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ذ فشجأ  ومعشخُاجه لفٍش

 ؼىحر  هلُىىىماٌ

 ، الهىضم، ٦حرال٧لُت الجامٗت، جغوهيخبر ٢ؿم الٗغبُت، باخض، 

 

ض   ىا اإلاؿغح مغ٢ـؤلٍٟغ  ٞغط واخض مً ؤَم ٦خاب اإلاؿغخُاث ألانلُحن الظًً قٞغ

٢ام ببظ٫ ٢هاعي ظهضٍ ألن جهبذ . الٗغبي في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغً

الٗغبُت ممشلت وم٣غوئة ومضعوؾت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٦جؼء مً  اإلاؿغخُاث

٤ حصجُ٘ وبزاعة اإلاؿغخُاث الٗاإلاُت. ووانل مداو  لخه لخد٤ُ٣ َظا الخلم ًٖ ٍَغ

الجُل الخضًض مً مىانغي اإلاؿغح. وفي الؿخِىاث، ٢ام ٞغط باإلاؿاَمت في اهبشا١ 

جها للمؿغح. وفي  خغ٦ت مؿغخُت معجبت في مهغ بال٣ُٗاث اإلامخاػة التي جم جضٍو

ت اإلاؿغح وبقما٫ الخهت ال٨بري   زما٫ َظا الى٢ذ، ٧ان مً ؤَضاٞه الهامت صم٣َغ

 اإلام٨ىت مً اإلاىاَىحن في بهخاظاجه ووكاَاجه. 

ذ فشج   ألفٍش

ض ٞغط ت ؤلٍٟغ في ٖاثلت مً الُب٣ت  ٦ٟغ الهُاصًً ٧اجب مهغي، ومً عواص ٦خاب اإلاؿغخُاث. ولض ٞغط في ٢ٍغ

ت ٖاممً في ٧لُت آلاصاب  ٞغط جسغط .م0636 ، ٖام)0(اإلاخىؾُت في مضًىت الؼ٢اػ١   .0616 ٢ؿم اللٛت ؤلاهجلحًز

ت ٞل٣ض ٧اهذ مٟخاخه  ٖما٢ت ض باإلاؿغح بضؤث ؤزىاء صعاؾخه اإلاضعؾُت مً زما٫ الخمشُل، وألهه صعؽ ؤلاهجلحًز ؤلٍٟغ

لخٗاَى ألاصب واإلاؿغح ؤلاهجلحزي أل٢ُابه مً ال٨خاب بضءا بك٨ؿبحر وبغهاعصقى وؤوؾ٩اع واًلض، زم ا٢ترب مً 

٤ُ الخ٨ُم.  ٖالم ت بٗض جسغظه خىاجٞى مل مضعؾا للٛت ؤلاهجلحًز ٧ان العجباَه بةخضي  .لي ؾذ ؾىىاثٖو

ت ؾببا في اٖخ٣اله أل٦ثر مً  )، وبٗض زغوظه خهل ٖلى مىدت جٟٙغ 0631 -0626ؾىىاث ( 2الخغ٧اث الِؿاٍع

 بالصخ٠ الٗغبُت ٞحها لىضن مً وػاعة الش٣اٞت، وجٟٙغ ل٨خابت اإلاؿغح، وؾاٞغ بلى
 
 ز٣اُٞا

 
ىا٥ ٖمل مدغعا ج٣لض . َو

اث٠ التي مً ؤَمها: ت، ومً زم مؿدكاع ؤصبي  بٌٗ الْى مؿدكاع بغامج الٟغ١ اإلاؿغخُت بالش٣اٞت الجماَحًر

ـ" ؾىت  ٖمل. 0663 للهُئت الٗامت للمؿغح واإلاىؾ٣ُى، زم مضًغ للمؿغح ال٩ىمُضي. ها٫ ظاثؼة "ؾلُان الَٗى

غان مؿدكاعا إلصاعة الش٣اٞت بمضًىت 0646وختى  0642بالجؼاثغ مً ٖام  لتربُت وإلصاعة الش٣اٞت بىػاعة ا َو

 3112والخٗلُم الٗالي. جىفى ٖام 
 
  .م ًٖ ؾخت وؾبٗحن ٖاما

جي ًٖ الًُٗ الضاثم "،نىث مهغ"خمشُل ؤو٫ مؿغخُخه ل 0623قهض الٗام  هًا٫ الىاؽ خى٫  وهي جإل٠ُ َو

ؾ٣ٍى ’  مؿغخُخهج٣ضًم ، جم م0624 ؾىتوفي  ).3(0623ٖام  ٖلى مهغ الٗضوان الشماسيفي بىعؾُٗض زما٫ 

