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َيف
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َ

 مسيةأ  ىل إ   موك  دع  ي  
 

َيدَتقيَالدينـسع
المَ  َسرحَالحياةسرحَمنَمَ حياةَُ

 

 هات  وشخصي   هروف  وظأ  هسرح  عن مأ ندوٌة 
 ب قس  الفنن  في الجامع يؤأدِّيها طل   ومأشأاه دأ مختارٌة من مسرحياته

 

 راثه المسرحي  ـأأبرزأ المحط ات الفني  في تأ  د. إ كرام الأشقر:  الندوة:
 اـهـن ـ في زمأ تـأفأرُّدأها ها و صأ صائ  خأ  -  هأ المسرحي  ـتأـ غأ ـلأ  د. نبيل أأبن مراد:         

 منريس معلنف شرافإ   :المأشاهد المأسرحي 
 

 المركز ديرأ مأ  مسي أ ح الأ ــت  ـتأـ فيأ 
َبـيــريَزغـنــرَهـالشاع

َ
  1:16شباط  1 نــيــنــاءأ االثــســم :::6 الساع 

 من الشارع العام   ،سفلالأ المدخل  -رئاس  الجامع  مبنى  -ين هأنل رو  مسرح أأ 
 يروتــب -يط  قر 



ـه  هكذا رأأْوا مسأرأحأ
": "لقد دأو  تك "نخب العأ في مسرحي   "د ما قاله "وسي ردِّ في بعقلين، تأ هنا معنا  ك منتصبٌ ن  ، كأأ سمعأكأ "أأ  

م  صأرتأ  جهندأك  على التأنافه، وعلى هدْ ك ، فقأ جالسأ مأ  د ر الشيطا أ صأ ز، وتأ ني وادي الأرْ ك  يا بأ منازينأ خف ت 
 (.1551بعقلين  -غسا  تنيني" )غضاءلبأ وا رق أ والبليا والتفْ  نأ حأ ت بك  الم  حتى نزلأ    بعًضا،كبعض  

* * * 
الجامع   لدىما زال طالًبا  فندي تقي الدين،ب ق سعيد أأ الكاتب اللأ "لنال المحامي"،  مؤل ف رواي " 

ـدٌّ وانكبابٌ  ،بيروتفي ميركي  الأ  ملً  الحقيق أ جأ طابقأت لى تْأليفها ففطريٌّ إ   ه عاملٌ دفعأ  لكنه فًتى ال كالفتيا  بـه  ج 
 (.  1511 -مطرا  خليل في مقتبل الصبا") من شاب   خذونهوتفصيًل، خليقً  بأأ  تكن أ درًسا لبعض شينخنا يأْ 

* * * 
ل عندنا و  ، بل هن الدرامائي الأ ناجح ً  يات  ف مسرحل  من أأ  رأ يسعيد تقي الدين خ    إ   ذا قلتأ بالغ إ  ال أأ "  

عيد يجلس في لأنج سلكا     وعبارته الحديث . ولن كا  عندنا مسرحٌ بالته النث  ته ومخيِّ ـمن بعبقري  ؤْ في هذه الفترة. أأ 
 (. 1599 -مارو  عبند )منا الفن" هأ يها الناس وافْـ ات عظنا أأ ظارة "ويقنل للنأ  لى الجماهير من فنقأ ر إ  ف وينظأ الشرأ 

* * * 
 ح أ بالحياة، المجن    أ جأ رض، المختل  برائح  الأ  ذور، الفائح أ من الجأ  ، المقلنع أ  بأ ضأ المقتأ  الكلم أ نها "إ   

 (. :156 - عنادينسف تنفيق ) "ما ال يقنله سناه في كتابزها سعيد تقي الدين بـينج   ،سراربلى بالأ بالروح، الحأ 
* * * 

"، "حفن  ريح"، "غاب  الكافنر"، "المنب  قفل المدين "، نذ"، "غًدا نأ "لنال المحامي"، "نخب العدو 
 (.1561 - دونيسأأ " )الينم بعد لأ فأ قْ ن تـأ لأ فـأ بنابها ل المدين  وتفتح أأ تغس   مطرة  مأ  رياح   ذاتأ  نأصنصٌ 

* * * 
ع برغبته في وضْ  1596مامي سن  دبي  في سعيد تقي الدين، باح أأ "... والكتمال الشخصي  الأ  

ه في عبقريتأ  ب  صأ   يأ مره أأ واخر عأ ى في أأ ه، تمن  الشهرة باسم   ي  عالم ،في اختصاصه عن طبيب متفنِّق   مسرحي   
دب عن دنيا الأ  لأ حأ رأ ح، فـأ رأ سْ مأ تأ نه هن المنضنع الذي ل  يـأ . وفهمتأ الحًقا أأ ..هها فل تنتهي بنهايت  رثأ يأ  شاب   طبيب  

 (.1561 -محمد ينسف حمند و وريث" )أأ  نفسه من دو  وليد   عملقًا وليدأ 
* * * 

لى المعرف    إ  النهأ  ًفا شديدأ البصيرة، طليعًيا منفتًحا على المستقبل، مثق     سعيد تقي الدين نافذأ كا" 
ب على فن تدر  وأأ  درسأ لى لند  كي أأ رسلني إ  ع والدي ليأ وشج   ،عني كثيًرا على خنض عال  المسرحشج   .دوالتجدُّ 

