الكالسيكية المعروفة، فالزمن يمتد فيها إلى 
سنوات طويلة دون أن  تتفكك فيها وحدة الحدث، وإن جرت في أزمنة متباعدة 

 .42أو في أماكن مختلفة 
         

ترى الباحثة أن هذه المرحلة كانت في بنيتها وبداياتها خُطوة متقدمة  
لباقي المراحل التي ستأتي من بعدها، بالرغم من أن هذه األعمال كانت بسيطة 
في البWنية أو حتى في الفكر، فإن من الصحيح أيضuا أن هذه األعمال امتلكت 

نية الجمالية، من انطالقها أول مرحلة بصفة عامة األهمية التاريخية والقيمة الف
 كونها مرحلة التأسيس والتجربة في أدب المسرح السعWودي.
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 مرحلة التأسيس الثانية (الريادة) -المرحلة الثانية 
م حين شهدت السعودية 1990م وحتى 1980نسجل لها بداية مع عام 

شاملة حيث وقع تحوالت عديدة اجتماعيا واقتصاديا، وما خلفته من متغيرات 
جمهور المرحلة في كماشة من االتجاهات المتناقضة تحت تأثير ازدياد حدة 
الصراعات االجتماعية، والفكرية في مجتمع تتجاذب ظروف التغير، فلم يعد 
عالم األحالم الرومانسية الشكل المغير عن وعي ابن المرحلة، فظهرت الواقعية 

مزية التي تخضع لشروط االختباء عبر المسرحيات الوعظية، والمسرحية الر
 . 43خلف الرمز

ولم تكن النصوص التي تقدم مسرحيuا والتي كانت نصوصuا اجتماعية  
كتبت بالمحكية واالستكشات التي نشط فيها السعوديين في السبعينيات وحتى 
بداية الثمانينات صالحة للنشر في كتب أو في أي دورية، ولكن بعد تأسيس 

م، وبعد أن تزايد االهتمام بالمسرح وانتظم 1973لثقافة والفنونالجمعية العربية ل
تحت مظلة رسمية، بدأت حركة النشر تبدو أكثر نشاطا، قد رصدت حليمة مظفر 

م 2005في كتابها (النصوص المسرحية) التي طبعت في الثمانينات وحتى العام
رح سوالتي كانت متاحة للوصول إليها حسب قصور الجانب التوثيقي في الم

م مسرحية (سقوط الحساب) ألحمد عبد الرحمن، (إللي 1980السعودي، ففي عام
ما يعرف الصقر يشويه) لمحمد سالم، (ناس تحت الصفر) لعبد الرحمن حمد، 

، (موقف فارس)لمحمد البليهشي، تناولت 44(الحب الذي ال ينتهي)آلمنة الجهني
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ة في اتب قَد|م القصتصوير حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة،إال أن الك
قالب درامي كما هي معروفة في كتب التاريخ، دون محاولة منه تحليل أسباب 
المعركة وفلسفة واقعها، أو حتى تفسيرها من خالل منطق وفكر الشخصيات 
التي رسمها الكاتب ألداء نص تاريخي ال نص درامي، فإن التزام الكاتب 

وهري، غير أن األكثر جوهرية المسرحي بالخطوط التاريخية األساسية أو ج
هو تفسيره الفلسفي، وحرفيته الدرامية، وحربية الملتزمة التي تمكن من مزج 
الواقع التاريخي بالخيال المجرب كي يصل إلى عجينة مقننة قابلة للصياغة 

 .45المسرحيsة
مسرحيsة(يوم لك ويوم عليك) لعبد اهللا الخلف، (كعب بن مالك األنصاري)لصالح 

رحمن الزيد،  (الظالم ال يحجب الحقيقة) لعبدالرحمن السلمان، وفي عام عبد ال
 .ر)لمحمد بكر العليان هو نص مطبوعم (والشيخ األسي1981

من األعمال المسرحية في هذه المرحلة : مسرحية (المتنبي شاعر 
، نجد في 46م1980العرب) مسرحية من ثالث فصول لعبد اهللا بوقس، في عام

ا لم تتسم بوجود حدث درامي يتتابع خالل المشاهد، وليس بها هذه المسرحية أنه
هدف واضح يسوق إليه الكاتب ، فكل ما ساقه من أخبار ومعلومات بشكل 
سردي عن بطل المسرحية، إلى جانب أن وحدة المكان والزمن في المسرحية 
كانتا مفقودتين، ولم يعتن| الكاتب فيها برسم الشخصيات عناية درامية، فتفتت 
الوحدة العضوية للبناء في المسرحية، ولم يعد بها رابط سوى شخصية الشاعر 
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الذي أخذ الكاتب يسرد أخباره بشكل مسهب، وأسلوب مدرسي دون أي عناية 
 ،47بقيمة فنية يمكن تذوقها

م لمشعل الرشيد وهي أول مسرحية كتبها ، 1980ومسرحية (الصخرة) 
طفى جمعة، ومسرحية (السعد م مسرحية (زواج بالجملة) لمص1981وفي عام

وعد) لعصام خوقير، الذي طبعته دار تهامة للنشر في هذا العام ضمن سلسلة 
م مسرحية (النص واإلنتاج) لسليمان 1982الكتاب، ونص واحد مطبوع في عام

م صدرت خمسة كتب لنصوص مسرحية (آخر 1983الحماد ، وفي عام
م، 1976ينة الرياض عامالمشوار) لعبد الرحمن الشاعر، والتي عرضت بمد

تناولت عدد من المشكالت االجتماعية نحو البطالة وفساد اإلدارة وغالء 
 .48المهور

ومسرحية (الصراع) إلبراهيم الخميس ، (بيت من ليف)  لناصر  
المبارك، (مين يكمل التاني)لمحمد رجب،  (صور من التاريخ مجموعة 

 المعلمي.مسرحيات قصيرة من جزئين) ليحيى عبد اهللا 
م لم تصدر سوى مسرحية عبد العزيز الصعقبي (صفعة في 1984وفي  

المرآة)، قَد|م الصعقبي مسرحيته كتجربة درامية جديدة ومختلفة خالل تاريخ 
الدراما السWعوديsة، اتخذت بناء دراميuا جديدuا تمثل في المونودراما، والتي حاول 

قع الذي يعيشه ضمن هواجسه وظنونه فيها تصوير قضية الفرد ومعاناته أمام الوا
التي تبحث عن حقيقة ما حين انعزاله عن مجتمعه، وذلك خالل بطل المسرحية 
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الذي ينتظر خبرuا وهو من صديقه يتضمن موافقة العروس التي خطبها، وخالل 
فترة االنتظار يخوض البطل صراعuا نفسيuا داخليuا للوصول إلى الحقيقة التي 

حثيثًا، ويمر بتحوالت نفسية سريعة، كان الكاتب قد أتقن  تجعله يعاني قلقاً
معالجتها في بناء درامي تناسب مع تقنيات المونودراما التي اختارها كتصوير 
قضية البطل النفسية، وهي تصارع الذات الواهمة لمعرفة الحقيقة، والتي يتوصل 

المطلقة شيء  المتلقي إليها مع نهاية المسرحية على أنها ملونة، وأن الحقيقة
 . 49مستحيل

م فقد صدرت (كارت أحمر) لمشعل القحطاني، و(العقد الثمين) 1986وفي 
م ،لم تصدر سوى ثالث مسرحيات لرجاء عالم 1987لكوثر ميمان، وفي العام

(ثقوب في الظهر) حاولت فيها طرح مشكلة أسرة تنتمي للطبقة الغنية في 
فرادها جراء انشغال األب في أعماله المجتمع، تعاني من تفكك الوابط فيما بين أ

التجارية وصفقاته، حينما كانت قسوته وحزمه وتعنيفه ألسرته قد حولت عالقتهم 
به إلى عالقة باردة ينقصها العاطفة، وقد ألقت الكاتبة الضوء على مشكلة 

، (الرقص على سن الشوكة) و(الموت  50المفاضلة والتمييز في تربية األبناء
، ومسرحية (األدوار الثانوية) لسليمان الحماد التي األخير للممثل)

م، وقد تنوع الناشرون بين الرئاسة العامي لرعاية الشباب التي 1989صدرت
اهتمت بعملية نشر النصوص المسرحية، وجمعية الثقافة والفنون التي نشرت 
ثالثة نصوص مسرحية في الثمانينات، والنادي األدبي بالرياض الذي كان مهتمuا 

																																																								
 .16،صالمرجع السابق 49
 .13المرجع السابق،ص 50



 
 
	

39	

اإلصدرات وقَد|م للمكتبة عدد من النصوص، ودور النشر الخاصة كدار مكة ب
 .51للنشر والتوزيع ومنشورات دار اآلداب اللبنانية

وجميع هذه الشخصيات سعت لتقديم البديل عن أوضاعها االجتماعية  
وهو األمر الذي حملنا على تشخيص اتجاهها الواقعي بوصفه محددا البنية 

هذه الواقعية المختلفة أو الساذجة إلى واقعية تحمل عمقا بنائيا الدرامية، وتحولت 
 م.1989واضحا، ومسرحية (عويس التاسع عشر) لراشد الشعراني عام 

 
 إن أهم الخصائص التقويمية لهذه المرحلة تتمثل في النقاط التالية :

تباين واضح في مستويات بنية الشخصية، والعوامل تراكم الخبرات من  -1
 والختالف طبيعة الموضوع من جهة أخرى .جهة ، 

اتساع اإلنتاج المسرحي أتاح فرصا جديدة لظهور شخصيات جديدة كالنماذج  -2
 .52اإلنسانية، والنماذج األسطورية، والنماذج االجتماعية الجديدة 

 تَرى الباحثة أن هذه المرحلة ركزت على موضوعات أهمها : 
 الجانب االجتماعي 
ا االجتماعية على اختالف مستوياتها، متخذة الواقعية أسلوبuا حيث عنيت بالقضاي

في التعبير عنها، فيما تناولت أيضuا مشاكل الفرد والذات االنسانية في الحياة 
 وتفاصيلها، وتصدkت لها بمعالجات درامية مبدعة ومختلفة.
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 الجانب التاريخي
رفيuا بالتاريخ التزامuا حنجد التزام الكتّاب السWعوديين في نصوصهم المسرحية 

 دون تغير، أو إعادة بلورة أحداثها من زاوية فنية حسب ميول الكاتب.
وربما ركزت هذه المسرحية على القضايا االجتماعية والتاريخية نظرا  للواقع 
والحياة التي كان يعيش فيها الكاتب في هذه المرحلة ، فالحياة ظروفها متقلبة 

 ر.تتغير من حين إلى حين آخ

              
 المرحلة الثالثة : مرحلة التسعينيات

أما في التسعينيات فباإلضافة للنصوص التي نشرتها بعض الدوريات المحلية، 
نصا مسرحيا، في تراجع واضح عن ما نشر في الثمانينات،  15فلم يصدر سوى 

م صدرت ست مسرحيات (عنتر بن شداد) لعبد العزيز الغيث، 1990ففي العام 
قط الزند) لشادية عبد الطيف، (جيران الكوخ) لمحمد رضي أبو عبد اهللا، (س

(حفنة من رماد) لزهدي صبري الخوجا، تناولت العديد من المشكالت االجتماعية 
نحو الغش والفساد اإلداري والرشوة، والجشع الذي يعمى صاحبه عن إعطاء 

ذلك إلى حدود  أصحاب الحقوق أموالهم والتحايل بطرق غير شرعية، ويتجاوز
الحياة األسرية التي تكون فيها الفتاة سلعة للبيع وشراء باسم الزواج، وليس ذلك 
فحسب، بل أن الجشع الذي يجر إلى فساد إداري وعملي وأخالقي يجر كذلك 
إلى ارتكاب جرائم كبيرة كالقتل والسرقة وعمليات النصب التي حاول الكاتب 

 استعراضها .
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،كما 53ف المطيري، (وأحدث المقامات) لسليمان الحماد ومسرحية(الغرباء) خلي
قدمت الشخصية النمطية كنموذج (التاجر، وصاحب العقار) في مسرحية 

م، 1990م ، ومسرحية (يا رايح الوادي) عام1990(الصورة) لمحمد الحارثي
قدمت في الطائف، وهي من تأليف فهد ردة الحارثي، وهو ممن برز في مجال 

ستوى العربي، وهو صاحب القائمة الطويلة من النصوص الكتابة على الم
   .54المسرحية، ما يجعله من أكثر الكتاب المسرحيين غزارة

م لمحمد مطلق الحارثي 1991من المسرحيات التي طبعت مسرحية واحدة في 
م (اللعبة) لنعيمان عثمان، تناولت حياة 1993(الصورة)، ومسرحيتان في
ل مصحة لألمراض النفسية في رسالة درامية تهدف المرضى المختلين عقليuا داخ

إلى أهمية ما يحتاجونه من رعاية نفسية تشعرهم بأنهم عقالء ال مجانين داخل 
المصحة، حيث توفير األنشطة الرياضية، كلعبة كرة القدم التي أظهر الكاتب 
ا مشغفهم بها وظهور مهارتهم أثناء التصوير لعبهم بها، لتكون قاسمuا مشتركًا في

بينهم وبين العقالء، وخالل المسرحية استطاع الكاتب في معالجة درامية واقعية 
أن يظهر تلك األحالم المتواضعة التي يحلم بها هؤالء المرضى من خالل أحد 
النزالء، فيظهره وكأنه عاقل فيما هو يعاني من فصام في الشخصية ال يعرف 

ط فى وكأن الكاتب يحاول تسليحقيقة المتلقي إال بعد هروبه إلى خارج المستش
 .55الضوء على تلك المفارقة بين منطق الجنون والعقل بين المرضى والعقالء

																																																								
 .111انظر: مدخل إلى تاريخ المسرح السعودي، عباس الحايك، ص 53
 .39انظر: المسرح السعودي المعاصر،ص 54
 .13ء والتوجس، صانظر: المسرح السWعودي بين البنا 55
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م، ومسرحيتان 1994ومسرحية واحدة (الحلم البغدادي) لسليمان الجازع
م، وصدرت 1995(المدلل)لمحمد العثيم و(الهادي واي) لفهد الحوشاني في العام 

م، صورت خاللها حالة عروس 1996اهللامسرحية (الفستان) لسامية عطا 
غاضبة ضاع فستانها الباهظ الثمن في ليلة زفافها، وترفض كل الحلول المقدمة  
بما في ذلك حصولها على آخر، ألنه األغلى واألجمل، وهكذا تدور األحداث 
في قالب درامي مباشر حتى تدرك العروس الصغيرة أن قيمة األشياء ليس في 

 نما في جوهرها الداخلي.مظهرها الباذج، وإ
 .56م1999م، و(الهيار) لمحمد العثيم1997ومسرحية (هما) لغازي القصيبي

(فهد ردة الحارثي) وهو ممن برز في مجال الكتابة على المستوى   
العربي، وهو صاحب القائمة الطويلة من النصوص المسرحية، ما يجعله من 

كتابة هذه السطور( مطلع أكثر الكتاب المسرحيين غزارة، ففي رصيده وحتى 
نصا مسرحيا، وخمسة نصوص مونودراما، وعشرة 27م) 2014مارس 

نصوص لألطفال، نفذتها له ورشة مسرح الطائف، وبعض الفرق المسرحية 
مثل بعض فروع الجمعيات والجامعات السعودية، ومن مسرحياته :               

م، 1992سرحية (النبع)م ، وم1991(بيت العز) ومسرحية (شدت القافلة) عام
م، 1995م، (رحلة ما قبل المئة)1994م، و(أنا مسرور يا قلعة)1993و(البابور)

ومن نصوصه المونودراما التي كتبها في هذا العام (زين خليك رجال)، 

																																																								
 .101المرجع السابق،ص 56



 
 
	

43	

م، 1998م، و (لعبة كراسي)1997م، (الفنار)1996ومسرحية (البروفة األخيرة)
   57م .1999و (المحتكر)

تتجلى فرادتها في غزارة نتاجها المسرحي،  58 آل مريع)(ملحة عبد اهللا
نصا مسرحيا، نفذ  54م 2013م وحتى عام 1992ففي رصيدها منذ عام 

معظمها في دول عربية مختلفة أكثرها كان في مقر إقامتها وبلد نشاطها مصر، 
كما تتجلى الفرادة أيضا في غزارة نتاجها النقدي، فالدكتورة كونها أكاديمية 

لة بالنقد المسرحي فإنها رفدت المكتبة العربية بعدد من اإلصدرات مشغو
المسرحية، إضافة لنشاطها الصحفي ككاتبة، وهذا ما عمدها سيدة للمسرح 

م، ومن 1999السعودي وهو اللقب الذي أطلقته عليها جريدة البالد السعودية
م وهي أول نص مسرحي 1992مسرحياتها المنشورة : مسرحية( أم الفأس)

قدمته،حيث تكشف عن إمكاناتها التعبيرية في هذه المسرحية ثم تدخل في نطاقات 
االتجاهات الدرامية والمسرحية المضادة للواقعية مثل التعبيرية والسريالية واال 
معقول، حيث تهتم باإلنسان الفرد ومعاناته وصراعه مع الدائرة التي تحيط به 

 .59وتقهره
تموت الثعالب)، والتي جاءت ضمن  م مسرحية (حينما1994وفي عام  

م، قدمت الكاتبة ملحة فكرتها في تجربة 2003مجموعتها الثالثة الصادرة عام
سريالية، والتي تعتمد فيه على المزج بين تجارب العقل الواعي والعقل الباطن، 
																																																								

 .102المرجع السابق، ص 57
م، من أبوين سعوديين .(انظر إلى مدخل إلي تاريخ 1958هي دكتورة ملحة من مواليد مدينة أبها سنة 58

 )101المسرح لعباس الحايك،ص
 .5انظر: المسرح السعودي بين البناء والتوجس، حليمة مظفر، ص 59
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ومن ضرورات هذا المزج أال يخضع الكاتب  أو الشاعر ألصول المنطق 
، ونجد ما تميزت به المسرحية خالل تصوير الكاتبة بها والتفكير المعقد السليم

لعالم ما خلف الواقع، وتعمقت في الالوعي والالشعور، من خالل تصوير الشاب 
بطل المسرحية التي قدمتها في فصل واحد، وفي مشهد واحد، وتميزت فيه 
 يالكاتبة بالقدرة على رصد معالم المكان وما يلفه من غموض،  حيث تنقل المتلق

إلي عالم مجرد، شخصياته فاقدة هويتها، والمكان يتأرجح بين غابات بولونيا 
وثلوج سيبيريا وأرجاء باريس، في ظل مكان ثابت تمثل بكازينو أو مقهى قديم 
ومهجور على أحد الطرق بجوار شاطيء البحر وداخل طقس زمعي رمزي 

بأسماء يحده المطر والرعد والبرق، جاءت الشخصيات عامة غير معرفة 
محددة(الشاب، الفتاة، الجرسون، االبنة، العجوز) إال أنها تمكنت من التعمق  فيها 
ورصد حركتها االنفعالية، ثم وصلت لشخصية الرئيسية (الشاب) ليسير معه في 
خط متوازٍ داخل دراما تجريبية سريالية، وكشفت له عن العالم الغامض شيًئا 

استا) و (سر الطلسم) وقد ترجم النص م مسرحية(جو ك1995وفي عام، 60فشيًئا
م 1996إلى االنجليزية ونشر في موسوعة األدب السعودي الحديث، وفي عام

م مسرحية (ميت أراجوز) 1997مسرحية (عالم يفط) و (التميمة) وفي عام 
 61مسرحية (شبه النار)، و(صهيل) .1998و(الحجلة وعين العفريت) ،وفي عام 

 
 

																																																								
 .5المرجع السابق،ص 60
 .101مدخل إلى تاريخ المسرح، ص 61
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 )المرحلة الرابعة (األلفية
م وحتى اآلن بعدد من النصوص 2000وحفلت السنوات ما بعد العام  

م 2000المسرحية المطبوعة التي أضيفت للمكتبة السعودية، فقد صدر في العام
مسرحية (ظمأ األجيال إلى سير األبطال) وهي مسرحية شعرية لفيصل الحجي، 

بط الذي ارت والدكتور: شادي عاشوررحمن الحمد، ومسرحية (االستبدال) لعبد ال
بالمسرح مؤلفا ومخرجا، حيث كتب للمسرح (اللوحة) التي أخرجها بنفسه لنادي 
المسرح بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وشارك بها في مهرجان 

 م وحصلت على جائزة أفضل نص.2000الجنادرية
  

م صدرت األعمال الكاملة في جزئها األول للكاتبة ملحة عبد 2001وفي
المصرية العامة للكتاب وضمت ست مسرحيات (حالة اختيار،  اهللا عن الهيئة

الحجلة وعين العفريت، صهيل، اغتيال المواطن دو، صورت فيها المواطن 
خالل فترة الحروب كضحية تعتبر من مخلفات الحرب بعد انتهائها، فهو مجرد 

ظوا فأداة يتم تجنيدها باسم الوطن في يد قادة وجنراالت الحروب الذين جندوه ليحت
بسلطتهم، يصبح المواطن  المحارب من مخلفات تلك الحروب، التي يتفاخر فيها 
القادة بانتصاراتهم على أكتاف هؤالء المستضعفين، وليس ذلك فحسب، بل أنه 
بعد انتهاء الحرب ال تصبح هناك حاجة لهذا المواطن المحارب، حتى إذا ما 

وي يسجلها في تاريخه الشف أصبح معوقًا ال يمتلك سوى ذكريات البطولة التي
 الخاص به، دون أي تعويض مادي لشرف ما قام به، أو أن تحقق له أبسط
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أمنياته في االعتراف ببطولته، كل ذلك طرحته والتي اختارت لها بنية رمزية 
 .62لتتخذ فيها رؤية إنسانية واسعة، تعبر فيها عن كل ضحايا الحروب

ة اجتماعية والتي جاءت مسرحية  (شق المبكي) هذه مسرحية واقعي
م، عملت فيها على معالجة قضية اجتماعية 2001ضمن مجموعتها األولى عام

تركزت حول مسألة تفضيل رب األسرة (أبو سالم) البنه الكبير (سالم) الذي 
يشبهه دون أخيه الصغير (صبح) الذي يشبه أمه، فيما لم يوَل بناته اهتمامه 

ببها بتقاليد اجتماعية شكلية سالبة يبقين بسكونهن فتيات، في ظل طمعه وتمسكه 
عوانس، هذه الدراما االجتماعية طرحتها الكاتبة خالل فصل واحد مكون من 
أربعة مشاهد، ترابطت خاللها األحداث ترابطاً سببياً، وفي درامي متماسك، 
استطاعت فيه توظيف الحوار للكشف عن مالمح الشخصيات وصفاتها بجوار 

 63تجاه النهايةتطويره لألحداث 
ومسرحية(مية أراجوز) وصدر لها عن نادي أبها األدبي كتاب احتوى 
على مسرحيتين (شق المبكي وسر الطلسم)، وصدر أيضا للدكتور عبد اهللا 
العطاس مسرحية (هلو متنبي) إلبراهيم الخميس مسرحية (القادم إلى هجر)، 

سعودي الحديث وست مسرحيات لستة كتّاب ضمتها موسوعة األدب العربي ال
التي صدرت عن دار مفردات وهي: (الملقن) ألحمد المال، (شداد بن عنترة) 
لراشد الشمراني، (كيس النحاس) لعبد الرحمن الحمد، (البابور) لعبد اهللا 
باخشوين، (السنين العجاف) لفهد ردة الحارثي، ومسرحية (بائع الحكمة) لعبد 

																																																								
 .16انظر: المسرح السعودي بين البناء والتوجس، حليمة مظفر، ص 62
 .8المرجع السابق،ص 63
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كرة) لفهد ردة الحارثي ، (األيقونة) الرحمن آل محياء، ومسرحيتا (بازارا)و(كر
لفهد ردة الحارثي التي أخرجها لنفس النادي محمد الجفري وشاركت 

م، وحصلت على جائزة أفضل نص، (قفص الزجاج) التي 2001بالجنادرية
أخرجها في سلطنة عمان محمود المخرومي للكلية الرستاق التطبيقية وشارك 

م 2001ني الذي نظمته جامعة نزوىبها في مهرجان الملتقى المسرحي الثا
 وحصدت جائزة أفضل نص.

م فقد صدر الجزء الثاني من األعمال الكاملة لملحة 2002أما في العام  
عبد اهللا عن ذات الناشر وضمت النصوص (جوكاستا، السور، علم يفط، مواطن 
رغم أنفه، شبه النار والتميمة)، كما صدرت مسرحية (فصول من عذابات الشيخ 

د)عن دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة لعباس الحايك، التي قدمها مسرح أحم
م وكانت من إخراج 2003الشارقة الوطني في افتتاح أيام الشارقة المسرحية

اإلمارتي حسن رجب، وقدم جزءا منها البحريني عبد اهللا السعدواي في مسرحيته 
 (الصفحة األولى من الجريدة).

لجزء الثالث لألعمال الكاملة لملحة عبد اهللا م فقد صدره ا2003أما في 
وضمت النصوص (أم الفأس، حينما تموت الثعالب، الطاحونة، المسخ،  فنجان 
قهوة)، وصدر للدكتور سامي الجمعان كتاب عن دار القوس األردنية ضم أربعة 
من نصوصه المسرحية (جراح من ساطي، القبو، المشي على الكرسي ونهاية 

م صدر للكاتب علي محمد الغريب مسرحية 2004م، وفي العام2003المباراة)
 (المضحكة).
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م صدر كتاب جمع نصين لكاتبين مسرحيين (عصف) 2005وفي العام   
لفهد ردة الحارثي و(موت المغني فرج) لعبد العزيز السماعيل، تناول فيها الكاتب 

عزف إتقانه اللحياة مغني اسمه فرج، كان مشهورuا في أيام شبابه لجمال صوته، و
على اآلالت الموسيقية، إال أن الزمن تغير، واآلالت الموسيقية الحديثة حلت 
عوضuا عن القديمة، وأصبح شيًئا فشيًئا بعد تقدمه في السن ولم يكن لديه خيار 
سوى اعتزال العالم الذي جحد فنه، ويعتكف في بيته المتواضع في ظل إهمال 

وره،حيث جاءت هذه المسرحية في قالب درامي المجتمع لطاقاته الفنية وتهميش د
مأساوي ساخر، حين أزهر أن المبدعين ال يتم االهتمام بهم وال تكريمهم إال بعد 
موتهم، حيث تبدأ الصحافة تهتم بهم، ودجال األعمال بالبحث عن أعمالهم 
وشرائها بمئات اآلالف، بينما كان الفنان نفسه بحاجة لكل ذلك خالل فترة حياته 

 . 64بعد موته ال
و(ياسر مدخلي) الذي كتب عددuا من المسرحيات باإلضافة لكونه مخرجا  

ورئيسuا لمحترف كيف، ومن مسرحياته: (الفارة السحرية) للمخرج محمد 
الجفري، (سالم يا هندسة)التي أخرجها بنفسه في حفل تخرج كلية 

ردة (سفر الهوامش) لفهد م، ومسرحيتا (العرض األخير) و2005الهندسة
م صدرت لملحة عبد اهللا الجزء الخامس من أعمالها 2006وفي العام، الحارثي

 الكاملة، ومسرحيتها (اللمس وصاحبه نعسان).
م فقد صدر (بستان العم سعيد) للدكتورة أمل شطا، (موت 2009في العام 

المؤلف: نص وبيانات) للدكتور سامي الجمعان، وكتاب ضم النصوص (سفر 

																																																								
 .15انظر: المسرح السWعودي بين البناء والتوجس، حليمة مظفر، ص 64
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الة قلق) لفهد ردة الحارثي، و مسرحية (العازفة) لملحة الهوامش، عصف، وح
عبداهللا وقد فازت بالمركز األول في المسابقة العربية لنصوص المونودراما 

 التابعة للهيئة.
م فقد صدرت عن وزارةالثقافة واإلعالم أربع 2010أما في العام  

راسي) الكمجموعات مسرحية: (صفعة في المرآة) لعبد العزيز الصقعبي، (لعبة 
لفهد  ردة الحارثي، و(اإلكليل، ألف قبلة على ورق الخريف، األيقونة، قفص 
الزجاج، طالسم، السيمفونية، وردة الليلك، الرقص مع الطيور) لشادي عاشور، 
و(السنين العجاف، اإلرشيف، الحرب السفلى، تراجيع، والغنم) لمحمد العيثم، 

عربي المعاصر (نصوص معاصرة كما نشر المجلد األول لموسوعة المسرح ال
ومسرحيون معاصرة) نصين مونودراما لعباس الحايك (حكاية موظف) 

 و(البهلول) لياسر مدخلي.
م فلم يصدر سوى كتاب واحد (المزبلة الفاضلة ومسرحيات 2011أما في 

أخرى) لعباس الحايك ضم أربعة من نصوصه (المزبلة الفاضلة)، (المعلقون)، 
)نجد أن الحايك استخدم المسرحة وهي أهم 80لموقوف رقم(زهرة الحكايا)، (ا

عنصر في الكتابة المسرحية وبالتالي في العرض المسرحي، وبالمسرحة يكون 
التجسيد حيuا ويتحول القولي إلى مرئي، باإلضافة إلى ذلك فإن نصوصه تنمو 
عن موقف إزاء العصر،والكاتب الذي ال موقف له يكون متشظيuا، وهكذا تبني 

صياته على التشظي ذاته، ليس بالضرورة أن يكون موقف الكاتب متوافقًا شخ
مع عصره ومتوائمuا مع حزب أو دين واألفضل أن تكون رؤاه الفكرية والجمالية 
خارج الركب ناسجuا عالمuا جماليuا ومنظومة فكرية تسير بمحاذاة العصر الساكن، 
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ت أوال في سلطنة عمان من ، والتي قدم65و يتجلى هذا في نصه المزبلة الفاضلة
إخراج العماني طاهر الحراصي، ثم أخرجها الجزائري رزوق نكاع لجمعية 
المسرح الحر ميالف، وأخرجها الليبي عبد السالم البديوي لفرقة المسرح القومي 

 بنغازي .
م نصه (الشيطان في إجازة)، وكتاب 2012وصدر لعصام خوقير في 

ن بالدمام ضم عدد من النصوص الفائزة في أصدره فرع جمعية الثقافة والفنو
دورات مهرجان الدمام للعروض القصيرة (أوسع من الحب) للسورية بهيجة 
مصري إدلبي، (ممنوع االقتراب) لبشير العلوي، (خارج السيطرة) لمحمد 
الحالل، (هجرة النوارس البرية) لعباس الحايك، (جنون كامل الدسم) لريم 

رثي صدر له أربع مسرحيات هما: (المحطة ال تغادر) المطيري،  وفهد ردة الحا
و(عنترة أسطورة الحب والقتل) و(رحلة بحث) و(الجثة صفر)، (وطن مفقود) 

 لعلي الغزوي، 
م عاما حافالً باإلصدارات المسرحية، فقد صدر للدكتور 2013وكان  

سامي الجمعان (حدث في مكة)، ولفهد ردة الحارثي(كنا صديقين) لفهد ردة 
حارثي، (والية األحالم) لعباس الحايك، (يوم العنادل) لياسر مدخلي، (وباء) ال

إلبراهيم الحارثي، (مريم وتعود الحكاية) لياسر الحسن، (المؤرخ ال يكتب 
، وعبد الباقي البخيث ممثل ونشط مؤخرا في الكتابة 66الذاكرة) لصالح زمانان

صوص نفذت على المسرحية وكتب عدد من النصوص التي حصدت جوائز، ون

																																																								
 .3انظر المزبلة الفاضلة ومسرحيات أخرى، عباس الحايك، ص 65
 . 114مدخل إلى تاريخ المسرح، عباس الحايك،ص  66
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الخشبة منها (شهقة فرح) التي حصلت على الجائزة الثانية بمسابقة وزارة الثقافة 
م، ،و نص األطفال (جزيرة األماني) الحاصل 2013واإلعالم للتأليف المسرحي

م  لعباس 2013على الجائزة في مسابقة وزارة الثقافة واإلعالم للتأليف المسرحي
عددا من النصوص، فاز بأحدها بالجائزة األولى الحايك ،و محمد السحيمي كتب 

في مسابقة التأليف المسرحي التي تنظمها  وزارة الثقافة واإلعالم وذلك في 
م بنص(حسان بن ثابت)، وكتب للمسرح السعودي عددا من 2013نسختها للعام

المسرحيات منها (بسم اهللا)، و(أعوذ باهللا) و(العقبى لكم سلفا)، و(على قيد 
جائزة أفضل 67، و(المقبرة)، و(ذهان)التي أخرجها بادي التميمي وحصدتالحياة)

نص مناصفة مع نص لفهد ردة الحارثي في مهرجان الجنادرية في دورته 
 العشرين.

إضافة لكل هذه النصوص التي لم تشمل كل النصوص المسرحية   
المطبوعة، فإن للنص السعودي حضور أيضuا في الدوريات المحلية والخليجية 
والعربية، فقد ساهم المسرحيون السعوديون بنشر نصوصهم في هذه الدوريات، 
ة دمثل الملحق الثقافي لجريدة الجزيرة وجريدة البالد وملحق األربعاء بجري

المدينة، ومجالت بيادر وقوافل والتوباد، ومجلة اآلداب اللبنانية وروز اليوسف 
المصرية، وقد رصد الباحث والببلوغرافي السعودي خالد اليوسف أكثر من 

م، هذا بالنسبة 2006مسرحية مطبوعة  ومنشورة في دوريات حتى 103
رح، لها مع المسللنصوص المسرحية التي أخذت كثير منها منحى أدبيuا في تعام

																																																								
 (حصدت) هكذا موجدة في كتاب والمقصود بها (حصلت) . 67
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وهذا ما جعل الكثير من األسماء تغيب عن المشهد المسرحي السعودي النشغالها 
 . 68بالكتابة األدبية وليس الكتابة المسرحية، أو الكتابة للخشبة بمعنى آخر
 69قد اعتمد المؤلفون السWعوديون في كتابتهم على عدة أطر منها :

 
 المسرح االجتماعي -1

هجة ويهتم بالهموم االجتماعية ويقدم في صورة الحياة اليومية، هو غالبuا عامي الل
 وينهج في معظمه الكوميديا السوداء.

 
 المسرح التجريبي -2

هو غالبuا باللغة العربية الفُصحى ويهتم بالهموم اإلنسانية ويقدم في غالب األحوال 
قدمه تفي صورة قصة أسطورية أو خيالية، نارية الصراع وهو للنخب المثقفة، و

 الجهات الحكومية من جامعات وجمعيات وبعض الفرق الواعية.
 
 المسرح التجاري -3

يقدم  باللغة العامية ( ومعظمه مبتذل) حيث يهتم باإلضحاك والسخرية وال يعالج 
قضايا مهمة بل يحاول إخراج الحضور من الهموم اليومية بالنكتة والتهريج، 

 إلى حياته بدون أثر يذكر.فما تنتهي المسرحية حتى يعود الشخص 
 

																																																								
 . 114المرجع السابق،ص 68
 .36أزمة المسرح السعودي، ياسر مدخلي، ص 69
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 المبحث الثالث
 المسرد

 
 

تم االستعانة بكتاب المسرح السعودي حركة التأليف والنشر المسرحي 
في المملكة العربية السعودية دراسة ببليوغرافية وتحليل ببلومتتري، وتم انتقاء 

 منه المسرحيات بشكل مرتب.
1932 

 م.1932عمان ،  مسرحية شعرية،سراج، حسين عبداهللا/ الظالم نفسه:  -
 

1942 
 م . 1942سراج، حسين عبداهللا/ جميل بثينة: مسرحية شعرية، عمان ،  -

1947 
 م.   1947عطار، أحمد عبد الغفور/ الهجرة: مسرحية، القاهرة،  -

 
1951 

فاللي، إبراهيم هاشم/ مع الشيطان: مسرحية، القاهرة: دار مصر للطباعة،  -
 م .1951

1954 
 م .1952سراج، حسين عبداهللا/ غرام والدة: مسرحية شعرية،جدة ،  -



 
 
	

54	

1954 
عبدالجبار، عبداهللا/ الشياطين الخرس: [ مسرحية فصل واحد] ،القاهرة:  -

 م1954رابطة األدب الحديث،
عبدالجبار، عبداهللا/ العم سحتوت: [ تمثيلية إذاعية ممسرحة] : القاهرة: دار  -

 م1954مصر للطباعة ، 
1970 

خوقير، عصام/ في الليل لما خلي: مسرحية.، جدة: الدار السعودية للنشر  -
 م. 1970والتوزيع، 

 
1974 

 م.1974سراج، حسين عبداهللا/ الشوق إليك : مسرحية شعرية، جدة ،  -
الخليل، حسن عبداهللا/ الثأر: مسرحية.، الرياض: الرئاسة العامة لرعاية  -

 م1974الشباب، 
 

1976 
محمد العيد/ المقامة الدينارية: مسرحية.، المدينة المنورة: النادي الخطراوي،  -

 م.1976األدبي، 
1977 

بوقس، عبداهللا/ عمر بن عبدالعزيز: مسرحية؛ تقديم محمد عبده يماني.، جدة:  -
 م .1977دار الشروق، 
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1979 
ار د بوقس، عبداهللا/ المتنبي شاعر العرب: مسرحية من ثالثة فصول.، جدة: -

 .م1979مكة للنشر والتوزيع، 
 
1981 

 م .1981خوقير، عصام/ السعد وعد: مسرحية.، جدة: تهامة،  -
 

1982 
الحماد، سليمان بن محمد بن سليمان/ النص واإلنتاج: مسرحية.،الرياض:  -

 م. 1982النادي األدبي، 
البلهيشي، محمد صالح/ موقف فارس: مسرحية.، الرياض: الرئاسة العامة  -
 .   م1982رعاية الشباب، ل
السلمان، عبدالرحمن محمد إبراهيم/ الظالم ال يحجب الحقيقة: مسرحية من  -

 م . 1982فصل واحد، الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
الرياض: الرئاسة العامة لرعاية  -الخميس، إبراهيم/ الصراع: مسرحية. -

 م1982الشباب، 
لك ويوم عليك: مسرحية.، الرياض: الرئاسة  الخلف، عبداهللا موسى/ يوم -

 م1982العامة لرعاية الشباب، 
الهويريني، محمد سالم/ إللي ما يعرف الصقر يشويه: مسرحية ، الرياض:  -

 م .1982الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
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امة ة العالزيد، صالح عبدالرحمن/ كعب بن مالك األنصاري: الرياض: الرئاس -
 م. 1982، لرعاية الشباب

الشبيلي، عبدالرحمن العبدالعزيز/ الرؤية والتحول: مسرحية، جدة: الشركة  -
 م .1982السعودية لألبحاث والتسويق، 

 
1983 

الشامخ، محمد عبدالرحمن/ عقارية تبحث عن مؤلف: مسرحية، الرياض:  -
 م.1983دار العلوم للنشر، 

السعودي: آخر المشوار الشدي، محمد أحمد: مقدم / مسرحيات من المسرح  -
لعبد الرحمن الشاعر، بيت من ليف لناصر المبارك، مين يكمل الثاني لمحمد 

 م.1983رجب، الرياض: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، 
: الرياض -المريخي، عبدالرحمن/ باين آدم قادم: مسرحية للطفل الغنائية. -

 م1983الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
اسة العامة الرياض: الرئ عربف، محمد خضر/ كان هنا بيتنا: مسرحية، -

 م1983لرعاية الشباب، 
1984 

األغا، أبو عبيدة خيري/ بين النحلة والنملة: مسرحية.، الرياض: الرئاسة  -
 م .1984العامة لرعاية الشباب، 

لثقافي االصقعبي، عبدالعزيز/ صفعة في المرآة: مسرحية، الرياض: األسبوع  -
 م .1984السعودي بالجزائر، 
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الشايقي، محمد سليمان/ الشرق والغرب: مسرحية من فصل واحد، الرياض:  -
 م.1984الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

 م.1984الحماد، سليمان/ األستاذ مكرر: مسرحية.، الرياض: النادي األدبي،  -
جدة: النادي األدبي  جبر، عبداهللا/ ال حصانة للمرتشي: مسرحية شعرية.، -

 م، جاءت ضمن ديوانه أريد عمراً رائعاً .1984الثقافي، 
المطيري، خليف منير/ الغرباء : مسرحية، القاهرة: مطابع الهيئة المصرية  -

 م. 1984العامة للكتاب ، 
ية من فصل واحد، الرياض: الشايقي، محمد سليمان/ حضارة االسالم: مسرح -

 م.1984لشباب، العامة لرعاية ا الرئاسة
ستفهام: مسرحية مونودراما) الجزيرة خضري، خالد محمد (عالمات اال -

 م1984عالمسائية، 
الهالل، عيسى فهد / صابر بن الصياد: مسرحية من فصل واحد ، الرياض:  -

 م . 1984الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
 

1985 
مسرحية الجالد والمحكوم القحطاني، مشعل رشيد: إعداد/ في انتظار القطار:  -

 م1985الرياض: إدارة التعليم ،  -عليه ألحمد فتحي رضوان.
القحطاني، مشعل محمد / كارت أحمر: مسرحية من فصل واحد،الرياض:  -

 م1985الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
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الميمان، كوثر بنت عبداهللا/ العقد الثمين: مسرحية، الرياض: الرئاسة العامة  -
 م1985الشباب، لرعاية 

 
1986 

الطيب، وفاء ( أشجار من جليد: مسرحية) األربعاء ملحق جريدة المدينة ،  -
 م 1986، 218ع 
 

1987 
األربعاء ملحق  خضري، خالد محمد ( لوحة فوق الماء: مسرحية مونودراما) -

 .م1987، جريدة المدينة
 م. 1987عالم، رجاء/ تقوب في الظهر: مسرحية، بيروت: دار اآلداب للنشر،  -
عالم، رجاء/ الرقص على سن الشوكة: مسرحية، بيروت: دار اآلداب للنشر،  -

 م. 1987
عالم، رجاء/ الموت األخير للممثل: مسرحية، بيروت: دار اآلداب للنشر،  -

 م.1987
1988 

دراما) ملحق جريدة اإلحساس: مسرحية مونوخضري، خالد محمد ( فشل في  -
 م1988المدينة،

، 2و 1، ع  2الصقعبي، عبدالعزيز صالح( البديل: مونودراما) التوباد ، مج  -
 م.1988
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،  2الطيب، وفاء ( الحجاج يهذي في ليلته األخيرة: مسرحية) التوباد، مج  -
 م1988، 1
 م.1988 ;بيادربن زريق ليمتد: مسرحية) الشمراني، راشد أحمد( ا -
الجمعان، سامي/ من يحكم الغابة: مسرحية.، الرياض: الرئاسة العامة لرعاية  -

 م .1988الشباب، 
دراما، خضري، خالد محمد/ بين مجنون ليلى وعاشق لبنى: مسرحية مونو -

 ). م1988ملحق جريدة المدينة 
 

1989 
الجمعية العربية الحماد، سليمان/ األدوار الثانوية: مسرحية.، الرياض:  -

 م .1989السعودية للثقافة والفنون، 
خضري، خالد محمد ( نقطة ضعف: مسرحية مونودراما) األربعاء ملحق  -

 م1989،؛ ملف نادي الطائف األدبي جريدة المدينة
القرشي، حسن عبداهللا/ بين الروح والمادة: مسرحية من فصل واحد، القاهرة:  -

 م.1989دار المعارف ، 
1990 

الخواجا، زهدي صبري/ حفنة من تراب: مسرحية.، الرياض: دار صبري  -
 م .1990للنشر والتوزيع، 

جبر، عبداهللا/ اللطف الخفي: مسرحية شعرية.، الطائف: النادي األدبي،  -
 م، جاءت ضمن ديوانه الثرى والثريا .1990
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الحماد، سليمان/ أحدث المقامات: مسرحية.، الرياض: إصدارات النخيل   -
 م.1990

الحارثي، محمد مطلق/ الصورة: مسرحية.، الرياض: الرئاسة العامة لرعاية  -
 م.1990الشباب، 

الرياض:  -جابر، محمد سالم/ التاجر غسان: مسرحية من فصل واحد. -
 م.1990الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

 
1991 

، ادي األدبيالخطراوي، محمد العيد/ أسد بن الفرات: مسرحيات.، الباحة : الن -
 م .1991

 
1992 

 م.1992الرشيد، هدى/ طالق: مسرحية .، القاهرة: مؤسسة روز اليوسف،  -
 م1992،حمد( تراجيع: مسرحية) التوباد، عالعثيم، م -
 م 1992،لذكي: مسرحية لألطفال) الرياضالسعيد، علي عبدالعزيز( األرنب ا -
 

1993 
 م 1993،مسرحية لألطفال) الرياضذكاء: السعيد، علي عبدالعزيز( فطنة و -
ودراما) الجزيرة ، الملحق خضري، خالد محمد ( شقاوة عيال: مسرحية مون -

 م1993، األدبي
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1994 
 مغرور: مسرحية األطفال الشعرية،الجمعان، سامي عبداللطيف/ الشبل ال -

 م . 1994الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، 
 م.1994سرحية، الرياض: النادي األدبي، عثمان، نعيمان/ اللعبة: م -
عسيري، علي آل عمر/ صابر: مسرحية شعرية للنشء، أبها : النادي األدبي،  -

 م . 1994
 

1995 
، ع 3العثيم، محمد ( حلم الهمذاني بجائزة السلطان السجستاني) قوافل، س  -
 م1995،  6
الرئاسة العامة الحوشاني، فهد صالح/ الهاي واي: مسرحية .،الرياض:  -

 م.1995لرعاية الشباب، 
الثابت، عبدالرحمن زيد/ وامعتصماه: مسرحية.، الرياض: الرئاسة العامة  -

 م .1995لرعاية الشباب، 
عطااهللا، سامية/ الفستان: مسرحية من فصل واحد،[ جدة ] : دار عطااهللا  -

 م .1995للنشر والتوزيع، 
1996 

 م. 1996ية.، الرياض ومركز األبحاث، الدوسري، سعد/ أهل األرض: مسرح -
 م1996،، ع3الملقن: مسرحية ) قوافل، س  المال، أحمد ( -
 م .1996، 3د بن عنتار: مسرحية) قوافل، سالشمراني، راشد أحمد( شدا -
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1997 
عطار، أحمد عبدالغفور/ اللجنة: مسرحية، بيروت: منشورات الحياة،  -

 م.1997
 

1998 
القصيبي، غازي/ القفص الذهبي: مسرحية، البحرين: مؤسسة األيام للصحافة  -

 م. 1998والنشر والتوزيع، 
 م.1998الحافي، سعد بن عبداهللا/ صقر الجزيرة: مسرحية.، الرياض، -
 

1999 
. ورجل قرن: مسرحية) بيادر، ع شحبي، إبراهيم بن محمد ( حوار أمة. -

 م 1999، 25
اس/ المسرحية المنهجية: مسرحية.، الباحة: النادي حماد، حسن محمد عب -

 م.1999األدبي، 
، عطاء: مسرحية، المدينة المنورة باصبره، حسين عبود/ حكاية ومصيدة -

 م.1999
 م25،1999ويت: مسرحية ) بيادر، ع مشهور، محمد بن ظافر( وحيداً في الك -
 م.1999األدبي، العثيم، محمد عبداهللا/ الهيار: مسرحية، أبها: النادي  -
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2000 
 م. 2000 / االستبدال: مسرحية.، اإلحساء:الحمد، عبدالرحمن أحمد -
، .الحجي، فيصل بن محمد/ ظمأ األجيال إلى سير األبطال: مسرحية شعرية -

 م.2000الرياض: مدارس الرواد، 
 

2001 
المكرمة: النادي  العطاس، عبداهللا أحمد/ هلو متنبي : مسرحية ساخرة، مكة -

 م.2001األدبي، 
الخميس ، إبراهيم بن عبداهللا/ القادم إلى هجر: مسرحية تاريخية.، الهفوف،  -

 م.2001
عبداهللا، ملحة/ شق المبكي، سر الطلسم: مسرحيتان، أبها: النادي األدبي،  -

 م.2001
المعيقل، عبداهللا بن حامد ومعجب بن سعيد الزهراني: معدان / موسوعة  -

األدب العربي السعودي الحديث : نصوص مختارة ودراسات : المسرحية، 
م، نشر في هذا المجلد عشرون 2001الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع، 

 نصا مسرحياً.
عبداهللا ، ملحة/ حالة اختبار ومسرحيات أخرى، القاهرة: الهيئة المصرية  -

 م.2001العامة للكتاب، 
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2002 
/ مؤلفات الدكتورة ملحة عبداهللا.. مسرحيات: جوكاستا، شبة  عبداهللا، ملحة -

النار، مواطن رغم أنفه، عالم يقظ.. يقظ، السور، التميمة، القاهرة: الهيئة 
 م.2002المصرية العامة للكتاب، 

 الحايك، عباس أحمد/ فصول من عذابات الشيخ أحمد: مسرحية .، الشارقة: -
 م.2002دائرة الثقافة واإلعالم، 

 
2003 

حسين، رجاء عبدالقادر محمد/ أبو عطي راح وطي: مسرحية.، الرياض ،  -
 م.2003

الحامد، عبداهللا/ الحسن البصري والحجاج في آخر الزمان: مسرحية شعرية.،  -
 م. 2003بيروت: الدار العربية للعلوم، 

عبداهللا، ملحة/ مسرحيات: أم الفأس، حينما تموت الثعالب، الطاحونة، المسخ،  -
 م .2003سر الطلسم، فنجان قهوة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 م.2003ئد الفذ: مسرحية.، الرياض،الحوشاني، فهد/ القا -
 

2004 
الجمعان، سامي عبداللطيف/ نصوص الجمعان المسرحية.، عمان: دار القوس  -

 م.  2004للنشر، 
 



 
 
	

65	

2005 
السعودي.. المسرحيات: المطر، حانة عبداهللا، ملحة/ مؤلفات سيدة المسرح  -

الربيع، مركب بان، بيرهوت، زمن المنظر، الجسر، ضبط واحضار، القاهرة: 
 م.2005الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

البقمي، نايف/ رجال من المسرح السعودي: ملحق ثالث مسرحيات: عصف  -
فرج المغني لفهد ردة الحارثي، جراح بن ساطي لسامي الجمعان، موت 

 م .2005الرياض، المؤلف،  ،لعبدالعزيز السماعيل
 

2006 
رية ة المصعبداهللا، ملحة/ اللمس وصاحبه، نعسان: مسرحيتان، القاهرة: الهيئ -

 م.2006العامة للكتاب، 
2007 

 م . 2007آل مسعود، علي/ وظيفة للتقبيل: مسرحية، الرياض، -
دار المفردات للنشر  موسى، زهراء/ شهد وبرد: مسرحية قصيرة، الرياض: -

 م .2007والتوزيع، 
 

2008 
السماعيل ، عبد العزيز / موت المغني فرج : ونصوص مسرحية أخرى ، - 

 م .2008الدمام : النادي األدبي ، 
 م 2008العتيبي، رجاء( الزبال نصف الدنيا: مسرحية) المدينة النورة،  -
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2009 
، الرياض: وكالة  عاشور، شادي/ الرقص مع الطيور ومسرحيات أخرى -

 م.2009الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 
العثيم، محمد/ كوميديا ابن بجعة ومسرحيات أخرى، الرياض: وكالة الوزارة  -

 م. 2009للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 
ي، العثيم، محمد وآخرون/ أربع مسرحيات سعودية، الرياض: النادي األدب -

 .ردة الحارثي، عبدالعزيز السماعيلم، عبدالعزيز الصقعبي، فهد 2009
المنصور، محمد ناصر/ جبل فوق زجاجة: مسرحية شعرية، الرياض: دار  -

 م. 2009المفردات للنشر والتوزيع، 
الحارثي، فهد ردة/ نصوص مسرحية.، الطائف: النادي األدبي؛ القاهرة: دار  -

 م2009شرقيات للنشر والتوزيع، 
 

2010 
الصقعبي، عبدالعزيز/ صفعة في المرآة ومسرحيات أخرى، الرياض: وكالة  -

 م.2010الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 
يوشك أن ينفجر: نصوص من مسرح الشخص الواحد  / الحارثي، فهد ردة -

 م2010، الطائف: النادي األدبي، المونودراما
، دبي: دار حكايات الرسول السعودي ومسرحيات أخرى.الرشيدي، حمد/  -

 م. 2010مدارك للنشر، 
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الحارثي، فهد ردة/ لعبة الكراسي ومسرحيات أخرى.، الرياض: وكالة  -
 م .2010الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 

 
2011 

خوقير، عصام/ عيلة أنس، حمار قريتنا: مسرحيتان.، مكة المكرمة: النادي  -
 م .2011األدبي الثقافي، 

الحايك، عباس/ المزبلة.. ومسرحيات أخرى.، عمان: فضاءات للنشر  -
 م.2011والتوزيع، 

لألطفال: محمد  –وكالة الشؤون الثقافية/ نصوص المسابقة المسرحية  -
الرياض: وكالة الشؤون الثقافية  -السحيمي، علي الخبراني، مشعل الرشيد.

 م2011، بوزارة الثقافة واالعالم
 الكبار: عبدالعزيز –وكالة الشؤون الثقافية/ نصوص المسابقة المسرحية  -

الرياض: وكالة الشؤون الثقافية  -السماعيل، سامي الجمعان، محمد العثيم.
 م2011بوزارة الثقافة واإلعالم،

 م .2011جدة ،   -مقبول، عبدالسالم/ قبلة على جبين األرض: مسرحية. -
ناصر/ يا حادي العيس غني: مسرحيات، عمان: دار أزمنة المجرشي، حسن  -

 م2011للنشر والتوزيع، 
2013 

ة الهيئ مجموعة من المؤلفين/ تسعة نصوص من المسرح السعودي، الشارقة: -
 م .2013العربية للمسرح، 



 
 
	

68	

 م2013ة مونودراما، مكة الثقافية،شعيب، حسن ( رهين الظالم ) مسرحي -
صديقين ومسرحيات أخرى.، نجران: النادي األدبي؛  الحارثي، فهد ردة/ كنا -

 م.2013القاهرة: دار أروقة للنشر والتوزيع، 
الحارثي، فهد ردة وآخرون/ تسعة نصوص من المسرح السعودي.، الشارقة:  -

 م.2013الهيئة العربية للمسرح، 
عبداهللا، ملحة/ داعية السالم ومسرحيات أخرى، الرياض: وكالة الوزارة  -

 م.2013للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 
الجمعان، سامي  -العثيم، محمد/ طقس النص المسرحي: نصوص  -

 عبداللطيف/ حدث في مكة: مسرحيات.، الرياض: وكالة الوزارة للشؤون الثقافية
 .م2013بوزارة الثقافة واالعالم، 

 
2014 

ما حدث) : نصوص  زمانان، صالح/ الحارس في الثقب( محاولة لطمس -
مسرحية، جازان: النادي األدبي ؛ بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 

 م .2014
الباحة : النادي  -الزهراني، عبداهللا سعيد جمعان/ الشيخ والجالد: مسرحية. -

 م .2014األدبي؛ بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 
نودراما عربية، الفجيرة: عبداهللا، ملحة وآخرون/ العازفة: عشر مسرحيات مو -

 م .2014هيئة الثقافة واالعالم ، 
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السلمي، عبداهللا/ صخب: مسرحيات، نجران: النادي األدبي؛ القاهرة: مؤسسة  -
 م.2014أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 

 م.2014العلكمي، يحيى محمد/ البيدق: ومسرحيات أخرى، جدة،  -
 

2015 
المنتصر: نصوص مسرحية، جازان: النادي األدبي؛ عقيل، عبداهللا/ الحذاء  -

 م.2015بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 
جريدي، سامي/ اإليماءة األخيرة لمشهد مباغت: مسرحيات قصيرة جداً.،  -

 م .2015تونس: الدار الثقافية للنشر، 
ة الحارثي، فهد رده/ األعمال المسرحية الفائزة بجائزة نادي مكة المكرم -

 م .2015األدبي الثقافي.،مكة المكرمة: النادي األدبي الثقافي، 
الدوسري، سعد/ عندما يكتب البطل هزيمته: مسرحية.، الرياض: الجمعية  -

 م .2015العربية السعودية للثقافة والفنون، 
الحارثي، فهد ردة/ الجثة صفر: نصوص مسرحية.، الطائف: النادي األدبي؛  -

 م2015االنتشار العربي، ت: مؤسسة بيرو
السميران، محمد/ البيت المسكون: مسرحية، الرياض: دار المفردات للنشر  -

 م.2015والتوزيع، 
جودة، حسن محمد/ معركة اليرموك: مسرحية شعرية.،مكة المكرمة: النادي  -

 م . 2015األدبي الثقافي؛ بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 
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الشارقة: دائرة الثقافة  ،لم يك شيئاً: مسرحيةاهيم حامد/ والحارثي، إبر -
 م .2015واالعالم، 

2016 
سليمان، ماجد/ وليمة لذئاب شرهة: مسرحية تبوك: النادي األدبي؛ بيروت:  -

 م .2016مؤسسة االنتشار العربي، 
السماعيل، عبدالعزيز/ طرفة على الجسر ونصوص أخرى: مسرحيات،  -

 م.2016الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، الرياض: وكالة الوزارة للشؤون 
الصقعبي، عبدالعزيز/ القرية تخلع عباءتها: نصوص مسرحية، تبوك: النادي  -

 م.2016األدبي؛ بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 
الطيب، وفاء/ من بعدي الطوفان: نصوص مسرحية، تبوك: النادي األدبي؛  -

 م.2016بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 
عاشور، شادي/ سكيزوفرينيا: نصوص مسرحية، الرياض: دار المفردات  -

 م.2016للنشر والتوزيع، 
بن عبدالكريم، جمعان/ سدرة المبتدأ .. ثالث كؤوس : ثالث مسرحيات،  -

 م. 2016عمان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، 
عجيم، محمد/ السمفونية الخرساء: مسرح يبحث عن مسرحية: نصوص  -

مسرحية، الرياض: وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم، 
 م.2016

آل فرحان، خامسة/ بين الروح والجسد: مسرحيات، نجران: النادي األدبي؛  -
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 الثانيالفصل 
 
 
 
 

 القطريةالمسرحية 
 في عصر الدول واإلمارات الثاني

 
 
 

   آمال نعمان علوان
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 المقدمة    
 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما 

 بعد: 
إن المسرح علم وأدب وفن، وهو ظاهرة إنسانية شأنها شأن األجناس األدبية 

، باعتباره أقدم أشكال األخرى في ذلك، ال تكاد أمة تخلو من ذلك أو تجهله
التعبير األدبي، وأقدرها على تصوير ومعالجة واقع اإلنسان، ألنه يتوجه إليه 
مباشرة دون وسيط، كما أنه فن من فنون التعبير اإلنساني، فالمسرح لغة 
الشعوب، ومقياس تقدمها ورقيها وحضارتها وأهم منابع التثقيف اإلنساني، فحق 

 أن يقال إنه أبو الفنون. 
وفي بحثي هذا سأتناول تاريخ المسرحية  القطرية، بادئة بالحديث عن الفرق 
واألندية التي كان لها دور _ وإن لم تدم _ في احتضان مؤسسين ومبدعين، 
ونشوء فرق مسرحية رسمية، والتي أسهمت في تطور الحركة المسرحية بعد 

يعة ن طبذلك، ثم تحدثت عن الموضوعات التي كانت بمثابة تعبير واضح ع
المجتمع القطري، فطبيعته مرتكزة على حياة البادية والبحر، ومنها بدأ يتبلور 
الفن المسرحي آنذاك، ثم طرأ التغير المفاجئ الذي سلب من اإلنسان الخليجي 
الكثير من البساطة والعفوية، تغير أحدث صراعاً بين جيلين من المجتمع حول 

راها، فهو صراع بين قيم الماضي قيم كل يناصر ما يريد وفق أبعاد هو ي
والمستقبل، وذلك كله متمثل باالنتقال إلى المدينة، ومن هذه الطبيعة وهذا الواقع 
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انطلق الكتاب المسرحيون في كتاباتهم مستلهمين تلك الحياة؛ للتعبير عن 
 مكامنهم، ولتوضح رؤية كل كاتب وما ينزع إليه. 

من  مراحل انطالقهالقطري،  عن تاريخ المسرحسنالحظ من خالل الحديث 
خمسينات وستينات القرن الماضي، والتي تعد مرحلة إرهاصات كانت بمثابة 
تأسيس لهذه الحركة المسرحية، وبعدها مرحلة القوة والنهضة في السبعينات 
والثمانينات، تشكلت خاللها فرق مسرحية، وظهر لنا أعالم كان لهم اليد الطولى 

ة في قطر على صعيد التأليف واألداء، وأخيراً في إنضاج الحركة المسرحي
مرحلة التسعينات واأللفية حيث تأرجحت الكفة بين تراجع واستقرار؛ وذلك 

مما ال شك فيه أن األعمال األدبية ، ولعوامل أثرت على سير الحركة المسرحية
_ غالبا _ هي موقف أو وجهة نظر الفنان أو المبدع تجاه الحياة أو المجتمع 

 .70يعيش فيه، ولعل فن المسرح هو أكثر الفنون ارتباطاً بالحياة والواقعالذي 
 
  

																																																								
 .73القضايا االجتماعية والفكرية في المسرح القطري ، محمد كافود ، ص 70
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 المبحث األول
 الحركة المسرحية الفنية في قطر

 
اهتمام المجتمع القطري طيلة  الفني في حركة المسرح القطري نلمس

القرون الماضية خاصة أوائل القرن العشرين يدور حول الصحراء والبحر، 
فعالية (ال(الفعالية الصحراوية) و ومن خالل هاتين الفعاليتين االقتصاديتين

البحرية)، بدأ يتبلور فن حركي ربما اكتسب مشروعية ظهوره من الرقص 
والتي كانت تنعقد غالباً في مجالس السمر الشعبي وفنون الغناء الخليجي، 

وحفالت األعراس واألفراح، ولم يكن قصد هذا الفن الحركي بلورة فن مسرح، 
وهذا ما يفسر حقيقة نشوء المسرح المرتجل في قطر في أحضان الفرق 

 .71الموسيقية والغنائية
ومن هنا بدأ تركيز دولة قطر وتوجيه جل اهتمامها على االستراتيجيات 
الضرورية واألهداف التي ترمي إلى المضي قدماً بالبالد؛ لتكون الدولة األهم 
في المجال الثقافي على المستويين المحلي والدولي معاً، وتمثل اهتمامها هذا بما 
نظمته من فعاليات ثقافية كاألمسيات الشعرية والمعارض الفنية والمهرجانات 

 . 72ومعارض الكتب

																																																								
 .18وسيولوجية وتوثيق ، حسان عطوان ، صالحياة المسرحية في قطر دراسة س 71
 .  https:maudooh3.comموقع موضوع  72
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شكل الفرق المسرحية القطرية التي قدمت للشعب ومن هذه النقطة بدأت تت
القطري الفن المسرحي في قوالب اجتماعية وكوميدية وثقافية وسياسية 

 واقتصادية وغيرها من الموضوعات.
فنشأت العديد من الفرق في منتصف القرن العشرين لكنها لم تدم، ولعل أهم 

 ا يلي: الفرق المسرحية التي أنشئت في بداية العمل المسرحي، م
مسرح نادي الطليعة: والذي أنشئ في أواخر الخمسينات، عني بالثقافة  •

والفنون، ومن أبرز أعضائه: علي خليفة، ومحمد الهتمي. وقد أنهى هذا 
 م. 1960المسرح فعالياته عام 

مسرح نادي الموظفين: وقد أنشئ  في أواخر الخمسينات من كبار موظفي  •
شركة النفط القطرية ( شل )، حيث مارس نشاطات ثقافية وفنية واجتماعية، 
ومن أبرز أعضائه: هتمي الهتمي، ومبارك الهتمي، وجمعة بو عينين 

 وغيره. 
أبرز م من عمال شركة النفط، ومن 1960مسرح نادي الجزيرة: أنشئ عام  •

أعضائه: إبراهيم فيروز، ومحمد السليطي، وعطية اهللا النعيمي، وصالح 
 م. 1962السليطي، وعلي السويدي. وقد أنهى هذا النادي أعماله عام 

مسرح نادي النجاح: أنشئ في أوائل الستينات، ومن أبرز أعضائه: عثمان  •
بو زوير، وعلي العلي، ويوسف الرميحي وآخرون، ثم تحول إلى ناد� 

 . 73رياضي تحت اسم نادي األهلي
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لكن المسرح القطري لم يقف عند تلك الفرق أو األندية التي أوقفت مسيرتها 
الفنية، بل استمر المجتمع القطري في دعم الحركة الثقافية المسرحية بإنشاء عدد 

م مولداً لالعتراف بأول فرقة مسرحية قطرية أهلية 1972منها. وتعتبر سنة 
م فرقة المسرح القطري وكانت أول مسرحية قدمتها هذه رسمية، عرفت باس

 .74الفرقة هي مسرحية ( حالة الثوب رقعته منه وفيه )
م أنشئت فرقة مسرح السد، وفي العام بعده فرقة المسرح العربي 1973وفي عام 

م مع فرقة مسرح األضواء تحت هذا االسم، وكل هذه 1975والتي أدمجت عام 
الدولة اعترافاً بدور المسرح االجتماعي والحضاري  الفرق كان معترف بها من

 والنهضوي. 
وبناء على ذلك فقد سخرت الدولة جهودها متمثلة بوزارة اإلعالم في تأهيل 
وتخريج كادر مسرحي متخصص في مجاالت المسرح من إخراج وتمثيل 

خريج  19م ( 1986وتأليف ونقد وديكور، ليبلغ عدد الخريجين حتى عام 
 .75ومتخصص )

وقد نجح المسرح القطري في تقديم عروض تتواءم وموضوعات المجتمع 
وتطوراته، فكان مواكباً لتلك المتغيرات متماشياً معها بحيث يالمس  القطري

 المجتمع ويؤثر فيه. 
v :موضوعات المسرح القطري 
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لقد اهتم المسرح القطري بمواكبة موضوعات المجتمع المحلي؛ ليكون مالمساً 
د صدىu واسعاً داخل أروقة المجتمع، وقد وجد بالفعل تجاوباً من وقريباً وليج

القطريين وتشجيعاً للمسرح على تقديم المزيد، وإثراء الناحية الثقافية واالجتماعية 
 والسياسية في المجتمع القطري.

ثالثة محاور والمتأمل في موضوعات المسرح القطري يجدها تدور حول 
  رئيسة:

: وما يصحبها من صراع وتناقضات بين القيم والعادات يرأوالً : قضايا التغي
والتقاليد السائدة وبين نزعة التغيير والجديد وما يعالجها من قيم وسلوكيات 

 طارئة. 
ما  76فمن أهم القضايا التي شكلت هذه المادة الدرامية لموضوع المادة المسرحية

 يلي: 
 فط) تبدل القيم في مواجهة المدينة (من البحر إلى الن •

ما من شك أن المدينة سلبت من اإلنسان الخليجي في فترة مغادرته للبيئة 
الجغرافية والتاريخية القديمة الكثير من الفطرية والعفوية والبساطة، وكان ال بد 
من هذه التغيرات الجذرية التي تمت في عهد النفط، حيث توسعت المدينة ووفد 

فحدث هنالك الصراع في القيم بين  الكثيرون إلى قطر للعمل في مجال النفط،
 .77الماضوية والمستقبلية
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وهنا جاءت مسرحية ( أم الزين ) لكاتبها عبد الرحمن المناعي، والتي تعد بمثابة 
العالمة الفارقة في تاريخ الحركة المسرحية، فهي القابلة للتطور والتغير لمواكبة 

 . 78والخليجي كل العصور وكل التحوالت التي يشهدها المجتمع القطري
حيث رصدت هذه المسرحية ظاهرة التحول من قيم البحر إلى قيم المدينة، وفيها 
دعوة إلى رفض الصفة االستهالكية لإلنسان وإلى الرجوع للعمل والجد، ورفض 
عالقات المدينة التي سلبت من اإلنسان الكادح ماله وحريته وجعلته يعاملها 

 بأسلوبها ولغتها. 
فكتب مسرحية (هالشكل يا زعفران) والتي ضمت دعوة أو حنين للتشبث بالقيم 

 واألرض والجذور في مواجهة زيف المدينة. 
وفي كل األحوال فإن المسرح القطري انطلق بوعي، ليعري الكثير من سلبيات 
الواقع االجتماعي الطارئة والجديدة، ليعمق وعي اإلنسان بشرطه اإلنساني 

 .79الحر
 ألجيال: صراع ا •

من أهم المتغيرات التي رافقت النقلة النوعية في البنية االجتماعية ضعف في 
التماسك االجتماعي، فتولدت األسرة النووية بديالً عن األسرة الممتدة، وتولد 
أيضاً جيل يريد الخروج على سلطة اآلباء، فمع انتشار التعليم وكثرة الخريجين 

هنة اآلباء واألجداد، واالنخراط في نشأ لدى الجيل الجديد فكرة االبتعاد عن م
 األعمال الجديدة. 
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فوجدنا المسرح القطري عالج هذه الموضوعات من خالل تقديم العديد من 
م)، 1975م)، (الطرار: 1975العروض المسرحية، أهمها: (كندري الفريج: 

 .  80م)1986م)، (آباء وأبناء: 1976(الزوج العازب: 
جم عنها من مشاكل خالل عالقات األفراد بعضهم وما ين ثانياً: قضايا األسرة:

ببعض، ويندرج تحت ذلك تعدد الزوجات وغالء المهور وانحراف األبناء 
 .81والزواج باإلكراه وغيره

م)، 1971ومن أهم األعمال المسرحية التي جسدت هذه المشاكل (بنت المطوع: 
ماشة: م)، (ط1975م) ، (نادي العزوبية: 1975م)، (خلود: 1972(عانس :

 .82م)، (ابتسام في قفص االتهام)1982م)، (سوق البنات: 1976
كما عالج المسرح القطري ظاهرة التفكك العائلي، الذي نتج عن تحول األسر 
من صبغتها الممتدة إلى النووية الصغيرة بكل استقالليتها وفرديتها وطموحاتها 

 .الذاتية التي ال تستند إال على الكفاءة والمهارة الفردية
م)، (علتنا 1974ومن أهم المسرحيات التي عالجت هذا الموضوع (مرة وبس: 

 .83م)1982م)، (األهبل: 1975فينا: 
فعلى سبيل المثال مسرحية مرة وبس من تأليف كمال محيسي وعلى ميرزا، 
يفرق والد العائلة الكبير في المعاملة بين أبنائه، فيخص الحب كله للولد األصغر 

األكبر، يبذل على الصغير ويقتر على الكبير، حتى تصعدت  بينما يهمل الولد
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العالقة بين االبن األكبر واألب، ونتيجة هذه التربية غير المتوازنة يفسد سلوك 
 .84الولد األصغر المدلل فتالحقه الديون، فال يجد سوى أخيه عوناً له

 
 ثالثاً: المسرح  التربوي (المسرح المدرسي):

ن أفراد المجتمع عن طريقه يعبرون عن حياتهم إن المسرح لغة حوار بي
وتاريخهم وتراثهم الفني والبيئي الموروث؛ تأكيداً لدوره الهام الذي يضطلع به 

 في مجال غرس القيم واألنماط  السلوكية الهادفة.
ومن هنا انطلق المسرح المدرسي باعتباره أسلوب تخاطب وتفاعل بين تالميذ 

بإيجابية عن طريق الكلمة المنطوقة والحركة الهادفة المدارس، يؤدي دوره 
 .85فالرؤية الثاقبة، واالطالع بنظرة شمولية مدركة لتجارب اآلخرين

وقد وضع المسرح التربوي في بوتقته أهدافاً عدة يرسم من خاللها طريقاً زاخرة 
 بالعلم والمعرفة للطالب، ومنها:

v  فني مشوق وجذاب.نقل المعلومات والمعارف إلى الطالب بأسلوب 
v .تبسيط وتسهيل المعلومات التي قد تكون معقدة 
v .تنمية شخصية الطالب وتعويده مواجهة الجمهور 
v .تنمية الذوق الفني الذي يهذب نفس الطالب ويزيدها قدرة على فهم الحياة 
v .اتخاذ القدوة األخالقية عن طريق تشخيص البطولة واألخالق والقيم العليا 
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v ة فنية لتكون نواة صالحة الحتراف فنون المسرح تهيئة كوادر مسرحي
 مستقبالً.

v 86رفد المسرح العام بكتاب مسرحيين ونقاد وإداريين وما إلى ذلك. 

وقد أسهمت العديد من المدارس في تقديم عروض مسرحية كاملة، من هذه 
 العروض:

 (في سبيل المجد) لمحمد أمين صادق.
 (واعتصموا بحبل اهللا) لمصطفى الجداوي.

 البطل الصغير) لعادل صقر.(
 87(الصحة شيء ثمين) لمصطفى الجداوي.

وقد انبثق عن المسرح المدرسي مسرح األطفال، قبل أن تبنى المسارح األهلية 
هذا النوع من المسرح، وعلى هذا يمكن إرجاع البذور األولى لمسرح األطفال 

ثيلي كي التمفي قطر إلى أوائل الخمسينات، عبر القصص الحركية واألداء الحر
 لبعض القصائد الحوارية.

ونجد أن أول من تبنى تقديم عمل مسرحي لألطفال بشكل مسرح مخصص في 
م 1979قطر لمخاطبة الطفل هو ما قدمه سالم ماجد والمنصف السويسي عام 

لمسرحية (منصور قاهر العمالقين) التي قدمتها فرقة األضواء، وتستند هذه 
حكي عن طفل يجد نفسه في مأزق ويحاول التخلص المسرحية إلى خرافة شعبية ت
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منه بلباقة وذكاء، وطريقة تخلصه تضعه في محك أو تجربة يقدم عليها من دون 
 أن يشعر، وفي النهاية يتجه الستخدام عقله بطرقة سليمة  فيتخلص من المأزق.

م من تأليف عبد الرحمن المناعي 1980ثم تم تقديم مسرحية الحذاء الذهبي عام 
وهي مسرحية شبيهة بحكاية سندريال، ولتتوالى بعدها المسرحيات بصورة مكثفة 

 .88في الثمانينات خاصة
 

 ثانياً : مراحل تطور المسرح القطري
لقد عرف المسرح في قطر في بدايته الناضجة والمتبلورة على هامش األلعاب 

كان و واالحتفاالت الشعبية ومجالس فن الصوت في الثالثينات واألربعينات،
النتشار األندية الرياضية واالجتماعية في أول الخمسينات دور كبير في تقديم 
بعض االحتفاالت الشعبية التي تخللتها عروض مسرحية، فقد كان الجمهور في 

 .89قطر يحضرها باآلالف ويتفاعل معها
إذن لم يظهر المسرح القطري فجأة، بل كانت هناك بدايات عفوية غير مقصودة 

ي تطور العمل والفرق المسرحية في قطر، حتى وصلت إلى ما وصلت ساهمت ف
 إليه اآلن.

 ولعلنا نستعرض هذا التطور في المسرح القطري على  النحو التالي:
 أوالَ: مرحلة الخمسينات والستينات ( اإلرهاصات):
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كما ذكرنا سابقاً أن اهتمام المجتمع القطري في هذه الفترة (أوائل الخمسينات 
كن يتجه نحو البحر والصحراء، لكن مع بداية الستينات بدأ المجتمع خاصة) 

القطري يهجر هذه الحياة ويتجه نحو المدينة ما رافقه تجديدات وتطويرات  في 
 الحياة االجتماعية  بكل موضوعاتها.

حيث بدأ تشكيل نظام األندية التي تقدم للجمهور الفعاليات الثقافية والترفيهية في 
 .90ة مستفيدين من انتشار أجهزة التلفزيون والراديوقوالب مسرحي

ومن هذه األندية (نادي مسرحيو الدوحة) الذي يعد أقدم نادي في قطر، حيث تم 
 م.1954تشكيله عام 

إضافة إلى (نادي الطليعة والجزيرة ونادي كبار الموظفين ونادي الجسرة 
 االجتماعي الثقافي).

عزيز ناصر أول فرقة موسيقية في قطر باسم وفي هذه الفترة أنشأ الفنان عبد ال
(فرقة األضواء الموسيقية) التي كانت تقدم بعض االسكتشات المسرحية 

م أول فرقة 1969ثم ينضم إليها موسى عبد الرحمن، وينشئ عام ، 91المرتجلة
مسرحية باسم الفرقة الشعبية للتمثيل، والتي استمرت لعامين فقط، قدمت فيها 

م)، (بنت المطوع: 1970ات المرتجلة، منها: (د. بوعلوص: عدداً من المسرحي
م)، وقد ركزت هذه 1972م)، (مطلوب عمال: 1972م)، و(بنت النوخذة:1972
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المسرحيات على انتقاد الظواهر االجتماعية القديمة في المجتمع القطري، 
 .92والتوجه نحو المدينة ومتطلباتها

 نهضة): ثانياً : مرحلة السبعينات والثمانينات (ال
اتخذت الحركة المسرحية في قطر في فترة السبعينات والثمانينات طابعاً رسمياً 
في الدولة، حيث أحدثت قسم المسرح في إدارة الثقافة والفنون، التابعة لوزارة 
اإلعالم القطرية المناطة باإلشراف على الحركة المسرحية وتنظيم فعالياتها كل 

 .93عام سواء داخل قطر أو خارجها
 
v )هي أول فرقة مسرحية يتم تأسيسها إشهارها م) :1972فرقة المسرح القطري

بشكل رسمي في دولة قطر، كان األعضاء المؤسسون لهذه الفرقة الوليدة هم 
 .94من الطلبة السابقين في مسرح أو معهد دار المعلمين

م 1972، ويعد عام 95وكان يشرف على هذه الفرقة استاذهم محمد األنصاري
تأسيس هذه الفرقة حيث قدموا عرضين مسرحيين في وقت واحد هما : بداية 

 .96مسرحية عانس، سبع السبمبع
 أعضاء الهيئة التأسيسية : -
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 جريدة الراية ، نت ، أم الزين نقطة تحول في تاريخ المسرح القطري. 95
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أهم رواد هذه الفرقة السيار الكواري ، وحسن ابراهيم، صالح درويش، وعلى 
حسن، ومحمد الكواري، ومحمد نوح، يوسف سلطان، وغانم المهندي، ومحمد 

نضم إليها علي ميرزا محمود وعبد الرحمن مناعي وخليفة السيد المسلماني، وا
 .97وغيرهم

 
v  م:1972دوافع قيام المسرح القطري وأهدافه عام 

النهوض بالحركة الفنية، ورفع مستوى الفن القطري عن طريق جميع وسائل  •
 االعالم المصرح بها في الدولة.

عربي والفكري للشباب ال تقوية الروح االسالمية والعربية، وبعث التراث الروحي •
 المسلم.

استخدام المسرح للتثقيف الجماهيري والفكري؛ للنهوض بالمستوى االجتماعي  •
 .98واالدبي، والتخلص من معوقات المجتمع عن ركب الحضارة في العالم 

 
v 99األعمال التي قدمتها الفرقة: 

 م.1972مسرحيتا سبع السبمبع وعانس من تأليف عبداهللا أحمد وقدمتا  •
 م.1973رحية من طول الغيبات من تأليف خليفة السيد قدمت عام مس •
 م.1974مسرحية مرة وبس من تأليف كمال محيسي وعلي ميرزا قدمت عام •

																																																								
 م2009جريدة الراية ، نت ، المسرح في دول مجلس التعاون ، سعد بو رشيد ،  97
 .137انظر : الحياة المسرحية في قطر ، ص 98
 .134-133انظر : المرجع  نفسه ، ص 99
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 م.1975مسرحية أم الزين من تأليف عبد الرحمن المناعي قدمت عام  •
مسرحيتا باقي الوصية وهوبيل يا المال من تأليف عبدالرحمن المناعي قدمتا  •

 .م1976عام 
 م.1976مسرحية طماشة من تأليف خليفة السيد قدمت عام  •
 م1976مسرحية إلى أين من تأليف عبداهللا احمد قدمت عام  •
 م.1977مسرحية الخروج من بوابة الوهم تأليف محمد المسلماني قدمت عام  •
 م1980مسرحية سوق البنات من تأليف عبداهللا أحمد وعاصم توفيق قدمت عام  •
 م.1983من تأليف عبد اهللا احمد قدمت عام مسرحية خال الكلفس  •
مسرحية المحتاس من تأليف صالح المناعي وعثمان محمد على قدمت عام  •

 م1983
 م.1985مسرحية اللعبة من تأليف صالح المناعي قدمت  •

 
v  )تأسست هذه الفرقة وتم إنشاؤها من قبل م ):1974 -1973فرقة مسرح السد

 .100م7319الجهات الرسمية في الدولة في عام 
 أعضاء الهيئة التأسيسية: -

غانم السليطي، ومصطفى عبد الوهاب، وعبداهللا السعداوي، ويعقوب يوسف، 
ومبارك خميس، ومريم راشد، ومبارك العلي، وسالم ماجد، وخالد النعيمي، 

 وجاسم الجاسم، وصالح المال، وغيرهم.

																																																								
 .28المسرح القطري وقفة أمام البدايات والنظر الى المستقبل، ص  100
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األشباح، قدمت هذه الفرقة العديد من المسرحيات من أهمها: مسرحية بيت 
والمسرحية الكوميدية نادي العزوبية، الذي كان بمثابة العمل المميز، والعالمة 
الفارقة لفرقة مسرح السد في مجال المسرح الكوميدي في دولة قطر، والتي 

 .101م1975أنتجت عام 
 مسرحية خميس في باريس:  •

 م من تأليف سامي المناعي واخراج بدر الدين حسنين.1976قدمت عام 
فكرة المسرحية حول مكتب تجاري أمامه مشروع بناء استاد رياضي،  تدور

فيقوم الموظفون بالتالعب بالعقود، وتجري بعض االختالسات، ويعرف المدير 
بكل هذه األالعيب، ولكنه لضعف شخصيته ال يستطيع أن يفعل شيئاً لوقف 

ساه عتدهور الشركة وكذلك مجلس إدارة الشركة، فيقومون بتعيين مدير جديد 
يستطيع كشف األالعيب، ويحد من تدهور الشركة، فيشيعون بين الموظفين أن 
المدير واسمه خميس سيأتي من باريس على سبيل تغطية حركة المدير الجديد 
الذي يتنكر بلباس (الشحاذين)، فيندس بين الموظفين كمتسول، فيكشف جميع 

 .102االختالسات وينقذ الشركة من االفالس 
 :103قدمتها الفرقة األعمال التي -
 م.1974مسرحية بيت األشباح من تأليف غانم السليطي قدمت عام  •
 م1975مسرحيتا خلود ونادي العزوبية من تأليف محمد مبارك العلي قدمتا عام  •

																																																								
 جريدة الراية ، المسرح في دول مجلس التعاون. 101
 .185المرجع السابق، ص  102
 .178الحياة المسرحية في قطر، ص 103
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 م.1975مسرحية علتنا فينا من تأليف مرزوق بشير قدمت عام  •
 م.1976مسرحية خميس في باريس تأليف سامي المناعي قدمت عام  •
 م.1976رحية من فوق هاهللا هاهللا من تأليف محمد مبارك العلي قدمت عام مس •
 م.1977مسرحية السر الكتوم من تأليف خليفة الكبيسي قدمت عام  •
مسرحيتا ياليل ياليل والحذاء الذهبي من تأليف عبد الرحمن المناعي قدمتا عام  •

 م.1980
 م.1981مسرحية بودرياه من تأليف حمد الرميحي قدمت عام •
 م.1986مسرحية آباء وأبناء من تأليف عبداهللا أحمد قدمت  •
 م.1986مسرحية قطار المرح من تأليف عبدالرحمن المناعي قدمت  •

 
v  م، حيث كانت 1966ترجع بداياتها إلى عام  م:1975فرقة مسرح األضواء

فرقة موسيقية غنائية قبل أي شيء على يد مؤسسها الموسيقار عبدالعزيز ناصر، 
ببعض اللوحات واالسكتشات المسرحية االرتجالية في فواصل فكانت تقوم 

فقراتها، وكانت تضم العديد من الفنانين المسرحيين والموسيقيين الذين أصبحوا 
م تبنت الدولة 1975-م1974نجوماً في الحركة الفنية فيما بعد، وفي عام 

 .104األعمال المسرحية لفرقة األضواء
 أعضاء الهيئة التأسيسية : -

																																																								
 لمسرح حسب أهوائه، مصطفى عبدالمنعم.موقع الجسرة االلكتروني، هناك من يحاول ان يكتب تاريخ ا 104
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اء فرقة األضواء الذين مثلوا الجمعية العمومية: عبد العزيز عبيدات، من أعض
أحمد عبد الملك، على عباس، حسن حسين، ابراهيم هيدوس، عبد العزيز العالم، 

 .105وفرج فرج وآخرون 
م تأسست فرقة المسرح العربي التي اعترف بها من قبل الجهات 1974وفي عام 

اللها عملين مسرحيين فقط، هما: مسرحية الرسمية في نفس العام، والتي قدمت خ
صاده ما صاده  لمحمد سيف الكواري، ومسرحية الزوج العازب لتيسير 

 .106طبيشات
فأعضاء فرقة المسرح العربي بدأوا يذهبون للدراسة خارج قطر، مما أضعف 
إمكانيات الفرقة من الناحية الفنية، وبدأ البعض يتطلع باالنضمام إلى مسرح 

القطري باعتبار تجربتهما المسرحية أوسع، وإزاء هذا الوضع  السد والمسرح
 م.1975دمجت فرقة المسرح العربي مع فرقة األضواء في عام 

 تلخيص بعض األعمال المسرحية: -
 مسرحية قيس ولبنى: •

 م من تأليف حسن حسين وإخراج مبارك خميس.1978قدمت في عام 
لبنى، وهو الحب ملخص المسرحية يدور حل الحب الذي ربط بين قيس و

الزوجي المعروف والذي ينمو في إطار من المودة والمشاركة، والبذل والعطاء 
المتبادلين، إلى أن يتدخل أهل قيس بينهما فيعكرون بتدخلهم هذا صفاء العالقة 
الزوجية، فيقع قيس ضحية هذا التنازع بين حبه لزوجته ووفائه وبره بوالديه 

																																																								
 .214الحياة المسرحية في قطر، ص 105
 جريدة الراية نت، المسرح في دول مجلس التعاون، سعد بورشيد. 106
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ل عن زوجته، ويتم لهما ما أرادا... تاركين ... الذين أصروا عليه أن ينفص
 .107قلبين محطمين تحابا بإخالص

 :108األعمال التي قدمتها الفرقة -
الطرار) من تأليف حسن  -كندري الفريج -اللوحات الثالث ( العمارة المربوطة •

 م.1975حسين وقدمت في 
 م.1976مسرحية الزوج العازب من تأليف تيسير طبيشات قدمت عام  •
 م.1978الحب الكبير من تأليف حسن حسين قدمت في مسرحية  •
 م.1982مسرحية الكافتريا والزنجبيل من تأليف علي سالم قدمت في  •
 م.1982مسرحية ثالثة على واحد من تأليف حسن حسين قدمت في  •
 مسرحية ابتسام في قفص االتهام من تأليف صالح المناعي . •
وإمام مصطفى قدمت في مسرحية سواق الماجستير من تأليف سالم ماجد  •

 م.1983
 م.1983مسرحية هالشكل يا زعفران من تأليف عبد الرحمن المناعي قدمت عام  •
 م.1984مسرحية الصغير والبحر من تأليف صالح المناعي قدمت عام  •
 م.1985مسرحية االختراع من تأليف عبد الرحمن المناعي قدمت عام  •

 
v  (المسرح الشعبي) تأسست هذه الفرقة عام م 1983الفرقة الشعبية للتمثيل

م على يد موسى عبد الرحمن باالشتراك مع يعقوب الماس، ومرزوق 1965

																																																								
 219الحياة المسرحية في قطر، ص 107
 .212المرجع السابق، ص  108
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سعيد، وناصر الخياط، وسالم ماجد، وعلي ميرزا محمود، ومحمد المالكي 
 وغيرهم، وكانت بداياتها عبارة عن عروض مسرحية مرتجلة. 