ىن  جيباإلاؿ ‘ٖٞغ ىجئ ؤلٟغص بٗضم ال٣بى٫ لها لضي الى٣اص والجمهىع وعظا٫ الغ٢ابت ،غح الَى وفي طل٪ الخحن  .ٞو

ىن مهغ وجم اإلا٣اعهت بحن ؤزىاَىن أللٟغص والغثِـ  ٧اهذ بؾغاثُل صاثما حكحر بلى ظما٫ ٖبض الىانغ بٟٖغ

ت ؤن ج٩ىن ه٣ضا لغثاؾت ٖبض ول٨ً ؤلٟغص ؤزظ َظٍ اإلا٣اعهت بٗحن البؿاَت وؤزظَا عظا٫ الغ٢اب .اإلاٗانغ إلاهغ

                                                           
ٔ
 ، عاصمة زلافظة الشرقية،  مصر.غَتة يف شرق نيل دلتاوىي مدقنة ص     
ٕ
 ٚٔ-ٖٔم، لبنان، ص ٜٜٙٔقاقد دايب قاقد، فن ادلسرح عند الفرقد فرج، دار سعاد الصباح للنشر والتوزقع،      
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 مؿغخُاث ٖضةبخ٣ضًم  ٢ام ٞغطزم  .الىانغ ومباصثه م٘ ؤن الى٣اص لم ٣ًبلىا جغ٦ُبها ووظضوا مىايُٗها زُٟت

 0632( و"ؾلُمان الخلبي")، 0632: :خما١ بٛضاص" (مشل
 
) التي ٧اهذ بمشابت نُدت ًٚب يض املخّخل وجىاُوال

ت والٗض٫  ل٨ٟغة الخٍغ
 
 مباقغا

 
ؼي وجابٗه ٢ٟت"و ،و"ٖؿ٨غ وخغامُت" ،والاؾخ٣ما٫ ٞلؿُٟا  "ٖلى ظىاح الخبًر

غ ؾالم"و ،)0636( خىن "و، )0634( "الٍؼ ) التي سجلذ مدىت الكٗب الٟلؿُُجي والٛبن 0641(" الىاع والٍؼ

ض بلٟىع وختى الُىم  .الظي و٢٘ ٖلُه مىظ ٖو

 لى معشخُاجههٍشة وححزة إ

ض ٞغط ٦م ؿغحي ًغظ٘ الى ٢ضعجه ٖلى جإل٠ُ مؿغخُاث طاث جإمل ٞلؿٟي ٖم٤ُ بن مٗٓم اإلاحزاث الخانت أللٍٟغ

ضاص في الى٢ذ هٟؿه غ بإٖما٫ مؿغخُت ظُضة ؤلٖا هجضَا ؤصاءاث مؿغخُت ظظابت. هجض مؿغخُاجه ، والتي جخٞى

ج  م٨شٟت ٖلى الضوام ٖلى وظه جم جسُُِ ظمُ٘ ألاٞٗا٫ اإلاغؾىمت ٖلى اإلاؿغح بٗىاًت. هغي ٞغط ٣ًىم بخمٍؼ

الخُا٫ والىثر م٘ الكٗغ وألاًام الخايغة م٘ ألاًام اإلاايُت. وصخُذ ؤهه ٣ًىم بخ٨ش٠ُ الىا٢ٗت  الىا٢٘ م٘

اإلاؿغخُت بل ٣ًىم بخىؾُ٘ الخُا٫ اإلاؿغحي ٦ظل٪. ٣ًىم بسل٤ ؤٖما٫ مؿغخُت زاعظت ًٖ ؾبُل بوكاء 

اث صازلُت م٣ٗضة. ٞهى مماعؽ مؿغحي ٦ما ؤهه ٧اجب مؿغحي. ٞغط ٢ًاًا ٖالج  ذى قٗبى ٍوفى بَاع جاع  مهاٖع

٦ما نىىع بُىلت اإلا٣اومت  "،ؾلُمان الخلبى"و "ٖؿ٨غ وخغامُت"و "خما١ بٛضاص"ظخماُٖت في الٗضالت الا 

خىن "الٟلؿُُيُت فى   ". الىاع والٍؼ

دتم، َى 0623ٟغط ٦خبها ٖام لؤو٫ مؿغخُت  هي )0("نىث مهغ": ـىث مفش ىُ مؿٍغ مؿخىخاة مً  تَو

ت يض ٢ىاث الاخخما٫ اإلاؿغخُتهىع ج. م6230ٖام  ٖلى مهغ الٗضوان الشماسي الاهجلى  هًا٫ اإلا٣اومت اإلاهٍغ

 ٞغوؿُت. 