ه على شارع المسرح بدل طلق اسم  تأهأ بإ  وعدْ  "مسرح المدين "تحنا ـمعاهده. وعندما افت ىرقالمسرح في أأ 
 (.1551 -شقر نضال الأ ) "دنامن بل ه باس  عبقري  اسمأ لنا ذا بد  إ   مانينر الرو مبراطنا الأ حْ سام  يفلْ  .نيا ـجنست



 يكتب عن المسرح سعيد تقي الدين
"، رائعً  يفتخرأ خْ بمسرحيتي "نأ  لى المسرح العربي  دفع إ  أأ   ي  أأ لغ  و  ي  كا ، في أأ   درامائي   يُّ بها أأ  ب العدو 
ْئنيلى المقابل . إ   دعنكأ عاء ضخم ، فأأ ادِّ  ت من فمي كلم أ جأ تدحرأ ْ  دك أأ لأ ن دار في خأ زما . ولئ      رائع   ي  بأأ  ج 

" حادثً  ومناقفأ خْ ها بــ"نأ لْ فرنجي  وقاب  إ   ،  ً وسلس فني ً  وشبك ً  ومفاجآت  وحركً  وتضاد  وأأشخاًصا كات  ون   ب العدو 
" تأ خْ "نأ  تجدْ      زق، لكنني واثٌق من أأ في روع  المأْ  ن  قد تكن  دو  بعضه   ء.شيْ  ن  في كل  هأ جملأ ضاهي أأ ب العدو 
 .جُّحـبأـ انتهى التأ  .طلقاء وعلى ال  ـنـثـبدو  است ،تعرفها رواي    نهاي    جملأ ها هي أأ نهايتأ 

* * * 
مام الجمهنر صأنأًرا من   يضعنا أأ روا أأ د  قْ نه  ل  يـأ أأ  عندنا،لفين المسرحيين ل المؤأ في فشأ  ل سبب  و  أأ     إ  

 نا منه النترأ سُّ مأ نه  ل  يأ ي أأ ، أأ مامه على المسرحا يجري أأ عم   نه غريبٌ أأ  ر هذا الجمهنرحياته الينمي ، فشعأ 
ق الملمنس  ال من مامه ما هن من الحقائضنا أأ   يعر  عليه  أأ    الشعب،هأ مأ   يفهأ فننا أأ ـلِّ راد مؤأ أأ  ذاإ  فاس. الحس  

 عيد التصن ر.غريب الخيال وال من بأ 
*** 

لنا   بْ تأ كْ نها ل  تأ ب  هي دو  الغاي  لأ ر  عأ و منضنع . المأ س  أأ و مقتبأ ب  أأ ر  عأ حدى ثلث: مأ إ   رواياتأنا التمثيلي أ 
 االلفظي فيه لعأبالت    لأ  اياترو لتلك ا لأ وبالتالي ال يمكن نقْ ، هه وعاداتأ ه ومعتقداتأ طبائعأ  شعب   ل  كأ ل  فأ نا تنافقأ وال 

قام  ة النحيدة ل  هي الماد  و  ،ب . تبقى التمثيليات المنضنع ر  عأ عن المأ  اس  ال تبتعد كثيرً المقتبأ و ه. ترجمتأ  تستحيلأ 
 نا.ق مسرحيات  خلأ نا حين نأ ـق مسرحأ خلأ المسرح. فنحن نأ  صرح  

* * * 
دوا ل  يقلِّ ، فلفينا  مؤأ عنه معظأ  لأ فأ غأ  مرٌ أأ  وهذا .د الحياة تقليًدا طبيعًيا  يتقل  أأ  ف المسرحي  ل    المؤأ مهم  

لى إ  ول لأ يره من الفصل اتن  بغأ حنا النفاء ال يأْ ذا مدأ كاء، فإ  ح وبأ من فرأ و ل، وهزْ  د  ـالحياة العادي  بما فيها من ج  
 المرغنب. ثيرأ أْ الت السامعن  ويخف   ل  ماسي  حتى يمأ ننا بالعبارات الحأ حأ منا الشجاع  نفأ ذا عظ  خير، وإ  الأ الفصل 

* * * 
ب هأ تنقضي فتذْ  ينمي ً  شاكلأ ها غًدا، تعالج مأ مرأ أأ  كأ مُّ هأ ك الينم وال يـأ رُّ سأ تأ  ننعا :واحدةٌ  التمثيلي أ  الرواياتأ  

ها ـتأـ منها طرحْ  تأ ذا فرغْ ها الينم فإ  ه بالجريدة تقرأأ شبأ نها أأ لأ  الصحافي "الرواي  يها "سم  أأ وهذه )ها معالجت   ةأ معها لذ  
ل في ص  عالج داًء تأأ ليل ، وهذه هي الدراما الخالدة، تأ  ل  ها كأ شاهدأ   تأ ى أأ ن  ــمأ ــتأ ــتأ ــفأ  شاهدها ليل ً خرى تأ ، والأ (انًباج
 الداء.هذا لند بخأ  خالدةً  ـتأـبقىنع البشري، فالن  
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