م، لتصبح الفرقة م بقرار من وزارة اإلعال1983أعيد تكوين هذه الفرقة عام 
الرابعة في دولة قطر ، وكان أول عمل تقدمه بعد إعادة تشكيلها مسرحية حلم 

 علي بابا من تأليف وإخراج محفوظ فودة. 
 أعضاء الهيئة التأسيسية :  -

كان المجلس اإلداري للفرقة عند التأسيس مكون من يعقوب الماس، وموسى 
آل إسحاق، ومحمد حسن، موسى، وطارق صدقي، ومحمد العبيدلي، وناصر 

 .109وناصر عبد الرضا، وعبد اهللا عبد العزيز
 تلخيص بعض أعمالهم المسرحية:  -
 مسرحية بنت النوخذة:  •

 م من تأليف وإخراج موسى عبد الرحمن.1972قدمت عام 
تدور فكرتها حول أسطورة شعبية، فهناك سمكة تدعي أنها بنت النوخذة، 
يصطادها أحد الصيادين صدفة فتخبره أنها ابنة النوخذة، وتعطيه خاتماً، بحيث 
ال تظهر إال له فالخاتم لساحر، وتذهب به إلى إحدى مدن الوالي المجمدة بفعل 

باره عن تلك المدينة فال ذلك الساحر، يقوم بعدها الصياد بالذهاب للوالي إلخ
يصدقه ويتهمه بالسحر، إلى أن تذهب السمكة بنت النوخذة إلخباره ، فيطلب 
منها دليالً ، فتعطيه الخاتم، وتأمره بأن يلبس لباس السحر، وأن يفرك الخاتم 

																																																								
 .245الحياة المسرحية في قطر، ص 109
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ليرى بعينيه المدينة، ليفاجئ بوجود والده بين المجمدين، وقد ساعدت السمكة 
 .   110نته التي لحق بها السحرالوالي على تخليص مدي

 111األعمال المسرحية التي قدمتها الفرقة -
 م.1970-1969مسرحية د. بو علوص من تأليف موسى عبد الرحمن عام  •
 م. 1971مسرحية بنت المطوع من تأليف موسى عبد الرحمن عام  •
 م. 1972مسرحية بنت النوخذة من تأليف موسى عبد الرحمن  •
 م. 1972مسرحية مطلوب عمال من تأليف موسى عبد الرحمن عام  •
 م. 1985مسرحية الفيران من تأليف محفوظ عبد الرحمن عام  •
مسرحية باي باي مشمش من تأليف موسى عبد الرحمن وعبد المنعم عيسى عام  •

 م. 1986

وما زال عطاء هذه الفرق مستمراً في إنعاش الحركة المسرحية في قطر، وكان 
ة دور في إبراز نجاحهم وإبداعهم من خالل تبنيها بشكل رسمي، وإقامة للدول

أماكن مخصصة لهم لتقديم العروض المسرحية، ومن هذه األماكن خشبة دار 
المعلمين، وخشبة مسرح منظمة التحرير الفلسطينية، ومسرح نجمة، ومسرح 

 (الدوحة باليرز) وغيرها من المسارح. 
لمجلس األعلى لرعاية الشباب في دولة قطر، وعلى هذا الهامش نذكر دور ا

والذي يعنى بتوجيه وتنمية مواهب الشباب القطري ضمن أطر رياضية وثقافية 
واجتماعية من خالل تأسيس األندية الشبابية لممارسة كافة النشاطات، ومن 
																																																								

 .249-248انظر: السابق ، ص 110
 .244المرجع نفسه، ص 111
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ضمنها النشاط المسرحي حيث تقام الدورات التدريبية بكل ما يتعلق بالفنون 
كتابة وإخراج وتمثيل وإقامة العروض والمهرجانات المسرحية  المسرحية من

داخل وخارج قطر؛ وذلك لخلق جيل مثقف واع متحضر، وللنهوض بالشباب 
 الركيزة األساسية في المجتمع وعماد كل أمة.

وثمة مسارح أخرى تشاركت وتعاونت مع المجلس األعلى لرعاية الشباب؛ 
جاالت، منها نادي الجسرة الذي أعلن تعاونه لممارسة كافة الفعاليات في شتى الم

م، وقد مر 1960م، يشار إلى أن النادي قد أسس عام 1982ابتداءu من عام 
بمجموعة من التحوالت خالل العقد األول لتأسيسه، فقد بدأ على شكل فريق 
رياضي عرف بفريق الجسرة، ثم تحول ليشمل نشاطه الناحيتين الثقافية 

uم ومطلع عام 1982م، وفي أواخر عام 1972من عام  واالجتماعية ابتداء
 م تأسست الفرقة المكونة من أعضاء النادي. 1983

وقد استضاف نادي الجسرة منذ تأسيسه العديد من الكتاب والمفكرين والمثقفين 
من أنحاء الوطن العربي ومن أوروبا، لإلسهام في ازدهار الحركة الثقافية في 

اتقه عبء تقديم الثقافة اإلنسانية الرفيعة على قطر فقد أخذ النادي على ع
 .112المستويين الداخلي والخارجي

وبعد هذا المشهد من الحديث عن تطور الحركة المسرحية في قطر في هذه 
الفترة من القرن الماضي تتبلور لدينا رؤية واضحة كم هو حجم اإلبداع في هذا 

																																																								
م وما بعدها، وانظر: بوابة الشرق االلكترونية، 276لالستزادة انظر: الحياة المسرحية في قطر، ص 112

، وانظر: بوابة الشرق االلكترونية كتارا تمنح مقراً لنادي 2017نادي الجسرة الثقافي  ينظم مهرجاناً ترفيهيا، 
 م2017الجسرة ، 
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لنا أعالماً بارزة بدأت تخط المجال، فهو إبداع في الكتابة واألداء، قد أظهر 
بالقلم نتاج أفكارها من وحي الواقع ليقبلها الذوق ولتكلل بالنجاح، أعالماً شاركت 
في تأسيس فرق مسرحية قدمت نتاجهم عروضاً يحتذى بها داخل وخارج دولة 
قطر بجهود شخصية تبذل وجهود الدولة الداعمة. إنها حقاً لمرحلة زاخرة من 

 ري. تاريخ المسرح القط
 

 ثالثاً : مرحلة التسعينات إلى يومنا هذا  
أما عن المسرح في هذه الفترة، فقد طرأ عليها تغيرات وتطورات لم يعهدها 

 المسرح القطري في الفترة السابقة. 
ففي بداية التسعينات من القرن الماضي مرت منطقة الخليج بأزمة اقتصادية 

ة الثقافية بشكل عام والمسرحية نتيجة حرب الخليج الثانية أثرت على الحرك
بشكل خاص، ما دفع وزارة الثقافة القطرية إلى دمج الفرق، فكان االندماج بين 
المسرح القطري والفرقة الشعبية للتمثيل باسم فرقة قطر المسرحية، وفرقة 

 . 113م1994األضواء مع فرقة السد باسم فرقة الدوحة المسرحية وذلك عام 
عن وضع المسرح في قطر بقوله: "إن تدهور واقع  ويعبر الناقد حسن رشيد

المسرح القطري هو جزء من مشهد عام لتراجع المسرح في الدول العربية الذي 
اعتبر أنه يعيش أزمة حقيقية، مع تأكيده على أن إلغاء المسرح المدرسي 
والمسرح الشبابي والجامعي كعناصر ساهمت في تراجع المسرح القطري، 

																																																								
 htto://www.youtupe – watch.comقناة الجزيرة الوثائقية المسرح القطري واالماراتي،  113
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ليص عدد الفرق المدعومة من وزارة الثقافة والرياضة إلى فرقتين مضيفاً إليها تق
 . 114فقط"

م 1995ومن أهم أعمال فرقة الدوحة المسرحية مسرحية بو أحمد الحويلي عام 
من تأليف وإخراج عبد الرحمن المناعي، ومن بين الخطط المستقبلية لفرقة 
الدوحة هي إعداد طواقمها وتدريبها على التعمق في الفنون المسرحية، وهو ما 

فع بها في مهرجان يتم اآلن تحت مظلة مسرحية مهرة التي تخطط الفرقة للد
 الدوحة المسرحي. 

أما فرقة قطر المسرحية فقد أثرت كثيراً عملية دمج المسرح القطري والفرقة 
الشعبية للتمثيل تحت مظلة فرقة قطر المسرحية لتغير كثيراً من اآلراء 

 والتوجهات في كوادر كل فرقة. 
حالة  قد الزمتوقامت الفرقة بتقديم أعمال ثقافية وسياسية وعربية وقومية، و

التميز كثيراً من أعمال الفرقة مثل مسرحية مظلوم ظلم مظلوم لحمد الرميحي 
م، وقد كان لضم الفنان ناصر عبد الرضا أثر كبير في الرقي في 1995عام 

عروض الفرقة إلى آفاق أوسع من التميز واإلبداع، وكانت هذه التجربة محل 
طر من الخارج، حيث عرضت في أنظار كثير من المهتمين بفن المسرح في ق

مهرجانات عديدة في مصر وبلغاريا ومقدونيا وتركيا، كما قدم ناصر عبد الرضا 
م، والبوشية 2010عملين مهمين من تأليف إسماعيل عبد اهللا وهما مجاريح عام 

																																																								
 م.2016موقع العربي واقع المسرح القطري أزمة تراجع ومحاوال ت انقاذه، عبير فؤاد،  114
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م، وقد كان اختياراً هاما في تجربة المسرح القطري تالقي قامتين 2012عام 
 .115واحدكبيرتين في إطار عمل 

وبعد هذا يمكن أن نجمل األعمال المسرحية التي قدمت خالل هذه الفترة ، وهي 
116: 
مسرحيتا رسائل بو أحمد الحويلي وقرية الزهور من تأليف عبد الرحمن  •

 م. 1995المناعي ، قدمتا عام 
 م. 1995مسرحية مظلوم ظلم مظلوم من تأليف حمد الرميحي ، قدمت عام  •
ألزمنة العجيبة من تأليف حمد الرميحي ، قدمت عام مسرحية المحارة ملكة ا •

 م. 1996
 م. 1996مسرحية حمدوس من تأليف ماجد بو شليبي ، قدمت عام  •
مسرحية عودة الساحر شحتوت من تأليف حمد عبد الرضا ، قدمت عام  •

 م. 1997
مسرحيتا سقراط يبيع التحف وعلي باباي من تأليف محمد البلم ، قدمتا عام  •

 م. 1997
 م. 1997مسرحية سجالت رسمية من تأليف حمد الرميحي ، قدمت عام  •
مسرحية أحدب نوتردام من تأليف عبد الرحيم الصديقي ، قدمت عام  •

 م. 1998

																																																								
 المسرح القطري واالماراتي  قناة الجزيرة الوثائقية 115
 موقع ويكيبيديا ، فرقة المسرح القطري  116
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مسرحية غناوي الشمالي من تأليف عبد الرحمن المناعي ، قدمت عام  •
 م. 1999

 م. 2001من تأليف عواطف نعيم ، قدمت عام  12مسرحية قطعة  •
 م. 2003لقرن األسود من تأليف حمد الرميحي ، قدمت عام مسرحية ا •
 م. 2004مسرحية ما باقي إال زويلة من تأليف فالح الفايز ، قدمت عام  •
مسرحية ما في البلد إال هالولد من تأليف عبد الرحيم الصديقي ، قدمت عام  •

 م. 2005
 . م2005مسرحية ياهل الشوق من تأليف عبد الرحمن المناعي ، قدمت عام  •
 م. 2005مسرحية الكرسي من تأليف فالح الفايز ، قدمت عام  •
 م. 2008مسرحية يا غافل لك اهللا من تأليف خليفة السيد ، قدمت  •
 م. 2009مسرحية نورة من تأليف سعد بو رشيد ، قدمت عام  •
 م.2010مسرحية مجاريح من تأليف إسماعيل عبد اهللا ، قدمت عام  •
 م. 2010الشمري ، قدمت عام  مسرحية عابر سبيل من تأليف أحمد •
مسرحية أسفار الزياري من تأليف عبد الرحمن المناعي ، قدمت عام  •

 م. 2010
 م . 2012مسرحية كرك من تأليف عبد الرحمن المناعي ، قدمت عام   •
 م. 2012مسرحية البوشية من تأليف إسماعيل عبد اهللا ، قدمت عام  •
 م. 2017عام مسرحية الحصار من تأليف طالب الدوس ، قدمت  •
 . 2017مسرحية ديرة العز من تأليف عبد العزيز جاسم ، قدمت عام  •
 م.2018-2017مسرحية شللي يصير من تأليف غانم السليطي ، قدمت عام  •
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 م. 2018مسرحية مواطن باإليجار من تأليف طالب الدوس ، قدمت عام  •

 سرحية فيوبدا أيضاً في الفترة األخيرة أن هناك محاولة إلنعاش الحركة الم
قطر عبر إنشاء مركز لشؤون المسرح تابع لوزارة الثقافة والرياضة، ووجود 
بعض المشاريع الحالية التي تبعث األمل في المسرح القطري في الجانب 
األكاديمي، ومنها الشراكة التي تمت بين وزارة الثقافة والرياضة وبين كلية 

 . 117ي قطرالمجتمع، إضافة إلى إنشاء عدد من دور المسرح ف
كما أن الساحة القطرية شهدت نشاطاً ملحوظاً خالل عام الحصار لم تشهده من 
قبل، تزامن مع بدء نشاط مركز شؤون المسرح في مسرح الجاليات والمسرح 
الموازي وتكوين الفرق القطرية لمسرح الدمى واالحتفاالت بيوم المسرح 

 . 118العالمي
ففي هذا اإلطار ظهرت لنا أعماالً مسرحية تحدثت عن الحصار الجائر بحق 

 دولة قطر من أشقائها الذين اختلطت أنسابهم بأنساب بنيها. 
ومن هذه األعمال مسرحية الحصار من تأليف طالب الدوس، وهي مسرحية 
اجتماعية كوميدية تناولت من منظور أخالقي وإنساني وأسري الحصار 

م من طرف 2017قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران عام  المفروض على
 السعودية واإلمارات والبحرين ومصر. 

وتحمل المسرحية رسالة لجميع أهالي قطر من المواطنين والمقيمين للتكاتف 
واستثمار األزمة من أجل تحقيق مستقبل مشرق، كما تعكس المسرحية أيضاً 
																																																								

 .  2016بة الشرق االلكترونية ،فنانون يستعرضون نشأة المسرح القطري ، بوا 117
 جريدة الراية ، المسرح القطري مرآة تعكس قضايا المجتمع ، مصطفى عبد المنعم  118
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أرض الواقع من خالفات بين دول  رفض الفنان والمبدع القطري ما يجري على
 . 119تربط شعوبها عالقات عائلية متينة

وكتب أيضاً طالب الدوس مسرحية مواطن باإليجار، وهي مسرحية اجتماعية 
كوميدية تتناول من خالل خمسة مشاهد موضوع العمل بضمير إنساني يقظ من 

فر ل بحخالل األحداث التي تدور في بيت شعبي، حيث يقوم مجموعة من العما
حفرة أمامه، ثم يعيدون العمل عدة مرات مما يمثل إهداراً للمال العام الذي من 
المفروض العمل على صيانته وحفظه لألجيال القادمة، وذلك في قالب اجتماعي 
صرف يرمي إلى توجيه رسالة إلى كل المسؤولين عن المال العام بضرورة 

ون المستقبل، فحفظ القيم رعايته بأحسن الطرق، فبهدرهم هذا المال يهدر
 . 120االجتماعية حفظ للوطن والتعزيز لحبه والسعي لنمائه

وفي مسرحية ديرة العز لعبد العزيز جاسم، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية، 
يتناول الكاتب من خاللها قضية الحصار الظالم المفروض على دولة قطر، 

الدولة مع الظلم  ومدى تفاعل الشعب من مواطنين ومقيمين وكذلك قيادة
 . 121واالفتراءات المستمرة بحقهم

وكتب غانم السليطي مسرحية شللي يصير وهي مسرحية اجتماعية كوميدية ، 
 . 122وتعالج أيضاً الحصار المفروض على دولة قطر

																																																								
 الجزيرة ، الحصار مسرحية قطرية عن أزمة الخليج  119
م وانظر : بوابة الشرق االلكترونية ، مواطن 2018مسرحيات تعري الحصار الجائر 4انظر : العرب ، 120

 م. 2018باإليجار تبدا عروضها غداً 
 م.2018مسرحيات تعري الحصار الجائر  4العرب ،  121
 الجزيرة : شللي يصير؟ .. توثيق مسرحي لحصار قطر  122
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية القطرية

 
م 1961مسرحية (بداية ونهاية) عام قدم عطية اهللا النعيمي عدة مسرحيات منها: 

وقد كتب أيضاً مسرحية (عرب فلسطين)، وهي  ،التي قدمها نادي الطليعة
مسرحية وطنية شاركه في كتابتها حمد غانم السليطي، ومسرحية (نصيحة أب)، 
وهي مسرحية اجتماعية توجيهية للجيل الجديد؛ كي ال ينسى طلب العلم ألجل 

 .123بدايات تعد من أولى المحاوالت المسرحية في قطرالتجارة والمادة. وهذه ال
مما سبق يمكن القول إن المسرح في هذه الفترة كانت الطريق الممهدة لنشأة 
المسرح واستقراره فيما بعد، حيث أنشأت الفرق المسرحية والمسارح الرسمية 
في الدولة، وتتابعت األعمال المسرحية على مدار السنين الالحقة، حتى بدا 

 مسرح عنصراً أساسياً في الدائرة الثقافية في الدولة. ال
 

ين الفترة العديد من الكتاب المسرحيين الذ ظهرفي مرحلة السبعينات والثمانينات 
 يعدوا من رواد العمل المسرحي في قطر، ونذكر أبرز هؤالء الكتاب: 

v  :عبد الرحمن المناعي 

																																																								
 .69انظر: السابق ، ص 123
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م، حصل على الثانوية 1948مؤلف ومخرج مسرحي، ولد في قطر عام 
م، وبعض الدورات التخصصية ودورات في اللغة 1969الصناعية كهرباء 

 االنجليزية. 
يعد من المؤسسين للحركة المسرحية في قطر، حيث كان أول نص يكتبه هو أم 

خ الحركة م، وهذه المسرحية تعد العالمة الفارقة في تاري1975الزين عام 
المسرحية والفنية في قطر، وقد ساهم عبد الرحمن المناعي في تأسيس عدد من 
الفرق المسرحية والفنية، وشارك في تنشيط ودعم اإلنتاج المسرحي، باإلضافة 

 إلى مشاركته بالعديد من المهرجانات واللقاءات المسرحية العربية. 
 عربية، مثل: حصل المناعي على العديد من الجوائز المحلية وال

جائزة أفضل تقنية مسرحية (المتراشقون) في مهرجان قرطاج عام  -
 م. 1985

جائزة التفوق الفئة األولى من المجلس األعلى لرعاية الشباب بقطر عام  -
 م. 1986

جائزة لجنة التحكيم التقديرية عن مسرحية (مقامات بن بحر) من  -
 م. 1978تونس  –مهرجان قرطاج الدورة الثالثة 

جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل (غناوي الشمالي) في مهرجان  -
 .124م2000الخليج السادس بمسقط 

																																																								
 م،2018شرق االلكترونية عبد الرحمن المناعي، تاريخ حافل باإلبداع، انظر: بوابة ال 124

wwww.http.alsharq.com ،وانظر موقع المنانعة، سير وتراجم، عبد الرحمن المناعي ،
wwww.http.almannai.com . 
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 مؤلفاته المسرحية : 
 كتب عبد الرحمن المناعي العديد من المسرحيات منذ بداية مشواره، ومنها: 

 مسرحية أم الزين. -
 مسرحية باقي الوصية.  -
 مسرحية المغني واألميرة.  -
 مسرحية يا ليل يا ليل.  -
 مسرحية الحذاء الذهبي.  -
 مسرحية من يضحك أخيراً.  -
 مسرحية هالشكل يا زعفران.  -
 مسرحية حكاية حداد.  -
 مسرحية أنين الصواري.  -
 مسرحية قطار المرح.  -
 مسرحية الثمن.  -
 125مسرحية الخيمة -

 تلخيص بعض أعماله المسرحية :  
 مسرحية باقي الوصية:  -

 المناعي لغة الحوار المحلي.  هي مسرحية اجتماعية كوميدية، استخدم فيها

																																																								
، وانظر: موقع ويكبيديا الحرة  212ص 178ص 134ص-133انظر: الحياة المسرحية في قطر،  ص 125

 رح القطري.فرقة المس
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تدور أحداث المسرحية حول رجل ثري مشلول، ليس له سوى ابنته الوحيدة، 
بعد موته تفتح الوصية التي وصى بها ثروته إلى ابنته على شرط أن تتزوج من 

كمهر وأال تدفع لهم  ريالألف  200ابن عمها، وشرط آخر بأن يدفع ابن عمها 
وتحدد الوصية فترة شهر، بعد انقضاء الشهر تفتح  األموال إال بعد زواجها،

 ألف 200الوصية فتكشف خطة وضعها األب المتوفى يكشف سرقة قدرها 
 .126، وبذلك يتم القبض على ابن العم الذي اختلس أموال العمريال

 
 مسرحية هالشكل يا زعفران:  -

هي مسرحية واقعية اجتماعية نهضوية، تستمد مادتها من حكاية شعبية قديمة، 
تطرح أزمة اإلنسان المعاصر في مواجهة المدينة التي تحاول أن تعزل وتقطع 

 صلته عن جذوره. 
ملخص المسرحية يدور حول شخص يسكن في قرية ولديه مزرعة يجني 

إلى المدينة لبيع البطيخ غير خيراتها رغداً ، إال أن زوجته تحثه على الذهاب 
أنه لم يتعود طبيعة التعامل مع أهل المدينة، فعندما يصل إلى المدينة يصبح 
ضحية ابتزاز واستغالل أهلها، بل وبسطو ما عنده من خيرات دون دفع أي 

 .127مقابل
 

																																																								
 . 144انظر: السابق ، ص  126
انظر: دراسات في المسرح القطري بين الرؤية الفكرية والبناء الفني، حولية كلية االنسانيات والعلوم  127

 . 38االجتماعية ، محمد كافود ، ص 
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v :صالح المناعي 

صالح المناعي من مواليد قرية أبو الظلوف إحدى قرى الشمال السواحلية في 
 م. 1953طر عام ق

يعمل حالياً رئيساً في قسم المسرح في إدارة الثقافة والفنون، تعود بداياته 
م إلى أن تخرج من معهد 1968المسرحية إلى نشاطات المعسكرات الكشفية عام 

 – 1974دار المعلمين، حيث عمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم عامي 
م، 1976معهد العالي للفنون المسرحية عام م، ثم أوفد ببعثة دراسية إلى ال1975

م على شهادة المعهد العالي متخصصاً بالتمثيل 1980حيث حصل عام 
 كتب صالح المناعي العديد من المسرحيات ومنها:، و128واإلخراج

 مسرحية المحتاس. -
 مسرحية الصغير والبحر. -
 مسرحية اللعبة. -
 مسرحية مسافرون. -
 .129مسرحية ابتسام في قفص االتهام -

 تلخيص بعض أعماله المسرحية:
 )ابتسام في قفص االتهاممسرحية ( .1

																																																								
 .402-401الحياة المسرحية في قطر ، حسان عطوان ، ص ص 128
 ر: موقع ويكبيديا فرقة المسرح القطري، وانظ212ص 134انظر: المرجع السابق، ص  129
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هي مسرحية تطرح إشكالية المواقف المتعارضة بين األبناء واآلباء، و حرية 
الفتاة في اختيار شريك حياتها، بينما موقف العادات والتقاليد يأبى عليها هذا 

ريد ن أمها التي توملخص هذه المسرحية فتاة تدعى ابتسام تكون حائرة بي، الحق
تزويجها من (ابن خالتها)، وبين أبيها الذي يريد تزويجها من (ابن عمها)، فهي 
ال تريد أيsا منهما، وتحاول إقناع والديها بأن لها رأياً في اختيار شريك عمرها 
لكن دون جدوى، إلى أن يتم تزويجها أخيراً من ابن خالتها التي تظل معه على 

ر والتقيد بالعادات والتقاليد، فهي تريد أن تكون متحررة، خالف حول امر التحر
 .130وهو يرفض تلك اآلراء إلى أن تستسلم أخيراً لرغبات زوجه وإرضائه

 
 مسرحية المحتاس:  .2

كتب صالح المناعي هذه المسرحية في إطار تعدد الزوجات وهي من القضايا 
جهالً ويتزوج من األسرية، حيث يتزوج الرجل من امرأة جاهلة، فتقلب البيت 

معلمة فتتفاصح عليه وتنشب الخالفات بين الزوجين، ونكاية وكيداً بها يتزوج 
ثالثة، فتتضامن الزوجتان ضد الثالثة، فتطلب الطالق لتكشف خديعة زوجها 

 .131الذي خطبها على أساس عزوبيته
 
v :عبداهللا أحمد 

																																																								
 . 91-90، وانظر: القضايا الفكرية واالجتماعية ص 229-228انظر: انظر :المرجع السابق، ص  130
 .36انظر: نفسه ، ص 131
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ينة الحد م في مد1948من أبرز كتاب المسرح االجتماعي في قطر، ولد عام 
في البحرين، تفتحت هواياته المسرحية في المرحلة االبتدائية على يد األستاذ 
عتيق سعيد، فكتب خالل مرحلة االعدادية خمس مسرحيات، منها: مسرحية 
الشاطر حسن وناقش فيها التسيب الوظيفي، ومسرحية اللص والعائلة وعالج فيها 

 .132الزوجات الخالفات العائلية، ومسرحية الجدول عن تعدد
وكانت انطالقته الحقيقية في السبعينات عندما قام بكتابة مسرحيتين، وهما (عانس 

 مؤلفاته المسرحية:، ومن وسبع السبمبع)
 عانس.  -
 سبع السبمبع. -
 إلى أين. -
 سوق البنات. -
 133خال الكلفس. -

 تلخيص بعض أعماله المسرحية:
 إلى أين:  .1

التشتت المفروض، فنرى نماذج يمثل تعالج هذه المسرحية الواقع العربي وواقع 
كل منها واقعاً عربياً إذا يلتقى مجموعة من المسافرين الذين ينتمون إلى أمة 
واحدة، ومن المفروض أن تكون لهم أهداف واحدة لكننا نرى كل واحد منهم 
يسير في اتجاه مغاير، فهذا يريد السفر إلى هذا االتجاه وذاك إلى منطقة معاكسة، 
																																																								

 .  164-163انظر: نفسه ، ص 132
 .134-133الحياة المسرحية في قطر، ص 133
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في الذي يتكالب على سماع أي خبر يشغل فيه مواطنيه، وذاك وهذا الصح
العجوز الذي يتصابى طلباً للزواج من امرأة غير زوجته، وحين تطرح فكرة 
واحدة على هؤالء يختلفون في الرؤية والمعالجة والتصور؛ فلكل واحد منهم 

ع ويبدأ ياتجاه ومبدأ يناقض اتجاه أخيه اآلخر، وفي النهاية يدب الخالف بين الجم
الصراع على ال شيء، ثم بعد كل هذا التمزق والتشرذم إلى أين نتجه في 

 .134المصير
 

 مسرحية سبع السبمبع: .2
تدور أحداث هذه المسرحية حول رجل متزوج لمدة طويلة من امرأة لم تنجب 
له ولداً، وهو يريد ابناً منها يحمل اسمه؛ لذلك فهو يفكر في طالق زوجته، 

خاف بدوره مصيرها هذا، فتقوم باالتفاق مع اخيها _الذي يتخاف الزوجة من 
بإيهام الزوج على أنها حامل منه بمولود، وتتظاهر الزوجة  غلى مصير أخته

بالحمل الكاذب _طبعاً_، وفي النهاية تخبر زوجها أنها ولدت، فينكشف األمر 
ه نعن كذبة وخدعة كبيرة، إذ إن المولود الذي يظهر يكون كبير السن حتى أ

 .135يقوم بحمل والده_ كمفارقة_ 
 م1976 )طماشة(مسرحية من أعمال (خليفة السيد)  •

ملخص المسرحية يدور حول رجل تاجر ثري، يجبر ابنته على قبول الزواج 
من أحد أعوانه، لكن الفتاة تدعي الجنون، فتسافر للعالج في الخارج ظناً منها 

																																																								
 . 146المرجع السابق ، ص  134
 .139-138المرجع نفسه ، ص  135
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أن الخطيب الموعود سيعدل عنها لكنه يضل مسراً على الزواج منها، فتدعي 
به ، فتقع في حالجنون مرة أخرى، فيستدعي والدها ممرض يمرضها في البيت

 .136وتتزوجه، بينما الخادمة تحب الخادم وتتزوجه 
 
 محمد المسلماني.ل  )الخروج من بوابة الوهم(مسرحية  •

وهي مسرحية تطرح هموم االنسان بأسلوب رمزي، حيث تذع هذا االنسان 
 .137ضمن الظروف التي تساهم في قهره

 
 غانم السليطيل )بيت األشباح(مسرحية  •

المسرحية حول رجل عجوز يطرد زوجته ويقرر الزواج من امرأة تدور احداث 
ثانية، فيرفض األبناء ذلك، ويدبرون حيلة ظهور شبح يخبر والدهم أنه في حال 
زواجه سيصاب أبنائه بعاهة، إال أنه يتم الزواج، فيلجؤون للحيلة مرة أخرى؛ 

األب بإحضار إلخافة الزوجة الجديدة، وإرجاعها إلى بيت أهلها هاربة، فيقوم 
شخص لمعالجة أبنائه من عاهاتهم العقلية، غير أن األبناء يصارحون والدهم 
بحقيقة ما يقومون به، فال يجد األب إال أن ينصاع لرغبات أبنائه، ويوافق على 

 . 138إرجاع أمهم، ويطلق الزوجة الجديدة، وتعود األم في النهاية
 

																																																								
 . 146-145انظر : الحياة المسرحية في قطر ، ص  136
  147السابق ، ص 137
 .180الحياة المسرحية في قطر، ص 138
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 المبحث الثالث
 المسرد

 
حصلت على مسرد لبعض المسرحيات بتاريخ النشر وقد وجدتها في موقع  لقد
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 م.2001ط، والفنون والتراث، د.
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 م.2004، 2مسرحية حمدوس، لماجد بو شليبي، دار الثقافة واالعالن، ط
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مسرحية مقامات ابن بحر، عبد الرحمن المناعي، وزارة الثقافة والفنون 

 م.2012، 1والتراث، قطر، ط

رحية المغني واألميرة، عبد الرحمن المناعي، وزارة الثقافة والفنون مس

 م.2012، 1والتراث، قطر، ط

مسرحية أسفار الزياري، عبد الرحمن المناعي، وزارة الثقافة والفنون 

 م.2012، 1والتراث، قطر، ط
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 الخاتمة
 

إن رواد المسرح في قطر قد حفروا منذ البداية في وجدان الشعب 
أهمية المسرح، وأضافوا المزيد والمزيد إلى البوتقة الحضارية التي القطري 

تميزت بها قطر الحبيبة، لكن قطر اليوم وهي تزهو بتجربتها المسرحية أصبحت 
أكثر وعياً بالتحديات الضخمة التي تواجه ساحاتها الفنية بشكل عام والمسرحية 

ي الداعمة والمجتمع ف بشكل خاص، وهو ما يتطلب تضافراً كبيراً لجهود الدولة
القفز فوق تلك التحديات، وتطوير مواقعها الثقافية والحضارية بين بلدان 

 . 139المنطقة
 النتائج والتوصيات:

في بداية البحث أحمده جل في عاله في آخره، فله  –عز وجل  –بعد حمد اهللا 
 .نعلمالحمد وله الشكر والثناء الحسن الجميل بكل محامده ما علنا منها وما لم 

وإن الباحثة إذ تحمد اهللا تعالي في بحثها فإنها ال تدعي لنفسها الكمال، فما أنا 
وها هي سفينة بحثنا ، إال طالبة علم، وال يزال المرء عالماً ما طلب العلم

اة من البحث عن حي المتواضع ترسو على مرفأ النتائج بعد رحلة ممتعة وشاقة
 إليه في هذا البحث:وإن أهم ما توصلت ، المسرح في قطر
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 أوالً: النتائج:
بدأ المسرح في قطر ارتجالياً، فقد عرف في بداياته على هامش األلعاب  -

واالحتفاالت الشعبية وفنون الغناء الخليجي، وهذه بمثابة بدايات عفوية كان 
 لها األثر بعد ذلك .

نجحت دور األندية الرياضية واالجتماعية التي ظهرت في أوائل  -
ينات، في استقطاب عدد كبير من الناس من خالل ما كانت تقدمه من الخمس

 عروض.
اهتم الكتاب المسرحيون بطرح الموضوعات المالئمة والمالمسة للواقع  -

ليجدوا تجاوباً وتشجيعاً من أبناء المجتمع  -فاألدب مرآة المجتمع -المعيش
 القطري على تقديم المزيد.

انعكاس لطبيعة المجتمع القطري،  تعد موضوعات المسرح القطري بمثابة -
حيث كان اهتمامهم يدور حول الصحراء والبحر لينتقل بعدها إلى حياة 

 المدينة النفط وما رافق ذلك من تغيرات.
كان إنشاء المسرح التربوي إيماناً منهم بدوره في تنشئة جيل مثقف متفهم  -

 ينهض بالمجتمع.
سرحيات كتبها عطية اهللا أولى المحاوالت المسرحية في قطر كانت عدة م -

 النعيمي وهي (مسرحية بداية ونهاية وعرب فلسطين ونصيحة أب).
تعد فترة الخمسينات والستينات الطريق الممهدة لنشأة المسرح واستقراره  -

 فيما بعد في دولة قطر.
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تعد مرحلة السبعينات والثمانينات مرحلة نهوض واستقرار للحركة  -
مياً في الدولة، فبرز خاللها كتاب المسرحية حيث اتخذت طابعاً رس

مسرحيون يعدون من رواد المسرح ليستمر عطاؤهم حتى يومنا هذا، 
 وتشكلت أيضاً فرق مسرحية قدمت للمجتمع إبداعاً فوق إبداع.

تعد مسرحية أم الزين العالمة الفارقة في تاريخ الحركة المسرحية والفنية  -
قيم المدينة، وهي للكاتب  في قطر، فقد رصدت التحول من قيم البحر إلى

عبد الرحمن المناعي الذي يعد ممن غرسوا بذور المسرح في قطر، فقد 
 كان اسمه المعاً في جميع المراحل.

 تعد مرحلة التسعينات واأللفية مرحلة متأرجحة بين التراجع واالستقرار. -

 التوصيات: :ثانياً
حول المسرحية  توصي الباحثة طالب العلم والباحثين بمزيد من الدراسات

 القطرية.
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 الثالثالفصل 
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 في عصر الدول واإلمارات الثاني
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 المقدمة
الحمد هللا مزيkن اإلنسان بزينة العقل؛ ليدkبsر آالءه ونعمه، مWكرkم ابن آدم       

بتفضله على خلقه، ومذلّل األرض ليمشي في مناكبها ويأكل من رزقه، سبحانه 
ظمى ليظهر جميل ومسخّر الكُربات العمضحك ثغور األزهار ببكاء سمائه، 

 ...عطائه، أما بعد
 

 قة صادقة لما تمرk بهفإنk األدب عمومuا مرآة تعكس قضايا المجتمع، ووثي       
من تطورات وأحداث� على مرk العصور، السيkما أدب المسرحية منه، المجتمعات 

والتي تلعب دورuا هامuا في تجسيد القضايا والمشكالت بطرق تتمايز ما بين 
لمحاكاة همومهم وعاداتهم وأبرز  الفكهية والجادkة، فتستقي من حياة الناس مادةً؛

ما تتميkز به المجتمعات عبر مرور الزمن؛ لتُحقق بذلك وظائف متنوعة، سياسية، 
 وثقافية، واجتماعية، ودينية، هزلية... إلخ.

 
ويبدو أنk المسرح كان فاتحة خيرٍ على العرب منذ وفوده من الغرب؛ فقد      

همٍ في مناهضة الظلم، والفساد، ممkا أحدث تغييرuا أيديولوجيuا، وبرز كسببٍ م
جعله مطاردuا من السلطات والحكّام في كثير من الدول التي تكمkمv أفواه الكتّاب، 
وتوقف أعمالهم في غرف الرقابة، وهذا إن دل فإنّما يدل على الرسالة القويkة 

ه، عالتي يحملها المسرح، بل لعلها رسالة نضالية يواجه فيها الظلم أي~ا كان نو
 وكل من يرتكبه.
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المسرحيkة لونw أدبي� راق� وافدw حديثًا إلى المنطقة العربيkة؛ إذ إنk العرب لم     
يعرفوا المسرحيkة قبل القرن التاسع عشر، وإن جرى حديث حول تواجد بذورٍ 
لها بشكلٍ بدائي بعيد عن البنية الجمالية للمسرحية مكتملة العناصر؛ إال أن هذا 

تحايل أو محاولة تأصيل ألدبٍ لم يعرفه العرب من خالل اسقاط  الكالم محض
بعض الطقوس أو األجناس األدبيkة التي عرفت منذ القدم في األدب العربي، 
واعطائها قالبuا مسرحيuا؛ التفاقها مع األجناس في بعض العناصر، وهذا ما سبب 

 التفاقهم في بعضارباكًا، وأحدث تداخلًا بين مفاهيم ألوان األدب بشكلٍ عام، 
العناصر المكونة لكل جنسٍ أدبي، لذلك نتفق مع الذين يذهبون إلى أنk  معرفة 
العرب بالظاهرة المسرحيkة معرفة حديثة، وأنk ال أصل لها في األدب العربي 

 القديم.
 

لكن البدk لنا أن نشير إلى أنk العرب حتى لو عرفوا المسرحية متأخرuا إال      
بجدارة أن يضاهوا الغرب؛ فقد ضلعوا في تأليفها، وتطويرها أنهم استطاعوا 

والسعي لنهضتها، ولعّل الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
التي يمر بها الوطن العربي كانت عوامل قوية ساعدت في ازدهار هذا اللون 
 خالل قرن ونصف منذ وفوده من أوروبا؛ فقد تمكّنوا من تكوين شخصية

مسرحية عربية، وإبراز هويkتهم المسرحية، نتج عن هذا االهتمام ظهور كتّاب 
عرب من عصرنا الحديث ضلعوا في كتابة المسرحية أمثال مارون النقّاش، 

أحد كتّاب الحركة  –وتوفيق الحكيم، ومحمود تيمور، وسليمان الحزامي 
 ... وغيرهم. -المسرحيkة الكويتية



 
 
	

124	

في ميدان الدراسات اإلنسانية، فكانت مسرحيkاتهم تترجم  وهذه البراعة أثبتتهم    
إلى اللغات األخرى، وتتعرض لدراسات أدبية نقدية في العالم العربي تحديدuا 
والعالم الغربي، لذلك تأثر أدباء العصر الحديث العرب بالمسرحية، وجعلوها 

حية رب بالمسرلونًا أدبيuا يضاف إلى األلوان األدبية األخرى، فشكّل اهتمام الع
 ظاهرة جديدة  تسجل في طور الحركة المسرحية ككل، جديرة باهتمام الدارسين.

وتسليمنًا بأنk المسرحية أصلها علم غربي يجعلنا نتصالح مع فكرة الواقعية 
العلمية، والتسليم بأنّه ليس من الضروري أن كل علم البدk أن يكون له أصٌل 

ية العلمية العربية ال تجدي نفعuا مع عربي حتى وإن كان غائمuا، فالمثال
الموضوعية المقدسة في تأصيل العلوم، وكون هذا األدب تأثر به العرب بالثقافة 
الغربية ال يشكّل ضعفًا في رصيد األدب العربي؛ بل يعدk نقطة قوkة إذ إنه يثبت 
مما ال شك فيه أن العربية مرنة واسعة، صدرها رحب تتقبل الثقافات األخرى، 

سخرها في أدبها سعيuا من أدباء العصر المعاصر إثبات مدى التفاعل اإليجابي وت
 مع العلوم الغربية الوافدة، والقدرة على احتضانها والضلوع فيها.

 
وعبارتهم الدراجة ( المسرح أبو الفنون) تدعم ما ذهبنا إليه؛ كون المسرحية     

لذلك ذهب بعض  تتداخل وتشترك مع األجناس األخرى في بعض العناصر؛
النقاد إلى تأصيلها عربي~ا حمية منهم على مجد اللغة العربيkة الذي لطالما كانت 
رائدة في العلوم اإلنسانية، فاتخذوا من هذه األجناس التي تتفق عناصرها مع 
المسرحيkة حجة لهم، ناسين بأنk األجناس األدبية مثلها مثل أي كائن حي ينمو 

kوا بها كأحد  ويتطور ويضمحل، وما يشدk(المقامة) التي احتج kعلى أزر حجتنا أن
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األشكال التي تدل على أصول وبذور المسرحية عند العرب قلّما نجد من يبرع 
بها اآلن، لكن هذا ال يلغيها كجنسٍ أدبي قائم بنفسه قد نجد من يهتم بها في 

 العصر الحديث.
 

لة في ؛ لكي تصبح متداووالمسرحيkة ليست كلمة عربية األصل ولكن تم تعريبها
(اللغة العربية 

140
تعتبر المسرحيkة مصطلحuا مركبuا وهذه االزدواجية أحدثت و )

تداخلًا في المفهوم العام للمسرحية، فكان أهم عائق� يواجه المهتمين والنقاد؛ فقد 
أحدث التباسuا وإبهامuا، نتج عنه تفرق اآلراء وتعدد المفاهيم ما بين المزج بين 

kالمسرح أقرب إلى  العرض والنص، والفصل بينهما، فقد رأى د. مكاوي "بأن
(الفنون التشكيلية منه إلى الدراما، وإلى العرض منه إلى التعبير." 

141
( 

 
     kفيذهب مكاوي مذهب من يرى بأن المسرحية كتبت لتشاهد، لكنني أرى بأن

في عقل كل قارئ للنص المسرحي مخرج يمكنه أن يتخيkل أحداث المسرحية 
وكأنّها تعرض على خشبة المسرح؛ فقد جبل العقل على الخيال والقدرة على 

 و اعتياد الوعيتحويل الكلمات إلى صور، إال أنk المفهوم المرتبط بالفرجة ه
وارتباط كلمة المسرحية بخشبة المسرح دائمuا، ناسين أنk أصل المسرحية نص 
مكتوب؛ فارتباط المسرح بالعرض يولّد خوفًا على إرثنا المسرحي من الضياع، 
أو موته على خشبة المسرح بعد عرضه، فكم من مسرحيkة عرضت وال نجد 

																																																								
 ) تعريب المصطلح المسرحي، د. أحمد بلخير، ديوان العرب ( موقع إلكتروني).(140
 .55والمسرح، عبدالغفار مكاوي، ص ) التعبير في الشعر والقصة (141
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د من يشاهده، ال سيما قبل الثورة لها نصuا مكتوبuا اليوم، فالعرض آني، محدو
الرقمية؛ لهذا كان البدk من توثيق األدب المسرحي لألجيال القادمة، وعدم تركه 
 لغبار األدراج الخشبية،  حتى ال نحرمهم هذا الكم من اإلرث المسرحي العظيم.

لكن كل ما سبق ال يلغي حقيقة أنk المسرحية جنسw أدبيw مختلفٌ، واختالفه     
بأنّه مركّب مزدوج وفي ذلك يقول د. أحمد بلخير: " المسرحية علم متسع يكمن 

ومركب نتيجة النتمائه المزدوج فهو ينتمي إلى األدب من جهة النص الدرامي، 
(وينتمي إلى فنون العرض من جهة العرض المسرحي." 

142
( 

 
اية نفاالهتمام بالعرض ال يلغي أهمية توثيق المسرحيات؛ لذلك ال بدk من الع    

بالنصوص األدبية، ودعم األبحاث التي تهتم بتأريخ الحركة المسرحية العربية، 
ونقدها حفاظًا على هويتها من الضياع، فأهمية النقد للنصوص المسرحية تكمن 

 في اكتمال اإلبداع، كونه الذي يصقل المسرحية ويقوkم صلبها.
 

 الكويت ، وقد اتخذنا منلذلك كان البدk أن يكون لنا إسهامuا في هذا الشأن    
 ميدانًا لدراستنا.

نشير إلى أنk قلة من يعلمون بأنk نشأة الكويت تعدk نشأة حديثة، وتعود إلى الجزء 
 م.1752األخير من القرن السابع عشر، وقد بدأ حكم أسرة (الصباح) لها منذ عام 

 يوالكويت تصغير من كوت وهي القلعة أو الحصن وجمعها أكوات في لغة جنوب
العراق وما جاوروه من البلدان في بالد العرب وفارس، ويطلق مؤرخو الجزيرة 

																																																								
 ) تعريب المصطلح المسرحي، د. أحمد بلخير، ديوان العرب ( موقع إلكتروني).(142
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العربية هذه التسمية على الحصون المتعددة ف المدن ذات القالع واألسوار. 

)
143

( 
 

ولهذا السبب تعدk الكويت دولة ناهضة سريعة التطور؛ فحداثة وجودها بالنظر     
يعة في الثالثة يثبت القفزات النوعية السرللنهضة التي وصلتها في بداية األلفية 

مجاالت الحياة المختلفة السيما الثقافية والتي تعدk المسرحية جزءuا هامuا منها؛ 
فهي مرآة تعكس الصورة الواقعية للمجتمع، وأداة تثقيفية تعبيرية، ووسيلة 

قاته بللتغيير، ولمkا كانت المسرحية أشد اآلداب التصاقًا بالشعب؛ كونها تحاكي ط
المختلفة، استحقت أن تكون مصدرuا هامuا للتعرف على مراحل الكويت المختلفة 

 وسمات تطورها من خالل طور أدبها المسرحي. 
 

وأخيرuا نختم بقولهم بأنk المسرحية نسخة من الحياة، ومرآة للعادة،           
وصورة تعكس الحقيقة، وأن الحياة عبارة عن مسرحية، فإذا كانت المسرحية 

 في هذا، وأن نوليها اهتمامuا وعناية خاصة تعني تجسيد الواقع أال يجدر بنا
ها ة من خالل تأريخالبحث حاولتُ جاهدة أن أسلط الضوء على المسرحية الكويتي

بدءuا من عصر الدول واإلمارات الثاني، وإظهار مالمحها وعوامل نشأتها 
خالل المرحلة آنفة الذكر وحتى يومنا هذا، من خالل إفراد فصل  ونهضتها

للحديث عن الحركة الفنية وإرهاصاتها، واستوائها كمسرحٍ أصيل، والحديث عن 
ختلفة، وأهم عوامل نهضتها، والسمات أهم المسرحيين الروkاد في مراحلها الم

																																																								
 .18) تاريخ الكويت الحديث، أحمد أبو حاكمة، ص (143
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التي برزت بها، ثم أتناول الحركة المسرحية األدبية في فصلٍ ثانٍ، من حيث 
تأريخها، والمراحل التي مرkت بها، والرياح التي عصفت بها فاهتزت وكبت في 
بعض الفترات، وأسباب الركود وعوامل النهضة، وأستفيض في الحديث عن 

حلة، واتجاهاتها، ثقة مني بأنk المسرحيات التي كتبت أبرز مسرحيkات كل مر
هي خير دليل وموثق على كل مرحلة، مع التعريج على سمات وبعض روkاد 
كّل مرحلة، وأختتم الدراسة بمسرد� جمعتُ فيه ما وقع بين يدي من مسرحيات� 
كويتية مطبوعة، سائلة من اهللا تعالى أن يلهمني سبل الرشاد، ويعينني على جمع 
شتات أمري؛ ألصل لمرادي، لعل بحثي يكون نافعuا لمن يقرأه من بعدي من 

 طلبة العلم، والمهتمين بالمسرحية الكويتية، إنّه نعم المولى ونعم الوكيل.
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 المبحث األول
 الفنية في الكويتالحركة المسرحية 

 
 

كوkنت المسرحيةُ الكويتيةُ لنفسها كيانًا مستقلًا منذ اللحظة األولى لوالدتها في     
بدايات القرن الماضي، وحافظت على ديمومتها وتطورها، في وقت لم تظهر 

 فيه في كثير من الدول العربية.
نعرج في هذه الصفحات القليلة على مرحلة ما قبل نهضة المسرحية األدبية،     

نا بأن هذه المرحلة وإن لم تحمل الطابع األدبي للمسرحية؛ إال أنه ال بد فقد رأي
من الوقوف عليها وعدم تجاوزها كأنها لم تكن؛ فأصل النبت الجميل بادرته في 

 التربة.
تنقل المسرح الفني ممتزجuا بالمسرح األدبي في بعض األحيان وامتدk من     

شئون والعمل المسؤولة المباشرة عن أوائل العشرينيات إلى أن أصدرت إدارة ال
الحركة المسرحية في الكويت قرارuا ينص على منع تمثيل المسرحية إن لم يكن 
لها نص مكتوب في أواخر الخمسينات، ومنذ تلك اللحظة شهدت الحركة 

 المسرحية األدبية تطورuا ملحوظًا على الساحة الكويتية.
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ي المسرحية الكويتية والتي كان فمرحلة اإلرهاص كثير من النقاد أهمل     
(بطلها عبدالعزيز الرشيد

144
، ولعل د. خالد سعود الزيد أول من استدرك على )

من سبقوه في الكتابة عن تأريخ نشأة المسرحية في الكويت، فقد ذهب جلهم  إلى 
 أن باكورة المسرح بدأ في أواخر ثالثينات القرن الماضي.

مسرحية الكويتية بدأت في أوائل عشرينيات بينما ذهب د. الزيد إلى أن ال    
القرن الماضي فيقول: ولد المسرح في الكويت مبكرuا إذا قيس بعمر المسرح 
العربي، ويذكر حسب الروايات بأن أول عرض مسرحي أقيم في الكويت كان 

م، لمؤلفها 1922على ساحة المدرسة األحمدية في الذكرى الثانية لتأسيسها عام 
عبدالعزيز الرشيد وقد عرض فيها رأيه عن طبيعة الصراع بين الشيخ المؤرخ 

(التجديد والتقليد، منحازuا وداعيuا إلى التجديد. 
145

(  
وحسب دراستنا لنشأة التاريخ المسرحي في الكويت فقد توصلنا بأن بداية      

توثيق الحركة المسرحية في الكويت يرجع إلى المجالت منها ( البعثة، الفنون، 
 البيان الكويتية... وغيرها)

بحثنا عن هذه المسرحية أو المحاورة كما أسموها، آملين بأن تقع بين أيدينا      
ضuا من نصها، فذهب تنقيبنا أدراج الرياح سوى عن بعض نثرات نصuا أو بع

ذكرت في مجالت عدة ذكرuا سريعuا عن طبيعة مضمونها، ولمح لها الرشيد أثناء 
 حديثه عن الذكرى األولى الفتتاح المدرسة األحمدية.

																																																								
) مؤرخ كويتي، وأول محاضر في الكويت، ويعد أحد أهم أعالم النهضة 1931-1883عبد العزيز الرشيد () (144

المعاصرة، واسع الرأي، بليغ الخطاب، شجع الكويتيين على قراءة المجالت بعد أن كانت محرkمة، ربطته عالقة الفكرية 
 ).2000فبراير  1)، 355برشيد رضا.  (الشيخ عبدالعزيز الرشيد، خالد الزيد، البيان الكويتية، العدد (

 .11المسرح في الكويت، خالد الزيد، ص) (145
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يقول: " وجرى هناك زيادة عن الخطب، واألناشيد، واألشعار، والمحاورة     
(اورة اشترك فيها ثمانية طالب من المدرسة األحمدية". من بينها مح

146
وربما  )

من خالل دراستنا لألجناس األدبية نجد أن المحاورة المذكورة في سير الكالم 
هي األقرب إلى المسرحية، إذ إن المسرحية قائمة بشكل أساسي على الحوار 

 في المشاهد بين شخصيات النص المسرحي.
نصور أنه وإن لم تأخذ المحاورة الطابع الحقيقي للمسرح ويرى عبدالعزيز الم    

إال أنها كانت أسلوبuا جديدuا، ووسيلة مستحدثة نقلها الشيخ الرشيد إلى الكويت 
(بعد رحالته العلمية المتكررة إلى القاهرة واألستانة.

147
نلحظ من خالل فهمنا و )

ازمuا بأنه كان ع لطبيعة محتوى مسرحية الرشيد القائمة على التجديد والتقليد
على النهضة بالكويت، ونشر التوعية اإلصالحية في المجتمع الكويتي لكن لم 
تكن دعوته اإلصالحية أمرuا سهلًا في مجتمع تقليدي محافظ متمسك بتقاليده في 

 تلك الحقبة الزمنية.
) فقد 1929-1922يرجح د. الزيد بأن المحاولة األخرى كانت بين عامي (    

ة األميرة     النائمة في المشفى األمريكي ومثلت باإلنجليزية عرضت مسرحي
(ولم يحضرها أحدw من الكويت. 

148
( 

																																																								
 .12الد الزيد، صالمسرح في الكويت، خ) (146
فبراير  1)، 95) بداية الفن التمثيلي عند عبدالعزيز الرشيد، عبد العزيز المنصور، البيان الكويتية، العدد ((147
 م1974
 م.1983يوليو  1)، 208م، خالد الزيد، البيان الكويتية، العدد (1962كشف بالمسرحيات التي عرضت قبل ) (148
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ولنا في هذه وقفة بأن هذه المسرحية ال يصلح إدراجها ضمن بوادر     
وارهاصات الحركة المسرحية في الكويت؛ فاللغة أجنبية، والحضور لم يكن 

 لك خرجت من كونها مسرحيات كويتية.كويتيuا، والممثالت لسن| كويتيkات؛ لذ
رغم سبقها في الحركة  1939ثم ركدت الحركة المسرحية  حتى عام     

المسرحية إال أنها انشغلت عنه لسنوات، ألسباب تقليدية وعادات اجتماعية، لكنه 
سرعان ما عاد بحلة أقوى في أواخر الثالثينيات ليتس�م المسرح بِس�مة  

 معروضة في الفرق والنوادي.المسرحيات المدرسية ال
ولعل النقاد ذهبوا إلى أن البداية الحقيقية للحركة المسرحية الكويتية بدأت من    

وذلك ألن المسرح بدأ يشق طريقه الفعلي، ويزدهر  الفرق المدرسية والنوادي
من خالل الفرق المدرسية التي تعهدت نهضته وذيوعه، كون رواد المسرح 

ى خشبات المدارس، وقادوا الحركة المسرحية حتى نضجها الكويتي ولدوا من عل
بمثابرة وجهد وشغف، يذكر بأنk الفرق المدرسية لم تكن تختص بالكويت وحدها؛ 
بل تجدها في جل البدايات األولى للحركة المسرحية في الدول العربية، لكن هذه 

kهناك حديثًا جاد~ا عن تمخضه في العشريني kاتالتبريرات ال تلغي بأن. 
) شهدت 1960-1939ونستطيع أن نقول بأن الفترة الواقعة بين عامي (      

نشأة حقيقية وباكورة واضحة للمسرحية الكويتية، واتسمت هذه المرحلة بطوابع 
متغيرة ومختلفة، أولهما علمي تثقيفي تربوي، والطابع الثاني شعبي فهكي 

أنk له قد اتسم مسرحه بمرتجل، بينما ترنح األخير بين المسرح األدبي والفني؛ ف
نصuا مكتوبuا إال أنk أغلبه لم نعثر له على نشر؛ وافتقر (التثقيفي والشعبي) إلى 
قواعد وقوانين المسرحية؛ وذلك لعدم وجود النظرة المعرفية، ولبدائية الفكرة، 
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لكن في النهاية استطاعوا خلق مسرحية كويتية من الالشيء، تبعuا لطبيعة 
ترات تختلف في السمة وطبيعة مضمون المسرحية ارتأينا إلى وألنّها ف؛ التطور

 فصل كل فترة عن األخرى.

 )1954-1939الفرق المسرحية المدرسية والنوادي (
تعهدت الفرق المدرسية المسرح الكويتي بالتطور والديمومة وفتحت بابه بعد    

اورة الركود أو استطاعت اقناع الجمهور به بعد رفض عرضه األول زمن المح
وإذا كانت الفرق المدرسية والنوادي ، اإلصالحية للمؤرخ عبد العزيز الرشيد

الكويتية سببuا قويuا لنهضة الحركة المسرحية، فإن أول من رسم أفق مسرح 
(محمد نجم. المدارس هو الفلسطيني األستاذ 

149
( 

شهدت المدارس أول مسرحية عرفت على أرض  1939يونيو  7ففي      
وكانت فيها شخصية (فاطمة)  "اسالم عمر"باركية وهي مسرحية المدرسة الم

إحدى شخصيات المسرحية أحد أهم عقبات الفرقة، إذ إنه من اإلحراج كان أن 
يمثل دور امرأة رجل، لكن تجرأ حمد الرحيب وقام بدورها مكرهuا، وأخذ إلى 

150( جانبها دورuا آخر لرجل (سراقة) كي ال يكون محرجuا وليظهر بشكل رجل.
( 

																																																								
)، تخرج من دار العلوم 1939، أخرج مسرحية إسالم عمر(1916عث إلى الكويت ولد محمد نجم: أستاذ لغة عربية مبت) (149

بمصر، عضو البعثة العلمية الفلسطينية إلى الكويت،، وشهد والدة المسرح فيها وكان له يدuا بيضاء في إرساء المسرح وعودته 
ار ن له دور في ارتقاء المسرحية الكويتية في أطوللساحة الكويتية، فقد تتلمذ على يد المسرحي المصري زكي طليمات والذي سيكو

 قادمة. 
 )2009-9-17الجريدة الكويتية  –مسرحية عمر بن الخطاب شهدت والدة المسرح الكويتي  –( الفنان الراحل محمد نجم      
 .15المسرح في الكويت، خالد الزيد، ص ) (150
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ونلحظ من خالل هذا الكالم بأن المرأة في المجتمع الكويتي في تلك الحقبة     
لم تكن متحررة؛ بدليل أنه لم يكن هناك امرأة أو طالبة تمثل دور (فاطمة) وربما 
ذلك يعود للطبيعة األيدولوجية العربية الشرقية، كون المرأة آخر من يتنفس هواء 

األستاذ الفلسطيني محمد نجم على حضور الشيخ أصر ، واالنفتاح والحضارة
للعرض المسرحي، فأرسل له دعوة، سرعان ما  )151(أحمد جابر أحمد الصباح

استجاب لها الشيخ وقد أشاد الجابر بالعرض وطالب باستمرار المسرحيات وقال: 
(أين نحن عن مثل هذا الفن من قبل؟ 

152
ولما كان للفلسطيني يدuا بيضاء في  )

المسرح الكويتي وتطوره في تاريخ الكويت المعاصر، برز أيضuا  إرساء أساس
  في لفت نظر الوالة للمسرح الكويتي ليأمن رعايته ودعمه من قبل والدة األمر.

يقول أ. نجم كان الحضور كثيفًا، وأعجب بمشاهدة المسرحية، جلست النساء 
الحمراء، المباركية، وقد جهزنا خشبة المسرح بالستارة  على سطح المدرسة

(). )153(وحضر األمير جابر الصباح والمعتمد البريطاني (ديكوري
154

( 
																																																								

عامuا في فترة عصيبة في تاريخ  35) وعمره 1950 – 1921) الشيخ أحمد الجابر تولى حكم الكويت في الفترة ((151
 .)351الكويت (تاريخ الكويت الحديثة، أحمد أبو حاكمة، ص

 .18-15المسرح في الكويت، خالد الزيد، ص) (152
الملحق العسكري في السفارة البريطانية، كان خالل الفترة ) ديكوري سمبسون (جيرالد العقيد)  153(

م معتمدuا سياسيuا لبريطانيا في الكويت في حقبة الشيخ أحمد الجابر الصباح 1939الى  1936من 
فتم طرده من البالد باعتباره شخصية وسعى خاللها لبث الفرقة بين الحاكم والشعب لصالح العراق 

  غير مرغوب فيها.
 –)، د. محمد الشيباني، مجلة تراثنا 2(تراثنا توثق رحلة ديكوري مع ملوك بغداد الثالثة (الحلقة 

 . )2018أكتوبر  15 -الكويت
تية كويالجريدة ال –مسرحية عمر بن الخطاب شهدت والدة المسرح الكويتي  –الفنان الراحل محمد نجم ) (154

17-9-2009 
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كان لدى الكويت أربع فرق مسرحية رسمية أهمها  1940في نهاية عام 
(المباركية واألحمدية. 

155
وقد الحظت الباحثة بأن هذه المرحلة التي تفرقت ما  )

على الترجمة أو بين مسرح النوادي والمدارس اعتمدت في جل مسرحياتها إما 
على المسرحيات العربية، إال أن هذا ال يلغي وجود المسرحية الكويتية الفنية 

 واألدبية.
 )1954-1939المسرحيات المعروضة في هذه الفترة ( أهممن  •

عرضت في العام السابق،  ويذكر حمد الرحيب بأنه كان رئيس  (الميت الحي)
الثوار في هذه المسرحية، تقدم نحو الملك الظالم ليقتله بالمسدس، ولكن حدث 

(خلل فامتشق خنجر، وقال "وإن خانني المسدس فلن يخونني الخنجر" 
156
وهذا  )
اجئة، فيوحي بنباهة الرجيب، وحضور بديهته في تجاوز األخطاء والعوارض الم

.kأن يمتاز بها المسرحي kوهذه ميزة البد 
م قدمت باللهجة الكويتية، ترمي إلى مكافحة 1943عرضت عام  (أم عنتر) -

البطالة، فقد أعطت هذه المسرحية الضوء األخضر للبدء في المسرحيات 
(العامية.

157
( 

158( )1943-(من تراث األبوة  -
( 

 تنافسuا بين المدارس األربعة فعرضت عدة مسرحيات منها: 1944شهد عام  

																																																								
 م.1945نوفمبر  11) حدث لي على المسرح، حمد الرجيب، مجلة البعثة، (155
 م.1945نوفمبر  11حدث لي على المسرح، حمد الرجيب، مجلة البعثة، ) (156
 .256) الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد حسن عبداهللا، ص(157
 .22المسرح في الكويت، خالد الزيد، ص) انظر (158
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 صالح-عبدالرحمن الداخل-فتح األندلس-حرب البسوس-(مسرحية بلقيس 
سبير)، شك -موليير) (تاجر البندقية -الدين) ومن المسرحيات المترجمة (البخيل

دة ت عولم يهمش المسرح الكويتي المسرحيات العربية  فقد عرضت مسرحيا
(محمود غنيم)  -أحمد شوقي) (المروءة المقنعة  -منها (مجنون ليلى

159
( 

وما ذكر سابقًا ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل التمثيل، ورجحان كفة    
ميزان المسرحيات الفنية في هذه الحقبة ال يلغي وجود المسرحية الكويتية 
المكتوبة والتي نشرتها مجلة البعثة في صفحاتها وهي ما سنتناولها في حديثنا 

 عن المسرحية األدبية المكتوبة المنشورة الحقًا.
م انتقل المسرح إلى النوادي، وسافر حمد الرجيب إلى 1948في عام     

(القاهرة. 
160

تاركًا بعده شابuا موهوبuا صاعدuا سيأخذ بيد المسرح إلى فضاء   )
 الشعب سنتعرف عليه في الفترة القادمة ( محمد النشمي).

ى م من المسرح بل حافظ عل1954ولم تخلو السنوات التي تليها حتى عام     
ديمومته في النوادي والمدارس، ولكن نتوقف عن عرض المسرحيات الكويتية 
حتى  العام المنصرم ذكره؛ لطغيان المسرح المترجم والعربي على المسرح 

بعد هذا العرض السريع كان البدk لنا من الوقوف على أهم العوامل ، والكويتي
 مسرحية في الكويتوالخصائص التي استخلصناها؛ فأدت إلى ازدهار الحركة ال

 العوامل:ومن أهم 

																																																								
 المرجع السابق.) انظر (159
، 229) انظر محمد النشمي الفنان الرائد وارتجالية المسرح، محمد الصوري، البيان الكويتية، عدد(160
 م1985ابريل
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البعثات التعليمية على الكويت لممارسة مهنة التعليم ورائدها الفلسطيني محمد  -
 نجم.

 اهتمام والة األمر بالمسرح والعناية به وتشجيع استمراره. -
التأثر بالرحالت العلمية من وإلى القاهرة، وتأسيس (بيت الكويت) في مصر  -

(خشبته، وهذا ما سيظهر جلي~ا لدى حمد الرجيب. وتمثيل المسرحيات على 
161

( 
(انتشار حركة الترجمة للمسرح الغربي -

162
 ، وتمثيل المسرحية العربية.)

 هذه الفترة: خصائصومن أهم 
التقليد والمحاكاة لشخصيات التراث العربي كما شخصيتي ( عمر بن الخطاب،  -

 وعمر بن العاص).
لرؤية ودينيuا وعلمي~ا وتربوي~ا لكنها افتقرت إلى اأخذت المسرحيات قالبuا تثقيفي~ا  -

 العلمية واألدبية للمسرحية.
 ضيق الرقعة الجماهيرية؛ الختصاصها بالمدارس واألندية. -
قلة المؤلفات المسرحية واالعتماد على الترجمة مع ندرة اإلبداع، ونقصد بندرة  -

ة النشر ها في مرحلبأنّه حدث أن كتبت مسرحيات كويتية ولكنها قليلة سنعرض ل
 والتأليف.

 اقتصر الجمهور إما على المثقفين أو طالب المدارس. -

																																																								
 .52الكويت والتنمية الثقافية العربية، محمد حسن عبداهللا، ص)  انظر (161
 .34انظر المرجع السابق ص) (162
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غياب العنصر النسائي ومهاجمة المتشبهين بأدوارهن من قبل رجال الدين حتى  -
(أعقاب الخمسينات. 

163
( 

نستعرض ألهم شخصيkات هذه الفترة الزمنية ومن أخذ على عاتقه نقل  وأخيرuا  
االرتجالية إلى النص المكتوب، حديثنا سيكون عن عرkاب الحركة المسرحية من 

 حمد الرجيب.المسرحية الكويتية 
 م)1998-م1925حمد الرجيب (  -

ليس من المعقول أن نمر على فترة المدارس والنوادي  دون أن نقف        
وقفة تليق برائدها وعرkابها في الكويت، وعرض جهوده المتنوعة في سبيل 

 كويتي وتطوره.ارتقاء المسرح ال
يعد الرجيب أحد أهم الفنانين الذين عملوا بتفانٍ وجهد� وثابروا من أجل نهضة    

الحركة المسرحية الكويتية، بل يعتبر رجل المسرح المخضرم؛ فقد عايش 
 الحركة المسرحية وتعهدها منذ انبثاقها وحتى مرحلة التأصيل.

مثيل وهبته على التأليف والتوصف الكثير الرجيب بالفنان الشامل؛ لقدرته وم  
(واإلخراج واإلدارة والسياسة والتلحين والزجل. 

164
( 

وال نرى ذلك مبالغًا فيه؛ فقد وجدناه في كثير من المواقف رجلًا متعدد     
المواهب والخصائص، ممثلًا ناجحuا كما في ( اسالم عمر) إذ استطاع تمثيل 
دورين أحدهما امرأة واآلخر لرجل، لم يرض عن سير الحركة المسرحية 

uلمية ا بنظرة عوعفويتها فحزم أمتعته وسافر إلى مصر؛ ليعود للكويت مسلّح
																																																								

 .375-372ص أحمد الشرباصي، ) انظر أيام الكويت،163(
 م. 1952أكتوبر  11، 6انظر حمد الرجيب يقول زجلًا، أحمد العدواني، مجلة الرائد، العدد ) (164
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مسرحية، موازيuا بين عمله في إدارة الشؤون والعمل وبين مسيرته المسرحية، 
وقدرته على التأليف كما في مسرحية ( من الجاني) والتي سنأتي على ذكرها 

 .الحقًا
(يلقب بعض النقاد برائد الحركة المسرحية وعرابها منهم أحمد العدواني. 

165
( 

ي وفخري بل تفانيه وإصراره في مجابهة ولم يكن هذا مجرد لقب تكريم
ضغوطات الحياة االجتماعية والعملية، وتركه الكويت لسنوات وعيش الغربة 

 كافيuا الستحقاق ريادة المسرح في الكويت.
كتب ونشر في بداية ظهور المسرحية الكويتية أوkل أطول نص مسرحي     

م)، 1949 –كويتي يحمل العناصر المسرحية المتكاملة وهو ( خروف نيام نيام 
() 1948م –وشارك أحمد العدواني في تأليف نص ( مهزلة في مهزلة 

166
( 

(م توّل الرجيب منصب مدير الشؤون االجتماعية. 1954وفي عام       
167

 (

إال أن منصبه لم يشغله عن المسرح بل ظّل مواظبuا على تعزيز دور المسرح 
في الفرق المدرسية والنوادي، وقد وضع المسرح على مساره الصحيح، من 
خالل مدkه بالفكر العلمي وتأسيس مستوى ثقافي وعلمي، واكتشاف المواهب 

لمسرح ليستفيد منهم االشابkة، وإنشاء مسارح للتمثيل، ودعوة الخبرات المسرحية 
(الكويتي، ولمدk جسر بين المسرح الكويتي والعالمي. 

168
( 

																																																								
 م.1982يناير  1، 190انظر حمد عيسى الرجيب، خالد الزيد، البيان الكويتية، العدد )(165
 م1959، 52العدد) انظر عالمات بارزة في مسيرة المسرح الكويتي، محمد العشماوي، البيان الكويتية، (166
 م.1982يناير  1، 190) انظر حمد عيسى الرجيب، خالد الزيد، البيان الكويتية، العدد(167
 .277) انظر الحركة المسرحية في الكويت، حسن عبداهللا، ص(168
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والذي استدعاه  زكي طليماتربطت الرجيب عالقة وطيدة بالمسرحي      
للنهضة بالحركة المسرحية الكويتية، وأعانه على ذلك أنه كان مدير الشؤون 

(االجتماعية والعمل في ذلك الوقت.
169

زيارة طليمات  1958فقد شهد عام  )
للكويت؛ ليكتب تقريرuا يشمل مظاهر النشاط الفني في الكويت، ويلفت المسؤولين 

(لمقترحات لالرتقاء بالمسرح الكويتي. 
170

( 
نخلص إلى أنk ما سعى إليه الرجيب في رحلته نحو سمو المسرح الكويتي،     

ا  متحدثًوعزمه على النهضة الثقافية واإلصالحية يدعم ما ذهب إليه د. عبداهللا
عن الرجيب: " إنه بإدراكه الخاص استطاع أن يضع المسرح في الكويت على 

(الطريق الصحيح" 
171

( 
وهكذا استحق الرجيب بأتعابه وأفضاله، وتسخير حياته ألجل الحركة   

 المسرحية أن يكون رائدuا وملهمuا وإمامuا يحتذى به.
ي وهذا ال يعني بأنها لم تعد أخيرuا نقول انتهت ذروة فرق المدارس والنواد     

موجودة؛ بل تطورت وارتقت إلى مسارح شعبية كما سنتناولها في المرحلة 
 القادمة.

																																																								
 .278انظر المرجع السابق، ص )(169
-16م، ص2010ايرين 21اإلمارات، عدد –انظر وثائق المسرح الكويتي، سيد إسماعيل، مجلة كواليس ) (170

25. 
 .277الحركة المسرحية في الكويت، حسن عبداهللا، ص )(171
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 )م1960-م1954 (المسرحW السkاخرW المر�تَجُل 
واصل المسرح الكويتي امتداده متخذًا من الكوميديا والفكاهة قالبuا له، دافعuا      

األمام؛ فقد أخرجها من ضيق النوادي والمدارس عجلة الحركة المسرحية إلى 
 إلى سعة الشعب وساحاته.

في هذه الفترة الزمنية عالج قضايا إجتماعية وعادات وتقاليد وفساد اإلدارة، 
 مستمرuا في تلقائيته؛ لعدم وجود بنية معرفية مسرحية واضحة المالمح.

ن سابقتها على الرغم موقد يتساءل القارئ لماذا فصلنا هذه الفترة الزkمنية عن 
 أنهما تسيران في مسار المسرحية الفنية التي تتسم باالرتجال؟

وذلك ألن الباحثة ارتأت في تقسيماتها إلى جعل كل مرحلة متفردة بالسkمة الغالبة 
 ي:تتسم بما يلعليها، وما ميkزها من الناحية األدبية والفنية وهذه المرحلة نجدها 

 التأليف المرتجل. غياب النص األدبي، وغلبة -
اتخاذ اللهجة العاميkة الكويتية مدرجuا للمسرحية؛ كونها األقرب ألفهام وقضايا  -

 الناس.
 الخروج من بوتقة التعليم والتثقيف إلى الهرجة الشعبية والفكهية. -
 القبول الجماهيري للمسرح. -
 العزف عن  الموروث التاريخي والديني، واالهتمام بقضايا الناس ومشاكلهم. -

وأكثر ما جعلنا نفصل هذه الفترة الزمنية عن سابقتها، تركها للمسرحية       
المكتوبة سواءu كانت مترجمة أو منقولة من مسرحيات عربية، واالتجاه نحو 

 المسرحية الكويتية المرتجلة العامية الشعبية.
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 وننوه إلى أن اتسام هذه المرحلة بالهزل والكوميديا وخروجها إلى الشعب ال    
يعني انتهاء الفرق المدرسية؛ فقد كانت الفرقة الشعبية مكونة من فرق المدارس 

 وفي ذلك يقول الدكتور إبراهيم غلوم: 
" حين عرف مجتمع الخليج العربي فن المسرح حدثت ظاهرة تستلفت      

االنتباه وهي أن المسرحيات التي اعتمدت على أسلوب الدرس التاريخي 
ينيkات واألربعينيkات، اتخذت تطورuا نحو الهرجة الشعبية واألخالقي في الثالث

المرتجلة، فيما انتهت إلى طريق مسدود منذ نهاية الخمسينيkات كانت تجد طريقها 
(إلى التفتح والنضج" 

172
( 

      kوالناطق بقضاياه، لذلك المسرح هو مرآة المجتمعسبق وأن قلنا  بأن ،
الشعبي من قبل الجمهور الكويتي، نعزي سبب القبول الجماهيري للمسرح 

مالمسته لقضايا الناس وهمومهم، بعكس مسرح الفترة المنصرمة الذي كانت 
 مادته مWستقاة  من المورث الديني والتقليدي.

وقصدنا بأنk هذه الفترة افتقرت للمسرحية المكتوبة ال يعني بأنها اتّسمت    
ل مسبق، أو الصعود لتبادبالعفوية المرتجلة على خشبة المسرح دون تحضير 

حوارات اعتباطية حول فكرة ما، بل كانت هذه المرحلة تتسم بالتألف البدائي 
 المرتجل.

في هذا السياق يقول د. خالد الزيد: محمد النشمي ال يكتب المسرحية بتفاصيلها 
بل يكتب الخطوط العريضة واألفكار الرئيسة، وقد كانت مسرحيkته (مدير فاشل 

ل تجربة له في التأليف المرتجل؛ إذ إنه جمع جمل مبعثرة لمواقف م) أو1955 –

																																																								
 .21المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص) (172
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المسرحية، وشكّل منها حوارuا، وعند إجراء التدريبات حذف موقف وربما 
( أضاف موقف.. وهكذا.

173
( 

وعلى ذلك يؤكد د. علي الراعي فيقول: "النص المسرحي إما أن يكتبه فنان، أو 
(قد يتبادر لذهن قائد الفرقة فكرة، وربما ألحد ممثليها، وقد يكون معجبuا" 

174
( 

وبذلك نجد بأنk المرحلة اتسمت بالتأليف المرتجل والذي يقصد به النص     
، يشار إلى أهم أفكاره وجمله الذي ال يكتبه متخصص، وال يكتب بحذافيره، بل

 ويترك للمثل حرية في االبتداع على خشبة المسرح أحيانًا.
وفيما يبدو بأنk هذه المرحلة تشابهت مع كثير من الدول العربية، إذ إن      

التأليف االرتجالي لم يكن مقتصرuا على الكويت فحسب؛ بل كان منتشرuا في 
 .البالد العربية التي وصل لها المسرح

وفي ذلك يقول د. الراعي:  "لم يكن التأليف االرتجالي حكرuا على المسرح        
الكويتي فحسب؛ بل كان سمة مألوفة في العالم العربي خاضعuا للتغيير والتعديل 

(قبل التمثيل وأثناءه." 
175

( 
وعليه فإن المسرحية كائنw حيk مثلها مثل أيk جنس أدبي يبدأ بشكلٍ عفوي       

الصقل والممارسة والخبرة يستوي عوده فيصبح أدبuا قائمuا على أسس ثم مع 
علمية أدبية وهذا ما سنراه خالل التطور التدريجي لسير حياة الحركة المسرحية 

 في الكويت.

																																																								
 .44انظر المسرح في الكويت، ص )(173
 394)  المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص(174
 .395) انظر السابق ص (175
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 ومن أهم المسرحيات التي اتبعت التأليف المرتجل:
وهي شخصية كويتية إدارية معروفة في الوسط م ) 1955 -( مدير فاشل -

الكويتي في تلك الحقبة، أراد النشمي محاربة تصرفاتها لتكون عبرة لغيرها، 
 .وبسببها تعرض النشمي لضغوط نفسية؛ بسبب نقده لإلدارة وغياب قانون العدالة

)
176

( 
يقول د. نادر القنة بأن مسرحية النشمي مدير فاشل مهدت لمرحلة فنية      

(جديدة في صياغة النص المسرحي الكويتي. 
177

( 
وعلى ما يبدو بأن النشمي كان ذكي~ا في كسب التفاف الجماهير، من خالل     

 إعالء صوتهم على خشبة مسرحه، وحكاية شخصياتهم بلسان الشعب وقضاياه.
يقول النشمي معلّقًا على منهجه في كتابة المسرحية آنفة الذكر: "كانت     

حة إن التأليف بذلك المحاولة األولى في حياتي، وليس غريبuا أن أقول بصرا
الوقت لم يكن معروفًا لدينا بمعناه ومفهومه الحالي؛ وإنما عبارة عن عدد� من 

(الجمل ينظمها الكاتب للفنانين المشاركين في المسرحية" 
178

( 
تتناول المسرحية قضية مشاكل األم مع زوجات م) 1955 –(عجوز المشاكل  -

مع أحد ممثلي الفرقة؛  األبناء وقد جاءت فكرة المسرحية من مشكلة حصلت

																																																								
 .45اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص المسرح والتغيkر)  (176
، النشرة السادسة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. (موقع 17 مهرجان الكويت المسرحيانظر  ) (177

 إلكتروني)
يونيو  8انظر محمد النشمي رائد المسرح األول، عبد المحسن الشمري، جريدة القبس ( الكويت)،  ) (178
 . (موقع إلكتروني)2016
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حيث اعتذر عن التمثيل بسبب مشاكل أمه مع زوجته التي كانت تسهر عندها 
(أثناء غياب ابنها. 

179
( 

وبذلك نلحظ بأنk النشمي ماضٍ في وضع يده على خاصرة هموم المجتمع      
لمعالجتها، بطرق� انتقاديkة الذعة ساخرة، وبذلك كان يرتقى بفكر الناس، ويعزز 
في وعيهم قيمuا جميلة، ولعّل مسرحيات النشمي كانت عاملًا مهمuا لتقبل المجتمع 

صدعuا سيحدث في المراحل الالحقة الكويتي لكّل ما هو جديد؛ إذ إنّها أحدثت 
 خروجuا للمجتمع الكويتي من قالب الجمود إلى االنفتاح واالزدهار.

المسرحية تناص من المثل الشعبي " مطر صيف م ) 1955 –(مطر صيف  -
وقد عرضها النشمي بعد صدور قرار قانون الوظائف  على ناس وناس"

(العام.
180

نلحظ بأن ثمة ترابط� بين  ومن خالل االسم وربطه بالمثل الشعبي، )
العنوان والداللة، فإن كانت تخص قانون التوظيف فهذا يعطي فرضية لمشكلة 
كانت متفشية في اإلدارة وقتئذ وهي أن التعيين الوظيفي كان مختصuا بناسٍ دون 

 آخرين وربما كانوا مقربين من اإلدارة. 
جاءت هذه المسرحية على غرار ( مطر صيف)  م)1955 –(بالوي.. الناس  -

فقد انتقدت اإلدارة نقدuا الذعuا، السيما شركة العمالة األجنبية التي عزمت على 
(إحضار عمال من إيطاليا. 

181
( 

																																																								
 .45المسرح في الكويت، خالد الزيد، صانظر  )(179
المسرح والتغيkر اإلجتماعي، م، وهو قانون شؤون الموظفين والعمال. (1955جلة عام )  أحد القوانين المرت(180

 )344صإبراهيم غلوم، 
يوليو  1، 208م، خالد الزيد، البيان الكويتية، عدد 1962)  انظر كشف بالمسرحيات التي عرضت قبل (181
 م.1983
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استمر النشمي في عرض مسرحياتها التي تسلط الضوء على هموم وقضايا     
الناس، المؤلفة تأليفًا ارتجاليuا، ومع األسف لم نجد لها أي نص موثق ومنها: ( 

م). 1957م) ( ضاع األمل، شرباكة، من المسؤول1956 –قرعة وصلبوخ 

)
182

( 
يت، نت به الكوويحكي فيها عن قضية مستشار لبناني استعا ( خبير أسكت) -

  ( ليلة عرسه ينام على السيف)وتورط في عالقة مع امرأة قوkادة، ومسرحية 
ويتناول في هذه المسرحية قضية الخطّابة التي تحكي للعازم على الزواج 
مواصفات الفتاة التي وجدتها مناسبة له، ويوم زفافه يجدها عكس ما يرغب 

جاجية، فيهرب العريس لينام على ويتمنى، شعر باروكة، أسنان مركّبة، عيون ز
( السيف أي الشاطئ.

183
 وغيرها من المسرحيات التي كادت تقارب العشرين. )

ومن خالل هذا العرض السريع نجد أنk مصدر إعجاب الجمهور الكويتي     
بمسرح النشمي يعود إلى االستجابة التلقائية السريعة لقضايا المجتمع إذ إنه 

يعيشه ثم يقوم بمحاكاتها بطريقة ساخرة مستخدمuا ينتزع مسرحياته من واقع 
اللهجة العامية لقربها من أفهام العوام، وهذا ما جعل مسرحيات النشمي تلقى 
قبولًا واسعuا من مختلف طبقات المجتمع الكويتي؛ إذ إنk الروح تجاور من يسعدها 

 ويخاطبها.

																																																								
د. إبراهيم غلوم كما ذكر في  مسرحيتا ( ضاع األمل و شرباكة) موجدتان نسختان مخطوطتان عند) (182

 .344كتابه المسرح  والتغيkر اإلجتماعي ص
 .29) انظر المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص(183
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ابة يتية لقيت استجوفي ذلك يقول د. غلوم: " وألن المسرحية محاكاة لمشكلة كو
(تلقائية وردود فعل واسعة وقبول جماهيري" 

184
(  

ونستطيع القول بأن المسرحية الشعبية قد وضعت حجر األساس للحركة      
المسرحيkة، ومهدت لقبولها اجتماعي~ا، وألننا نعلم بأنk نجاح الفن يبدأ من االلتفاف 

اعب، ومضى مكافحuا الجماهيري، فقد استطاع النشمي شق طريق مليء بالمص
ألجل فكرته، وهذا النجاح ردuا على من ينكر الدور الهام لمرحلة المسرحية 
الشعبية المرتجلة؛ إذ إنk لها يدuا بيضاء في نقل المسرحية من المصطلح الساذج 

 إلى المصطلح األدبي، ومهدت قبولًا جماهيريuا لها.
مل بإدارة الرجيب م صدر قرار من إدارة الشؤون والع1958في عام      

بوجوب االبتعاد عن التأليف المرتجل، والتقيkد بالنص المكتوب، مما تسبب القرار 
في هروب الممثلين، ورفض شيوخ المسرح المرتجل القرار مما أدى لركود 

م، ولمkا أحسk النشمي بأن المسرحية 1960الحركة المسرحية الكويتية حتى عام 
للقرار وعاد بأول نص مكتوب مسرحية (  الكويتية تسير إلى الهاوية رضخ

(تقاليد)  للمسرحي الكويتي صقر الرشود. 
185

(  
وفيها يعرض لقضية التقاليد، والتفاف األسر الكويتية حول عاداتها رغم     

التناقض؛ فبينما يتوافق الدين مع الحضارة، وتتسم األعراف االجتماعية بالتعقيد 
(تقاليده. يميل المجتمع الكويتي إلى التمسك ب

186
( 

																																																								
 .27)  المرجع السابق، ص (184
 انظر المرجع السابق.  ) (185
 .2010أيلول  8الجريدة الكويتية، انظر الفنان الرائد صقر الرشود من االرتجال إلى المسرح الحديث، ) (186
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يذكر أن صقر الرشود كتب ملخصuا للمسرحية ونقله د. محمد عبداهللا وفيها    
أنk شابuا فقيرuا أراد الزواج من فتاة بيسيرية (ثرية) لكن العائلة تقف في وجهه، 
فيتخطى كل االعتراضات ويتزوجان، ثم في النهاية تسلم األسرة باألمر الواقع، 

(يلة وتزوج بالفتاة التي أحبها. وبذلك خرج عن تقاليد القب
187

( 
وعلى الرغم من بساطة الفكرة وتقليديkتها، إال أنها أحدثت نجاحuا من جهة أنها    

 أول مسرحية مكتوبة، ومن جهة أنها تحدثت بلسان قضايا المجتمع.
يرى د. غلوم بأن طليمات لم ينظر باهتمام إلى ما يقدمه المسرح الشعبي،     

وkر المسرح انطالقا من المسرحية الشعبية، أسس فرقة مسرحية فبدلًا من أن يط
كالسيكية وأهمل المسرح الشعبي، ولم ينصفه من الناحية المادية، بل أعطته 
الدولة امكانات كبيرة؛ ليحضر عددuا من الممثلين والممثالت برواتب مجزية. 