ىن  ىوياب )3(٦خب ٞغط َظٍ اإلاؿغخُت: ظلىه فِش ش مهغ الٟٖغ  . ؾخلهام جاٍع

صازل اإلاٗخ٣ل خُض ظغي ٖغيها َىا٥ ٢بل ؤن حٗغى ٖلى  )2(عاجٗخه "خما١ بٛضاص"ٞغط ٦خب : خلق بغذاد

ىوي بلي ؤل٠ لُلت ولُلت يوف ).1(م0631اإلاؿغح ال٣ىمي ٖام  ض ٞغط مً الترار الٟٖغ مً  "خما١ بٛضاص" جدى٫ ؤلٍٟغ

ألاو٫: بٗىىان )، 2(الخُا٫ الظي ًخ٩ىن مً َاب٣حن مىٟهلحن ٖلى ؤؾاؽ الترار ألاصبي في الٗهىع الىؾُى

اؾمُىا" َى صعامي مً ىت اليؿاء" مً ٦خاب ا، و خ٩اًت اللُالي الٗغبُت "ًىؾ٠ ٍو ملخاؾً وألايضاص الشاوى: "ٍػ

 للجاخٔ. 

مً ٢بل اإلاؿغح  0632 ٖامالتي جم جمشُلها في ال٣اَغة  )3(’ؾلُمان الخلبي‘ج٣ضم اإلاؿغخُت  :ظلُمان الخلبى

ذي ا بلى اإلاإؾاة واإلاىيٕى الخاٍع جي عظٖى غي مً الخلب الظي ٢ام باٚخُا٫  .الَى ؾلُمان َى اؾم الُالب ألاَػ

وج٣ضم اإلاؿغخُت . ٣0466ُاصة بىهىباعث خُىما عظ٘ َى بلى ٞغوؿا في ٖام ، ال٣اثض الظي والٍ الالٟغوسخي ٧لُبر

                                                           
ٔ
 ٗٛٔ-ٖٛٔ،ص ٜٜٓٔاذليئة ادلصرقة العامة للكتاب،  ( ،ٔٔ) مؤلفات الفرقد فرج، الفرقد ،فرج      
ٕ
 لسابقادلصدر ا     
ٖ
 مٜٛٛٔ،  اذليئة ادلصرقة العامة للكتاب ( ،ٔ) مؤلفات الفرقد فرج، الفرقد ،فرج     

4
    Dina A Amin, Alred Farag and Egyptian Theater, Syracuse university press, syracuse, new york, 2008, P 9 

 ٜٜٔ-ٜٚٔبع والنشر، ص دمحم مندور، يف ادلسرح ادلصري ادلعاصر، دار هنضة مصر للط      2

 
 ، مصر دار اذلالل  نشر ىف   ٙ
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خُا٫، وجهىع ؾلُمان ٧البُل اإلاإؾاوي  وج٣ىم بخدلُل الهغإ الضازلي  ،بٖاصة البىاء للى٢اج٘ التي ؤصث بلى الٚا

  .الظي ٌٗاهُه ٢بل

خىن: ٣ًضم . ُضاهُت لؤلٖما٫ الٟضاثُتًٖ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، بٗض مٗاٌكت م) 0ت(ؿغخَُظٍ اإلا٦خب  الىاس والٍض

غ ؤعيه مً ال٨ُان اإلاٛخهببٞغط نىعة اإلا٣اوم الٟلؿُُجي الشاثغ الظي ٌؿعى  والغمؼ فى اإلاؿغخُت . لى جدٍغ

خىن عمؼ ألاعى الُُبت اإلاباع٦ت ؤن ٌٗخمض ٖلى اإلاؿغحي ل٣ض ؤعاص . واضر ظلى ٞالىاع عمؼ اإلا٣اومت وال٨ٟاح، والٍؼ

وفى الجهاًت هغي ؤن ٞغط ٌكٗل هحران الشىعة . ؤخضار مؿغخُخه مً البضاًت بلى الجهاًتببغاػ وجىيُذ زِ عثِسخى فى 

ٞهى ًىاصي بًغوعة اإلا٣اومت الٟضاثُت . ٖلى الههُىهُت اإلاٗخضًت وبض عوح الخماؽ فى اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت

  .للكٗب الٟلؿُُجى والشىعة ٖلى بؾغاثُل

ججغي ؤخضاثها بال٣اَغة فى ال٣غن الشامً ٖكغ, بحن ؤمحرة ونٗلى٥ التى  )3(فى َظٍ اإلاؿغخُت: ألامحرة والفّلىن

 ،ج٣ضم املجخم٘و  ،الخُاة مخىا٢ًاثو  ،و٦خبى وشخاط, ٌٗبر ال٩اجب ًٖ عئٍخه للٗما٢ت بحن املخبحن, وخحرة ؤلاوؿان

ت والخإل٠ُ والغ٢ابتؤوجد٤ُ٣  ت, ٦ما ًُغح عؤًه فى اإلاٗٞغ  .خمامه فى الٗض٫ والخٍغ
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