)
188

( 
جاء طليمات لينتشل المسرح الكويتي من عفويته، لكنّه اقترف خطأ حينما    

همkش الدور الكبير الذي قامت به المسرحية الشعبية، السيkما حينما بدأ المسرح 
إال أننا ال نستطيع أن نقول بأن اإلدارة أخطأت ، في الكويت بعيدuا عن فنانيها

ة ا أمرw ال بدk منه؛ لتقدم المسرحيبقانونها الصادر بخصوص النص المكتوب؛ فهذ
 الكويتية ونضجها.

																																																								
 .136) انظر الحركة الفكرية واألدبية في الكويت، محمد عبداهللا، ص(187
 .344انظر المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص ) (188
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وفي هذا الصدد يرى د. غلوم أنk هذا أمرuا ينطوي على هدف رقابي يسعى      
(لتقييد عنصر التلقائية. 

189
(  

م 1958نقف عند ما ذكره د. سيkد إسماعيل مؤرخًا لمسرحية عرضت عام     
(لةكان فيها رقصة لفتيات� كويتيات، وامرأة ممث

190
يزعم د. سيkد إسماعيل ، كما )

بأنk طليمات أول من أضاف العنصر النسائي للمسرح الكويتي في المسرحية 
(المجهولة (العروبة). 

191
(  

وفي هذا كان البدk أن نقف وقفة وفاء للنشمي، فقد كان له حق األسبقية      
رورة بض والريادة في إدخال العنصر النسائي للمسرحية الكويتية؛ إذ إنه رأى

دور المرأة على المسرح؛ فالمسرح يشكل حياة والحياة رجل وامرأة ال يكتمل 
 جمالها بفقدان أحد عناصرها.

ظهر هذا في مذكراته عن مسرحية ( من المسؤول) حين قال: مثل فيها ابنة    
(أخي عيسى ( ألطاف) وصفاء بنت فهد الفارس، ووفاء ابنة حمد الرجيب. 

192
( 

    uا منعه من إدخال العنصر النسائي بعد مسرحيتة آنفة الذكر ويتابع معاتب
 والموافقة عليه حين طالب به طليمات:

																																																								
 .35) انظر المرجع السابق ص(189
 ) مثلت دور العروبة اإلعالمية المصرية لميس الطحاوي. (190
 2010، مايو319، سيد إسماعيل، مجلة اإلمارات، عدد 1958حدة الكبرى عرض مسرحي مجهول منذ (الو
 )68-64ص

، 319، سيد إسماعيل، مجلة اإلمارات، عدد 1958)  انظر الوحدة الكبرى عرض مسرحي مجهول منذ  (191
 .68-64ص 2010مايو

 م.1982، ابريل 193تية، عدد)  انظر محمد النشمي ظاهرة مسرحية، خالد الزيد، البيان الكوي(192
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" لقد تعهدت الشؤون االجتماعية والعمل على أن يقتصر التمثيل على الرجل،    
نظرuا ألن ظهور المرأة على المسرح يتعارض مع عادات المجتمع وتقاليده. " 

)
193

(
ة منحت طليمات ما حرمت منه النشمي، مما عزز وبذلك نجد بأنk اإلدار 

فرضية أنk ثمة صراعٍ حدث بين زكي طليمات والنشمي، ولعلّه بقصد� أو دون 
 قصد كانت اإلدارة تنهش في جسم المسرح الشعبي.

يذكر بأن مسرحية العروبة لم تحظ بحضورٍ شعبي كما حظيت به     
ي يقل عدد المتفرجين عن اثنالمسرحيات الشعبية التي عرضت معها، والتي لم 

(عشر ألف متفرج في مدينة واحدة في كل ليالي العرض.
194

في وقت كانت  )
(فيه نسبة سكان الكويت ال يتجاوز مائتين ألف نسمة. 

195
( 

 
) نستنتج من 1960-1954بعد عرضنا السريع ألهم مسرحيات هذه الفترة (  

 وهي: اتجاهات المسرح الكويتيخاللها 
اتسمت أغلب هذه الفترة بالمسرحية الواقعية النقديkة، االتجاه الواقعي النقدي:   -1

فقد اتخذت من القضايا االجتماعية والعادات والتقاليد موضوعات لها، وقامت 
بنقدها بأسلوب ساخر الذع ومن األمثلة على ذلك ( مدير فاشل) ( مشاكل 

 عجوز).

																																																								
 ) انظر المرجع السابق. (193
 انظر المرجع السابق) (194
 .31انظر الكويت والتنمية الثقافية العربية، محمد عبداهللا، ص ) (195
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ة بالقومية العربية، فقد تفاعلت مع اهتمت المسرحية الكويتياتجاه القوميkة:  -2
الظروف التي يمر بها العالم العربي السيما في فلسطين ومن األمثلة على ذلك 

 الوحدة الكبرى). –مسرحية ( العروبة 
(فقد ارتدت الممثلة لدور العروبة فستانًا يحوي كل أعالم الدول العربية. 

196
( 

ت في هذه الفترة الزمنية قالبuا اتخذت جّل المسرحيااالتجاه الكوميدي السkاخر:  -3
فكي~ا ساخرuا، ناقدuا للقضايا االجتماعية بطريقة الذعة متهكمة، لذلك كانت 
المسرحية الساخرة هي عنوان هذه المرحلة لغلبة هذه السمة على غيرها؛ فقد 

 كانت تعالج القضايا الواقعية المختلفة بقالب المهزلة.
لك الفترة بخبرات أجنبية وأسلمت لها استعانت الكويت في ت اتجاه سياسي: -4

الشؤون دون رقابة، مما أدى إلى تفشي الفساد اإلداري، فانتزع النشمي أفكار 
مسرحياته من هذا الفساد وعرضها في قالب ناقد� شديد التهكّم ومنها ( مدير 

 فاشل) ( خبير اسكت).
الدولة وكما يقول د. غلوم معلقًا وبذلك استطاع النشمي أن يالمس سياسة 

(. والسخرية منها
197

( 

التي امتازت به هذه الفترة حسب مطالعتنا لسيرها وتطورها  الخصائصومن أهم 
 ما يلي: 

 نزع فكرة النصوص من صميم الحياة السياسية واالجتماعية والواقعية. -

																																																								
، 319، سيkد إسماعيل، مجلة اإلمارات، عدد 1958الوحدة الكبرى عرض مسرحي مجهول منذ  ) (196
 .68-64ص 2010مايو

 .344اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص ) المسرح والتغيkر(197
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التمرد على الفصحى ودخول اللهجة الكويتية العامية في الحركة المسرحية بزعم  -
 أنها األقرب ألفهام العامة. 

غلب عليها التأليف المرتجل ونعني به االكتفاء بكتابة جمل وأفكار أساسية  -
 للمسرحية.

 أصبح الشعب حاضنة المسرح بعد أن كانت تحضنه المدارس. -
 م على الهرجة.امتاز بالطابع الساخر القائ -
 االفتقار للنصوص المسرحية المكتوبة.  -
أمkن للحركة المسرحية والدة شرعية، في الوقت الذي أمkن االلتفاف الجماهيري  -

للمسرح الساخر؛ فقد خاطب الشعب الكويتي بمختلف عقلياته وطبقاته وبذلك 
 استطاع كسب قاعدة جماهيرية تهتم بالمسرحية.

األعراف الكويتية والسعي نحو االنفتاح والتحضر، فقد مهkد لكسر جمود التقاليد و -
كانت تمرk الكويت بمرحلة انتقالية؛ فعجkت بها النشاطات التعليمية والثقافية وبذلك 
يكون المسرح الكويتي مساهمuا هامuا في تقبل الحركة التنويرية الثقافية الكويتية 

 من قبل جمهور المسرح المرتجل.
 لمجتمع ومرآته وضميره.حوkل المسرح إلى صوت ا -
أوجد أرضية ثابتة للمسرح الساخر المنظم في النص المكتوب االرتجالي، تجلى  -

 ذلك في مسرحية (تقاليد) والتي كانت عالمة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية.
 التي أثرت في تطور ونجاح الحركة المسرحية في هذه الفترة:  العواملأما 
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الروافد باألدب المسرحي في مصر، بعد مدk جسر تأثر البعثات التعليمية و -
التواصل بين كال الدولتين، ويظهر ذلك في جهود محمد النشمي وحمد الرجيب 

(فقد نهضا بالمسرحية الكويتية بفضل التأثر بالمسرح المصري.
198

( 
كادت أن تركد المسرحية بعد وفود الرجيب إلى مصر، إال أن النشمي تعهkد  -

 ها وأخرجها إلى نور الشعب.برعايتها، وحمل لواء
الحركة التنويرية الثقافية التي كانت تمر بها الكويت واالضطرابات والتغيkرات  -

السياسية واالقتصادية بعد اكتشاف منابع النفط ال سيkما في العام المتعارف عليه 
(بأنه العام الذي نقل الكويت نقلة نوعية. 

199
( 

اهتمام اإلدارة الكويتية باالنفتاح الثقافي وأسيس الحركة المسرحية على أسس  -
 250علميkة؛ ففي هذه المرحلة قامت الكويت بتجنيد المترجمين حتى تم نقل 

مسرحيkة عالمية من لغات مختلفة إلى اللغة العربية مثل مسرحيات شكسبير 
(م. 1958في الكويت  وموليير وكله يعود للعام المشهور باالنفتاح الثقافي

200
( 

االنفتاح على العالم العربي والغربي والقيام برحالت علميkة، واستقطاب الخبرات  -
(للنهضة في الثقافة الكويتية. 

201
( 

احتضان والتفاف الشعب حول الحركة المسرحية دعم وجودها من خالل التفاعل  -
 معها.

																																																								
 .8) انظر المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص(198
 .24الكويت والتنمية الثقافية العربية، محمد عبداهللا، ص انظر ) (199
 .38انظر المرجع السابق ص)  (200
 .38) انظر المرجع السابق ص (201
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ه في ا ما عزkز نجاحالمسرح المرتجل يقوم على فعل يعقبه ردw تلقائي سريع وهذ -
(الوسط الكويتي

202
(. 

 
 ) 1960-1954ختامuا نقف على أحد أهم رواد هذه الفترة (

 م)1984-م1927محمد أحمد النشمي  (
كان البدk لنا من وقفة للرجل الذي وضع لنفسه موطأ قدمٍ ثقيل، ويدuا بيضاء     

سعيuا لنهضة الحركة المسرحية الكويتية إيمانًا منه بأهمية المسرح لمعالجة 
مشكالت المجتمع، أحبه الجماهير ونال على دعمهم؛ فقد كان صوتهم وانعكاس 

 مشكالتهم وهمومهم.
مد النشمي مسرح يتكلم، فإذا رفعت الستارة، فليصمت يقول د. الزيد " مح      

(الجالسون، إنه عالم من الذكريات ال تنتهي" 
203

( 
لم يكن النشمي مجرد هاوٍ عادي؛ بل كان واحدuا من الرعيل األول، ومن     

رواد وواضعي أسس الحركة المسرحية في الكويت، ويعد سيkد المسرحية الفكهية 
ن مليًئا بالحزن، قليل الحظ؛ فقد عانى شظف الحياة ورائدها، إال أنk قلبه كا

 ومرkها وتحمل المسؤولية في صغره فقد توفي والده مذ كان طفلًا.
كان والده يعمل نجارuا يجني قوت الكفاف بينما عملت والدته في الخياطة    

(تحيك الثياب بأجر زهيد لتصرف على أيتامها. 
204

( 

																																																								
 .8والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص ) انظر المسرح(202
 م.1982، ابريل 193محمد النشمي ظاهرة مسرحية، خالد الزيد البيان الكويتية، عدد ) (203
 ) انظر المرجع السابق.(204
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ب التي توالها خالل حياته: أعطيتُ يقول النشمي متحدثًا عن المناص    
مسؤولية محو األميkة، ورعاية الشباب، وكنتُ عضوuا في اللجنة األولمبية، 
وعلمتُ مديرuا إلدارة الشباب ثم مديرuا لإلسكان، وأدرتُ فرقة المسرح الشعبي، 

م) رئيسuا 1971-م1967وكنتُ رئيسuا تحريريuا لمجلة الفن، وبقيتُ في الفترة (
(م. 1979لفنانين الكويتيين ثم تقاعدتُ عام لجمعية ا

205
( 

م بدأت مسيرة النشمي الفنية المسرحية، بعد أن اكتشف 1940في عام      
موهبته أستاذه حمد الرجيب، واستدعاه لينضم لفريق المدرسة األحمدية في 

م وهي مسرحية 1943منافسة مع المدرسة المباركية وقدم أول مسرحية له عام 
(ي) مثل فيها دور حسkان بن ثابت. ( الميت الح

206
( 

(م 1948بعد أن سافر الرجيب مبعوثًا للقاهرة لدراسة المسرح عام   
207

إال  )
أن النشمي لم يترك المسرح فارغًا بل تعهد الحركة المسرحية بالرعاية وحمل 
لواءها، وسقى تربتها في أيامها العجاف، وسخر ما يقارب ربع قرنٍ من عمره 

ية، ونهض بها نهضة ال توازيها نهضة، مسخرuا ألجلها ماله للحركة المسرح
ووقته وعمره وأهله، صارع خاللها رجال الدين الذين هاجموه على المنابر، 
ودخل في صراعات مع إدارة الشؤون والعمل، لكن مع ذلك استطاع كسب 
الجمهور الكويتي، وهذا ما كان يجعله يقدkم المزيد من الجهد والمسرح المشرkب 

 بالحب والشغف.

																																																								
 ) انظر المرجع السابق.(205
 .394انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص)  (206
 .8اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص) المسرح والتغيkر (207
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يذكر أنّه قدم خالل مسيرته المسرحية الفنيkة ما يقارب عشرين مسرحية كتبها   
(وأخرجها في فترة المسرح الشعبي فقط. 

208
( 

سبق وتحدثنا عن ثمة صراع حدث بين الرجيب والنشمي، احتدk وظهر في    
م بين الثالثي المسرحي الرجيب والنشمي وخبير المسرح زكي 1961عام 
مات، وبين الصاعد المسرحي كاتب مسرحية ( تقاليد) من جهة أخرى ناتجة طلي

عن سوء فهم سببه أن النشمي مثّل دور بطولة مسرحيته تقاليد بدلًا من الرشود 
رضوخًا ألوامر إدارة المسرح الشعبي، مما أوقعه في سوء فهم مع النشمي، بعد 

(المسرحية أعلم النشمي اعتزاله عن المسرح. 
209

( 
م بعد تخلّي وزارة الشؤون عن فرقة 1964عاد به الحنين للمسرح عام     

المسرح الشعبي لتصبح فرقة حرkة، فأخذه الحنين إلى زمنٍ لم يكن ألحد� يتدخل 
في عفوية المسرح فراح يجمع أصحابه وخالنه، ليكون فرقة  (المسرح الكويتي) 

ت خصية من شخصيالكن سرعان ما دبk بينهم الخالف ليسدل الستار على أهم ش
(المسرح في الكويت. 

210
( 

في الختام ال يمكن ألحد أن يقلل من جهد النشمي في وضع أساس المسرحية   
في الكويت؛ فقد استطاع أن يضرب جذور المسرحية الكويتية في األرض 
محافظًا على ثباتها وتشبثها، نفع عناده تطور الحركة المسرحية ووصولها إلى 

 النضج واالزدهار.

																																																								
 .394انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص ) (208
 م.1982، ابريل 193)  انظر محمد النشمي ظاهرة مسرحية، خالد الزيد، البيان الكويتية، عدد(209
 ) انظر المرجع السابق.(210
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ننوه مع األسف بأنه لم نعثر على نصوص منشورة للمسرحيات الفنية      
المذكورة خالل حديثنا عن البداية االرتجالية والفنية للحركة المسرحية الكويتية، 
وفي أغلب الظن يعود ذلك لتوقف الصحف والمجالت عن النشر في البالد لفترة 

موثقة ى لركود الحركة الصحفية الزمنية؛ فقد شهدت توترuا سياسيuا وثقافيuا مما أد
لألدب، وسبب عودتنا للصحف والمجالت؛ ألنّها كانت الموثق الدائم للحركة 

 األدبية الثقافية الفكرية للكويت في تلك الفترة كما الحظنا.
أما ما يخص بعض المسرحيات التي نشرت على بعض المجالت خالل هذه 

 ص بالمسرحية األدبية.الفترة سنفصل الحديث عنها في الجزء المخت
 

 م) 1970-م1961التأليف المسرحي ( 

    kا في الوقت الذي كانت تمرuا شعبي~ا وحكوميuشهدت الحركة المسرحية اهتمام
بالكويت نهضة في كافة المجاالت السيkما في الحركة الثقافية، فقد شهدت مرحلة 

المية التغطية اإلعالستينيات ظهورuا للصحافة المكتوبة والمتلفزة، فاتسعت 
 للحركة المسرحية واتسع جمهورها.

تحدثنا في أعقاب الفترة السابقة بأنk وزارة الشؤون أصدرت قرارuا بعدم تمثيل    
أي مسرحية دون وجود نص مكتوب، وعلى إثر ذلك كتب صقر الرشود أول 
نص مسرحي مؤلف وهي مسرحية ( تقاليد) فحملت الحركة المسرحية الكويتية 

uا إلى األمام؛ لتكون رائدة في مسرح العالم العربي.قُدم 
في هذه المرحلة تحديدuا تأثرت الكويت تأثرuا واضحuا بالحركة المسرحية   

 منها: أسبابالمصرية لعدة 
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 البعثات الطالبيkة والوفود التعليميkة الكويتية إلى مصر. -
 التأثر بالنهضة الثقافية واالنفتاح على الحضارة. -
طليمات الذي قاد المسرح الكويتي نحو التأصيل فأرسى قواعده  المصري زكي -

(وسدد نواقصه 
211

(. 
ولن نقول بأنk هذه الفترة تمكنت من تأصيل المسرحية الكويتية بحق، بل       

شكلت مرحلة فارقة ترنح فيها المسرح بين التأصيل واالرتجال محاولًا تخليص 
خفيkة على زعامة المسرح بين نفسه من عفوية االرتجال، فقد قامت صراعات 

القديم الذي يؤمن بحتميkة المسرح الشعبي، وبين الحديث الذي يحاول إرساء 
مبادئ وقواعد المسرحية األدبية من أجل النهوض بالحركة المسرحية في 

 الكويت.
قامت المسرحية الكويتية في هذه الفترة إما على المسرحيات العربية خاصة 

يkات المترجمة، وقلّت فيها المسرحيات الكويتية المؤلفة، مصر، وإما على المسرح
وهذا ما يحقق لنا فرضية أنk جدة عهد المسرحية المكتوبة على الكويت أحدثت 
ارباكًا فترنحت الحركة المسرحية بين التأليف المرتجل والتأليف المكتوب، عدا 

مسرحية من من محاوالت مكتوبة قليلة، وربما هذا يعود لمحاولة إعطاء خبرة 
 خالل المسرح العربي والغربي السبkاق في النهضة المسرحية. 

																																																								
فرقة المسرح العربي، ومعهد الدراسات ) خبير مسرحي مصري أنشأ 1982-1894) زكي طليمات ((211

 المسرحية، وساهم في إنشاء جيل مسرحي كويتي ساهم في نهضة المسرح في الكويت، ال سيkما نهضة التأليف.
 م.)2015نوفمبر  1، 170( انظر أخيرuا عشت وشفت، بدر محارب، مجلة الفنون، العدد
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في هذه الفترة استقدمت الكويت زكي طليمات للنهوض بالمسرحية الكويتية     
(فأنفق في سبيل هذه المهمة عشر سنوات طوال من عمره. 

212
( 

 يإال أن سعد فرج يقول في مهرجان عروض أيام الشارقة المسرحية بأنه ف    
وتركهم في منتصف  "البلد دي مش بتاعت مسرح"م قال لهم طليمات: 1964عام 

(الطريق."
213

( 
م فقد كان حدثًا كويتي~ا 1961ونرى بوادر تأصيل الحركة المسرحية في عام 

 جريًئا يأخذ بيد المسرحية في الكويت إلى األمام علمuا وتأصيلًا.
م نقل المسرح الكويتي من التدريبات المنفردة واالرتجالية 1961ففي عام    

إلى تأسيس مؤسسة علمية أدبية فنيkة تخص المسرح, وتعتبر الكويت احدى أهم 
(الدول السبkاقة في تأسيس مركز متخصص في المسرح بعد مصر والعراق. 

214
( 

يده على عاداته  ولمkا استمر المسرح الشعبي في مخاطبة الجمهور وحطّ    
وتقاليده ومجريات حياته، كانت فرقة طليمات التي أسسها على أسس علمية أدبيkة 
تحكي أمجاد العروبة والعبر من التاريخ، مقدسة الربط بين الماضي التليد 
والحاضر االنهزامي ساعية بذلك إلى أخذ األجيال إلى قمة الحضارة التي كان 

 عليها العرب سابقًا.
تكن مهمة طليمات سهلة في مجتمع مستجد على الحضارة واالنفتاح،  لم      

 بل كان يضرب فأس إصالحه في أرض تحتاج إلى صبر طويل.
																																																								

 .399) انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص212( 
مارس 15البيان (اإلمارات)،  البلد دي مش بتاعت مسرح، «)  سعد الفرج: طليمات قال لنا في الكويت (213
 . (موقع إلكتروني)2003
 .24)، سيkد إسماعيل، ص1999-1964انظر تأريخ المعهد المسرحي بدولة الكويت() (214
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 يقول في ذلك طليمات: 
" ما عسى أن أفعل في قطر حديث العهد بالتحرر االجتماعي كما تفهمه الحياة    

ح ما زال الرجال الحديثة، وبسفور المرأة خاصة، كيف أرضى أن أعمل في مسر
فيه يقومون بأدوار النساء... إني رجل ال أرضى بأنصاف الحلول في شؤون 

(الفن." 
215

 ( 
 

وفي الحقيقية وأثناء دراستنا لطبيعة الكويت في هذه الفترة وأيدولوجيتها، لم     
يكن سهلًا على طليمات؛ فقد دخل على مجتمعٍ محافظ أراد به التغيير بل وربما 

من جديد، ونعلم جيدuا بأن تغيير العادات والمعتقدات أمرw غاية في  إعادة قولبته
الصعوبة؛ فقد واجه غضبuا شعبي~ا ودينيuا واجتماعيuا إلى جانب أنه لم يحسن 
التصالح مع المسرح الشعبي الذي كان ملفوفًا بالشعب الكويتي، إال أن طليمات 

صل طريقه في إنشاء وبدعم من الرجيب وزير الشؤون االجتماعية والعمل وا
 حركة مسرحية كويتية.  

ننوه أننا في هذه الفترة لم نخض غمار فنيkات المسرح  والتمثيل وادخال     
العنصر النسائي؛ فهي تفاصيل تخص المسرح الفني وليست محل دراستنا 
المسرحية األدبية، والتي تركز على الشق المكتوب وما مدى تأثير قرار النص 

 لحركة التأليفية المسرحية.المسرحي على ا
 
 

																																																								
 .1962، يونيو 43)  مولد المسرح في الكويت، زكي طليمات، مجلة العربي، عدد(215
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 من أهم المسرحيات الكويتية المعروضة المكتوبة في هذه المرحلة:
 م )1961 –( فتحنا  -

للكاتب صقر الرشود، وفيها يتناول موضوع أسرة كويتية  األم تؤمن       
بالزار وتقيم حفالت بالزار باهظة الثمن واالبن األكبر فاشل دراسي~ا بينما األصفر 
يسعى ليبني نفسه ومستقبله، والبنت حبيسة التقاليد، يسرق االبن األكبر مال أبيه 

، بقى االبن األصغر يعيل عائلتهويهرب به، يتوفى األب وتفقد األم بصرها وي
ثم بعد أن يفلس االبن من األموال المسروقة يعود لبيته تائبuا نادمuا؛ فيعود البصر 

(ألمه وتنتهي المسرحية. 
216

( 
وقد أجرينا بحثًا في المجالت المهتمة بنشر بعض المسرحيات آنذاك أو في 

 الكتب، فلم نجد لها سوى التلخيص الذي ذكرناه سابقًا.
 م)1963 –تأرثوني وأنا حي (اس -

(م 1963يذكر د. الراعي أنk سعد الفرج ألّف أول مسرحية كويتية عام 
217

( 
ونرد على الكالم بأنّها ليست أول مسرحية كويتية بل سبقها عدkة مسرحيات     

مكتوبة وبعضها منشور لكن قد نعدkها أول مسرحية مكتوبة ما بعد فترة ترنح 
 ل المسرح إال بنصٍ مكتوب.المسرح بعد قرار منع تمثي

ومن المتوقع أن تكون هذه المحاولة غير خالية من الزلّات، وتعتبر مسرحية     
م، وهي من نوع الفكاهة 1964قصيرة من فصل واحد، وقد سجلت تلفزيونيuا 

الفاقعة، وخالصتها أن صاحب الفيال الثري يغادر إلى بيروت، فتخلو الفيال 
																																																								

 .405)  انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص(216
 .400) انظر المرجع السابق، ص(217
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ما الذي يحب فتاة من طبقة ثرية  اقناع والديه لحراسها، الذي يحاول ابنه
الحارسين بأن يدعيا بأنk الفيال ملك لهم أمام صهره الثري، الذي كان محض 
لص غادر السجن حديثًا؛ فجري أحداث متتالية، ثم يعود صاحب الفيال فجأة دون 
موعد، فيندهش حينما يراهم يلبسون ثيابه ويسلبون بيته، فيقبض عليهم جميعuا 

. (يقول البن الحارس" إذا كنت تصير غني تصير باجتهادك"و
218

( 
ولعلّها ليست بالعمل اإلبداعي، بل هي محاولة من كاتب خرج حديثًا على    

مشهد الحركة المسرحية في الكويت وفي هذا يرى د. عبداهللا " بأن هذه المسرحية 
جلة التي رتال تنتمي إلى التراث القومي بل توضع جانب تمثيليات النشمي الم

(شهدها جمهور الخمسينات"  
219

( 

لكن ال يمكننا تهميش دورها؛ فقد خطت بالحركة المسرحية خطوات إلى      
األمام، وأعادت المسرح إلى مشربه الكويتي، بعد أن اعتمد  في فترات طويلة 

 على المسرحيات المترجمة والعربية.
وعلى ذلك يؤكد د. عبداهللا فيقول: ال نعتقد بأنها كانت عملًا خاطًئا على      

الرغم من كونه هابطًا، إذ كان ال مفر من بداية جديدة ترسو على أرض اواقع 
الكويتي، مهما طالت المسرحيات التاريخية والقومية، ومهما استعين بنصوص 

(مرار. غير كويتية فالمزاولة العملية هي الضمان لالست
220

( 

																																																								
 .311-310)  انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، ص(218
 .311) انظر المرجع السابق  ص(219
 .311انظر المرجع السابق ص ) (220
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وقد أجرينا بحثًا وتنقيبuا عن امكانية وجود نص للمسرحية منشورuا في إحدى     
المجلّات الكويتية في تلك الفترة، أو الكتب المختصة بالمسرح لكن لم نجد سوى 

 كتاب يذكر تلخيصuا للمسرحية في كتاب د. محمد حسن عبداهللا.
 

 م) 1965 –( المخلب الكبير   -
(الكويتي صقر الرشود من فصلين مسرحية للمسرحي 

221
( 

تصور ابuا ثريuا متدينًا يزوج ابنته الشاب لعجوز هرم وال يزوجها البن عمها 
الذي يحبها، ويكون ابنه األكبر مثل أطباعه، فيقع على إثر ذلك في مشكالت 
وصراعات مستمرة مع زوجته وأبنائه فيتهمم بالكفر والطمع ال سيما االبن 

 لقهر والغطرسة الذياألصغر المتفهم لمشكالت أسرته، وبذلك يعرض لصورة ا
(يصبها الرجال على النساء. 

222
 ( 

وقد ذكر النقاد والمؤرخون للمسرح بأنّها مكتوبة، بحثنا فلم يقع بين أيدينا نصuا 
 .منشورuا

 م) 1965 –( الطين  -
من أقوى أعمال صقر الرشود، يعالج فيها مشكلة النساء الشابات إزاء تزويجهم 

(بالرجال الطاعنين في السن. 
223

( 
 )1966 –(الحاجز  -

																																																								
 .327انظر المرجع السابق  ص ) (221
 .307-306انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص ) (222
 .307انظر المرجع السابق ص ) (223
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ألفها صقر الرشود ويعالج فيها موضوع صراع األجيال الذي يدور في كل     
زمان ومكان، فاألم واألب تقليديان واالبن واالبنة منفتحان على الحضارة وتغيkر 
التقاليد، تحب الفتاة شابuا ويأبى والده إال أن يزوجها البن عمها، ترفض الفتاة 

ويعترف األب في النهاية بأنه يخشى كالم الناس،  ويكتفي الزواج ولكن ال تثور، 
الجيل الجديد في هذه المسرحية بالرفض والمقاومة السلبية، ويهتز الجيل القديم 
في مواقعه شيًئا ولكنه ال يسلّم، ويعقب د. الراعي بأنk المسرحية أقّل عمقًا 

(واقناعuا مما كان ينبغي أن تكون. 
224

( 
) 1968 -) ( لمن القرار األخير1966 –وعلى وجه السرعة نذكر ( الجوع    

)  للكاتب المسرحي عبد 1969 –م) (فلوس ونفوس 1965 –(عنده شهادة 
 –) للكاتب صالح موسى، ( ثور عيده 1972 -العزيز السريع، (مدير طرطور

) لمحمد 1964 –) للكاتب إبراهيم الهنداوي، ( حظها يكسر الصخر 1972
م) ( شرايكم يا 1969 –م) ( مشروع زواج 1965 –النشمي, ( ناس وناس 

() للكاتب حسين الصالح1970 –م) ( عضني وعضك 1969 –جماعة 
225

(... 

( وغيرهم الكثير
226

( 

																																																								
 .307-306انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص) (224
)  درس الهندسة في القاهرة، لكن جانبه الفني وحبه للمسرح  2000 -1931حسين الصالح الحداد () (225

لبلده الكويت مسرحيات عدkة أحبkها الجمهور وقد كان جنبuا إلى جنب مع محمد  تغلب على دراسته الهندسة فقدkم
 النشمي. 

 ( انظر حسين صالح الحداد، مشعل السعيد، جريدة الشاهد)
 .337 -327انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد عبداهللا، ص) (226
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وما ذكرناهم ليس على سبيل الحصر إنما عل سبيل التمثيل لمسرحيات       
هذا ليس عيبuا؛ فليس كل من أجمع جّل الكتاب بأنها لم تنشر عدا ما أشرنا لها، و

كتب مسرحية استطاع نشرها، فالكثير يرى بأنk المسرحية هي ما تنفذ على 
 خشبة المسرح ليست المنشورة بين صفحات الكتب وإن اختلفنا معهم.

والذي تناول فيه قضايا األسرة  االتجاه االجتماعيغلب على هذه الفترة      
د، الجديد المنفتح والقديم المتمسك بالتقاليالكويتية، وتأزم الصراع بين الجيل 

ومحاربة العادات السيّئة في المجتمع الكويتي ومثال على ذلك مسرحية (الحاجز) 
 و ( المخلب الكبير).

 هذه الفترة وهي كالتالي: خصائصوخلص بنا الحديث إلى 
االعتماد على النص المكتوب قبل التمثيل، مما مهد لظهور الحركة المسرحية  -

 دبية.األ
لم تحظ كل المسرحيات بالنشر بل قلّما نجد مسرحية منشورة، ولم تنشر في  -

 المرحلة التي كتبت بها.
 ظهور كُتّاب جدد على السkاحة الكويتية يؤلفون ويخرجون ويمثلون. -
 االعتماد في مضامين المسرحيات على القضايا االجتماعية والقومية. -
 ي مكتوب وليس مرتجلًا.استمرار المسرح الشعبي لكن بأسلوب علم -
 تناولت المسرحيات موضوعاتها باللغة الفصحى واللهجة الكويتية. -
 تمثيل المسرحيات العالمية سواءu العربية أو األجنبية. -

 التي جعلت المسرح الكويتي يترعرع في هذه الفترة فهي كالتالي: العواملأما 
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 يد على كتابة النصاهتمام وزارة الشؤون والعمل بالمسرحية المكتوبة والتشد -
 قبل تمثيله.

 إنشاء معهد خاص بالمسرح في الكويت. -
-  kالصراع بين القديم والحديث، بين الحضارة والتقاليد خلق موضوعات تشد

 المسرحيين للكتابة عنها وتناولها في مسرحهم.
ظهور فرق مسرحية متعددة وكتاب مسرحيين يتنافسون على الساحة الكويتية  -

وموضوعاته، فلم تعد خشبة المسرح الكويتية محتكرة على أحد؛ كل بفكرته 
فالكل يحاول إثبات نفسه وهذه المنافسة كان البدk لها بأن تأخذ الحركة المسرحية 

 قدمuا إلى األمام كنتيجة حتمية للتنافس.
 

 )  1670-1960وفي حديثنا عن الروkاد نتوقف عند أحد أهم روkاد هذه الفترة ( 
 ) 1978 -1941صقر الرشود ( 

استطاع هذا الرجل وعلى الرغم من مسيرته الفنيkة القصيرة أن يقدkم الكثير      
للحركة المسرحية في الكويت، حفر بها اسمه في تاريخ الحركة المسرحية وأحد 
أهم روادها والمؤثرين في مسارها، بل ومن الشخصيات التي كان لها أثر في 

 ي تاريخ المسرحية الكويتية السيkما المكتوبة.النقالت النوعية ف
واستقر فيها مع عائلته  1950تلقى الرشود  تعليمه في المدينة المنورة العام 

طلب من والده العودة إلى الكويت، لكنه رفض فعاد  1956هناك، وفي العام 
حصل  1967وحده، والتحق بعدها بكلية الصناعة، ولكنه تركها، وفي العام 

هادة المتوسطة بعد عودته إلى الدراسة، ثم حصل على الشهادة الثانوية على الش
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، والتحق بجامعة الكويت قسم العلوم السياسية 1969من البحرين في العام 
227( .بتقدير جيد جدuا 1974وحصل على الشهادة في 

( 
كان أول من رفض تحويل الحركة المسرحية في الكويت من مسرحية      

ية تقتصر على التسلية فحسب، فقد كان يرى بأنk االنصياع تثقيفية إلى مسرح
لرغبة الجمهور لن يعيد الحركة المسرحية للوراء بل لن يسمح لها بالتقدم خطوة 

(لألمام. 
228

( 
اهتم في مسرحياته بالقضية االجتماعية مشاكل األسرة، والحب، ال سيما     

(زواج الشابات من رجال مسنين.
229

( 

كُتب على صقر الرشود أن يولد ويتوفى خارج بالده، فقد عاش سنوات    
. وتوفي بحادث 1950طفولته في مسقط رأسه في الهند مع أسرته حتى العام 

، وقد دفن في الكويت وحضر 1978سير مؤلم في دولة اإلمارات في العام 
الم لسموكب تشييعه عدد من الفنانين رفقاء دربه والشيخ سعد العبد اهللا ا

230(.الصباح
( 

																																																								
 .2013مارس  1، 512يان الكويتية، العدد انظر صقر الرشود عاش حياة السندباد، حسين خليل، الب) (227
 م.1979ابريل 1، 157انظر صقر الرشود مات وهو يبني، فرحان الفرحان، البيان الكويتية، العدد ) (228
 1، 180) انظر القضية االجتماعية في مسرح صقر الرشود، سليمان الخليفي، البيان الكويتية، العدد(229

 م.1981مارس 
 .2013مارس  1، 512انظر صقر الرشود عاش حياة السندباد، حسين خليل البيان الكويتية، العدد  ) (230
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يقول  د. الشطي في ذكرى وفاته " ما أصعب أن يموت فنان، فأنت حينئذ    
تعاني الفقد والتعويض فما بالك إذا كان مثل صقر الرشود عطاءu وبذلًا ونفاذ 

(بصيرة في مجتمع مثل مجتمعنا الذي يعاني النقص دائمuا" 
231

( 
د أهم روادها ومنشئيها، وهكذا تكون الحركة المسرحية في الكويت فقدت أح

 والسبkاقين إلى جعلها مسرحuا هادفًا يحتذى به علمuا ورسوخًا. 
 

وبهذا نكون قد اختتمنا حديثنا عن مرحلة نشوء الحركة المسرحية في الكويت،     
ومحاولة إرساء الحركة األدبية وهي مضمار حديثنا وأصله، ولن نقول بأننا 

ركة المسرحية الفنيkة كلها، بل عرجنا تعريجuا خالل الصفحات السابقة شملنا الح
سريعuا على أهم مسرحياتها وروادها، وسمات كل فترة، وخصائصها والعوامل 
التي أدت لظهورها وازدهارها، وبكل تأكيد لن تتوقف الحركة المسرحية 
المكتوبة والتي تفتقر للنشر إلى هنا، فهي مستمرة على الدوام وحتى يومنا هذا 

حت فيه التلفزة والشبكة العنكبوتية توثق المسرحيات في فيديوهات الذي أصب
مصوkرة، لكن نتوقف هنا آملين أن نكون قد أعطينا لمحة سريعة عن الحركة 

حية (المسرالمسرحية الفنية المرتجلة ممهدين بها للحديث عن ثمرتها اليانعة  
  الكويتية األدبية).

 
 
  

																																																								
 م.1979ابريل 1، 157عن صقر الرشود، سليمان الشطي، البيان الكويتية، العدد ) (231
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 المبحث الثاني
 الكويتةالمسرحية األدبية 

 
محاوالت حثيثة قامت في الكويت؛ إلظهار الحركة المسرحية الكويتية على     

الساحة المسرحية العربيkة، بدءuا من والة األمر، وكل من وضع على عاتقه حمل 
عبء حركة المسرح ونهضتها على ظهره، ومضى في طريق صعبٍ مليء 

المجتمع وطبيعته  بالعثرات وفقدان التوازن في بعض منعطفاتها، إما من
وأيدولوجيته وعاداته، أو من الصراع األزليk بين القديم والجديد في معترك 
الحياة الكويتية في تلك المرحلة، والتي أثرت بطبيعة الحال على حركة المسرح 
فيها، لكنk الجهود استمرت  في محاوالت إنماء وتطوير الحركة المسرحية في 

ى العام الذي بدأت تبرز فيه حركة النشر الكويت، منذ نشوئها األول وحت
 والتأليف.

يقول عبد العزيز السريع بأنk هناك ندرة في كتّاب المسرح وفي األعمال  
(المسرحية المكتوبة. 

232
(. 

بذلك حاولنا ساعين تجميع أكبر قدرٍ ممكن من المسرحيkات المكتوبة المنشورة   
والحديث عنها، وتصنيفها حسب المراحل التي أصدرت فيها، واالتجاه الذي 
ذهب إليه محور المسرحيkة، وال ندkعي الكمال، ولكننا سعينا جاهدين إللمام جّل 

 ألدبيkة في الكويت.ما وقع بين أيدينا؛ لتأريخ الحركة المسرحية ا

																																																								
 ) الكاتب المسرحيk عبد العزيز السريع... مسيرة ثقافيkة حافلة بالعطاء، الجريدة الكويتية.(232
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 ).    1954-1947مرحلة االرتجال (

كنا قد تعرفنا مسبقًا بأن المرحلة االرتجالية قد طغى عليها النصوص     
المرتجلة والمعروضة، إال أنk ذلك ال ينفي وجود بعض نثرات وجهود تأليفية 

 ثمنشورة في المجلّات في تلك الفترة، ومحاولة لفت النظر ألهمية حفظ الترا
المسرحي الكويتي، لكن وعلى الرغم من شحk النصوص المنشورة في تلك 
المرحلة، وعدم اكتمال عناصرها المسرحيkة، وقلة جمال البنية لها، إال أنّه كان 
لها دور هام في ازدهار المسرحية في الكويت، واالعتناء بالنصوص المسرحية 

 وطباعتها.

سرحيات المؤلفة المنشورة في الفترة نفرد الحديث في هذه المرحلة عن الم     
وإن لم تحظ هذه الفترة سوى بالقليل منها مقابلة مع الفنّي  )1948-1954( 

المعروض وهذا أمر طبيعي كون الحركة المسرحية ال زالت في مقتبل عمرها، 
وتصلّب عودها، والعوامل التي ذكرناها مسبقًا من الصراع واالستعمار أو عدم 

الحركة المسرحية األدبية في الكويت وازدهارها مبكرuا، عدا أنk الخبرة قد بطّأ 
ذلك ال يلغي محاوالت مخاضها عن بعض المحاوالت الفردية والتي سنتناولها 

 خالل هذه المرحلة.

وننوه إلى أنk النتاجات التي تمكّنا من العثور عليها أثناء بحثنا الجهيد بين      
بنشر اآلداب المختلفة ال يلغي إمكانية وجود  الكتب والمجالت الدورية المهتمkة

مسرحيkات منشورة لم تقع بين أيدينا، فكّل األبحاث ال تقبل الشمول المطلق، أو 
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الجمع الذي ال يمسkه نقص؛ إنما هي محاوالت لوضع ما وصلنا إليه واطلعنا 
 عليه بين أيدي القارئ المهتم بالتعرف على طبيعة  تطور المسرحية في الكويت.

  م)1947 –(من الجاني  -
في  1947كتبها حمد الرجيب ونشرها في صفحتين في مجلة البعثة عام      

عددها السادس، وتتناول المسرحية قضية تربوية في المجتمع التي تلقى نتائجها 
في سلوك األبناء وتصرفاتهم، ويهدف الرجيب فيها إلى معالجة العيوب التربوية، 

 المجتمع.  والمفاهيم األخالقيkة في
فاألب الثري يبحث عن ابنه الذي هرب بما سرق من منزل والده وحين      

يضبط االبن يتقدم هذا الولد إلنزال العقاب به ولكن (نجيب) ابن عمه الشاب 
وهو أستاذ، يتقدم إلى األب ويحول بينه وبين ابن عمه والعقوبة ألن الفتى السارق 

مع لمسئول عن انحراف الفتى، فقد انصرف لجضحية للتربية السيئة، فالوالد هو ا
(المال وأهمل تعليم أبنائه. 

233
( 

وتتكون المسرحية من فصل واحد قصير وال يعدو سوى محاولة من      
الرجيب كما يقول د. عبداهللا بأنk الرجيب لم يكتب ليمثل؛ ولعّل الرجيب تاق 

( لتجريب قلمه ال أكثر.
234

( 
وعلى هذا فقد كان للرجيب ريادة مستحقة في كتابة أول نص مسرحي مكتوب    

ومنشور وجkه فيه رسالة لآلباء الذين ال يحسنون تربية أبنائهم ثم يبغون منهم 
أفضل السلوكيات والتصرفات، وهذه المشكلة ليست في عصر الرجيب فحسب؛ 

																																																								
 .256انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد عبداهللا، ص) (233
 .256انظر المرجع السابق ص) (234
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وع ها ليست على الشيبل نجدها في وقتنا المعاصر رغم التوعية والتوجيه لكنّ
 واإلطالق.

     kهذه المسرحية تنفي ما ذهب إليه د. الراعي في كتابه بأن kننوه إلى أن
(م. 1948الرجيب وفد إلى مصر ليدرس المسرح في معهدها عام 

235
( 

م على مجلة البعثة، يWذكر بأنk هذه 1947فقد نشر الرجيب مسرحيkته عام       
المبتعثين الكويتيين الذين وفدوا إليها لدراسة  المجلة نشأت في مصر على أيدي

((بيت الكويت)العلوم المختلفة وأسسوا فيها رابطة تخصهم وتدعى 
236

(      
وهذا ما يجعلنا نذهب إلى ما ذهب إليه د. خالد السعود " بأنk الرجيب غادر   

(م" 1945الكويت إلى القاهرة في عام 
237

( 
م السريعة للمسرحيkة بأنk الرجيب ل في الختام يتبين  من خالل قراءتنا  

يكن ذا خبرة واسعة في التأليف أو اإلبداع وربما محاولته كانت تقليدuا ومحاكاة 
لمسرحيkات تأثر بها، فأراد أن يكتب مثلها، ككل الكتاب الذين يبدؤون رحلتهم 
الكتابية بمخاضٍ عسير ويخرجون بنتاجٍ غير مرضٍ لكنّه يحرkك في دواخلهم 

قلم التي ال تنضبk بعد ذلك وهذا ما سنراه في مسرحيته " خروف نيام شهوة ال
 .نيام"

 م) 1948 –( مهزلة في مهزلة  -

																																																								
 .398انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص  ) (235

بيت الكويت: فكّرة مجلس المعارف بتكوين بيت يجمع الطلبة المبتعثين الكويتيين إلى مصر وكان هذا  (236)
 م، وزودوهم بمكتبة وأقيمت فيه الحفالت والعروض المسرحية1945البيت في حيk الزمالك بالقاهرة افتتح عام

 م)1964يناير  1، 1(بيت الكويت بمصر، عبدالعزيز حسين، البعثة، العدد  
 .23المسرح في الكويت، خالد الزيد، ص) (237
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مد أحتعدk المهزلة أول مسرحيkة شعرية وضع فكرتها حمد الرجيب وكتبها      
(  .)238(العدواني

239
وترتبط المسرحية بالمضمون القومي وتجسيد أهم قضاياه  )

(تجسيدuا ساخرuا مباشرuا. 
240

وعلى ما يبدو بأنk العدواني الذي كان أحد طلبة  )
اللغة العربية المبتعثين إلى القاهرة قد تأثر بمسرحيات أحمد شوقي المشهورة 

 الشعر.في هذه المسرحيkة إذ إنّه لم يكن من السهل كتابته هذا النوع من 
وفي ذلك يقول أحمد الشرباصي: " البيت الواحد فيها يقسkم على أربعة     

أشخاص، وكل قسم من األقسام األربعة إما سؤال، وأو جواب، أو اعتراض أو 
(تعليق، ومثل هذه الطاقة غير مشهورة وشائعة"

241
وقد حظيت المسرحية على  )
بالنظم الرصين، ووضوح إعجاب الجمهور ال سيما المثقفين؛ فقد امتازت 
 المعنى، وسالسة األسلوب في قالب نقدي اجتماعي.

ويرى الشرباصي بأنk المسرحيkة منتزعة في فكرتها وحوارها من صميم     
(الحياة التي يحياها العام والجمهور بما فيها من غرائب ومتناقضات. 

242
( 

																																																								
أحمد العدواني شاعر كويتي، أعجب بالمهجرين وفي طريقهم للتجديد، درس في األزهر، وعمل مدرسuا ) (238

، أصدر مع حمد الرحيب مجلة البعثة، شارك في وضع مقررات اللغة العربية، 1954في ثانوية الشعر في عام 
لفنون واآلداب في الكويت له كلمات السالم الوطني (دار يا دار) التي غنتها مديرuا لمجلس ا 1972عين في عام 

 كوكب الشرق أم كلثوم.
 م.1974مارس  1، 96( انظر احمد العدواني، خالد الزيد، البيان الكويتية، العدد  

 .256انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد عبداهللا،  ص) (239
 م.)1974مارس  1، 96الد الزيد البيان الكويتية، العدد ( انظر احمد العدواني، خ

عالم روائي في القصة القصيرة، دراسات نقدية في القصة القصيرة في الخليج، إبراهيم غلوم، المؤسسة ) (240
 .32العربية للنشر، ص

 م.1949يناير  1، 1انظر مهزلة في مهزلة، أحمد الشرباصي، البعثة، العدد) (241
 السابق.انظر المرجع ) (242
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 ومن أبياتها:
 فلسطين باعت لليهود ديارها

 حرفة الجرمقضاةٌ طغاة اتقنوا 
 هو الظلم يرعى الظلم في كل بقعة
(" إنk الحياة كلها مهزلة في مهزلة" 

243
( 

منشور بكامله في كتاب أدباء الكويت في  يذكر بأنk نص مهزلة في مهزلة       
 قرنين للدكتور خالد الزيد. 

ويذكر صالح الغريب بأن دار التأليف في القاهرة طبعت مسرحية " مهزلة في 
(م. 1948مهزلة" عام 

244
( 

 
 م)1949 –( خروف نيام نيام  -

نشرها حمد الرحيب على عدة أقسام في مجلة البعثة (ألشهر مارس، ابريل،    
مايو، يونيو، يوليو، أغسطس ) وتعد هذه المسرحية أول أطول نص لمسرحية 

 كويتية مؤلفة منشورة.
ويرى د. غلوم أنه ليس باإلمكان اعتبار المسرحيات أخيرة الذكر األصَل      

لية في الستينات وذلك ألسباب كثيرة أهمها أن الذي تطورت منه الكوميديا الهز
المسرحيتان لم تعرضا على المسارح الكويتية بل عرضت ونشرت في القاهرة 

																																																								
 1، 308) أحمد العدواني في نص تمثيلي ساخر " مهزلة في مهزلة"، محمد يوسف، البيان الكويتية، العدد(243

 م.1996مارس 
 )  انظر أحمد العدواني بصمات جليلة، صالح الغريب، جريدة الجريدة الكويتية.(244
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وهما تجربتان ال تخلو من التأثر بالجو الشعبي فهي متأثرة بألف ليلة وليلة 
(والشخصيات من التراث العربي. 

245
( 

بuا ألخالقي التي تستقطب جانوال زال الرجيب يحافظ في مسرحياته على الدرس ا
 كبيرuا من اتجاه البدايات المسرحية في الكويت والخليج العربي. 

وتتخذ مسرحيته خروف نيام نيام األحداث التي تدور في العالم العربي فلسفة     
له في مسرحيته، مسخرها في سياق كوميدي، واسم المسرحية يشي بذلك ويدلل 

 الرجيب إيصالها.على كمية السخرية التي أراد 

(أطلق عليها د. عبداهللا تسمية أخرى وهي النعاج النائمة.   
246

( 
وعلى ما يبدو بأنk الرجيب كان مدركًا من خالل نشره لنصوصه المسرحية     

بأهميkة النص المسرحي في الحفاظ على كينونة المسرح في الكويت، لذلك سعى 
جاهدuا إلقرار الحركة األدبية التأليفية المسرحية وكان جهدuا حثيثًا متواصلًا ال 

ماعية والعمل المسؤول المباشر عن سيkما بعد إمساكه زمام إدارة الشؤون االجت
 المسرح في الكويت.

 )247() 1951 –(وفاء  -
نشير إلى أنk البعض اعتبرها مسرحية ربما لتمثيلها على خشبة مسرح نادي   

م وهي قصة تأخذ اتجاهuا رومانسي~ا، تحكي حكاية فتاة جميلة 1951المعلمين عام 

																																																								
 .20-19المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص  ) (245
 1المجلد  1) انظر الحركة المسرحية في الكويت والبحرين، محمد عبداهللا، مجلة دراسات الخليج، العدد(246
 م.1975عام 

 م1951نوفمبر  1) 9)  وفاء، مجلة البعثة، العدد ((247
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تتزوج من ملك الذي يذهب إلى الحرب لتحرير البالد تاركًا خلفه حارسuا لزوجته 
إغواء الجميلة ولما ترفض  طمkاعuا تطغى عليه شهوته اإلجرامية فيحاول

االستجابة لرغباته يلقي  بها في الغابة هي ورضيعها؛ فيجدها زوجها بعد عودته 
من الحرب منتصرuا وقد كان هائمuا حزينًا لظنه بأن زوجته توفيت، ثم تنتهي 

(بنهاية سعيدة. 
248

( 
ي فلم يذكر مؤلف للمسرحية، لكنّها نشرت في العدد التاسع من مجلة البعثة     

م، وقد أشير لها في الكتب التي أرkخت المسرح الكويتي بأنهkا 1951نوفمبر  1
مسرحية، ولكن ومن خالل اطالعنا على جوk النص شعرنا بأنّها أقرب إلى 
القصة من المسرحية؛ لفقدها أحد أهم أركان المسرحية وهو الحوار، فقد قامت 

لجهود المسرحية بشكل أساسي على لغة السرد، ولربما وضعت في نطاق ا
لتمثيلها فني~ا على خشبة المسرح، أما من ناحية النص فهي قصة خالصة باعتقادنا، 
وقد أدرجناها اجتهادuا منّا لتكون في مكانها الصحيح وتنويهuا للمهتم بالمسرحية 

 الكويتية األدبية.
وبذلك نجد بأن المسرح في الكويت منذ نشأته كان له محاوالت في النص      

مكتوب الفصيح كما في المسرحيات الثالث سابقة الذكر، عاكسuا فيها تأثره ال
 بالتراث وطرح القضايا القومية واالجتماعية في قوالب مسرحية.

																																																								
 .270انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد عبداهللا، ص) (248
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وإن كانت محاوالت بدائية كما في (من الجاني) أو محاكاة للتراث العربي 
نا إعدام ووجوده أخرى من حكاياته كما في (خروف نيام نيام ) إال أنه ال يمكن

محاولة وجود النص المسرحي الكويتي، فهذه المحاوالت كانت سببuا في ارتقاء 
النص وإثراءه، وما يميkز المسرحيات الثالث هو حضورها في ظّل سيطرة 
النص المسرحي المرتجل ونشرها، فكانت لبنة األساس في المسرحية األدبية 

 الكويتية.
ة األدبية، فقد غلب عليها التأليف ثم  بعد ذلك ركدت الحركة المسرحي     

المرتجل طوال تربع المسرح الشعبي على عرش المسرحية الكويتية،  وقد 
اتسمت بأنّها غير مكتوبة وال منشورة، والنصوص التي كتبت بعد قرار إدارة 

م كثير منها ضاع ولم يبق سوى ما تم الحديث عنها في المجالت 1958الشؤون 
م يذكر أنه ذُكر لهما تلخيصuا 1961اليد، فتحنا) عام والكتب مثل مسرحيتي (تق

فقط ولم نعثر على نصٍ كامل، وقليٌل من مسرحيkات الستينات  نشرت في أعوامٍ 
ال تندرج في تصنيفنا هذا، سنعرض لها بشكلٍ مفصkل في مراحلها المختصkة 
 ةالتي ازدهرت فيها حركة النشر والتأليف، فقد اهتمت الحركة المسرحية بقضي

نشر المسرح الكويتي، والحفاظ على اإلرث المسرحي، ولم يقتصر االهتمام 
بالحركة المسرحية من قبل المؤسسات األهلية فحسب، بل اهتمت الحكومة السيkما 

 إدارة الشؤون والعمل بهذا الشأن.
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 )1990-1970مرحلة ما بين التأصيل واالرتجال (

 
تُقبُل الحركةُ المسرحيkةُ الكويتية على مرحلة� جددة� ومستقبلٍ أفضل يتعلقُ      

بالتركيزِ على كيفيkة� المسرحيkة الكويتية ال كمkها، بعد أن استطاعت اثبات وجودها 
وتكوين قاعدة جماهيريkة واسعة لها خالل العقدين السابقين؛ فقد تمكّنت من القفز 

من خالل اهتمامها بتوثيق مسرحيkاتها، ونشرها حفاظًا خطوةً جديدة إلى األمام 
على إرثها المسرحي، وتعزيزuا للمسرحيkة األدبية، بعد أن كانت سابقًا مسرحuا 
فني~ا مع ندرة المسرحيkة األدبية المنشورة والذي طغى على نشرها جهدuا فردي~ا 

 تمثل في الكاتبين حمد الرجيب وأحمد العدواني.
اتسمت هذه المرحلة بسمات� عدkة أهمها ركود الحركة المسرحية الفنيkة الكويتية،   

ويرى د. حسن العلي أنk السبب في ذلك يعود إلى أنk الكتابة المسرحية ليست 
باألمر السهل، وأعاد سبب توقف الكتاب عن الكتابة المسرحية إلى إدراكهم أن 

(المسرح بحاجة إلى علم ودراية. 
249

النقد السلبي سببuا آخر لركود  ويضيف )
الكتابة المسرحية وعدم ازدهارها، ويعود ذلك إلى موجة النقاد الذين اتخذوا من 
النقد وسيلة إلبراز عضالتهم الثقافيkة مما أدkى إلى فقد الثقة بالكتاب الكويتيين، 
سبkب ذلك في توجه الفرق إلى المسرحيات العالمية الجادkة وتهميش المسرحية 

																																																								
 1، 95االندفاع والركود، حسن العلي، البيان الكويتية، العدد ) انظر حركتنا المسرحيkة بين (249

 م.1974فبراير 
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ويتية، لكنk الجمهور لم يWقبل عليها؛ وذلك لبWعدها عن مشاكل الفرد في المجتمع الك
( الكويتي، وهذا ما سبب الجمود والركود في الحركة الفنّيkة.

250
( 

حديثنا لن يكون مركّزuا على الحركة المسرحية باتجاهها الفني، ولكن ما    
لحركة المسرحkية األدبية ذكرناه له عالقة مؤثّرة وعاملًا هامuا في تأخر نهضة ا

 الكويتية، فكان البدk من التعريج عليها، وعرض عوامل تأخرها.
وترى الباحثة بأنk قلة المسرحيkات المنشورة في هذه المرحلة ال يعني ركودuا 
بمعناه الحقيقي، بل هو مخاضw عسير في مسيرة المسرحية في الكويت، والتي 

احية الكيف األدبي القائم على ركائز تسعى للنهوض بالحركة المسرحيkة من ن
 المسرحية األدبية وعناصرها.

والسبب في تسمية هذه المرحلة بالتأصيل واالرتجال قد يعود إلى أنk الحركة    
المسرحيkة في هذه الفترة ال زالت مترنحة بين االرتجال التي اعتادت عليه وبين 

قلل واالنسجام لكنk ال ن التأصيل الذي ترجوه، فقد نُشرت نصوصw تفقد الوحدة
من قيمتها في طور نهضة الحركة المسرحيkة في الكويت التي أدت إلى ظهور 
نصوص مسرحية متحررة من أثر االرتجال سيكون لها أثرuا في رفعة المسرحية 

.kالكويتية على مستوى العالم العربي 
لعزيز م نشر حوار على مجلّة البيان مع الكاتب عبد ا1974في عام         

السريع  يتحدkث فيه عن حركة التأليف في المرحلة فرأى بأن  حركة التأليف 
في الكويت تتطور ولكن بشكل محدود، مع هذا هناك بعض المحاوالت الجيkدة 
التي ال يمكن إغفالها، وأشار إلى أنk حركة التأليف ليست مقتصرة على المسرحية 

																																																								
 ) انظر المرجع السابق.(250
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لرواية لم تكن معروفة بعد في هذه بل هناك قلّة من يكتبون القصkة والشعر، وا
(المرحلة. 

251
( 

أحصينا خالل هذه المرحلة ما ال يقّل عن عشرين مسرحية كويتية، كتبها      
عدkة كُتاّب، وقد أدرجناها في المسرد لمن أراد االطالع عليها، ونكتفي في هذا 
السياق بعرضٍ سريع ألهم مسرحيات المرحلة، وعرضنا ليس على سبيل 

والحصر بقدر ما هو تمثيلًا يوضkح سمات العصر، ويبيkن مدى تقدم  اإلحصاء
وسير نهضة الحركة المسرحيkة في الكويت، نوضح فيه آراء النقاد، ومضمون 

 المسرحية وتاريخ كتابتها وتاريخ نشرها.
 ومن أهم مسرحيات هذه المرحلة ما يلي:

 م)1971 –(فرحة العودة  -
لم يتوقف محمد النشمي بتوقف المسرح المرتجل، بل استمر في تقديم      

جهوده؛ ابتغاء في رفعة المسرحية الكويتية القائمة على ركائز أدبية، وإن لم 
يكن استمراره طويلًا إال أنه تماشى مع التطورات الجديدة بعد استقدام زكي 

 م.1963طليمات، وكتب مسرحيته (فرحة العودة) وعرضها عام 
تتناول المسرحية حياة البحر والغوص والسفر وقد كانت تمثل الحلم المثالي      

في خيال الكويتيين، أشاد النشمي في بداية المسرحية برجال البحر، وحدد 
ثين عامuا في ديوانية النواخذة للمسرحية زمانًا تجري فيه الحكاية قبل ثال

252(.أبوعبداهللا)(
( 

																																																								
 م.1974فبراير  1)، 95) انظر حوار مع عبدالعزيز السريع، حسن مبارك، البيان الكويتية، العدد ((251
 م.1974فبراير  1، 95العدد) انظر المسرح الترفيهي الكويتي، محمد عبداهللا،  البيان الكويتية، (252
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بو عبداهللا السفينة البنه وحفيده، اللذين يخرجان في وفي المسرحية يسلم أ    
أول رحلة تتعرض السفينة للغرق، وينجو االبن والحفيد؛ ليجدوا أنفسهم على 
شاطئ جزيرة مهجورة، فيعيشان حياة بدائية ألشهر، حتى تأتي احدى السفن 
وتحملهم إلى الهند، ومن هناك يبعثون برقية إلى الكويت، وحين يصلون وطنهم 

(دون رفاقهم في السفينة قد نجو جميعuا. ج
253

( 
يقول النشمي في مقدمة نص المسرحية " استوحيت وقائعها من تراث ذلك 
الماضي المجيد ومن حياة أولئك األجداد، أعيد إلى الذاكرة حوادث قد تكون 

254( مرkت مع أي شخص"
( 

 من خاللومن هذا نلحظ بأنk النشمي يتخذ من التراث رمزيkة لمسرحيkته،      
استرجاعه للماضي الكويتي، ونتساءل هنا هل نجح النمشي في تسخير التراث 
في مسرحيته بما يتناسب مع نهضة الكويت وانفتاحها على الحضارة بعد 

 االستقالل؟
وفي ذلك يقول د. غلوم بأنه من الصعب أن تكون هذه المسرحية من قبيل     

البحارة أوحت له بكتابة النص، االستلهام إال إذا كان المقصد أن بطوالت 
ويضيف لو أن هذه المسرحية قدمت في فترة ازدهار حياة البحر والغوص في 
الكويت لكانت مثيرة للضحك، ولكنها قدمت في مرحلة ازدهار االقتصاد 

(والرفاهية في الكويت. 
255

( 

																																																								
 ) انظر المرجع السابق.(253
 .5) مسرحية فرحة العودة، محمد النشمي، ص(254
 .474) انظر األدب في الكويت خالل نصف قرن، مجموعة نقّاد،  ص(255
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ويرى د. عبداهللا بأنk هذه المسرحية تنتمي إلى عالم الحواديت والغرائب عالم   
ألف ليلة والسندباد، ويضيف بأنk الحوار فاتر ال يرتبط ارتباطًا نفسي~ا وعضوي~ا 
بالموقف، ويمثل على ذلك بحوار دار بين عبداهللا وابنه خالد الذي يوشك على 

ب: " ال تبكي يا ولدي، الرجال ما تبكي الغرق، وقد كان متشبثًا بقطعة من خش
جال، كثار يا ولدي اللي ماتوا وقت المتاعب، وهذه الشدائد هي اللي تخلق الر

 البحر...."  في
ويعلّق د. عبداهللا بأنk هذا الحديث يجري بين اب وابنه وهم مستريحين في  

فاسه فظ أنالديوانية، أو قد يكون وصية أب البنه، وليس حوارuا مع ابنه الذي يل
(في البحر. 

256
م وعدkل عليها، 1971يذكر بأنk المسرحية نشرها النشمي عام  )

وأضاف ثالثة فصول ولعل هذا ما جعل د. عبداهللا يقول: ربما لو بقيت المسرحية 
على صورتها القديمة المتخيkلة، حين كانت من فصل واحد لتحقق فيها التماسك، 

257( ط معاني البناء المسرحيها من أبسلكن التعديل واالمتداد حرم
وعلى ما  )

يبدو بأنk النشمي ال زال محافظًا على النمط االرتجالي التلقائي وإن كان من 
أوائل من بادر بكتابة ونشر نص مسرحي كويتي، ولعّل ذلك يعود رضوخًا 
للقرار الذي ينص بضرورة النص المسرحي إلمكانية تمثيل المسرحية، وبذلك 

ي االرتجالية لكنها بنصٍ مكتوب، ورغم تلقائية نصه ال نجد النشمي استمر ف
نستطيع التقليل من شأن المسرحية ودورها في طور نهضة المسرحيkة الكويتية 
السيkما وأن النشمي كان من الرواد األوائل في االتجاه االرتجالي والمكتوب، فقد 

																																																								
 م.1974فبراير  1، 95) انظر المسرح الترفيهي الكويتي، محمد عبداهللا، البيان الكويتية، العدد(256
 السابق.) انظر المرجع (257
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ا للكتابة بابuخلقت مسرحيته مساحة إلمكانية الكتابة باللهجة الكويتية، وفتحت 
 المسرحية التي ترتكز على أسس أدبية.

 )1971 –( مدينة بال عقول  -
مسرحية للكاتب المسرحي الكويتي سليمان الحزامي، نشرتها المطبعة العصرية  

تعدk المسرحية من مسرح الخيال العلمي، و ،م طبعتها األولى 1971بالكويت عام 
والتكنولوجيا، وفيها يالمس وتحاكي مسألة هامة من قضايا عصر الحداثة 

الحزامي االنفتاح الكويتي على الحداثة والصناعة، فقد أصبحت مسألة خضوع 
يقول و ،االنسان لآللة من القضايا البارزة في العالم ككل وليس الكويت فحسب

سليمان الحزامي في مقدمة مسرحيته " إنها محاولة للمشاركة في تصوير واقعنا 
258( "النسانالالهث نحو استقالل ا

( 
 »مدينة بال عقول«وقال الحزامي في حديثه عن المسرحية: "مسرحية 

كتبتها متأثرuا بمسرح التغريب، أيامها كانت الثورة العلمية ونزول اإلنسان على 
القمر، وقد قفز ببالي سؤال هل لآللة أن تتحكم في اإلنسان كان مفهومuا عبثيuا 

(." وكانت مسرحيتي األولى
259

( 

في المسرحية تسكن قوى القهر التي تسحق روح اإلنسان، وتستغل قدراته،   
 .وتسخره لخدمتها، وتسلط الضوء بشكل اساسي على تحكم اآللة باإلنسان

وفي ذلك يقول د. العشري تركز المسرحية على فكرة سيطرة اآللة على   
االنسان، والقضاء عليه وجعل المجتمع التكنولوجي في حاجة حقيقيه لها، وبذلك 

																																																								
 م.1996يوليو 1، 1) االغتراب التكنولوجي في مدينة بال عقول، أحمد العشري، مجلة عالم الفكر، العدد(258
 (موقع إلكتروني)) سليمان الحزامي: إلى متى يحبط المثقف والمفكر العربي؟ جريدة النهار. (259
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حققت سيطرته على الحاجه المادية، و الفكرية. والسيطرة على االخيرة مهمة 
كتاتوريk ال يناسب الفكر الديلمجتمع السيطرة؛ فالفكرة تمثل القوه النقديkة وهذا ما 

kالشمولي.  )
260

( 

أقرب إلى مفهوم  (مدينة بال عقول)وقد اعتبر د. نديم معلّا مسرحية   
261( االغتراب

(. 
ويعدk مصطلح االغتراب من أكثر المصطلحات تداولًا في الكتابات التي       

تعالج مشكالت المجتمع الحديث، وخاصة المجتمع الصناعيk المتقد�م وبالذَّات 
262( .الدول الرأسمالية

( 

ولعّل الحزامي يريد في مسرحيkته غربه االنسان عن انسانيته وتجرده منها،    
 .زله عن حريته، وخضوعه لآللة، وفقد هويkته وإدراكهو تكمنW غربته في تنا

ويظهر االغتراب من مشهد انزعاج الرجل الثري من جراء ما نشرته كل     
قبل انطالقه إلى المشترى و الصحف حول سقوط الصاروخ وانفجار 

263(ةالزهر
من هذا نخلص إلى الغربة التي يقصدها د. ملّا فقد صنع اإلنسان  .)

 ففي، أصبح يخشاه و ينزعج منه؛ لعدم تمكنه من التحكم بهالصاروخ ثم 
المسرحية يدعو العبد األكبر لتكوين مدينة آليkة ال صوت فيها أو فعل لإلنسان، 

																																																								
يوليو 1، 1عالم الفكر، العدد) انظر االغتراب التكنولوجي في مدينة بال عقول، أحمد العشري، مجلة (260
 م.1996
 .513) انظر األدب في الكويت خالل نصف قرن، مجموعة نقّاد، ص(261
يوليو 1، 1) انظر االغتراب التكنولوجي في مدينة بال عقول، أحمد العشري، مجلة عالم الفكر، العدد(262
 م.1996
 المرجع السابق. )(263
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الذي هو ليس أكثر من رقم، ال رأيي له وال أحالم وال طموحات وال احساس 
دا ع اآللة غواالغتراب و الحقيقيk فيها يكمن بأن االنسان الذي صن  .وال أفكار
264( .عبدuا لها

( 
وهذا ما حقّقه عصر الحداثة واالنفتاح التكنولوجي؛ فقد استعبدت       

التكنولوجيا الناس، ونمkطت الوعي الجمعي لهم، من خالل تعميم أفكار ملّاكها 
 .للمستخدمين، الذين سجنوا عقولهم بأيدي اآللة عن رضuا وقناعة

بأنk االغتراب في مدينة الحزامي قائم على وقد ذهب إلى ذلك د. ملّا فقد رأى 
تنميط العقول و إلغاء كل ما يميkز شخصية عن اخرى، ويعلق بأن اغتراب 
االنسان ال يمكن أن يستمر طويلًا؛ فإنه البدk أن يتمرد و يحتج ويطالب بالتحرر 

265( .من اآللة
( 

يقول د. ملّا بأنk العالم الثالث ال يعاني من اغترابه في عالقته مع اآللة،       
أو نظام شمولي وما تبع عنه من عسف وقمع ومصادرة الحرية؛ فهذه احتماالت 
ال تناسب الواقع الكويتي، وعلى ما يبدو بأن االغتراب الناشئ ناتج عن التعبير 

 .لة نادرة في النص المسرحي الكويتيعن نزعة كونيkة همkها االنسان و هي حا

)
266

ونقول بأنk الدكتور ملّا خرج إلى غير ما أراد الكاتب كما يظهر في مقدمة   )
المسرحيkة التي صور فيها الواقع الالهث لمجتمعه، وكما نعلم بأن الكاتب ال 
 ،يخرج عن قضايا مجتمعه وأمته فهو يسخر طاقاته ليجسد قضاياه ويصورها

																																																								
 .513اد،  ص) األدب في الكويت خالل نصف قرن، مجموعة نقّ(264

 .514انظر المرجع السابق، ص (265)
 .515) انظر المرجع السابق، ص(266
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أنk الحزامي صدقت رؤيته المستقبلية؛ ففي الوقت الحاضر لم يعد وبهذا نقول ب
لدى االنسان قدرة على التحرر من اآللة، فقد أصبح غريبuا عن نفسه، وعنها 

 وهو صانعها.
وإن قلنا بأنk الكاتب الحزامي تأثر باألدب الغربي فهذا من الطبيعي؛ إذ إننا  

 ا.نتأثر دائمuا بما يحاكي واقعنا ويصوkر حياتن

 م)1975 –( دقت الساعة  -
م، 2000مسرحية للكاتب سعد الفرج تصور الكويت وقد جفّ نفطها عام    

فوجد أهلها أنفسهم أمام خيارين إما الهجرة وإما الموت وكان من الطبيعي أن 
م كان 1975يWحدث ظهور النفط نقلة في بنية المجتمع الكويتي، فحتى عام 
لة هذه المرحالغوص وصيد السمك العمل الرئيسي لسكان الكويت، وقد تميزت 

267( .بقسوة الحياة، وتميkزت كويت النفط بسهولة الحياة
 ( 

في هذه المسرحية يصور الكاتب الكويت التي تستنزفها حياة االستهالك 
والخدمات وعدم االنتاج في صورة هزلية بالغة المرارة يختصرها في سؤال 

(ماذا أعددتم من المستقبل األسود؟ 
268

اوي) نجد فيها بطل المسرحية (علّ )
الشخص المحدث الذي يعارض حياة االستهالك التي يعيشها أفراد أسرته، 

																																																								
) انظر تجربة مسرح الخليج العربي في الكويت ( دراسة تحليلية)، أحمد أبو مطر دراسات الخليج (267

 .17، ص16والجزيرة العربية، العدد
 .90م، ص المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوانظر ) (268
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فيدعوهم إلى العمل والتصنيع، لكنّه في نفس الوقت يكون متهمuا بالجنون، 
(ومعزولًا ومطرودuا.

269
( 

وتدرج هذه المسرحية ضمن المسرحيkات السياسيkة الساخرة التي تعالج     
و التي تزامنت مع اكتشاف البترول، فقد طرح  االنفتاح الكويتي على الصناعة،

 سعد الفرج في المسرحيkة قضيه فصل السياسة عن الدين.
  kمن خالل مشهد (عالوي) الذي قال السياسة شيء والدين شيء، ولذلك تعد

بوابة الفرج إلى أروقة السياسة، إال أن سعد الفرج لم  (دقت الساعة)مسرحية 
يتابع تقديم المسرح السياسي؛ وذلك ألسباب كثيرة منها تهديدات وصلت الكاتب 

م، وهذا ما جعله يتوجه إلى 2000وتالعب بعض زمالئه في نص الكويت 
المسرح الخاص فقدم مسرحية (انني صامت) لكنk المضايقات الحكومية لم تنقك 

270( .، بل الحقته من مسرح آلخر ما أجبره على تقديم قضايا إجتماعيةعنه
( 

باختصار فإن المسرحkة تدور حول شخصٍ يشاهد حاضره، ويتخيkل      
المستقبل؛ في وقت كانت الكويت تعتمد اعتمادuا كليا على البترول وتفتقر إلى 

 ، فكانت في ذلك مجرد بلد� مستهلك. الصناعة
ية واقعية سياسيkة، ولعلّه أراد لفت االنتباه إلى ضرورة يتطرق الفرج إلى قض

 االنتباه لقضية اكتشاف النفط، واستغالها كويتي~ا فيما يكون في صالح البالد.
 م) 1975 –عشت وشفت ( -

																																																								
 .91) انظر المرجع السابق، ص(269
م، فادي عبداهللا الجريدة 2000) انظر سعد الفرج حالة النبوءة موجودة في الكويت منذ الكويت سنة (270

 .2015يونيو  28الكويتية، 
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 1975تها مطبعة حكومة الكويت عام مسرحية للكاتب سعد الفرج أصدر    
الحضور لمجتمع القرية  فيها يعيد الفرج، وم١٩٦٤ عاموقد كتبها الكاتب 

الزراعية متناولًا نمطها الثقافي والذي يظهر في أبٍ يتمسك بالعادات والتقاليد 
ي يقول د. الراع، الموروثة، وأبنائه الذين شهدوا االنفتاح الثقافي والحضاري

271(.م1964بأنها أوkل مسرحية كويتية يكتبها مؤلفٌ من الكويت عام 
( 

رر كلمة أول في جّل مسرحيات كتابه، فمسرحية ونقول ما بال د. الراعي يك
(عشت وشفت) لم ولن تكون أول مسرحية ال من حيث التأليف وال من حيث 
النشر؛ فقد سبقها سواء في االتجاه المسرحي الفني أو االتجاه المسرحي األدبي 

 مسرحيات عدkة كما أشرنا مسبقًا.
اهللا فيقول "ولكن من وجهة ولعّل ما ذهب إليه د. الراعي يوضحه د. محمد عبد  

فنية فهي أول مسرحية يستقيل بها المسرح الكويتي عن أي معونة اخراجية أو 
(  "تمثيلية أو كتابية

272
( 

وقد جرى تحويل نص المسرحية من العامية الكويتية، إلى لغة فصحى تميل     
(إلى التقعر

273
 ،  وأصدرها سعد الفرج في كتاب مع مسرحيkة (دقت الساعة) )

 .)م2000(الكويت  أو
ونعتقد أنه من الصعوبة نقل النصوص الى اللغة الفصحى وهذا ما يضمن      

274( .لها البقاء، وليس التسجيل الصوتي أو المرئي هو الذي يضمن لها البقاء
 ( 
																																																								

 .403) انظر المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، ص (271
 .312عبداهللا، ص) الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد (272
 ) انظر المرجع السابق.(273
 ) انظر المرجع السابق.(274
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تصوkر المسرحية الصراع بين أجيال ثالثة حول مفهوم التقدم، فيراه أبو فالح   
األب في التمسك بالقيم الموروثة، ويراه ابنه فالح في مجارات روح العصر 
واألخذ باألسلوب الحديث في العيش، حتى إنه يجبر زوجته على ارتداء اللباس 

 .ديثةالعصري، واالبن االصغر سالم في تلقي العلوم الح
ورغم أن المسرحية استطاعت طوال فصلين الحضور النمطي لمجتمع القرية 
الثابت الجامد، إال أنّه في الفصل الثالث يذهب بالمسرحية ويكسر الحضور 
النمطي، من خالل الحديث عن تغير المفاهيم التي طرأت بعد مرور عشر 

275( .سنوات على أحداث الفصلين األول والثاني
( 

أزلي أبدي دائم ما دامت الحياة وهذه  الصراع بين القديم والجديد وهذا        
األزمة االجتماعية ال تخص الكويت وحدها؛ إنما هي طبيعة الصراع االنساني، 
والذي يحصل بسبب التغيرات األيدولوجية الفكرية من زمن آلخر من خالل 

 ها.ياة وتطورير مفاهيم الح، بتغالتمرد على الوعي الجمعي لألجيال المتغيkرة

 مسرحية القادم -
م، ذات الفصول 1978مسرحية  للكاتب سليمان الحزامي، نشرت عام      

الثالثة تطرح أمورuا تعالج واقع إنسان القرن العشرين، اإلنسان الضائع و الباحث 
عن نهاية مستقرة لهذا الضياع، وتعد من المسرحيات التي تدعو للتحليل 

 (العبث)، تحتويوالتفكير، إذا إنها تأخذ في اتجاهها محور المسرح الالمعقول 
المسرحية على عقدة االنتظار والترقب السائدة في مسرح العبث والتمرد، وهي 
عقدة مفتوحة عادة لحراك الرؤية الذهنية و الفلسفية و لتقنيات تصاحب القارئ 
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في رحلة بحثية معقدة، كما هي حال شخصيات هذه المسرحية، إنهم ينتظرون 
وية... لكنه قادم يرتبط بكل ما يكفرون به و قادمuا ال اسم له، ال مالمح و ال ه

(ما يحلمون به. 
276
( 

 )1980 –(ضاع الديك   -
مسرحية الصراع الحضاري الذي يمرk به العالم في القرن الماضي، السيkما      

بعد االنفتاح على الحضارة الغربية بشكل عام وعلى الكويت تحديدuا بعد النفط، 
فقد مثلت المسرحية الصراع األزلي بين األيدولوجيات المتغيرة والمتفاوتة من 

ية اهيم والفكر؛ لتصل إلى نتيجة حتمحيث االختالف في العادات والتقاليد والمف
 إما النبذ أو التأقلم.

ضاع الديك مسرحية من ثالثة فصول للكاتب عبد العزيز السريع، وهي       
(آخر مسرحية كتبها بمفرده قبل أن يضم جهده إلى جهد صقر الرشود. 

277
( 

 يتجسد الصراع في أسرة كويتية تتكون من أبٍ طاغٍ وأمٍ  ساخطة؛ وسبب سخطها
رجع إلى زواج زوجها من امرأة هندية قبل ثالثين عامuا حينما ذهب إلى الهند، 
وقد اضطر إلى البقاء فيها بسبب الحرب العالمية الثانية، أنجب منها طفلًا 
(يوسف) ثم طلقها وتركها مع ابنها وعاد إلى الكويت، بعد ثالثين عامuا قضاها 

ا ائلته وقد كان يحمل فكرuا غربيuيوسف في (لندن) عاد إلى الكويت باحثًا عن ع
على إثر تأثره بالمجتمع الغربي الذي قضى فيه ذروة شبابه، فتتأزم المسرحية 
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هنا، إذ يحدث ظهور يوسف تصدعuا في األسرة، ويتسبب بمشكالت تمس تقاليد 
مجتمعه المحافظ، فيعجب بجمال سارة مخطوبة أخيه، وتعجب سارة بشخصيته 

ثور صبح ضحية انفتاحه وثقافته الغربية؛ فيغضب سالم ويالمتفتحة، فيستغلها وت
والذي يحبها حبuا صادقًا، ويعرض على أخيه يوسف الزواج منها، لكن يوسف 
يهرب بحجة أن ما جرى بينه وبين سارة كان برضاها، إال أن األب يصر على 

(زواجهما، ويوم الزواج يخدع يوسف أسرته ويهرب عائدuا إلى لندن. 
278

( 
ن زيدان بأن الصراع يتمثل في اتجاهات عدkة أولها صراع مكاني بين ويرى اب

الشرق والغرب، وصراع ديني بين المسلم والمسيحي، وصراع بيولوجي بين 
279( .األنثى والذكر

( 

ويظهر الصراع المكاني من خالل الثقافة والعادات الشرقية التي تتمثل 
ن فض العالقات المنفتحة بيفي عائلة (يعقوب) المسلمة المحافظة      التي تر

االنثى والذكر، بخالف الثقافة الغربيkة التي تتمثل في الوافد إليها (يوسف) 
 .المسيحي العابث بتقاليد المجتمع الكويتي، المنفتح في العالقات مع الجنس اآلخر

وتبقى المسرحية في حالة مد وجزر، وتأقلم ورفض، و الرغبة في البقاء والطمع 
280(.ين مجتمعين مختلفين في القيم والعاداتفي الهروب، ب

( 
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ذهب النقاد إلى أن موضوع المسرحية يحتمل تفسيرات عدة واختلفوا في     
ذلك، فقد رأى د. محمد حسن عبداهللا بأن المؤلف أراد أن يكشف عن جانب 

ورأى وليد أبو بكر بأن  .الصراع بين الوراثة، والبيئة، والغريزة، والتربية
رة عن مواجهة بين حضارة و حضارة وما يتولد عنها من قيم المسرحية عبا

ايجابية، ويرد د. أحمد مطر بأنها صراع بين مجتمعين مختلفين في العادات 
(والتقاليد، ركّز فيها السريع على نتيجة النبذ، وعدم تقبل الوافد. 

281
( 

وأيuا كانت اآلراء إال أن هناك إجماع على أن ثمة صراعٍ حضاري قائم في 
المسرحية، ويبرز تأثير الحضارتين الشرقية والغربية باختالف الثقافة والعادات، 
وكان حري� بالكاتب أن يميل إلى تقبل الحضارة الوافدة وفهمها واحتوائها وعدم 
لفظها سريعuا وتصحيحها بما يتناسب مع المجتمع وظروفه وتقاليده، وكبح جموح 

مع ة، وتسخير الثقافة الوافدة لصالح المجتانفتاحه بما يتالءم مع الثقافة الشرقي
الشرقي الذي ال يمكن أن يرفض تأثره بالثقافة الغربية كليuا، ال سيما في عصر 
 الحداثة الذي يتربع الغرب على عرشه، وقد تمثل هذا التأثر في شخصية (سارة).

والصراع بين الحضارتين كان من الطبيعي أن يتمخض عنه صراعات     
راع بين مفهوم الحب الصادق الذي تمثل في (سالم) خطيب سارة أخرى، كالص

والذي تنازل عنها ألخيه حتى يستر ما ارتكبه من إثم، وحدث بين األخوين 
صراع فسالم يهمه أمر سارة، بينما (يوسف) الذي تمثل فيه الحب النفعي الجنسي 
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ث سيحدوالذي عبث بسارة وكأنها من بنات مجتمعه، ولم يعبئ بمسؤولية  ما 
 بعد أن قضى حاجته منها.

يرى د. الراعي بأن المسرحية تتطرف في طيkاتها لمشاكل عدkة منتقدة في المجتمع 
الكويتي وهي تسلط األب، وانكسار األم، وتمرد األوالد، والزواج من بيئة 

282( .أخرى
( 

ولعلّها ظاهرة مقلقة ظهرت في المجتمع الكويتي ظهرت مع الوافدين أو األجانب 
الكويت، إذ إننا نجد الحديث عن هذه الظاهرة في أشكال أدبية أخرى مثل في 

سعود السنعوسي) وغيرها من القصص  -الرواية كما في رواية (ساق البامبو 
 .المنتشرة في المجالت والمقاالت حتى يومنا هذا ال سيkما الزواج من البدون

يجسد الواقع ويصوره، تعدv المسرحية من األدب االجتماعي الواقعي، الذي     
ويفسر سلوكياته، وتفكيره، وطبيعة األيدولوجية التي تتمايز بها المجتمعات، فكان 
هذا الصراع طبيعي في مجتمع الكويت الذي تتكشف له مفاهيم جديدة بفعل 
الثقافات الوافدة التي أدت لظهور ظواهر وتيارات متنوعة، قام على إثرها صراع 

 ن المحافظة والتجديد.بين القديم والحديث وبي
 

وقد ذهب ابن زيدان في هذا الشأن بأن المسرحية تجسد المعاني اإلنسانية     
والجوانب النفسية، وتمثل االتجاه الفكري للحركة المسرحية في الكويت من خالل 
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تركيزها على قضايا االنسان المعاصر، وتحليله نفسيuا، ودراسة سلوكه، وتعامله 
(لمحيطة به. مع القوى األخرى ا

283
( 

في الختام تعدk (ضاع الديك) من المسرحيات التي القت نجاحuا ودراسة من   
النقّاد والمهتمين بالمسرحية العربية؛ وذلك لنصkها الجيد وواقعيkتها، ودالالتها 
التي تالمس الوقع العربيk ككل، والتي تكمن في ضرب العادات عرض الحائط 

نقيح، ومحاولة الصراع مع نتيجة لالنفتاح الالواعي، دون احتضان زفهم وت
الثقافات الدخيلة ولفظها على الدوام، وهذا ما يتنافى مع الطبيعة اإلنسانية التي 
ترغب في التجديد السيما إن المست رغبات حريkتها، لذلك تعدk المسرحية نقدuا 

 .لمساوئ االنفتاح مع لفظه دون عالجه

 (المسألة) -
بعد أن كتبها ، "م 1982ت عام مسرحية للكاتب سليمان الحزامي، أصدر    

محمد رجب  –بحث على من يقرأها و يعطيها عالمة نشر فذهب إلى الدكتور 
و قرأ عنها و كانت تتحدث عن زواج قطر الندى و كان متخصصا في  -النجار

األدب الشعبي. فقال له هو عالج زواج قطر الندى و أسقط على الواقع فأهداه 
(  المسرحية."

284
( 

تحكي عن البذخ و عن ما يمكن أن يؤدي إليه من ضعف و  هي مسرحية "
ضياع، حيث إن من أهم أسباب سقوط حWكم ابن طولون في مصر كان زواج 
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قطر الندى الباذخ، الذي ساعد في إخواء الخزائن المصرية، و بالتالي في سقوط 
285( ."الحكم الطولوني و انتهاء الدولة الطولونية

( 
 يوم الطين -

مسرحة للكاتب سليمان الحزامي، تحدث فيها عن ملك غرناطة المعتمد بن    
عبkاد األمير األندلسي وانهيار دولته والخضوع للنسقية المتحدرة حول المرأة 
ودورها الكيدي فقد تركت زوجة عبkاد زوجها وانضمت للمنتصر الجديد متنكرة 

رأت فيه العمال يغوصون لحب بن عبkاد وما صنعه لها خاصة (يوم الطين) الذي 
بأقدامهم في الطين، فتمنت الغوص في الطين مثلهم فما كان من ابن عبkاد إال أن 
جهز لها نوعuا آخر وهو التبن المخلوط بالمسك والدWهن والزعفران؛ فكان هذا 

(هو يوم الطيب لها ال الطين، لكنّها خانته فكان يوم خيانته يوم الطين له. 
286

( 
(مد العشري بأن المسرحية من مسرح اإلسقاط السياسي. ويرى الدكتور أح

287
( 

 
 

عدkة نتجت عن التغيkرات األيدولوجية والثقافية  اتخذت هذه المرحلة اتجاهات�    
واالقتصادية التي مرkت بها الكويت السيkما بعد االنفتاح الكويتي على العالم بعد 

ليها تجسيد الواقع ، محاولة في الوجهات التي ذهبت إ1961االستقالل عام 
والمجتمع وإيصال الصورة المرادة باستخدام تيارات متنوعة، ومن أهم 
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االتجاهات التي الحظناها خالل هذه الفترة، والتي توصلنا لها من خالل دراستنا 
 السريعة لعدة� مسرحيkات� من هذه المرحلة ما يلي:

 االتجاه الواقعي: .1
قعيuا في جلها؛ لمالحقة التطورات اتجهت المسرحية الكويتية اتجاهuا وا   

والتغيرات التي تحتّم على الكتّاب المسرحيين عكسه في أعمالهم، وتسليط الضوء 
على أهم القضايا الطارئة والمستحدثة، بعيدuا عن المثالية، فالتطور السياسي 

 باستقالل البالد، والتطور الصناعي باكتشاف النفط.
ما في الذي نما وصقل باهتمام الدولة بالثقافة السيkوال يمكننا استثناء التطور الثقا

(م 1964الحركة المسرحية من خالل إنشاء معهد مسرحي كويتي عام 
288

( 
وقد أثرت هذه العوامل في تغيرات على الحياة االجتماعية، والتغيkر في القضايا 
والمشاكل التي يعرضها الكُتّاب في مسرحياتهم، ونلحظ ذلك في عدkة مسرحيات 

والتي أوجزنا في الحديث عنها مسبقًا، فقد جسدت  (دقّت الساعة)ها مسرحية من
 الواقع الكويتي بعد اكتشاف النفط، والنقلة النوعية التي سببها على البيئة الكويتية.

ومسرحية ( مدينة بال عقول) والتي تعرض لقضية تعلق االنسان باآللة وتحكمها 
 الحداثة والنهضة التكنولوجية.به، فقد جعلته عبدها بإرادته في زمن 

 االتجاه التاريخي:  .2
اتخذت هذه المرحلة اتجاهuا تاريخيuا من خالل استخدام التراث العربي    

وتسخيره في المسرحيات؛ إليصال رسائل عدkة، ولعّل أكثر من برع في هذا 
 ةاالتجاه سليمان الحزامي، الذي يركز في مسرحياته على الثقافة التاريخية الواسع
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التي يتخذ من التاريخ وسيلة ويقولبه في قوالب مسرحية تتناسب مع الواقع، وقد 
 ظهرت في مسرحيkاته جلي~ا ومن هذه المسرحيات

( يوم الطين) و ( بداية البداية) وتقع في ثالثة فصول تشير إلى سيرة المتنبي 
الشاعر العربي وقضية ارتزاقه من شعره، وقد حوت هذه المسرحية شخصيات 

(تاريخية شعرية مثل: الحمداني، خالويه، عضد الدولة، الفارابي.. وغيرهم. 
289

( 
 االتجاه الخيالي: .3

اتجهت الحركة المسرحية الكويتية اتجاهuا خيالي~ا أحيانًا، وذلك كم خالل      
استخدام دالالت وشخصيkات غير واقعية، وإن كانت تشير إلى الحياة الواقعية 

 (مدينة بال عقول)داللة وترميزuا بطريقة ساخرة هزلية ومن هذه المسرحيات 
 ه اآللة المتحكمة بالبشر.التي تُعدk من مسرح الخيال العلمي، وتكون في

والتي يخيkل فيها م) 1978 –(امرأة ال تريد أن تموت وكذلك مسرحية     
 kالحذامي امرأة تموت ثالثة مرات، وفي كل مرة يتصور الرجال الثالثة بأن
المرأة ماتت، ويجري حوار بين الشخصيات حول قاتل المرأة، لكن بعد لحظات 

(حيkة.  يرون الجثّة غير موجودة وأنّها
290

( 
 االتجاه االجتماعي: .4

جسkدت المسرحية الكويتية القضايا االجتماعية التي تطرأ على المجتمع       
الكويتي بفعل التغيkرات والتطورات الحادثة للكويت والتي حلت مع الحداثة، نتج 
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بين القديم والحديث، والمحافظة على  ها صراعات قائمة على عدة مستوياتعن
التقاليد واالنفتاح، وقد سخرت المسرحية الكويتية نصوصها لتصوير القضايا 

 (ضاع الديك). االجتماعية ومشكالت المجتمع المختلفة ومن هذه المسرحيات
والتي تناولت الصراع الحضاري بين الثقافة الغربية المسيحية المنفتحة والشرقية 

(عشت المحافظة، وتأثر األجيال بهذا الصراع القائم، ومسرحية االسالمية 
األجداد، اآلباء، ( والتي تصور الصراع االزلي بين األجيال الثالثة وشفت)

األبناء) حول مفهوم القديم والحديث، وقد تحدثنا عن ذلك بشكل مفصل خالل 
 صفحات المرحلة المنصرمة.

 العبث)االتجاه الالمعقول ( .5
ظهر المسرح العبثي متأخرuا بعد الحرب العالمية الثانية، وفيه تقوم      

 المسرحية على الغموض    
المسرحيين في القرن  طلح أطلق على مجموعة من المؤلفين"أطلق هذا لمص 

العشرين، وهم لم يعدوا أنفسهم مدرسة ولو أنهم بدؤوا يتخذون مواقف معينة من 
يميز هؤالء المؤلفين هو السماح لألفكار بتكوين  محنة اإلنسان في الكون، وما

الشكل إضافة إلى المضمون ويهمل كل مظهر للتركيب المنطقي والربط المعقول 
من ذلك تتحول ال معقولية  بين فكرة وأخرى في جدول قائم للتطبيق فكريuا، وبدلًا

291( "التجربة إلى المسرح
( 

م من 1978(القادم) والتي نشرتا عام وتعد مسرحيتي (امرأة ال تريد الموت) و 
مسرحيات العبث الالمعقول وهما للكاتب سليمان الحزامي، ولعلّ اهتمامه بمسرح 

																																																								
 .47) موسوعة أعالم المسرح والمصطلحات المسرحية، وليد البكري، ص (291
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العبث يعود لتأثره بالمسرحية الغربية إذ إنه قد تم اكتشاف المسرح العبثي في 
 الغرب ألول مرة.

 
 ومن أهم الخصائص التي اتسمت بها المرحلة: 

دة واإلبداع، ويعود ذلك لترنح الحركة المسرحية بين التفاوت من حيث الجو -
 ( فرحة العودة) و (ضاع الديك). التجريب والتأصيل وهذا ما يظهر في مسرحتي

تنوع المسرحيات من حيث الموضوعات، فقد تناولت قضايا اجتماعية وعلمية  -
 وخيالية وتاريخية.

ليمان ظهر جليkا في كتابات سكتابة المسرحية تبعuا للقواعد األدبية العلمية وهذا ما  -
 الحزامي وسعد الفرج.

التأثر بالمسرح الغربي وهذا ما يالحظ في أدب سليمان الحزامي، وقد يعود ذلك  -
 لوفوده وتعلمه  في انجلترا. 

 شهدت تطور متصاعد على مستوى الكتابة المسرحية. -
عرج أ أدkى غياب النقد العلمي القائم على أسس نقدية واضحة إلى انتاج مسرح -

(أحيانًا
292

، سببه عزوف الفرق عن تمثيل المسرحيات واللجوء لمسرحيات )
 غربية عربية كما أشرنا.

 
 

																																																								
فبراير  1، 95) انظر حركتنا المسرحيkة بين االندفاع والركود، حسن العلي، البيان الكويتية، العدد (292
 م.1974
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 ومن أهم العوامل المؤثرة في نهضة الحركة المسرحية في الكويت:
التأثر بالثقافة العالمية والعربية الوافدة إلى الكويت التي نتجت عن االنفتاح وتبادل  -

(الثقافات. 
293

( 
(التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية الناجمة عن اكتشاف النفط.  -

294
( 

 البعثات التعليمية الوافدة إلى الدول المتقدمة علميuا وثقافيuا ومعرفيuا. -
ظهور كتّاب ومؤلفين مسرحيين مهتمين بنهضة الحركة المسرحية الكويتية،  -

 تخرجوا من معاهد وجامعات غربية.
بالثقافة السيkما الحركة المسرحية من خالل انشاء معهد مسرحي، اهتمام الدولة  -

ونشر مسرحيات كويتية من قبل مطبعة حكومة الكويت، مثل مسرحيتي ( عشت 
 وشفت) و (دقت الساعة).

اهتمام المجلّات والدوريات بالحركة المسرحية األدبية ونشر بعض المسرحيات  -
 ة رابطة األدباء الكويتيين ( البيان).في أعدادها، ونقدها وتحليلها ال سيkما مجل

 
 ومن أهم الرواد الذين برزوا في هذه المرحلة: 

 م)2016-م1945سليمان الحزامي ( -
الكاتب والناقد المسرحي الكويتي، تخرج من معهد الدراسات المسرحية في      

295( م.1975م، وحصل على درجة الليسانس من إنجلترا عام1968الكويت عام
( 

																																																								
 .24)، سيkد إسماعيل، ص1999-1964تأريخ المعهد المسرحي بدولة الكويت() (293
 .90) المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، ص (294

 )3/80، كامل الجبوري (2002) انظر معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة (295
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مستشارuا إعالميuا للجنة الوطنية لدعم التعليم، وتم اختياره في المجلس عمل 
م أشرف على سلسلة 1998الوطني للثقافة والفنون واآلداب كمستشار، وفي عام 

( من اإلبداعات العالمية.
296

( 
نبع حبه للقراءة من خالل والدته في بيت� مثقف يهتم بالقراءة وجمع الكتب، وقد 

ين الفلسفة الغربية لسارتر وديكارت، والفلسفة اإلسالمية تنوعت قراءاته ما ب
ألبي حامد الغزالي وابن رشد، مما أدى لنضوج عقله، وقد تميkزت مسرحيات 
الحزامي بأنها تستند إلی خلفية ثقافية واسعة، وکل مسرحية تُکلّ�فه سنوات عديدة 

(من البحث والتحضير.
297

( 
كأحد أعالم التيار التاريخي المقدم  وقد لعب ذلك دورuا مميزuا في بروزه    

 بمنهجية خيالية فلسفية كما ظهر في مسرحياته المتناولة سابقًا.
ومن أهم انجازاته بأنه كوkن قاعدة من المترجمين الكويتيين والعرب وأصبح 
لديه أربعة عشر مترجمuا من مختلف لغات العالم، استطاعوا ترجمة النصوص 

ية، وعمل في لجنة رقابة الكتب في زارة اإلعالم من مختلف اللغات إلى العرب
(.  2012-2005من 

298
( 

تنتمي مسرحياته إلی مسرح العبث والالمعقول، والبعض اآلخر ينتمي إلی الشكل 
299( .التاريخي، مع اإلسقاط علی الحاضر

( 

																																																								
 .13) انظر وقفة مع الكاتب المسرحي سليمان الحزامي، سيkد إبراهيم آرمن، مجلة التراث األدبي، ص(296
. 2010تموز3) انظر الكاتب المسرحي سليمان الحزامي ونتاجاته األدبية، زهرة بندبي، ديوان العرب، (297

 (موقع إلكتروني)
 .13انظر وقفة مع الكاتب المسرحي سليمان الحزامي، سيkد إبراهيم آرمن، مجلة التراث األدبي، ص) (298
 .15) انظر المرجع السابق، ص(299
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اقترن اسم الحزامي بكثير من الرصانة على صعيد البحث والجدية واالقتدار      
لكتابة، فكان في رصيده مجموعة من المؤلفات التي ذهبت بعيدا على مستوى ا

في أطروحاتها ومضامينها الفكرية. بالذات في إطار ما يسمي بمسرح العبث 
والالمعقول وأيضا عدد من النتاجات التي استدعت التاريخ كي تسقطه على 

 لتنتمى مسرحياته الى مسرح العبث والالمعقو، المعاصرة بكثير من الرمزية
(والبعض اآلخر ينتمي إلى الشكل التاريخي مع اإلسقاط.

300
( 

برع في كتابة المقاالت النقدية ولم يكن كاتبuا مسرحيuا وحسب بل كان قاصuا      
مسرحيuا عرف كأحد البارزين على المستوى العالمي والعربي، وبروزه وظهوره 

 الدراسات حولكرائد لمسرح العبث جعل الدارسين يهتمون بإنتاجاته ومن أهم 
مسرحياته وانتاجاته رسالة ماجستير للباحثة زهرة بندبي من جامعة أزاد 
اإلسالمية بإيران وهي مخطوط موجود في الجامعة، وقد عدنا لتلخصها خالل 

 البحث، والحديث عن مسرحيkات الحزامي.
(من أهم أعماله القصصية

301
 ،الوطن المحطة، واألصابع تنمو من  جديد(: )

وقد نشرت ) الرجل الذي ال يقول ال، ودقائق، ويريد أن يکون بطلًارجل ال و
القصص األربع األخيرة في مجلة (البيان) التي تصدر عن رابطة األدباء 

 بالكويت.
 

																																																								
موقع ( بي الثامن، النشرة األولى، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.انظر مهرجان المسرح العر) (300

 إلكتروني)
 )3/80، عبدالفتاح الصعيدي، (2002) انظر معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة (301
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(ومن أهم أعماله المسرحية
302

( : 
 .1971مدينة بال عقول عام  -
 .1978القادم عام  -
 م.1978امرأة ال تريد أن تموت  -
 م.1982يوم الطين  -
 م1982المسألة  -
 م.1989بداية البداية  -
(م. 1998الليلة الثانية بعد األلف  -

303
( 

( م.2001"بداية النهاية  -
304

( 
(م.2006بورشيا   -

305
( 

وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن رمزٍ عمالق� من رموز الحركة المسرحية      
الكويتية قدkم لها، وساعد في نهضتها، من خالل إدخال مفاهيم جديدة على 
المسرح، وتغيkرات في االتجاهات، والخصائص المعروضة خالل مسرحياته، 

uا، وعاملًا هولعّل ما قدمه الحزامي للحركة المسرحية الكويتية كان سببuا ا قويuام
في ظهور الحركة المسرحية الكويتية كرائدة للمسرح الخليجي، وحظيها بدراسة 

 المسرح الكويتي، ودراسة انتاجات الحزامي على وجه الخصوص.

																																																								
 ) انظر المرجع السابق(302
 .13التراث األدبي، صانظر وقفة مع الكاتب المسرحي سليمان الحزامي، سيkد إبراهيم آرمن،  مجلة ) (303
 .15) انظر المرجع السابق، ص(304
 .15) انظر المرجع السابق، ص(305
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 : سعد الفرج -
أحد أبرز رواد المسرح الكويتي، وقد برز نجمه في ستينات القرن الماضي    

وال زال حتى يومنا هذا علمuا وأيقونة، تدل على المسرح الكويتي منذ نشأته 
مرورuا بتضاريسه وتغيkر خارطته، حتى حاضره؛ فهو أحد أعمدة الحركة 

 .المسرحية وأبرز من قادها إلى النهضة
kا صوب األعمال ذات البعد السياسي واالجتماعي، تشير بوصلته المسرحuة دائم

المعبر عن نبص اإلنسان والمجتمع، ليس في الكويت وحدها بل على صعيد 
(المنطقة العربيkة أيضuا. 

306
( 

يعد كاتبuا وممثلًا مسرحي~ا، وقامة كبيرة على مستوى المسرح والتلفزيون 
(والسينما. 

307
 .ترا، وتأثر بأدبهما أيkما تأثردرس في الواليات المتحدة وانجل )

)
308

يعد أحد أهم رواد المسرح السياسي الجاد، ورائدu للفكر والتنوير، وقد و )
دلّت مواقفه الجريئة التي طرحها من خالل مسرحياته ( شفت وعشت) ( هذا 

) على قوkته، وشجاعته في قول الحق ابتغاء النهضة ٢٠٠٠سيفوه) ( الكويت
 .لم يلقَ رضا الدولةالكويتية، إال أن ذلك| 

																																																								
موقع () انظر مهرجان المسرح العربي الثامن، النشرة األولى، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. (306

 إلكتروني)
 (جريدة)) انظر القدس العربي، تم القضاء على المسرح في الكويت بيد الدولة. (307

 انظر الجريدة الكويتية، سعد الفرج: األصوات النشاز جعلتنا نؤسس أول مسرح خاص. (308)
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يقول سعد الفرج" لقد ذهب المسرح السياسي أدراج الرياح بعد التحرير؛ فقد    
ضيkق الخناق على المسرح الجاد، وتوقف الدعم الحكومي والرعاية واالهتمام 

(من الدولة
309

(" 
ويرى فؤاد الشطي بأنه من القالئل من أبناء جيله ومرحلته من الفنانين الكويتيين 

(اتكأوا على الثقافة والعلم الذين
310

 .لذلك يعدk مسرحه جادuا، واعيuا، عميقًا، جريًئا .)
أعمال بوقد عاد ذلك بخيرٍ على المكتبة العربية السيkما الكويتية، فقد أثراها 

 :منها مسرحية
(. ١٩٧٥عشت وشفت  -

311
(  

 . ١٩٧٧العطش  -
 .٢٠٠٠الكويت  -
 استارثوني وأنا حي. -
 هذا سيفوه. -
 مضارب بني نفط. -
 على هامان يا فرعون. -
 .إنني صامت -

لم تعرض ألنها حملت ثيمة » ممثل الشعب«الفرج أن مسرحية  ويذكر       
تضمنت رسالة في » دقت الساعة«ذات جرعة سياسية، ومبينًا أن مسرحية 

																																																								
 ) سعد الفرج: (دقت الساعة) تنبذ الطائفية وتنادي بعدم التفرقة، فادي عبداهللا، الجريدة الكويتية.(309
 خاص.) انظر الجريدة الكويتية، سعد الفرج: األصوات النشاز جعلتنا نؤسس أول مسرح (310
 ، فادي عبداهللا الجريدة الكويتية.2000) سعد الفرج حالة نبوءة موجودة في الكويت منذ سنة (311
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حامي «اإلصالح، ولفت إلى أن المسؤولين في الدولة ارتاحوا منا بعد مسرحيتي 
توقف المسرح الجاد الذي كان يسبب إزعاجا لهم، بعد » هذا سيفوه«و» الديار

ام ع» عشت وشفت«مؤكدا أن مسرحياته كانت تطرح قضايا مستقبلية مثل 
التي تناولت حصول المرأة الكويتية على كل حقوقها السياسية  1964

(واالجتماعية. 
312

( 

 )2018-1990ما بعد الغزو العراقي (

شهدت المرحلة السابقة تطورuا ملحوظًا، وتصاعدuا سريعuا في نهضة الحركة      
المسرحية الكويتية على إثره كان متأملًا أن تصل إلى أفق التأصيل والسطوع 
الذي كانت تسعى إليه، إلّا أنk ثمة عرقلة وقفت في طريق سيرها، ونبض الحياة 

د إلنارته، حتى خُمدت جذوة في الكويت، على إثرها نزع فتيل ما سعت البال
الشعلة بعد أن عصفت بها رياح األخت الشقيقة (العراق) بغزوها للكويت، بالرغم 
من أنه استمر ألشهر، إال أنk أثره دام طيلة العقد التسعين والذي يليه، مؤثرuا 
على الحركة المسرحية عامة السيkما المسرحية السياسية؛ فخبا نور المسرحية، 

بين ردم المدن المحطّمة، وأبواب مراكز الثقافة المغلقة، حتى  وضاع بريقه
كادت الحركة المسرحية أن تنطفئ لوال المخلصون الذين أخذوا على عاتقهم 
النهضة المسرحية بعد كبوتها فكان عقد األلفية الثالثة زاخرuا ثري~ا محكمuا أحيانًا 

 في لغة خطابه المسرحي للواقع المعاصر.

																																																								
 (موقع إلكتروني)) سعد الفرج: المسؤولون ارتاحوا بعد توقف المسرح الجاد، حافظ الشمري، القبس. (312
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 المرحلة لفترتين:  قسمت الباحثة
وتتناول فيها ما آلت إليه المسرحية الكويتية بعد الغزو  م)1990-1999( -

مباشرة، وأسباب ركودها، وأهم المسرحيات التي كتبت خالل هذه الفترة، مع 
 تعريج للظواهر المستجدkة على المسرحية الكويتية.

 
 كيفًا، مع تعريجنتناول فيها المسرحيات في هذه األعوام كمuا و )2000-2018( -

سريع لمضامين أهم مسرحيات هذه الفترة وروادها وما آلت إليه المسرحية، 
 ،النقّاد والكتاب في هذه المرحلة والعوامل التي ساعدت في ازدهارها، وأهم آراء

وقد ارتأت الباحثة لهذا التقسيم للمفارقة التي حدثت من اجهاز على المسرحية 
 التسعينيات، وعودتها بزخم في األلفية الثالثة.الكويتية خالل فترة 

 م)1999-1990فترة (

لم توثق المجالت األدبية مسرحيkات مبهجة متماسكة بعناصر المسرحيkة في     
هذه الفترة، وضعفت حركة النقد والتأريخ؛ لذلك لم نجد ما يؤرخ للمسرحية 

ء على أهم األدبية التي هي موضوع دراستنا، في هذه الفترة نسلط الضو
المسرحيkات والعوامل واألحداث السياسية وما مدى انعكاسها على الحركة 

وال أقول بأنّني استطعت الوصول إلى كّل المسرحيات التي ، المسرحية المكتوبة
صدرت وكتبت في هذه الفترة، لكن وثقت ما وقع بين يدي، محاولة إبراز سبب 

على نهضتها من جديد في  ركود هذه الفترة، وأهم العوامل التي ساعدت
 أواخرها.
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ورغم حساسيkة حدث الغزو وما صاحبه من وأهوال إال أنk د. خالد رمضان      
يرى بأنّه تم تناول حدث الغزو في المسرحية الكويتية بسطحية، وكانت 
النصوص في غالبها تهدف إلى السخرية من المحتل برموزه وشخصياته، ولم 

(اناة الغزو بعمق يتناسب مع حجم الحدث. يكتب نصuا ناضجuا يجسkد مع
313

 ( 
ولعّل ذلك يعلل عدم عثورنا على مسرحيkات جادkة كفاية خالل بحثتنا؛  ففي    

هذه الفترة تكاد المصادر تخبو إال من بعض الصحف والمجلّات، وقد أحصت 
مسرحيkات� نشر جلّها في أعقاب التسعينات  الباحثة خالل هذه الفترة صدور عشر

لمحة لنهوض المسرحية الكويتية من جديد بعد دخولها االنعاش، إثر الركود في 
الذي شهدته الحركة المسرحية األدبية إبان الغزو العراقي، ال سيkما بعد نهضته 

 في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وفي ذلك يقول د. ذعار الرشيدي " أحسستُ بالسkنوات العشر الماضية بأنها     

ي رهيب... هل تذكر كم من عمل مسرحي ارتقى لمستوى أعمال فراغ فن
(الثمانينات والسبعينات." 

314
( 

فنجد الرشيدي يستنكر النصوص المسرحية التي ال تصلح للعرض المسرحي 
 والتي تراجع ابهارها نتيجة ركودها.

																																																								
 .2015نوفمبر  1) 544() انظر التأليف المسرحي في الكويت، خالد رمضان، البيان الكويتية، العدد (313
 مدونة) -) حدث الغزو في المسرح الكويتي، عبدالخالق كيطان ( موقع إلكتروني (314
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يقول فؤاد الشطي: " أنا فنّان أحترم تاريخي الفني والجمهور، وبالتالي ال أسمح 
ديم عمل مسرحي ال يقدkم جديدuا للناس، وما يعرض على الساحة ال ينتمي بتق

(للمسرح." 
315
( 

ويعتبر الغزو العراقي أحد أهم العوامل التي أوصلت الحركة الكويتية إلى    
مرحلة الركود، والذي جعل المسرحية الكويتية متزعزعة بعد نقلتها المميزة 
وتفوقها إلى حد وصولها لريادة المسرح الخليجي، واهتام النقّاد في ثمانينات 

عبداهللا و د. سيد إسماعيل...  القرن الماضي كما عند د. علي الراعي و د. محمد
 وغيرهم.

( م دخلت القوات العراقية األراضي الكويتية.1990ففي أغسطس     
316

يقول  )
د. سيد إسماعيل أثناء حديثه عن وثيقة نادرة في المسرح الكويتي: " نزلت إلى 
السرداب مع جابر العنزي؛ ألجد أكوامuا هائلة من األوراق المتهالكة والملفات 
الممزقة؛ وقرأ جابر العنزي سؤالًا لم أطرحه، فأجاب من تلقاء نفسه: إن هذا 
الركام من نتائج الغزو العراقي على المؤسسات الحكومية، ويجب التخلص من 
هذا الركام. فطلبت منه أن يبقيني في هذا السرداب ويمرk عليk في نهاية توقيت 

(" .العمل الرسمي
317

( kالدمار وصل في الكويت إلى  وهذا يوصلنا إلى حقيقة أن
المؤسسات العلمية والثقافية مما ألحق فيها دمارuا جعلهم يتخلصون من هذه 
الوثائق، ولعّل بعض ما تخلّص منه كان مهمuا في توثيق مرحلة ما من مراحل 
																																																								

 ) المرجع السابق.(315
 .7) انظر الصراع العربي في الكويت، علي النملة، ص(316
 –اإلماراتية ) وثائق نادرة في والدة المسرح الكويتي: (الحلقة األولى)،سيد إسماعيل، مجلة (كواليس) (317
 )25 – 16ص( – 2010يناير  – 21عدد 
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الحركة المسرحية الكويتية، لكن الغزو العراقي تسبب في توليد أزمات امتدت 
 قافي~ا وسياسي~ا واقتصادي~ا. ومهما تكن الدوافع التي دفعتعلى كافة أطر المجتمع ث

بالعراق لخطو مثل هذه الخطوة المفتقرة لإلنسانية؛ إال أنّها شكلت أزمة حقيقية 
في تاريخ الصراع العربي العربي, كان لها تأثيرuا كبيرuا على مناحي الحياة منها 

 كويتي خالل هذه الفترة عنوقد ابتعد المسرحي ال، الحركة المسرحية الكويتية
 القومية العربية إثر الندوب التي تركت على جسد الكويت بيد الغزو.

 ومن أهم مسرحيات هذه المرحلة: 
 ( اغتصاب عنبر)  -

داللة العنوان تكفي لربط المسرحية باألحداث التي مرkت بها الكويت إبان       
م، وقد قلنا بأنk الحركة 1991الغزو العراقي، فقد كتبت المسرحية ونشرت عام 

النقديkة توقفت في هذه الفترة؛ لتوقف الصحافة والدوريkات عن إصدار أعدادها؛ 
ت بطبيعة الحال على الحركة بسبب تذبذب األوضاع في الكويت والتي أثر

الثقافية ككل، مما جعل عثورنا على قراءات تخص المسرحية أمرuا عسيرuا، فلم 
نجد لها سوى أنها " مسرحية باللغة الفصحى، مستوحاة من مآسي الغزو العراقي 

(للكويت." 
318

( 
(وهي مسرحية للكاتب والناقد المسرحي محمد الصوري

319
 1991صدرت عام  )

 مة الكويت.عن مطبعة حكو
																																																								

 (موقع إلكتروني). 2016يونيو  27) محمد مبارك الصوري ناقدuا وكاتبuا، عبدالمحسن الشمري، القبس، (318
، كتب عن األدب المسرحي في 1947)  محمد بن مبارك الصوري كاتب مسرحي وناقد من مواليد (319

كذلك عن الفنون األدبية األخرى، له مقاالت ومؤلفات  في األدب  الكويت وخارجها، وحلل قضاياه، وكتب
 والمسرح والقصة والسياسة.



 
 
	

211	

 (مسرحية الليلة الثانية بعد األلف) -
إحدى المسرحيkات التي سخّر فيها سلمان الحزامي التراث األدبي بطريقة      

تتناسب مع الواقع المعاصر وأحداثه وتطوراته السيkما السياسيkة، فقد حاول 
الحزامي أن يتحدkث بشكل مختلف عن الكتاب (ألف ليلة وليلة) وتتحدث 

kات رغم البعد التاريخي بلغة العصر ففيها يقول:الشخصي 
إنها محاولة لرصد واقع اإلنسان الباحث عن الحرية والحب والسkالم، بعيدuا  " 

320( "عن الصراع الذي يبدو للكاتب أنه يحيط باإلنسان من الجهات األربعة.
( 

ويرى د. مشهور مصطفى بأن المسرحيkة أحدى المحاوالت األدبيkة التي     
أرادت عبر الزkمن الماضي اإلفادة من قصص ألف ليلة وليلة والنسج على 

(منوالها قصص من الزمن المعاصر. 
321

( 
وتدور أحداث المسرحيkة حول الملكة المريضة، والتي تعاني من األرق وعدم    

تطلب كل األطبkاء لعالجها، واشترطت قتل كل طبيب ال القدرة على النوم، ف
يصل لشفائها منذ الليلة األولى  لبدء عالجها، فيأتي الحكيم ناجي(شهريار) متنكرuا 

(بشكل طبيب، وما إن دخل البالط الملكي استطاع أن يشفي الملكة بالحكاية. 
322

( 

																																																								
 ). )6/81، كامل الجبوري، (2002(معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى  

. 2010تموز3) انظر الكاتب المسرحي سليمان الحزامي ونتاجاته األدبية، زهرة بندبي، ديوان العرب، (320
 ني)(موقع إلكترو

، إبريل 369) قراءة نقدية لمسرحية الليلة الثانية بعد األلف، مشهور مصطفى، البيان الكويتية، العدد(321
 م.2001
 )  انظر المرجع السابق.(322
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لة هيا يلة وليينعكس دور القاص في هذه المسرحية فيما تكون شهرزاد في ألف ل
الراوي، فإنk شهرزاد ( ناجي) يكون هو الرkاوي وتكون شهرزاد متشوقة لسماع 
 الحكاية، والمقولة التي تربط كليها " احك� لي حكاية وإال قتلتك" 
فلوال فعل القص لماتت شهرزاد، ولوال فعل القص لمات الحكيم ناجي( شهريار) 

(كما مات األطبkاء من قبله. 
323

( 
امي أن كتاب (ألف ليلة وليلة) سيظّل إلهامuا ألي مبدع يستطيع أن ويرى الحز

(يقرأ قراءة صحيحة، ويعتبر الكتاب خزانة أدب. 
324

( 
وهذا االستيحاء واإلسقاط الذي سار عليه الحزامي في مسرحيkته، قاد     

المسرحية الكويتية إلى اتجاه تسخير التراث بما يتناسب مع الواقع بطريقة إبداعية 
دuا عن الكالسيكية والتقليد، وقد سار الحزامي في مسرحيته كما في مسرحياته بعي

السابقة والتي تناولناها في دراستنا، بحيث قام بالكتابة والتأليف من خالل االستناد 
على خلفية ثقافيkة، تنمk عن شخصيkة واعية؛ لذلك فإنه استحق أن يكون أحد أبرز 

الباحثة اإليرانية (زهرة بندبي) تتناول  المسرحيين العرب، إلى حدk أن جعل
 انتاجاته في رسالتها لنيل درجة الماجستير كما ذكرنا سابقًا.

 

																																																								
 (موقع إلكتروني)) سليمان الحزامي إلى متى يحبط المثقف والمفكر العربي، جريدة النهار.  (323
 ) انظر المرجع السابق.(324
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 )1999-1990جهود المرأة الكويتية في الحركة المسرحية (

في أواخر هذه الفترة  شهدت الحركة المسرحية الكويتية والدة للمسرحية      
النسائيkة، ما قد يبشر لصعود أدب المرأة في الكويت، وهذا ال يعدk غريبuا على 

 دولة كالكويت كانت فيها المرأة الكويتية األولى في الخليج دائمuا.
 

بالد جت لتلقي العلم في خارج الفالمرأة الكويتية أولى نساء الخليج التي خر     
في دول غربيkة وعربية، وأوkل من قالت الشعر وكتبت القصة والرواية في دول 

(الخليج. 
325

( 
(اقتحمت الكاتبة المسرحية الكويتية أنعام سعود 1998ففي عام     

326
عالم  )

الكتابة المسرحية منافسة الكتّاب في ذلك، فكانت أول كاتبة مسرحية، وسبقها من 
لناحية األدبية وليست الفنيkة، مما قد يكون لشجاعتها في دخول األدب المسرحي ا

 سببuا  يشجkع الكاتبات ويفجر فيهن طاقة الكتابة المسرحيkة من بعدها.
م مسرحيتي (يدuا بيد) و (خلف الكواليس) ولم 1998فقد نشرت في عام    

المسرحيkات  عددuا من تقتصر مسرحيات الكاتبة على هاتين المسرحيkتين بل  كتبت
في فترة األلفيkة الثالثة مثل ( عروس الويكيلكس) و (لمن هو) و (ربح المليون)... 

 وغيرهم لكنّها لم تنشر هذه المسرحيkات.

																																																								
 .118أسئلة العرب مطلع األلفية الثالثة، شاكر نابلسي، ص)  لماذا؟ (325
كاتبة كويتية، مهتمة بتمكين المرأة الكويتية، ودورها الثقافي في المجتمع، تخرجت من أنعام سعود ) (326

م. ( مهرجان الكويت 1994-1993المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم النقد واالدب المسرحي عام 
 )ادي عبداهللا.الثانية، ف ، النشرة16المسرحي 



 
 
	

214	

تُرجع الكاتبة سعود عدم استمرارها لنشر مسرحياتها لما تتطلب من جهد�     
ووقت فتقول: "تحتاج النصوص المسرحية إلى تفرغ تام لمتابعة سير الطباعة، 
ومراجعة دقيقة لكل المطبوع، وهذا ال يتوفر لي، طبعتُ نصين فحسب (خلف 

(الكواليس) و (يدuا بيد)." 
327

( 

خالل هذه الفترة قد دخلت تاريخ المسرحية األدبيkة  لكويتيةوبذلك تكون المرأة ا   
العربية، وسجkلت ظاهرة جديدة في المسرحية الكويتية، رغم ما مرk بالكويت من 
ركود� في الحركة المسرحية األدبية والنقدية خالل هذه الفترة نتيجة الغزو 

 العراقي.
انحصرت هذه الفترة في تناول قضايا سياسيkة، وركّزت المسرحيkات التي     

توصلت لها الباحثة على االتجاه السياسي من خالل استيحاء التراث التاريخي، 
 واسقاطه على األحداث التي تمرk بها الكويت.

وظهر االتجاه السياسي من خالل تناول حدث الغزو العراقي للكويت في مسرحية 
 تصاب عنبر" بطريقة سياسيkة ساخرة." اغ

ننوه إلى أن اتجاهات هذه المرحلة قليلة، وذلك لقلّة المسرحيات في هذه الفترة، 
وضعف الحركة النقديkة، وربما ضاع الوثائق، وتوقف الصحافة عن االهتمام 

 بالحدث من جهة أدبيkة.
 يتي: المسرح الكو عوامل تراجععامل من في الختام نتوصل إلى أنk أهم 

																																																								
 12) عبداهللا؛ فادي، أنعام سعود ملتقى المؤلفات المسرحيات العربيات ينتظر نظامه، الجريدة الكويتية، (327
 . 2016ابريل 
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(. 1990احتالل الكويت من قبل الغزو العراقي عام  -
328

( 
اهتمام الكتّاب المسرحيين أمثال سليمان  بعد الكبوة: عوامل نهوضهوأما أهم 

الحزامي، وجهود رابطة األدباء السيما مجلة (البيان الكويتية) من خالل الحديث 
عن المسرح بعد الغزو العراقي في أعدادها بشكل منتظم سنتحدث عنه في الفترة 

 القادمة. 
 هذه الفترة: سماتمن 

ة ر التسعينات على يد الكاتبظهور األدب المسرحي النسوي في الكويت في أواخ -
 أنعام سعود.

ركود النشر والتأليف في مرحلة التسعينات يظهر من خالل عدد المسرحيات  -
 التي وقعت بين أيدينا في هذه المرحلة.

المسرحيات التي نشرت ظهر تأثرها بالغزو العراقي من خالل تناوله واسقاطه  -
وى ن االهتمام بالحدث بالمستفي المسرحيات كما في اغتصاب عنبر، لكنّها لم يك

 الذي البدk منه.

 )2018-2000فترة األلفية (

شهدت األلفية الثالثة تطورuا جديدuا على أصعدة عديدة في المجتمع؛  لذلك      
اعتبرت منحى تاريخي جديد مختلف عن المراحل التي سبقتها في العالم ككل؛ 

وذلك بسبب الثورة المعلوماتية ال سيkما الرقمية في أواخر الفترة التي نتناولها؛  

																																																								
 .7)  الصراع العربي في الكويت، علي النملة، ص(328
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مجاالت مختلفة في المجتمع، أهمها  فقد نتج عنها تحوالت وتغيرات أثرت على
الحركة األدبية السيما الحركة المسرحية؛ وذلك ألنk وظيفتها األساسية تجسيد 
الواقع ومتغيراته، فنتج عن هذا التطور وظائف جديدة للمسرح تظهر في 
مسرحيات فترة األلفية؛ هذا ألن المسرح أحد أهم الروافد الثقافية التي تعبر عن 

س متغيراته ومشكالته وتطوراته فكان ال بد له أن يساير الواقع المجتمع وتعك
 الحضاري المعلوماتي متماشيuا مع ظروف المجتمع الطارئة.

فعلى صعيد نهضة الحركة المسرحية المكتوبة خالل فترة األلفية شهدت      
الكويت اهتمامuا بالغًا في تأليف وإصدار المسرحيات، السيما من الرابطة األدبية 
التي اهتمت بالحركة المسرحية األدبية الكويتية، إال أنها عانت ركودuا للمسرحية 

 السياسية الجادة مقابل المسرحية الترفيهية التجارية.
ومن مظاهر االهتمام بالتأليف المسرحي الكويتي، قيام االتحاد الكويتي      

ية عام كورة األلفللمسارح األهلية باإلعالن عن (مسابقة التأليف المسرحي) في با
م؛ وذلك محاولة لإلسهام في حل مشكلة ذروة النصوص المسرحية في 2000

الكويت، مشترطًا بذلك أن تكون مبتكرة وأصلية، ومهتمة بالقضايا الراهنة 
(والمستقبلية والقومية والوطنية.

329
( 

م أقيمت ندوة تناولت فيها رابطة األدباء في الكويت قضايا 2000وفي عام     
اشر الكويتي وهمومه، ركّزت فيها على قضية االنصراف عن القراءة في الن

																																																								
 2000يناير 1) 304العدد ( االتحاد الكويتي للمسارح األهلية (مسابقة التأليف المسرحي)،البيان،) انظر (329
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العالم العربي وقلة إنشاء الكتب، واستهداف المؤلف بالقيود والتشريعات والرقابة 
330( -المسرحيون –التي جعلت المؤلفين ال يصدرون كتبهم  وبال شك منهم 

(. 
متهمين بمخالفة م مجموعة من الناشرين ال2000وقد شهدت الكويت في عام 
(قانون المطبوعات والنشر. 

331
( 

نشير في عصر المعلوماتية إلى ظهور الكتاب االلكتروني الذي أصبح في       
منافسة مع الكتاب المطبوع، وربما هذا النوع من الكتب يعطي الحركة الفكرية 
في النشر واإلصدار؛ لذلك يعد ما ذهبت إليه الرابطة تضخيمuا للمشكلة وجد لها 

 ي أصبح فادرuا على تجاوز غرفحلًا في عصر المعلوماتية، فالكتاب اإللكترون
الرقابة، لكن المؤلفون في عصرنا الحالي يفتقدون للجرأة في الطرح، لذلك نجد 
جل األعمال ال تحمل قضايا قومية؛ إنما تسلط الضوء على مشكالت اجتماعية 
ال تزعج قوانين السلطات، وهذا يعد مأخذًا على الرافد الثقافي السيما الحركة 

تنفس على حرية التعبير، وإن كانت المشكالت االجتماعية أمرuا المسرحية التي ت
هام~ا؛ لكن هناك مشكلة الطاغوت األكبر في الوطن العربي، والذي يعدk سببuا 

لى لذلك نحن بحاجة إ -المستهلك –رئيسuا في بقائنا على مقاعد العالم الثالث 
 مسرحية جريئة قوية في طرحها.

دت الكويت ميالد عهد جديد، وحازت لقبuا يسجkل شه ومع دخول األلفية مباشرة
 لها بعد عقود� قليلة من اهتمامها بالحركة الثقافية.

																																																								
  2000)،  يناير 355الناشر الكويتي قضايا وهموم، البيان الكويتية، العدد () انظر (330
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احتفى العرب بالكويت عاصمة للثقافة العربية، فقد أولت  2001ففي اطاللة عام 
اهتمامuا كبيرuا بالعمل الثقافي العربي، وأطلقت إصدارات ثقافية قيمة وصلت ليد 

ي كل مكان، أهمها السلسلة المسرحية العالمية التي عملت على القارئ العربي ف
(ترجمتها للعربية ووضعها بين يديk القارئ العربي. 

332
( 

وبطبيعة الحال فإنk الحركة المسرحية أحد أهم مظاهر الثقافة التي اهتمت       
بها الكويت منذ لحظة استقطاب الخبرات العربية الى الكويت وتأسيس المعهد 

حي وحتى تشكيل سلسلة إصدارات لمسرحيات عالمية، كلها لعبت دورuا المسر
 أساسيuا ساقها للتربع على عرش الثقافة العربية. 

وتأكيدuا على ذلك نذكر أنk مجلة البيان الكويتية والتي تصدر عن رابطة    
األدباء في الكويت قد خصصت عدد مارس من كل عام؛ لالحتفاء بالمسرح، 

فقط لتخصصه للمسرح؛ بل اهتمت بنشر المقاالت والدراسات  ولم تكتف� بشهرٍ
(والنصوص اإلبداعية المسرحيkة في أعدادها على مدار العام 

333
وهذا ما يفسر  )

عودتنا للمجلّة على مدار البحث إذ إنها كانت مصدرuا وحيدuا لكّل من وثق 
رح المس –المسرحية الكويتية منذ نشأتها أهمهم الدكتور خالد سعود في كتابه 

 .-في الكويت

																																																								
 2001يناير 1، 366انظر الكويت عاصمة الثقافة العربية، خالد رمضان، البيان الكويتية، العدد ) (332
 .2003ابريل  393البيان الكويتية، العدد انظر البيان والمسرح، خالد رمضان، ) (333
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إال أنk ذلك كله ال يعني أن الحركة المسرحية في الكويت لم يشبها شائبة،     
وهذا ال تنفرد به الكويت فحسب بل يكاد أن يكون متفشيuا في دول الوطن العربي؛ 

 نتيجة االنكسارات السياسية واالقتصادية.
 

ها، يتية بدأت تتساقط قالعويرى د. خالد رمضان في ذلك بأنk المسرحية الكو    
ووجد المسرح التجاري الترفيهي طريقه إلى أشدk البالد تعقيدuا وتمسكًا بالمسرح 
الجاد، فساد المسرحي السطحي، وجعلت االضحاك رسالتها، واإلثارة وسيلتها؛ 

(الستقطاب الجمهور. 
334

( 
لعائد ا طبيعة المسرح التجاري الترفيهي يرتبط بالمسرح الفنّي؛ وذلك بسبب    

المادي للمسرحيات التي تمثّل على خشبة المسرح، وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالمسرحية األدبية؛ ألنّها األصل الذي تقوم عليه المسرحيkة الفنيkة، فتناولها 
لمسرحيات وظيفتها ترفيهية يحدk من جودة إبداع المسرحية األدبية وجدkتها، 

في المسرحيkات سواءu الفنية أو األدبية؛ لذلك  وتوظيف القضايا المستجدkة الهامة
 يذهب بعض النقّاد بتراجع المسرحيkة الجادkة السيkما السياسية.

ويرى الكاتب محفوظ عبدالرحمن أن العصر الذهبي للمسرح الكويتي كان    
في نهاية التسعينات والسبعينات إال أنه تراجع بمستواه وفي بعض األوقات تراجع 

																																																								
 .2002مارس  1) 380المسرح العربي بداية أم نهاية، د. خالد رمضان، البيان الكويتية، العدد() انظر (334
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uا علمuا أن معظم نجوم الستينات والسبعينات ما زالوا يعملون في الفن، كثير
(فاألزمة ليست أزمة نص كما يرى البعض إنما أزمة مجتمع ورقابة. 

335
( 

وقضية الرقابة ال تحتكر على الكويت فحسب، بل هي أحد أهم عوامل       
ن م ركود المسرح في العالم العربي، فالنص لكي يWمثل أو يصدر مطبوعuا ال بد

تجاوزه لغرف الرقابة حتى يرى النور، فكم من نصٍ أعدمته مشانق الحكومات 
السلطوية الدكتاتورية، وإن كنا نرى بأنه أصبح من السهل تجاوز الرقابة في 
ظل الثورة المعلوماتية، وسهولة الحصول على الكتب االلكترونية وإصدارها، 

 األخير. ال سيما مع نشاط التجارة عبر االنترنت في العقد
ولعّل هذا السبب جعل بعض الكتّاب المسرحيين الكويتيين ينشرون مسرحياتهم   

لى أن ونشير ا، نوات األخيرة كما يظهر في المسردعلى نفقتهم الخاصkة في الس
أزمة النص التي يعاني منها المسرح الكويتي لم تلق رضى من رواد المسرحية 

والنهوض بالحركة المسرحية التأليفية، ال بل ناهضوها وسعوا للتخلص منها، 
سيما حركة النشر المسرحي، وأوkل من طرق ناقوس خطورة تهميش إصدار 

د رأى بأنk فق  ،المؤلفات المسرحية كويتي~ا الكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع
من أبرز مالمح التغيير الذي حدث في المسرح ضعف االهتمام بالنص المسرحي 

(ا ما يحصل في العالم ككل وليس في وطننا العربي فحسب. المكتوب،  وهذ
336

 ( 

																																																								
) أكتوبر 387انظر الكويت رائدة حليها في زمن المسرح، منصور العلي، البيان الكويتية، العدد ( )  (335
2002. 
المسرحيk عبد العزيز السريع... مسيرة ثقافيkة حافلة بالعطاء، الجريدة الكويتية. (موقع ) انظر الكاتب (336
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م أطلق السريع مشروعuا إبداعي~ا؛ لتوثيق المسرح الكويتي 2004وفي مارس      
بالتوافق مع رابطة االدباء، ومركز البحوث والدراسات الكويتية؛ رغبة منه 

مسرحيات توثيق أهم البإثراء المكتبة العربية عمومuا والكويتية تحديدuا مسرحيuا، و
(الكويتية وطباعتها في كتب، وإصدارها على شاكلة سلسلة حفاظًا عليها 

337
 ( 

وهذا المشروع يعدs لفتة مهمة من الكاتب السريع؛ لتوثيق  مئات المسرحيات      
المعروضة والمخطوطة، السيkما تلك التي عWرضت في مرحلة الستينات 

 والسبعينات والتي كانت سببuا في نضج المسرح في الكويت.
فقد شهد عروضuا مسرحية مختلفة الجودة، لكنها بقيت محبوسة األدراج     

بشكلها الورقي األول بعد عرضها على خشبة المسرح؛ وإن لم تجد من يوثقها 
وينشرها، فإنه سيأتي عليها زمان وتختفي، ويختفي معها مرحلة مهمة من 

(مراحل التاريخ المسرحي الكويتي. 
338

لذلك شدkد الكاتب السريع على ضرورة   )
ي لعالمي) والتاخراج المسرحيات الكويتية في سالسل مثل (سلسلة المسرح ا

صدرت في الكويت وبWذ�لت جهود كبيرة لطباعتها،  في المقابل ُأهملت نصوص 
(مسرحية كويتية ال حصر لها.

339
وبهذه الطريقة يسعى السريع إلعطاء  )

 المسرحية الكويتية الهوية التي تكسبه شرعية لالنتماء للبيئة العربية.
تخصk المسرح الكويتي،  ومع األسف وإن أصدرت رابطة األدباء سلسلة      

إلّا  أنّه حتى يومنا هذا لم توثق جّل مسرحيات العقد السابع والثامن من القرن 
																																																								

 .2004مارس 1)، 404) انظر مشروع ابداعي كبير لتوثيق المسرح الكويتي، البيان الكويتية، العدد ((337
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الماضي، ولم تصدر في كتب، وإن ُأصدر بعضها مما سنتناول الحديث عن 
أهمهم في هذه المرحلة، لكنها تبقى ناقصة مقارنة بعدد العروض في تلك 

المهتمين وعي وإدراك قيمة توثيق المسرحية المرحلة، لذلك نأمل من الدارسين 
 األدبية، وإخراجها إلى يديk القارئ والباحث والمهتم.

: " تفتقر المكتبة 2016ونؤكّد على ذلك بمقالة نرشها محسن الشمري عام  
الكويتية إلى النصوص المسرحية المطبوعة، ويقتصر األمر على جهود فردية 

وأخرى؛ بطباعة بعض نصوصهم، سواء التي يقوم بها بعض المؤلفين بين فترة 
عرضت على خشبة المسرح أو التي لم تعرض، وعلى الرغم من المحاوالت 
الحثيثة التي قامت وتقوم بها بعض المؤسسات أو الجهات، فإن محاوالت طباعة 
النصوص المسرحية خاصة التي قدمتها الفرق األهلية األربع وئدت واصطدمت 

 -أهمها غياب الدعم الرسمي، كما أن بعض النصوصبالكثير من المعوقات، 
غير متوافرة، ومن هنا فإن  -خاصة التي قدمت في ستينات القرن الماضي

بعض المؤلفين عمد في اآلونة األخيرة لطباعة نصوصه كي يحفظها من التلف 
(" .أو النسيان

340
( 

قته فلذلك نجد في األعوام القليلة الماضية من يصدر المسرحيkات على ن    
الخاصkة، كما يظهر معنا في المسرد ومن أهم هؤالء د. خالد رمضان، ونادية 

 القناعي، و محمد الخضر وقطامي العطّار.. وغيرهم.

																																																								
) خطوة لرفد المكتبة المحلية مسرحيات خالد رمضان.. النجاة من النسيان، محسن الشمري، مجلة القبس. (340

 (موقع إلكتروني)
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إلّا أن األزمة الحقيقية التي يعاني منها األدب بشكل عام في الكويت ليس ما     
 في عدم مالحقة ذهب إليه النقاد؛ إنما تكمن ذروة األزمة كما يراها طارق عبداهللا

الحركة األدبية الثقافية والتيارات الفكرية في خارج الكويت. فالحركة األدبية 
(متخلّفة عن حركة التطور االجتماعي والعمراني والعلمي. 

341
( 

وهذا ما ال يتناسب مع العصر الرقمي، ولعل النبوءة التي تحkدث عنها  بيل    
تي نتحدث عنها: " سوف يأتي يوم م تؤكد إلى عمق األزمة ال1998جيتس عام 

ليس ببعيد، يصبح بإمكانك أن تدير أعمالك، وتدرس، وتكتشف العالم وثقافته، 
(وتستدعي على شاشة جهازك أي حفل أو عرض مسرحي." 

342
( 

م، وعلى رغم معرفتنا بأننا نسير إلى 2018وهذا ما وصلنا إليه في عام    
أت� بسرعة والماضي الذي لم يجد زمن يذوب فيه الحاضر بين المستقبل الذي ي

وقتًا كافيuا ليكون حاضرuا، مقارنة بالتحوالت التي يشهدها تاريخ التطور منذ 
األزل مع يومنا هذا، لذلك البدk من الكاتب المسرحي أن يكون مدركًا لحيثيات 
التطور، ويسر معها جنبuا لجنب سواءu في القضايا التي يطرحها أو حتى في 

ت، خشية من أن تصبح موضوعuا قديمuا في ظّل عجلة التطور التي النشر للمؤلفا
 تسير بسرعة.

واألديب الجيد يدرك جيدuا ما سيالقيه من عقبات إذا ما حاول نشر نص        
جريء، في خضمk العيش في ظل مجتمع عربيk دكتاتوري، وعدد النصوص 

																																																								
 .2011فبراير، 1)، 487انظر حول الجو األدبي في الكويت، طارق عبداهللا،  البيان الكويتية، العدد () (341
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ق بأهميتها وإيمانه العمي التي ستنتهي إلى قانون مخالفة النشر، لكن رسالته القوية،
تجعله يكافح من أجل إصدارها ويتخطى غرف الرقابة؛ ليالحق التطور 
االجتماعي ويحاكي مشكالت وقضايا مجتمعه بجرأة دون خوف، فالمسألة ال 
تعدو مسألة رقابة، أو مسألة نص، أو كل المسائل التي يعلّق عليها النقاد نكوس 

رأة في الطرح، وعناد� البدk أن يتمتع به الكاتب؛ المسرحية الجادkة؛ إنّما مسألة ج
لتصل الورقة ليد القارئ وال تسقط، فقد خلق العالم الرقمي مساحة واسعة من 
حرkية الرأي استطاعت اسقاط حكومات ظلم استبدkت لعقود، فحرkي باألديب أن 
تكون وسيلته، ويمتطي صهوتها؛ ليصل صوت مجتمعه من خالل إصداراتها، 

زمن ال يتصالح مع المWتواني المؤجِّل، فأوائل األلفيkة الثالثة التي شهدت فهذا ال
إصدارات لمسرحيkات الستينات والسبعينات ليست في تحوالتها وال سرعتها مثل 

؛ فالفوارق كثيرة، وحيثيkات التطور ال -2018-العام الذي تقام فيه الدراسة 
 تنتظر المؤجsل من الماضي.

ميديا، وعصر الحداثة الرقمية الذي بدأ فيه الحاضر يذوب ورغم السوشيل      
في ظّل سرعته؛ ليصبح ماضيuا، وسطوته على العالم، وقلة وفود الناس لمشاهدة 
المسرحيات والتي تعدk سببuا رئيسuا لكتابة النص المسرحي إلّا أنk المؤلفات 

هتمام ا المسرحيkة الزالت تصدر وتنشر في الكويت، وقد يعود السبب في ذلك
الكويت بعراقة مسرحها الفني، وعقد مهرجان سنويk يكون مادته األساسية ( 
المسرح)، فتعقد فيه ندوات تؤرخ لصفحات المسرحية الكويتية، وتمثل مسرحيkات 
من مختلف دول العالم، مسخرة في ذلك الثورة الرقمية وإن لم تكن بالمستوى 

 الذي نأمله.
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    ) kفي نهاية هذا 19فقد أزمعت الكويت على إطالق مهرجانها المسرحي (
م)، والذي يقوم على منافسة ألفضل عرضٍ وتأليف مسرحيk، 2018العام (

(وبطبيعة الحال يهتم بأهم اإلحداثيات على الحركة المسرحية في الكويت. 
343

( 
 

ة، نقف كويتية منشورشهدت فترة األلفيkة الثالثة أكثر من خمسين مسرحيkة       
على بعضها؛ لنتوقف على تفاعل الحركة النقدية المسرحية، بالنتاج المسرحي؛ 
كون النقد هو الذي يسوس األدب إلى النهضة، ويصقله، ويسعى لتطويره، 

 ودعمه.
نتوقف في هذه الفترة على بعض  أهمk المسرحيkات التي تحدkث عنها النقّاد    

والمهتمون في المجلّات والصحف، وتوقفنا عليها من باب طرح نماذج متنوعة 
 على فترة األلفيkة الثالثة؛ إلظهار توجهات المسرحية الكويتية، وسماتها.

 ومن أهمk هذه المسرحيات ما يلي:
 

 بداية النهاية -
 .2001مسرحية للكاتب سليمان الحزامي، صدرت عام     

م عندما حصلت مناوشات حدودية بين العراق 1973كتب المسرحية عام 
والكويت في ذلك العام، وقد سمkاها (عودة الجبرتي)، وهو رجل يأتي من 
الماضي؛ ليدافع عن الحق، وقد فكّر وتخيkل الحزامي آنذاك كيف يمكن لدولة 

على دولة عربية أخرى، وكتبها في مسرحيته بطريقة عبثية،  عربية أن تعتدي
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فيها يتنبأ بغزو العراق للكويت، طمعuا في ثرواتها، فيصبح الخيال حقيقة وتغزو 
، فقام الحزامي بتغير اسم المسرحية إلى (بداية النهاية)، 1990العراق عام 

(ونشرها. 
344

( 
خذ الحزامي من (الجبرتي) تعدk المسرحية من المسرح الالمعقول، وفيها يت   

شخصية  رئيسية في مسرحيته وهي شخصية قادمة من الماضي؛ لتشهد على 
المستقبل، يطوف الجبرتي في داخل مدينة ساسا، ويصور القضايا الموجودة في 
المجتمع، من صمت المجتمع على الظلم، إلى القتل وكأنه أمر عادي، وتبرير 

(لنساء للوصول إلى العرش... إلخ الصحافة لجرائم الحاكم، واستغالل ا
345

( 
ساسا) وترمز دولة تاتا الصغيرة داث المسرحي في دولتي (تاتا) و (وتدور أح    

 -عين من عيون الحاكم –إلى الكويت، ويظهر ذلك من خالل حديث المتسول 
مع الجبرتي القادم من تاتا ويخبره بأن تاتا  دولة غنيkة، وثروتها هائلة، بالرغم 
من صغرها في إشارة واضحة لدولة الكويت التي يطمع الدكتاتور بها، وترمز 

دولة العراق التي ال يعيش فيها األطفال حياة هانئة ويظهر ذلك دولة (ساسا) إلى 
من مشهد الطفل الذي يبيع صحفًا ال يدري ما فيها، ثم يتهم بأنه أحد أفراد 
المقاومة، فيقتله رجال الحاكم، ويسلط الضوء فيها الحكام وأنانيتهم للوصول إلى 

حدث مع الضابط  الحكم حتى لو بأبشع الطرق من خالل اإلغواء بالنساء كما
(أدهم) والذي كان وزيرuا للدفاع فتم إغواءه بامرأة وهددk إذا لم يترك عمله، 
وكذلك يظهر من خالل خبر قتل حاكم ساسا السابق واالنقالب عليه والسيطرة 

																																																								
 .24انظر وقفة مع الكاتب المسرحي سليمان الحزامي، سيkد إبراهيم آرمن،  مجلة التراث األدبي، ص) (344
 ) انظر المرجع السابق.(345



 
 
	

227	

على كرسيk الحكم، واألبواق اإلعالمية التي سخّرت لتبرير جرائم حاكم ساسا 
(الجديد. 

346
زامي، وحاسkة النبوءة المستقبلية التي يملكها، وكعادته سليمان الح )

استطاع التنبؤ بما ستمرk به الكويت، وهذا ما يظهر جليuا في أحداث مسرحيته، 
والتي في محتواها تعرkج على قضايا سياسية واجتماعية وانسانية مختلفة، وقد 

 اتخذ الحزامي من التاريخ أداة للتعبير عن أفكاره. 

 
 (الدرجة الرابعة) -

مسرحية للكاتب عبدالعزيز السريع كتبها في سبعينات القرن الماضي،      
، كتبت المسرحية باللهجة الكويتية العاميkة، وقام السريع 2003وأصدرها عام 

بتفسير بعض المفردات والكلمات التي يصعب على القارئ العربي فهمها باللغة 
مشق والقاهرة والكويت الفصحى، عندما قدkمت مسرحية "الدرجة الرابعة" بين د

اعتبرت "بداية لمسرح جاد" و"نقطة تحول في  1972و 1971خالل العامين 
ويرى د. خالد عبداللطيف   " عمر المسرح الكويتي" و"مرحلة انعطاف نحو العمق

(. بأنk المسرحية نموذج للمسرحية االجتماعية في قالبها الجديد
347

( 
 

تتناول المسرحية قصة وليد وثريا وقصة مجتمع يعيش أزمته بين ماضٍ       
وحاضر، وستنعكس هذه األزمة على العالقة الزوجية، اإلنسانية، ثريا الزوجة 
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الشابة الطامحة ببيت وحياة مرفهة وباالبتعاد عن عائلة زوجها هو ابن عمها 
 تمع الجديد نسبيuا، أما زوجهاواالستقالل عن المحيط القديم، تجرفها "أمواج" المج

المحافظ والمتحرر في آن واحد، فيجد نفسه في صراع داخلي مرير، فهو الذي 
يصغي الى وصية عمه ووالد زوجته بالسيطرة على الزوجة بصفتها امرأة "كل 
الحريم سوا"، يقول له لم يستطع إال أن يحقق الحلم األول لزوجته وهو البيت 

قة المالية التي يحياها. لكن البيت المستقل سيجرk عليه المستقل على رغم الضائ
وعلى العائلة الكثير من الهموم. فالزوجة التي أصابتها عدوى البورجوازية 
الجديدة ستحاول تقليد صديقاتها البورجوازيات، في سلوكها وحياتها. وهذا ما 

سوأ: ى األلن يتحمله الزوج الذي يقع تحت طائلة الديون. والحال هذه ستنتهي ال
بينما يظن الزوج في اللوحة األخيرة انه استطاع أن يقنع زوجته بالعودة الى 
حياتها الزوجية البسيطة والهانئة، تجد الزوجة نفسها حائرة بين البقاء في البيت 
أو االلتحاق بصديقتها التي كلّمتها هاتفيuا لتوkها. تختار الزوجة الخروج من البيت 

لى الدرج حائرuا ومضطربuا. فخروجها سيعني الطالق تاركة زوجها جالسuا ع
348( .حتمuا

( 
وحتى تأخير إصدار المسرحية ألكثر من ثالثين عامuا لم يقلل من قيمتها؛      

وذلك ألن الموضوع الذي تناوله السريع يتضمkن قضية اجتماعية، وصراعuا 
ديمuا، ا قبلها قدائمuا يصلح لكل األزمان، فكلّما افتتحت الحداثة بابuا، أصبح م

وحدث صراع البدk منه بين من يسعى نحو البرجوازية، وبين من يحب البساطة، 
أو من لم يتأقلم على الحداثة بعد، وصراع األزواج أحد أهم القضايا التي تظهر 
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في كافة المجتمعات حتى وقتنا هذا، بسبب االجترار خلف الحداثة وآخر 
مات التي يتمkيز بها األدب اإلجتماعي  صيحاتها، وقد تكون هذه إحدى أهم الس

 .-صالحه لكّل زمان –
 

  الثالث -
مسرحية للكاتب حسن يعقوب العلي، كتبها في سبعينات القرن المنصرم في    

(ثالثة فصول، باللغة العربية الفصحى السهلة. 
349

 .2004نشرت عام  )
مستمدة من الموروث التراثي، تعبر عن أحالم الطبقة الفقيرة التي تتطلع إلى    

ه أحد أفراد هذ» أبو الحسن الثالث«إزالة الظلم وتحقيق العدل، ويتمنى بطلها 
الطبقة أن يصبح واليuا لمدة أسبوع حتى يحقق أحالم هذه الطبقة بالطريقة التي 

350( .يراها مثالية
( 

وتتناول قضية سياسيkة، تتخذ من مفهوم العدل موضوعuا لها، بين طبقات     
المسرحية الثالث بسطاء الشعب المظلومين ويمثلهم أبو الحسن الثالث، والطبقة 
الوسطى ويمثلهم التاجر أبو غالي والوالي، وطبقة السادة ويمثلهم السلطان 

 نّما عن طبيعة الحياة التيوالوزير، ال تتحدث المسرحية عن الصراع الطبقي، إ
(تفرضها كل طبقة على األخرى. 

351
( 
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أبو الحسن صاحب مقهى يتطلع إلى عدلٍ مثالي مطلق، يWظلم من زوج والدته     
التاجر أبو غالي الذي يحاول طرده من المقهى والحكي كله؛ ألنه صرح له بحبه 
البنته (جوهرة)، فيستخدم نفوذه، ويقايض الوالي (ابن غانم) بأنk يزوجه ابنته 

لوزير والسلطان ويتجوالن في جوهرة بقابل طرد أبي الحسن، ويومuا يتنكر ا
المدينة؛ لالطالع على أخبار الرعية، فيلتقيان بأبي الحسن الذي ال يعرفهما 
فيصرح لهما أنه يتمنى أن يصل للسلطان ليخبره عن الظلم الذي يتفشى في 
المدينة، وما يتعرض له الناس من غطرسة بسبب التجkار المغالين، وأنّه يتمنى 

تغيير أوضاع البالد وإفشاء العدل، ولمkا يرى السلطان إمساك الحكم ألسبوع ل
والوزير الوالي متنكرuا في دوره السلبي، يكشفان عن تنكرهما، ويأمران بعزل 
وسجن الوالي (ابن غانم)، وتنصيب أبي الحسن الثالث خلفًا له، وفي محاولة أبي 

ا ا حينمالحسن إلحقاق العدل المطلق، يجرk نفسه في سلسلة من األخطاء أوله
أصدر أوامر بإطالق كل المساجين بحجة أنهم أبرياء، وليس جميعهم أبرياء 
فمنهم اللص وقاطع الطريق والقاتل، مما تسبب في تفشي الظلم والفوضى، ثم 
أصدر قرارuا بتخفيض أسعار السلع إلى النصف، فساوى بذلك بين التاجر العادل 

ظنه بأنّه على صواب وذلك ألن والظالم، وبين الجشع والقنوع، وخطأه األكبر 
الرعية ال يشكون من شيء، وهم ال يشكون مخافة منه، وليس ألنk البالد ال 

(يوجد فيها ما يستحق الشكوى.
352

( 
يطرح حسن يعقوب العلي مسرحيته بثيمة جديدة في المسرح الكويتي وهي    

الوالي  دبشكله اإليجابي عند السلطان والوزير، وبشكله السلبي عن التنكرثيمة 
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(وأبي الغالي. 
353

وهذا التنكر يحسب اتجاهuا جديدuا في رصيد الحركة المسرحية   )
 الكويتية، من خالل إبراز القضايا بطرق متنوعة.

تتعرض المسرحية لقضية اجتماعية وهي مقايضة زواج البنات مقابل     
مصالح مشتركة، وإصدار قرارات دون خبرة ودراية كما فعل أبي الحسن، 

لظلم والسرقات والمفاسد في البالد، واختالط الحق بالباطل، والمجرم وا
بالضحية، والسارق بالصادق، في محاولة واضحة من حسن يعقوب للحديث عن 

 السياسة بشكل غير مباشر.
في النهاية نخلص إلى أنk العدل المطلق المثالي الذي يسعى إليه أبو الحسن،    

اد يكون مستحيلًا على مستوى الدراما في والقضاء على كل أنواع الظلم يك
 مسرحية الثالث، بكافة الطرق التي ذهب إليها كال الواليين.

 
  بورشيا -

المعارضات الشعرية وصل فيها إلی ـ، ويحاكي فيها 2006صدرت عام   
المعنی مسرحيuا، متخذًا من جملة قيصر روما التي وردت في مسرحية شكسبير 

هدفًا للوصول إلى تساؤل مفاده، لماذا قال قيصر و ( حتی أنت يا بروتوس) 
خاصة بروتوس مع أن الذي تأمروا علی قتله كثُر؟ هذا اإلحساس دفعه ليقرأ و 
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يبحث فوجد أن السبب الذي أهمله شكسبير هو أن بروتوس هو ابن قيصر و 
(. )هذا يعني أن الجملة تصبح( حتی أنت يا بWني

354
( 

ة، حول موضوع شائع في المسرحية و قصة " تدور حوادث هذه المسرحي    
ير كما يش. في االدب العربي الحديث، هو موضوع الحب الذي يWنسی و ال يدوم

، و تقع حوادثها بين الماضي و »الروم « الكاتب في المسرحية إلی بيئته 
الحاضر، والحقيقة أن البيئة الزمانية و المكانية في المسرحية غامضة مبهمة، 

وع موض، مها، و جعل ألوانها االجتماعية و الفنية تبدو باهتة ماثلةمما طمس معال
المسرحية يجري إلی المستقر الذي يريده لها المؤلف، دون تمهيد أو ارتباط، 
والمشاهد تتوالي بسرعة، و حدث القصة ليس في المكان أو الزمان الثابت بل 

(" .دائمuا يجري بين الماضي و الحاضر
355

( 
فقد روت حكاية  جارية كانت في قصر يوليوس، و كانت موضع حبه و       

رعايته، تزوج يوليوس بورشيا خفيuا بعد مدkة؛ ليعلن أمامها أنه أحبها إلي آخر 
لحظة حياتها، و لكن حبه طار و تبخر فجأة. و حسبنا هذه اإلجابة لندرك أن 

ا مر إال تعليقًا شهوانيuالحب الذي يتحدث عنه بطل المسرحية ليس في واقع األ
خاليuا من أي تواصل إنساني عميق، فقد  سافر يوليوس لحرب دون أن يعلن 
زواجه مع بورشيا، وهي حامل في طفله (بروتوس)  والذي أصبح بعد أن كبر 
قائدuا في جيش والده، دون أن يدري أحدهما باآلخر، فقد كان أحد المتآمرين 
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ع البقية فقال جملته المشهورة ( حتى أنت يا الذين أرادوا قتله فطعن والده م
(بروتوس). 

356
( 

وفي هذه المسرحية يستمر سليمان الحزامي في تقديم سلسلة مسرحياته      
القائمة على أسس علمية ثقافية، ويسقط األحداث الواقعيkة بقصص من التراث 

لحب والتاريخ، معبرuا بذلك عن دالالت مهمة تظهر خالل هذه المسرحية مثل ا
 اللحظي، والغدر، والخيانة من المقربين... إلخ.

 مدينة الغرباء  -
، تقع في ثالثة فصول، 2008مسرحية للكاتب ناصر المال، نشرها عام     

وهي نوع من أنواع الفانتازيا، وتعدk من مسرح العبث (الالمعقول)، فهي تتمتع 
بحوارات قصيرة مركّزة، ال يمكن للقارئ أن يفهم مراد الكاتب إذا قفز بين 

(فقرات الحوار، ألنها ترتبط ببعضها البعض. 
357

( 
تجسد المسرحية فكرة الغربة بين الشخصيات الخمسة، التي يتمدد بينهما     

الصراع وينكمش، فهي شخصيات بال وطن وال هوية، يبحثون عن استقرار 
بكافة الطرق، وتعدk المسرحية ذات اسقاط اجتماعي، يبرز من خالل الشخصيتين 

، فقدت أخالقها المحوريتين وهما (ياقوتة) المرأة التي تسعى للثراء حتى لو
فالغاية تبرر الوسيلة، ورجل الدين الذي يستخدم الوعظ واإلرشاد وال يعمل بهما، 

(فهو ال ينظر لألخالقيات عند مصالحه. 
358

( 
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ولعّل القضية التي يعرض لها الكاتب، تكاد تكون ظاهرة في العالم العربي،      
الح، علّق األمر بالمصفرجل الدين والباغية يصبحان وجهان لعملة واحدة حينما يت

وينسيان األخالقيات، وهذا نموذج للنظرة العربية الرافضة لما يحدث في المجتمع 
العربي من انتهازية على حساب المبادئ واألخالق، يقدkم المال فيها انذارuا لمن 

(يريد لهذه األمة حياة أفضل وحرية أكبر. 
359

( 
 

 عنده شهادة -
، تتناول قضيkة اجتماعية 2004ام مسرحية من ثالثة فصول، صدرت ع    

 ذات مالمح كويتية.
"تدور األحداث حول شاب يعود من بعثته العلمية في إنجلترا إلى الكويت فيحس 
أنه ال يستطيع التكيف مع بيئته، وتتأثر بذلك محبوبته فاطمة التي عقد عليها قبل 

أهله ووطنه، وسفره، ويصبح أمام مشكلتين اجتماعيتين هما عدم التكيف مع بيئته 
فاطمة، ومن ثم تتضافر جهود والده وأشقائه  وعدم حسم مسألة زواجه من

بالتنسيق مع أحد أعمامه للوصول إلى إنهاء الوضع المعقد بعد معاناة صعبة، 
(" .ويعود يوسف إلى واقعه وأهله وزوجته

360
( 
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عبدالوهاب ( عنده شهادة) عنوان يحمل داللة كما ترى الناقدة الكويتية سعاد 
التي ترى بأنk المسرحيkة كتبت في زمن كان حملة الشهادات الجامعيkة قلّة، فالتقط 

( الكاتب المفارقة بين من يحمل شهادة وغيره وأقام عليها فكرة مسرحيته.
361

( 
ولعّل هذه القضية االجتماعيkة  تحدث غالبuا مع المغتربين العرب الذي       

ة، ي مرحلة فتوkتهم وشبابهم، فيكتسبون ثقافة جديديبتعدون عن أهلهم وثقافتهم ف
وعادات وتقاليد مختلفة، وحين عودتهم للوطن يصبح من الصعب االنسجام مع 
المجتمع من جديد، السيkما في ظل الهوkة الواسعة بين الثقافة الغربيkة والشرقيkة، 

تنا قوهذه القضية ال تقتصر على زمان أو مكان، فإنّها ال تكاد تختفي في و
الحالي، فاالنسجام مع مجتمع جديد في ريعان الشباب، واتساع الوعي بطبيعة 

 الحالي يؤثر ويحدث تغييرuا فكريuا.
وقد رأينا السريع يعرج على هذه القضية في مسرحيkة (ضاع الديك) وإن كان    

بينهما اختالف إال أنه يدور حول الثقافة الوافدة إلى الكويت من الغرب، وعلى 
بدو بأنها قضية كانت بارزة وحديث العامkة في الكويت، فعكسها الكتاب في ما ي

 مسرحيkاتهم.

 

 دراما الشحاذين -

مسرحية قصيرة للكاتب بدر محارب، أصدرها مع مسرحيتين هما ( تاتانيا    
 م كما ذكرنا في المسرد.2010و حدث في جمهورية الموز) عام 
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يمزج فيه الكاتب بين الفانتازيا والواقع،  تأخذ المسرحيkة اتجاهuا سياسي~ا،    
ويطرح هموم الشرائح الفقيرة والمهمشة دون التقيد بهوية واضحة لبلد، تحكي 
عن عالم من الهامشيين، كل منهم له قضيته الخاصة، إال أن مصائرهم واحدة، 
وهي التي جمعتهم في مكانٍ واحد، فنرى بينهم من هو هارب من العدالة ومنهم 

362( .مطرود من فرقة إنشاد الكنسية ومنهم من هو الحرامي السارقمن هو 
( 

يقتحم عليهم المكان لص� هاربw من الشرطة فيضطّرون الستقباله بعد التوسkل     
إليهم، دخل عليهم الشرطي بحثًا عن اللّص فادkعوا أنّهم ممثلون يتدربون على 

(مسرحية بعيدuا عن أعين الصحافة التي تالحقهم من أجل سبق صحفي. 
363

( 
، فقدkموه بشكل فانتازي لشكسبير» هاملت«ادkعوا بأنّهم يمثلون نص       

مفسدين روح النص العميق لشكسبير من خالل أدائهم الكاريكاتيري، يبرز من 
كيف تريدونني أن أمثل «يعترض على المشاركة وهو أحد المشردين فيقول 

كداللة على دخول الهامشيين في مجال الفن المسرحي، » وأنا... لص محترم
364( ة في تثقيف المجتمعات.وتراجع دور المسرح كقيمة معرفية وفني

( 

 

 

																																																								
نص عميق لبدر محارب ورؤية بصرية متجددة لعبدالعزيز صفر، » دراما الشحاذين«) انظر مسرحية (362

 (موقع إلكتروني)م. 2010إبريل  15للكاتبة ليلى أحمد، جريدة الراي، 
) 685)  انظر مفهوم الحرية في مسرح الكاتب بدر محارب، عزيز العرباوي، مجلة العربي، العدد ((363

 .2015ديسمبر 
نص عميق لبدر محارب ورؤية بصرية متجددة لعبدالعزيز صفر، » دراما الشحاذين«نظر مسرحية ) ا(364

 م.2010إبريل  15للكاتبة ليلى أحمد، جريدة الراي، 
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 حدث في جمهورية الموز -
م، تتناول قضيkة سياسية 2010مسرحية للكاتب بدر محارب أصدرها عام    

بطريقة ساخرة من مجتمعٍ قبل الظلم على نفسه، ويصفق لتجويعه، وتفقيره، 
ويقبل يدي ظالميه، يخاف التعذيب والجلد، ويدعو لجلّاديه، هذه السخرية تقود 

(مستبدkة.  إلى تحريك الوعي المغيkب، والثأر من السلطة الظالمة ال
365

( 
وبهذه الطريقة يرسم الكاتب معالم النهضة والحرkية، والثورة ضد الظلم،    

وكذلك يتناول النهاية التي يعود  بها النظام أكثر شراسة وقوkة، وهذا بالفعل ما 
(حصل ف بعض الدول العربية التي عايشت الربيع العربي. 

366
( 

 
 موتى بال رؤوس -

م،  تدور أحداثها 2013ر الملّا، صدرت عام مسرحية وجودية للكاتب ناص   
في شارع دعيج الكويتي في حولي،  تعكس بوضوح ما وصل إليه المجتمع في 
الكويت وتطرح سؤالًا مفاده، من أي االتجاهات يستطيع المواطن أو الوافد 
التحرر من موروثه وأفكاره ضيقة األفق؟ إلى اتجاه أو اتجاهات مكاشفة 

367( .ثمة للماهية االنسانيةومصارحة للذات ومن 
( 

 
 

																																																								
) ديسمبر 685مفهوم الحرية في مسرح الكاتب بدر محارب، عزيز العرباوي، مجلة العربي، العدد () (365
2015. 
 ) انظر المرجع السابق.(366
 (موقع إلكتروني)م. 2013مايو  19للكاتب ناصر المال، جريدة الراي، » موتى بال رؤوس«) انظر (367



 
 
	

238	

 المأمون -
م، تطرق  فيها 2013مسرحية تاريخية للكاتب ناصر المال، صدرت عام     

إلى المواجهة العسكرية التي حدثت بين المأمون وأخيه األمين، وأدت إلى مقتل 
األمين، وسيطرة المأمون على بغداد بعد أن سيطر بشكل الفت على خرسان 

م الرشيد للقدوكاملة، واستطاع بحنكته العسكرية، ودهائه من دعوة أبيه هارون 
ن رافع ب -إليه بالجيش العباسي؛ لمساعدته لصد جيوش القائد المناوئ لهم 

، وحينما يصطدم الجيشان ينهزم جيش هارون الرشيد ويسقط في أرض -الليث
الميدان ليكون بين يدي المأمون الذي يسحب منه جميع صالحياته؛ ليفقد هارون 

شه والذي أزعنوا جنوده والء الطاعة الرشيد مكانته في الدولة، وهكذا قادة جي
(البنه المأمون. 

368
( 

كما تشهد المسرحية المواجهة التاريخية بين المأمون واألمام أحمد بن حنبل    
حول مسألة تتعلق بالقرآن وقناعة المعتزلة بمضمون الطرح عن طريق إحكام 

بي عامuا رالعقل والتفكير به، وتعد المسرحية نقلة نوعية ومعرفية بالمسرح الع
369( .والكويتي خاصkة،  وإسهامuا فكريuا وفنيuا وإبداعيuا للكاتب ناصر المال

( 

ويقول المال معلقًا على المسرحية في حوارٍ صحفي: " حالف المأمون رجال        
الدين وعلمائه بالتحديد. واستطاع أن يكسبهم بالسياسة وبالمنطق الذي اعتنقه 

م الفكر لدى المأمون كان بال شك سابق لعصره وهذا ما يثبته التاريخ. مفهو
وأيضا لعصرنا إن أردت أن نسمي األشياء بأسمائها لقد غيkر المأمون أشياء 

																																																								
 (موقع إلكتروني)م. 2013فبراير  18لناصر المال، جريدة الراي، » المأمون«) انظر مسرحية (368
 ) انظر المرجع السابق.(369
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كثيرة في الفكر العربي واإلسالمي وهو من استطاع أن يضع حدuا فاصلًا بين 
(" .رجل الفكر ورجل الدين

370
( 

كان البد لنا أن نتوقف على تعريف� بأهمk رواد فترة األلفّة الثالثة، ومن برزت     
أسماؤهم، ولمع نجمهم في سماء المسرحيkة الكويتية، وأخذوا بيده إلى النهضة 
واالنفتاح، وقادوا الكويت إلى مسرحٍ عربيk مزدهر استحق أن يراهن على 

 ديمومته واستمراره.
 
 الثالثة من أهم رموز األلفيkة •
 عبدالعزيز السريع  -

لم يكن الكاتب الكويتي عبد العزيز السريع مقتصرuا على األلفّة الثالثة، إنما      
كان أحد أبرز نجوم الحركة المسرحيkة على مراحلها المختلفة، إلّا أنه برع 
ووضع له ثقلًا في رصيد الحركة المسرحية الكويتية، بمشاريعه الخلّاقة، 

 راقية، سواءu التي اكتفي بعرضها، أو التي نشرها في كتب.ومسرحيkاته ال
م، العائلة األصل ( السريع) في قرى نجد ف السعودية، لكن 1939ولد عام 

(السريع يتبع للفرع الذي نزح في القرن التاسع عشر إلى الكويت. 
371

( 

																																																								
ناصر المال: المسرح الكويتي أو الخليجي لم يخرج بمفاهيم جديدة بدون مال البترول، صحيفة دنيا ) (370

 م 2014نيسان  15الوطن، 
 .9)  انظر عبد العزيز تكريم وتحيkة، شهادات ودراسات بأقالم زمالئه وأصدقائه، ص(371
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حصل على لسانس الدراسات األدبية من قسم اللغة العربية بجامعة الكويت عام 
(م 0198

372
( 

نتاجات السريع حاضرة ونابضة بأطروحاتها ومضامينها الفكرية واالجتماعية 
373( واإلبداعية.

( 
يرى الناقد والكاتب خالد رمضان بأن عبدالعزيز السريkع كان له " فضل      

السبق في التأسيس للمسرح االجتماعي في بعده اإلنساني ونضجه الفني، ويعتبر 
أن المرحلة التي ظهر فيها السريkع تعد عالمة فارقة في تاريخ المسرح الكويتي 

قضايا التي يعانيها المجتمع ونخص هنا المسرح االجتماعي الذي يشرح أهم ال
374( ."من خالل شخصيات حية تعيش في وجدان المشاهد

( 
نشير إلى أنk المسرحيkات التي كتبها وعرضها السريع تؤكد ما ذهب إليه     

الدكتور خالد رمضان، فمسرحيته (الدرجة الرابعة) التي عرضنا لها، تتحدkث 
تعالج مشكلة واقعيkة بين األزواج،  عن قضيkة هامkة، ال تفنى مهما مرk الزمان وهي

وكذلك مسرحيkة (عنده شهادة) ومسرحية ( ضاع الديك)... وغيرهم من كنز 
 السريع الثمين الذي ال ينضبk، ويحتاج لمن يهتمk به ويظهره إلى النور.

																																																								
 ) انظر المرجع السابق.(372
موقع ( انظر مهرجان المسرح العربي الثامن، النشرة األولى، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. ) (373

 إلكتروني)
عامuا على تقديمها الكاتب الكويتي عبد العزيز السريع يرسم  30) الدرجة الرابعة" مسرحية تصدر بعد (374

 إلكتروني) (موقع، جريدة الحياة، عبده وازن. "صورة واقعية عن "الزوجين
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م دعا فيه 2004الكاتب عبد العزيز السريع أوkل من أطلق مشروعuا عام    
ت الكويتية ووضعها بين أيدي القراء، وعدم تركها في لتوثيق وإصدار المسرحيkا

(األدراج المغلقة حتى ال يأتي زمان تندثر فيه. 
375

( 
لكن مع األسف لم يلق المشروع االهتمام المطلوب، والرعاية التي البدk أن     

تسخّر لها الطاقات البشرية بالشكل الكافي، ولعّل ذلك يعود إلى اهتمام الدولة 
ا بالمسرح الفني أكثر من المسرح األدبي، والمهرجانات السنويkة حتى يومنا هذ

المسرحيkة التي تقيمها دولة الكويت، والتي يتم إنفاق آالف الدوالرات عليها خير 
 دليل على ما نقول.

 من أبرز مسرحيات عبد العزيز السريع
 م1980ضاع الديك  -
 م.2004الدرجة الرابعة  -
 م.2004لمن القرار األخير  -
 م.2004شهادة عنده  -

يذكر أنk لديه العديد من المسرحيkات التي كتبها ولكنّها لم تحظَ بالنّشر،      
 1،2،3،4اشترك فيها مع  الكاتب صقر الرشود من أهمها المسرحية المشهورة ( 

(مترجمة إلى اإلنجليزية.  2002بم) والتي صدرت عام 
376

( 
(و (نفوس وفلوس) و (الجوع)... وغيرهم.  

377
( 

																																																								
 .2004مارس 1)، 404انظر مشروع ابداعي كبير لتوثيق المسرح الكويتي، البيان الكويتية، العدد () (375
ناقدuا ومبدعuا يرصدون مسيرة عبدالعزيز السريع اإلبداعية، الحسين البجلّات، جريدة الفنون،  93) انظر (376
 م.2004يونيو 
 .350الراعي، ص) انظر المسرح في الوطن العربي، علي (377
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)، وكانت 1985» (دموع رجل متزوج«ر مجموعة قصصية بعنوان أصد  
، في المجالت األدبية المحلية 1978و 1965القصص نشرت متفرقة بين 

(والعربية. 
378

( 
يرى د. محمد عبداهللا بأنk السريع أغزر كتّاب المسرحية في الكويت إنتاجuا، ليس 

 شخصياته، فكان أوkل بعدد المسرحيkات التي قدkمها؛ وإنّما بالعمق الذي تبلغه
(وأكثر كتاب المسرحية الكويتية رعاية ألصول المسرحيkة الفنية. 

379
( 

ويصف بعض النقاد الكاتب عبد العزيز السريع بأنّه مثقف من زمن       
السريع نتاج المشروع الثقافي النهضوي  التنوير، تقول ليالس سويدان: "

الكويتي، وهو ابن تلك المرحلة بكل زخمها وثرائها وأفقها المتطلع لتأسيس بنية 
380(  ثقافية راسخة منفتحة على محيطها العربي."

( 
أصدر عدد من النقّاد والكتاب، كتاب يتناول سيرة عبد  2004في عام      

ن زمالئه وأصدقائه من دولٍ مختلفة من العزيز السريع، احتوى على شهادات م
العالم العرب ومنهم (أحمد تيمور، الطّب صالح، حسن عبداهللا، خالد رمضان 
وأبنائه.. وغرهم) وفي فصله الثاني تناول دراسات كتبها النقّاد العرب في 
مؤلفات عبد العزيز القصصية والمسرحية وأهم النقّاد ( د. إبراهيم غلوم، د. 

																																																								
سبتمبر  4 ،) انظر الكاتب المسرحيk عبد العزيز السريع... مسيرة ثقافيkة حافلة بالعطاء، الجريدة الكويتية(378
 م.2009
 .212) انظر الحركة األدبية والفكرية في الكويت، محمد عبداهللا، ص(379
(موقع . 2018فبراير  20) عبدالعزيز السريع.. مثقف من زمن التنوير، محمد حنفي،  مجلة القبس، (380

 إلكتروني)
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، د. عزالدين إسماعيل، وغيرهم) ختم الكتاب بصور توثق الحياة محمد عبداهللا
(الثقافية للكاتب عبد العزيز السريع. 

381
( 

وهكذا نكون قد أعطينا لمحة سريعة ألحد أهم رموز مجال الكتابة المسرحية     
ودعاتها، ومن أهم من أكّد على ضرورة االهتمام بالتأليف المسرحي وإصداره 

لك وبفضل ما انتجه من نصوص مسرحية، تناولت الكثير في كتب،  فاستحق بذ
من القضايا االجتماعية والسياسية واالنسانية المهمة في الكويت ومختلف الدول 

 ، أن يكون أحد قامات الحركة المسرحية العربية.العربية
 حسن يعقوب العلي -

، حصل على بكالوريوس 1939كاتب وناقد المسرحي من مواليد الكويت    
المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد واألدب المسرحي بامتياز، ثم واصل 
دراساته العليا إلى أن حصل على الدكتوراه في مجال النقد المسرحي عام 

 ول عميد كويتي، وعين عميدuا للمعهد العالي للفنون المسرحية ليكون أ1985
382( .للمعهد

( 
اهتم باألدب منذ سنٍ مبكّرة، وزاول الكتابة في عدkة صحف� كويتية في ستينيات   

القرن المنصرم، وهو من أوائل من مارس النقد المسرحي في الكويت عبر 
383( .كتاباته في الصحف اليومية

( 

																																																								
 .انظر عبد العزيز تكريم وتحيkة، شهادات ودراسات بأقالم زمالئه وأصدقائه) (381
 6) انظر رحيل حسن يعقوب العلي أول عميد كويتي لمعهد الفنون المسرحية، جريدة الجريدة الكويتية، (382
 . 2012يوليو 
 (موقع إلكتروني))  انظر حسن العلي، موسوعة الكويت. (383
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بحر في ة الاشتهر العلي بكتابة القصة القصيرة التي تدور أغلبها حول حيا    
ة بعنوان الكويتي» الرسالة«الكويت قديمuا ونشر أولى قصصه القصيرة في مجلة 

، ومن القصص القصيرة التي كتبها (األصابع، سوق 1963(المنبوذ) عام 
(الرقيق، نهاية حرمان، أبو مسعود، وداع). 

384
( 

، وهي مستمدة من الموروث التراثي، تعبر عن مسرحية الثالثمن إصدارته    
أحالم الطبقة الفقيرة التي تتطلع إلى إزالة الظلم وتحقيق العدل، ويتمنى بطلها 

أحد أفراد هذه الطبقة أن يصبح واليuا لمدة أسبوع حتى يحقق » أبو الحسن الثالث«
385(.أحالم هذه الطبقة بالطريقة التي يراها مثالية

( 
 بدر محارب -

ي قسم النقد واألدب المسرح -خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت    
(. 85/  84دفعة 

386
( 

يكتب في فضاء الحرية، فضاء التجربة المطلقة، بنصوص مفتوحة على الالزمان 
والالمكان، وبرمزية مبطنة يحاكي بها الكاتب بحرفية عالية الواقع بكل تجلياته، 
بمستوى أدبي على غاية من الرهافة واإلتقان بما يتطلبه هذا الجنس األدبي من 

حي حرية التأويل والترجمة بحسب أدوات، ما يترك به للقارئ وللمWشاهد المسر

																																																								
 6انظر رحيل حسن يعقوب العلي أول عميد كويتي لمعهد الفنون المسرحية، جريدة الجريدة الكويتية، )  (384
 .2012و يولي

 )  انظر المرجع السابق(385
، بدر محارب، دنيا المسرح. (موقع والمسرحية محــارب بــدر الكويتي الكاتب) 386(

 إلكتروني)
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الواقع الذي ينتمي إليه. فجاءت مسرحياته تحمل ما بين سطورها مزيجاً نقدياً 
(معرفياً جديداً. 

387
( 

388( المسرحي المجال في مؤلفاتهم أهم ومن
(: 

 .1987 عام "باباي" األطفال مسرحية -
 .1988 عام الصغيرة" "لولو األطفال مسرحية -
 .1988 عام األخيرة" الرسالة " مسرحية -
 .1992 عام كشمش" " األطفال مسرحية -
 .1994 عام " الدسم كامل كويتي " مسرحية -
 .1995 عام " الموعد " مسرحية -
 .1996 عام " استجواب " مسرحية -
 .1998 عام " أبخص الحكومة " مسرحية -
 .2000 عام  " العز بنت " مسرحية  -
 2005 عام مخروش" "نهاية مسرحية  -
 2005 عام يواش" "يواش  مسرحية  -
 2006 عام يبا" "بونسوار..  مسرحية -
 2007 عام الدسم" كامل "وطن مسرحية  -
 2008 عام الجرايد" "بيkاعة األطفال مسرحية -
 ".الموز جمهورية في "حدث مسرحية  -

																																																								
 .goodreads موقع محارب، بدر )387(

 )إلكتروني (موقع المسرح. دنيا محارب، بدر ،والمسرحية محــارب بــدر الكويتي الكاتب )388(
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 ."تاتانيا" مسرحية  -
 .الشحاذين" "دراما مسرحية  -
 م.  2011 الوطن) (ويبقى مسرحية  -

 
ا، اتانيتات الثالث (ير، عدا المسرحبنش تحظ لم الذكر آنفة ياتجل المسرح     
ف ياستطاع الكاتب محارب التأل" والشحاذين دراما الموز، جمهورية في حدث

ي في مسرح األطفال ومسرح الكبار، وهذه ميزة قلّما نجد كاتب مسرحي المسرح
 يمارسها ويبدع بها.

 )    2018 –2000األلفية الثالثة ( جهود المرأة الكويتية في 

برعت المرأة الكويتية في إظهار بصمتها، وتكوين هويkتها في الحركة األدبيkة     
والفكريkة من خالل مشاركتها الفاعلة في طرح القضايا المختلفة، ولم تكن في 
ذلك تصارع الرجل؛ إنّما تشكّل حياة تكامليkة،  فالحياة رجل وامرأة، وما فصلنا 
لها إلّا رغبة في إبراز دورها، وتحديد معالم قوkتها، وما أضافته لرصيد الحركة 
األدبية في الكويت من نتاج أدبي، يؤرخ جهدها، ويسلط الضوء على أهم القضايا 
التي تتناولها؛ إلدراك مدى التوافق واالختالف في االتجاهات المسرحيkة  بين 

 الرجل والمرأة في الكويت.
يعي أنk األدب من أفضل الوسائل إليصال الرسالة، وإحداث ومن الطب    

تغييرات� في الوعي العام الجمعي، لذلك اتخذت المرأة الشعر والرواية والقصkة 
والمسرحيkة وسائلًا إليصال صوتها جهورuا، مناهضة كّل من يحاول طمس 
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المرحلة  دورها، إما بالموروث أو بأعراف� وتقاليد تقيkد ظهور المرأة، لكنk هذه
تجاوزتها في الكويت حتى تكاد ال توجد فجوة بين الرجل والمرأة في األلفيkة 

 الثالثة من حيث الوظيفة والدور واألهميkة والتأثير.
 

فقد فتح نتاج المرأة القليل في أواخر التسعينات آفاقًا  واسعة للمرأة الكويتية،     
ظهرت كاتبات مسرحيkات، كنk  حتى أزهر نتاجها األدبي، السيkما المسرحي، فقد

جنبuا إلى جنب مع الرجل الكويتي، يتناولن قضايا عامة اجتماعية وثقافية، 
ويطرحن أفكارuا جديدة مناهضة للتقاليد والفكر القديم، ويناضلن بأدبهن للوصول 

 إلى الحريkة، وممارسة دورهن الطبيعي في الحياة.
احثة إليها، وأحصتها للمرأة الكويتية ربما عدد المسرحيkات التي بلغ علم الب    

في فترة األلفية الثالثة ال تعدو عن عشر مسرحيkات وهذا ال يعدk فشلًا؛ إنّما نجاحuا 
يضاف للحركة المسرحيkة الكويتية بدخول ظاهرة جديدة عليها، فاألدب ال يقاس 

 بكمkة إنّما بكيفه.
ا، التي امتازت به مسرحياتهولدراسة طبيعة أدب المرأة الكويتي، وجمال البنية   

توقفنا عند عدد من الكاتبات المسرحيkات، نعرض ألهم مسرحياتهن، ونتناول 
 مضمون المسرحيkة واتجاهها وسماتها ومن هؤالء الكاتبات:

 
 نادية القناعي -

م، تخرجت من كلية الطب 1987كاتبة  مسرحيkة وروائيkة كويتية ولدت عام      
، وتعمل كاتبة 2013. بدأت الكتابة في الصحف عام البشري في مملكة البحرين
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(في جريدة القبس الكويتية.
389

مسرحية وروائية منها  لها عدة إصدارات أدبية )

)
390

( : 
 "مذكرات فتاة خارج الحدود " هنا كان الفراق -
 " رواية" عندما خرست الموسيقى -
 رواية" "ابنة نوح  -
 " نصوص مسرحية " النعش -

 العزاء، المعصم)( فيضان يبحث عن ماء،  
 نصوص مسرحية"  " عشاء مع غودو -

 ( فوهة الوردة، الطارق العجيب، صالح يعود، حضرت جوليت)         

 ومن المسرحيات التي نتوقف عندها للكاتبة مسرحية

 صالح يعود -

مسرحيkة واعدة معاصرة، تعدk إحدى مسرحيkات إصدارها المسرحي الثاني     
 ومسرحيات أخرى).عشاء مع غودو ( 2017عام 
تضمنت المسرحية إسقاطات على الواقع العربي السائد، ودارت فكرة العمل    

حول تسيد مبدأ األنانية وحب السيطرة والنفوذ وقمع أفكار اآلخرين لكن يبقى 
 األمل.

																																																								
 )القناعي، (موقع إلكترونينادية  –انظر جائزة كتارا للرواية العربية )  (389
 . (موقع إلكتروني)goodreads) د. نادية القناعي، موقع (390
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حيث دارت األحداث  عن قصة رجل عجوز يحاول الجلوس على كرسي في  
جلوس ويتمسك بهذا الكرسي وال يود جلوس فناء حديقة، لكنه ال يعرف كيفية ال

اآلخرين عليه، بينما في الجانب اآلخر توجد امرأة تنتظر على أمل عودة زوجها 
391( .الغائب من الحرب، رغم أن الناس حولها أبلغوها أنه قتل في تلك الحرب

( 
" يظهر بعض اللصوص واألشخاص اآلخرين بهدف احتالل هذا الكرسي       

ة، لكن هذا العجوز يظل متمسكًا به رغم أنه يخشى ويتخوف من تلك الحديق
منهم، بينما يعود زوج الفتاة من الحرب ويدخل في الصراع، وفي نهاية المطاف 
تأتي البلدية وتبسط نفوذها على هذا الفناء أو الكرسي الذي تزيله من الحديقة، 

(" .بينما الرجل العجوز حرم نفسه من الجلوس فيه طوال وجوده
392

( 
فكان الرجل اسقاطًا ورمزية للحاكم العربيk، الذي ال يعرف كيف يدير أزمة     

التغييرات الحادثة لشعبة السيkما بعد الربيع العربي، وقد فشل في مراوضة 
غضبهم، لكنّه يتمسك بكرسيk الحكم حتى يأت من يسرقه، فاللصوص رمزية 

uمزية ا في الوطن، والمرأة رللفوضى وعدم السيطرة والمنقلبين الذين أحدثوا خراب
على ضحايا غطرسة هؤالء الحكّام، وهي تمثّل الشعب، الذي ينتظر حلول 

 المقاتل مع النصر المظفر.
 تغريد الداوود  -

تغريد عبدالواحد الداود حاصلة على بكالوريوس إدارة األعمال من كلية      
 .العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

																																																								
 (موقع إلكتروني). 2018سبتمبر  9) انظر مسرحية صالح يعود لعبة مؤلف، حافظ الشمري، القبس، (391
 ) المرجع السابق.(392
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التي شاركت بها في عدة مهرجانات مسرحية، في للكاتبة العديد من النصوص 
تم كرمت  2016مهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته السادسة والعشرين عام 

قصة «الكاتبة بعد فوزها في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي عن مسرحيتها 
(. والتي ستُطبع في إمارة الشارقة» عبور

393
( 

ي " فأثير في مسيرتها المسرحيkة قالت: وفي سؤال وجkه لها عمkن كان له ت   
بداياتي كتبت المقالة والقصة القصيرة قبل أن اكتشف ميولي للكتابة المسرحية. 
تأثرت باألدباء الروس أمثال نيقوالي ومكسيم غوركي، وبمسرح أوجين يونسكو، 

رواد مسرح الالمعقول. عموما لدي   أبرز  وأحد فرنسي  وهو مؤلف مسرحي
أقرأ فيها مسرحية أتأثر بكاتب معين أمثال   اءة، وفي كل مرةشغف في القر

سعد الدين وهبه وسعد اهللا ونوس، كذلك تأثرت بالمسرحي محمود أبو العباس، 
خصوصuا كتاباته المنتمية إلى المونودراما، كل كاتب قرأت له أخذت منه 

(" .معينًا أفادني في تجربتي المسرحية وكونت شخصيتي ككاتبة  أمرuا
394

( 
 »نصوص مسرحية –مطلوب مهرجين «أصدرت الكاتبة أول إصدار مسرحي 

، الربيع المنتظر، مطلوب مهرجين، 50ويضم مسرحيات: "رحلة رقم  
395( "مخلصوص، كن تمثاال، بال غطاء

( 

																																																								
)، النشرة السادسة. 17(المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مهرجان الكويت المسرحي ) انظر (393

 (موقع إلكتروني)
 . 2015أكتوبر  6) تغريد الداود: الكتابة التلفزيونية ال تستهويني، جريدة الجريدة الكويتية، (394
)، النشرة السادسة. 17انظر المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مهرجان الكويت المسرحي () (395

 (موقع إلكتروني)
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"هذا يبشّر بمؤلفة  50يقول د. محمد زعيمة بعد إصدار مسرحيتها المحطة 
(معuا"   مسرحية كويتية ناضجة الفكر والحس الفني

396
( 

 
 50مسرحية المحطّة   -

عبرت الكاتبة عن حال الوطن وطموحات أبنائه من خالل تصنيف    
الشخصيات إلى ثالث مجموعات هي: الجيل القديم (العجوز) جيل المنتصف 
الذي يمثل الضوابط والقوانين (حارس المحطة) والجيل الجديد (نماذج من 

(الشباب). 
397

( 

استخدمت المؤلفة في نصها األسلوب الرمزي، حيث جعلت من المحطة     
) الذي يحدد عمر استقالل الكويت، فتجمع 50رمزuا للوطن، خصوصuا مع الرقم (

المحطة نماذج وشرائح عديدة ومتنوعة من المجتمع وهذا التجمع كون نقطة 
 الذي يصبح انطالق نحو رحلة القطار، يبقى الجميع في حالة انتظار القطار

رمزuا للحياة واألمل والخالص، إذ الكل يرى حلمه في وصول القطار كما أن 
حلمه البسيط في حقائبه التي يحملها، وهي تلك األحالم الرومانسية البسيطة مثل 

(حلم الزواج وحلم الفن والكتابة. 
398

( 

																																																								
 (موقع إلكتروني)شجون الوطن الممتعة، د. محمد زعيمة، جريدة الراي. »... 50المحطة «) رؤية نقدية (396

، الهيئة ادمر سكينة د. / نموذجuا) (الكاتبات المعاصر الكويتي المسرح في المسرحية البنية جمالية) انظر 397(
 العربية للمسرح.

الممتعة، د. محمد زعيمة، جريدة الراي. (موقع شجون الوطن »... 50المحطة «) انظر رؤية نقدية (398
 إلكتروني)
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 يظهر الشباب بصورة المستهتر الهارب من المسؤولية نحو الحريkة، فهم     
يهربون من بيوتهم، ومن أهلهم، وواقعهم، والقوانين المفروضة عليهم بسبب 
عدم تقّبل األهل لرغباتهم وميولهم، فقد هربوا للبحث عن حريتهم، والتقوا في 

(المحطة وهم في حالة انتظار األمل. 
399

( 
أما شخصية السيدة العجوز التي تحمل أفكار الجيل القديم المتمثّلة باألعراف     

والعادات والتقاليد القديمة والبسيطة، فهي تبيkن مدى بساطة الحياة في السابق، 
وأن األمور كانت تسير بدون أي تعقيد، فتقول: في السابق لم تكن القطارات 

(تتأخر، ولم نكن ننتظر طويلًا. 
400

( 
أما (حارس المحطة) الذي كان يمثل (جيل المنتصف) فقد كان السلطة التي    

تفرض على اآلخر التمسك بالنظام والقوانين، وهو األكثر تشددuا وتمسكًا من 
الجيل الماضي. تطرح الكاتبة أمورuا كثيرة على لسان الحارس، وهي عبارة عن 

 ديد، الذي باتقوانين وضعية فرضت على الشخصيات، وتحديدuا الجيل الج
يجهلها أو يرفضها، بينما العجوز ربما تدركها وتتقبلها، كقضية منع االختالط 

401( .بين الجنسين، مخالفة اآلداب العامة، عدم العزف في المحطة
( 

وفي هذه المسرحيkة التي جمعت كافة التناقضات االجتماعية، تعرض الكاتبة     
ي صراع األجيال، السيkما الصراع لقضية قائمة متجددة في كل زمان ومكان وه

الفكري، فالقديم لديه أعراف وتقاليد ألفها، والجديد لديه حداثة تتفق مع ميوله، 
																																																								

، الهيئة ادمر سكينة د. / نموذجuا) (الكاتبات المعاصر الكويتي المسرح في المسرحية البنية جمالية) انظر 399(
 العربية للمسرح. (موقع إلكتروني)

 ) انظر المرجع السابق.(400
 ) انظر المرجع السابق.(401
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فيقعون في صراع ما بين الماضي والحاضر، هم ال يرفضون القديم، لكنّهم 
 يرفضون المكوث فيه وعدم تقبل الجديد.

 
وترى الناقدة د. سكينة مراد بأنk الكاتبة لم تصل إلى هدف واضح، فقد التبس     

الغموض المسرحية "أحيانًا نجدها تدافع عن الجيل الجديد إالّ أنّها سرعان ما 
تعود إلى الماضي بكل تقاليده وموروثه وثقافته، وهذا ما أدى إلى التناقض في 

402( ."فهم الفكرة والتشظي في الحدث
( 

 امي عيسى العطارفط -

(م 1975كاتبة ومؤلفة مسرحية كويتية، ولدت عام 
403

( 

م، وتعتبر كاتبة لها 2001عام  "قدkمت أول أعمالها المسرحيkة "طار برزقه   
تمتلك القدرة على صياغة األفكار، تجمع  مكانة مرموقة في مجال المسرح فهي

ة جانب رؤية ناضج بين الخط السياسي واالجتماعي، ال تغيب عنها الجرأة، إلى
حول قضايا محلية وعربية، يغلب على أعمالها الهم العربي، سواء بالنسبة لقضية 
فلسطين، او للقومية العربية، اختفت لسنوات طويلة عن الساحة المسرحية 

م عادت وبين يديها إصدارها المسرحي (ليلة ربيع 2016الكويتية، لكن في عام 

																																																								
 ) المرجع السابق.(402
 فطامي عيسى العطّار، موقع دليل الكويت. )(403
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إلى  2000لنصوص التي كتبتها الفترة من عين وقمرة) الذي ضم بين دفتيه ا
2008 .)

404
( 

تنوعت قضايا مسرحيkاتها ما بين القضية االجتماعية واإلنسانية والقومية      
العربية، فخالل تناولها هذه القضايا قدمت نقدuا للواقع السياسي بشكل رمزي غير 

(مباشر. 
405

( 

مة وحمدان وكتاب تنوعت مصادرها ما بين التاريخ كما في مسرحية (تمي   
الزمان) والتراث والموروث الشعبي كما في مسرحية (طار برزقه) ومسرحية 

((صندوق أمينة). 
406

( 

 ليلة ربيع عين قمرة -
تعبر عن فكرة الوحدة والعزلة التي يعيشها اإلنسان العربي، من خالل      

شخصية (ربيع) الذي يعيش منعزلًا في سجن انفرادي، ال يتواصل مع اآلخرين 
(فيطغى عليه شعور بالغربة والملل، وهذا تعبير عن الغربة النفسية. 

407
( 

 حفرة أنبيش -

																																																								
نوفمبر  28) فطامي العطار.. البحث عن منقذ، عبدالمحسن الشمري، مجلة القبس اإللكترونية، (404
 (موقع إلكتروني).2016
 ) انظر المرجع السابق.(405

، الهيئة ادمر سكينة د. / نموذجuا) (الكاتبات المعاصر الكويتي المسرح في المسرحية البنية جمالية) انظر 406(
 العربية للمسرح. (موقع إلكتروني)

 السابق. المرجع انظر )407(
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في الخفاء تحت األرض عبر حفرة  أرادت الكاتبة فطام إظهار البعد السياسي    
قرأ فيها الواقع من نواحٍ خفية وغير ظاهرة، وهي الحفرة التي ظهرت عندما 

(حاول (عوضين) أن يزيل البالط ليصلح العطل في أنابيب المياه. 
408

أوردت )
الحركة المسرحية والمؤلَّفات المسرحيkة للكاتبات  سماتالناقدة د. سكينة مراد 

(لتاليالكويتيات وهي كا
409

( : 

 االعتماد األسلوب التهكمي الساخر في أثناء طرح القضايا اإلنسانية. -
هناك إشارات واضحة في النصوص المسرحية إلى ممارسة عملية النقد ومحاولة  -

فعل التغيير، وذلك عبر تصوير معاناة وهموم اإلنسان، وهذا التأكيد على المعنى 
 .يغيkب المعنىيختلف عن سمات مسرح ما بعد الحداثة الذي 

اعتمدت الكاتبات على اللغة السريعة واالبتعاد عن المونولوجات الطويلة، فالنص  -
بالنسبة إليهن لم يكن نصuا أدبيuا، بل كان النص أقرب إلى السيناريو، لذا فإنهkن 
لم يعتمدن على اللغة الحوارية المنطوقة فقط بل أدخلن معها اإلشارات والدالالت 

 .ات استكمالًا للمعنىوالرموز واإلرشاد
يطرحن قضاياهن أحيانًا بشكل مباشر، وأحيانًا أخرى كنk يبتعدن عن المباشرة  -

 .عبر بعض الرموز والتلميحات السياسية

																																																								
 .السابق المرجع انظر) 408(
 رح.الهيئة العربية للمس النصار، محسن المعاصر، الكويتي المسرح في المسرحية البنية جمالية انظر )409(

 إلكتروني) (موقع
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تناولت الكاتبات قضايا وهمومuا مشتركة كالصراعات اإلنسانية، والصراع  -
لخالص ر لالنفسي وصراع األفكار بين القديم والحديث، وفكرة العزلة واالنتظا

 .من المعاناة
كانت كتاباتهن كانت هادفة تحمل المعنى على الرغم من أن األحداث غالبuا ما  -

 تتسم بالغموض.
 المزج بين الواقع والخيال والتداخل بين الماضي والحاضر كان واضحuا. -

      
 

وهكذا استطاعت المرأة الكويتية أن تكوkن لنفسها شخصيkة مسرحيkة           
ل البنية الجمالية التي امتازت بها إنتاجاتها األدبيkة، وأعطت هذه البصمة من خال

اتجاهuا جديدuا وظاهرة حديثة في المسرح الكويتي المعاصر، فقد أثبتت جدارتها 
من خالل تجسيد قضايا المجتمع ومناقشة هموم الجيل الجديد، وتسليط الضوء 

يكيkة إلى الحداثة، فقد الجوانب االجتماعية، مما أخرجها من ثوب الكالس
استخدمت الرموز والخيال والواقع، ووظفت القضايا القومية والوطنية بأساليب 

 مختلفة، فاستحقّت بذلك أن تكون ظاهرة يجب الوقوف عليها مليuا.
 

 المسرح السياسي في الحركة الكويتية

يشكل المسرح سلطة قادرة على إحداث تغيkرات� جذرية في المجتمعات، 
  لجمعي،ا السياسية والثقافية وتقويم الوعيابات في القوانين االجتماعية وواضطر
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فكان المسرح أحد أهم الروافد التي ساعدت في نهضة الشعوب العربية فكري~ا 
وثقافي~ا، وأداة قوية للتثقيف السياسي والفكري والتاريخي؛ فأعاد بذلك بلورة 

 لعرب ف أواخر القرن التاسع عشر.المجتمعات العربية أيدولوجيuا منذ أن عرفه ا
ولعّل أبرز المحطّات الجدير منا بالوقوف عليها في الحركة المسرحيkة، هو     

المسرح السياسي؛ فالمتتبع للحركة المسرحيkة الكويتية يلحظ البون بين المسرحيkة 
 الكويتية السياسيkة في أوج ازدهارها، وفي األلفيkة الثالثة.

رحيkة السياسيkة اندفاعuا وظهورuا واضحuا في العقد السابع فقد شهدتْ المس    
والثامن من القرن الماضي، نقدت فيها الواقع السياسي، وكانت األوضاع 
السياسيkة في األقطار العربية دافعuا مهم~ا في ذلك، فقد انتشرت األزمات التي 

 كانت موضوعuا للمسرحية الكويتية.
والحرب العراقيkة اإليرانية، وكذلك ديمومة الصراع  ولعبت الثورة اإليرانيkة،    

م حتى االنتفاضة األولى عام 1967الفلسطيني الصهيوني السيkما منذ النكسة 
(م، أدى كل ذلك إلى ازدهار المسرح الساسي الكويتي. 1987

410
صدرت  )

خالل تلك المرحلة مسرحيkات سياسيkة جريئة بعضها اشتمل اسقاطات سياسيkة 
(م. 1975مباشرة مثل مسرحيkة دقت الساعة عام 

411
وبعضها اشتمل على  )

اسقاطات مسرحيkة غير مباشرة مثل مسرحيkات الحزامي (الطين) و (المسألة). 

																																																								
التراجيدي للمسرح الكويتي، شيخة البهاويد، منشور ( موقع ) بداية عظيمة ونتائج مؤسفة: التدهور (410

 إلكتروني)
) انظر تجربة مسرح الخليج العربي في الكويت ( دراسة تحليلية)، أحمد أبو مطر دراسات الخليج (411

 .17، ص16والجزيرة العربية، العدد
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)
412

مuا ورعاية عدا عن عشرات المسرحيkات التي عرضت ولم تلق اهتما )
 إلصدارها حتى يومنا هذا.

في أواخر الثمانينات شهدت المسرحيkة السياسيkة تضييقًا من النظام الكويتي     
على كال االتجاهين الفني واألدبي، وصل إلى حدk درجة منع مسرحية ( هذا 

م أليامٍ قليلة؛ ثم منعت من 1988-1987سيفوه) والتي عرضت بين عامي 
تدور أحداث حول و ،بته من ضجkة في الشارع الكويتيالعرض بسبب ما سب

ثالثة تجار يستغلون البسطاء ويخدعوهم من خالل األكاذيب، وكان المطوع أو 
المال يقوم بالتصدي لهم من خالل تجيش الناس حول هؤالء التجار فتكون 

مواجهات ما بين المال والتجار الثالثة الجشعين وتصديهم لتاجر البدوي هواش.  

)
413

( 
فاستفاد هؤالء التجار من عالقتهم بمندوب االستعمار، واستعدkوا لمرحلة     

النفط التي أخبرهم الوكيل البريطاني بأنها قادمة، فأرسلوا أوالدهم إلى الهند 
ومصر والعراق؛ ليتعلموا ويستعدوا للحقبة النفطية، فيما بقي أوالد الفقراء، 

 ." يب المحلية، على يد "المال" أو "المطوsعوالذين ال نفوذ لهم، يتعلمون في الكتات

)
414

( 

																																																								
. 2010تموز3ديوان العرب، ) انظر الكاتب المسرحي سليمان الحزامي ونتاجاته األدبية، زهرة بندبي، (412

 (موقع إلكتروني)
 

)، محمد العيدان، شبكة الدراما والمسرح  ) انظر تفاصيل ما جرى  (مسرحية هـذا ســـيــفــوه(413
 الكويتية الخليجية. (موقع إلكتروني)

 م.2017فبراير  6) انظر المسرح السياسي في الخليج، بدر اإلبراهيم، العربي الجديد، (414
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يقول الفرج بأنk المسرحيkة مبنيkة على وثائق ومراسالت بريطانية محفوظة       
في األرشيف، تثبت انتفاع هذه الطبقة التجارية من عالقتها بالمستعمر البريطاني، 

لم  لق على معومصطلح (المال) أو المطوع  أيام الكويت في األربعينيات كان يط
( الكتاتيب.

415
( 

فكان الموضوع األساسي انتقاد المسرحيkة للتجkار وعالقتهم مع المبعوث      
البريطاني، إال أنk التجار بسبب النقد الالذع في الشارع الكويتي، استغلوا 
شخصية (المطوع) ووجهوا المسرحيkة في اتجاه� آخر من خالل استغالل التيkار 

 الديني؛ ليحولوا عنهم بوصلة االتهام.
لك يقول الفرج: "إن أحد التجار أخبره إن اجتماعuا عWق�د في الغرفة وفي ذ   

التجارية لبحث سWبِل التعامل مع المسرحية، ويرى أن التجار استغلوا التهكم على 
المتدينين في العمل؛ ليدفعوا التيار اإلسالمي إلى المواجهة، وهكذا، انتقل فريق 

ءة الحقًا، ما عدا الفنان عبد الحسين العمل إلى المحكمة، وتم الحكم عليهم بالبرا
عبد الرضا الذي حWك�م عليه بالسجن ثالثة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب كلمة 
 ".قالها خارج النص. كانت هذه بداية النهاية للمسرح السياسي الملتزم في الكويت

)
416

البد أن نشير إلى أنk المسرحية ال يوجد لها نصuا أدبي~ا منشورuا، وقد  )
دناها ألنها كانت تمثل نقطة التحوkل في تاريخ األعمال المسرحيkة السياسيkة  أور

في الكويت، ومنذ ذلك الوقت تراجع المسرح السياسي الجاد الواقعي؛ لقلّة 
 النصوص الصادرة.

																																																								
 المرجع السابق.) انظر (415
 )  المرجع السابق.(416
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وكانت الرقابة على النشر عاملًا أساسي~ا أدى لتراجع المسرحية السياسيkة، التي    
 ي الحركة المسرحية.تعدk اتجاهuا مهمuا ف

      kيقول خالد النفيسي في حلقة من برنامج السنعوسي في هذا السياق: " إن
الرقابة سبب التدهور فهي تجيز ما جعل المسرح في انحدار"، ويرى الكاتب 

 عبد األمير التركي أن " الرقابة دهورت المسرح وحجkمته".  
إلى خالف ذلك الذي يؤكد أن بينما يذهب الكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع 

. (ال مسرح دون رقابة
417

( 
ونرى في هذه القضkية إلى أنk الرقابة أمرw البدk منه، لكن ليس بما يتوافق مع     

أهواء السلطة والحكّام، إنّما بما يتناسب مع قوانين اللغة والعناصر األدبيkة؛ وهذه 
السياسة المعتمدة في جّل الدول العربية، والتي تضيkق فيها على المنشورات 

ها ما يؤجج الغضب في نفوس القرkاء العرب، بشكل عام، التي تحوي في مضمون
لذلك فهي تمنع ما يعرkي وجه الحكومات الفاسد، بذريعة الرقابة، معلّقين حججهم 
على شماعة دينية كما في مسرحية (هذا سيفوه)... وغيرها من الحجج التي 
تذهب لها السلطات، بل في كثير من األوقات تميل إلى المنع دون تبريرات 

لك فإنk ركود المسرح السياسي في الكويت عاصمة الثقافة العربيkة، لذ، واضحة
يعدk فشلًا ذريعuا يضاف لرصيد الحركة الثقافية؛ فالمسرح السياسي جزء هام من 
الحركة المسرحية األدبية، والتي تعدk جزءu أساسي~ا من المشهد الثقافي، فكيف 

 وتزخرفه بمسرح هرجٍ ساخرٍ.بعاصمة الثقافة أن تهدم أحد أهم قالعها الجادkة، 

																																																								
) بداية عظيمة ونتائج مؤسفة: التدهور التراجيدي للمسرح الكويتي، شيخة البهاويد، منشور ( موقع (417

 إلكتروني)
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يذكر أنk أزمة المسرحية السياسيkة ال تقتصر على الكويت؛ بل تعم الدول     
العربية التي تخشى أن يكون المسرح سلطة قادرة على إحداث تغيkرات في 
المجتمعات العربية، إلّا أننا في وقتنا الحالي تجاوزنا هذه األزمات، فأصبحت 

تواصل، التي فتحت مساحة واسعة من حريkة التعبير السلطات تخشى وسائل ال
أمام كّل أطياف المجتمع، وهذه النقلة أحدثت تغييرuا جذري~ا على المنطقة العربية 

 أدت إلى ما يسمى ( الربيع العربي).
لذلك كلّما استخدمت الشعوب أداة للتغير، أقرkت عليها قوانين نشر ورقابة، لذلك 

هد العصر قوانين ضدk أصحاب منشورات مناهضة ال داعي أن نسأل: هل سيش
للظلم واالستبداد، وكتم الصوت على وسائل التواصل اإلجتماعي فالعصر الذي 

 نعيشه بعد ثورة الربيع العربي كفيل باإلجابة على سؤالنا.
 

إنk المتتبع لفترة األلفيkة الثالثة يجدر به أن يدرك أنّها تناولت قضايا متنوعة،    
، كانت سببuا في نهضتها، نوجز هذه االتجاهات فيما عدkة اتجاهاتى واتجهت إل

 يلي:
 االتجاه اإلجتماعي -

شهدت األلفيkة الثالثة اهتمامuا واضحuا من الكتّاب في القضايا االجتماعية التي    
تعالج فيها مشكالت المجتمع التي انتشرت فيه على إثر الحداثة، وثورة 

اضحuا في العادات والتقاليد، والمفاهيم االجتماعية، المعلومات، وأحدثت تغيkرuا و
(الدرجة ومن خالل دراستنا برزت عدkة مسرحيkات تناولت هذا الجانب منها 

والتي  )50(المحطة رقموالتي تناولت قضيkة صراع األزواج، ومسرحية  الرابعة)
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لجديد، اتناولت الصراع األيدولوجي في األجيال المختلفة في المجتمع بين القديم و
... وغيرها من المسرحيkات األخرى (عنده شهادة)كما ظهر أيضuا في مسرحيkة 

 التي تناولنها في حديثنا عن أهمk مسرحيkات المرحلة.
 االتجاه الالمعقول -

استمرت الحركة المسرحية الكويتية في تقديم نماذج من المسرح الالمعقول،    
 –أهمk من قدkم في هذا االتجاه  تعالج فيه قضايا مختلفة بطريقة عبثية، ومن

تتربع على مسرحيات  (بداية النهاية)فقد كانت مسرحيته  -سليمان الحزامي
العبث خالل هذه الفترة، من خالل التنبؤ باحتالل العراق للكويت قبل حدوث 

 للكاتب ناصر المال. (مدينة الغرباء)الغزو، وكذلك مسرحية 
 اتجاه التراث -

لكويتيين بالتراث األدبي والتاريخي، واستفادوا منه في اهتم كتاب المسرح ا   
مسرحيkاتهم؛ إلدخال تغييرات جديدة من خالل تقدم أفكار معاصرة باالستعانة 
بالتراث، للوصول إلى وظائف عدkة منها سياسيkة، ومنها اجتماعية لكن بقالب 
 ةثقافي تاريخي، ومن المسرحيات التي اتخذت من التراث وسيلة لها مسرحي

 (الثالث). ومسرحية(بورشيا) ومسرحية  (المأمون)
 االتجاه الخيالي -

ذهب بعض الكتاب لالستفادة من الخيال والفانتازيا في كتابة النصوص     
المسرحيkة؛ إلسقاطها على قضايا عدkة اجتماعية وسياسية، يريد بها السخرية 
والتهكّم بأسلوب بعيد� عن المباشرة، ومن أهم المسرحيات التي استفادت من 

 اذين).(دراما الشحومسرحية  ( مدينة الغرباء)الخيال مسرحية 
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التي اتسمت بها الحركة المسرحية في فترة األلفيkة  الخصائصنخلص إلى أهم 
 الثالثة وهي كالتالي:

تباين اللغة المسرحية ما بين اللهجة العامية كما في مسرحية (الدرجة الرابعة)،  -
 واللغة الفصحى كما في مسرحية (الثالث).

قضايا مختلفة اجتماعية تنوع االتجاهات المسرحية، فقد تناول المسرحيات  -
 وثقافية وتاريخية وعبثية.

ركود المسرح السياسي المباشر، واستخدام االسقاطات السياسية والرموز بطريقة  -
غير مباشرة كما في مسرحية بداية النهاية فقد استخدمت رمزية (ساسا) للداللة 

 على العراق، واستخدمت رمزية (تاتا) للداللة على الكويت.
التراث األدبي والتاريخي لطرح قضايا معاصرة كما في مسرحة االستعانة ب -

 (المأمون) و (بورشيا).
 المزج بين الخيال والواقع كما في مسرحية ( دراما الشحاذين). -
ارتفاع صوت المرأة الكويتية في الحركة المسرحية، وبروز دورها من خالل  -

ضايا والهموم إنتاجاتها المسرحية األدبية، ومشاركتها الرجل في طرح الق
 المشتركة.

 التي ساعدت في نهضة الحركة المسرحية الكويتية فهي كاآلتي: العواملأما 
التأثر بالثورة الرقمية وما أحدثته من تغيkرات في القضايا االجتماعية والسياسية،  -

 السيkما قضايا الصراعات الفكرية.
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البيان  ا، السيkما مجلةاهتمام رابطة األدباء الكويتيين بالحركة المسرحية وتوثيقه -
التي أفردت أعدادuا تتناول فيها الحركة المسرحية سواءu في الكويت أو غيرها 

 من الدول، مركّزة على المسرحيkة الكويتية.
إطالق مشاريع تهتم بتوثيق المسرحيات الكويتية والدعوة إلصدارها في سالسل،  -

 م.2004كمشروع عبد العزيز السريع 
 التأليف المسرحي على مستوى الخليج، والوطن العربي.إقامة مسابقات في  -
دخول المرأة للمسرحية الكويتية، شكّل ظاهرة جديدة في الكويت جديرة  -

 بالدراسة، ولفت انتباه النقّاد لها.

الجدير بالذكر بأنk الحركة المسرحية في الكويت يستحق الوقوف عليه،      
ي تجلّت معنا خالل الدراسة، وال نقطع واالهتمام والعناية بظواهرها الحديثة الت

حكمuا مطلقًا بأنk هذا كل ما كتب في الحركة المسرحية الكويتية منذ النشأة وحتى 
األلفية الثالثة؛ إنّما وثقنا ما وقع بين أيدينا؛ لنعطي تصورuا عام~ا عن أهمk مراحلها، 

 هذا الشأن.راجين المولى أن تكون هذه الدراسة نافعة للباحثين والمهتمين ب
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 المبحث الثالث
 )تاتانيا(مسرحية تحليل 

 
 )418(مسرحية تاتانيا

(مسرحية قصيرة للكاتب الكويتي بدر محارب    
419

، مكونة من ثمانية مشاهد، )
تعالج قضية مهمة من قضايا العصر الحديث، ومشكلة أيدولوجية، تجسد الصراع 

حرية الفكر، وإخماد صوت القائم بين العلم والخرافة وتواطئ السلطات لقمع 
 الحق.

يتمرد فيها الكاتب على الوعي الجمعي، محاولًا كشف الستار عن العقليات  
التبعية المتأقلمة على حياة العبودية، والراضخة ألوامر السلطات المختلفة، 
يتناولها الكاتب برمزية تحمل دالالت عميقة، وإرشادات للواقع الذي نعيشه 

يطلق العنان والخيال للقارئ إلدراك نصها، ومدى بأسلوب مكث مختزل؛ ل
 مالمسته لمشكالت عصره ومجتمعه.

يكشف الكاتب بذكاء عن قناع مجتمعه المزيف، مستخدمuا الرمزية بطريقة      
غير مباشرة مخاطبuا فيها الحكام والساسة الذين يسعون لتكميم األفواه، وتجهيل 

عميقة؛ ليضرب كبد الحقيقة، ويرش  العقول، متسلحuا بلغة حوارية سهلة سلسة

																																																								
افضل  -أفضل ديكور  -أفضل إخراج  -جوائز أفضل تأليف  جائزة هي:12جوائز من أصل  8) حققت (418
 افضل ممثلة دور ثاني. -افضل ممثلة دور أول  -أفضل إضاءة  -افضل موسيقى  -أزياء 

 ، دنيا المسرح (موقع إلكتروني).الكاتب الكويتي بــدر محــارب والمسرحية( انظر 
 من البحث. 80) انظر ص (419
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الملح على جرح العقل العربي؛ ليظهر غايته من خالل الحوار الذي يجري بين 
 شخوص المسرحية.

تدور أحداث المسرحية في القرية البعيدة المنعزلة عن العالم الخارجي،     
والتي تحكمها سلطات دكتاتورية، تفرض قوانين على القرية بما يتناسب مع 

صالح الشخصية لمن يمسكون زمام الحكم فيها، هذه القرية التي يعمها الجهل الم
والفساد والخرافات والتعصب الديني، بتالزمية مفرطة دون إعمال العقل، والتي 

تمثلة متحالفة مع السلطة السياسية م (بالقس فابيان)تعمل السلطة الدينية متمثلة 
، وطمس عقولهم بخرافات، وأوهام لتجهيل الناس (بير)بالعمدة ورئيس الشرطة 

مستخدمين الدين ذريعة وأفيونًا؛ إلقناع العقول البسيطة في القرية، وتغيبها من 
خالل إخافتهم بغضب (الرب)؛ لتحقيق مصالح شخصية، فيتبعهم الناس، 
ويطيعون أوامرهم من دون أدنى تفكير إما خوفًا من السلطة الدينية، أو تحقيق 

 ب المشكالت.مصلحة وشأن، أو تجن
    

للقرية، مستغلة خروجه ضد الظلم وسعيه  (رامون)ترسل العاصمة المعلم  
الدؤوب لتوجيه العقول وتنويرها، متخلصين من مطالبه واحتجاجاته بطريقة 
ماكرة، فتبعثه للقرية؛ ليعلمهم القراءة والكتابة والعلوم المختلفة، فيحلق نحو 

حرقة الفاهم على الجاهل، ويحاول تعليم القرية بهمة ونشاط وشعلة الشباب، و
الناس الخروج من بوتقة الظلم، وقوقعة الخوف، واالحتجاج على القوانين التي 
تفرض عليهم، وتنال من حرياتهم وعقولهم، فينضم إليه أهل القرية، ثائرين في 
وجه الظلم والفساد، رافضين القمع وكبت الحريات، مطالبين نيل حقوقهم، وعلى 
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بأمر من القس المتحالف مع الشرطة، والتي تنفذ  (رامون)يسجن المعلم إثرها 
أوامره؛ لتحقيق مصالح مشتركة، بالتواطؤ مع العمدة والذي يسعى بمساعدة 

صاحب المقهى الذي يمثل مكان اجتماع  (فرانسيس)ابنة  (سارة)القس للزواج من 
 أهل القرية، ومتنفسهم الوحيد.

 
ريض رامون لهم ضد القس الذي أصدر قرارuا بزواج يقف أهل القرية بعد تح   

من عمدة القرية؛ بحجة الواجب الوطني، والحفاظ على تماسك القرية،  (سارة)
فيرفضون هذا الزواج اإلجباري، والقوانين القاهرة التي تتخذ ضد أهل القرية، 

بحجة التآمر (رامون) ومنعهم حرية االختيار الشخصية، على إثر ذلك يسجن 
النظام وتحريض الشعب للقيام بأعمال تخريب، ويتم وضعه في قبو قديم  على

التي أخبرته أنها أغرت  (مونيكا)ال ضوء فيه وال هواء، فيهرب منه بمساعدة 
حارس القبو بقطعة من الذهب، محاولًا انقاذ سارة التي تزف للعمدة اجباريuا، 

حية امرة وخديعة ومسرليصدم باألقنعة التي تتساقط، فيجد نفسه واقعuا في مؤ
يمثلها أهل القرية متواطئين مع القس، مستغلين حماس المعلم وثورته ضد الظلم، 

ث لقتل عمدة القرية، بتخطيط ماكر خبي (بير)فينفذ مخطط القس ورئيس الشرطة 
له ملف ثوري ومدافع عن الحريات، فيرسم  (رامون)بعد علمه بأن  (القس)من 

يبuا والذي كان حب (بير)بعد المقتول  (بير)عمدة الجديد الخطّة  مع أهل القرية وال
تذكر أن من يكسب اللعبة  (رامون) (للقس)،لسارة، فتنتهي المسرحية بقول 

 بالغش والخداع، سيخسر حتمuا في نهاية المطاف.
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  الشخصيات •
امتازت المسرحية بحضور عدد من الشخصيات التي لعبت دورuا مهمuا في  

تطور الحدث وديمومة الحكاية، فحافظت على تماسك أحداثها؛ لتشد القارئ 
 لمواصلة القراءة، وتستفز فضوله المعرفي؛ ليتابع األحداث حتى النهاية.

والثبات ) شخصية تفرقت ما بين الديمومة 16بلغ عدد شخصيات المسرحية (  
على مدار المشاهد الثمانية؛ فقد كان عدد الشخصيات الرئيسية منها ثالث، وهم 

)، بينما شكلت 121الذي كان حضوره وتطوره في األحداث بنسبة ( (رامون)
شخصيتي (فرانسيس والقس) نسبة متناسب متقاربة الظهور على مدار حوارات 

 .مقطع حواري 459الشخصيات في المسرحية التي بلغت 
 نالحظ مدى تطور وظهور الشخصيات في المسرحية من خالل الشكل التالي: 

 
 ن)(رامومن خالل الشكل السابق نستنتج أن حضور الشخصية الرئيسية     

طغى بشكل كبير على بقية الشخصيات سواء الرئيسية أو الثانوية، وشكل القس 
زم لوصول للحظة تأوفرانسيس حضورuا أقّل لكنه أحدث نموuا في األحداث حتى ا

على الرغم من أنها شخصية ثانوية دورuا  (مونيكا)الصراع، وشكل حضور 
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والتي تأزمت معها األحداث،  (لسارة)فاعلًا في تطور الحدث، كذلك بالنسبة 
وتصاعدت وتيرتها في المسرحية، لنخلص إلى نتيجة حتمية، بأن الشخصيات 

زuا؛ في سبيل تصاعد األحداث الثانوية تقوم بوظيفة مهمة وتؤدي دورuا بار
شخصيات ذات دور واسع، والشخصيات  (جان وبيير)ونموها، فكانت شخصيتي 

 (الحارس األول والحارس الثاني وحارس القبو ومارتن وماركو)األقل حضورuا، 
تعد حجرuا مهمuا لسد ثغرات المسرحية التي كانت بحاجة لهذه الشخصيات؛ 

فأسهمت رغم  قلة ظهورها في بلورة الفكرة لتجري أحداثها بطريقة منطقية، 
 الرئيسية، وتماسك االحداث، وتسلسل االفكار في ذهن القارئ.

وهذا التفاوت في نسب الحضور للشخصيات هو ما منح الواقعية للمسرحية،    
 وأحدث الكثافة واالختزال بشكل منطقي.

ذكر أسماء تنوعت المسرحية في التعامل مع أسماء شخصياتها ما بين      
، أو ذكر االسم والوصف معuا، ففي شخصيات الشخوص أو ذكر أوصافهم

(الحارس األول والثاني والعمدة والسائق والعمدة وحارس القوم)، اكتفت بذكر 
وصف الشخصية الذي يعطي دالالت أعمق من االسم المجرد، بينما في 

 تن) ذكرتالشخصيات (رامون وفرنسيس وسارة ومونيكا وبيير وماركو ومار
أسماء الشخوص؛ لتكرار ظهورها في  أحداث المسرحية ومشاهدها من البداية 
حتى النهاية، فيما كان األمر في شخصية (القس) مختلفًا؛ فقد طغى على 
المسرحية ظهوره بوصفه (القس)، داللة على رمزية دينية، إال أن رامون كان 

 وءاته.لدين الذي كان يواري فيه سيناديه باسمه الحقيقي (فابيان) لينزع عنه قناع ا
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يالحظ القارئ في بأن معظم شخصيات المسرحية متطورة، من بداية     
المسرحية حتى نهايتها؛ فشخصية القس الذي يظهر بثوب الدين، تتضح مالمحه 
النفسية أثناء تصاعد أحداث المسرحية؛ ليتبين أنه محض مجرم يتخذ من الدين 

لى حد وضع خطط لإليقاع بمن يناهض الظلم؛ للبقاء قناعuا؛ لتحقيق مصالحه، إ
في منصبه دون أن اإلساءة لسمعته، ويتجسد البعد االجتماعي كونه السلطة 
األولى المWسيkرة للسلطة السياسية بذريعة دينية مستخدمuا غضب الرب ليخيف 
الناس ليكونوا طوع أمره، فكان ذا مكانة في القرية ينفذ الجميع أوامره دون 

نى تفكير برغابتهم وحرياتهم واحتياجاتهم، فيمنعهم من القراءة والمعرفة أو أد
االتصال بالعالم الخارجي؛ ليستطيع البقاء في منصبه، وهذا األسلوب االجرامي، 
والدكتاتورية الدينية التي يمارسها، وخوفه من فقدان مكانته، أو أن يكون مواطًنا 

عقول تحت قناع ديني، مستغلًا الدين مدخلًا للعاديuا في (تاتانيا) جعله يخطط بخبث 
 الغافلة التي تجهل دينها، وتخاف أن تفكر فيه، حتى ال تتهم بالكفر أو الزندقة.

صاحب المقهى ينفذ أوامر القس حتى لو قايض ابنته  (فرانسيس)بينما    
بمصالحه؛ فقد كان يمثل دور االنتهازي للوصول إلى مطامعه، من خالل السعي  

زواج ابنته سارة من رئيس الشرطة بيير الذي سيكون خلفًا للعمدة ليصبح في 
فرانسيس من بعده مديرuا للشرطة، فتبدأ المسرحية بشخصيته بوصفه رجل مطيع 
مWسلّم ألوامر القس، خاضع لكل القوانين الصادرة، حتى لو كانت تشكل ضررuا 

ور شخصيته إلى عليه، ظهر ذلك من خالل إذعانه لقرار هدم مقهاه، ثم تط
الرافض لقرار تزويج ابنته للعمدة؛ ليتوهم القارئ أن تطورuا حدث لفرانسيس، 
ليجد نفسه داخل لعبة ماكرة فتنحل العقدة، ويتضح للقارئ أنه يقرأ مسرحية 
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داخل مسرحية؛ ليجد بأن فرانسيس محض منتهزٍ منتفعٍ يمثل الرفض؛ ليصل 
ا جديد (بيير) ليصبح رئيسuا للشرطة خلفًإلى مبتغاه من زواج ابنته من العمدة ال

 له بعد أن كان صاحب مقهى.
المرأة اللعوب الجريئة المتمردة على قوانين القرية،  (مونيكا)بينما شخصية     

يتوهم القارئ في المشاهد السبعة بأنها تجسد الصوت الثائر ضد القوانين؛ 
ة التي أعدها القس لتتكشف الستر والحقائق ليظهر أنها أحد أركان المسرحي

إليقاع رامون في فخ قتل العمدة، فتكون الطعم الذي ينقذ رامون من فخ لتدخله 
في فخ أكبر أعد له سابقًا، وقد كان دخولها انتهازيuا؛ لتحقيق مصلحة شخصية 
للتقرب من القس؛ لتتمكن من الخروج إلى العاصمة؛  لتحقيق حلمها في الظهور 

 موهبتها.على مسارح العاصمة وإظهار 
الشخصية البريئة، أجمل وجه في القرية التي يقام عليها الظلم  (سارة)وتشكل    

وتجبر على الزواج من عمدة القرية لتنجب ولي العهد. في نهاية المسرحية 
يصطدم القارئ بأن ثمة قناع كشف عن وجهها؛ فقد كانت إحدى أركان اللعبة 

بها لبير كان سببuا الرتكاب الجرم لقتل العمدة؛ ورفضها الزواج من العمدة وح
في إيقاع رامون واستغالل عاطفته ضد الظلم وكبت الحريات لتحقيق غاياتها 

 الشخصية في الخالص من العمدة والزواج من بير.
ساعي البريد منفذ األوامر يخرج كالبقية ضد الظلم مع  (جان)وفيما كان     

المعلم رامون تتأزم األحداث عند وضع يد القس على رأسه ويردد فلتحل عليك 
لعنة الرب ويصرخ (انتهت أالعيبك أيها القس) ثم يتمادى جان، ويستمر القس 

ت فبإلقاء اللعنات عليه، فيصرخ فجأة توجعuا من تقطع أحشائه، على إثرها يخ
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صوت الثائرين ضد الظلم ثم تتصاعد األحداث، حتى يتفاجأ القارئ بأنه محض 
 ممثل بارع ينفذ أوامر القس على أمل الحصول على مكافأة أو ترقية.

تطور االحداث بدأ من الخضوع وتنفيذ األوامر، ثم تتصاعد االحداث لتنقلب 
ها ، تعود لثباتاألحوال إلى مناهضة الظلم وبعد كشف الحقيقة، وسقوط القناع

للوصول لمطامع شخصية مذعنين للسلطة الدينية بجهل ليكونوا أداة القس 
 وعبيده.

وهو الشخصية المحورية الثائر ضد الظلم والذي يسعى  المعلم رامونيمثل    
لتحقيق المعرفة محاولًا تغيير حال القرية، فقد كان دوره ثابتًا على المبدأ من 

 ا حين يردد: بداية األحداث حتى نهايته
ال أحد بإمكانه الوقوف في وجه الزمن ونذكر أن من يكسب اللعبة بالغش والخداع  -

(سيخير حتمuا في نهاية المطاف. 
420

( 

وبذلك نجد الشخصيات تنكشف مالمحها النفسية خالل أحداث المسرحية     
فيظن القارئ، بأن ثمة تغيرات جذرية ستحدث في المسرحية؛ ليجد نفسه أمام 

ات مرعبة في مواقفها، وسلوكها، فيبرز البعد النفسي في رسم مالمح شخصي
 الشخصيات على البعدين المادي واالجتماعي.

برز البعد االجتماعي مباشرة بعد البعد النفسي لرسم أبعاد الشخصيات من     
خالل الحوار بين الشخوص، فقد ظهر في شخصية مونيكا اللعوب، والتي 

ة شهوة، وهي التي تمتعهم بغنائها على مسارح القرية، يركض خلفها رجال القري

																																																								
 مسرحية تاتانيا، بدر محارب، دنيا المسرح (موقع إلكتروني) ) (420
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ويظهر ذلك في شخصية القس صاحب المكانة العليا والسيادة في مجتمعه فهو 
الذي يقر القوانين ويتحكم في حياة أهل القرية ويملك زمام السلطة الدينية، وبيير 

، كذلك القسرئيس الشرطة وولي العهد بعد العمدة، ومنفذ القوانين التي يصدرها 
ظهر البعد االجتماعي في صاحب المقهى فرانسيس وموظف البريد جان وفي 
الشخصية المحورية المعلم رامون وبقية الشخصيات التي ذكرت بأوصافها، 

 فأعطت المسرحية الشخصيات الوصف المناسب لها.
اجتمعت هذه األبعاد لتساعد في تأزم الصراع، وتحقق أحداثًا مباغتة      
ئ؛ لتحدث نوعuا من االثارة، في المقابل نجد في ثنايا المسرحية شخصيات للقار
رغم الحديث عنها لكنها ليست حاضرة، لعبت هذه الشخصيات دورuا في  غائبة

تفجير األحداث وإمتاع القارئ والسعي خلف إبراز وربط خيوط المسرحية مثل 
 أنها كانت شخصية العمدة، على الرغم من عدم وجودها كشخصية محاورة إال

محور الصراع الدائم، وكثر الحديث عنها، وبذلك جسدت دورuا أساسيuا في قلب 
 مجربات األحداث، وتصاعد وتيرتها.

وشخصية حارس السجن الفقير المرتشي دفع باألحداث؛ لتصل ذروتها لتبدو     
 األحداث منطقية تجري برتابة يتحمس القارئ للنهاية حتى يجد نفسه أمام تمثيلية

معدة من شخوص المسرحية في داللة عميقة على الخطر الذي نعيشه، وفي 
رمزية غير مباشرة على أقنعة الفساد التي نتعايش معها في عصرنا الحالي 

 بالتواطؤ مع مختلف سلطات القرار السيما الدين والسياسة.
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 الزمن  •

متنوعuا في مشاهد لم تحدد المسرحية الزمن إال عند الحاجة إليه وتركته  حرuا 
 المسرحية.

 من المواضع على تحديد الزمن قول مونيكا:
(منذ ثالث سنوات وأنا أراسل المسارح هناك كي تستعين بموهبتي... -

421
( 

وبهذا ترمز إلى حجم المعاناة وطول المدة الزمنية في االنتظار في داللة لالنقطاع 
 وعدم التواصل مع العاصمة وحضارتها.

 قول ماركو:
(انون جديد يمنع فتح المقاهي والحانات بعد الساعة العاشرة مساءuا. هذا ق -

422
( 

فقد حدد زمنًا مستقبليuا في إشارة واضحة لتحكم القس في أوقات أعمال أهل  
 القرية وساعات نومهم. تظهر في تبرير (ماركو) حينما عقّب:

(ليضمن نوم الجميع مبكرuا. -
423

( 
القرار، لدعم ديمومة الحدث وتأزم  ويظهر تحديد الزمن المستقبلي في تنفيذ

 الصراع، في قول بير:
تقرر هدم مقهى فرانسيس؛ العتراضه الطريق العام وتنفيذ هذا القرار اعتبارuا  -

 )424(من الغد.
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 وقول رامون:
(اليوم سينزعون سارة، وال نعلم غدا على من سيكون الدور. -

425
( 

غ رات وأهواء مسوفي إشارة واضحة لجهل المصير المستقبلي الذي يخضع لقرا
 القوانين في القرية وهو القس.

(نلتقي اليوم في ساحة المدرسة.   -وقول رامون: 
426

( 
 واستمر تحديد الزمن الحاضر على لسان رامون في قوله:

(فان خفنا اليوم لن تقوم لنا قائمة بعد ذلك.  -
427

( 
، افكان التحديد الزمني داللة على ما يحمله لهم المستقبل إن خافوا وترددو

 وتحفيزهم على االستمرار.
بهذا التنوع الزمني نجد أن المسرحية أحدثت تفاعلًا في المسرحية بين األزمان   

 الثالثة؛ إلضفاء جو من الواقعية على النص المسرحي.
استخدم الكاتب في مسرحيته تقانة الزمن بذكاء ودقة، ليشحن النص بالتوتر     

ي تتابعي، واستخدم تقانت ترتيب زمنيفغلب على المسرحية نظام ، والصراع
االستباق واالسترجاع، فقد تميزت المسرحية ببروز تقانة االستباق الداخلي في 

"هو الذي يقع داخل المدى الزمني  باالستباق الداخليالمشاهد السبعة، ويقصد 
المرسوم للمحكي األول دون تجاوزه وهو األكثر استخدامuا ألنه يؤدي دور 

(لق نوعا من التشويق والترتيب." النبوءة، ويخ
428

( 
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 وقد بدأت المسرحية باستباق من خالل كالم الحدس األول على حدود القرية
(سيرحل كما رحل غيره.  -

429
( 

 رفضت سارة الزواج من العمدة:
(لن أتزوجه.. لن أتزوجه.  -

430
( 

فجاءت النهاية محققة لالستباق، وتمثلت في عدم زواجها من العمدة، والزواج 
 س الشرطة (بيير)من رئي

دوث ثم حاالستباق القائم على التخطيط المسبق وظهر في المسرحية نمط     
 التنفيذ.

ظهر ذلك في التخطيط لقتل عمدة القرية على يد المعلم رامون، تم تنفيذ     
الخطة بحذافيرها في المشهد الثامن واألخير من المسرحية؛ فقد قتل العمدة، 

وانين في يد القس، وأصبح (بيير) رئيس الشرطة، وبقيت صالحيات إقرار الق
 عمدة للقرية.

 ومن أنماط االستباق أيضuا (االستباق اإليهامي) حيث جاء من خالل قول مونيكا:
(انتهى عهد الظلم يا بير، وسيمحو النور كل قوانينك أيها القس.  -

431
( 

 وقول رامون:
(سيدوم اتفاقهم في وجه الظلم يا فانيان.  -

432
( 

 االستباق، بل كان يتجه الستباق خطط له القس مسبقًا لإليقاع برامون. فلم يتحقق
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 االستباق الداخلي يقوم على التهديد والوعيد.برز نمط من 
 كما في قول سارة مع أبيها فرانسيس: لن أتزوجه ولو كان آخر يوم في حياتي.

)
433

(
 

(وقول بيير لرامون: ستغلق هذه المدرسة وستعود من حيث أتيت. 
434

( 
فجاءت االستباقات؛ لتحدث تشويقًا لألحداث القادمة في زمن المسرحية وتشد 

 ذهن القارئ لمواصلة القراءة لتتضح له معالم النهاية.
، لكن الكاتب وظفها في النص االستباقات الخارجيةاتسمت المسرحية بندرة 

 لتخاطب خيال القارئ باستشراق مستقبل ومن ذلك:
 قول بيير: 

(مة وننتهي سيأخذ كل منكم نصيبه حين تكتمل المه -
435

( . 
خلق هذا جوuا من الترقب والتشويق، وانتهت المسرحية باستباق خارجي تبيkن  

 في كلمات رامون األخيرة للقس فانيان:
ال يا عزيزي فانيان.. اللعبة لم تنته بعد.. مات الملك.. عاش الملك.. لتتغير  -

ل حاشية وتأتي أخرى.. لكن ال الوجوه وتتبدل األجساد وتتكون المالبس وترح
أحد بإمكانه الوقوف في وجه الزمن.. وتذكر أن من يكسب اللعبة بالغش 

( والخداع.. سيخسر حتمuا في نهاية المطاف. 
436

( 

																																																								
 ) المرجع السابق.(433
 ) المرجع السابق.(434
 ) المرجع السابق.(435
 ) المرجع السابق.(436



 
 
	

278	

أثار االستباق الخارجي جوuا من الترقب للقارئ، واثاره باستشراف مستقبل خالٍ 
 ر المعرفة والوعي من خاللمن الفساد، تتعرى فيه وجوه الظلم وتتساقط أمام نو

 الثورة على القديم.
 

عتمد والذي ي "االسترجاع الداخلي"بنوعيها،   تقانة االسترجاعوظفت المسرحية 
رجعات يتوقف فيها تنامي السرد صعودuا من الحاضر نحو المستقبل؛ ليعود إلى 

(الوراء على أال يتجاوز زمن المحكي األول" 
437

( 
االسترجاع بشكلٍ ظاهرٍ في المسرحية، السيkما في وقد وظف الكاتب تقانة     

المشهد الثامن، والذي ظهر فيه جليuا، ولعب دورuا بارزuا في مفاجئة القارئ من 
خالل استخدام تقنية االسترجاع الزمني في زمن التخطيط المسبق للعبة التي 

 تواطؤا على تنفيذها.
في المشهد الثامن وغلب عليه، ومن ذلك مشهد  االسترجاع الداخليفتمثل     

تمثيل جان ووقوعه على األرض أثناء التمرد ضد قرار القس بزواج سارة؛ فما 
 كانت سوى خطة إليقاع (المعلم رامون).

واسترجاع الحوار بين (مونيكا وفرانسيس) في المقهى لالنضمام للدروس التي 
 سيقيمها المعلم.

ير والقس ) لإليقاع بالمعلم، وما كل هذه الخطة التي والحوار الذي دار بين (ب 
خطط لتنفيذ لعبته الدنيئة قبل مجيء المعلم  (استباق خارجي)تم رسمها سوى 

																																																								
 .59قراءة بالغية جديدة، د. كمال غنيم، ص)  (437



 
 
	

279	

رامون للقرية، مستغلًا ثورته ضد الظلم، وجرkه لتنفيذ لعبته الدنيئة لقتل العمدة، 
 ليبقى في مكانته محافظًا على سلطته في القرية.

"والذي يطلق على االرتدادات  (االسترجاع الخارجي)المسرحية وبرز خالل     
(الواقعة خارج النطاق الزمني للمحكي األول." 

438
( 

وقد تجسدت هذه التقانة في تذكر رامون لمقولة الفيلسوف فولتير داخل     
 السجن "اسحقوا الخرافات والتعصب الديني".

 وقول فرانسيس لمونيكا: 
( الشراب البارحة.ذلك ألنك� أكثرت من  -

439
( 

فقد كان الحوار استرجاعuا لحدث� حصل خارج الزمن المحكي في       
المسرحية، فيوم دخول المعلم للقرية حاضر بينما شراب (مونيكا) للشراب كان 

 ماضي خارج زمن المسرحية.
 
 وكذلك قول جان لمونيكا: 

(منذ ثالث سنوات وأنت� تسألين السؤال ذاته.   -
440

( 
 وحوار القس مع بير في المشهد الثامن 

 بل مصلحتنا واحدة، فقد جاءتني األخبار من العاصمة بأن العمدة يسعى لعزلي. -
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ال تنسى يا سيد بير أن العمدة اتخذ قرارuا آخر، وهو حرمانك من الوصول  -
(لعمادة القرية. 

441
( 

 
ة الكثافإلبراز معالم مسرحيته، فقد اتسمت ب ديمومة الزمنظهرت تقانة      

الزمنية والتصاعد السريع لألحداث، وأركان ديمومة الزمن التي استعانت بها 
 المسرحية هي: 

 ويتمثل في القفز عن لحظات حكايته بأكملها دون اإلشارة إليها. الحذف: §
تمثل تلخيص حوادث عدة أيام أو سنوات أو شهور في مقاطع معدودة  التلخيص: §

 ر التفاصيل.أو صفحات قليلة دون الخوض في ذك
تركيز وتفصيل األحداث فما نقرؤه هو ما يحدث، أو أن زمن ما نقرؤه  المشهد: §

(يساوي زمن ما يحدث. 
442

( 

في المسرحية من خالل تتابع األحداث، وطغيانها بشكل  تقانة المشهدسادت    
طبيعي على أحداث المسرحية، فالمشهد ركن أساسي في المسرحية، وظهرت 

هد المسرحية؛ لتكثيف األحداث واختزالها، وترك المساحة تقانة الحذف في مشا
 لخيال القارئ ومن ذلك قول الحارس الثاني:

(لن يصمد كثيرuا، وسيرحل كما رحل غيره.   -
443

( 
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فقد تم حذف تفاصيل رحيل من سبقوا المعلم، وأتى على ذكر الحدث في      
ت دت الجهل ورضخداللة طبيعية لتكرار الحدث كأنه أمر اعتيادي في قرية اعتا

 له.
 في الحوار الذي جرى بين (جان) و (مونيكا) تقانة التلخيصوكذلك ظهرت 

 منذ ثالث سنوات وأنت� تسألين السؤال ذاته. -
(منذ ثالث سنوات وأنا أراسل المسارح هناك كي تسعين بموهبتي.  -

444
( 

فقد لخص الكاتب حوادث سنوات في حوار قصير، دون الخوض في ذكر    
 التفاصيل، وكذلك في حديث مونيكا للقس

 إن العمدة ال يقدر على إخفاء أي أمر عنك.  -
فقد لخص الكاتب طبيعة العالقة بين القس والعمدة والذي سلمه صالحيات    

اتخاذ القرار، وأعطاه السلطة األولى في القرية، لكن لم نجد أي تفاصيل أو 
حوار يجمع العمدة والقس، في داللة واضحة على غياب الشخصية واعتبارها 

 شخصية م|لَكية فقط، ليس لها قيمة حقيقية على الواقع. 
 ويتجسد التلخيص في قول مونيكا:

ما أغرب رجال هذه القرية، فلتحل عليكم لعنة الرب... ألم تعلموا بعد أن ال أحد  -
( يستطيع لمس مونيكا.

445
( 
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فهذه الجملة تلخيص لما تمر به مونيكا من مضايقات؛ بسبب طبيعتها      
ذه التحررية في داللة واضحة على حوادث عدة إال أن الكاتب لخصها في ه

 األسطر مكثفًا األحداث، وتاركًا الخيال للقارئ ليرسم التفاصيل كما يريد.
بين الفينة واألخرى، لتكثيف األحداث، ولتعطي  تقانة الحذفوظهرت     

دالالت بعيدة عن الوقوع في رتابة االطالة والوصف اللذان ال تمتاز بهما 
 رابع.المسرحية، فقد تجسدت هذه التقانة في بداية المشهد ال

 حين قال جان:
 هل حللت الواجب الذي كلفنا به المعلم؟   -

فلم نعرف ما نوع الواجب أو متى أعطاهم المعلم الواجب، وال متى بدأت     
الدراسة مستخدمuا بذلك تقنيتي الحذف والتلخيص؛ لتكثيف األحداث واالكتفاء 

ور في طبصورة داللية تدلل على طبيعة المشهد،؛ لتشكيل تصاعد مستمر ومت
(األحداث. 

446
( 

يخدع القارئ في البداية بأن ثمة تفاصيل تم حذفها وثغرات في المسرحية،     
إال أنه يفاجئ بسدk الثغرات في المشهد الثامن؛ ليضع الكاتب النقاط على 
الحروف، ويعيد ترتيب األوراق من جديد، فتنتظم وتتماسك األحداث في ذهن 

 القارئ.
اث، ووجود مسرحية داخل مسرحية أحدث تعقيدuا في ولعلَّ تداخل األحد    

صيغة ترتيب الزمن، مما أفضى لنتيجة طبيعية بتداخل الزمن، وفي ذلك داللة 
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على التداخل واللبس والتشابك وعدم الوضوح لمستقبل بعيد أم قريب، يتسم 
 بالتداخل الزمني.

ادها غاية أرنجد أن تقانتي التلخيص والمشهد سادت في المسرحية؛ لبلوغ     
الكاتب في تكثيف األحداث واختزالها، وترك الحرية للقارئ ليدخل مجريات ما 

 يعايشه داخل هذه التفاصيل المتروكة.
 

لكن بقلة للحفاظ على تماسك األحداث وعدم  تقانة التواتروظفت المسرحية     
لتي االوقوع في التكرار والنمطية نظرuا لقصر المسرحية، فنجد تقانة التواتر 

 بارزة في نص المسرحية   حدثت عدة مرات وذكرت مرات عدة
 مثل قول فرانسيس والحارس الثاني:

(سيرحل كما رحل من سبقوه.  -
447

( 

وهذا التكرار فيه ايجاز سريع لحدث تكرر عدة مرات في القرية وذكر عدة    
 مرات، وقول سارة:

(أقولها ولن أمل... لن أتزوجه... لن أتزوجه...  -
448

( 
كذلك تكرار حدث التعريف (بريمون) معلم القرية، كما يظهر في النص     

 بشكل واضح الحدث الذي تكرر عدة مرات وذكر مرة واحدة في حديث مونيكا
منذ ثالث سنوات وأنا أراسل المسارح هناك كي تستعين بموهبتي وقدراتي، لكن  -

 ال رد حتى اآلن.
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 وقول جان: -
 منذ ثالث سنوات وأنت� تسألين السؤال ذاته.  -

 وقول مونيكا:
ألم تتعلموا بعد أن ال أحد يستطيع لمس مونيكا، هل أكتب على ظهري ممنوع  -

 اللمس؟ 

وهو الحدث الفعلي  ما حدث مرة وذكر مرة واحدةوقد ساد على المسرحية 
 .للمسرحية، والزمن الحقيقي لتطور األحداث في كافة مشاهد المسرحية

وبذلك تكون تقانة (التواتر) قد لعبت دورuا في تسليط الضوء على األحداث،    
 في النص المسرحي وترابطه وانسجامه.

 المكان •

اهتمت المسرحية في إبراز طبيعة المكان، كداللة عميقة لطبيعة أبعاد     
األحداث النفسية والمادية واالجتماعية، فجرت األحداث في قرية (تاتانيا) 
المنعزلة عن العالم الخارجي في داللة عميقة على جهلها ونأيها عن العالم 

 ح، أو مختلط بالثقافاتالحديث؛ ليعطي داللة أعمق بأننا أمام مجتمع غير منفت
المختلفة؛ لتنتج عن ذلك بطبيعة الحال فكرuا جمعيuا واحدuا، وقالبuا واحدuا في 

 المستوى المعرفي والحضاري.
ود حدبرزت األحداث في المسرحية في أماكن متعددة في القرية، بدءuا من      
م ن العالالتي تبرز معالمها وتعطي داللة عميقة باالنغالق والعزلة ع القرية

الخارجي، ثم يبرز المكان في تحديد معالم القرية خالل رحلة رامون داخل 
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والذي يعد متنفس ألهل القرية، ومجلس لقائهم  (المقهى)القرية في محطته األولى 
ومقر اصدار القوانين التي تصدرها سلطات القرية، في إشارة واضحة لترابط 

كان واحد، وهذه من أهم سمات أهل القرية ببعضهم إلى حد اجتماعهم في م
القرى، فمساحتها الضيقة وقلة عدد سكانها تجعلهم يعرفون بعضهم جيدuا، وترتبط 
مصائر بعضهم ببعض، وفي هذا المقهى مكان داخلي متواري عن األعين تحاك 
فيه الخطة ويتم فيه االتفاق على أدوار اللعبة، في داللة واضحة للغدر الذي 

 والذي تكشف مالبسات هذا االختفاء في نهاية المسرحية.يحضkر للمعلم رامون 
وتعدد األماكن يعطي واقعية للمسرحية وتحدث تنويعuا في تصاعد األحداث     

فغرفة (من األماكن المتعددة، فكل مكان يتسم بداللة عميقة يريد إبرازها الكاتب، 
  ت الجائرةجزء من أحداث المسرحية إلحداث تقارب بين ضحية القرارا المعلم)

هذا التواصل بين الضحية (رامون) والطعم (سارة) في المكان المغلق؛ الستغالل 
 ة)ساحة القري(عاطفته من خالل القرب المكاني وتتصاعد األحداث، وتتأزم في 

الماكن المقرر؛ ليقوم المعلم (رامون) بوظيفته في تعليم أهل القرية وإخراجهم 
بير بكل حرية في حدود القانون وعلى إثر من أزمة الخضوع والكبت إلى التع

ذلك تغلق المدرسة في داللة واضحة لطمس معالم العلم والتحصيل المعتمد للناس 
 بدعاوي قانونية تصدرها السلطة العليا (القس).

تتبدل األحوال وتتصاعد األحداث، فتصبح الساحة بدلًا من أن تكون مكانًا      
ووقوفهم ضد قرار تزويج سارة اجبارuا من  للتعلم ساحة لثورتهم ضد الظلم،

 عمدة القرية.
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وتستمر اللعبة التي ينفذها أهل القرية إليقاع (المعلم رامون) في الفخ،       
بارد ال ضوء فيه وال هواء، برائحة  (قبو قديم)فتنتقل أحداث المسرحية إلى 

م كريهة يسجن فيه رامون بداللة واضحة على مصير من يخرج ضد األوها
والخرافات والقوانين التعسفية التي تصدر لصالح السلطات الديكتاتورية، ليجد 
(المعلم نفسه) معزولًا كما الكتب التي صودرت في بداية المسرحية في عالم 
عاله صوت الجهل، واتفق الرعاع على شعار واحد� ولمsا كان ال بدs من الخالص 

تفكك الخيوط، وتساقط األقنعة، مكان (قصر العمدة) لفك عقدة المسرحية كان 
وتعرsي وجوه الفساد؛ ليجد المعلم نفسه متهمuا بالقتل والجرم، في إشارة عميقة 

 للنهاية الحتمية للوعي في ظل مجتمع عمsه الجهل.
وقد اختير القصر ليربط خيوط األحداث، وحبك الحكاية؛  لتجهيل الناس في     

ي تعيشها الشعوب المجهلة عمدuا، وتتواطأ إشارة واضحة على اللعبة الخطيرة الت
 أصحاب المصالح في التجهيل لمصالح يرجونها.

 األحداث •

جاء ترتيب األحداث من خالل إقحام القارئ مباشرة في الحدث الدال على      
المستقبل البعيد القريب، وبدأ المسرحية بحدث يدل على النهاية ويفسر مجريات 

ول في مصادرة كتب المعلم، والسخرية منه، ومن األحداث من خالل المشهد األ
مصيره الذي يشبه مصير من سبقوه بالرحيل، وتمر سلسلة األحداث بالسجن، 

 حتى ايقاعه في فخ قتل العمدة.
وهذه مثلت ذروة الحدث، بانتصار الجهل من خالل تواطؤ السلطة الدينية      

 والسياسية إلغراق العلم، وخمد جذوته. 
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المسرحية على اختزال األحداث، وعدم اثقالها بالتفاصيل، والتركيز اعتمدت     
على اإليجاز، وعدم ترك فراغات لمعلومات هامة تحدث خللًا في انسجام أحداث 

 المسرحية.
فانتقل الكاتب من حدث آلخر، ومهkد لآلخر بتسلسل منطقي، دون اإلسهاب     

الرواية الطويل، بعنصر في التفاصيل حتى ال يمل القارئ، أو يختلط حوار 
الحوار في المسرحية الذي يتسم باإليجاز والتركيز والقصر، مع اإللمام 
بالتفاصيل الدقيقة، التي تُحدث إثارة وتشويق في المسرحية، لتنبثق المفاجئة في 
النهاية عكس ما يتوقع القارئ؛ لتصدمه بنهاية منطقية تجسد واقعuا وتعكسه 

 بصدق ووعي حقيقيين.
 
 ةاللغ •

تميزت المسرحية بلغة حوارية مكثفة واضحة سلسة سهلة االنتقال من مشهد      
آلخر، دون ترك ثغرات للقارئ، بحيث تشده لمتابعة القراءة وتترك له مساحة 
واسعة للتأويل وقراءة الدالالت واإلشارات من خالل الحوار القائم، الذي كشف 

حداث وحوارات في عن تفاصيل ساعدت في تطور األحداث، وكشف عن أ
 الخفاء في إيحاء للغدر والتخطيط المسبق لجرم التواطئ.

استطاعت المسرحية من خالل لغتها الحوارية جذب خيال المتلقي، إلخراج     
المسرحية وكأنه يشاهدها على خشبة المسرح، وهذه تعد حذاقة من الكاتب، 
وذكاء في خطابه للعامة وليس لطبقة محدودة من القراء، وتكمن عبقرتيه في 

ة سعيدة، ع نهاية مثاليترتيب األحداث على وتيرة متصاعدة يتخيلها القارئ، ويتوق
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المعلم (ليجد نفسه يسقط فجأة من الخيال إلى الواقع، في المشهد المتجلي بمواجهة 
لجيش من الجهلة والفاسدين، في داللة صريحة لعجز التغيير الذي يحيياه  رامون)

 المثقفون أمام تواطئ السلطات المختلفة؛ لطمس عقول الناس وتجهيلهم.
 ذات إيحاءات كحوار الحارسين األول والثاني:  وظفت المسرحية ألفاظًا

 األول:
(معلم جديد؟ هذا ما كان ينقصنا.... غريب في قريتنا اآلمنة.  -

449
( 

 الثاني:
 )450(لن يصمد كثيرuا.. وسيرحل كما رحل غيره.   -

 وقول فرانسيس:
(آه معلم جديد سيرحل كما رحل من سبقوه.  -

451
( 

 مرارuا وتكرارuا، وما يدعم ذلك في داللة واضحة على لفظ هذه القرية للعلم
( قول األول: وهل هناك ممنوعات أكثر من الكتب؟ 

452
( 

في إشارة للخطر الذي تحدثه الكتب، من ثورة في العقل، وإعمال للفكر؛      
فالكتب مفتاح الحرية من سجن الجهل والوهم، ونور في حلكة الضالل، قادرة 

والمختبئين خلف شعارات دينية،  على إحداث ثورة حقيقية على أكاذيب الساسة
لذلك كانت ممنوعة في (تاتانيا) وصودرت عند حدود القرية في إشارة لالنسالخ 

 الفكري للقرية عن حضارة العاصمة.
																																																								

 المرجع السابق.) (449
 المرجع السابق.) (450
 المرجع السابق.) (451
 المرجع السابق.) (452
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استخدم الكاتب أسلوب الهزل الساخر في مسرحيته ظهر في حوار الحارسين 
 لرامون:

 األول: استأجر حمارuا يا سيدي.... -
(يا سيدي، وما أكثر الحمير في قريتنا...  الثاني: نعم. حمار -

453
( 

في رمزية ساخرة يعبر فيها الكاتب عن الجهل والغباء الذي يعيشه أهل القرية    
 مسقطًا صفة الحمار على المجتمع الذي يرضخ للذل الفكري.

  -استخدم الكاتب بعض عبارات فرنسية مثل: 
 قول األول مخاطبuا جان: بونجور جان. -
(من المسيو الغريب؟ وسؤال جان:  -

454
( 

في لمحة لمكان القرية في (فرنسا) مستخدمuا الرمزية الغربية؛ إلسقاطها على     
واقع تعيشه المجتمعات العربية، وقد عاشتها المجتمعات الغربية في القرون 
الوسطى في وقت كانت تعلو فيه كلمة السلطة الدينية على بقية السلطات، في 

بأن ما تمرk به الشعوب العربية في القرن الواحد  داللة عميقة من الكاتب
والعشرين مرت به أوروبا في قرونها الوسطى قرون التخلف والتراجع 
الحضاري؛ ليجسد حقيقة مطلقة بأن الحضارة إذا وصلت تكشف غيوم الظالم 

 وتشرق شمس المعرفة، مهما استمر التواطؤ.
 بينما دل قول سارة:

																																																								
 المرجع السابق.) (453
 المرجع السابق.) (454
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(القس الذي يسيطر على البشر والحجر في تاتانيا..   -
455

( 
 
 تعبيرuا عن السلطة الدينية المتمثلة (بالقس) الذي يسيطر ويستبد في القرية.   

وهذه داللة واضحة ألزمة زيف التدين الذي تعيشه األمة العربية والتي       
يسيطر فيها متملقو الدين على العقول فيسيرونها في االتجاه الذي يريدون، وتمثل 
الضعف الذي يحياه الناس أمام سلطان الدين خوفًا من العقاب اإللهي، ويتمثل 

 فيه على لقمة عيشه. في رد فرانسيس على قرارٍ أصدره القس يجور
فليخرب بيتي... إن كان في ذلك إعمار لبيت الرب.. وتنفيذًا لقوانين القس...  -

)456( 

فهو الذي يصدر األمر بالمسموح والحالل والممنوع؛ ألنk وحده من يملك المعرفة 
 الصحيحة كما يزعم.

حو ن ويستمر الكاتب في استخدام كلمات رافضة لطبيعة الحياة التي تعيشها القرية
 (ال للقهر) (ال للقمع) (ال لكبت الحريات) في إشارة لألزمة التي تحياها الشعوب.

 وقد أسهمت ألفاظ الحوار في اإليحاء للفساد، في قول القس لبير: 
مصلحتنا واحدة يا سيد بير، نحن االثنان متضرران هدفنا واحد، التخلص من   -

(العمدة.
457

( 

																																																								
 ) المرجع السابق.(455
 ) المرجع السابق.(456
 المرجع السابق.) (457
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ي يستخدمه بعض دعاة الدين، في استعمال في داللة واضحة على اإلجرام الذ    
.kالخطط لتنفيذ جرائمهم ضد العقول التابعة لهم خوفًا من الرب 

وظف الكاتب في المسرحية بعض االقتباسات تدعم فكرة المسرحية، وتعرز      
ذروة المشكلة مثل عبارة جان جاك روسو التي قالها القس داعمuا أهدافه: "إن 

لحلق قوانين أفضل، والقوانين السيئة تؤدي إلى قوانين  القوانين الجيدة تؤدي
 أسوأ."

وحديث رامون مع نفسه وتذكره لعبارة فولتير في سجنه: "اسحقوا الخرافات     
 والتعصب الديني" في إشارة واضحة للفكرة التي تدور حولها أحداث المسرحية.

وبذلك نجد أن الحوار كشف عن تفاصيل وأحداث بطريقة مكثفة سهلة، وبلغة     
واضحة قريبة ألفهام العوام بعيدة عن التعقيد ومنسجمة مترابطة، توحي 

 بتفسيرات ودالالت يريد إيصالها الكاتب بطريقة رمزية غير مباشرة.
 الصراع •

 بالتصاعد حتى نهاية بدأ الصراع منذ اللحظة األولى لدخول القرية واستمر    
المسرحية فصراع الجهل والعلم صراع أبدي، وصراع الفكر والتقليد في 

 األيدولوجية العقلية والنمطية الموجودة في مختلف األزمان.
التي سيطرت على أحداث المسرحية تكمن في الصراع الحضاري  العقدةو

 الفكري.
ير فلة للقرية واالكتفاء بالحميبدأ الصراع من اللحظة األولى لمنع دخول الحا     

والدواب وسيلة للمواصالت في داللة واضحة على رفض دخول الحداثة للقرية، 
ثم تتابع وتيرة الصراع بمنع الكتب التي يحملها المعلم من الدخول للقرية 
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ومصادرتها، ومن هذه اللحظة يواجه المعلم رامون قرية بأكملها تسخر من العلم، 
ايقات، واإلهانة، إال أنه يصر على قراره في إخراج الناس فيتعرض لكافة المض

من ظلمة الجهل وغطرسة قوى الفساد في القرية، وبقرية وجوههم فتصل 
األحداث لذروتها عند سجن المعلم بتهمة التحريض ضد قوانين القرية، والتآمر 

قاذ نعلى النظام، فيشتد الصراع ويتأزم بهروب المعلم من السجن وقتله للعمدة إل
سارة؛ ليجد نفسه واقعuا في لعبة أعدها أهل القرية، فتتساقط األقنعة وتنكشف 
الحقيقة، لكن بعد سقوطه في مصيدتهم التي نصبوها بمكر، فاستمر الصراع 
حتى المشهد الثامن لتكون النهاية تراجيدية واقعية تجسد واقعuا نعيشه حتى في 

يخافون من تأثيرات الوعي في فأصحاب السلطة،   –عصر الحداثة–يومنا هذا 
 زمن أصبح فيه الوصول للكتب والناس أسهل ما يمكن.

 
 الفكرة •

المحور األساسي للمسرحية هو تجسيد الصراع القائم بين العلم والخرافة       
وتواطئ السلطات لقمع حرية الفكر، وإخماد صوت الحق، ثم النهاية  السيئة 
للناس التي تكيفت على الفساد ورضيت به وألفته؛ ليبرز في المسرحية معالم 

ن، وطمس الحقائق واستسالم الواقع الغامض الذي يحياه تحت وطأة الظلم والطغيا
الناس وخنوعهم، وصبغته األيدولوجية، والوعي الجمعي للتلقي وتنفيذ األوامر 
مع إلغاء العقل؛ لتبرز في نهاية المسرحية الحّل لهذه الدوامة التي نحياها من 
خالل ثورة فكرته والخروج من ضيق الفكر المتمثل بخروج القرية إلى سعة 

  يحده زمان أو مكان.وآفاق العلم الذي ال 
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 المبحث الرابع
 المسرد

 
اعتمدت الدراسة في الجرد الببليوغرافي على آليات التوثيق واألرشفة،      

مراعية بذلك الترتيب الزمني منذ نشأة المسرحية األدبية الكويتية وحتى يومنا 
 هذا، من خالل ذكر العنوان والمؤلف ودار النشر والتوزيع.

 
1947 - 1949 

 )6" مسرحية من الجاني، حمد الرجيب، مجلة البعثة، العدد (1947" 
" مهزلة في مهزلة، أحمد العدواني، منشورة في كتاب ادباء الكويت في 1948"

 )، شركة الربيعان للنشر والتوزيع.1981(1، خالد الزيد. ط2قرنين ج
د أعدا6" مسرحية خروف نيام نيام، حمد الرجيب، مجلة البعثة، على 1949"

 )1949متتالية هي (مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس،
 

1951 
 1951، 9"  مسرحية وفاء، مجلة البعثة، العدد1951"

 
1971 - 1979 

 " فرحة العودة، سليمان الخزامي، دار العودة(لبنان).1971"
 -الكويت-" تمثيليه، عبد العزيز السريع، ملحق مجلة الرائد1972"
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 الكويت.-سالم الفقعان، صوت الخليج " النواخذة،1973"
 " نادي المتفرجين، سالم سلطان، دار العودة(لبنان).1974"
 " عشت وشفت، سعد الفرج، مطبعة حكومة الكويت.1975"
 )، مطبعة حكومة الكويت.2000" دقت الساعة(الكويت1975"
 .1977 1ط2، سنة3" العطش، سعد الفرج، مجلة كتابات، العدد1977"
 جال الثالثة، داوود سليمان العبيدي، مكتبة المنارة اإلسالمية." الر1977"
 " القادم، سليمان الخزامي، دار ذات السالسل(الكويت).1978"
 " امرأة ال تريد أن تموت، سليمان الخزامي، دار ذات السالسل(الكويت).1978"
 .4السنة 15" اللعبة، أحمد خلف، مجلة كتابات، العدد1979"
 اسمنت، البيان الكويتية، ابريلر " الطين صا1979"
 

1980 - 1989 

 " النص، إسماعيل إسماعيل، دار العودة (لبنان).1980"
 " ضاع الديك، عبد العزيز السريع، شركة الربيعان للنشر والتوزيع.1980"

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وترجمت ضمن مشروع  1990ونشرت علم 
 بروتا لترجمة األدب العربي.

 " يوم الطين، سليمان الخزامي، دار ذات السالسل(الكويت).1982"
 " المسألة، سليمان الخزامي، دار ذات السالسل(الكويت).1982"
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، نوفمبر 236" الرحلة، خالد عبداللطيف رمضان، البيان الكويتية، العدد 1985"
 م.1985

 ت)." بداية البداية، سليمان الخزامي، دار الشراع العربي(الكوي1989"
 

1991 - 1999 
 " اغتصاب... عنبر، محمد الصوري، مطبعة حكومة الكويت.1991"
" ايكاروس، وليد الرجيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1997"

 واآلداب(الكويت).
 (مارس) 320" مجرد كلب، صفوان صفر، البيان الكويتية، العدد 1997"
 الربيعان للنشر والتوزيع." نعم إنه التيس، مشاري العميري، شركة 1997"
" الليلة الثانية بعد األلف، مسرحية من عشر لوحات، سليمان الخزامي، 1998"

 ذات السالسل.
 " مسرحية شعرية (الراهب والغالم)، مدحت غنيم، مكتبة الصحوة.1998"
 " خلف الكواليس، انعام سعود، شركة الربيعان للنشر والتوزيع.1998"
 سعود، شركة الربيعان للنشر والتوزيع. " يدuا بيد، انعام1998"
 (مارس) 344" حانة حدوة الحصان، صفوان صفر، البيان الكويتية، العدد1999"

 
2001 - 2009 

 " بداية النهاية، سليمان الخزامي، ذات السالسل للطباعة والنشر.2001"
 " عرس النار، طالب الرفاعي، دار المدى للثقافة والنشر(دمشق).2001"
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 إبريل). -369قصر من ورق، صفوان صفر، البيان الكويتية، العدد (" 2001"
 أكتوبر). -387" ابن بطوطة وتابعه ابن جزي، البيان الكويتية العدد (2002"
"2002 "1.2.3.4 BOOM عبدالعزيز السريع، المجلس الوطني للثقافة ،

 والفنون واآلداب.
قرطاس سلسلة مسرحيات " الدرجة الرابعة، عبد العزيز السريع، دار 2003"

 كويتية (رابطة األدباء).
 ابريل). – 393" دون جوان، صفوان صفر، البيان الكويتية، العدد (2003"
" اغنم زمانك، عبد الحسين عبد الرضا، رابطة األدباء في الكويت، مركز 2004"

 البحوث والدراسات الكويتية (مطابع الملك).
حسن يعقوب العلي، رابطة األدباء  " الثالث مسرحية من ثالث فصول،2004"

 في الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية (مطابع الملك).
" بخور أم جاسم، مجنون سوسو ( مسرحيتان من فصل واحد)، محمد 2004"

 السريع، رابطة األدباء في الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتي.
ة من ثالثة فصول، حسين " عتيج الصوف وال جديد البرسيم، مسرحي2004"

 الصالح الحداد، رابطة األدباء في الكويت.
" عنده شهادة، عبد العزيز السريع، رابطة األدباء في الكويت، مركز 2004"

 البحوث والدراسات الكويتية.
" رزنامة، عبدالرحمن الضويحي، رابطة األدباء في الكويت، مركز 2004"

 البحوث والدراسات الكويتية.
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تاعب صيف، سليمان الحليفي، رابطة األدباء في الكويت، مركز " م2004"
 البحوث والدراسات الكويتية (مطابع الملك).

" مدير طرطور، صالح موسى، رابطة األدباء في الكويت، مركز 2004"
 البحوث والدراسات الكويتية (مطابع الملك).

 بالشارقة. " لمن القرار األخيرة، عبدالعزيز السريع، دائرة الثقافة2004"
" المنتظرون في الخارج، محمد مبارك بالل، ال يوجد لها حيثيات نشر 2006"

 في مكتبة الكويت الوطنية.
، مكتبة الكويت، دار 2" المجموعة الكاملة، سليمان الخزامي، ط2006"

 السالسل.
، إسماعيل إسماعيل، منتدى الحوار -مسرحية أطفال -" ذنب الحصان2006"

 المتمدن.
(مسرحية باللهجة المحلية، عبدالكريم الهاجري، المسرح  11الدور الـ " 2007"

 الشعبي)
 .-بيروت-" غزو أمريكا، ناصر المال، دار العلوم العربية 2007"
" أنا الملكة... يا أوغاريت، ناصر المال، دار العلوم العربية للطباعة 2008"

 والنشر (لبنان).
لة البيان، مجلة رابطة أدباء الكويت، " الدماء الزرقاء، ناصر المال، مج2008"

 .181-66، ص461عدد 
 .-بيروت-" مدينة الغرباء، ناصر المال، دار العلوم العربية 2008"
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، أمل عبداهللا، جاسر للطباعة -بانوراما مسرحية –" قالئد التاريخ 2008"
 (القاهرة).

نشر باعة وال" األبلة يوبخ خزعالنة، ناصر المال، دار العلوم العربية للط2009"
 (لبنان).

 " بروباجاندا، انتصار حسين، مكتبة الكويت الوطنية.2009"
عبدالسالم هالل، وزارة التربية  -مسرحية شعرية –" كويت المجد 2009"

 والتعليم، اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية. ( مكتبة البابطين)
 

2010 - 2017 
جمهورية الموز،.... دراما " ثالث مسرحيات قصيرة (حدث في 2010"

 الشحاذين) بدر محارب، دار العلوم
 " شارع الحمرا، مونودراما، ناصر المال، دار العلوم العربية.2010"
 " المنسيون مسرحية شعرية، سامي القريني، الدار العربية للعلوم.2010"
 " شهرزاد مسرحية وقصص قصيرة، هيفاء السنعوسي، المؤلف.2012"
 لمسرح، عبدالعزيز السريع، المؤلف." حديث ا2012"
 ، تغريد الداوود، الهيئة العامة للشباب والرياضة.50" المحطة رقم 2012"
 " الخيل والبغال والحمير، ماجد المطيري، المؤلف.2013"
" سائق العربة، مشاري العميري، مؤسسة المبدأ للنشر والتوزيع 2013"

 (الكويت).
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بدر محارب، دار مسعى للنشر  -ا يحكمونالعرائس أيضu –" العيkارين 2013"
 والتوزيع.

 -بيروت –" موتى بال رؤوس، ناصر المال، دار العلوم العربية 2013"
 " المأمون، ناصر المال، دار العلوم العربية.2013"
 أكتوبر). – 519" النصفية، فيصل العنزي، البيان الكويتية، العدد (2013"
 ديسمبر). – 521، البيان الكويتية، العدد (" هزيم الزجاج، روان الجسمي2013"
 مارس) -524" وجه وأقنعة، فيصل العنزي، البيان الكويتية، العدد (2014"
 " حاكم ومحكوم وبكم أقول ( مسرحيتان)، خالد رمضان، المؤلف.2015"
 " الخيوط، نوار القريني، المؤلف.2015"
ليمام للنشر والتوزيع " العرض لم يبدأ بعد، إسماعيل إسماعيل،  دار ا2015"

 (الكويت).
" الغائب، يوسف عبدالقادر بن جاسم، مؤسسة المبدأ للنشر والتوزيع 2015"

 (الكويت).
 " غزل الصوف وللصبر حدود (مسرحيتان)، خالد رمضان، المؤلف.2015"
 " اللعبة والرحلة (مسرحيتان)، خالد عبداللطيف رمضان، المؤلف.2015"
 -مسرح أطفال –محمد الخضر، المؤلف. " يال نلعب مسرح، 2015"
 " إعدام أحالم عبدالسالم، فطامي العطار، مكتبة الكويت الوطنية.2016"
 " تميمة وحمدان وكتاب الزمان، فطامي العطار، مكتبة الكويت الوطنية.2016"
 " حفرة إنبيش، فطامي العطار، مكتبة الكويت الوطنية.2016"
 فطامي العطّار، المؤلف." ليلة ربيع عين وقمرة، 2016"
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، الربيع 50" مطلوب مهرجين (نصوص مسرحية وهي رحلة رقم 2016"
المنتظر، مطلوب مهرجين، مخلصوص، كن تمثاال، بال غطاء)، تغريد الداوود، 

 دار الفراشة.
" عشاء مع غودو ومسرحيات أخرى ( فوهة الوردة، الطارق العجيب، 2017"

 القناعي، المؤلف.صالح يعود، حضرت جوليت)،  نادية 
" النعش ومسرحيات أخرى ( فيضان يبحث عن ماء، العزاء، المعصم)، 2017"

 نادية القناعي، المؤلف.
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 الخاتمة
 

في الختام ال بدk أن ندرك بأن الكويت إحدى أهم دول منطقة الخليج وأكثرها     
، لذلك الخليج اهتمامuا بالفنون واآلداب، بل يراها البعض بأنها رائدة الثقافة في

لم يقتصر اهتمامها على نشر المسرحيات وحسب بل نشطت فيها الحركة النقدية 
التي واكبت عروض المسرحيات ونصوصها، إما من خالل نقدها في مقاالت 
الصحف أو مؤلفات علمية أكاديمية، أو دراسات توثيقية، أو من خالل عقد 

ظًا ن الكويت تعيش انتعاشًا ملحولقاءات نقدية، وبالنسبة لدولٍ عربية� أخرى، فإ
على صعيد األدب المسرحي، وتحاول الحفاظ عليه، وتسعى مسخرة كل السبل 

 في سبيل ارتقاء مسرحها وتطوره وازدهاره.
 أخيرuا نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات وهي كاآلتي: 
 

 النتائج
ب إلى األدالمسرحية علم متسع ومركب،  نتيجة النتمائه المزدوج فهو ينتمي  -

 من جهة النص الدرامي، وينتمي إلى فنون العرض من جهة العرض المسرحي.
نشأة الكويت تعدk نشأة حديثة، وتعود إلى الجزء األخير من القرن السابع عشر،  -

 م.1752وقد بدأ حكم أسرة (الصباح) لها منذ عام 
أول نص مسرح عرض  في الكويت  أقيم على ساحة المدرسة األحمدية في  -

م،  بعنوان المحاورة اإلصالحية لمؤلفها 1922لذكرى الثانية لتأسيسها عام ا
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الشيخ المؤرخ عبدالعزيز الرشيد وقد عرض فيها رأيه عن طبيعة الصراع بين 
 التجديد والتقليد.

) شهدت نشأة حقيقية وباكورة واضحة 1960-1939الفترة الواقعة بين عامي ( -
حلة بطوابع متغيرة ومختلفة، أولهما علمي للمسرحية الكويتية، واتسمت هذه المر

تثقيفي تربوي، والطابع الثاني شعبي فهكي مرتجل، بينما ترنح األخير بين 
 المسرح األدبي والفني.

تعهدت الفرق المدرسية المسرح الكويتي بالتطور والديمومة وفتحت بابه بعد  -
وص، )، طغى عليها العرض واندثار النص1954-1939الركود في الفترة (

ولكن وثقت المجالت ثالثة نصوص مسرحية يتيمة بقي نصها محفوظًا حتى 
 يومنا هذا.

هزلة مثقة خالل المرحلة المنصرمة هي (النصوص المسرحية اليتيمة األربع المو -
 في مهزلة، من الجاني، خروف نيام نيام، وفاء).

افتقرت  )م1960-م1954 (المسرحW السkاخرW المر�تَجُل  الواقعة بينمرحلة  -
للمسرحية المكتوبة، لكنها اتسمت بالتأليف المرتجل، وقد طغى على المرحلة 
االتجاه االجتماعي الواقعي، اتسمت لغتها بالتمرد على الفصحى ودخول اللهجة 

 الكويتية العامية في الحركة المسرحية بزعم أنها األقرب ألفهام العامة. 
اصدار قرار بمنع تمثيل أي  م)1970-م1961في مرحلة التأليف المسرحي (  -

مسرحية دون نص مكتوب على أسس مسرحية علمية، مما مهد لظهور حركة 
 مسرحية أدبية.
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م نقل المسرح الكويتي من التدريبات المنفردة واالرتجالية إلى 1961في عام  -
تأسيس مؤسسة علمية أدبية فنيkة تخص المسرح, وتعتبر الكويت احدى أهم الدول 

 سيس مركز متخصص في المسرح بعد مصر والعراق.السبkاقة في تأ
في الحركة المسرحية  )1990-1970مرحلة ما بين التأصيل واالرتجال ( -

أحصينا خالل هذه المرحلة ما ال يقّل عن عشرين مسرحية كويتية،   األدبية،
ذت اتجاهات اتخكتبها عدkة كُتاّب كويتيين ما بين اللغة الفصحى واللهجة العامية، 

ية بالثقافة العالمفكرية واجتماعية وعبثية وتاريخية.. إلخ، متأثرة  متنوعة
والعربية الوافدة إلى الكويت التي نتجت عن االنفتاح وتبادل الثقافات، وبالتغيرات 

 االجتماعية والثقافية واالقتصادية الناجمة عن اكتشاف النفط.
ول حدث الغزو م) تم تنا1999-1990في الفترة الواقعة بعد الغزو العراقي ( -

في المسرحية الكويتية بسطحية، وكانت النصوص في غالبها تهدف إلى السخرية 
من المحتل برموزه وشخصياته، ولم يكتب نصuا ناضجuا يجسkد معاناة الغزو بعمق 
يتناسب مع حجم الحدث، وقد ابتعد المسرحي الكويتي خالل هذه الفترة عن 

 على جسد الكويت بيد الغزو. القومية العربية إثر الندوب التي تركت
في أواخر التسعينات شهدت الحركة المسرحية الكويتية والدة للمسرحية األدبية  -

النسائيkة، ما قد يبشر لصعود أدب المرأة في الكويت، على يد الكاتبة المسرحية 
 الكويتية أنعام سعود.

اعتبرت  لذلك دuا على أصعدة عديدة في المجتمع؛شهدت األلفية الثالثة تطورuا جدي -
منحى تاريخي جديد مختلف عن المراحل التي سبقتها،  فقد شهدت الكويت 
اهتمامuا بالغًا في تأليف وإصدار المسرحيات، السيما من الرابطة األدبية التي 
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اهتمت بالحركة المسرحية األدبية الكويتية، إال أنها عانت ركودuا للمسرحية 
 رفيهية التجارية.السياسية الجادة مقابل المسرحية الت

شهدت فترة األلفيkة الثالثة أكثر من خمسين مسرحيkة كويتية منشورة، سارت على  -
 اتجاهات متنوعة اجتماعية وثقافية وعبثية.

برعت المرأة الكويتية في األلفية الثالثة في إظهار بصمتها، وتكوين هويkتها في  -
فة في طرح القضايا المختلالحركة األدبيkة والفكريkة من خالل مشاركتها الفاعلة 

 مع الرجل جنبuا إلى جنب.
(تاتانيا) مسرحية قصيرة للكاتب الكويتي بدر محارب، مكونة من ثمانية مشاهد،  -

تعالج قضية مهمة من قضايا العصر الحديث، ومشكلة أيدولوجية، يتمرد فيها 
قلمة أالكاتب على الوعي الجمعي، محاولًا كشف الستار عن العقليات التبعية المت

على حياة العبودية، والراضخة ألوامر السلطات المختلفة، يتناولها الكاتب 
برمزية تحمل دالالت عميقة، وإرشادات للواقع الذي نعيشه بأسلوب مكث 
مختزل؛ ليطلق العنان والخيال للقارئ إلدراك نصها، ومدى مالمسته لمشكالت 

 عصره ومجتمعه.
) شخصية تفرقت ما بين الديمومة والثبات 16بلغ عدد شخصيات المسرحية (   -

على مدار المشاهد الثمانية؛ فقد كان عدد الشخصيات الرئيسية منها ثالث، وهم 
)، بينما شكلت 121الذي كان حضوره وتطوره في األحداث بنسبة ( (رامون)

وارات ى مدار حشخصيتي (فرانسيس والقس) نسبة متناسب متقاربة الظهور عل
 مقطع حواري. 459الشخصيات في المسرحية التي بلغت 
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ص ذكر أسماء الشخوتنوعت المسرحية في التعامل مع أسماء شخصياتها ما بين   -
 ، أو ذكر االسم والوصف معuا.أو ذكر أوصافهم

لم تحدد المسرحية الزمن إال عند الحاجة إليه وتركته  حرuا متنوعuا في مشاهد  -
 المسرحية.

اد االستباق واالسترجاع الداخلي في الترتيب الزمني لألحداث، وتنوعت في س -
 تناول االستباق واالسترجاع الخارجي واإليهامي.

إلبراز معالم مسرحيته، فقد اتسمت بالكثافة الزمنية  ديمومة الزمنظهرت تقانة  -
في المسرحية من خالل  تقانة المشهدسادت وقد والتصاعد السريع لألحداث، 

 ، وظهرت تقانةتتابع األحداث، وطغيانها بشكل طبيعي على أحداث المسرحية
فينة بين ال تقانة الحذفيص في مواضع متناثرة من المسرحية،  وظهرت التلخ

واألخرى، لتكثيف األحداث، ولتعطي دالالت بعيدة عن الوقوع في رتابة االطالة 
 والوصف.

راز طبيعة المكان، كداللة عميقة لطبيعة أبعاد األحداث اهتمت المسرحية في إب -
النفسية والمادية واالجتماعية، فجرت األحداث في قرية (تاتانيا) المنعزلة عن 

 العالم الخارجي في داللة عميقة على جهلها ونأيها عن العالم الحديث.
من خالل إقحام القارئ مباشرة في الحدث الدال على  ترتيب األحداثجاء   -

المستقبل البعيد القريب، وبدأ المسرحية بحدث يدل على النهاية ويفسر مجريات 
األحداث من خالل المشهد األول في مصادرة كتب المعلم، والسخرية منه، ومن 
مصيره الذي يشبه مصير من سبقوه بالرحيل، وتمر سلسلة األحداث بالسجن، 

 حتى ايقاعه في فخ قتل العمدة.
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حوارية مكثفة واضحة سلسة سهلة االنتقال من مشهد  بلغة تميزت المسرحية -
آلخر، دون ترك ثغرات للقارئ، بحيث تشده لمتابعة القراءة وتترك له مساحة 
واسعة للتأويل وقراءة الدالالت واإلشارات من خالل الحوار القائم، الذي كشف 
عن تفاصيل ساعدت في تطور األحداث، وكشف عن أحداث وحوارات في 

 يحاء للغدر والتخطيط المسبق لجرم التواطئ.الخفاء في إ
منذ اللحظة األولى لدخول القرية واستمر بالتصاعد حتى نهاية الصراع بدأ  -

المسرحية فصراع الجهل والعلم صراع أبدي، وصراع الفكر والتقليد في 
التي  العقدةاأليدولوجية العقلية والنمطية الموجودة في مختلف األزمان، و

 المسرحية، طبيعة الصراع بين العلم والجهل. سيطرت على أحداث
المسرحية يبرز في تجسيد الصراع القائم بين العلم لفكرة المحور األساسي  -

 والخرافة وتواطئ السلطات لقمع حرية الفكر، وإخماد صوت الحق.
من خالل سردنا لببليوغرافية المسرحية األدبية في الكويت نجد بأن الكويت  -

منذ بداية األربعينات، فقد وجدنا ثالث مسرحيات تدل  عرفت نشاط المسرحيات
على اهتمام رواد المسرح بكتابة مسرحياتهم، لكن لم نجدهم ينشرون مسرحياتهم، 

 ربما كان لقلة الخبرة والمعرفة دورuا وعاملًا في ذلك.
في الخمسينات والستينات رغم اعتماد المسرح على النص المكتوب لكن لألسف  -

منشورة، وربما لها نشر الحق في السنوات التالية، إال أنه  لم نجد مسرحيات
نلحظ بأن المسرح الكويتي الفني يرجح على النصوص المسرحية ثم تلتها مرحلة 

 السبعينات، وتساوت مرحلة الثمانينات والتسعينات في كمية النشر.
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النفتاح انعزي التطور النسبي في السبعينات والثمانينات وأوائل السبعينات إلى  -
الكويتي على العالم، وتبادل الثقافات، فقد شهدت هذه العقود تطورuا نسبيuا، بينما 
في آواخر السبعينات وسنوات عقد األلفية الثالثة نجد تطورuا سريعuا بفضل كثرة 
المهرجانات الوطنية والخليجية والعربية، وانفتاح الكويت الواسع  على مستجدات 

 القومية العربية وخارجها.الحركة الثقافية داخل 
 التوصيات

توصي الباحثة بمزيد� من االهتمام باتجاهي المسرحية األدبي والفني، السيkما  -
المسرحية األدبية التي ال تلقى كثيرuا من الدراسات  مقارنة  بعدد النصوص 
المنشورة، وعدم العناية بها من قبل الدارسين كبقية األجناس األدبية التي أشبعت 

 ا.بحثً
توصي الباحثة بتوفير نسخ إلكترونية من المسرحيات لطلبة البحث العلمي؛  -

لتخليد المسرحيات من خالل النقد والبحث، ودعمuا في حفظ اإلرث المسرحي 
 العربي.

اهتمام المكتبات الوطنية، ومكتبات الجامعات بمراجع تخص الحركة المسرحية  -
 وتأريخها.

ت ودارسي اللغة العربية التي تتناول تأريخ االهتمام بالمساقات لطلبة الجامعا -
المسرحية وعناصرها، والتركيز بشكل أساسي على تحليل المسرحيات؛ إلخراج 
جيل يتمتع بأفق نقدية تحليليkة واسعة، فالتطبيق خير معين إلدراك مدى حاجتنا 
لالهتمام بهذا اللون من األجناس األدبية، السيما كونه علمuا لم يستهلك عند 

 ارسين.الد
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المسرح والتغيkر اإلجتماعي في الخليج العربي، إبراهيم غلوم، المجلس الوطني  -
 .1986للثقافة والفنون واآلداب (الكويت)، ط
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 المقدمة

 مهمuاإن العودة إلى دراسة الظواهر وإعادة انبعاثها مرة أخرى يعد أمراً 
يؤكد لنا ولغيرنا أن المسرح في المنطقة العربية عامة واليمن خاصة , قد نشأ 
معتمداً  على جذور دينية شعبية فيقول البعض أن نشأه المسرح اليوناني قد 
اعتمد على جذور وبذور دينية ,وتطور إلى أن أنتج  شكل المسرح اليوناني 

ى ق في مسرحنا العربي واليمنالغربي الذى يعد المقياس األوحد , واألمر لم يتحق
وسنعلم بعد ذلك أن كل هذه الظواهر المسرحية اليمنية ,وكل هذه البذور لم 
تجتمع وتتكامل , لتعزز مسرحاً عربياً يمنياً شكالً ومضموناً , إن دراسة الظواهر 
المسرحية عند اليمنين وتراثهم ستطلعنا على العديد من المالمح التي جعلت 

ن بينها وبين األشكال المسرحية المعاصرة , قد يصل األمر إلى المحدثين يربطو
الربط  ما بين هذه األشكال وما يحدث اليوم على ساحات المسرح العالمي 
والمحلي , فإن دراسة هذه الظواهر تؤكد دون شك أن اليمنين عرفوا فن المسرح 

ل ع عشر بمنذ زمن بعيد ال يعود كما يدعى البعض إلى القرن الثامن أو التاس
إلى حضارة سبأ, هناك نقوش تثبت كيفية دخول الممثل , ولكن ال نكون مجازفين 
في أن اليمنين عرفوا فن المسرح في القديم في معناه العالمي , ولكن الظواهر 
المسرحية الشعبية اليمنية من أهم األسباب التي مهدت للعقلية اليمنية في ما بعد 

قد اعتاد من قبل لمشاهدة بعض المظاهر األدائية  لتقبل هذا الفن إذ أن جمهورنا
التي يقوم بها الشاعر الشعبي والطقوس الدينية والقاصِ والراوي والحكواتي 

 .458ليقرب المضمون المسرحي إلى األذهان 
																																																								

 .19أنظر : توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي , أحمد صقر , ص 458
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 المبحث األول
 الحركة المسرحية الفنية في اليمن

 
uومارس  ،من أنواع المسرح الليمن أساطير ومعتقدات دينية عريقة فقد شكلت نوع

 االحتفاالت، المعتقدات والطقوس الدينية اليمنيون عدة ظواهر مسرحية منها :
 2فن الكركوس ( القرقوز) .، فن المقامات، الشعبية

v  : ارتبط التاريخ الطقسي الديني اليمني بمظاهر  المعتقدات والطقوس الدينية
ث طبيعة الواقع االجتماعي حي احتفالية تنوعت أساليبها وأشكالها لتتناسب مع

كانت تمارس عن طريق شعائر دينية وطقسية تتعلق باآللهة وطرق العبادة 
تصاحبها أصوات الطبول والفناء وإلقاء األشعار على شكل حلقة كبيرة يتوسطها 
( الملقي ) أو أكثر من شخص فيبدأ الرقص بمصاحبة األدعية والشعائر التي 

الحتفال بالمناسبات واألعياد الدينية , فكان هذا الشكل تتعلق بالعمل اليومي أو ا
 1االحتفالي يحمل طابعاً أو معلماً مسرحياً.

فمن الواضح أن اليمنين في العصور القديمة قد مارسوا أشكاالً احتفالية متعددة 
, كالصلوات واألدعية والشعائر الدينية والرقص والموسيقي وكلها وسائل تعبر 

هم من رغبات وميول وعادات وتقاليد وطباع تحمل مالمح عما يجيش في نفوس
مسرحية , ففي االصل قام المسرح في أبسط صورة كوسيلة للتعبير عن الدراما 
																																																								

 .22أساطير من تاريخ اليمن , حمزة علي لقمان , دار الميسرة , الطبعة الثانية , ص 2
سوسيولوجيا النص المسرحي معالجة الرؤية البنائية في المسرحية االجتماعية , د. فيصل عبد عودة ,  1

 . 66والسياحة صنعاء , ص وزارة الثقافة 
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االنسانية الناجمة بين االنسان والقوي الطبيعية االعجازية التي يصعب فهمها و 
صالحه متفسيرها و فضال عن السيطرة عليها والتحكم فيها واخضاعها لرغباته و

, وكثير من الشعائر الدينية وممارسة الطقوس التي تتضمن مالمح وعناصر 
مسرحية تدور حول محاكاه األحداث التي يراد وقوعها وصدورها بالفعل 

 وبالطريقة التي تقدم بها أثناء هده العروض ذات الطابع الديني .
 
v : المسرح اليمني له جذور ضاربة في القدم . ولم يكن ذلك  االحتفاالت الشعبية

المسرح الذي يمتلك مقومات المسرح المتكامل عليه في البلدان المتقدمة . إال 
أنه شكال من أشكال المحاكاة والحوار الشخصي ظهر قبل مئات السنين وظل 
يمارس الي وقت قريب في كثير من مدن وقري اليمن , فارتبط هذا الشكل 

مسرحي البدائي الذي كان يقوم بالفطرة وبال المام سابق بأصول وقواعد ال
المسرح في العالم , وارتبط ظهوره بمختلف المناسبات واالحتفاالت الشعبية التي 
كانت تقام في مدن اليمن وقراها مند مآت السنين مثل االعياد ,حفالت الزواج 

 2ومواسم الحصاد وغيرها.

 
v  : المقامات أحد األجناس األدبية السردية , الُمطعمة أحياناً تعتبر   فن المقامات

في الشعر و الذي , تميز بها أدبنا العربي . وهي نوع من القصص الخيالية , 
تبني علي الشخصيات واألحداث والحوارات وتصاغ بلغة جميلة , والمقامات 

																																																								
 .23-11أنظر : أساطير من تاريخ اليمن , حمزة علي لقمان , دار الميسرة , الطبعة الثانية , ص 2
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يقوم  ه تحتوي علي شيخ398, المتوفي سنة  1كما وصفها بديع الزمان الهمذاني
بدور البطل , وراوي يحكي لنا مغامرات ذلك الشيخ الذي يبرز دائماً كرجل 
ذكي ذو اطالع أدبي واسع , فالمقامة تكون قصة قصيرة مسجوعه , وحكاية 
بليغة ينقلها الراوي من صنع خيال الكاتب فتكرر في جميع المقامات وكأنه قد 

أسلوب بارع , ورح  عاش أحداثها , ولها بطل انساني مشرد شاد ظريف ذو
خفيفة يتقمص في كل مرة شخصية معينة يضحك الناس أو يبكيهم , أو يبهرهم 

 2ليخدعهم وينال من أموالهم ومن المقامات بديع الزمان الهمداني .

وفي ختام المقامة ال يسعني إال أن أقول بأن األدب والفن اليمني عرف فن 
المقامات اليمنية التي عالجت األوضاع المقامة , وألف الكتاب اليمنيون العديد من 

 االجتماعية اليمنية في ذلك العصر ,شعراً ونثراً ومارسوها كبقية الشعوب .
v : (القرقوز) هي كلمة مأخوذة من األراجوز "القرقوز" وهى في  فن الكركوس

األصل كلمة تركية ,ثم تطور هذا الفن ليصبح فيما بعد ما هو معروف األن 
قد كان للمسرح اليمني نصيب من مسرح العرائس , ولكنه ف، بمسرح العرائس

لم يدخل اليمن بشكله الصحيح ,إال أن بعض مالمحه كانت توجد بشكل بدائي 
في مسرح (الكركوس),حيث كانت تعرض بعض العرائس من خلف ستار صغير 
يلعب بها الفنان ويحركها  كيفما أراد صاحبها بحركة بعض العبارات التي كان 

																																																								
، »يبديع الزمان الهمذان«أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر الصفار، المعروف بـ  1

 . إحدى وثالثين سنة من حياته القصيرةم) وعاش 969(هـ/358ولد في همذان ألسرة عربية عام 
alive-buried-was-who-poet-the-zaman-el-https://www.ida2at.com/badi/  

 .303الظواهر المسرحية عند العرب , علي عقلة عرسان , ص 2
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قد تعددت األشكال والظواهر إذن ف 3بصوته المتلون وبموهبته الفطرية . يمثلها 
للمسرح اليمنى , لتكون فيما بعد جسراً متماسكاً ممتداً ليكون منفذاً وممراً للمسرح 

 .في جميع بقاع األراضي اليمنية

لقد شهد المسرح في اليمن في عصر الدول واإلمارات الثاني ظروفاً 
الجغرافيا دوراً في اإلقصاء الطبيعي , ولعب القمع السياسي معروفة لعبت فيها 

والثقافي المتعمد دوراً في تعميق هذا اإلقصاء والتمكين له حتى كاد يصبح جزءاً 
ال يتجزأ من مدركات الحس البشري لدى المواطن الذي ما يزال ال شعورياً 

 يرفض كل محاولة للتعاطف مع هذا الفن أو االقتراب من أضوائه .
فاالستعمار البريطاني في جنوب اليمن وفي شماله األتراك هذه الظروف تدلنا  

على صعوبة حركة مسرحية نشطة . وهذه الحقيقة المرة ال تنفي وجود محاوالت 
جريئة وجادة حاولت أن تتحدى الظروف الجغرافية وأن تتمرد على المعوقات 

 1المختلفة السيما بعد نجاح الثورة اليمنية . 
 
 م) .1926-1904رحلة األولى عام (الم •

لقد تهيأت لمدينة عدن في مطلع القرن الماضي مالم يتهيأ لغيرها من مدن 
ب رالحتالل البريطاني , وكما يقال (ومناطق اليمن , وذلك بفعل وقوعها تحت ا

																																																								
 . 48من المسرح في اليمن , سعيد عولقي , ص سبعون عاماً 3
 . 5م ,ص1999-1419, 1أوليات المسرح في اليمن , د. عبد العزيز المقالح ,ط 1
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ضارة نافعة ) فقد ساعد ذلك على اتصال المدينة بالعالم اآلخر, والتفاعل مع 
 الفنية التي أخذت عدن بأسبابها منذ مطلع القرن.النهضة األدبية و

 تؤكد المصادر أن الهنود هم أول الفرق المسرحية التي دخلت اليمن لسببين :
الهند كانت مستعمرة بريطانية وكذا جنوب اليمن , فالتجارة وفرض الهيمنة  •

 االستعمارية على البلدين أدى إلى ضهور فرق هندية مسرحية في اليمن .
لية هندية في جنوب اليمن وبذلك ال بد من إشباع حاجاتهم الروحية وجود جا •

 فعرف اليمنيون هذا الفن فأحبوه وقلدوه 
جاءت إلى عدن فرق مسرحية هندية برئاسة شخص يدعى  م :1904ففي عام  •

( جملت شاه ) مصطحبة معها عدداً من الموسيقيين والممثلين وكذلك عدداً كبيراً 
من الحيوانات األليفة كالطيور والطاووس والحمام والعصافير الملونة , وبذلك 

 .2تعد أول فرقة فنية تدخل عدن 
تمع في عدن كان مهيأ لتقبل هذا النوع وقدمت عروضاً مسرحية ويبدو أن المج

من الفنون , فلم تمض سوى عدة أعوام حتى أخذ المهتمون بالفنون واآلداب 
ينشئون مسرحهم سواء من خالل نصوص يضعونها أم باالعتماد على نصوص 

 وضعها اآلخرون , عربية كانت أم أجنبية وأخذت 
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من مكونات المشهد الجماعات المسرحية في الظهور وأصبح المسرح جزءاً 
الثقافي . هذا عن المسرح كفن أو تمثيل أما المسرح كنص أدبي ذي معايير فنية 

 1وجمالية فقد تأخر ظهوره كثيراً عن ذلك .
قدمت فرق هندية أخرى وقد جاءت بجميع اللوازم المسرحية  :1908وفي عام 

الفتتاح ا من ستائر ومناظير ومصابيح إضاءة , فقدمت الفرقة مسرحيتين في حفل
 .حق والثانية باسم (شري وفرحات)األول باسم (خذا حق ), ومعناها بالعربية اهللا 

واألخيرة تكاد تكون صورة من القصة العربية الشهيرة (قيس وليلى) وأقيمت 
 1909على خشبة المسرح في عدن وسميت باسم المسرح الملكي وفي عام 

 2تحول المسرح الملكي إلى هندوكي .
تكون أول فريق يمني للتمثيل العربي في عدن من طلبة مدرسة  1910وفي عام 

الحكومة وقدم الفريق المدرسي مسرحية ( يوليوس قيصر) على مسرح صغير 
أقيم في ميدان التنس خلف عمارة المعارف القديمة في( كريتر) وكانت هذه أول 

 ده الناقدمسرحية يشاهدها الناس في عدن وقد كانت باللغة العربية وهذا ما أك
" عن المسرح في عدن قائالً : إذا كانت بدايتنا في  3المسرحي " أحمد الريدي

كنص يمني وكعرض يمني مدرسي فقد سبق هذا التاريخ عروض  1910عام 
 . 1908 – 1904هندية خالل عام 

																																																								
 –ر العدد السادس عش –التواصل , مجلة علمية محكمة نصف سنوية تعني بقضايا األدب والثقافة  1

 ,دار جامعة عدن للطابعة والنشر .2006يوليو
 ه ربيع أول .1436-2015مجلة األمناء , يناير  2
 وهو مؤسس ومخرج مسرحي . 1965أحمد الريدي : ولد عام  3
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رغم أن البداية كانت بسيطة إال انها أجهضت في المهد باصطدامها بالحرب 
 1914أصاب المسرح اليميني بالشلل المستمر ففي عام  العالمية األولى مما

اشتعلت نيران الحرب العالمية األولى فركد النشاط المسرحي في اليمن وفي عام 
اعتمد النص المسرحي على الروايات والقصص الغرامية تحت تأثير  1926

 4الجالية الهندية في عدن .
 
  ) .1945-1627المرحلة الثانية عام ( •

فقد تميزت هذه  ،ة مسارح جديدة في المدن اليمنيةهذه المرحلة والدلقد شهدت 
المرحلة بتكوين عدد من الفرق المسرحية فبعد مسرحية (شهداء الغرام) عام 

حيدرة والذي قدم مسرحية  1م. تكون فرق آخر برئاسة محمد أحمد1926
باء آلمصارع اآلباء) وهي مسرحية تعالج في مضمونها العالقة بين األبناء وا(

وتصور النتائج من سوء التصرف من قبل اآلباء وقسوتهم على أبنائهم , مما 
يؤدي إلى ضياعهم . فمعظم نشاط الفرق المسرحية في تلك الفترة لم تعد مسرحية 

م قدمت 1929. وفي عام للظروف التي كانت تمر بها البالدأو مسرحيتين نظراً 
, وقد كانت 2لمحمد على عثمان فرقة أخرى مسرحية ( صالح الدين األيوبي ) 

مسرحيته هذه بداية للتعبير عن المشاعر وعن االتجاهات السياسية مما جعله 
																																																								

 . 25م ,ص1999-1419, 1أوليات المسرح في اليمن , د. عبد العزيز المقالح ,ط 4
رية الدويمات التابعة لمحافظة تعز وهو رائد حركة التنوير في ق1902محمد أحمد حيدرة : ولد حيدرة عام  1

 .1927في اليمن وعمل على تأسيس المسرح اليمني في الجنوب في مدينة عدن عام 
بقرية الحوية بمحافظة تعز باليمن وهو كاتب يمني مسرحي 1904محمد علي عثمان : ولد عثمان عام  2

 .1973توفي عام 
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يقبل عليها في كل عرض يقدمه الهتمامه بالمقاومة السياسية . وتالها مسرحية 
تكون فريق آخر  1933وفي عام  و فتاة الغار و عجائب القدار ) ( القائد المغرم

اسة " حسين السوقي " والذى قدم مسرحيتين (مجنون ليلى , على التوالي برئ
 .3وفتاة األندلس ) 

 
أحد رواد الحركة المسرحية في هذه الفترة في  يعتبر محمد عبداهللا الصائغ :

ومخرج مسرحي وممثل موهوب وأسس فرقة مسرحية  اليمن , فهو مؤلف
 فريق تمثيلها .م ورأس  1933"الصائغ  المسرحية "في عدن ( كريتر ) عام 

أعدk وألف العديد من المسرحيات وقد القت نجاحاً كبيراً عام  ومن أعماله :
ومنها ( أبو زيد الهاللي , أميرة األندلس , األميرة فينوس , عنترة بن  1928

 . 4شداد , قيس ليلى , ضحايا الحب  , وفاء العرب ) وغيرها "

وخرجت من عدن لكي تعرض  لقد وصلت اإلرهاصات إلى مرحلة متقدمة نسبياً
في مناسبات متقطعة , فبعض المسرحيات كانت منتزعة من " القصص التاريخية 

إذ  ،يعتمد على تلك القصص التاريخية والدينية والغرامية " فبذلك كان المسرح
كان الشعب معزوالً سياسياً عن بقية األمة العربية وكان يجد في المسرحيات 

يعيد إليه الذكريات التي يتطلع إليها بقوة تحت وطأة جسراً يربطه بتاريخه , و
ما عاناه من جهل وسياسة استعمارية مخططه لفصله عن ماضيه ومستقبله , فقد 
كان المواطن اليمني يجد في المسرحيات التاريخية والدينية التي كثيراً ما تجد 
																																																								

 . 39اليمن , سعيد عولقي , ص سبعون عاماً من المسرح في 3
 .19المرجع نفسه ص 4
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اً عن رالظلم إلى جانب النبل مع قوة الصبر واالحتمال تصوير ألخالقه وتعبي
 . 1نفسه الطموحة 

أما في جنوب اليمن فقد عانى المسرح في تلك الفترة من الرقابة االستعمارية , 
للنص وفرضت في هذه الفترة الرقابة ألول مرة على المسرح وأصبحت سيفاً 
على رؤوس الكتاب والمخرجين والفرق المسرحية , ثم تطورت هذه الرقابة 

رحي بأشكاله المختلفة لتصل إلى الصحف للحد من النشاط والتأليف المس
والمجالت والتي تزايد ظهورها في ذلك الوقت وبرغم ذلك واصل النشاط 
المسرحي دوره في أداء رسالته الفنية إلتباع رغبات الجمهور وإقباله لمشاهدة 
العروض المسرحية والتي , " كانت تعرض في عدن مما جعل بقية المناطق 

ه العروض وتكون العودة كل ليلة سيراً على األقدام المجاورة لها حضور لهذ
 2غالباً. 

أما في األربعينات فقد نشط المسرح المدرسي , وكان له دور في بث روح  
الحماس الوطني و مقاومة المستعمر الذي أغلق عدة مدارس بسب مسارحها 
ل المزعجة بدعوى " لالستقرار واألمن " وطال المنع أعمال عدد من الفرق خال

تلك الفترة , ومع كل هذا وذلك إال أن المهتمين بالمسرح آنذاك تضمنوا مشاهد 
الحرب في مسرحياتهم , وحدث أول حدث فني في هذه الفترة وهو دخول 

																																																								
 .27م ,ص1999-1419, 1انظر : أوليات المسرح في اليمن , د. عبد العزيز المقالح ,ط 1
 .57قضايا يمنية , عبد اهللا البردوني , ص 2
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العنصر النسائي في المسرح وألول مرة , فتظهر اثنتا عشرة فتاة على خشبة 
 3المسرح كحدث فني مميز في ذلك الوقت . 

 
 م ) .1962-م 1945الثالثة عام ( المرحلة  •

لم يكن المسرح في هذه المرحلة في عموم نشاطه متميز بخاصية معينة تميزه 
عما سبقه من األعوام بل ظل في إطاره العام , ومضمونه منذ نهاية الحرب , 
فإذا ما برزت بعض العروض المسرحية هنا وهناك وصادفت شيئاً من النجاح 

فة غير مقصودة , ألن المستوى النوعي لم يتطور فإن ذلك ال يعد كونه صد
كثيراً في هذه الفترة , فكانت العروض المنبثقة تنصب في الغالب على إبراز 

 البطوالت والشهامة وإدانة الشر لصالح الخير وبث المواعظ والعبر .
م : قدمت مسرحيات تستحق منا الذكر لما كان لها من 1962 -1945وفي عام 

ى كان يسود في هذه المرحلة , ومن هذه المسرحيات مسرحية ( نقد للوضع الذ
الشعب والقيصر ) لعثمان السوقي . التي تعرضت للكثير من المصاعب 
والعراقيل قبل عرضها وحذفت الرقابة االستعمارية بعض المشاهد منها , وكذلك 
مسرحية ( طرفيشة , سبيل التاج  ) لمسرور مبروك , وقد وظف عدد كبير من 

مسرحيات لشد الهمم واستنهاض الشعور الوطني , وإلى جانب ذلك لقد ظهر ال
كم هائل من المشاهد الكوميدية كانت تحمل في ثناياها نقداً مريراً لألوضاع 

																																																								
 .7شؤون عربية العرب والقرن الحادي والعشرون , فاروق عبد القادر وآخرون , ص 3
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االجتماعية والسياسية , وسخرية الذعة من الكثير من الظواهر السلبية 
  1واألوضاع الحكومية الخاطئة التي كانت سائدة آنذاك .

: قدمت فرقة هيئة التمثيل مسرحية ( جزاء الخيانة ,غرام في 1948عام  وفي
وهو أحد الرواد المسرحين قصر معاوية , فتاة الحرب) لمحمد عبده الدقمي 

 .اليمنين
: تشكلت عدة فرق مسرحية منها فرقة أبناء الجنوب , وكذلك  1960وفي عام 

عديد والتمثيل , وقدمت ال فرقة أضواء المسرح وفرقة الشموع وفرقة هيئة الفنون
 .1973ر نشاط هذه الفرقة حتى عام من العروض المسرحية وقد استم

 
 م ) . 1990-م 1963المرحلة الرابعة عام (  •

 ،, في تاريخ المسرح الفني اليمنييمكن القول في هذه المرحلة أنها مرحلة جديدة 
ه الفرق نشاط هذ فقد تشكلت العديد من الفرق المسرحية في ذلك الوقت , واستمر

م, بعدن وقدمت مسرحية 1969ومنها ,"فرقة اآلمال للتمثيل " تشكلت عام 
(صوت من الماضي) , وكذلك تكونت الفرقة العربية للتمثيل , وقدمت العديد 
من األعمال المسرحية وكان لها دور بارز وفعال ,وكذلك ظهرت فرقة المحافظة 

  459 . 1969الحديث عام  للتمثيل وكذلك فرقة اليمن وفرقة المسرح
وفي سبعينات القرن الماضي أنتجت فرقة المسرح اليمني عروضاً مسرحية 
متميزة ألحد أبرز كتاب الفرقة وهو عبداهللا الحنفي , حيث كتب العديد من 
																																																								

 .56المسرح في اليمن , سعيد عولقي , ص سبعون عاماً من 1
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المسرحيات االجتماعية منها ( الخبز والعلم و مدرسة المغفلين ) , وكتب بعض 
وغيرها من المسرحيات حيث تميزت هذه من األعمال المسرحية االجتماعية 

المسرحيات بلغة إيحائية غير مباشرة حققت كشفاً عن هواجس النفس البشرية 
من خالل معاناه شخصياتها وأزماتها لذلك حملت مسرحياته صبغة التعبير عن 

  2واقع ملموس ومعاش محاط بتداعيات اجتماعية متعددة .
بالمسرح , وأوفد الشباب لدراسة الفنون وخالل السبعينات تركز االهتمام 

المسرحية في بعض الدول , كما قام قسم المسرح اليمني بجمع شمل و إدارة 
الفرق المسرحية الناشطة في المحافظات فكثرت العروض المسرحية , وأنشئت 
دار للمسرح الوطني المجهزة بأفضل التقنيات , ثم افتتح قسم المسرح بمعهد 

 3ما وظهرت حركة المسرح العمالي .الفنون الجميلة ك
تأسست في عدن (فرقة المسرح الوطني ) وضمت بعض  1971ففي عام 

الممثلين من الفرق القومية للمسرح من هواه التمثيل , وعلى رأسهم رئيس الفرقة 
"فيصل عبد اهللا" ,ويرى الباحثون والمهتمون أنها من أهم الفرق المسرحية اليمنية 

  4وعقائد وأسس فن المسرح . كونها رسخت تقاليد
تأسست في صنعاء فرقة مماثلة تحمل نفس  1973وبعد عامين أي في عام 

م 1971االسم , وأيضاً فرقة المسرح اليمني للتمثيل أنشئت في صنعاء عام 
وظهرت الفرقة الشعبية للفنون المسرحية وفرقة باردام للمسرح والرقص , 
																																																								

سوسيولوجيا النص المسرحي معالجة الرؤية البنائية في المسرحية االجتماعية , د. فيصل عبد عودة ,  2
 . 73وزارة الثقافة والسياحة صنعاء , ص 

 .231انظر : أوليات المسرح في اليمن ,عبد لعزيز المقالح, ص 3
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في صنعاء بدعم من  1974كلت عام وفرقة الشؤون االجتماعية والعمل , ش
تأسست فرقة القاهرة المسرحية  1971وزارة الشؤون االجتماعية وفي عام 

م , وقد نشطت في تقديم 1974وتغيرت إلى فرقة نجوم المسرح في ابريل عام 
  1المسرحيات المحلية والعربية والمترجمة . 

رحي يمنى مسرحية (األرض ) لعلى صالح المسيلي , فهو كاتب مس 1972
ارتبط ارتباطاً عميقاً بالثقافة والعلم ,وقد ألف العديد من المسرحيات منها ( بين 
نارين , و أراء الشيطان ) يتناول فيها المأساة والظلم واضطهاد الفالحين والفقراء 

تأسست فرقة المسرح الوطني بصنعاء  1976وفي عام  2في الواقع اليمني .
م والثقافة بموجب قرار رسمي باإلضافة إلى وأصبحت تابعة لوزارة اإلعال

الفرق األخرى الرسمية التي سادت في العديد من مدن ومحافظات اليمن , وكذلك 
م و فرقة المسرح الوطني في 1978فرقة المسرح الوطني بالحديدة تأسيس عام 

 3.  1983تعز تأسست عام 
 
 م ) .2018-م 1990المرحلة الخامسة عام : ( •

يأمل الكتاب المسرحيين , في مجال المسرح االنقطاع والركود وبعد سنوات من
 في إحياء وإعادة نبض المسرح في البلد بعد أن كاد يندثر إلى غير رجعة.

																																																								
 .76-75المختصر المفيد في المسرح العربي الجديد المسرح في اليمن , يحيى محمد سيف , ص 1
 .46أوليات المسرح في اليمن ,عبد لعزيز المقالح,ص 2
 . 198ص  سبعون عاماً من المسرح في اليمن , سعيد عولقي , 3
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 نتيجة حرب الذى كان شائعاً في عدن، , لقد توقف فن المسرح1995في عام ف
الصيف , ففي خالل تلك الفترة ,سرقت ودمرت مسارح المدينة ,بما في ذلك 

الوطني الذى أغلق بعد تعرضه للتخريب والسلب ,ثم سلم  بعدها هيكالً  المسرح
ى إال أن اآلمال تبق، وبة وشبه استحاله البدء من جديدورغم صع.  خاوياً لمالكيه

تأسست فرقة خليج عدن ,والتي ظهرت  2005معلقة على ذلك ,ففي مايو عام 
"ضمن برنامج (ليالي  ألول مرة عبر أول مسرحية بعنوان "عائلة دوت كوم

, وال تزال عروض خليج 2006) ,والمهرجان المسرحي الثاني في عام عدن
 عدن تقدم باستمرار مع تزايد إعجاب الجمهور عاماً بعد عام.

بل قدمت العديد من العروض ، تقتصر العروض على مدينة عدن فقطولم 
قوم فرقة يمنية ت , لتكون أولالناجحة في صنعاء ,كما تعدت الفرقة حدود اليمن 

بأداء أعمالها في أوروبا ,حيث قدمت مسرحيتها "معك نازل" المستوحاة من 
المسرحية األلمانية "الخط رقم واحد "فبذلك تعتبر نقطة تحول لخليج عدن وثم 

 460إنتاجها , بالتعاون مع البيت األلماني الثقافي والتعاون في اليمن .
 ،اليمن عموماً حيث إن ما هو موجودي ولعل من الصعب القول انعدام المسرح ف

ال يحكم أو يقاس عليه فهو قليل , ورغم ذلك فإن ثمة ظواهر مسرحية شبابية 
تقتضي تسليط الضوء عليها والحديث عنها رغم قلتها فهذا القليل ما يحدث 
الفارق دائماً في تاريخ الفن والشعوب ومن ذلك , ما سأتناوله في هذه الدراسة 

 2011لمسرح الشبابي الثوري في اليمن أثناء وبعد ثورة الربيع البحثية عن ا
والذي لم أجد أي نص مسرحي شبابي مطبوع يتناول موضوع الثورة, والتغيير 

																																																								
 .  -/https://www.almadaniyamag.com/arabic/2017/8/8 موقع خليج عدن  460
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سوى ما تبنت طباعته األمانة العامة لجوائز رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 
وع هذه ثيقاً بموض,ولعل أهم تلك األعمال المسرحية الشبابية المرتبطة ارتباطاً و

الثقافية عام 2الدراسة البحثية مسرحية ( مالمح شظايا ) الفائزة بجائزة دبي
, للكاتب ( عبد الخالق سيف محمد الجبري ) , وفي التجربة المسرحية 2011

للجبري ( مالمح شظايا ) والتي ينشد فيها استنهاض العزائم الشبابية والعلمية 
 ،يد , جوهره وغايته : نشر الحريةيس واقع جدتأس في الوطن العربي , من أجل

 ،الديكتاتورية , وسيادة القانونوهدم معابد وأنظمة  ،يع قاعدة الديمقراطيةوتوز
وفي هذه التجربة ( مالمح شظايا ) أعتقد أن أهم  ،وقيام دولة العدالة االجتماعية

ما يكسبها أهمية خاصة في خريطة الحركة الفنية اليمنية , ألنها أول تجربة 
(درامية يمنية ) تتصدى لموضوع الثورات العربية المعاصرة , وليس فقط لعمق 

 ،دحينلكالناس , ولمضامينه الفكرية التي تنحاز للطبقة المتعلمة , وللبسطاء من ا
اسياً ه يقدم خطاباً سيوالمظلومين ,والمحبطين من الشعب , وليس ألن، والمقهورين

يدعو إلى االستقالل , وليس كونه من النصوص المسرحية الشبابية  ،عقالنياً
يداُ ولكن فوق هذا وذاك ينبعث أمالً جد، يلة المهمومة بالقضايا العربية اليمنية القل

على نحو يعزز من  ،لمسرحية الدرامية في اليمنابة افي تجديد مسارات الكت
 قيمة المسرح الذي كان كثيراً ما تفتقده الساحة المسرحية اليمنية

ونتيجة لظروف البالد في فترة الحرب كان على مسرح خليج عدن أن يبحث 
 1 عن مساحات مكانية بديلة لتقديم األعمال المسرحية .

																																																								
 . 2018انظر : المصعد في نقد المسرح , هايل علي المذابي , دار اليازوري للنشر والتوزيع ,  2
 .  2018انظر : المصعد في نقد المسرح , هايل علي المذابي , دار اليازوري للنشر والتوزيع ,  1
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 المبحث الثاني
 اليمنيةالمسرحية األدبية 

 
فناً  بأنه ليس ،ائر ضروب الفنون األدبية األخرىيختلف الفن المسرحي عن س

يطالع أو يسمع فحسب , بل يصحبه منظر يراه جمهور من الناس , فيكون أثره 
 : في النفس عن طريق حاستين

حاسة السمع , وحاسة البصر, ولهذا البد في المسرحية من وجود فنين منفصلين 
لتي حوادث اأي تحليل األشخاص وال –المسرحي , وفن التمثيل فن التأليف  –

 .461تشمل عليها المسرحية
فعلم المسرحية هو ذلك العلم الذي شغل أذهان الكثيرين من ألمع النقاد والفالسفة 
في عالم األدب منذ أن انبلج فجر الفن المسرحي في سماء أوروبا, من اليونان 

من العسير إدراك السبب في ذلك . القديمة حتى العصر الحديث . وليس 
وأعصاها على  ،ى . هي أغرب طراز اآلداب جميعاًفالمسرحية , كما ال يخف

 ،مادة بكل ما في دنيا المسرح من الفهم وأخلبها للبث . فهي تتصل اتصاالً وثيقاً
العالم و على جماهيره  كما تعتمد اعتماداً كلياً على جميع ما يشتمل عليه هذا

حيث تبنت ثمة ، ف الناس بها في جميع أصقاع األرضعلى شغو، المكتظة
  2ثم تنمو وتزدهر . ،أصولها

																																																								
 .147, ص 1الفن القصص والمسرحي في المغرب العربي , د. محمد الصادق عفيفي , دار الفكر ,ط 461

 .2علم المسرحية , تأليف أالردس نيكول ,ص 2
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يعتبر المسرح رسالة أخالقية وجمالية , وهو همk إنساني يشغل بال 
المبدعين والمفكرين ,واألساس فيه أنه تجربة عالقة جلية بالحياة واألحياء , 

 بالظواهر الفكرية والفنية .وبالمتغيرات االجتماعية والسياسية , وكذلك 
إن ما يدور من اكتشافات يثبت وجود المسرح األدبي عند اليمنين من عشرات 

 ،ديثسرح اليمنى الحالقرون , ولكى يثبت األمر ويتضح , فالحديث عن رحلة الم
هو جزء من المسرح العربي لكنه تأخر ظهوره عن غيره من مسارح األقطار 
العربية, بسبب الظروف التي كان يعيشها الشعب اليمني جراء الحكم المستبد في 
شمال اليمن , واالحتالل البريطاني في جنوبه ,إضافة إلى الحرمان والفقر 

 والجهل .
 سيس .) . مرحلة التأ 1950-1917المرحلة األولى (  •

لم يظهر االهتمام النسبي بالمسرح  األدبي في اليمن في بداية األمر ,لما عانته 
البالد من وقوعها تحت االستعمار ,إال أنه ال يمكننا أن ننكر وجود محاوالت 
جادة ودؤوبة من بعض الكتاب المسرحيين في النهوض بالمسرح األدبي ,فقد 

نثراً, هي اللغة السائدة لدى غالبية كانت لغة الكثير من المسرحيات شعراً أو 
كتاب المسرحيات في ذلك الوقت باإلضافة إلى أنها تتماشى مع ميول الشعب 
الحماسية , مما يفسر لنا إقبال الشعب في تللك الفترة على قراءة الكتب واالهتمام 

 بالفنون واآلداب والمسرحيات الشعرية واألدبية .
مسرحي اليمني أن يكون ظهوره األول شعرياً فليس غريباً وال مميزاً لألدب ال

فهكذا هو المسرح في أغلب بيئاته يبدأ شعرياً , ثم ال يلبث أن يتحول نثرياً في 
أطوار منه ,لكن مما يميز األدب المسرحي اليمني ,أن جل رواده األوائل هم في 
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األصل شعراء ,مارس كل منهم الشعر الغنائي وحده دون المسرح ردحاً من 
ن ,ثم مارس معه المسرح ,ومنهم من تخلي عن الشعر وانقطع ,لذلك كان الزم

المسرح اليمني صادراً عن شعراء تمسرحوا , فال شك أن يكون لهذا األمر 
 462بصماته الواضحة على المسرح الشعرى اليمني .

 أبرز رواد الحركة المسرحية األدبية
 علي أحمد باكثير يتصدر هذه المرحلة : •

)ألبوين عربيين من حضر موت, فهو 1969-1910ولد علي أحمد باكثير عام (
أكبر كاتب مسرحي أفرزته  اليمن  , وأحد كبار المسرح العربي , كانت نشأته 
األدبية األولى في حضر موت حينما بدأ ينظم الشعر وهو في الثالثة عشر من 

ألقدمين أو المحدثين عمره , وكان جل اهتمامه به فلم يدع ديواناً لشاعر من ا
 1وقع في يديه إال قرأه التهاماً . 

فقد كان مثله األعلى في األقدمين " أبو الطيب المتنبي " وفي المحدثين " أحمد 
شوقي " غير أنه لم يتاح له االطالع على شيء من مسرحياته إال بعد ما رحل 
عن حضر موت , فكانت مسرحيات شوقي هي أول ما عرف من هذا الفن 

لمسرحي , فكان عجباً عليه أن يرى هذا الشعر وقد تحول إلى حوار ومساجلة ا
 بين اثنين أو أكثر على نحو يجعل كل شخصية تعبر عن ذاتها ووجهة نظرها

																																																								
-11م,ص"1999-1419د العزيز المقالح ,الطبعة األولى ,انظر :وليات المسرح في اليمن ,الدكتور عب 462
12  
 . 5فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية ,على أحمد باكثير, ص  1
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ويضعها في صراع مع غيرها من الشخصيات , فقد كان الطالع باكثير على 
 مسرحيات شوقي أثر كبير في نفسه .

ن يكون ذا مجال واسع في الحياة  يخرج عن نطاق قائالً : كيف يمكن للشعر أ 
 .463ذاتية قائلة , إلى عالم فسيح يتسع لكل قصة في التاريخ أو حدث من األحداث

: كتب باكثير في تجربته األولى مسرحية شعرية بعنوان "همام 19334ففي عام 
م أثناء 1934أوفى بالد األحقاف" , وهى مسرحية شعرية صاغها باكثير سنة 

إقامته في الطائف ، وتناول فيها , قضايا اجتماعية خاصة بالمجتمع اليمنى , 
ودور المراءة في اإلصالح  والتغير, فهذه المسرحية وغيرها ما هي إال  تقليد 
و محاكاه لما تركته مسرحيات شوقي في نفسه من تأثير , وقد كتبها ليتعرف 

  3على أصول التأليف المسرحي وهذا ما كان مهتم به.
فبعد قراءة باكثير وتأمله ودراسته للمسرح الشعري اإلنكليزي , ولمسرح 
شكسبير على وجه التحديد , فمن المعلوم أن مسرح شكسبير أو باألصح الروائع 
الخالدة من مسرحه, هي تلك المكتوبة شعراً, لكنه شعر يختلف من حيث البناء 

م من قواعد وقوالب, ومن عن الشعر العربي ,وليس له ما للشعر العربي المنظو
هنا نشأت رغبته في تفكيك البيت الشعري فظهرت مسرحيتيه األخرى ,(أخناتون 

الً . وكذلك مسرحيتيه نفرتيتي) وكلتا المسرحيتان منظومتان شعراً مرس
( روميو جولييت) فكانت تجربته بهما مع شعر التفعيلة , وبعد هذا  ،الفريدتين

 ،رح الشعري حالة تاريخية ولن تعودف أن المسالجهد الذي بذله باكثير اكتش

																																																								
 .5انظر: فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية , علي أحمد باكثير , ص 463

 .59,ص1999-1419انظر: أوليات المسرح في اليمن ,الدكتور عبد العزيز المقالح ,الطبعة األولى , 3
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وأن النثر هو اللغة الطبيعية لكاتبة المسرح المعاصر الذي يقترب من الناس 
 1بعيداً عن التصنيع واالفتعال .

: كتب باكثير مسرحيته (روميو وجولييت) ,وقد حظيت مسرحيته 1937ففي عام 
فتشهد المسرحية بهذا الجهد  هذه باهتمام الجمهور العربي ,لطبيعتها الغنائية,

العظيم الذى بذله باكثير لالقتراب من المسرح الشكسبيري وتفهم طبيعته , وبدى 
 : 2واضحاً تأثر باكثير بشكسبير في المسرحية ومن ذلك مثال 

ROMEO : o blessed night ,I am afeard 
Being in night, allthis but dreams, 

 روميو وجولييت على النحو التالي :ويرد عند باكثير في مسرحيته 
 ليلة الخير , يا ليلة الخير, بورك فيك ؟

 بل ليتك كنت نهاراً , فإني أخشى !
 أجل أخشى أن أكون مذ األن .

 تحلم عيناي كل الذي كان .
 3ويلي ! في اإلمكان تحقق هذا.

 ونالحظ كيف تزيد باكثير في ترجمته لهذه السطور السابقة ,بينما كان الموقف
هو االختصار , فشكسبير يعبر عن لهفة روميو وشعوره الطاغي بالسعادة في 
أسطر ثالثة وفي عبارة مركزة , ولو كان يريد أن يطيل لفعل , وقد أفسد باكثير 

																																																								
 .11فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية , علي أحمد باكثير , ص 1
 انظر " أوليات المسرح في اليمن . 2
 . 13انظر : التأثر الشكسبيرى في مسرح باكثير دراسة مقارنة, نور ة السفياني ,ص 3
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ذلك بما لجأ إليه من بسط وشرح وتوسع في المعنى ,مثل قوله "بل ليتك كنت 
 ،لها  إضافات نبذها  شكسبيري "وكنهاراً " ,وقوله "أن أكون مذ االن " , و"ويل

ولم يتسع إليها ,كذلك عمد باكثير إلي تكرار بعض المعاني , وهذا ما ال يوجد 
في النص األصلي وفى ذلك إخالل بجو األبيات وطبيعتها, واالنصراف عنها 

 1إلى محاولة تأكيد المعنى .
 
 أهم األعمال المسرحية لعلى أحمد باكثير : •

وك شيل - اخناتون ونفرتيتي - روميو وجولييت -همام أو في بالد األحقاف 
ر س  -شعب اهللا المختار  -امبراطورية في المزاد  -أغلى من الحب  -الجديد 

 1.قصر الهودج  و - جلفدان هانم و -هكذا لقى اهللا عمر  -الحاكم بأمر اهللا 
فقد عال اسمه في سماء كان لباكير صدى مميز في المسرح األدبي اليمنى , 

 ،ال أدبية و نتاجات مسرحية كثيرةاألدب والمسرح اليمنى عالياً , لما له من أعم
تهطل ف ،ال تزال سحابة باكثير ممتلئةو، فهو رائد المسرح الشعرى في اليمن

علينا بالمزيد من المسرحيات الشعرية ,ومنها مسرحية (اخناتون ونفرتيتي) عام 
 ،نظمها شعراً مرسالً , كسابقتها فقد كتبها في بداية عهده بالمسرح وقد 1938

 ثم أتبعها بالمسرحية النثرية (الفرعون الموعود) .

																																																								
 . 13ني , صانظر : التأثر الشكسبيرى في مسرح باكثير دراسة مقارنة , نور ة السفيا 1
 . / https://www.bakatheer.comموقع على أحمد باكثير 1
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لك إلى ارجاع ذويبرر باكثير لنفسه وللقارئ استخدام المواضيع الفرعونية , و
حرصه على القومية العربية التي تعددت جذورها وتنوعت بتعدد األقطار العربية 

 2وتنوعها.
 المسرح النثري عند باكثير . •

قبل أن أمضي في الحديث عن المسرحية عند باكثير أحب في البداية أن أنبه 
ن م القارئ إلى نوعين من فن المسرحية في أدبنا العربي وأحد هذين النوعين

الفن المسرحي , يصفه النقاد العرب بالمسرح الذهني أو مسرح القراءة , أما 
اآلخر , فيوصف بمسرح الخشبة " مسرح الفرجة " وهذا األخير هو الذي يحظى 
باالهتمام, ويتحول إلى عمل فني يجد طريقه إلى أفخم المسارح , ويستحوذ على 

 تعصي على االخراج , ويستحيلأفئدة الجماهير , بعكس المسرح الذهني الذى يس
أن تنتقل مشاهده إلى خشبة المسرح فال يجد له مسرحاً سوى ذهن القارئ 

 وخياالته .
بمسرح الحكيم واسترعي االنتباه , بمحاكاته  –دون أدني شك  -لقد تأثر باكثير 

في مسرحه االسطوري والتاريخي كما حدث على سبيل المثال في مسرحية ( 
ريس , ومأساة أديب ) التي تأثرت مع اختالف األهداف  شهرزاد ) و ( ازو

(ايزيس) و (شهرزاد ) و(اوديب ملكاً ) لتوفيق الحكيم فضالً عن اتجاه مسرح 
) يةقد أغفل في كتابه ( فن المسرح باكثير نحو المسرح الذهني , وأن كان باكثير

																																																								
 .76أوليات المسرح في اليمن , الدكتور عبد العزيز المقالح , ص 2
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 معرفته بالمسرحاالشارة إلى الحكيم وإلى مسرحه اغفاالً تاماً وحاول أن يرجع 
 1 وبعناصره الفنية إلى دراساته وقراءاته للمسرح األوروبي القديم والحديث .

وبما أن باكثير قد ترك لنا أكثر من عشرين مسرحية نثرية فإنني لن أتمكن في 
هذا البحث المحدود النطاق من أن أتتبع كل هذا الكم الكبير من المسرحيات . 

لمسرح تاريخي , ومن تلك المسرحيات التي  فسوف أكتفي بالحديث عن نموذج
أطلقها " مسرحية " الزعيم األوحد " لمواجهة الخطر الشعوبي الذي استفحل 
وأصبح يهدد قريتنا العربية , فلم تكن مسرحية الزعيم األوحد وال ما جاء على 
شاكلتها من المسرح التاريخي تحمل أي قدر سياسي لألحداث المؤسفة ,التي 

العربي .واألعجب, أن باكثير بعد أن أجهد نفسه في تأليف هذا  مرت بالوطن
العمل , كان االهمال نصيب مسرحيته هذه حتى لقيت طريقها إلى النشر كنص 

 2 أدبي للقراءة شأن معظم مسرحياته التاريخية واالجتماعية .
 
 ولقد مرت تجربة باكثير بثالث مراحل : •

يرحل إلى القاهرة فألف مسرحية  تأثره بكتابه شوقي قبل أن المرحلة األولي : •
 بدايته في التأليف المسرحي . 1934همام أو عاصمة األحقاف )(

مغامرته التاريخية باستعمال ما أسماه بالشعر المرسل في  المرحلة الثانية : •
 الكتابة المسرحية ولم تدوم طويالً .

																																																								
 .77-75انظر : أوليات المسرح في اليمن , الدكتور عبد العزيز المقالح , ص 1
 .77-76صالمرجع نفسه ,  2
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 .وبعبارة أدق المسرحية المنظومة عريالمسرح النثري أو الش المرحلة الثالثة : •

 ومن أبرز سمات أعماله : •

إن فكره اإلنسان تكمن وراء معظم أعمال باكثير المسرحية وينقلها إلينا عبر  •
 مسارب نفسيته السامية .

 أنه يطرح لنا الغموض في العالم , وهو يعاني أحزان اآلخرين , وينقلها إلينا . •

بالعصر وتحويل الشخصية التاريخية إلى يتعامل بوعي مع التراث والوعي  •
 شخصية معاصرة تفكر بمنطقنا وتعاني حيرتنا وتبحث عن الحل .

عانى باكثير من المسرحية الشعرية والتضارب القائم بين الشعر والمسرح ,  •
وجعله يرى أن النثر هو اللغة الطبيعية للمسرح , والحوار وهو وسيلة المسرح 

 1وتجسيد الصراع على الخشبة.

لم يكن باكثير وحده في المسرح ففي هذه المرحلة برز عدد من الكتاب 
المسرحيين الذين تألقت أسماؤهم في سماء المسرح اليمني , واستطاعوا أن 
ينشطوا حركة مسرحية برغم كل الظروف التي كانت تمر بها البالد فمنهم / 

الصائغ ,  محمد عبده الرقمي , القاضي عوض عبد اهللا شرف ,محمد عبد اهللا
 2محمد عبد اهللا عبيد .
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وهو من رواد  : ألف الكاتب المسرحي عوض عبد اهللا شرف :1939ففي  •
الحركة المسرحية األدبية في تلك الفترة , وله العديد من األعمال المسرحية التي 
اعتبرها النقاد بأنها أعمال جيدة و تمتلك الكثير من مقومات العمل المسرحي 

ال المسرحية الجيدة والهادفة , مسرحية( يوسف الصديق) ومن أهم تلك األعم
 1. 1939فيرى البعض أنها مأخوذة من القصة الدينية المعروفة وعرضت عام 

ومع كل هذا وذاك إال أن المهتمين بالمسرح آنذاك تضمنوا العديد من المشاهد 
ما لوالمشاعر ,كمشاهد الحرب , ومشاعر اإلحساس بالقضية الفلسطينية التي لطا

شغلت بال وأذهان المسرحيين ووظفوها في مسرحياتهم كأمثال ,على أحمد 
 باكثير.

: كتب علي أحمد باكثير مسرحيته (شيلوك الجديد) التي عنت 1944وفى عام  •
 بالقضية الفلسطينية.

لقد كان باكثير أول كاتب مسرحي عربي تؤرقه قضية فلسطين فيكتب عنها 
ة الواعية لفهم ما يحدث في أرض فلسطين قبل عمالً مسرحياً كان بمثابة الصرخ

أن تستولي الصهيونية عليها وتفرض على أبنائها التشرد وعلى من تبقى منهم 
أفظع أنواع اإلرهاب ... وقد اشتمل ذلك العمل المسرحي األول القضية 

 1 الفلسطينية .
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في  هباكثير يحدثنا عن تجربته مع لحظات اإللهام للكتابة المسرحية وعن تجربت
قبل  1944كتابه مسرحية " (شيلوك الجديد) يقول : كان ذلك في غضون سنة 

، اهتمامب نكبة فلسطين الكبرى بثالثة أعوام كانت القضية تشغلني وكنت أتابعها
سواء فيما ينشر عنها في الصحف أو ما يوضع عنها في الكتب , وذات يوم 

مرة في مجلس العموم قرأت أن الزعيم الصهيوني , ( جالوتنسكي ), خطب 
البريطاني فضرب المنضدة بيده وهو يقول ," أعطونا رطل اللحم " لن ننزل أبداً 
عن رطل اللحم, مشيراً بذلك إلى الوطن القومي الذي تضمنه وعد بلفور : فقلت 
في نفسي وجدت الضالة التي كنت أنشرها . هذه الكلمة حجة على الصهيونية 

 ساسية  لمسرحيتي .ال لها وسأتخذها الفكرة األ
بل  –وكانت الفكرة هي أن فلسطين ال يمكن أن تقتطع منها وطن قومي لليهود 

 دون أن يسيل الدم من الشرق العربي كله . –دولة 
فقد تنبأت هذه المسرحية الذى سماها باكثير ( شيلوك الجديد ) بنكبة فلسطين 

ا تنبأت بأن الحل الوحيد وقيام الدولة اليهودية فيها وخروج أهلها العرب منها كم
أمام العرب هو فرض الحصار االقتصادي على هذه الدولة الدخيلة حتى تختنق 

 2 وتموت .
مسرحيتين إحداهما تقدم  أو، مينوتتألف مسرحية (شيلوك الجديد) من قس

 ،قدم الحل وتتألف من ثالثة فصولوهي أربعة فصول , أما األخرى فت ،المشكلة
يل جاد ) و (عبد اهللا الفياض ) واللذان يمثالن عرب وأبرز ابطالها (ميخائ

فلسطين ويمثل الجامعة العربية ( عرابي باشا ) ثم شيلوك وكوهين , وهما 
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يهوديان صهيونيان ويقوم الثاني بدور المحامي , (ابراهام ) اليهودي المعادي 
 ،ية في فلسطين , كارثة على العربللصهيونية والذى يرى في إقامة دولة يهود

فلم تكن مسرحية ( شيلوك الجديد ) هي المسرحية الوحيدة التي تحدث باكثير 
عن فكرتها األساسية أو عن الباعث على تأليفها فقد أشار كذلك إلى مصادر 
عديدة من مسرحياته التاريخية ومنها " كتابته لمسرحية ( مسمار جحا ), (شعب 

ته ل زمناً يتهيأ لوضع مسرحياهللا المختار) التي أضاءت في فكرة فجأة بعد أن ظ
وقد وجد باكثير في مسرحية مسمار جحا مدخالً إلى القضية , مدخالً يجمع بين 
النكتة المثيرة والسخرية الالذعة فكانت مسرحيته التي أدان بها االحتالل خير 

 1تعبير عن ذاك الحال .
ة يكتب أيضاً باكثير مسرحية( قصر الهودج) وهى مسرح 1944وكذلك في عام 

تاريخية تتحدث عن شهامة األمراء من خالل قصة حب كتلك التي شاع ذكرها 
 بين أعراب البادية مثل قصة مجنون ليلي  وغيرها .

يقول علي باكثير في كتابه " فن المسرحية ": لقد حرصت على أن أجعل من 
مسرحية (قصر الهودج ) التي نظمتها موسيقياً ما أمكن لتكون صالحة للتلحين 

ناء, ولم أتقيد فيها ببحر واحد بل استعملت مختلف البحور حسبما يقتضى والغ
المقام , مراعياً في ذلك مطابقتها لحاالت التعبير المختلفة متحاشياً لطراد البحر 
الواحد والقافية الواحدة ما أمكن , حتى ال تكون المسرحية مجموعة من القصائد 
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يع في القوافي ليكون ذلك مضمن بعضها إلى بعض , كما حرصت على التنو
 2أبلغ من التنغيم " . 

 
 م :1944من صفات مسرحية قصر الهودج عام  •

تطويع لغتها بحيث يفهمها الجمهور العادي  بدون صعوبة مع احتفاظها باإلشراق  •
اختيار األوزان والقوافي المالئمة للمواقف المختلفة والعمل ووالروعة الشعرية 

لى بلوغ ملحن عالموسيقى اللفظية و المعنوية, التي تساعد العلى أن تغلب عليها 
ومع كل هذا اإلبداع من الكتاب المسرحيين اليمنيين ,ال نأمل  ،الغاية في تلحينها

 إال بحراك ملحوظ في تاريخ المسرح األدبي اليمنى .

كتب على أحمد باكثير مسرحية سر الحاكم بأمر اهللا , تتكون   1947وفي عام 
(سر الحاكم بأمر اهللا ) في مائة وأربعين صفحة , وهي تحاول أن تفك مسرحية 

السر الذي يغلق شخصية الخليفة الفاطمي, الحاكم بأمر اهللا الذى حير المؤرخين 
بغرابة أطوار صاحبها وقسوته الوحشية الشاذة ,وما أحاط به وبمصيره من 

,  كما ُأتهم باإللحاد غموض شديد األلغاز, لقد ُأتهم الخليفة الفاطمي بالجنون ,
حيث إن المسرحية  تتكون من ستة مناظر , كل منظر يلقي الضوء على جانب 

، هلمنظر الذي يليمن جوانب شخصية الخليفة  الفاطمي, ويمهد في ذات الوقت ل
ولقد كان الكاتب مقيداً بما وردته كتب التاريخ من أحداث ومواقف وأشخاص 

, أي أن نطاق حركته كانت ضيقة أشد وكالم على ألسنة هؤالء األشخاص 
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الضيق , ويكاد أن ينحصر في محاولة لتفسير الدوافع التي تكمن وراء تصرفات 
 2أبطاله وأقوالهم .

كانت " بجماليون" أول عمل مسرحي مطبوع ومتداول في اليمن,  1948عام 
مسرحية شعرية من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي الراحل " محمد علي  وهي
م وكانت بذلك أول عمل أدبي 1948ان . وقد ظهرت طبعتها األولى عام لقم

جاد يظهر في قالب مسرحي , فالحديث عن شخصية مثل على محمد لقمان هو 
حديث عن مرحلة مهمة في الحياة األدبية والثقافية ذلك ألن , لقمان واحد من 

تباره منية وباعجيل الرواد الذين وضعوا مداميك النهضة المسرحية في البالد الي
 1الرائد األول للمسرح في اليمن . 

 من رواد المسرح اليمني علي محمد لقمان : •

م وكانت نشأته 1918ولد علي لقمان في مدينة عدن (كرتير) في عام 
في بيئة ثقافية ومنفتحة فقد كان والده محمد من أبرز الشخصيات االجتماعية في 

 ،لتنوير ودعاة التحديث واإلصالحواد اعدن في مطلع القرن العشرين , فهو من ر
وهو أول مؤسس للصحيفة األهلية في اليمن, هي صحيفة ( فتاة الجريرة) التي 
لعبت دوراً مهماً ومؤثراً في الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية , ليس في 

 عدن فحسب بل في عموم اليمن .
م ثم توجه إلى الهند ليلتحق  بالجامعة 1939تلقى لقمان دراسته في عدن وفي عام 

التحق بالجامعة األمريكية في القاهرة وتخرج منها  1944اإلسالمية ,ثم في عام 
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م. ( وكان أول يمني يحصل على ليسانس اآلداب بدرجة الشرف من 1947عام 
مل مدير اً لتحرير صحيفة كلية الصحافة بالجامعة األمريكية وبعد تخرجه ع

(فتاة الجريرة ) ثم أصدر صحيفة ( القلم العدني ) فأخد ينشر مجموعاته الشعرية 
والمسرحية ,وقد كان لقمان قد خاض تجربة المسرح الشعري من خالل وضع 

 ،كان ينشرها في ( فتاة الجزيرة )عدد من المسرحيات ذات الفصل الواحد التي 
م, وقد صدر له بعد ذلك 1948له كانت في عام غير أن أول مسرحية صدرت 

سبع مسرحيات شعرية متتالية وهذا الكم من المسرحيات لم يصدر ألي كاتب 
قد ف، فيها لقمان . في نهاية الحديث مسرحي خالل الفترة الزمنية التي عاش

شهدت هذه الفترة تطوراً في تاريخ المسرح األدبي اليمني ووصلت إلى نتائج 
 ة , ببروز فجر مسرحي أدبى , تحفه اآلمال من جميع جوانبه .مبشرة وواضح

 
 ) مرحلة ما بعد الثورة .1990-1951المرحلة الثانية (  •

لقد وصل المسرح اليمني إلي مراحل متقدمة نسبياً , وخرجت العديد من 
المسرحيات الشعرية , واألدبية , والنثرية ,من كل بقاع وأراضي اليمن , فتنوعت 

في تلك الفترة ما بين المسرحيات التاريخية, والمسرحيات الدينية المسرحيات 
وكذلك المسرحيات الغرامية , فبذلك كان المسرح يعتمد على تلك القصص 
التاريخية وكان يجد في هذه المسرحيات جسراً يربطه بتاريخه ,ويعيد إليه 

ياسة الذكريات التي يتطلع إليها بقوة تحت وطأه ما عاناه من جهل , ومن س
استعمارية مخططة لفصله عن ماضيه ومستقبله ,فقد كان المواطن اليمنى يجد 
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في المسرحيات التاريخية والدينية التي كثيراً ما تجد الظلم  تجاه النبل , مع قوة 
 الصبر واالحتمال  لتصوير أخالقه وتعبيراته عما يجول في نفسه...

م , وكذلك مسرحية 1951 كتب علي محمد لقمان مسرحية (الظل المنشود) عام
م ,وأيضا له مسرحية (إمبراطورية 1952(الدنيا فوضي) لعلي أحمد باكثير عام 

م , فإن مسرحية 1956م, ومسرحية( شعب اهللا المختار) 1952في المزاد )
إمبراطورية في المزاد, وتاريخ تتابعها يقع ما بين مسرحية شيلوك الجديد, 

كانت نبوءة مبشرة لقرب زوال االستعمار  وشعب اهللا المختار وهذه المسرحية
 1البريطاني , وقد كتبت هذه المسرحية قبل انعقاد مؤتمر باندونج بثالثة أعوام .

لقد سار الخطاب النصي المسرحي في اليمن وفق اتجاهين في صياغة البنية 
النصية من حيث لغة التعبير األدبية وهما , الخطاب المسرحي النثري ( السردي) 

طاب المسرحي الشعري , فبدأت المسرحية النثرية ومنها االجتماعية تأخذ والخ
طريقها في الظهور في نهاية الخمسينات , حيث تناولت قضايا ومشكالت , 
اجتماعية منتزعة من الواقع االجتماعي اليمني ومنها مسرحية ( فتاتنا اليوم 

لي لي صالح مسيبواللقاء األخير وهل قتلت أخي وجريمة في الليل ) للكاتب ع
 2وقد امتازت مسرحياته بجودتها الفنية .
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أما مسرحية ( قيس وليلى)  للكاتب المسرحي علي محمد لقمان التي صدرت  •
 .1957الطبعة األولى منها 

ي ليها الرئيسيين ( مصطفهي مسرحية اجتماعيه تقوم على فكرة الحب بين بط
اجتماعية تتمثل برفضُ أسرتي ) وما تواجهه تلك العالقة من عوائق ولندا

مصطفى ولندا فكرة زواجهما وعندما يتحقق الزواج تنشأ قطيعة بين الثنائي من 
جهة ومن أسرتيهما من جه أخرى . وسأقف عند قراءة نقدية سريعة لمسرحية 

 قيس وليلى .
: تمثل المسرحية خطوة متقدمة في العالقات اإلنسانية فقد الجانب الموضوعي  •

مسرحية قيس وليلي لتقدم صورة لعالقة حب , وهو أمر يناقد ما ترسخ جاءت 
 ،في وعينا االجتماعي المتوارث عن قصص الحب في أدبنا العربي ( قيس وليلى

كثير وعزة ) فصور عالقات الحب في الموروث األدبي صورة  ،جميل بثينة
 قة نمطية . طريمأساوية ال تكلل تلك العالقة بالنجاح وإنما بالفشل الذي يتجسد ب

في مسرحية (قيس وليلى ) تتجلى ملكات وقدرات لقمان على  الجانب الفني : •
الكتابة المسرحية, وال شك أن تلك القدرات تكونت عنده من خالل الممارسة 
والمثابرة على كتابة المسرح وقد كان لقمان على قدر كبير من الثقافة واالطالع 

 على األدب العربي .
لقد نشأت الرومانسية عند لقمان, من خالل  الرومانسية في المسرحية :مالمح  •

 1وورذرورث) .  –تأثره ببعض الرومانسيين االنجليز مثل ( كوليدج 
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وهناك عدد من تلك الخصائص والسمات التي قد ترجمها لقمان في مسرحيته  •

 م ومن ذلك : 1957قيس وليلى عام 

 اث في مسرحية قيس وليلى أحد سمات التياريشكل استلهام التر استلهام التراث : •
الرومانسي وفي المسرحية نجد أن التراث كان حاضراً في ذهن لقمان وهو 
يطبع مسرحيته , مع فارق أن استلهامه التراث لم يأتي بغرض استنهاض 

  1 الحاضر , وإنما جاء استلهامه في المسرحية بهدف التعبير عن التمرد عليه .

أيضاً من سمات الرومانسية إحالل العاطفة محل العقل  العاطفة :التأكيد على  •
في األعمال اإلبداعية, وفي هذه المسرحية , يشكل الحب بين مصطفى ولندا 

 الفكرة الرئيسية للعمل . 

هذه السمة جسدت في مسرحية لقمان ,  التمرد على األوضاع السائدة :  •
ج عن السائد والمألوف من فاإلصرار على الحب بين بطلي المسرحية والخرو

 العادات والتقاليد , قد جسد سمة التمرد على األوضاع السائدة .   

تشكل فكرة الحرية إحدى سمات مسرحية قيس وليلى وكذلك مسرحية  الحرية : •
  2 ( سر الحاكم بأمر اهللا ) لعلي أحمد باكثير .
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رواد المسرح  وخالصة القول بعد قراءتنا للمسرحية ,إن لقمان كان رائداً من
الشعري في أدبنا المعاصر ,كما كان رائداً أيضاً في شعره وترجماته وكتابته 

 . السياسية والمسرحية
 

  وفي الستينات :
يمكن القول في تلك الحقبة ,إنها مرحلة جديدة من عمر المسرح اليمني , فبدأ 

افاً انعطالمسرح اليمني في هذه الفترة بتشكيل مالمح وظواهر جديدة , أثمرت 
جذرياً في مسيرة المسرح اليمني ,ومن الطبيعي أن تكون رسالة المسرح اليمني 
امتداداً للمهمة التي قام بها من قبل الثورة التحريرية من االستعمار , المتمثلة 
في حماية الشخصية الوطنية ومحاربة اآلفات االجتماعية, فبعد قيام ثورة السادس 

م في شمال اليمن وبعدها ثورة الرابع عشر  1962والعشرين من سبتمبر عام 
م في جنوب اليمن , أدخلت قوات االحتالل البريطاني 1963من أكتوبر عام 

 ،حات األخرى بهدف إخماد الثورةالتلفزيون الي عدن ,وقد قامت ببعض االصال
وكانت هذه االصالحات ، اإلصالحات الزائفةوإلهائهم عن قضيتهم المصيرية ب

ة واإلمكانات بسيطة , فقد أرادت سلطة االحتالل لفت األنظار ناقصة محدود
 واستمالة الناس لصرف نظرهم عن الثورة .

كتب باكثير مسرحية ( جلفدان هانم ) وهى مسرحية أدبية ,   م1963في عام 
تعبر عن تجربة عاشها باكثير فقد تعرض باكثير كغيره من األدباء, والكتاب 

ب عدداً من المسرحيات بطلب من ذوي النفوذ األدبي المسرحيين لالبتزاز وقد كت
والمالي ليشتري بها رضاهم تارة ,وعطفهم المالي تارة أخرى , ويمكن القول 
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إن  حياة باكثير في مصر كانت صراعاً دائماً مع الفقر , وقد عاني عذاباً أليماً 
ير أسلكي يحافظ على كرامته األدبية في مواجهة الطبيعة الموحشة  لإلنسان 

الحاجة , الذي يشعر أنه يكاد يختنق في مدينة تضم عشرات اآلالف من أصحاب 
 المواهب الكبيرة الضائعة .

ولقد لقيت مسرحية " جلفدان هانم " استقباالً عظيماً , وهي مسرحية هزلية 
ضاحكة لكنها , ال تخلو من معنى عميق وجاد , وتدور حول قصة مؤلف بائس 

 1واختفاء اإلمكانات أن يبيع مؤلفاته . يضطر تحت وطأة االهمال
 

 وقد تصدرت مرحلة الستينات العديد من رواد المسرح اليمني ومنهم :
 الكاتب المسرحي محمد الشرفي : •

"م  وهو كاتب مسرحي يمني تلقى تعليمه في محافظة حجة , 1940ولد عام  
ثم انتقل إلى صنعاء ليكمل دراسته هناك ,وقد ظهر الشرفي  في مطلع الستينات 

 وله الكثير من المسرحيات فقد ألف أكثر من خمسة وعشرين مسرحية .
م كتب الشرفي مسرحية ( أرض الجنتين ) وتتكون هذه 1964وفي عام 

 ،رحية شعرية تظهر في شمال اليمنالمسرحية من أربعة فصول , وهي أول مس
وتتميز مسرحيته هذه بمستوى مميز بين جميع المسرحيات الشعرية التي ظهرت 

 داخل اليمن . 

																																																								
 .87أوليات المسرح في اليمن ,عبد العزيز المقالح , ص  1
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وكذلك له العديد من المسرحيات مثل : (حريق في صنعاء) , (الغائب يعود) ,  
يوم) , (لليمن حكاية اخرى ), (موسم (االنتظار لن يطول) ,(العشاق يموتون كل 

الهجرة والجنون) ,(الكراهية بالمجان) ,( العجل في بطن اإلمام) , (الطريق الى 
 1مأرب ),( موتى بال أكفان) , (الحارس) ".

 
 الكاتب المسرحي محمد عبدو غانم : •

م  وهو كاتب مسرحي يمني حصل على البكالوريوس 1912من مواليد عدن عام 
وهو من أهم رواد المسرحيات الشعرية في اليمن ,وقد لجأ إلي  م,1936عام 

التاريخ اليمني لينهل من ينبوعه المتدفق أحداثاً وأفكاراً وأبطاالً, يصوغها في 
أعمال إبداعية خالقة , وقد برع في ذلك عند معالجته بعض األحداث التاريخية 

 ، ته العديد من المؤلفاحياته , ولالتي مرت بها اليمن عبر مراحل متعددة في مسر
م كتب محمد عبده غانم مسرحية  (سيف بن ذي يزن ), فهي 1964ففي عام 

 مسرحية شعرية تتكون من ثالثة فصول :
يتم التعرف على جوانب من أحداث (نجران ) المعروفة في  ففي الفصل األول :

 التاريخ بقصة نصارى نجران , وفي نهاية الفصل يتدخل األحباش في البالد
 2بغية االنتقام ألنصارهم في العقيدة .

 ،جريحاً بعد أن سقط في المعركةسيف بن ذي يزن أسيراً  أما الفصل الثاني :
 وأخذه األعداء إلي السجن وهو في غيبوبة .

																																																								
 . 91صأوليات المسرح في اليمن , عبد العزيز المقالح  1
 .44المرجع نفسه ص  2
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نشاهد األحباش وهم يستعدون لغزو الكعبة وهم  وكذلك في الفصل الثالث :
وله العديد من المسرحيات  1رة .يعانون من مرارة الفشل الذى أعقب الغزو مباش

منها "(فارس بني زبيد ") و ("الملكة أروى) و (علي بن الفضل ) هذه المسرحيات 
 2الشعرية كتبها محمد عبده غانم . 

م كتب علي محمد لقمان , مسرحية (سمراء العرب ), وكانت 1966وفي عام 
ز حه من رموتمتاز بموضوعها السياسي المستمد من التاريخ العربي بما تطر

وطنية , فقد كتبها لقمان في عنفوان الكفاح المسلح وفي غمرة الثورة على 
 464االحتالل البريطاني في عدن .

م مسرحية (زوجتان صالحتان) وكذلك مسرحية (يثرب في  1966كتب باكثير
  4انتظار الرسول).

 م  كتب باكثير مسرحية (ثماني عشر جلدة) وظلت أعمال باكثير1967وفى عام 
م كتب باكثير مسرحية ( الثورة 1969المسرحية تتابع في ذلك الوقت , وفي عام

 5الضائعة ) ومسرحية ( ملحمة عمر) .
بدأت الدولة اليمنية الناشئة بترسيخ أسس الثقافة  1967وبعد االستقالل عام 

 6واألدب والفنون , فقد ثم تكوين اتحاد للمسرحيين.

																																																								
 .44أوليات المسرح في اليمن , عبد العزيز المقالح ص 1
 الملكة أروى مسرحية شعرية , محمد عبده غانم . 2

 44أوليات المسرح في اليمن , عبد العزيز المقالح , ص  464
 . /https://www.bakatheer.comموقع علي أحمد باكثير  4
 . /https://www.bakatheer.comموقع علي أحمد باكثير  5
 .230شؤون عربية , العرب والقرن الحادي والعشرون , فاروق عبد القادر , ص 6
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م, تناول في 1934ولد في  يمنيهو كاتب مسرحي  : كتب عبد المجيد القاضي
 ديد منأعماله المسرحية  المشاكل االجتماعية التي يعاني منها اليمن فله الع

المسرحيات النثرية , وقد كان له دور بارز في الكتابة المسرحية اليمنية , وقد 
غلب على مسرحياته طابع المليودرامي فقدم مسرحية ( البخيل , الجزاء , 
المهزلة الكبرى , فجر العودة , بداية ونهاية ) وغيرها من المسرحيات ثم قدم 

عبية لكنها احتوت على مضامين عمر الرخم ست مسرحيات كتبت باللهجة الش
وأفكار عالج من خاللها قضايا المجتمع اليمني ومشكالته ومنها مسرحية ( 

 1األرملة , ابن الشيخ , البدن , الضحية ) وغيرها .
, وفي 2م  كتب محمد عبده غانم مسرحيه (عامر بن عبد الوهاب )1976عام 
أدبياً في مجال الكتابة  ظهر في الجنوب اليمني كتاب حققوا انجازاً 1978عام 

المسرحية النثرية ومنهم محمد عبد القادر بامطرف , فكتب مسرحية ( الشيخ 
الكبير , المكرفون , ترف العائلة , حرب اإلبادة ) وكذلك كتب سعيد عولفي 
مسرحية ( التركية ) وسالم عبداهللا الحبشي كتب مسرحيتي ( عاشق الوطنية , 

مؤلفين الذين تعددت اتجاهاتهم التأليفية وأساليبهم وريف بالدي ) وغيرهم من ال
المسرحية فمنهم من اتجه اتجاهاً اجتماعياً صارماً ومنهم من اتجه اتجاهاً قومياً 

																																																								
االجتماعية , د. فيصل عبد عودة , سوسيولوجيا النص المسرحي معالجة الرؤية البنائية في المسرحية  1

 . 75وزارة الثقافة والسياحة صنعاء , ص 
 الملكة أروى مسرحية شعرية , محمد عبده غانم . 2
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واآلخر اتجاهاً سياسياً أو تاريخياً وبعضهم من كتب أعماله المسرحية باللغة 
  3الفصيحة أو باللغة الشعبية .

ي قفص االتهام للكاتب المسرحي عبد الكافي م  مسرحية الفأر ف1978في عام 
محمد سعيد ,  يعتبر عبد الكافي محمد سعيد , أحد الرواد اليمنين للكتابة المسرحية 
وأن الفكرة األساسية التي يعبر عنها الكاتب المسرحي في مسرحيته "الفأر في 

 قفص االتهام " تقوم علي محورين وهما :
ال فأراً  واحداً , لعبت أدواراً تخريبية في فضح مجموعة من الفئران  أوالً :

اليمن القديم فهذه الفئران عرضت وحدة اليمن للتمزيق وعرضت كرامته للضياع 
 4 والهوان .

تقوم  فكره المسرحية علي الدفاع عن الشخصيات الوطنية والتاريخية  ثانياً :
ر الى أن هذه اليمنية ، وقبل أن أطوى بساط هذه المالحظات العابرة أود أن أشي

المسرحية بفكرتها الجريئة ال تخلو من الذكاء والفطنة ومن القدرة على استحضار 
 1المواقف الساخرة , التي تكشف عن استعداد الكاتب وصدق موهبته .

فهذه المسرحية تبشر بمستقبل واعد ينبض بالحب واألمل ويبشر بزمن تزدهر 
 فيه الفنون واآلداب المسرحية .

																																																								
سوسيولوجيا النص المسرحي معالجة الرؤية البنائية في المسرحية االجتماعية , د. فيصل عبد عودة ,  3

 . 75وزارة الثقافة والسياحة صنعاء , ص 
 .47المسرح في اليمن , عبد العزيز المقالح صأوليات  4
,مجلة دورية محكمة تهتم بشؤون الثقافة العصرية ,جامعة عبد الحميد بن  2016ديسمبر  3جماليات ,العدد  1

 . 17مستغانم ,محمد خطاب ,ص
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نشطت الحركة المسرحية في هذه الفترة , في جميع محافظات  الثمانينات :وفي 
اليمن , والتفت المسارح اليمنية بتناولها لبعض القضايا الخاصة بالمجتمع اليمني 

 والتي تحمل طابعاً تقدمياً في الرؤية االجتماعية والسياسية اليمنية . 
ة العربية . وخاصة في وبدأ المسرح اليمني يشارك في المهرجانات المسرحي

مهرجانات دمشق ثم قرطاج, ويستعين بالكوادر العربية واألكاديمية في تأهيل 
 1الشباب إلي جانب االستعانة ببعض الخبراء األجانب من الدول االشتراكية .

v : من أبرز رواد هذه الفترة حسن محمد اللوزي 

  تعليمه في مسقطم في مدينة صنعاء ,وتلقي 1952كاتب مسرحي يمني ولد عام  
رأسه ,ثم رحل إلي مصر ودرس باألزهرية في القاهرة ,وتخرج منها سنة 

م وبعد عودته للوطن الحبيب تقلد عدداً من المناصب كوزيراً  لإلعالم 1974
والثقافة في الجمهورية اليمنية العربية , وألف العديد من المسرحيات الشعرية 

 2 م .9811منها "الصراخ في محكمة الصمت " عام 
م ألف الكاتب المسرحي اليمني حسين سالم باصديق, وهو أحد  1983وفي عام 

 )ها مسرحية بعنوان ( أنت يا بلقيسالرواد المسرحيين وله العديد من المؤلفات من
والعربة السوداء) -والذكرى األليمة-وهي مسرحية سياسية و(بائعة البطيخ

اليمني , ومؤامرات األعداء  يتحدث فيها باصديق  عن وحدة األرض والشعب
 3ضد إعادة توحيد اليمن .

																																																								
 . 231شؤون عربية , العرب والقرن الحادي والعشرون , فاروق عبد القادر , ص 1
 .419صي من التقليد إلى التجريب القصة اليمنية نموذجاً , صتطوير الخطاب القص 2
 . 62أعالم األدب والفن المسرحي في اليمن , يحيى محمد سيف , ص  3
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 علي اليافعي :  
م في محافظة لحج 1946من رواد الحركة المسرحية األدبية اليمنية ولد عام 

م ومنها ابتدأ 1964في اليمن , وكان أول ظهور له في المسرح اليمني بعدن عام
وله العديد من مشواره المسرحي وهو يعتبر من مؤسسي المسرح الحديث 

 المشاركات واألعمال المسرحية منها  :
مسرحية( واحد واحد) لليافعي وله العديد من المسرحيات األخرى  م :1987عام 

  1انفة الذكر .
 

في نهاية  الحديث لقد شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في  وترى الباحثة :
 الكتاب المسرحين فيتاريخ المسرح اليمني, وأكثر ما لفت انتباهي أن معظم 

تلك الفترة كانوا محاربين لالستبداد واالحتالل  والظلم ، ومدافعين عن الوطن 
 ،تنطق األلسن من طالقة وتعابير اليمني بكل ما تحمل األيدي من قوة ,وبكل ما

فوظفوا ذلك في مسرحياتهم وبدي واضحاً وجلياً تماماً في تلك المسرحيات التي 
والتاريخ اليمني  العريق الذي لم تحده الظروف وال لطالما نطقت بالحرية 

السياسات االستعمارية , وتناولوا , القضايا الهادفة والبناءة التي ترجع بالفائدة 
 بكال االتجاهات .

 

																																																								
1 

.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%https://ar
8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8Aأعمال_مسرحية# 
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 ) مرحلة االنهيار . 2018-1990المرحلة الثالثة : ( •

 لموجات اًلقد شهدت الحركة المسرحية األدبية في عقد التسعينات ,انحساراً شديد
اإلبداع في اليمن وهذا نتاج طبيعي لظروف ما بعد الحرب, فقد شهدت الساحة 
اليمنية في تلك الفترة انغالقاً ملحوظاً علي كوادر وأعضاء المسرح اليمني  وذلك 

نتيجة لظروف البالد التي كانت تحيط بها, فقد تراجع منحني الصعود  
,نتيجة للظروف السياسية المحيطة بالمسرحيات األدبية اليمنية بشكل ملحوظ 

اّنذال فلم تعاني البالد من قلة الخبرات أو قلة الكوادر إال إنها عانت من عدم 
إال أن بعض  1اهتمام الدولة لتلك الخبرات والمواهب األدبية والمسرحية  ,

المحاوالت الخجولة من بعض الكتاب المسرحيين ال زالت تلوح في سماء اليمن 
كتب اليافعي مسرحية (المحاكمة يمانية ) وله العديد : م1993عام ، ففي ومنها

ي )، وفكتب اليافعي مسرحية (رسالة إلي السيد م :1996عام ، ومن المسرحيات
مسرحية (الحكمة  م :1999عام ، كتب مسرحية (أفراح الشعب )م : 1997عام 

,  التائه)كتب عبد الكريم السرسوة مسرحية (المغترب  م :2001عام ، ويمانية)
كتب محمد مثني مسرحية ( قوس النسر ) ,  م :2001عام )، و(راكب الموجة

كتب سمير عبد الفتاح مسرحية ( ركام  م :2007عام )، احب الجاللة( ص
أحرز اليافعي أولى خطوات النجاح بمسرحياته ,في ضالل سنوات ) كما الرجل

ت عي , ولقد اعتبرحملت معها تغيرات متنوعة على الصعيد السياسي واالجتما
تأسست مؤسسة ، م 2000المسرح اليمني. وفي عام  مسرحياته من روائع

																																																								
 الجزيرة الوثائقية .  1



 
 
	

357	

السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة وسعت القيادات المسرحية إلى النهوض 
بالمسرح والدراما في اليمن, إلى أنها لم تجد عوامل لالستمرار واصطدمت 

لقد قررت السلطات اليمنية  2001وبعد عام ، بالكثير من العوائق والعقبات
إغالق مبني المسرح الوطني في عدن, والذى كان عبارة عن منارة ثقافية علي 
مستوي اليمن عامة ,وبإغالقه أسدل الستار نهائياً علي النشاط الثقافي والمسرحي, 
الذي شهدته اليمن ,وجاء هذا القرار بحجة عودة المبني إلي مالكيه الشرعيين 

قه أهمل المسرح وتدهور وبات مرتعاً للغربان, والعناكب ,والفئران, ,ومنذ إغال
ولم يستفيد منه الكتاب المسرحيون وال أهل اليمن ,فتضاءل االهتمام كثيراً بهم 

ي أما الموقف المأساو، الظروف التي كانت تعيشها البالد من قبل الدولة بسبب
ستاذ محمود فقال ( أن في المسرحية اليوم فقد اتضح ذلك من خالل اعتراف األ

المسرح ال يكمن في ضعف أو تردد الكوادر الشخصية وإنما هو تحقيق لثورة 
ضد الواقع االجتماعي من جه وبيان الجهل في الظروف االنسانية واالجتماعية 
 .من جهة أخرى وهذا يقربنا من المأساة الواقعية التي ظهرت في العصر الحديث

 
يمكنني أن أقول أن المسرح في هذه الفترة تغيب  ومن هنا ال ترى الباحثة : 

تماماً ,ولكن تبقى محاوالت الكتاب المسرحيين التي ال زالت الكتابة المسرحية 
تجرى في عروقهم يحتفظون بأوراقهم, وكتاباتهم إلي حين يمكن فيه أن تصدح 

 افي في هذه الفترة من المعلوماتحيث أنني لم أعثر علي القدر الك، أسماؤهم عالياً
 أنه البد من وجود حركة مسرحية تصرخ من تحت الركام . إال
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 الثالث المبحث

 المسرد
 

1934 
 .1934باكثير , على أحمد , همام أو في بالد األحقاف , المطبعة السلفية , 

 
1944 - 1948 

 .  1944باكثير , علي أحمد , شيلوك الجديد , وزارة الثقافة , مكتبة مصر , 
 م . 1945باكثير , علي أحمد, أغلى من الحب , صحيفة الجمهورية , 

 م . 1947باكثير , علي أحمد , إبراهيم باشا , دار الفكر العربي , القاهرة , 
 م .  1947زم , باكثير , علي أحمد , سر الحاكم بأمر اهللا , دار ابن ح

 1م .  1948لقمان , محمد علي , بجماليون , دار الفكر , 

 
1956 – 1957 

  م. 1956,  1باكثير , علي أحمد , شعب اهللا المختار , مكتبة مصر , ط
 م . 1957لقمان , علي محمد , قيس وليلى , مكتبة مصر , 

 م . 1957لقمان , علي محمد , الضلل المنشود , مكتبة مصر 
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1962 - 1969 

.الشرفي , محمد ,  1962باكثير , علي أحمد , قاب قوسين , مطبعة مصر , 
 .  1964, 1في أرض الجنتين , الكتاب العربي , دمشق , ط

 .  1966باكثير و علي أحمد , زوجتان صالحتان , دار ابن حزم , بيروت , 
يروت ب , مطبعة الشرق األوسط , باكثير, علي أحمد , يثرب في انتظار الرسول

 , دار الكاتب العربي , القاهرة  باكثير , علي أحمد , ثماني عشر جلدة.  1966
1967  . 

 1969باكثير , علي أحمد , الثورة الضائعة , دار السعودية لنشر والتوزيع , 
 1.  1969باكثير , علي أحمد , ملحمة عمر , دار البيان , 

 
1973 - 1979 

   1973أكتوبر , عدن ,  14شنواح , علي مهدي , االقتناء والعواصف , مؤسسة 
,  1976غانم , محمد عبده , المكلة اروى , السلسلة المسرحية , الخرطوم , 

 شعرية من أربعة فصول . 
 .  1976باكثير , علي أحمد , عودة الفردوس , مكتبة مصر , القاهرة , 

   1977مس , دار العودة , بيروت , وراء الش اللوزي , حسن المرأة التي ركضت
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 عبداهللا ذماري , وزارة الثقافة والسياحة (صنعاء) .حسين 
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. حيدر ,  1977باكثير , علي أحمد , قصر الهودج , مكتبة مصر , القاهرة , 
 . 1978كمال , الفتة , دار الفارابي , بيروت , 

  1979باكثير , علي أحمد , الشيماء , شادية االسالم , مكتبة مصر , القاهرة , 
  1979الضوراني , عبد الوهاب , مجمع الشحاتين , الناشر العربي , القاهرة , 
  1979مثنى , محمد , والجبل أيضاً يبتسم , وزارة الثقافة واالعالم , صنعاء , 

 
1989 -1980  

 .  1980باكثير , علي أحمد , الدنيا فوضى, مكتبة مصر, 
 .  1980ابي , بيروت , باصديق , حسين سالم , الهجرة مرتين , دار الفار

 1.  1980باكثير , علي أحمد , شيلوك الجديد , مكتبة مصر ,  
 .  1980دماج , زيد مطيع , طاهش الحوبان , دار العودة , بيروت , 
  . 1980يخلف , يحيى , نجران تحت الصفر , دار اآلداب , بيروت , 

 .  1981اهرة , باكثير , علي أحمد , أخناتون ونفرتيتي , مكتبة مصر , الق
 .  1981عبد الوالي , محمد أحمد , األعمال الكاملة , دار العودة , بيروت , 

 .  1981هيثم ,محمد حسين , الحصان, وزارة الثقافة , عدن , 
اللوزي , حسن محمد , الصراخ في محكمة الصمت , دار العودة , بيروت , 

1981  . 
 .  1981العربي , دمشق , الشرفي , محمد ,الطريق إلى مأرب , الكتاب 
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  1981عالم , عدن , القاضي , عبد المجيد , حمامة في عش صفر , وزارة اال
 .  1981باوزير , عبد اهللا سالم , سفينة نوح , دار الهمذاني , عدن ,  

 .  1981غانم , محمد عبده , عامر بن عبد الوهاب , دار العودة , بيروت , 
 .  1981االياني , رمزية ,عله يعود , وزارة الثقافة , صنعاء , 

 .  1981عمر , أحمد محفوظ , قطران من حبرملون , دار الهمذانيين , عدن , 
 .  1981حجيري , سالم علي , كيف نلتقي بكرة , دار الهمذاني , عدن , 

وت , الشامي , أحمد محمد , محاكمة في جنة الشعراء , دار النفائس , بير
1981 . 

 .  1981الشرفي , محمد , من أجلها , دار العودة , بيروت , 
  . 1981الشرفي , محمد , موتى بال أكفان , الكتاب العربي , دمشق , 

 .  1982باصديق , حسين , الجرة القضية , دار الهمذانيين , عدن , 
 ،دمشق هب , اتحاد الكتاب العرب ,القاضي ,عبد المجيد ,صراع في جزيرة الذ

1982 . 
 1.  1983الحبيشي , أحمد , الرحلة إلى نقطة البداية , دار العودة , بيروت , 
  . 1983القاضي , عبد المجيد , مسرح األطفال , دار الفارابي , بيروت , 

 .  1984دماج , زيد مطيع , البرهنية , دار اآلداب , بيروت , 
 .  1984صر , القاهرة , باكثير , علي أحمد , الدكتور حازم , مكتبة م 
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 ،1تهام , دار الهمذاني , عدن , طمحمد سعيد , عبد الكافي , الفأر في قفص اال
1984 . 

 .  1985باكثير , علي أحمد , إله إسرائيل , مكتبة مصر , القاهرة 
 . 1985االعالم والثقافة , صنعاء , عبد اهللا الولي , عبد الفتاح , البشارة , وزارة 

 .  1985باكثير , علي أحمد , الثأر األحمر, مكتبة مصر , القاهرة , 
لقمان , حمزة علي , أساطير من تاريخ اليمن , مركز الدراسات , صنعاء , 

1985  . 
 .  1985باكثير , علي أحمد , الفرعون الموعود , مكتبة مصر , القاهرة , 

  . 1985لقاهرة , باكثير , علي أحمد , الفالح الفصيح , مكتبة مصر , ا
 .  1985باكثير , علي أحمد , أوز يريس , مكتبة مصر , 

 .  1985باكثير , علي أحمد , روميو وجولييت ,مكتبة مصر , القاهرة , 
 .  1985باكثير , علي أحمد , سيرة شجاع ,مكتبة خضر , القاهرة , 
 . 1985باكثير , علي أحمد , مسمار جحا , مكتبة مصر , القاهرة ,

 .  1985صديق , حسين سالم, مطر في الخريف , دار الهمذاني , عدن , با
 .  1986,  1الربيعي , عبد اللطيف , كتاب فارغة , دار الرازي, بيروت , ط
 . 1987باوزير , أحمد عوض , شهداء القصر , دار الهمذانيين , عدن , 

  1 . 1987,  1مثنى , محمد ,مدينة المياه المعلقة , دار أزال , بيروت , ط
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 .  1988الشرفي , محمد , العجل في بطن اإلمام , دار الحرية , بغداد , 
 .  1988االرياني , يحيى علي , ركام وزهور , دار التنوير , بيروت , 

,  1منصور , محمود , وبكيت من الخرطوم , دار الفكر المعاصر , دمشق , ط
1988  . 

 .  1989باكثير , علي أحمد , مأساة أو أذيب , مكتبة مصر , القاهرة , 
 .  1989باكثير , علي أحمد , من فوق سبع سموات , مكتبة مصر , القاهرة , 

 
1991 - 1997 

 .  1991االرياني , مطهر علي , فوق جبل , مؤسسة العفيف , صنعاء ,
,  1الرازحي , عبد الكريم ,موت البقرة البيضاء , دار الفارابي , بيروت , ط

1991  . 
 .  1997مجلي , عبد الناصر , ذات مساء ,الهيئة العامة لكتاب , صنعاء , 

الشرجبي , عبد القار , رصاصة في كبد األخطبوط , مكتبة االرشاد , صنعاء , 
1997   . 

 . 1997دس , مكتبة مصر , القاهرة , المة القباكثير , علي محمد , سالمة أو د
 

2000 - 2007 
  2000,  1عبدو , عبد الرحمن أحمد , ما زال الضوء خافتاً ,مركز عبادي, ط

 ،1لتائه , مركز عبادي , صنعاء , طالسرسوة , عبد الكريم عبد اهللا , المغترب ا
2001  . 
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 ،1ي , صنعاء , طموجة , مركز عبادالسرسوة , عبد الكريم عبد اهللا , راكب ال
2001  . 

 .  2001, 1مثنى ,محمد , صاحب الجاللة , مركز عبادي , صنعاء , ط 
 1.  2001,  1مثنى , محمد , قوس النسر , مركز عبادي , صنعاء , ط

 2001العامة للكتاب , صنعاء ,  المقالح , عبد الوهاب , مأساة االنسان ,. الهيئة
 م .  2003عبد الفتاح , سمير , بروفة أخيرة , دار الفكر العربي , 

 1م .  2007عبد الفتاح , سمير , ركام الرجل صفر , دار الفكر , 
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 ملحق المسرد
 

) ت –غانم , محمد عبدو , سيف بن ذي يزن , دار العلم للمالين , بيروت  (د 
1964 . 

 . 1966ن )  –لقمان , علي محمد , حماء العرب , عدن (د 
 .1971ن )  –قاضي , عبد الرحمن محمد  , معاً الى العلياء  ,  القاهرة (د 

 . 1974ن )  –باصديق , حسين سالم , طريق الغيوم , عدن (د 
 .1976ن )  –الشرفي , محمد , خريف صنعاء , دمشق  (د 

 . 1982ن )  –باوزير , عبد اهللا سالم , الرمال الذهبية , عدن ( د 
 . 1983ن ) –ر , عبد اهللا سالم , ثورة البركان , عدن ( د باوزي

 . 1985ن )  –الشرفي , محمد , العشاق يموتون كل يوم , دمشق ( د 
 . 1985ن )  –الشرفي , محمد , في موسم الهجرة والجنون , دمشق ( د 

 . 1988ن )  –الشرفي , محمد , المرحوم لم يمت , بغداد ( د 
 . 1990ن)  –, قبيلي يبحث عن حزب , صنعاء (د  الرازحين , عبد الكريم

 . 1991ن )  –باوزير , عبد اهللا سالم , سقوط طائر الخشب , دمشق ( د 
 .1, ط1992ن) –الحيفي , صبري, العراف, صنعاء, (د 

 . 1993ن )  –ديربه , اعتدال , العازف الصغير , عدن (د 
 . 1996 ن ) –الشرفي , محمد , مسرحيات نثرية , صنعاء ( د 

 . 1997ن )  –الكميم , نبيل سيف , الناي الذي وجد نفسه , صنعاء ( د 
 . 1998ن )  –بركات , أحمد قايد , منازل القمر , صنعاء ( د 
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 . 1999ن )  –عبد اهللا , عزيزة , طبق ووالية ,صنعاء (د 
 م .2000ن) -هيثم , محمد حسين ,رجل ذو قبة وصيد ,صنعاء (د

 . 2001ن ) –يولدون أمواتاً , صنعاء , ( د  حسان , يحيى فؤاد ,
ت ] مسرحية من أربع -ن , د-لقمان , حمزة علي , ليلة العيد , القاهرة , [ د

 فصول . 
 1 . 5ت ] ط -ن , د-الشرفي , محمد , الغائب يعود , بيروت , [ د

 ت ) . –الشرفي , محمد , االنتظار لن يطول , الكتاب العربي , دمشق , ( د 
 ت ] . -ن , د-المرتضي , عبد الكريم هاشم , ثمرة الخطيئة , [ د

 ت ) .  -باصديق , حسين سالم , عذراء الجبل , وزارة الثقافة , عدن , ( د 
 ت ] . -م , د-ن , د-الصبان , عبد القادر محمد , سلوى ومحمد العاشق [ د

 ت)–, عدن , ( د أليف والنشرباعمر , صالح سعيد , حلم االم اليمني , دائرة الت
 ت ] .-ن  , د-المرتضي , عبد الكريم هاشم , الدوامة , [ د
  ت) -, دار الطليعة , الكويت , ( دثابت , أحمد سيف , عشر شموع من اليمن 
 ت ] .-ن , د-حيدرة , محمد , فتاة الجيل , دمشق , [ د

  ت ] .-ن , د-مدعق , أحمد عبد اهللا , القرية التي تحلم , دمشق , [ د
 )ت-( د ،صنعاء ،سة العفيفأحمد قائد , ليلة ظهور أسعد الكامل, مؤس،بركات

 ت ] .  -ن , د-لقمان , علي محمد , الوتر المغمور , عدن , [ د
 . 2001ن ) –حسان , يحيى فؤاد , يولدون أمواتاً , صنعاء , ( د 
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أربع ت ] مسرحية من -ن , د-لقمان , حمزة علي , ليلة العيد , القاهرة , [ د
 فصول . 

 . 5ت ] ط -ن , د-الشرفي , محمد , الغائب يعود , بيروت , [ د
 ت ) . –الشرفي , محمد , االنتظار لن يطول , الكتاب العربي , دمشق , ( د 

 ت ] . -ن , د-المرتضي , عبد الكريم هاشم , ثمرة الخطيئة , [ د
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 المقدمة
، ا بذاتهيكتمل فنا قائم إلى أنما يتبع في تطوره خطا بيانيا  أمةكل فن يولد في 

له قواعده وقوانيه التي تحكمه واذا كانت عوامل خلق الشعر الغنائي في المجتمع 
إذا ما كانت ظروف المجتمع  العربي القديم ,قد وجدت فإن علينا أن نبحث عن ما

العربي القديم قد سمحت بخلق فن المسرح ام ال ؟ فإذا وجدت الظروف المالئمة 
لنمو هذا الفن ولم يوجد هذا الفن فإن أي حديث عن عجز العقلية  العربية يكن 

 465وهناك طريقان يؤديان لظهور فن في امة ما:، على قدر كبير من الصواب
النمو الذاتي لهذا الفن داخل االمة نفسها كما حدث  الطريق: االول: هو طريق

 لفن الشعر الغنائي العربي وكما حدث ايضا للمسرح اليوناني.
الطريق الثاني : هو طريق االنتقال فإن الفنون كنتاج انساني تنتقل من امة الى 
امة ومن مكان لمكان وليس عن طريق النقل الحرفي المباشر وإنما عن طريق 

 تجاب له داخل االمة الناقلة .النقل المس
فلكي ينتقل فن من الفنون الى امة من االمم فإننا نرى ان جميع ظروفها تكون 
مهيأة لنقل هذا الفن مستجيبة له متأثرة به تضع فيه سماتها ومكوناتها فيكون هذا 

  .الفن جزء من تراثه
يسود  لذىلفن اصبح فن المسرح االن من اهم الفنون االدبية في مجتمعنا وأنه اأ

ن وا ،ن باننا نعيش االن في عصر المسرحمما يجعلنا نؤمحركة الفنون االدبية 
 وحتى حضارة منذ فجر التاريخ الحضاري، وحاجة المجتمع اليه تؤكد سيادته

																																																								
 من كتاب العرب وفن المسرح د.أحمد شمس الدين الحجابي طبع في مصر 10-9صــ 465
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القرن العشرين كان المسرح وسيظل اصدق الفنون ،على االطالق في عرض 
 وتحليل طبيعة االنسان ،والمجتمع ومن ثم طبيعة الثقافة .

وظهور اتجاهات  ،في العقود االخيرة من هذا القرن تزايد النتاج المسرح 
رح المس مسرحية جديدة ،بين فترة واخرى ومحاولة عدد كبير من الكتاب ؛جعل

منصة احتجاج ضد قلق القرن العشرين وفوضاه وعذابه  ،ما هي اال شواهد 
على ان هذا اللون من الفنون يشد االن انظار قادة الفكر والفن ليعبروا من خالله 

 466عما يعانون في خضم حضارة ال تعرف االنسان .
 ،رحيةسبيل العميق من االعمال المسان كل من يطالع او يشاهد ،بتمعن هذا ال

لكبار الكتاب العالميين المعاصرين ، وبتجاوز ظاهر الكلمات واالشكال الى 
باطن المعاني والرموز سوف يجد نفسه وجها لوجه امام كلمة واحدة ،ال يمكن  
ان يتخلى عنها اذا ما اراد تحديد موقف االنسان في القرن العشرين من خالل 

مكن القول ان المسرح اقرب المسرح المعاصر ،تلك الكلمة هي "الفوضى" وي
  467اتصاال من أي فن اخر بانه يبعث على االستجابة السريعة.

ن المسرح يبقى في حدوده ،الطبيعية لو ان الكتاب عرضوا من خالله إ
 تجاربهم الخاصة ورؤياهم الذاتية في اطار العصر الذى يحيون فيه.

، تسعى إلصدار لكن اما تتحول هذه التجارب والرؤى الى مذاهب عامة شاملة
احكام قاطعة عن الكون ،والعالم، واالنسان، ما ان يحدث هذا حتى ينحرف 
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المسرح عن اداء دوره الطبيعي الى التبشير بدعاوى فردية تسعى الى ان تكون 
ن المسرح جاء وفق أ أرىوانى ، مذاهب يلزم افكار االخرين واعتقاداتهم

والتراجع بعد امجاد العزة التي متطلبات المجتمع الذى اعتراه الفقر والمرض 
 كانوا بها العرب.
، حيث دقت االبواب دون يضا احدى االسباب النتشار المسرحوالعولمة كانت ا

السماح لها بالدخول فعاثت في شعوبنا الفساد وادخلت افكار لم تكن  معروفة  
 468وساهمت بانتشار المسرح فبه ،يهربون من واقع مرير إلى خيال خصب.

هذا بقى المسرح كموضوع له نقاده ومحبيه ،ومن اكثر االنتقادات التي وبالرغم 
وجهت اليه هو مشاركة المرأة فيه متخلية عن حجابها وحيائها مخالفة تعاليم 

 االسالم بهذا.
فها وقد تقرا المسرحيات بوص ،ساسا للتمثيل ال للقراءةأكتب تُأما المسرحيات ف

 ت عمال مقبوال ،وال غبار عليه. ادبا جيدا ومن هنا كانت نشر المسرحيا
علما ان السبب الذى ظهرت من اجله المسرحيات ،كان االداء والتمثيل ،ومما 
هو فطرى في طبيعة الفن المسرحي،   ان اللفظة المكتوبة تترجم والبد الى 

وقد عرف مخرجون وممثلون كثيرون تلك المسرحيات التي ، كالم منطوق وفعل
 تصلح كثيرا للتمثيل وتزود عادة نسخة المسرحية التي تصلح كثيرا للقراءة ،وال

تنشر للبيع بتفصيالت واضافات وصفية ،لكى يتمكن القارئ بقدر المستطاع ،ان 
يتصور المنظر الذى كان الكاتب المسرحي يضعه نصب عينيه وهو يكتب الفعل 

 والحوار. 
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ل وقد تزود المسرحيات بمقدمات طويلة وادماج اوصاف تفصيلية للفع
والمسرحيات التي بقيت خالدة على مر الزمان هي تلك 469والشخصيات.

المسرحيات التي تتسم بالصيغة والتكوين األدبي التي حفظ لها مستواها على مر 
 العصور.

انه من المؤسف حقا ان عدد الكتاب المسرحيين الذين يكتبون مسرحيات لها 
ة ن يعملون مسرحيات صالحيفوق عدد االدباء الذي ،صفها ادبا مسرحياقيمتها بو
ولكن من المعروف ان المسرحيات تكتل امام من النظارة، وال تكتب ، للمسرح

وفى كثير من االحيان تمثل المسرحيات ، لكى يقرأها فرد واحد في غرفة مكتبة
رحية ان المسالتي ال تستطاب قراءتها تمثيال حسنا والمقياس نستدل به على 

uكانت المسرحية تلدنا قراءتها كما يلدنا فهذا هو المقياس اذا ا الجيدة أدب جيد ايض
 الوحيد الذى نقيس به االدب المسرحي.

مكنت المسرح العربي من ، عدد الصاالت المسرحية وهذه حقيقةزاد 
 ت ،والمقاهي، الى العروض العامةان يتخطى طور العروض الخاصة في البيوتا

البحريني من الناحتين االدبية  وبإذن اهللا سأتناول في بحثى عن هذا المسرح
بحرين ال، إلثراء البحث بمادة علمية والفنية ، وبعض االضافات التي قمت بها

الن تاريخها لم يكن واضحا جليا  ؛صغير ،سيواجه أي  باحث صعوباتكبلد 
كباقي الدول العربية وخاصة بالمسرح ،حيث منعت العديد من العوائق انتشاره 
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،من خالل الحفالت والمراحل التي مرت بها عبر عقب  ،وسأقوم بذكرها تباعا
 المتوالية.الزمن 

اسم مثنى منصوب لكلمة بحر، ذكر هذا المصلح في القران الكريم  البحرين
تاريخيا ،اسم البحرين يصف ، أما ت لكنه ال يشير للجزيرة الحاليةخمس مرا

ية الجزيرة العرباقليم جغرافي واسع ال يمثل غالب المناطق الشرقية من شبه 
المطلة على الخليج العربي وليس محصورا على الجزيرة الصغيرة المعروفة 
اليوم باسم مملكة البحرين .حيث كان يعرف االقليم الممتد من البصرة بالعراق 

 مرورا بالكويت والقطيف وقطر واالحساء بمسمى البحرين.
 نامة ترتبط مملكةهي دولة جزيريه عربية في الخليج العربي وعاصمتها المو

البحرين مع المملكة العربية السعودية بجسر صناعي يسمى جسر الملك فهد 
 وهناك مخطط لربطها بجسر اخر مع دولة قطر .

م وتم اعالنها كدولة ولكن في  1971نالت البحرين استقاللها عن بريطانيا عام 
وبعد استفتاء شعبي عام على ميثاق العمل الوطني اصبح اسم البالد  2002سنة 

 مملكة البحرين. 
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 المبحث األول
 الحركة المسرحية الفنية في البحرين

  
م وهو 1925المسرحية سنة تعد البحرين اول بحر خليجي شهد تطور الحركة 

بشكل بدائي في المدرسة وخاصة مدرسة  470اول بلد خليجي ظهر المسرح فيه.
فلم يمض ست سنوات حتى وجدت في اساتذتها ، الهداية الخليفية بالمحرق

كانت المسرحية االولى في تاريخ البحرين ، وطالبها القدرة على اعتالء المسرح
م قدمت المدرسة نفسها 1928ى عام ية " القاضي بأمر اهللا" وفهي مسرح

 مسرحية "امرؤ القيس "وتبعتها مسرحية "نعال بو قاسم الطنبورى".
وفى نفس العام قدمت عدة مسرحيات مثل "مسرحية ثعلبة " على مسرح الهداية 

في مدرسة الهداية الخليفية :هي مدرسة انشئت  471الخليفية ،فرع المنامة.
وكان اغلب المدرسون قادمون من مصر هـ، 1338 -م 1919البحرين ما بين 

،سوريا ،لبنان حيث قاموا بلعب دورا اساسيا بتدشين المسرح بين الطالب وقد 
 قدم المدرسون نصوصا من التاريخ العربي االسالمي.

 وبقيت هذه المدرسة اضافة لمدارس اخرى تقدم العروض المسرحية كل عام .
ر المسرح في الخليج من وضع بوادوالخالصة: ان مدرسة الهداية الخليفية اول 

 والبحرين بصورة خاصة.العربي عامة 
 

																																																								
 موقع الجزيرة يوتيوب فيلم وثائقي عن المسرح في البحرين .  470
 الراعي.، لعلي من كتاب المسرح في الوطن العربي 363ص 471
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 م: 1932المسرح في البحرين عام 
 قدمت مدرسة الهداية الخليفية مسرحية "داحس والغبراء ". 1932في عام 

ثم حدث ان قام خالف بين مديري المدرسة، واساتذتها من جهة وبين الهيئة 
 ، فأخذت المدارس االهلية تظهر الى الوجود .  القائمة على التربية في البحرين

واولى هذه المدارس كانت مدرسة االستاذ يوسف عريض التي اسست عام 
 م وظلت تعمل لمدة ثالث سنوات او اربعة حتى غادر مؤسسها الى الهند.1932

وقد قامت المدرسة ببعض النشاطات المسرحية ،ابرزه مسرحية شعرية كتبها 
عريض بعنوان "واه معتصماه"  وهى اول مسرحية شعرية الشاعر ابراهيم ال

 بحرينية على االطالق موضوعها فترة من تاريخ العصر العباسي.
وقد اخرجها المؤلف نفسه .ثم كتب من بعد مسرحية "وليم تل " بطل االستقالل 

س ففي سويسرا وقد انشاها االستاذ ابراهيم العريض باللغة االنجليزية ،ومثلها ن
 وقد القت هذه المسرحية نجاحا كبيرا.، الذى مثل واه معتصماهالطاقم 

وكانت عروض هذه المسرحيات تقام على ارض تبرع بها احد االثرياء، كما  
ثرى اخر بالواح خشب ،التي صنع منها هيكل المسرح ،كما وتبرع بعض 

  472االشخاص القادرون بالمقاعد والستائر.
عروض مدرسة "االصالح االهلية" التي والى جانب مدرسة العريض كان هناك 

اسسها الشاعر عبد الرحمن المعاودة الذى يعتبره البعض الرائد االول في 
 فقد كان مؤلفا ومخرجا ومؤلفا وممثال ايضا.رح في البحرين المس
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وقد قدمت المدرسة بفضله العديد من المسرحيات كان اولها مسرحية  "سيف 
 عر انف الذكران" من تأليف الشاالدولة بن حمد

 
                   م :1941-1936تاريخ المسرح في البحرين من عام 

م من تأليف 1936  كانت مسرحية "عبد الرحمن الداخل " هي افتتاح لعام
م قدمت الفرقة مسرحية "الرشيد وشرلمان"  1938وفى عام  أيضا، المعاودة 

ة مسرحيات من تأليفه م قدم المعاودة عد 1940وفى عام ، من تأليف المعاودة
واغلب مؤلفاته كانت مسرحيات شعرية بحتة مثل مسرحية "خروج الخلفاء من 

 ." ومسرحية " سقوط بغداد "االندلس 
 *ولقد قدمت مدرسة الهداية الخليفية ادوارا للنساء على ارض المسرح البحريني 

وقام م  1941كما في مسرحية" لقيط الصحراء  " التي عرضت في المنامة عام 
نادى البحرين بتقديم عدة مسرحيات مثل مسرحية مجنون ليلى ، ومسرحية 

 مصرع كليو بترا ال حمد شوقي..
 وقدم العنصر النسائي في المدرسة عدة مسرحيات متوالية فيما بعد .

 
 م:1950-1942تاريخ المسرح في البحرين من عام 

ي ة الخليفية للبنات فم قدمت  الهيئة التعليمية للمدرس1942وفى ابريل من عام 
وفى اول مايو ، ى ابنة الملك النعمان واالكاسرةالمنامة بالمحرق مسرحية ليل

قدمت مسرحية واقعة ذي قار التي تشيد  في االخالص والتضحية بالنفس  1942
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في سبيل الجار وفى نفس العام قدمت البنات على مسرح المدرسة الفاروق في 
 473ذه الحفلة للمحتاجين من الطلبة.جاهليته واسالمه وخصص ايراد ه

لقد خططت مدارس الهداية الخليفية وغيرها من المدارس المجال االبداعي 
للمسرح في البحرين مما اثار الرغبة ،لتشبع المزيد من هذا الفن، حدثت قفزة 
كبيرة في مجال العمل المسرحي  ،اال وهى انتقاله لبادات النوادي ،التي ساعدته 

 ان يراه جمهورر الذى ساعد في لالنتقال من االداء البسيط ، الى االداء المتطو
 ل نحو اقرب للواقعواصبح الجمهور اكثر اتساعا من ذى قب، اكبر من المشاهدين

وعلى الرغم من تمسك مسارح النوادي من النصوص ، نالمسرحي اآل
 الكالسيكية القديمة ،التي تناقش المواضيع االسالمية القديمة، واالدب العربي . 

 وجهات الجديدة واالفكار المنيرة.للتحيث كانت الساحة مفتوحة 
 

ولكن كل هذا كان ضمن اخالق وعادات وتقاليد المجتمع. قام النادي األهلي 
م ،في تقديم العنصر النسائي 1945خالف دول الخليج االخرى عام بوقت مبكر ب

 التاريخية. 474على المسرح في مسرحية الهادي
حياة الخطيب ، وامينة  كما وشهدت نفس المرحلة ظهور المخرجة المسرحية

القفاص  وقدموا عدة من المسرحيات ،وشكلوا فرقة مسرحية اسمها فرقة الطلبة 
ومن المسرحيات  التي قدموها مسرحية قابيل لكل العصور ،ومسرحية االميرة 

 الصلعاء.
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وعلى الرغم من عدم وجود تشابه في البدايات االولى لكال منهما وذلك بالنسبة 
 يد التابعة للمجتمع المتشدد ،ومعارضته لتمثيل المرأة . للعادات والتقال

ويصف تقرير قسم المسرح والفنون بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
المسرحيات المدرسية والنوادي بانها تتركز على المواضيع التاريخية المكتوبة 
خارج البحرين ،او المسرحيات الشعرية التي يؤلفها ابراهيم العريض، وعبد 
الرحمن المعاودة ،ويضيف ان المسرحيات الشعرية كانت تسير على نهج احمد 
شوقي وغيره من الشعراء العرب ، وتقدم بشكل يعتمد بالدرجة االولى على 
اجادة اللغة العربية ويقوم تالميذ المدارس بأدوار البطولة فيها ، ويقع عبء 

افيا من التعليم تجسيدها على مديري ومدرسي المدارس الذين نالوا قسطا ك
 ،واطلعوا على النشاط المسرحي من البالد التي قدموا منها .

ومن مؤلفي هذه الفترة أي فترة ما قبل الخمسينيات من القرن الماضي ،االستاذ 
حسن الهرمي الذي بذل الكثير من الجهود بمدرسته ،اال وهى مدرسة النجاح 

 475االهلية.  
كذلك كان هناك المؤلف محمد حسن ابو هاني الذى كان يعمل في االذاعة الفنية 
ايضا. وهناك الكاتب المسرحي البحريني : سلطان سالم في مقدمته لمسرحيتين 
من تأليفه ظهرتا على شكل كتاب بعنوان " المتفرجين "لونا طريفا من التمثيل 

فقد جعل هذا الشاعر الحياة كان يقدمه  الشاعر الشعبي محمد رحمة الذوادي ، 
 مسرحا دائما له ،يؤدى فيه اعماله ،بالكلمة والحركة والسخرية .  
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وبهذا  استطاع ان يجعل البحرين طوال وعرضا ترحب به ،وتفتح له ابوابها 
،ويذكر سلطان السالم واقعتين استخدم فيهما محمد بن رحمة فنه استخداما تمثيال 

 لخدمة مواطنيه .
المستشار البريطاني في البحرين ايام الحرب العالمية الثانية  فقد دخل على

 ،وطالبه بأسلوبه الجميل ،توفير التمر للناس ،وكان قد شح . 
 476وقد لبي المستشار طلبه بالفور ،وفتحت مخازن التمر واكل الجميع .

 
وهناك واقعة اخرى تدل على اسلوبه الجميل حيث طلب ذات المستشار بتغيير 

ن روبية الملكة فكتوريا الى روبية جورج الخامس ،التي كانت تفوق الروبية م
قيمة ،وقد محمد بن رحمة طلبه هذا في قصيدة شعرية ،كانت لها من االجادة 

 الكثير حيث اعجب بها المستشار واضحكته كثيرا.
والخالصة على هذا الكالم :انه كان في البحرين يستخدم التأليف والتمثيل لخدمة 

عب الذي كان يعانى االمرين حاله حال ،معظم الشعوب في فترة مصالح الش
الحرب العالمية الثانية ،ووقت االستعمار واالنتداب لمختلف دول الوطن 

 477العربي.
في اوائل االربعينيات ظهرت طائفة جديدة كانت ارسخ من اللذين سبقوهم. وقد 

 اشرت فيما قبل اشارة بسيطة لهم ،اال وهى فرق االندية .

																																																								
 .0المرجع نفسه 476
 رأى الباحث. 477
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ففي بداياتهم كانوا يستأجرون  غرفة او غرفتين في مبنى لمتابعة نشاطاتهم 
الفكرية الثقافية ،فاذا ارادوا تقديم عرض مسرحي ،سالوا بعض القادرين 
إلعطائهم ارض خالية يملكونها إلقامة العرض عليها. وكانوا يشترون الخشب 

 . او يستأجرونه ، فاذا ما انتهوا من العرض باعوه بنص ثمنه
وكانوا يعتمدون في االيراد على بيع تذاكر ال ثمن محدد لها .ويترك تحديد الثمن 
للمدعو، وكان هذا يحدث في الليلة االولى ،وكانوا الى هذا يختارون االحداث 

سنة ألداء االدوار النسائية ، او الشبان من ذوى االصوات  13،او  12في سن 
، الن المسرحيات كانت تتخللها مقاطع الرقيقة ،الذى كانت الحاجة تقوم اليهم 

 غنائية .
وقد ازدهرت االندية الثقافية في مدينة المنامة ،وكان اعضاؤها من الشباب الذين 

ة، وفى ة، وتاريخييهتمون بالمسرحيات الكالسيكية ،التي تتناول احداثا اجتماعي
ية حفنان الديكور البحريني يوسف القاسم ، فكانت هناك مسرم لمع 1947عام 

 تقع احداثها في االندلس فصنع تماثيل من جبس ؛إلبراز قصر الحمراء .
ومن شخصيات االندية ايضا االستاذ محمد تميم الذى كان عضوا بارزا في 
نهضة المسرحية البحرينية . فكان يعمل في المسرح اإلذاعي والمسرحي ، وكان 

الحركة المسرحية  ومن ابرز اعماله نقل 478هو احد المؤلفين للمسرحيات آنذاك.
 م. 1943الى القرية عام 
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 م :1960-م1951الحركة المسرحية في البحرين من عام  
م اسست اول جمعية نسائية  في البحرين ، وهى جمعية "فتاة  1952في عام 

البحرين " ، وبعد مرور عام على تأسيسها طلبت الجمعية من االستاذ احمد 
 .محمد يتيم اخراج مسرحيتها االولى 

ونادى البحرين ، ونادى العروبة  ،ارة الى ان نادى الثقافة الرياضيويجب االش
،ونادي االصالح ، ونادي النهضة ، كانت من اهم  االندية التي مارست النشاط 

 المسرحي.
وقد استمر هذا اللون من النشاط المسرحي حتى اوائل الخمسينات  ، وكان يعهد 

،تقديم اسكتش فكاهي ،او مونولوج ، وكان هذا الى ذوى الخفة من الممثلين 
 النوع يحظى بإقبال مشاهدة كبير ؛نظرا النعدام وسائل الترفيه االخرى.

ومما يجدر االشارة له ، ان المسرح البحريني في ذاك الوقت كان يقلد المسرح 
المصري بكل ما فيه ، حيث يعتمد على االلقاء والمبالغة في اظهار العاطفة ، 

 479و ما كان يفعل يوسف وهبي في ميلود رامته.على نح
ثم ظهرت العروض السينمائية ، واتجه الناس اليها ، فقد كانت بمثابة صندوق 
سحري يخرج المتعة ،وينظر اليه المتفرج بكل شغف ودهشة. ومن هنا بدا يدب 
الضعف في المسرح وتأليف المسرحيات النشغال الناس بالتلفاز والسينما ؛ليلبوا 

 480ول حول هذا الشيء المستحدث. الفض
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"الفرقة م ظهرت فرقة من هواة التمثيل اطلقت على نفسها  1955وفى عام 
وكانت  تتكون من عدد من الشباب المتحمس لفن المسرح  التمثيلية المتنقلة"

،ومن ثم زاد عدد اعضاؤها بحيث استطاعت ،تقديم اول عرض مشرحي لها 
ثت هذه الفرقة اال وانقسمت ،ومما نرى انه ولكن ما لب، م 1955في ابريل عام 

كلما نهض المسرح في البحرين تعرض لعوائق اجبرته على العودة لنقطة الصفر 
م ، وقد  1958ولكن رجعت تلك الفرقة للعمل من جديد في عام ، من جديد

 قامت بتقديم عدة اعمال مسرحية مختلفة .
ذاك التطور الكبير والملموس والخالصة :ان طيلة هذه الفترة لم يشهد البحرين 

سواء على صعيد المسرح التمثيلي ،او حركة التأليف االدبي للمسرحيات بشكل 
 اء المسرحيات الغربية اوعام ، وبقيت جمعيها تحت اطار التأثر  باآلخرين  سو

 ة.العربي
 

 م :  1971-م  1967الحركة المسرحية في البحرين من عام 
 سرحيات :م الفت ثالث م 1967وفى عام 

 اعمامي الثالثة تأليف عبداهللا احمد. -1
 بيت طيبة السمعة تأليف راشد المعاودة. -2

وبعدها توقفت حركة التأليف لفترة وتراجع نشاط الفرق المسرحية في تلك الفترة 
ايضا. لم يترك المسرح عاطال لفترة طويلة، فسرعان ما ظهرت الى الوجود 

اعضاء الفرقة الى ستين عضو ،واخذ م ، وارتفع عدد  1971وكان ذلك في عام 
المشرفون عليها جانب الحذر ، فقاموا بعرضين تمهيدين ،على سبيل اختيار 
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المواهب ، قصر حضورهما على االعضاء ، وكانت المسرحيات المقدمة هي : 
م  1971"دكتور في اجازة " ، " من الغلطان " ، "قيس وليلى " ، وفى ابريل 

ير من تأليف صقر الرشود مسرحية االتحاد الكب قدم مسرح االتحاد الشعبي
 ثم الفت مجموعة من المسرحيات كلها كانت عن قصص مترجمة.، الكويتي

م حدثت القفزة في المسرح البحريني وحركة التأليف ايضا  1970وفى عام 
 حيث ظهرت فرقة اوال ومن اهم المسرحيات التي قدمتها: 

 مسرحية كرسي عتيق تأليف محمد عواد  -1
 سرحية سبع ليال تأليف  راشد المعاودةم -2
 مسرحية السالفة وما فيها تأليف محمد عواد -3
 م 1972مسرحية ماالن وانكسر تم تأليفها عام  -4

ومن المسرحيات التي قدمتها الفرقة وقتها " انا وانت والبقرة " ومن االمور 
 نالغريبة التي حدثت فيها ان المسرحية دام عرضها لمدة اسبوع كامل وهذه م

 االمور التي لم تحدث في البحرين من قبل .
وبعدها ظهرت فرقة جديدة اال وهى "مسرح الجزيرة " وقدمت عدة من 

 المسرحيات المؤلفة آنذاك مثل:
 مسرحية الضائع لفؤاد عبيد -2 ناسمسرحية "غلط يا -1

وبالرغم من هذا النشاط الملحوظ الذى قدمته الفرق االربع ، اال ان المسرح 
 ني يعانى ازمتين وهما :البحري

 عدم وجود الطاقم الفني المؤهل والمحترف.-1
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عدم وجود المؤلف المسرحي الذى يمد المسرح بالمسرحيات الالزمة حيث -2
 ان المؤلفين لم تكن لديهم القدرة على ذلك.

فطن العديد من شباب البحرين الى هذا الخلل فارتادوا الجامعات  ولهذا السبب
 ة خارج البحرين ليدرسوا المسرح على شكليه االدبي والفني.العربية والغربي

ح ات قسم المسركما سعت امارة البحرين من جانبها الى محاولة سد الفراغ فإنش
احدى مهام وزارة العمل والشؤون االجتماعية وقد رسم هذا  والفنون وقد جعلته

 القسم لنفسه البرنامج التالي:
 ج البحريننة بخبير مسرحي من خاراالستعا-1
التنسيق مع وزارة االعالم من اجل ارسال اكبر عدد من الشباب المتم -2

 جبالمسرح لدراسة المسرح في الخار
استضافة محاضرين من الدول العربية للتحدث عن المسرح والحوار مع -3

 نظرائهم في البحرين.
 توفير قاعة عرض مهيأة تهيئة كاملة ،ووضعها تحت تصرف الفرق الفنية.-4
 انشاء صندوق ؛لمساعدة الشباب على االلتحاق بالمعاهد الفنية خارج البالد.-5
اقامة المسابقات  الفنية وتشجيع اللقاءات  المسرحية في داخل وخارج -6 

البحرين وذلك إلثراء الحركة االدبية للمسرحية لكى تساعد المسرح الفني الفقير 
 481للمؤلفات الجيدة
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سرحات وليس هذا فحسب بل كانت المسرحيات لقد هناك ضعف في تأليف الم
المؤلفة وقتها تفتقر الى الجودة وذلك ألنه لم يكن هناك دارسين متخصصين في 

ذ مما دفع الدولة ألخ؛ ها في الناحتين االدبية والفنيةالمسرح مما ادى الى ضعف
موقف جاد حيال هذا وبدات باستقطاب االساتذة من الخارج ودعم الشباب المهتم 

 ومما ال شك فيه، سفر الى الخارج لدارسة المسرح والمسرحية على حد سواءلل
ان هذه الخطوات اثرت في عملها وبدات تتوافد عدة من المسرحيات المؤلفة 
والمعروضة التي ساهمت في ارتقاء حركة التأليف الهامدة، وبرزت االهتمامات 

م قديي الذى ساعد على تفيه وهذا لم يكن اال لتقدم البحرين في الجانب االقتصاد
 األخرى.الخدمات لكافة المجاالت 

 م:  2018-م 1992المسرحية في البحرين من عام 
uن، في المسرح االدبي ولك القد شهدت فترة الثمانينات من القرن الماضي فتور

ما لبث هذا الفتور اال ان تالشى في فترة التسعينات حيث بدا النشاط يدب فيه 
لمسرح البحريني كلما بثت روح النهضة ، عاد ليخبو لهيبه فا، من كل النواحي

وقد ذكرنا فيما قبل ، فرقة 482من جديد نتيجة العوائق التي من امامه ومن خلفه.
اوال حيث كانت لها القدرة الفائقة على تجسيد االالم بشكل افضل ، ولكن ما 

 عضاءض االلبث اال وانشقت هذه الفرقة كغيرها من الفرق ، وانشق عنها بع
محمد ، جمعة حماد، واكثر روادها : سعد الجزاف، واسسوا فرقة الجزيرة

 483يعقوب فزاع واخرون ، يوسف الساعاتي، فيصل المنباطي، الجزاف
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 واول مسرحية قدموها هي مسرحية "زمان البطيخ " تأليف  سعد الجزاف.
ولكن مسرح الجزيرة ما لبث اال وتوقف هو االخر كغيره ، وحين سال سعد 
الجزاف عن توقف  هذا  المسرح ، اجاب والحسرة بادية على وجهه :" قال 
 ةالسياسة ليس لها صديق دائم ، وال عدو دائم ، بل لديها مصلحة دائمة ،والمصلح

واكتفى بهذه  الكلمات ،ونالحظ معا ان المسرح ، تقتضى بإيقاف مسرح الجزيرة
 ال يريده ان يقف على البحريني على الصعيدين االدبي والفني كان هناك من

لكن المسرحيون رغم هذه العوائق الجمة ، لم يصبهم الياس ، ولم  484قدميه .
 يتوقفوا عن العمل المسرحي ولم يتوقف الكتاب عن الكتابة.

م تأسست فرقة جديدة اسمها الصواري بجهود صغيرة من  1992ففي عام 
حر، داوي ،ابراهيم ب"عبد اهللا السعبعض االشخاص الغيورين على المسرح امثال 

قام مسرح الصواري في االساس على المنهج التجريبي ، وقاموا و وغيرهم "
لوصول العالم ؛ ل بعمل دراسات تجريبية موسعة  ومقارنة للمناهج التجريبية  في

لكنه بعد ذلك قام بالشذوذ عن المسارح التجريبية وعمل مفهومه ألفضل النتائج 
رقة انه أي مكان يجب ان يكون مسرحا الخاص، خصوصا عندما رات الف

وكان لهذه اللمسات التي تركتها الصواري اثرا كبيرا بوالدة ، يمارس فيه الفن
وهناك عدة مسرحيات تم تأليفها في ذلك الوقت ، اشخاص بفكر جديد ومغاير

 مثل:
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 مسرحية ايفا وهى من اصعب المسرحيات التي عملت في ذاك الوقت .-1
، خليجية االولى من الجريدة وهى خليط من اعمالمسرحية الصفحة -2

غيرها ، من  وكانت مسرحيات هذا الوقت مالمسة للواقع اكثر من 485وعالمية
مما شجع المنتج الكبير عبد اهللا الزيانى ، نحو تأسيس المسرحيات المنصرمة 

 :ل مسرحيتيمث نانين غير بحرينيينشركات كبيرة للمسرح ، ومنها ما يقوم فيها ف
 حية سعديةمسر -1
 مسرحية ورايا ورايا -2

   
نتج  وكانت ت، ومن اهم العوائق التي تواجه تلك الفرق : قلة دعم الدولة او ندرته

من الفرق ، او عمال او عملين قبل ان تواجه مصيرها من التوقف كغيرها 
لكنه مع بداية القرن الحادي والعشرين ذخرت الساحة التحول لفرق اخرى.

ات سرحيمن المسرحيات المؤلفة ، مما جعل المسرح يقدم مالبحرينية بالعديد 
 486وظهرت فرق جديدة غيرت الحركة المسرحية.، على مستوى عال من الجودة

 .بيادر، و487جلجامش ومن الفرق التي ظهرت في تلك الفترة :
وقد اوجدت هذه الفرقة شيئا جديدا اال وهو "فن التعبير الحركي " ، وكانت 

بتاريخ  قفي تلك الفترة عبارة عن مسرحيات تاريخية ، تتعلالمسرحيات المؤلفة 

																																																								
 موقع الجزيرة يوتيوب  485
 الكويت والبحرين د. محمد حسن عبد اهللا الحركة المسرحية في 486
لوحا طينيا اكتشفت ألول مرة في  12جلجامش : ملحمة سومرية شعرية مكتوبة بخط مسماري على  487

 م  1853موقع اثرى عام 
 وقد سميت فرقة مسرحية بحرينية اسمها على هذه الملحمة.
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ولكن بطراز جديد مغاير لما كانت عليه المسرحيات أيضا، البحرين ،وملحمية 
 في السابق.

 ومن المسرحيات التي قدمتها :
 مسرحية  رقصة جلجامش-1
 العرض الذي لم يبدا بعد-2

لهم ولع شديد بالفن  ثم انشات فرقة البيادر من بعض ابناء المحرق الذين
   488المسرحي ، وكانوا يتناقلون بعروضهم من مكان آلخر.

طفال ، م وقامت هذه الفرقة بتقديم عمل لأل 2005قاموا بتدشين الفرقة عام 
ثم واصلت الفرقة عملها بعد ذلك برغبة من اعضاء  تحت اسم " سمير وسموره"

 :لاهم مسرحياتها لألطفاومن ، فرقتها بالتوازي بين مسرحيات الكبار والصغار
 نجمة فرح من تأليف عبدالرحمن بوجيرى-1
 مدينة االلوان -2
 مسرحية بالليط وتعد من اهم المسرحيات التي قدمتها الفرقة لألطفال-3
 مسرحية البوشية-4

ومن ثم تأسس مهرجان الريف المسرحي الذى كان سببا في تأليف المسرح 
 على طريقة فن المونولوجيا.الريفي  وثم ظهرت عدة من المسرحيات 

لقد دب الضعف في المسرح البحريني في فترة ما بعد التسعينيات ولكن ، بالرغم 
م،  2015من هذا اال ان  المسرح البحريني عاد ليثبت نفسه في سنوات  
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م فالبرغم من العواصف التي اعترته ، اال انه تحداها  2018م، 2017م، 2016
 489ذى اجتاح العالم .ليقف بثبات امام التقدم ال

 مسرح االطفال في البحرين :
فالبد من تعريفه بدايةً، فهذا المسرح » مسرح الطفل«عندما نود الحديث عن 

هو عبارة عن عمل فني إبداعي، يعالج موضوعاً على خشبة المسرح، وتعتمد 
عناصره على الحوار والشخصيات والصراع والحبكة الدرامية. ولتحقيق ذلك 

العرض الموجه  يلجأ هذا المسرح الستخدام كافة التقنيات والمؤثرات إلنجاح
لألطفال. الفن المسرحي بصورة عامة هو فن جماعي، يشترك فيه المؤلف، 
والمخرج، والممثلون، باإلضافة للفنيين في اإلضاءة والصوت والموسيقى، 
ويشترك الجميع حتى تنفيذ المسرحية درامياً على الخشبة. وعلى الكاتب أن 

ربوية تهم النفسية والفكرية والتيكون على دراسة واسعة بطبيعة األطفال واحتياجا
تبعاً لمراحل نموهم المختلفة. كما البد وأن يكون من الذين يحبون األطفال 
ويقدرون مشاعرهم، ويعرفون ما يضحكهم وما يثير المشاعر المختلفة لديهم، 
وكذلك يجب أن يكون ملماً بأدبهم الخاص (أدب األطفال) على النطاق المحلي 

نه والقديم، وبذلك يتمكن من اختيار األفكار المناسبة لهم. والعالمي، الحديث م
 المسرح أن يكون ذا مضامين وأهدافشروط مسرح الطفل البد لنجاح هذا 

تربوية وثقافية، حيثُ يجب أن يتضمن العمل المسرحي هذين األمرين اللذين 
ة، في ييمسان جانباً أو أكثر من الجوانب الثقافية واألخالقية واالجتماعية والصح

الوقت الذي ال يتناقض مع قيم المجتمع. يظن البعض ممن يشتغلون في المجاالت 
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المسرحية، بأن إنتاج مسرحية لألطفال ال يتطلب إال مسرحية يتصارع فيها 
الخير والشر، وبطالً شجاعاً إلى جانب بعض المغامرات وعدد من الرقصات 

على  فيما القضة أكثر تعقيداً واألغاني، وشيء من العمليات التمثيلية البسيطة،
صعيد التأليف واإلعداد والتحضير والتنفيذ. فالمسرح يعد اليوم من أعظم 
االبتكارات اإلبداعية لقيمته الثقافية وأهميته التربوية، وهو أستاذ لألخالقيات 
والمثل العليا، إذ يساعد المسرح الطفل على التعلم وحب المعرفة، وينمي خياله، 

ماته، وتذوقه الفني.. لهذا نجد بأن الدروس ال تلقن عن طريق الكتب ويزيد معلو
المدرسية بل بالحركة التي تشاهد فتبعث الحماس في نفوس األطفال. وإذا ما 
تساءلنا: هل تكتب المسرحية للصغار كما تكتب للكبار؟ سيكون الجواب بالتأكيد 

ور، أولها معرفة (ال) وذلك ألن المطلوب من الكاتب معرفة العديد من األم
جمهوره، وأي الفئات العمرية التي سيتم تقديم العمل لها. وتنقسم الفئات العمرية 
إلى العديد من المراحل، األولى هي مرحلة التمركز حول الذات، والتي تتفاوت 
ما بين ثالث إلى خمس سنوات. ثانياً مرحلة الخيال الحر، وهي المرحلة التي 

لتي رحلة ان سنين، ثم ثالثاً مرحلة البطولة، وهي المتأتي من الخمس إلى الثما
يسبق  استحضار صور لم وتتطلبواالثنتي عشرة سنة.  تكون بين عمر التاسعة،

إدراكها من قبل الطفل سابقاً، كاستحضار الطفل لنفسه وهو يقود مركبة فضائية 
ينتقي،  همثالً. ويرتبط التخيل باإلحساس واإلدراك والتذكر، فالفرد وأثناء تخيل

ويرتب الصور إلى أن يصل إلى صورة جديدة لم يسبق تصورها، وهنا يكمن 
لكن فان الطفل يمتلك القدرة على التخيل، و، الرابط القوي بين التخيل والتفكير

هناك تخيل إيجابي يؤدي إلى بناء شخصية الطفل، ونمو المعرفة، وتطور 
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المهارات. إلى جانب ذلك التفكير، وزيادة الذكاء، وحب االستطالع، وتنوع 
هناك تخيل سلبي يؤدي إلى الهدم، وذلك ألن الطفل يبتعد بخياله من عالم الوقائع 
إلى عالم األوهام والمخاوف كعالم العفاريت والجان واألشباح. لذا من المهم أن 
يقدم الخيال للطفل بطريقة ترتقي به إلى التخيل اإليجابي، وليس أن نثير مخاوفه 

مه. كما تختلف كتابة العمل المسرحي لألطفال بكون النص الدرامي ونشوه عال
يتضمن حواراً متقناً، يتميز بقصر الجمل، ودقة العبارة، ووضوح المعنى، فكل 
كلمة في الحوار تساعد على تصاعد الحدث، وتحافظ على اإليقاع العام 

يط والتمطللمسرحية. وباإلضافة لذلك من الضروري أن يخلو الحوار من اإلطالة 
والخروج عن النص بهدف اإلضحاك والتهريج. فالنص المسرحي يتملك قيمة 
جمالية وفكرية، لذلك يحتاج إلى الصياغة المؤثرة والمتقنة لجعل الطفل قادراً 
على استيعاب الشكل والمضمون وأسلوب المعالجة لمحتوى النص المسرحي. 

فال م العروض المسرحية لألطالعامية أم الفصحى؟ قد نتساءل هل يجب علينا تقدي
باللهجة العامية أم الفصحى؟ إذا ما نظرنا إلى أكثر المسرحيات التي قُدمت 
والزالت تقدم في مسرح الطفل البحريني، فإنها اعتمدت اللهجة العامية، في حين 
أن بعض األعمال المسرحية جاءت باللغة الفصحى. لكن الجانب الحاسم في هذا 

قف على طابع المسرحية، فإذا كان العمل يستمد أحداثه الموضوع الشائك يتو
من البيئة الشعبية فمن األفضل تقديمه باللهجة العامية، لكن إذا كان ذا طابع 

لكن هناك رأي آخر يطالب ،، فإن الفصحى هي األفضل في ذلكتاريخي أو علمي
 ل. اباستخدام اللغة الفصحى البسيطة التي تستخدمها الصحافة في مختلف األعم
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية البحرينية

 
 الرؤية االدبية للنص المسرحي : 

الحقائق التي نسلم بها جمعيا ،ان التأليف المسرحي عندنا ،ما زال على من 
اذ اننا ،بين الحين والحين، نرى عمال مسرحيا  الطريق يتلمس عوامل استقراره

ولعل فرقنا المسرحية ال تشكو من شيء اكثر من عدم وجود ء، مكتمل البنا
المسرحية الناجحة أو المؤلف المسرحي الذى يعتمد عليه ،وهو يعرف القواعد 

،لتصيب ما هي جديرة به من االساسية التي يجب ان تتوافر في المسرحية 
قل عن ي ولعلنا ال نبالغ اذ قلنا ان العلم المسرحي بات علما قائما بذاته ال، نجاح

  490غيره من العلوم.
ومن المعروف ان فكرة المسرحية ،اذا كانت مطاطة ،جعلت المسرحية ،غير 

 491ذات موضوع ،لكن اهم ما في التأليف المسرحي كله ،هو بناء الحوادث.
وبعض كتاب المسرحية يخصصون الفصل االول لعرض الموضوع ،وفى 

،بطريقة حكيمة تجعل  الفصل الثاني، ينسجون لحمة  الحوادث على سدادها
ئون الجمهور اجالمتفرج ،الى منتصف الفصل الثالث ال يكاد يحرز النتيجة، ثم يف

كذلك  ،بل يجبمسرحية الجيدة في حد ذاتها كافيةوليست ال، بغير ما يتوقعونه
ان توافق النظارة الذين سيشاهدونها ،وان تناسب بدرجة معقولة ،الموهبة التي 

																																																								
 رأى الباحث 490
 بناء الحوادث: لست اعنى بها حوادث االنسان ولكن حوادث الموضوع "الفعل"  491
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،وتالئم المنصة التي ستمثل فوقها ،واالدوات والمعدات الموجودة ستقوم بتمثيلها 
كل مسرحية ، معقولة الميزانية المخصصة لها إلخراجها واال ترهق بدرجة غير

 ناجحة خلفها مخرج ناجح ،فاهم ،واع لما يدور حوله .
 

 دبية في البحرين :كتاب المسرحيات األ من أبرز
اهموا وس، ء هم الذين صنعوا المسرحوهؤال بعض مؤلفي مسرحيات في البحرين

 وسنبدأ مع الكاتب واالديب الكبير، كبير في تقدمه ، على ابهى الصوربشكل 
 " : الشرقاوي يعلوهو " 

م  1948البحرين عام  –هو على احمد جاسم الشرقاوي من مواليد المنامة 
وصدرت له اعمال شعرية عديدة ومتنوعة ، وهو احد اعضاء اسرة االدباء 
والكتاب في البحرين ،وعضو في مسرح اوال ، وبدا نشر نتاجه الشعرى عم 

: مثل ، وله أعمال شعرية،رئيس القسم الثقافي بجريدة الوطنم ، وهو  1968
مسرحية ، كما اهتم بأدب الطفل، وله كذلك أعمال  2010احجار الماء البحرين 

 منها:
  1984مفتاح الخير  -1
  1989الفخ -2
  1990االرانب الطيبة -3
  1990بطوط -4
  1991السمؤال " مسرحية شعرية " -5
  1994ثالثية عذارى " مسرحية شعرية "-6
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  1995 خور المدعى "مسرحية شعرية عامية "-7
  2000البراهمة " مسرحية شعرية "-8
  2008طرفة بن العبد ومسرحيات شعرية اخرى في البحرين -9

  2010ثالثية الزرقاء " مسرحية شعرية " في البحرين -10
 

م  1911هو عبد الرحمن بن جاسم المعاودة  ولد عام : عبد الرحمن المعاودة
بمدرسة الهداية بالمحرق ، وعمره في المحرق عاصمة البحرين آنذاك ، التحق 

ي  ف  تسع سنوات ، وواصل دراسته حتى الى وصل الثانوية العامة ، ثم ارسل
وكانت تكنى وقتها جامعة بيروت االكاديمية ، بعثة الى جامعة في بيروت .

شا ان. وقد ه الحكومة نتيجة مواقفه الوطنية، ثم ارجعتدرس بها ثالث سنواتو
، او مدرسة المعاودة ، بعد ان رفض العمل في الصالحمدرسة اهلية ، باسم ا

 ،ثم تولى ادارة مطبعة البحرين المدارس الحكومية ؛ بسبب مناهجها االستعمارية.
وكان ذلك في  واضطر الى النزوح لقطر ؛ بسبب مضايقة الحكومة له وقتها

، الشعر وهو دون العاشرة من عمره بدا نظم، الخمسينيات من القرن الماضي
من المسرحيات قد قدم العديد ، 1942ديوان المعاودة   ه اعمال شعرية منها :ول

 :الشعرية بقلمه مثل
شيد الر، يوم ذي قار، وجبلة بن االيهم، والمستعصم باهللا، وعبد الرحمن الداخل

 اإلسالم.دخول اهل البحرين ، وسيف الدولة بن حمدان ، ووشارلمان
 492م 1997وتوفى رحمه اهللا في قطر عام  

																																																								
 المعجم موسوعة جائزة عبد العزيز لإلبداع الشعرى . 492
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 محمد على الخزاعي : 
ناقد بحريني معروف ، كتب العديد من المقاالت في المسرح ، واصدر كتابين 

وان " م ، بعن 1992في النقد المسرحي ، جاء كتابه االول الصادر في عام 
وهو عبارة عن مقاالت عن مقاالت كتبها في دراسات في االدب المسرحي"

يجد القارئ ان المؤلف في ، المسرحة ،تدور جمعيها حول ادب فترات مختلف
هذا الكتاب ، تناول بالدراسة والتقييم اعمال مسرحية ، ذات طابع ادبي ألدباء 
وشعراء عرب ، كإبراهيم عريض ، وصالح عبد الصبور ، ويوسف الصايغ ، 
حاولوا من خالل تجاربهم ، االسهام في ترسيخ قواعد المسرحية ، كنوع ادبي 

جانب النقد المسرحي يمكن لهذه المقاالت ان تندرج  والىأخرى، من ناحية 
 تحت باب االدب المقارن .

لحلقة اوهى بمثابة طح او تفسير إليجاد  بدا الناقد كتابه بمقالة " الحلقة المفقودة"
فمن المعروف ان الفن بشكله الحالي ، فقودة في تطور المسرح عند العربالم

ضون ية قبل غمتأصال بالثقافة العرب ورد الينا مستعارا عن الغرب ، ولم يكن
ن الباحثين ؛ حول وقد اثار هذا الغياب جدال واسعا بي، القرن التاسع عشر

 .مسبباته
وفى حديثه عن الدراما قال الخزاعي: انها استعيرت من الغرب ، وتم استيرادها 

 جاهزة الى البيئة العربية ، منقولة او مقتبسة من نماذج اوربية مكتملة النمو.
وهذه االستعارة ما هي اال ثمرة من ثمرات االتصال المباشر مع الغرب ،ومن 
تأثير حضارته ،كما اثبت المؤلف ان العرب لهم القدرة على النقل ، اال انه يجب 

 اال يظن انهم قد اعتبروا الشكل الدرامي الغربي ، نموذجا ال يحيدوا عنه .
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الوائل قد ادخلوا اضافات ذات ففي محاولتهم  تعريب الدراما ، فان الرواد ا
ستهوي تاهتمام محلى بحت ،يتمثل في المقاطع الغنائية والموسيقية ، التي كانت 

 .اذواق مرتادي دور المسرح
تناول الخزاعي ، بالنقد والتحليل ، تجربة العريض المسرحية ، من خالل 

 التأليف  محاولة ، فيمسرحية " وامعتصماه "؛ فذكر ان هذه المسرحية ما هي اال
تستحق االعجاب رغم حداثة العريض بالكتابة للمسرح ، اذا انها ، المسرحي

ما ك، ها االستمرار لكانت ذات شان عظيمكانت تبشر بموهبة واعدة لو تحقق ل
اية التمثيلية ؛ كان هدفا ذكر ان الغرض االساسي لهذه المسرحية او الرو

 493.تعليما
في تلك الفترة سوى مسرحية " حيث لم يعثر على عمل مخطوط او مطبوع 

العريض في زيادة التأليف  ما يعكس القيمة االدبية إلبراهيموامعتصماه " م
ومما قاله المؤلف عن تلك الفترة  494المسرحي في تلك الفترة في البحرين.

 وخاصة مسرحية " وامعتصماه " نذكر التالي:
يين العملين سوى عملين مدرس" ورغم هذه الحقيقة ينبغي علينا ان ال نعتبر هذين 

قام بهما المؤلف بهدف تربوي باألساس؛ لتعليم طالبه ، االلقاء ، والحفظ، وربما 
فن التمثيل الى حد ما، لذلك من غير المعقول تطبيق نظريات نقدية على هذين 

																																																								
 من كتاب النقد االدبي للمسرح في البحرين  270ص 493
 في البحرين.من كتاب النقد االدبي  271ص 494
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العملين ، او تنظر اليهما بمنظار عصر الحق كان تطال المؤلف بان يفهم 
 495د لألوضاع االجتماعية والسياسية."المسرح انه وسيلة نق

 *الخالصة فيما اراده الكاتب :
ان االنتاج االدبي للمسرحيات كان ضئيل جدا ويكاد يكون غير موجود سوى 

 هذا ألغراضمحاولة ابراهيم العريض ذلك، ولكنه عاد ليفسر ان العريض قام ب
ت رك المالحظاونتابع هنا في سيرة االديب، وعندما نداألعلى، قمت بذكرها في 

التي تم عرضها يساعدنا ذلك على فهم طبيعة مسرحية وامعتصماه في ظروف 
ذلك الوقت ، وبالتالي عدم مطالبة العريض بان يكون عمله وسيلة للتعبير عن 
فكرة سياسية ، او إلسقاطات على واقع سياسي ، او نقد لظاهرة اجتماعية ، كما 

المسرح بوتقة لهم ؛ ليصهروا فيها  فعل كتاب العصور الالحقة الذين اتخذوا
 ،زموا بها والزموا فنهم لتجسيدهاافكارهم ، ويعبرون عن ايمانهم بمعتقداتهم ، الت

وعلى اية حال؛ فانا نعتقد جازمين بان حاسة االصالح السياسي ، واالجتماعي 
 .مبكرةسني حياته ال، لم تكن هاجسا يؤرق ابراهيم العريض ، في تلك الفترة من 

متى ما ادركنا ان الهدف االساسي من تأليف ابراهيم العريض ، انه هدف " و
تعليمي ، ولم يكن منشغال بقضايا االصالح االجتماعي ، او النقد السياسي ، التي 

 496كان كثيرا  ما يثيرها  بعض نقاده ؛ لالنتقاص من فنه وادبه ."

																																																								
 . 271اقتباس من كتاب النقد االدبي في البحرين انظر ص  495

 
 –محمد على الخزاعي من دراسات في االدب المسرحي البحرين : نادي العروبة   27- 26ص 496

 م  1992
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اجع عف المروهنا تنتهى رحلتنا مع كتاب المسرحية في البحرين ، ونظرا لض
ج اوالتوثيق من الكتب والكثير من العوائق السياسية ، واالجتماعية ، كان االنت

لكن الكتاب ، والفنانين ،والمسرحيين ، لم ، ضعيف ومتدنى ، ودون المستوى
ينظروا الى هذا وقفة المتفرج ، بل واجهوا الصعوبات بكل عزم ، وارادة ، 

ن كما أريد أأخرى، ت ، وفشلوا في نجحوا في مراليقفوا على ارض خصبة ، و
المسرح البحريني بالمسرح الكويتي تاريخهما الفني ،  أنوه على مدى ارتباط

 واالدبي ببعض ، وألنهما يقعان في بؤرة مكانية واحدة ، وخليج واحد.
 

رح يخ مسكشفت الندوة التي عقدت بمدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات عن "تار
، غير مدروس، في أدبنا البحريني منذ ما امهمu اجانبu الطفل بمملكة البحرين"

يقرب من ثالثة عقود. فهناك كم كبير من المسرحيات التي أنتجت وعرضت، 
ومن ضمنها مسرحيات متميزة لكتاب مسرح متميزين في الكتابة للطفل، مثل 
خلف أحمد خلف، حمد الشهابي، علي الشرقاوي وحمزة محمد، على أن حمزة 

كثر الكتاب غزارة في اإلنتاج في هذا المجال. ومع هذه الغزارة محمد كان أ
والتميز، فإنه ال مندوحة لنا عن اإلشارة إلى ندرة الدراسات الجادة بشأن مسرح 

 . الطفل في البحرين
ومع العودة إلى ندوة مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات، فإنك لن تملك نفسك من 

اللواتي عملن، بجد ودأب، على رصد دهشة تباغتك وأنت تستمع للطالبات 
وتوثيق أهم هذه األعمال. وأشارت الدراسة الرصدية إلى جانب مهم يتمثل في 
أن مختلف المسارح األهلية قد أسهمت وشاركت بأعمال متنوعة، فضال عن 
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بجهد اتسم بالتواصل والتميز طيلة هذه  -بدوره  -المسرح المدرسي الذي قام 
الذي من خالله تم اكتشاف الكثير من الطاقات  السنوات، وكان المختبر

المسرحية. كنت، وأنا أصغي لسرد الطالبات، أتساءل عن غياب األجهزة 
الرسمية عن هذا الجانب ذي األهمية الكبرى، والذي لوال بعض الجهود الفردية 
ألصبح عرضة للضياع والنسيان. ومن الممكن جدا، بالنسبة إلى إدارة الثقافة 

عن طريق التنسيق مع المسارح األهلية والمعنيين  -عالم، أن تقوم بوزارة اإل
بالتخطيط والدعوة إلى حلقات نقاشية عن مسرح الطفل في مملكة البحرين.  -

وحدث مثل ذلك، سابقا، حين رعت إدارة الثقافة نفسها بعضا من هذه األعمال، 
لق غذامي فيما يتعومنها الحلقة النقاشية التي كانت لتكريم الناقد عبداهللا ال

بأطروحته "النقد الثقافي"، والتي تكللت بإصدارها في كتاب ضمن مشروع النشر 
المشترك. ومع هذه الدعوة التي نوجهها للمسئولين بإدارة الثقافة، وهم جديرون 
بااللتفات إليها، نشير إلى أن المسارح األهلية نفسها عليها أن تقوم بالمبادرة إلى 

من  -استفادة من الجهد الذي بذلته مدرسة زنوبيا اإلعدادية  -العمل والتنسيق 
أجل الرصد والتوثيق الدقيق أوال، والدراسة الجادة لكل ما يتعلق بمسرح الطفل 

 497ثانيا، وذلك أضعف اإليمان.
 
 

 

																																																								
497 comments [at] alwasatnews.com 

 حسين   السهاميجي  في جريدة الوسط. 
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 المبحث الثالث
 )البر هامة(تحليل مسرحية 

 
 تعريف بالمؤلف: 

 1967الثانوية العامة في عام علي أحمد جاسم الحاصل  على  علي الشرقاوي
وحضر دورة تدريبية في بريطانيا  1971ودبلوم معهد المختبر البشري في عام 

 1981عام 
 . بحريني شاعر بحرينمملكة ال ،المنامة في  1948من مواليد 

 ضافة إلى مسرحياتترجم الكثير من القصائد اإلنجليزية والكندية والهندية إ
عديدة لألطفال والكبار. شغل منصب رئيس األسرة لعدة دورات إدارية. كتب 
الكثير من الدراسات عن تجربته الشعرية. يشغل حاليا عضوية مسرح أوال 

 .وجمعية الشعر الشعبي البحرينية
 : أعمال مسرحية

 .1984مفتاح الخير (مسرحية لألطفال) البحرين  •
  .  1989الفخ " مسرحية لألطفال"  مصر  •
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 *شخصيات المسرحية:
 شاب في العشرين  -البر

 فتاة في السابعة عشرة –الهامة 
 امير المرعى  –والد الهامة  -غنام

 والد الليث–امير الصيد  -الحربة
 خطيب الهامة -الليث

 شاب في العشرين وصديق البر-مرجان
 ام الهامة –شاهة 

 الهامةمربية  –مرزوقة 
 صياد صاحب تجربة –الفاضل 

 طفل قروى 
 الخادم
 1صياد
 2صياد
 3صياد
 4صياد
 1تابع
 2تابع

 بحارة
 صيادو سمك
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 رجال ونساء في القرية     
وهنا تعداد لشخصيات المسرحية الشعرية واالن لننتقل لألحداث ، وعناصر 

 الزمان ، والمكان.
 

 :الفواعل
رمز للفقر والقهر والحرمان الذي يرفض البر: هو بطل دلمون األوحد، هو  1-

في وجه كل شر وكل ظلم على » ال«سلطة الظالم، وله القدرة والقوة بأن يقول 
وجه األرض، كما أن اسم البر يحمل معان عميقة، فهو يحمل معنى الخير 
واألمل المرتقب، فالقمح دائما يدل على بداية الخير وبداية تحقيق اآلمال واألحالم 

ة. وجوده يمثل قوة الخير التي تحارب قوة الشر فمن هنا يWخلق الصراع المستحيل
الدرامي في المسرحية، كما أنه يرمز إلى الحب الصادق الذي يبذل نفسه من 

 .أجل المحبوب
الهامة: الحب الخالص، هذا االسم يدل على السمو والشموخ وعWلُو رأس  2-

لعنصر النسوي ضعيف في الحق، فبالرغم من أن الهامة هي عنصر نسوي، وا
المسرحية، إال أن الهامة كانت الصورة العكسية للعنصر النسوي السلبي، وظهر 
دورها اإليجابي في تحدي الجبابرة في المسرحية ومن ضمن هؤالء الجبابرة 
والدها، فهي تمثل الحلقة األقوى في السلسلة النسوية قاطبة. كما أن اسمها يرمز 

ودحض الشر من خالل ارتفاع رأس الخير الحقيقي الذي إلى نتيجة تحقيق األمل 
 .يدعمه البر، فالبر يزرع بذرة األمل والهامة تعلي هذه الزرعة
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الحربة: أمير الصيد، رمز االسم واضح فهو السلطة الجبsارة في المسرحية  3-
وهو مالك نصف اقتصاد دلمون وله القدرة على أن يتحول من شيء إلى شيء 

حقيق ما يريد ولعل ذلك كان غير واضح من المسرحية ولكنه آخر في سبيل ت
عندما لقي غنَّام والد الهامة في يوم الزفاف، » السلمي«يتجلى أكثر في الموقف 

وعندما اكتشف هروب الهامة تغيsر كليsا لدرجة أنه تنازل عن هذا الزواج في 
طة األعناق مربوالمشهد الثامن عشر، ولعله الشر المطلق في هذه المسرحية فكل 

بيد الحربة. وعمله الذي يقوم به هو عين الشر وعين السيطرة المستبدة للعالم 
وذلك من خالل استعباد الناس وحتى لو تطلَّب األمر قتل عائلة كاملة الس�ت�ع�ب|اد� 
فرد واحد منها. ولعل الحربة يمثل السياسة أيضا وذلك من خالل تضييق منافس 

يستطيع فعل أي شيء دون أن يقف في وجهه أحد، الشعب بحيث أن الحربة 
ألنه يمثل السلطة السياسة والسلطة االقتصاد معا، ومن خالف السياسة يموت 
جوعا، ما يجعل من الناس أذالء للقمة العيش النتنة، التي يتفضل بها الحربة 

 .عليهم
ة فغنام: أمير المرعى، فهو النصف الثاني من فولة االقتصاد فهي بالمناص 4-

بينه وبين الحربة أمير الصيد، داللة االسم واضحة جدا ألن غنام دوره في 
المسرحية يمتلك مزرعة كبيرة للبهائم، أو قل لألغنام، لقد كانت هذه المزرعة 
الكبيرة ليست حلمه وحده بل حلم زوجته أيضا، فقد عمل غنام طوال حياته وهو 

حة اآلخرين، يسعى لتزويج يكوkن هذه الثروة، وألنه يقدم مصلحته على مصل
ابنته الوحيدة الهامة من الليث بن الحربة لكي يحصل على مساعدة الحربة له 
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في توسيع هذه الثروة البهائمية، فهو مثال للطمع والجشع في كل شيء حتى في 
 .مهر ابنته حيث اشترط على الحربة أن يحضر له عبيد من أجل المزرعة

 
لمة، وجشعة، فقد كانت تحلم بأن تمتلك مزرعة شاهة: أم الهامة، امرأة حا 5-

كبيرة مع زوجها غنام، حتى اسمها يدل على رغبتها غير الطبيعية فهو مشتق 
، فاهللا »الهامة«من الشاة، وال عجب أن تكون ابنتهما صاحبة النور الوضsاء 

يخلق من بين الخبيثين طي�با، هي امرأة سلبية تتبع زوجها في كل ما يريد حتى 
حلمه الذي صار حلمها من سلبيتها المفرطة، ولكنها قي المشاهد األخيرة  في

 .تدرك أنها كانت تتبع حلما ال قيمة له فنراها تتراجع عنه في النهاية
 

الليث: ابن الحربة، عبدw مأمور، يهوى القتل، اسمه يحمل معاني التكبر  6-
 ل، عشق سراب،والكبرياء والغرور، ال يعرف معنى الحب، فهو يعشق على جه

أمله هي الحياة تحقيق أطماع والده، قوي ولكنه يستغل قوته بغباء، تنطبق عليه 
 )المقولة الشائعة (البعوضة تدمي مقلة األسد

 
مرجان: جوهر الصداقة الحقة، يعشق الطعام، ألنه توأم البر في الفقر  7-

ن والجوع والحرمان حتى من حق الحياة على هذه األرض، اسمه يحمل لو
الحمرة الصافية الدالة على نقاء الجوهر فهو يتصرف على طبيعته دائما، ويسعى 

 .لخدمة البر مهما كانت الخدمة صعبة
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العرsافة: هي عالمة بالفلك واألفالك، عرsافة بحق، تعرف ماذا يخبئ  8-
المستقبل، ذات نبوءات صادقة، تتحدث دائما بلغة يشوبها الغموض، ألن مهنتها 

 .ليها وعلى أمثالها، فهي حكر على الكهان الرسميين لدلمونمحرsمة ع
 

الفاضل: هو صيsاد يخاف على لقمة عياله، يدرك تمام اإلدراك أن الحربة  9-
وغنام يضيkقان عليه حياته، ولكن ال يمتلك الجرأة الكافية ليقف في وجه سالطين 

يقها ة تحقاألرض، هو فاضل من الفضيلة التي يريد العيش بها ولكن لصعوب
 .على أرض الواقع فقد اكتفى بها في اسمه فقط

 
مرزوقة: هي مربية الهامة تحبها كثيرا، هي مستودع أسرارها، وهي  10-

المساعدة لها في الهروب من البيت لتقابل البر، اسمها يحمل داللة واحدة وهي 
 تطاعتأنها باحثة عن الرزق، بالرغم من أنها تعمل عند غنام الجشع إال أنها اس

أن تربي الهامة على الصفات الحميدة وتبعدها عن سوء الخلق الذي تلقاه يوميا 
 .نصب أعينها

 
الصيادون: بعضهم يدرك حقيقة السياسة الخبيثة التي يتعامل بها الحربة  11-

وغنام، وبعضهم كأنهم قطعة في وسط عاصفة هوجاء، يدورون مع كل دائر، 
 .عض صفات الجWب�نأذالء إلى لقمة العيش، ويحملون ب
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التابعون: ال يعرفون شيئا سوى تنفيذ ما يطلب منهم فهم مسلوبو اإلرادة  12-
تماما، ال يهمهم إن نالوا حقد الناس بسبب هذا العمل ألنهم يدركون أن الناس 

 .تبحث عن لقمة العيش أينما كانت
 

لمة نساء القرية ورجالها: إنهم ينعقون مع كل ناعق، جبناء، تناسوا ك 13-
الشرف والكرامة والعزة بسبب الجوع، ينقادون وراء القوى الكبرى من دون 

 .وعي لكي ال يخسروا حبة رز واحدة
 

 :  الواسطة (محور األحداث
إن الواسطة هي محور األحداث عند البنيويين وهي نقطة التقاطع بين الفواعل 

ي حول فتى ف والمسرحية تدور أحداثها، والمفعول به والمساندين والمعارضين
العشرين من عمره يدعى البر وله صديق اسمه مرجان، البر يعمل مغنيا 
والمرجان طبsاال خلفه، وفي يوم من األيام كانا يمشيان في الغابة إذ التقيا بالعرافة 
التي تنبأت بأن هناك خليطا من خيوط عطارد وخيوط المريخ وقالت لهما من 

طوبة الليث والهامة اللذين هما ابنا القوى الحفلة ال تقربا، وهي تقصد حفلة خ
الكبرى في البلد، ألن الهامة بنت غنام أمير المرعى، أما الليث فهو ابن الحربة 
أمير الصيد، وفي الحفلة وقع شيء لم يكن في الحسبان حيث حلَّت عاصفة 
هوجاء على الساحة التي تقام فيها الخطوبة وقلبت المكان رأسا على عقب وقد 

العمود الذي احتمت خلفه الهامة ولكن خطيبها ولى هاربا عنها وذهب البر  كُس�ر|
مسرعا وأبعد الهامة عن العمود وتلقَّى العمود بنفسه وبعد هذا الحادث ظلَّ طريح 
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الفراش لمدة شهر كامل يتناوب على مراعاته الهامة ومرجان، بينما الليث خرج 
ات ده ليس صيد الطيور أو الحيوانللصيد في اليوم الثاني من الخطبة، ولكن صي

ولكن صيد البشر واستعبادهم حتى أنه قد يقتل عائلة بالكامل لكي يستعبد فردا 
واحدا منها وعندما عاد الليث ذهب إلى والده الحربة واخبره بما أحضر، فغضب 
عليه ألنه أحضر القليل من الصيد وغير المواصفات التي اشترطها األب كما 

عده بأسبوعين، ثم خرج من عنده وذهب إلى الهامة ولكنها لم أنه تأخر عن مو
 .تستقبله بما كان يتوقع ألن أملها قد خاب فيه تخلَّى عنها في يوم الخطوبة

وبعدما أفاق البر من غشوة المرض التي دامت شهرا كامال وجد نفسه ال يستطيع 
لناس بل لهم االحراك فضاقت به الدنيا، واسودت في عينيه الحياة ال لهمه فقط 

أيضا، تذكر ما حّلَ به وبالناس، فقد مات أبوه مقتوال، فصار يعيش وحيدا بين 
عبيد األسماك الذين حوsلهم الجوع إلى أشباح تمشي من صبح الشمس إلى مغربها 
وهم يكدحون، ال يجب أن يبق الحال على ما هو عليه لذلك قرر البر أن يتحدsى 

 .القوة الكبرى في البالد
ان: ما زلت ضعيفا ال تملك أن تدخل معركة ضد أمير المرعى وأمير مرج

 ...الصيد، وال تنس| أنك ال تملك ماال أو أعوانا أو
 .البر: أملك ما ال يقدر أن يملكه االثنان، سأدمرهما

 !مرجان: بالكلمة 
 .البر: قل فعل الكلمة

واههم إلى أفثم يتجمع البحارة على الساحل لكي يسترزقون، ولكن همومهم أقرب 
من العمل فهم قلقون من فصل الشتاء إذا أقبل عليهم فسوف يموت الصغار 
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جوعا، وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم الحربة طالبا منهم العمل، فإذا بالخبر 
يأتيهم بأن زوجة الفاضل (أحد البحارة) قد أنجبت طفال وبهذا يكون القلق قد أخذ 

 .دا في العائلة يحتاج إلى الطعاممأخذه من قلب الفاضل في أن فما جدي
وفي المساء خرجت الهامة مع الخادمة (مرزوقة) لكي تقابل البر عند التلة، 
لتشك� له همsها بسبب أن أهلها ال يفهمون أنها ال تريد الليث زوجا لها فقد خذلها 
من أول امتحان له معها، عندها زرع البر لها سنابل أمه على تلك التلة والهامة 

 .تها بذرات الحب األولأسم
في اليوم التالي ذهب الليث لمقابلة الهامة التي رفضت مقابلته في بادئ األمر 
لوال إصرار الخادمة، أراد الليث إقناع الهامة بأنها حبه األول واألخير لكن 
الهامة لم تصدق كلمة واحدة مما قال، فعرض عليها الزواج لكنها رفضت فخرج 

لحظات جاء البر من وراء النافذة مشتاقا فاتفقا على أن  غاضبا من عندها، وبعد
يلتقيا عند التلة، ويظهر أن أحد البحارة قد رآهما لذلك ذهب إلى الليث أخبره 

 .بما رأى لكي يعطيه قطعة من اللحم
وفي اليوم نفسه ذهب الليث إلى البر يستفسر لما كانت الهامة معه فردs البر بأنها 

ها عندما أنقذها من العمود، ولكن الليث لم يقتنع فصفع جاءت لتشكر صنيعه مع
 .البر وأمر أتباعه بأن يضربوا البر ومرجان

وفي المساء توجsه الحربة إلى بيت غنام بعدما علم من الليث أنها ال تريد الزواج 
منه، وقد أمر الحربة بتعجيل العرس ثم خرجا بعدما وافق غنام على طلبهما، 

وأخذ يناديها فقالت األم إنها غير موجودة وفي هذه األثناء استشاط األب غضبا 
دخلت الهامة فصرخ في وجهها أين كنت؟ أجابته بأنها كانت في الساحل فقال 
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لها إن العرس مساء الجمعة، فردkتْ بأنها ترفض الزواج فكانت النتيجة أنها 
 .حWبِستْ في غرفتها

تها المسدودة بالخشب تناجي وفي أحدى األماسي كانت الهامة جالسة عند نافذ
البر، ولكن سرعان ما تحولت المناجاة إلى حقيقة حين أتى البر من خلف النافذة 
يكلمها وذلك بعدما ضربه أتباع الليث، وفي تلك اللحظات أدرك البر أن هذه 
األرض ليست للعشق، لذا قرر الهرب مع الهامة إلى أرضٍ تقدر معنى الحب، 

ن في هذا األمر وبمساعدة أيضا من الفاضل، وبينما كان وقد استعان البر بمرجا
مرجان والفاضل يتفقان على شيء كان الليث يبحث عن مرجان، وانتشر الخبر 
بين أهل دلمون عن قصة الهامة مع البر، ولما طلب البر أن يختبئ عندهم 

 .رفضوا وتنكَّروا له وطلبوا منه مغادرة البلد
وعود للهرب، هيsأت شاهة كل األمور الالزمة وفي يوم العرس، وهو اليوم الم

للعرس وعندما جاء العريس وأهله طلبوا رؤية الهامة ولكن الهامة قد الذت 
بالفرار، كان البر هناك عند التلة ينتظر الهامة ولكنها تأخَّرت في القدوم، وكان 

عه ايوسوس كثيرا هل ستأتي الهامة أم ال؟ وفي هذه اللحظة يأتي الليث ومعه أتب
يجرون معهم مرجان مقيدا بالحبال، وأول كلمة قالها مرجان سامحني يا بر، 
عندها احتدم الصراع بينهما فأخرج الليث من جيبه سكين (حربة) وحاول أن 
يضرب البر لكنه تحاشاها بعدما جرحته، فأفلت الحربة من يده، واشتبكا باأليدي 

 لبر الحربة ويطعن الليث فيوكان الليث يصرخ قائال (البر لي وحدي)، يأخذ ا
قلبه، هنا يتشجع مرجان فأخذ يقاوم أتباع الليث فقتلوه، فهجموا على البر 
وضربوه فسقط أرضا مغشيا عليه، هنا تأتي الهامة وترى الجثث الملقية على 
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األرض فتثور حزينة، لم تتحمل ما رأت لذلك أخذت الحربة وطعنت نفسها، 
الهامة مخضsبة بدمائها فأخذ الحربة من قلبها أفاق البر من غشوته، وقد رأى 

 .وغرسها في صدره ألن الحياة من دون الهامة ال معنى لها
 :المفعول به

لقد ذكرنا سابقا أن المفعول به المقصود به عند البنيويين هو المغزى من 
المسرحية، وهذه المسرحية الشعرية مغزاها عميق ومتشع�ب� فهي تصب أحداثها 

الحب المستحيل الذي يتوارى خلف الشمس كما توارى صاحباه وإن على قضية 
الدكتور محمد الخزاعي لفت انتباهي على أمر مهم وهو أن اسم المسرحية 
الثانوي هو قصة حب دلمونية أي أن الشرقاوي أراد أن تهتم المسرحية بالحب 

وق أوال باعتباره الحدث األبرز، ولكن هناك مغاز أخرى، أراها بعين المتذ
 .المحب للمسرح
 :المغزى األول

لقد أراد الكاتب أن يقول للناس من خالل هذه المسرحية أن الحب مازال موجودا 
بمعناه الصادق بالرغم من تغير الناس وتغير الحياة وبالرغم من وجود أيد� حمراء 
ملوثة بالدم الفاسد تحاول أن تمحي اسم الحب األعظم إال أن العاشق له إرادة 

زلزل جبال الكراهية المزروعة في قلوب الناس، قادرة على تخطي كل قوية ت
الحواجز للوصول إلى نهر العشق األبدي، على الناس جميعا أن تتعلم كيف تُحب 
وتنسى األحقاد واألضغان وتسير في موكب المحبين فبدون الحب تقسو القلوب 

 .وقد تصل إلى التحجر وقد يقود إلى الفتك باآلخر مهما كان
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عالوا نحب، نحب أنفسنا، نحب أهلنا، نحب أصدقاءنا، نحب الناس جميعا، نحب ت
لغتنا، نحب هويتنا، نحب عاداتنا وتقاليدنا، نحب تراثنا، ونحب تراب بالدنا، 

 .فمهما حدث، نبقى للحب من أجل الحب سعداء آمنين
 :المغزى الثاني

ق العدالة بين إن المسرحية تحمل أهدافا سياسية تطمح من خاللها إلى تحقي
الناس، العدالة التي لم يكن لها وجود في المسرحية، ولكن جعلت الناس تشعر 

 .«لو كان العدل موجود لما حدث ما حدث«بأن 
كانت هناك قوى كبرى تتحكَّم في البالد متمثلة في الحربة أمير الصيد القاتل 

اس من األوحد على أرض دلمون، استطاع أن ينشر سياسته الظالمة على الن
خالل امتالك قوتين هما قوة المال (سياسة التجويع) وقوة اليد (سياسة الدم) وإن� 
حدث من ق�ب|ْل الناس نقض للقوة األولى أو اعتراض عليها ردsتهم القوة الثانية، 
حتى جعل الناس في اآلخر أذالء ليس لشخص الحربة وإنما أذالء اللقمة وللحربة 

 ).(السكين
مسيطرا على القوى الكبرى األخرى بالسياسة أيضا، من مثل وقد كان الحربة 

غنام أمير المرعى الذي كان يسعى دائما إلرضاء الحربة بأي طريقة، ألنه لو 
غضب عليه لن يستطيع أن يحصل على عبيد� يعملون عنده في المزرعة، كما 
أن الحربة مسيطر على المعبد والكهنة، لكي يسير الناس برضاهم ودون أن 

اجهه أحد وإن واجهه أحد قالوا عنه أنه كفر والكفر عقابه الملقد أراد الشرقاوي يو
أن يقول مهما تكالبت القوى الكبرى في البالد على الشر وحاولت استعباد الناس 
وذلهم إال أن هناك دائما من يعي هذه السياسة الحاقدة ويستطيع محاربتها بكل 
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ع أحد س|لْب|هW من المقاتل هو سالح الحب ما لديه من قوة وسالح، سالحw ال يستطي
الذي عاش بين قلبين متكافئين وجسدين هشَّمهما تمايز الطبقات المجتمعيsة. 
استطاع أن يقهر القاصي والداني من الناس مهما عال جبروتهم وزاد ظلمهم، 
واستطاع الحب أن ينفض غبار الذل عن أيدي الناس المتحجرة بسبب العمل 

حيى سياسة كهذه السياسة الرذيلة فالبد وأن يكون لها يوم أسود القاتل، فال ت
 .تقوض فيه عرشها الزبدي، فالزبد زائل والماء باق� ببقاء بحر الحب

 :المغزى الثالث 
المستقبل، أراد الكاتب أن يلفت انتباه الناس إلى أمرٍ مهم أال وهو الهدف في 

نسان البد أن يكون له هدفٌ الحياة، على الناس أن تعي حقيقة هذا األمر، فاإل
يسعى إليه، وإال ما فائدة اإلنسان إذا كان وجوده في الحياة من أجل نومٍ وطعام، 
هل هذه هي الحياة، تعيش يومك وكأنك وحدك في هذه الدنيا ال يهمك شيء إال 

 .نفسك؟
ال، على اإلنسان أن يحلم ويسعى إلى تحقيق حلمه في الحياة، قد تختلف األحالم 

هواء واألفكار واألهداف ولكن السعي إلى تحقيقها هو الشيء األسمى في واأل
الدنيا، جميل من اإلنسان أن يضع نصب عينيه هدف يحققه مهما كلَّف األمر، 
أمر يستطيع التضحية فيه بكل غالٍ ونفيس، حلمw عندما تصل إليه في النهاية 

ى تطعت أن تتغلَّب علتسعد أيsما سعادة كما لو أنك لم تسعد من قبل؛ ألنك اس
الطريق الشائك والمخاطر المحيطة به من أجل هذا الحلم، ولكن عندما تصل 
إلى هذه المرحلة عليك أن تضع أمام عينيك هدفا جديدا وأبدأ بتحقيقه فالحياة 
أحلى طعما باألحالم المستقبلية، وال تقل: وماذا أريد من الحياة بعد؟ لقد اكتفيت، 
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حالم وإنك لن تستطيع تحقيقها ألن القدر سيخطف عمرك أو تقل: كبرت على األ
دون التحقيق، بل يجب عليك أن تحلم لكي ال يباغتك اليأس وتقعد في انتظار 
الموت، أحلم، واجعل م|ن حولك يعلم بهذا الحلم، ألنك لو فارقت الحياة فستجد 

 .م|ن يحمل م�ن بعدك لواء حلمك
 :المغزى الرابع

الدنيا ال يمكن لإلنسان أن يحيى وحده دون صديق، عليه أن الصداقة، في هذه 
يكو�ن صداقات بأي شكلٍ من األشكال المشروعة لكي يستطيع التعايش مع العالم 
الذي يأكل المتوحدين الذين هم مع أنفسهم يمرحون مرح الجنائز، وكلمة الصداقة 

 الصدق هو أساس مشتقة من الصدق فالصديق م|ن� ص|د|قَك ال م|ن� ص|دsقَك، إذن
هذه العالقة بل هو الشجرة التي يقيم عليها الوفاء واإلخالص والمودة كثمرات� 
لها، وبالطبع ال ترمى بالحجارة إال الشجرة المثمرة، وهذا يعني أن على الصديق 
أن يتحمsل المشكالت والمصائب التي يمكن أن تحصل بينهم من فعل عوامل 

ناتجة عن سوء فَه�م، فال يجب أن تباع الصداقة  خارجية حاقدة أو عوامل داخلية
مهما حدث وإن� تجرsعتَ حرارة الموت، ألنك قد تخسر حياتك، ولكنك ستجد 
من يبك� عليك الدموع دما، ويدعو لك بالرحمة وهذا أفضل من أن تحيى ذليال، 
وكلَّما تطلعت في وجه صديقك الذي آذيته زدتَ حسرة وندامة بعدها ستموت 

ولن تجد من يبكي أو يترحsم عليك، بل لن تجد م|ن يذكرك، وحتى إن  بالحسرة
 .وWجِد| فسيكون صديقك المأذي منك عندها ستشعر بالذلة وأنت في قبرك المظلم

هكذا أراد الشرقاوي أن يقول في حق الصداقة، وإن مصير المرجان (صديق 
رحل  قلب، فقدالبر) الذي باع صديقه هو القتل، لم يحصل إال على طعنة في ال
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عن الدنيا والبر غاضب عليه، ولعل البر غفر له ما فعل ألجل أنه ساعده في 
مواقف كثيرة غير هذه المرة اليتيمة التي قد يكون المرجان نال ألوانا شتى من 
 .العذاب لكي يعترف بمكان البر، وهذا األمر يغفر للمرجان خطيئته الال خطيئة

 :المغزى األخير
عنات الغدر من التفرvق الذي ساد بين الناس حتى أنهم جعلوا الوحدة، جاءت ط

فردا من أهلهم غريبا بينهم ألن الذلة والفقر تخللت بين الفجوات، فلم يستطيعوا 
بل لم يحاولوا أن يكونوا صفَّا واحدا مرصوصا ال يدخله الباطل بأي شكلٍ من 

دا سوى وا أنفسهم في شيء أباألشكال، استسلموا للواقع المWر�، ال يريدون أن يWتْع�ب
البحث عن لقمة العيش وكأنs الكرامة ال تعنيهم في شيء وهم لم يعلموا أن 
الكرامة هي التي تضمن لهم لقمة عيشٍ يومية مغموسة في عسل العزة واإلباء، 
كانوا يستطيعون أن يعيشوا بهذه العزة لوال تخاذلهم عن احتواء طفل الحWلْم 

ان بينهم كسقْط� رمته األم العجوز مع أنه يجاهد الوقت الصغير (البر) الذي ك
ليلتقط أنفاسه التي تُكب�ره بسرعة حتى ال يموت هذا الخديج، ومع ذلك لم يزلزل 
كيانهم هذا المنظر، جعلوا من أنفسهم أضحوكة للعالم حين فشلوا في تأدية دور 

 .دهاالمهرج الغبي الذي فشل في قيامه بدور األم التي تتنكر ألوال
الوحدة هي القوة هكذا تعلَّمنا وهكذا عهدنا الحياة، في التجمع قوة وفي التفرق 
ضعف، اآلن لماذا نتخلى عن هذا المبدأ لماذا؟ فقط لنأكل لقمة مغموسة بدم الذل 

 .األسود؟ واهللا هذه اللقمة ال تستحق ما يWب�ذل من أجلها
هب ريحكم، واصرخوا أدعوا أنفسكم إلى التجمع والوحدة وإال ستفشلون وتذ

 .«دلمون تحيى بكرامة أبنائها المتكاتفين«بأعلى أصواتكم 
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 :المساندون والمعارضون
لقد قلنا من ضمن الحديث السابق عن المنهج إن هناك من يساند األحداث الدرامية 
وهناك من يعارضها، فمن هنا ينشأ الصراع الدرامي للمسرحية، وليس 

والمعارضون أفرادا بشرية بل قد تكون ظواهر بالضرورة أن يكون المساندون 
طبيعية، أو أشياء غير مرئية، ولكي نستطيع تحديد هؤالء المساندون 
والمعارضون علينا أن نختار المشاهد التي يجلَّى فيها الصراع وهي بالطبع 

 .ليست كل المشاهد
مع جأوال: نبدأ بالمشهد الرابع حيث أقيم حفل الخطوبة في الساحة الكبيرة وت

الناس على تلك الموائد الممتلئة بأصناف الطعام، عندها هاجت عاصفة قوية 
دمرت المكان فقلبته رأسا على عقب، لقد بدا واضحا أن المساندون لهذه الخطوبة 

 :هم
الحربة، باعتبار أن مصاهرة العائلتين البرجوازيتين في دلمون يعطيه  1-

ل؛ ألن غنام والد الهامة يمثل سلطة امتيازات جمsة، أهمها االستيالء على الما
المال. حيث يقول غنام: لنا مصلحة واحدة بالحربة، أنت القوة وأنا المال فال 

 .يمكن أن أبقى دونك أو تبقى دوني
غنام، باعتبار أنه الطرف الثاني من المصلحة، فبزواج ابنته من ابن الحربة  2-

عبيد يساعدونه في أعماله يحصل على الحماية من الغارات كما أنه يحصل على 
 .التجارية
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الكهنة، مساندتهم تأتي عن طريق المصلحة أيضا، فهم يريدون م|ن يهتم  3-
بالمعبد أوال، وثانيا يتَّقون شر الحربة وغنام، وهذا األمر غير واضح من 

 .المسرحية ولكن يWس�تَشف ذلك منها
 ه إال أنه قد توافقتالليث: مساند ألمر أبيه، فهو ال يستطيع مخالفة أوامر 4-

مصلحته مع أمر أبيه، ومصلحته الحصول على الهامة، يقول الحربة البنه: 
 .الظاهر أن التفكير برائحة المرأة أنساك الشم

المرجان وأهل دلمون: وغايتهم من المساندة الطعام الفاخر الذي ال يذوقونه  5-
 .إال في المناسبات

دف يريد أن يحققه من هذه المساندة، أما لقد عرفنا المساندون، كٌل له غاية وه
 :المعارضة فقد أتت من جانب واحد فقط وهو

العاصفة الهوجاء، التي تمثل تنفيسا لمعارضة القدر لهذه الخطوبة القائمة على 
المنفعة المتبادلة، ولعل القدر غاضب على الكهنة الذين ج|ر|وا وراء مصالحهم 

شيئا من المصالح الدنيوية، وهم عندما وكان من المفروض أن ال يداخل الدين 
 .خالفوا هذا األمر استحقوا لعنة القدر العاصفة

ثانيا: المشهد السادس الذي ي|قْدم فيه الليث على والده الحربة بعدما ذهب للصيد 
وغضب األب عليه ألنه لم يحضر عبيدا بالمواصفات المطلوبة، » البشري«

 :والمساندون إلى هذا الحدث الدرامي هم
الحربة: هو اآلمر بصيد الناس واستعبادهم، فهو ظالم ومتكبر يستخدم الناس  1-

عبيدا له ينفذون أوامره دون اعتراض ألنهم أغراب فإذا لم يطيعوا الحربة ماتوا 
 .جوعا
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الليث: هنا مساندته تأتي عن طريق إطاعة أوامر الوالد ليحصل على رضاه  2-
أي شيء يريد، وأهم هذه المطالب إكمال  وبالتالي يستطيع أن يطلب من الوالد

يعملون معه في مزرعة البهائم » عبيد«مهر الهامة، الذي فرضه غنام وهو له 
 .الكبيرة
أعوان الحربة: وهم الذين كانوا يجلسون معه عند دخول الليث ومصالحهم  3-

قائمة على مساندة الحربة فيما يقوم به من أعمال وأهم دافع لهذه المساندة هي 
 .حفظ أطفالهم من الجوع

هذا بالنسبة إلى المساندين. أما المعارضون فال وجود لهم في هذا المشهد فعليا، 
 :وإنما شكلي ودون صراع ظاهر بل صراع نفسي عميق غير مصرsح به وهم

العبيد الخمسة الذين جلبهم الليث من رحلة الصيد، فهم يعانون الهWزال الشديد 
طبع ال يرغب الفرد أن يكون عبدا ألحد� من جنس بني بسبب الفقر والقهر، وبال

البشر، هؤالء الخمسة يعانون من حاجز صمت شديد يجعلهم يصارعون أنفسهم 
حتى غدوا ال يكترثون بالواقع فهم دائما يعيشون داخل أنفسهم، وال ينطقون إال 

 .«حاضر سيدي«بكلمة 
ر مع يتمثل في حديث الب ثالثاُ: المشهد الثامن، حيث يبدأ المشهد بصراع داخلي

نفسه، بعد صدمة العجز التي أطرحته الفراش عندما أنقذ الهامة من العمود 
المميت، ساعده على هذا الصراع ظروفه التي عاشها من الصغر إلى اآلن، 
وحال الناس وما آل إليه من التسليم بالواقع المر الذي يعيشونه، والمساند للحدث 

فعل بالبر ما فعل وكأن القدر يستنكر على بطل المجتمع هو: القدر المحتوم الذين 
 كان محتاجا إلى هذه السقطة» البر«أن يسلِّم بالواقع ويأخذه كما هو، فـ » البر«
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لكي يستفيق من نومه ويواجه القوى المستبدة في دلمون، لذلك يعي البر بهذا 
 :مرجاناألمر فتراه يتهدد ويتوعsد بهذه القوى، حيث قال في حواره مع 

مرجان: ما زلت ضعيفا ال تملك أن تدخل معركة ضد أمير المرعى وأمير 
 ...الصيد، وال تنس| أنك ال تملك ماال أو أعوانا أو

 .البر: أملك ما ال يقدر أن يملكه االثنان، سأدمرهم
 !!مرجان: بالكلمة

 .البر: قل فعل الكلمة
معارضته عندما قرر  أما المعارض لهذا الحدث الدرامي فهو المرجان، وتتمثل

؛ »رالب«البر أن يتحدى القوى الكبرى وعارض هذا المبدأ الذي قد يودي بحياة 
ألنه ال يكافئ الطرف المقابل فليس لديه سالح وال مال وال قوة، وقد صرsح 

 .«خاف عليك»«المرجان بهذه المعارضة عندما قال له: 
ها قاء الهامة بالليث ورفضرابعا: المشهد الحادي عشر وفيه يتحدث الكاتب عن ل

إتمام الزواج به، ومقابلة البر عند التلة التي يجلسان عندها دائما، والمساندون 
 :لرفض الزواج ال أحد سوى

الهامة: وهي صاحبة األمر ترفض الزواج بهذا الرجل الذي تخلَّى عنها في  1-
 .هايع أن يحميوقت الشدة فما فائدة وجود الرجل إلى جانب المرأة ما دام ال يستط

البر: ليس لديه سبب صريح لهذه المساندة سوى حبه المتوقد في قلبه الذي  2-
 .يدعوه لنصرة قلب الهامة
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أما المعارض لهذا الرفض في هذا المشهد فهو: الليث، الذي يحب وجود الهامة 
إلى جانبه ليس عشقا بشخصها وإنما عشقا بجمالها، فهو يعتبرها شيئا ماديا 

 :ى أنه ينعتها بذلك صراحة، حين قاليمتلكه حت
 .الليث: م|ن يسرق أمالكي أذبحه ذبحا

البر: الهامة ليست ملكا من أمالكك أو أمالكي، الهامة مثلك مثلي إنسانw يحمل 
 .قلبا حيا هو م|ن يختار

خامسا: المشهد الثالث عشر، وفيه البر ومرجان يتحدثان عن الحب الذي يجمع 
ع حديثهما دخول الليث وأتباعه إلى المزرعة، حيث بين البر والهامة، ويقط

يتجلَّى الصراع بينهما على الهامة، ويشتد الحديث بينهما حتى تصل إلى ضرب 
البر ومرجان على أيدي أتباع الليث. والصراع هنا على الهامة، فكالهما يريد 

 :الهامة له وحده، وممن يساند أن تكون الهامة إلى الليث هم
ن مساندته إلى هذا األمر تعود لسبب مهم، أال وهو أن الليث المرجان: إ 1-

يريد الهامة، فهو ما ساند هذا األمر إال خوفا على البر الذي قد يكون ليس قادرا 
على أن يخوض حربا مع القوى الكبرى التي ستكون نهاية البر معروفة قبل بدء 

 .هذه الحرب وهي الموت
براغماتية تعود عليهم بالمنفعة السريعة وال أتباع الليث: ومساندتهم مساندة  2-

يهم إن كانوا من أجل هذه المنفعة يقدمون كل ما لديهم من غالٍ ونفيس؛ ألن 
 .قلوبهم قد تحجsرت بفعل الجوع والفقر والحرمان

الليث: هو آخر شخص يساند هذا األمر، فهو ال يرغب في الهامة رغوب  3-
يستغني عنها وإنما يريدها لجمالها، وتوجد  العاشق المتيsم الذي ال يستطيع أن
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نساء كُثر يحملن مثل هذا الجمال إال أنه يريدها عنادا لها؛ ألنها رفضت الزواج 
منه وهو ليس ابن ألبٍ عادي لكي يرفض بهذه السهولة، وإنما يريدها ليثبت لها 

 .«ال«ولغيرها أنه ليس الليث الذي يWقال له 
البر الذي يعتبر الهامة هي المسئولة الوحيدة عن  أما المعارض لهذا األمر فهو

قرارها فليس من حق الليث أو والد الهامة أو حتى هو نفسه أن يجبرها على 
فعل شيء هي ال تريده لذلك كان البر يرى أن الهامة هي التي تختار (إما الليث 

 .(وإما هو
با معها أن يهر سادسا: المشهد األخير، وفيه البر ينتظر مجيء الهامة فقد اتفق

إلى أرض أخرى تعترف بالحب ويعيشان بسالم بعيدا عن هؤالء الناس الذين ال 
يقد�رون العشق، وبينما نار االنتظار تأكل في لحمه إذ دخل عليه الليث وأتباعه 
وهم يجرkون المرجان الذي أخبرهم عن المكان الذي سيجتمع فيه البر مع الهامة 

باكات باأليدي، ثم أخرج الليث حربة (سكين) أراد ودارت مشادsات تتبعها اشت
أن يطعن البر ولكنه تحاشى الضربة فقد جرحته فقط ثم تناول البر الحربة التي 
رماها الليث وطعن الليث فقتله دفاعا عن نفسه، فهاج أتباع الليث وقتلوا المرجان 

الجثث  بعدما قاومهم وضربوا البر والذوا بالفرار، عندها أتت الهامة ورأت
وظنت أن البر قد مات. أخذت الحربة وقتلت نفسها وبعدما استفاق البر من 
غشوته، ورأى الهامة وهي مخضبة بدمها فلم يتحمل ذلك وأخذ الحربة من 

 .جسدها وقتل نفسه بعدما اختلط دمه بدمها
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هنا الصراع يتنفذ على وجه الحقيقة ظاهريا فقد أراد أن تكون الناس على علمٍ 
من هذا األمر المرو�ع الذي يخطف األنفاس، ال يوجد أحد يساند هروب وبيkنة 

 :البر والهامة إال
العشق: فالعشق له مصلحة من هذا الهروب، ألن هذه األرض ال تعترف  1-

بالحب، لذا كان يجب على العشق أن يبحث عن هوية معترف بها بأي شكل ال 
 .رضيريد أن يحيى هنا وكأنه ابن غير شرعي لهذه األ

البر والهامة: مساندتهما مبنية على أساس بسيط صعب المنال على أرض  2-
دلمون وهو العيش بسالم، دون تمييز طبقي، دون جوع، دون كُر�ه، دون قهر، 
يريدون حياة تجمع الحب بالحب، وتعيش يومها مطمئنة بأن قُو�تَها موجود بإذن 

 .يsةسف اكتفيا بالموت سواهللا، يريدون ثقافة البسمة تدخل كل بيت، ولكن لأل
 :أما المعارضون لهذا الهروب فكثيرون وهم

 .الليث: الذي قلنا عنه سابقا إنه يسعى إلى جمال الهامة 1-
المرجان: الذي قلنا عنه سابقا إنه يخشى على البر من الموت، باإلضافة أنه  2-

ظة ي آخر لحال يريد الموت على أيدي هؤالء الظلمة ولكن أمله لم يتحقق؛ ألنه ف
غيsر موقفه من هذا الهروب، وما لبث أن غيsره حتى طعنوه وخلَّصوه من حياة 

 .القهر
السكين (الحربة): ومعارضتها تأتي من خالل دورها في المسرحيsة فلو  3-

كانت مساندة للهروب لما كان لها وجود في المسرح ولو الحظنا أنها استعملت 
ا ما يجري من األحداث سوى أنها ترغب في للشر وللخير وبهذا كان ال يهمه

 .الظهور على خشبة المسرح
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القدر: ومعارضة القدر لهذا الهروب قائم على غضبه عليهما بأنهما لم  4-
يحاوال الصمود والتوكل على اهللا في هذا األمر فقد اتبعوا سياسة الهروب الفاشلة 

ة لناس عندما يواجهون مشكلالتي لن تعود عليهما بالراحة إال أياما قالئل، فعلى ا
عليهم أن يواجهوها مهما كانت النتائج؛ ألن اهللا سيكون في عونهم. ولكون البر 

 .والهامة لم يفكرا في ذلك حقَّتْ عليهما اللعنة
 :المكان ورمزه في البرهامة

يستخدم المسرحيون وغيرهم من الفنانين والمبدعين الصور الخاصة بالمكان من 
ين حاالت نفسية خاصة داخلنا، فالفن بطبيعته مكاني وهو مثله أجل إثارة أو تكو

في ذلك مثل الحياة يتطلب مكانا معينا يصبح ساحة لألحداث، مكانا يمكن أن 
يصبح ساحة لتصوير الواقع، أو إعادة إنتاجه فنيا، أو إلنتاج األحداث الخيالية 

 .الخاصة التي يتطلبها العمل الفني فيه
لمكان بأنه: حي�ز ما يحيط باإلنسان ويطلق عليه اسما. وهذا لقد عرsف العلماء ا

المكان البد أن يتسم بصفات محددة ومحسوسة، على الرغم من أنه أصال مجرsدا، 
أو فكرة عقلية مجردة، أي علينا أن ننظر إلى طبيعة المكان الفيزيائية ونوظّفها 

 .في الداللة؛ ألنها تعكس بعضا من أحداث المسرحية
مسرحية التي بين أيدينا بها أماكن كثيرة، وكل مكان له دالالته الخاصة. إن ال

وعلى الرغم من أن هذا المكان قد يتكرر إال أنه تبعا لألحداث تكون دالالته 
بدأت بموقف استرجاع » البرهامة«مختلفة بعض الشيء. إن هذه المسرحية 

وحة . لقد كانت هذه الل(وكأنه يبدأ بالمشهد األخير ثم يفصkل القول في األحداث)
بمعنى المكان ال بمعنى اسمي البطلين » البرهامة«االستعراضية تستخدم كلمة 
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، كان المسرح في ذاك الوقت خالٍ من الديكور عدا جذع »الهامة«و » البر«
شجرة يوحي شكله عن جسدين متماسكين باأليدي وهذا الجذع مجوsف وداخل 

بقايا زهور، وكان هذا المكان هو معبد  التجويف شمعة وعلى مقربة من الجذع
 .يجتمع فيه الكهان كل عام

إن الجذع وتجويفه في هذا المشهد يدل على حياة الناس من الطبقة المعدومة 
الذين تكالبت عليهم الهموم والمصائب من كل حدب وصوب فالقدر من جهة، 

اآلخر  وصراع القوى الكبرى في المنطقة من جهة أخرى، وإذالل أنفسهم إلى
من جهة ثالثة حيث جعلتهم الحياة أشباه بشر، لم يبق منهم إال مظهرهم الخارجي 
القاسي الخشن من شدة الجوع والقهر والظلم الواقع عليهم. أما داخلهم فال شيء 
يWذكر، والشمعة التي احتواها هذا الجذع هو األمل الذي زرعه بطال هذه 

كان الجذع يوحي من خالل شكله  لهذا». الهامة«و » البر«المسرحية وهما 
بشخصين متماسكين باأليدي وكأنs البطلين وقفا في وجهة الظلم ليس من أجلهما 
فقط بل من أجل الناس جميعا. وإذا كان هناك وجود ألحد� من أهل هذه المنطقة 

 .فهو عائد إلى هذين الشخصين
األطفال األحرار أما بالنسبة إلى بقايا الزهور فهي تدل على الجيل األول من 

وهم الذين سيسعون إلى بناء وطن » الهامة«و » البر«الذين سيواصلون مسيرة 
 .ال يقهره الجوع والظلم وال يدخله من ال يستحق العيش فيه

وأما أن يكون المكان في هذا المشهد معبدا فهو يدل على الطهارة والقداسة لهذا 
صار مكانا ال يدخله إال  المكان الذي كان مستباحا للقوى الكبرى، اآلن

المتطهرون من شر العالم، متوجهين إلى األرض الطهور التي لم تعرف الدنس 
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هذه األرض لم تعرف إال الطهارة منذ قديم الزمان، ». الهامة«و » البر«بعد 
ولكنها تحولت إلى غابة من النمور الجائعة بوجود قوى الشر المتمثلة في 

لكاتب بذلك في موقف االسترجاع من خالل ، وقد صرsح ا»غنام«الحربة «
 يا برهامه :استعراض الكهان عندما قالوا

 دلمون مقدسةٌ وطهور
 ال تعرف ماء غير النور

 م|ن بدkلها
 م|ن غيkرها

 م|ن حوsلها غابات نمور
بدأ المشهد األول بالبر ومرجان، صاحبه، يمشيان في طريق للغابة وكأن الكاتب 

أراد أن يقول إن البر ومرجان يمثالن طريق الخير عندما اختار هذا المكان 
المحفوف بالمخاطر مثل طريق اهذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الغابة هي 
المكان األمثل للقاء العرsافة التي قرأت مستقبل البر ومرجان، باعتبار أن العرافة 
ة امرأة مسنة ال تقوى على حرارة الشمس أوال، ثم إنها تمثل المعرفة الحق

بالكواكب والممنوعة على الناس غير الكهنة الرسميين التابعين إلى السلطة 
الكبرى من جهة ثانية. لهذا كانت تستعمل لغة مبهمة لكي تنعت بالجنون وال 

 .تُقَد|م� إلى السلطة القائمة في ذاك الوقت
 .لغابة الذي تحيطه المخاطر من كل صوب حتى وإن� كان في و|ض|ح النهار

الثاني يكون المكان فيه هو معبد الكهان الرسميين التابعين للقوى  في المشهد
المسيطرة على أرض دلمون، وكان الكاتب يريد من هذا األمر أن هذه القوى 
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تعمل على تظليل عيون الناس عن الحقيقة وذلك من خالل إشراك القوة الدينية 
م ب مما يجعلهفي مطامعهم الشخصية؛ ألن الدين له تأثير قوي جدا على الشعو

ينقادون وراءه دون النظر إلى صحة الطريق الذي يسيرون فيه، وكون الزواج 
بين الهامة بنت غنام والليث ابن الحربة له مصلحة مشتركة لذا جاء قرار الكهنة 
مطابقا لهذه المصلحة. وكما قلنا سابقا قد تتشابه األماكن ولكن الدالالت تكون 

يمثل السلطة الثالثة الطمsاعة، ولكن المعبد في  مختلفة؛ ففي هذا المشهد معبد
 .اللوحة االستعراضية يمثل الطهارة والقداسة

المشهد الثالث يكون المكان فيه كوخا وهذا الكوخ يمثل البيت الذي ينام فيه البر 
ومرجان. ولعل هذا المنظر هو صورة متكررة لفقراء دلمون بحيث يكون البر 

ة البائسة، في حين أن الطبقة الغنية تقيم حفال ومرجان جزءا من هذه الصور
لخطوبة الليث والهامة في ساحة� كبيرة تجمع نساء دلمون ورجالها في المشهد 
الرابع، وهذه المفارقة تعكس مدى الضيق والفقر الذي يعيشه الناس في دلمون 
القديمة، ولكن سرعان ما يتدارك الكاتب هذا الموقف في جعل هذه الساحة على 

غم كبير ساحتها إال أنها أوهى من بيت العنكبوت؛ ألنها لم تصمد في وجه ر
العاصفة، وكأن الكاتب يريد أن يلفت انتباه الناس بأن القدر غير راضٍ عمsا 
يحدث وأن الكهان لهم دور كبير في نقمة القدر عليهم؛ ألن توجههم منصرف 

 .فاستحقوا هذه النقمةإلى مصالحهم الشخصية، فهم استغلوا الدين لهذا األمر 
من سخرية القدر أن الساحة تنقلب رأسا على عقب بسبب العاصفة، إال أن الكوخ 

هد في المش -الذي يأوي إليه البر ومرجان ظل صامدا في وجه جبروت العاصفة 
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وهذا يرمز إلى أن الخير مهما كان شكله ولونه وهيئته إال أنه أقوى  -الخامس 
 .شكله الذي يوحي بالضعف والوهنمن كل شيء على الرغم من 

ولعل هذا الكوخ ليس هو نفسه في المشهد الثالث، بالنظر إلى المدة التي قضاها 
المشهد الرابع إلى وقت المشهد الخامس (وهي مدة مقدsرة بشهر واحد)، أي أنه 
قد يكون مرجان أعاد بناء الكوخ، وحتى لو حدث هذا األمر فإن ذلك يدل على 

 .ير الذي يقف على قدميه من جديد وإن� واجه مصاعب الدنيا قاطبةقوة أساس الخ
في المشهد السادس، وكر األسد هو المكان، مجلس الحربة وأعوانه. ولم يذكر 
الكاتب المكان صراحة في هذا المشهد وإنما اكتفى بذكر شيء يدل عليه وهو 

نها حربة؛ أل(الكرسي الذي له طابع خاص) وكأنs الكاتب استثقل كلمة مجلس ال
تُشعر الناس بتمايز طبقي، كما أنه جعلها مطلقة هكذا؛ ليتيح مجاال للمخرج 
ليتصرف بالديكور كيفما شاء، بحيث يستطيع المخرج أن يجعل المسرح في هذا 
الموقف جميال ولكن يكتسحه بعض السواد الذي يدل على خبث سريرة الحربة 

 .وجهل أعوانه
الضوء على بيت الهامة. ولعل الكاتب يقصد بذلك  أما المشهد السابع فقد سلَّط

غرفة الهامة في بيت والدها. فهو فصل غرفة الهامة عن بيت غنام، لكي يقول 
إن هذا البيت الذي يمثل الوكر الثاني في دلمون للشر وقهر الناس هو بيت 
يحتوي على الصفاء والنقاء بسبب وجود الطرف الثاني لمعادلة الخير المعقودة 

 .«الهامة«و » البر« بين
المشهد الثامن مكان البر هو الكوخ. هذه المرة الكوخ له دالالت مختلفة؛ ألن 
الكوخ يمثل حالة البر النفسية؛ بحيث إن البر كان وحيدا في ذلك الوقت، يعيش 
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صراعا مع نفسه، يتأمل حالته التي غدت ال فائدة منها، لدرجة أنه يضرب رأسه 
وق، بل جعل مكانه ليس الكوخ بل أضيق من هذا، وينادي الموت بصوت مخن

 :حيث جعل فراشه المصنوع من الحبل هو مكانه، يقول البر
البر: ما جدواي اآلن هنا. ما جدوى اإلنسان إذا ال يقدر أن يتحرsك. أو ينطق 
أو يفعل شيئا أو... (يضرب رأسه) أوليس الموت جميال حين يكون المرء بال 

ث يشاء. أال يا موت تعال إليk. إذا لم تأت إليk ستدفعني ساق تقدر أن تأخذه حي
 .نحوك يا موت تعال. (يضرب رأسه مرة أخرى) يا موت تعال

أما المشهد التاسع كان المكان ساحل البحر، هو بالنسبة إلى البحsارة يعتبر المتنفس 
ل ساحالوحيد لهم، هو عملهم الشاق اللذيذ، الذي ينسون همومهم عند لقائه. هذا ال

يمتص ألم الناس ويبثه للبحر؛ ألن البحر أوسع منه، ولكن لألسف إن البحر 
غدsار، ب|خ�َل عليهم حتى بسمكاته الشحيحة. وهذا يدل على شدة الفقر الذي يعاني 
منه أهل دلمون، بل يدل على تسليمهم الذليل لقوى الشر المستبدة ويتبsن ذلك من 

 :خالل الموقف التالي
 .هد بحسرة) إيهالفاضل: (يتن

 : ما بك يالفاضل؟2بحار
الفاضل: البرد يزيد وأسماك البحر تشح ونحن السماكين أياد� صخَّرها الوقت فما 

 ...عادت تنفع شيئا. وأخاف على األطفال من الميتة جوعا. فأمير الصيد
: بالطبع يساعدنا. ماذا نبغي أكثر من هذا (ساخرا) يعطينا في فصل 3بحار

 .كي يأخذ هامورا الصيد (عفاطي)
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) يخاف من ذكر همومه أمام البحر 2من خالل هذا الموقف يتبيsن لنا أن البحار (
خوفا من أميره، وهو مستعد أن يقول إنه بخير وعلى ما يWرام حتى وإن� كان 
جلدا على عظم. وما كان من الكاتب أن يذكر هذا الموقف إال لكي يقول بأن 

الذل حول أعناقهم خوفا من السلطة المستبدة هناك فئة من الناس يضعون حبل 
من جهة والخوف من الجوع األشد من جهة أخرى. وال ننسى أن هناك فئة من 

 .الناس وعيت تماما لما يحدث ولكنها ال تقوى على المواجهة
المشهد العاشر مكانه تلة للقاء المحبين، هذه التلة ترمز إلى البعد عن الناس 

ترف بحبه إلى اآلن. كما أنها ترمز إلى الهدوء وسماع سوى الحبيب الذي لم يع
صوت الحبيب وحده، والتراقص على نغمات صوته المختلفة، هذه المشاعر 
اللذيذة الممزوجة بالحب والخوف معا وبث الهموم لبعضهما بعضا. من هذه التلة 
زرع البر قمحه الموروث عن أمه الدلمونية، هذه القمحات هي بذرة الحب 

على أرض دلمون. األمل المفقود ينبت من هذه التلة، أمل األجيال في  األولى
 .الحرية المغتصبة من ق�بل القوى الكبرى على هذه األرض المقدسة

في المشهد الحادي عشر تظهر الهامة في غرفتها، تلك الغرفة هي ملتقى قطبي 
ر غرفة نوالصراع على الهامة، وهما الليث والبر. كان الليث يحاول أن يجعل ال

حبه مع الهامة ولكن الهامة مدركة أن حبه ال يمكن أن يصل إلى درجة الحب 
الحق؛ ألن حبه مقرون بالمصلحة ومتى ما ذهبت المصلحة ذهب حبه أدراج 
الرياح. أما البر الذي عرف درجات الحب جميعا وضحsى بالنفس من أجل الهامة 

منعه من ذلك وكذلك حرsاس فيتمنَّى أن يستطيع دخول الغرفة ولكن إيمانه ي
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القصر، فكان حديثه معها من الخارج وإلى الخارج حيث المكان األول أحلى 
 .(للحب األول (التلة

أما المشهد الثاني عشر فمكانه الساحل، وداللته تشبه سابقتها. رمزه الغدر 
والخيانة. وهذه الخيانة نابعة من أصحاب الذل والهوان، باعوا مبادئهم من أجل 

طعة لحم، إفشاء سر المحبين وحرمانهم من لحظاتهم الجميلة كان من أجل ق
قطعة لحم. قد نلتمس لهم عذرا في ذلك فقد أكل الجوع من لحمهم وشرب عليهم 

 .كأسا من الفقر
وفي المشهد الثالث عشر استخدم الكاتب كلمة منطقة زراعية بدل منطقة من 

البر يعيش اآلن حياة خضراء  الغابة حيث يعيشون، وكأنه أراد أن يقول إن
مملوءة بثمر الحب وال ينقصها إال سياج الزواج. ولكن سرعان ما يأخذنا الكاتب 

 :إلى صراع داخلي في قلب البر، صراع بين الحب والواقع
البر: نومw ال يأتيني وسرورw ليس يحل عليk. كنت األقول من قوالي األشعار 

حلَّ هالل الشهر لماذا حاصر شفتي  الدلمونية، كنت الصاخب مثل البحر إذا
 .الصمت وحوkل أيامي قارب صيد ال يقدر أن يترك منطقة الساحل

البر: ويحك يا بر، حديث اآلخر ال تسمع، أكال ال تأكل، كيف ستقدر أن تقتحم 
األيام وأنت غريبw حتى عن صوتك. كيف ستقدر أن تأخذ حقك من... حقي؟ 

الهامة، لكن كيف! وحيدw ال أهل وال أم وال  ال أبغي حقا، ال أطلب ثأرا، أبغي
 ...أخت وال

أما المشهد الرابع عشر فمكانه بيت غنام، بيت األحالم المعقودة على البنت 
الوحيدة التي ال تستطيع تحقيق هذه األحالم الجشعة في زيادة ما لدى عائلتها من 
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له شاهة  ي تنبهتبهائم بسبب حبها الصادق لذلك الشاب الفقير. هذا الحلم الخراف
أم الهامة وأدركت أنها كانت مخطئة فيه، ولكن غنام ما زال مصرا على تحقيق 

 .هذا الحلم مهما كان الثمن
المشهد الخامس عشر يحكي أن مكانه غرفة الهامة، بل سجن الهامة. لقد تغيرت 
داللة هذه الغرفة من الصفاء والنقاء إلى الظلم والقهر وضيق النفس من هذه 

يا بما ر|حبتْ، حتى الحجر بات محروما من النور، ظلمة نفس الهامة غطَّتْ الدن
جدران غرفتها وتطاول حتى أنه أراد الوصل إلى عنان السماء ولكن سجنها 

 .حال دون هذا األمر
المشهد السادس عشر مكانه الساحل. هذه المرة الساحل يمثل الحقيقة المWرsة 

ون أسيرة لدى اثنين (أمير المرعى وأمير المعروفة لدى الجميع بأن أرض دلم
الصيد) وأن الناس الجوعى ال يمكنهم الحياة دونهما، كما يمثل الساحل الغضب 
 .البحري الكائن في غضب الليث المحكوم على حبه بالموت سالفا قبل أن يWولد

أما المشهد السابع عشر مكانه ألَّا مكان، مساحته أرض دلمون بما ضاقت وبما 
. هذه العWمومية ترمز إلى الضياع الذي يعيشه البر في هذه اللحظات بعدما رحWبتْ

تنكَّر له أهل دلمون جميعا. كما أنها تحمل في طيsاتها رمز السياسة الخبيثة التي 
لها القدرة المسيطرة على عقول الناس بحيث تجعل من الناس لسانها الناطق 

 :بأفكارها الدنيئة
متحكمة في عقول الناس. كما أننا نالحظ أن الناس في هكذا تكون السياسة هي ال

هذه المرحلة ال يستطيعون مواجهة القوة الفتَّاكة التي تعصف بهم، لذا تراهم 
يبحثون عن أي شيء ليجعلونه سبب تعاستهم في الحياة. وهذا يتحقق من 
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 طريقين، إما أن يريدوا من ذلك أن تسمع القوى الكبرى في دلمون ما قالوه للبر
لكي ال يفقدوا رغيف الخبز، وإما أنهم من الجWهkاْل السWذج الذين يميلون مع كل 

 .ريح، فال يعرفون من هم وماذا يريدون وم|ن تكون دلمون
والمشهد الثامن عشر مكانه بيت غنام. ذلك البيت الذي يجب أن تكون داللته 

من صورة  الفرح باعتبار أن الليث سيتزوج الهامة ولكن... هذا المنزل جزء
جنائزيsة، فال األم تشعر بالفرح وال الهامة تحس بالسعادة، فعلى الرغم من الزينة 
التي تناثرت هنا وهناك إال أن أقمار الحزن ساعدت على تزيين هذا البيت 
بالكدر. هذا المكان ضي�ق ويعكس ضيقه على نفوس أصحاب البيت جميعا دون 

لعرس بعد سعة مكان الخطوبة، وكأن استثناء أو قل العكس. جاء ضيق مكان ا
الكاتب أراد من الجمهور يتنبsأ بأن العرس لن يكتمل، وكأن الدنيا تتسع عندما 
تكون الهامة سعيدة ولكنها تضيق عندما تكون حزينة؛ ألن المكان لها ال ألحد� 

 .غيرها، فهي الخير، والخير سلطان األرض
ن. ي زWرِع فيها قمح الخير والعشق الدفيالمشهد األخير مكانه منبع الحب، التلة الت

هذا المكان على الرغم من اللحظات السعيدة التي عاشها البر والهامة إال أنه 
صار كئيبا كأنه ليل المريض. آه� أيتها الدنيا التعيسة حتى هذا المكان الجميل 
صار مقبرة لألحالم! هنا المكان يرمز إلى الصراع الداخلي الذي يعيشه البر 

 :رقُّب� الهامة التي تأخرت في الحضور، من أجل لقاء الهياملت
البر: الشمس مضت للنوم ولم تأت الهامة، النجم سهيل هناك يطل عليs ولم تأت 
الهامة، هل شاهدها أحدw وهي تحاول أن تخرج؟ هل شكs الليث بها؟ ال، شيء 

ي مW أتركه فمن هذا لم يحدث، فلماذا السوء يوسوس في قلبي... سنابل أمي، حل
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دلمون قد يأتي شخص آخر، طفل، امرأة، رجل، ليواصل مشواراُ لم أكمله، أو 
 سيموت كأحالم لم تنضج في تربتها؟

نعم هنا لحظة النهاية والبداية، لحظة نهاية حلم األبطال وبداية جيل جديد يواصل 
م دمسيرة الخير التي بدأها أصحاب النور. في هذا المكان تروى سنابل العشق ب

العشَّاق، في أرضٍ ال تعترف بالحب، تعترف بالمال فقط. لقد اختلط الدم مع 
 .الدم وامتزج الدمع مع الحلم لنسمي هذه األرض برهامه

 :زمن البرهامة بين الرمز والحلم واألسطورة
لقد تنوعت هذه المسرحية من حيث أزمانها في المشاهد وكل زمن فيها يعكس 

لى المتذوق للشعر المسرحي أن يتعرف إلى هذه معاني خفيsة في النص، وع
كن حلما إذا أردت أن تكون األبد فالحلم هو «المعاني. والحلم... يقول أدونيس: 

وحده األبدي، أما المنطق فعدم وخالء. الحلم هو ذلك الزمن اآلخر الذي يختلف 
 .«عن الزمن الذي يجري ويمضي وينتهي

» حلما«مسرحيته أبدية، خالدة، فقد جعلها نعم، هكذا أراد الكاتب أن تكون 
ويتجلى هذا الحلم في أساس المسرحية ذاتها القائم على الخيال أو قل الحلم. كما 
أن المسرحية أسطورة ابتدعها الكاتب وشكَّلها في قالبٍ رائع، أي أنه ربط زمن 
المسرحية بالزمن الغابر من خالل تعريف كلود ليفي شتراوس لألسطورة بأنها 

، وربط المسرحية أيضا بزمن الحلم »وقائع يزعم بأنها حدثت منذ زمن بعيد«
من خالل اختالق قصة ال وجود لها في األساس، تحكي عن النواة األولى ألجيال 

 .أبدية على مر� األزمان كأبدية النور» البرهامة«المستقبل. وبهذا وذاك أصبحت 
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نs الكاتب أراد أن يبدأ المسرحية المشهد األول تدور أحداثه في وقت الصباح، كأ
بجوٍ هادئ يبعث على النفس االرتياح؛ ألن األحداث الدرامية لم تتصاعد بعد، 
فهو يريد إدخالنا في السلَّم الدرامي درجة، درجة، والصبح يدل على الصفاء 
والنقاء والنشاط ولكن سرعان ما يتدارك الكاتب هذا الصفاء بدخول العرsافة. فقد 

ا الصبح غائما يشوبه بعض الغموض الباعث على النفس الريبة والشك، جعل هذ
ولكن الكاتب ال يتنازل عن هذا الوقت في المشهد الثاني لكي يبدل الريبة والشك 
باليقين الجازم بأنs هناك مؤامرة تحاك خيوطها على الناس من ق�بل القوى 

 هد، إال أننا نكتشفالضاربة في البالد. لعل النيات غير واضحة في هذا المش
ظاهر ال«كذب الكهنة عندما خالفوا قراءة الكواكب لما قرأته العرsافة ألنها قالت: 

أي أنs هناك مزيجا جديدا ». أن هناك خليطا بين خيوط عطارد وخيوط المريخ
رأيت عطارد «من عطارد والمريخ مع وجود األخيرين. أما الكاهن األكبر فقال: 

. أي أنه جعل الكوكبين كوكبا واحدا. هنا تتجلى المؤامرة »يدخل في قلب المريخ
أكثر فالصبح فيه يبعث على الكدر والضيق. ولعل الكاتب أراد أن يقول إن 
المؤامرات والدسائس قد تُنفَّذ في و|ض|ح النهار وأمام مرأى ومسمع ورضا أيضا 

 .من الناس
يه يه. هذا الليل تتمازج فأما المشهد الثالث فاتخذ من الليل ستارا تدور أحداثه ف

دالالت مختلفة وهي االستياء والتذمر من الواقع ومن حالة االنتظار القاتل الذي 
يعيشه مرجان، وهناك داللة على الخوف من المستقبل أو قل الخوف من الغد. 

الذي حلم به البر، بأن مرجان سوف يبيع » الحلم«ويتمثل هذا الخوف من خالل 
ا، وزمن هذا الحلم يبعث على نفس البر أنولقد اختصر الكاتب الصداقة التي بينهم
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الزمن بين المشهد الثالث والمشهد الرابع يوما كامال عدا تلك الليلة الكبرى 
لخطوبة الليث والهامة. وكان الكاتب يريد من ذلك أن الزمن الفائت ال قيمة 

ى ام التي تمر علدرامية له، ولكن له قيمة عند الدلمونيين وهو أن هنا بعض األي
الناس ال يشعرون بها؛ ألنهم مشغولون بشيء أعظم من مصائبهم اليومية. وأهل 

ع وأهمها الجو -دلمون انشغلوا بهذه الخطوبة البراغماتية عن مشكالتهم اليومية 
وذلك لوجود حل مؤقت وهو طعام الخطوبة، لذلك لم يعيروا اهتماما لهذا  -

kل ذاك الطعام ومذاقهالوقت الماضي الذي قضوه في تخي. 
 .مختلفة من األحاسيس بالمستقبل واالطمئنان للصداقة التي تجمعهما

أما زمن المشهد الرابع فكان الليل، باعتبار أن الخطوبات عادة تقام في الليل من 
جهة، ومن الجهة األخرى فإن الليل له ميزة جميلة وهي أن أضواء الخطوبة 

س بهجة ، فكأنَّه يعك»الضدv يكشف حسنه الضدvف«الملونة تزهو أكثر في الليل 
األلوان الزاهية فرحا بهذا الزواج، ولكن العاصفة أحاطت األضواء الفرحة 
بالريح والتراب حتى خبا ذاك النور الساطع، فقد كان ليال مخيفا يحمل في جعبته 
 متناقضات العالم، ويجمع األضداد في وقت� واحد. ولكن هذا الليل يحمل حاالت

فرحة متمثلة في أن الهامة نجت من موت محقق بسبب البر، وحالة حزينة 
 .متمثلة في قلق الهامة على البر بعدما أنقذها من العمود المميت

أما المشهد الخامس فكان يستعيد الضياء، وزمنه الصبح المتأخر بعد شهر كامل؛ 
sأراد  الكاتب ألن البر بقي مريضا منذ وقت الحادث إلى الصبح الكئيب، وكأن

بهذه الفجوة الزمنية أن يقول إن الخير أو التجديد في العالم بصفة عامة، يقوم 
بعملٍ عظيم ومفاجئ، ولكن ينتابه بعد ذلك الخمول إلى قيام عملٍ عظيمٍ آخر، 
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فهو يريد أن يبعث رسالة إلى األشخاص الذين باستطاعتهم تغيير العالم عليهم 
تواصل وإال ذهب عملهم في مهب الريح. وهذا ما أن يجدvوا في العمل بشكلٍ م

حدث مع البر الذي لم يواصل قوته الجبارة التي أظهرها في الحفلة، فناله من 
ذلك الحزن واألسى بسبب قدميه الخاملتين، وبسبب تحكم القوى الدلمونية فيه، 
فكان حقا عليه أن يكون صبورا لكي ال يذهب عمله هباء، لدرجة أن الناس لم 

 .؛ ألنه لم يواصل المشوار الذي بدأه-إال الهامة  -ترفوا بعمل البر يع
والمشهد السادس أتى بعدما ضيsع وقته، جاء دون وقت، زمنه كل األزمان؛ ألن 
مجلس الطغيان والشر في دلمون قد يWعقد في أي لحظة، ولكن ليس معنى هذا 

ن في المسرحية أن المشهد جاء خاليا من الزمن بل على العكس، به أطول زم
كلها، وهو الوقت الذي قضاه الليث في صيد الناس واستعبادهم والمقدرة مدsته 
بشهرٍ كامل وهو نفسه الشهر الذي رقد فيه البر بسبب المرض وكأنs الكاتب 
أراد أن يقول إن الغفلة التي تصيب الخير بعد أول إنجاز لهم يكون فيها عمل 

التأهب للمواجهة في أي وقت، وعندما  الشر قائما على قدم وساق من أجل
يضرب الخير ضربة خفيفة يرى من الشر ضربات� قوية وموجعة لكي يتراجع 
عن الطريق الذي يسير فيه من أول مواجهة فاشلة سببها خمول الخير الذي ال 

 .يجب أن يتكاسل وال لحظة واحدة منذ إعالن الحرب إلى االنتصار
تابعا للمشهد السابق باعتبار أن الليث بعد مجيئه أما المشهد السابع فجاء زمانه 

من الصيد ذهب لرؤية الهامة، فالمسافر عندما يعود يلتقي بأهله، ومن المالحظ 
أن الكاتب سكت عن الزمن في هذا المشهد على الرغم من أنه يصرح بدليل 
واضح عليه، وهو أن الهامة قد اعتذرت من الليث بحجة التعب لكي تخلد إلى 
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م، أي أن الوقت كان مساء. ولعل الكاتب لم يذكر ذلك لكي ال تتكون عنده النو
فكرة بأن الليل الذي يجمع بين الليث والهامة هو ليل المحبين الطويل بل ليل 
مقيت يبعث على الضجر والبؤس لكال الطرفين، والليث يشعر أنه قد فقد الحب 

زينة؛ ألن الحب الذي كان الذي كان يرجو الوصول إليه. أما الهامة فقد كانت ح
يجمع بينها وبين الليث ليس إال ضبابا أقشعه ذاك العمود المنكسر في حفل 

 .الخطوبة البائسة
المشهد الثامن زمنه ليل كئيب يأخذ صاحبه إلى مقبرة األحالم. هذا ليل االنكسار 
الصامت الذي يأتي كفصل الشتاء القاتل لفصل الخريف، هذا ليل األسير، أسير 

صمت، أسير الجنون، أسير الوحدة القاتلة، أسير لكل شيء في الوجود حتى ال
 .لذاك الكوخ الكئيب، وقت لغلبة العبودية على الحرية

البر: ال أحد يقدر أن يفعل ما يبغي، ال أحد في الدنيا حرw، ال يمكن أن تصبح 
 احرا وأمامك عبدw، ال يمكن أن تصبح حرا ما دمت تعيش بعيدا عن نفسك، ماذ

 عن حلمك يا مرجان؟
أما المشهد التاسع فقد فتح ذراعيه للصبح الجديد مع حسرة في الفؤاد ودمعة في 
العين وقهقهات من القدر الحالك، هذا الصبح مأمور بالشغل. الشغل، ال شيء 
غير الشغل كما يقول الحربة. الصبح مجبور على الظهور على الرغم من كآبته، 

 .العمل على الرغم من جوعها مثلما البحارة مجبورة على
والمشهد العاشر فضsل أن يتوارى خلف ستار الليل، ستار القلوب المتلهفة إلى 
اللقاء، هذا اللقاء الذي يداخله تعب الحبيب عن مواصلة مشوار المسايرة للظروف 
الحالية. هكذا كانت الهامة تعبة من الحال التي هي عليها، فقد كان ليلها طويال 
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وصبحها كئيبا مثل الثاكل في أوقات العرس، فهي ال تستطيع أن تتحرر كالقسوة 
من شباك هذا الوقت؛ ألن األهل كلهم ممن ال يعترفون بالحب، ولكن الهامة في 
هذا الوقت تزرع مع البر حبات العشق األولى كسرا للظروف التي تحيل بينها 

 .وبين السعادة
لصبح المغاير لليل تماما، فالليل مع وأما المشهد الحادي عشر فغلَّف جوsه با 

الحبيب األوحد والصبح مع الخطيب األجبن الذي يزن الحب بالكيلو، وكأن الحب 
صندوق من التفاح متاح للجميع وبالسعر نفسه أيضا، ال يعلم أن الحب مشاعر 
ال تقاس بالمادة الفانية؛ ألن الحب أبدي. والليث ال يدرك أيضا أن المرأة يستحيل 

عشق رجال ال يستطيع حمايتها في وقت الشدة، كما أنه ال يدرك أن الحب أن ت
 .درجات وعلى قدر التضحية تأتي المحبة

المشهد الثاني عشر آثر الصبح على كل األوقات، ولكن هذا الصبح بدا بهيما 
يخيkم غدره المتطاوح هنا وهناك على أرجاء الساحل. هنا مربط الفرس. هذا 

وبكاء على البحارة التي أرادت إفشاء سر المحبين من الموقف، موقف حسرة 
أجل قطعة لحم، وآسفاه على الناس من الجوع. واهللا لو كان الفقر رجال لقتلته، 
أترى يستحق هذا الفتات بيع أرواح الناس؟ ال والذي نفسي بيده ال يستحق شيئا، 

كل عظمية إال أن الجوع قد أكل من أجسادهم ونال منهم ما نال حتى غدوا كهيا
 .مكسوة بالجلد الخشن

الوقت ذاته في المشهد الثالث عشر الصبح الحائر، تتملَّك البر في هذا الوقت 
الحيرة ماذا يفعل في الحب الذي اخترق جلده حتى عظامه، ال يعرف كيف يتدبsر 
أمره، فقد وقف عند مفترق الطريق فهو ال يستطيع مواصلة الدرب الشائك الذي 
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يستطيع العودة إلى النقطة التي بدأ منها، كما أن هذا الوقت يبعث سلكه، وال 
على الخوف من المستقبل المتمثل في المصير المرتقب، ويقف هذا الوقت موقف 

 .«الليثي«والشر » البري«المتفرج على الصراع الدائر بين الخير 
مر، أما المشهد الرابع عشر فقد كان زمنه الليل، ليل الالهث طوال سني الع

يركض خلف حلمٍ تبيsن بعد سنين أنه حلم تافه يحمل الجشع والطمع وحب جمع 
 .المال

شاهة: منهكة من هذا الركض اليومي وراء الماعز أو حلب األبقار وتهيئة 
الوجبات مع اإلشراف على الشيء المتحرك من بشر أو حيوان. أشعر أن العمر 

ي في األرض هنا وهناك، تعبتُ يغادرني يوما بعد اآلخر، وأنا كالمعتوهة أجر
 .من الركض يا غنام

المشهد الخامس عشر زمنه الليل. الليل الخانق الذي حبس القمر في ليلة تمامه 
في قبرٍ يسميه غرفة، منعوه حتى من الضياء الذي يستمده من الشمس لهذا غدا 
البدر مظلما، ولكن سرعان ما تبدد الظالم بسبب الشمس التي أتت تبحث عن 

لقمر المغيsب خلف ألواحٍ من الخشب ضWرِبتْ على النافذة. فها هو البر يطرق ا
قلب الهامة سائال يا حلم الضياء يا حين يلتحف السماء بحر الخليج أجبينني يا 
قرة العين، وكأنها بلسان الحال تقول: إلى هناك حيث مملكة العشق تنتظر، 

 .لنذهب لها
ار معاشا، هناك على ذاك الساحل حيث وأما المشهد السادس عشر فجعل النه

اجتماع البحارة للصيد، هناك م|ن يدرك حقيقة معادلة الجوع القاتلة التي فرضها 
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غنام والحربة على الناس، وأدراك المصير الذي سيلقاه كل من يخالف هذه 
 .المعادلة

 أما المشهد السابع عشر فوقته الليل، ليل الصراع المتأزم بين البر والناس بل
بين الدلموني وأهل دلمون. لقد تنكروا له مثلما تنكر الوقت له، هذا الوقت الذي 
محا تلك السنين التي قضاها البر في هذه األرض. وشاعت سياسة التضليل 
لعيون الناس حتى صارت مع الوقت تنعت البر بالغريب. ومثلما استطاع الوقت 

يامٍ له في طي النسيان في أأن يطمس هوية البر الدلمونية يستطيع أيضا أن يجع
 .معدودة

المشهد الثامن عشر زمانه الليل يحيط المكان من كل جانب. إنه وقت العرس 
المفروض المرفوض. هذا الليل الخانق حابس للدمعة وكأن حدثا عظيما سيحدث، 
ال بل حدث بالفعل. لقد هربت الهامة من أيدي الخطيب المنغمسة في الدماء إلى 

لمتقاطرة بماء النور الدلموني، ولكن الزمن دائما له لعبة تغير أيدي الحبيب ا
مجرى الحياة. نعم، لقد حال دون اللقاء في المشهد األخير، والهفتاه عليك يا 
زمن وعلى لعبتك القاتلة سوف تفرق الشمل، وتبعد األهل، وتكتفي بصمت 

 .الموت األخير للبر هامة
 .عينة بالناقد المسرحي ، احمد الشمالنوهنا نصل لتحليل المسرحية الشعرية مست
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 *نبذة قصيرة عن المسرحية:
تناقش قضايا الحب ، والعدل ، والحرية ، من خالل الرمز الذى يطرحه 

 الشخوص.
فهناك البطل البر الذى يقاوم كل صنوف القهر ويقف شامخا ضد جبروت الظلم 

عن قيم الحب ويعبر البر ، وع والتراجع عن مواقفه البطوليةويرفض الخن
 وهو يؤمن بان العدالة ستسود ويتحرر العبيد من قيود الظلم.، والحرية والحلم

وهناك شخصية الهامة رمز الكبرياء ، والسمو الروحي ، وايضا المقاومة لكل 
 فكون دماء االبرياء دونالجبابرة الذين يفرضون سطوتهم على الشعوب ، ويس

ة تجسد هموم الشعوب ، ونضالها، من هذه المسرحية االكثر من رائع، وجه حق
 اجل فجر يشرق ، يضئ ظلمات الياس والهزيمة في هذا العالم . 
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 المبحث الرابع
 المسرد

 
1928  

   498مدرسة الهداية الخليفية  –البحرين  –القاضي بأمر اهللا 
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1931  

  502تأليف عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –سيف الدولة بن حمدان 
 

1932 
 503مدرسة الهداية الخليفية  –البحرين  –داحس والغبراء 
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 504براهيم العريضا –البحرين  –واه معتصماه 
  505ابراهيم العريض –البحرين –مسرحية مترجمة عن بطل سويسري  –وليم تل 

 
1936 

 506عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –عبد الرحمن الداخل 
1938  

 507عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –الرشيد وشرلمان 
1939 

 508مدرسة الهداية الخليفية .  –البحرين  –دخول العرب لإلسالم 
1940 

 509عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –المعتصم باهللا 
 510عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –االمير غسان 

1941 
 511عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –مسرحية شعرية  –ابو عبد اهللا الصغير 

																																																								
 وقد اسلفت هذا.وهى من اشهر المسرحيات البحرينية  –الراعي ، لعلي المسرح في الوطن العربي 504
 نفس المرجع. 505
 الراعي ، لعلي المسرح في الوطن العربي 506
 نفس المرجع 507
 فيلم وثائقي –موقع الجزيرة يوتيوب  508
 الراعي.، لعلي ضافة الى المسرح في الوطن العربيا –المرجع نفسه  509
 نفس المرجع 510
 المرجع نفسه  511
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عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –مسرحية شعرية  –خروج العرب من االندلس 
512 

 513عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –مسرحية شعرية  –سقوط بغداد 
 514عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –مسرحية شعرية  –هوال كوخان 

 515الهداية الخليفية  –البحرين  –لقيط الصحراء 
 516الهداية الخليفية  –مسرحية ألحمد شوقي  –مجنون ليلي 

 
1941  

 لهداية الخليفية مدرسة ا –البحرين  –محبة الوالدين 
 517مدرسة الهداية الخليفية  –البحرين  –في سبيل التاج 

 
1942 

مدرسة الهداية الخليفية  –رواية عصرية اجتماعية  –البحرين  –كلمة الخالص 
518 

																																																								
 الراعي ، لعلي المسرح في الوطن العربي 512
 نفس المرجع 513
 موسوعة جائزة عبد العزيز بن سعود.–المعجم  514
 الراعي ، لعلي المسرح في الوطن العربي 515
 المرجع نفسه  516
 الراعي ، لعلي المسرح في الوطن العربي 517
 موقع الجزيرة يوتيوب. 518
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 519عبد الرحمن المعاودة  –البحرين  –مسرحية شعرية  –جبلة بن االيهم 
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 521المعاودة 
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 526مدرسة النجاح االهلية  –البحرين  –في سبيل الراية العربية 
1944  

  527للمردي –البحرين  –دموع 
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1946 
 528للمردي  –البحرين  –نخب العدو 
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 530صالح المدني  –البحرين  –الضمير 
1967  
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 الخاتمة
 

، ، انهيت هذا البحث ، بكل ما فيه لقد  عم الفرح ، وسادت السعادة ، فبفضل اهللا
والباحث اخير ما يكون حين يستفيد ، ويفيد ، مما تعلم ، وبحث ، وانى ال ارى 
بحثى شامال ، متكامال ، ولكنى حاولت ال ظهاره ، في ابهى الصور واحالها ، 

د هو شدة التعب ، والمشقة ، ألكون راضية عن نفسي ، فبرهان العمل الجي
ففرحة النجاح المكتسب ال تعادلها فرحة ، صحيح ان البحرين بلد صغير ولكن 
منها ، ظهر المسرح ألول مرة في الخليج العربي ، فال تستصغرن االشياء فان 

جة على  ة هي خير نتيشيئا صغير يصنع جيل معلومات كبير ، فالحكمة المستفاد
وسعيه حثيثا لنيل االفضل ، والبحث عن كنوز العلم المتقن ،  عمل  المرء

 المكنونة دون ياس او تذمر مهما كانت الرحلة صعبة ، وبها مشقات كثر .
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 23م الموافق  2018ديسمبر  1السبت  14862مجلة أخبار الخليج العدد  -

 ھ 1440ربيع االول 
 م 2015وكالة الصحافة العربية تاريخ النشر  -
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 المعجم (موسوعة جائزة عبد العزيز بن سعود) -
 منتدى الكتاب العربي (موقع الكتروني) -
 اكتوبر 23يوم االحد الموافق  2016مجلة االيام  -
 freq-http://ahmn.tv/docموقع الجزيرة يوتيوب  -
 مجلة الوسط موقع الكتروني  -
 مواقع الكترونية  -
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 قائمة المحتويات
  

 الصفحة الموضوع
  مقدمة الكتاب

 ٢ ................................................د. كمال غنيم أ.
 

 )في عصر الدول واإلمارات الثاني السعوديةالفصل األول (المسرحية 
 ٥ ............................................ األشقرجمال تهاني 

 ٧ المقدمة ........................................................
 ٩ ...السعودية .: الحركة المسرحية الفنية في المبحث األول -

 ٣٠ .............. السعوديةالمبحث الثاني: المسرحية األدبية  -

 ٥٣ : المسرد ................................الثالثالمبحث  -

 ٧١ ..........................................المصادر والمراجع ..
  

 )في عصر الدول واإلمارات الثاني القطريةالفصل الثاني (المسرحية 
 ٧٢ .........................................نعمان علوان.....آمال 

 ٧٤ المقدمة.........................................................
 ٧٦ .....قطر....: الحركة المسرحية الفنية في المبحث األول -
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 ١٠٣ .............القطرية ..المبحث الثاني: المسرحية األدبية  -

 ١١٢ الثالث: المسرد ................................المبحث  -

 ١١٤ الخاتمة ........................................................

 ١١٧ المصادر والمراجع ............................................
 

 )في عصر الدول واإلمارات الثاني الكـويتيةالفصل الثالث (المسرحية 
 ١٢٠ ........................................هبة محمود األسطل ....

 ١٢٢ المقدمة.........................................................
 ١٢٩ ..... الكويت: الحركة المسرحية الفنية في المبحث األول -

 ١٦٩ ............... الكويتيةالمبحث الثاني: المسرحية األدبية  -

 ٢٦٥ .........) ..تـاتـانـياالمبحث الثالث: تحليل مسرحية ( -

 ٢٩٣ المبحث الرابع: المسرد ................................ -

 ٣٠١ الخاتمة ........................................................

 ٣٠٨ المصادر والمراجع ............................................
 

 )في عصر الدول واإلمارات الثاني اليــمنيةالفصل الرابع (المسرحية 
 ٣١٢ ........................................... إسالم تيسير بعلوشة
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 ٣١٤ المقدمة.........................................................
 ٣١٥ .... اليـمنية: الحركة المسرحية الفنية في المبحث األول -

 ٣٣٠ ....المسرحية األدبية اليـمنية ...........المبحث الثاني:  -

 ٣٥٨ المبحث الثالث: المسرد ................................ -

 ٣٦٥ ملحق المسرد ..................................................
 

 )الثانيفي عصر الدول واإلمارات  البحرينيةالفصل الخامس (المسرحية 
 ٣٦٨ ......................................... هند عبد العزيز ضهير

 ٣٧٠ المقدمة.........................................................
 ٣٧٥ ..... البحرين: الحركة المسرحية الفنية في المبحث األول -

 ٣٩٣ ............. البحرينيةالمبحث الثاني: المسرحية األدبية  -

 ٤٠١ ............. )البر هامةالمبحث الثالث: تحليل مسرحية ( -

 ٤٤٢ المبحث الرابع: المسرد ................................ -

 ٤٤٩ الخاتمة ........................................................
 ٤٥٠ ............................................المصادر والمراجع 

 ٤٥٢ قائمة المحتويات ...............................................
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 حمد اهللاــم بـت
لالجزء األو



 


