
 

  

  املغاريب املرسح

العامل  ٕاىل،وهو فن شعيب انتقل 
  ن0.5 .عىل و#ه اخلصوصاململو�ی

و يه عبارة عن فن شعيب عرف يف املدن و القرى 0اصة مهنا السا*ات 
العمومIة و اOٔسواق الشعبیة ، یعرض فIه مجموGة من الفEانني Cٔعامهلم املمزية ، و لك ما ميتلكه من :ارات 

و جيّسدها حلاكTت  الرتاثیة و Qروهيا 
بgٔسلوبه معمتدا يف ذ] Gىل تعابري وcه و حراكت یدیه و جسده لكه ، موظفا يف لك ذ] طبقات صوته ، 

. ملتعة ٕاىل نفوسهم حماوال من 0الل لك ذ] Cٔن جيذب اهmم السامعني و املتفّر#ني لkشاطه الفين و ٕاد0ال ا

  ن0.5  .السارد لwٔ*داث اليت تقوم Gلهيا احلاكیة يف املرسح

وهو معروف 0اصة يف املرسح اجلزا}ري مyل الثالثیة 

هذه اOٔشاكل الفرجویة  مل ختلق Cٔد� وال 0لفت �را� شعبیا و فقط و ٕانّام ، :دت العقول واحلواس 
 لٕالق�ال Gىل فن ا�متثیل، Oٔهنا حتمل يف طیاهتا بذورا درامIة ، 
فال شك Cٔن خIال الظل Gىل س�Iل  املثال و ل�س احلرص هو Cٔكرث الفEون الشعبیة قر� من الشلك 

Cٔن فن املرسح �شgٔ يف العامل  مجهور الباحyني العرب و حىت املس�رشقني 

 امجلهوریة اجلزا}ریة ا�ميقراطیة الشعبیة
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،وهو فن شعيب انتقل اµیاليت هو الشخص صاحب خIال الظل
اململو�ی واش¢هتر به العرص بالد فارس عن طریق الهند Cٔو

و يه عبارة عن فن شعيب عرف يف املدن و القرى 0اصة مهنا السا*ات : و هو صاحب احللقة 
العمومIة و اOٔسواق الشعبیة ، یعرض فIه مجموGة من الفEانني Cٔعامهلم املمزية ، و لك ما ميتلكه من :ارات 

  ن0.5.    فEیة يف جمال احليك عن إال�س و اجلن و احلیوان 

حلاكTت  الرتاثیة و Qروهيا �متتع بقدرات فEیة مªعددة فهو حييك حاكTت من ا
بgٔسلوبه معمتدا يف ذ] Gىل تعابري وcه و حراكت یدیه و جسده لكه ، موظفا يف لك ذ] طبقات صوته ، 

حماوال من 0الل لك ذ] Cٔن جيذب اهmم السامعني و املتفّر#ني لkشاطه الفين و ٕاد0ال ا

السارد لwٔ*داث اليت تقوم Gلهيا احلاكیة يف املرسحا½ي Qروي احلاكیة مبعىن Cٓخر 

وهو معروف 0اصة يف املرسح اجلزا}ري مyل الثالثیة :مته تقدمي الشخصیات والتعریف هبا ، 
 ÁلوG جواد"الشهرية لعبد القادرOٔقوال ،اOٔن0.5. "وا�لثام ا  

  :ـ Gالقة اOٔشاكل الفرجویة العربیة بkشgٔة املرسح عند العرب

هذه اOٔشاكل الفرجویة  مل ختلق Cٔد� وال 0لفت �را� شعبیا و فقط و ٕانّام ، :دت العقول واحلواس 
لٕالق�ال Gىل فن ا�متثیل، Oٔهنا حتمل يف طیاهتا بذورا درامIة ، 
فال شك Cٔن خIال الظل Gىل س�Iل  املثال و ل�س احلرص هو Cٔكرث الفEون الشعبیة قر� من الشلك 

مجهور الباحyني العرب و حىت املس�رشقني املرسÅ احلدیث ، و يف هذا Qرى 

  هين �رمية : اOٔس¢تاذة 
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  نقاط60: 1اجلواب

اµیاليت هو الشخص صاحب خIال الظلـ 
Cٔو الصني نم إالساليم

و هو صاحب احللقة  ـ احلالیقي
العمومIة و اOٔسواق الشعبیة ، یعرض فIه مجموGة من الفEانني Cٔعامهلم املمزية ، و لك ما ميتلكه من :ارات 

فEیة يف جمال احليك عن إال�س و اجلن و احلیوان 

�متتع بقدرات فEیة مªعددة فهو حييك حاكTت من اخشصّیة : ـ احلكوايت 

بgٔسلوبه معمتدا يف ذ] Gىل تعابري وcه و حراكت یدیه و جسده لكه ، موظفا يف لك ذ] طبقات صوته ، 
حماوال من 0الل لك ذ] Cٔن جيذب اهmم السامعني و املتفّر#ني لkشاطه الفين و ٕاد0ال ا

  ن0.5

ا½ي Qروي احلاكیة مبعىن Cٓخر هو و :ـ الراوي 

:مته تقدمي الشخصیات والتعریف هبا ، : القوال
 ÁلوG الشهرية لعبد القادر

ـ Gالقة اOٔشاكل الفرجویة العربیة بkشgٔة املرسح عند العرب  

هذه اOٔشاكل الفرجویة  مل ختلق Cٔد� وال 0لفت �را� شعبیا و فقط و ٕانّام ، :دت العقول واحلواس  ٕانّ    
لٕالق�ال Gىل فن ا�متثیل، Oٔهنا حتمل يف طیاهتا بذورا درامIة ، 
فال شك Cٔن خIال الظل Gىل س�Iل  املثال و ل�س احلرص هو Cٔكرث الفEون الشعبیة قر� من الشلك 

املرسÅ احلدیث ، و يف هذا Qرى 



ي یضاهیه  يف Cٔورو�، ٕاذ العريب احلدیث ن�ÌIة لتطوQر هذه الفEون الشعبیة ذات ا�منط الفرجوي، اOٔمر ا½
Cٔن هذا الفن املرسÅ هناك هو اس¢مترار �لمرسح إالغریقي ا½ي بقي یتطور ومير يف مرا*ل تطوره حىت 

ذ] یعين Cٔن املرسح اOٔورويب الیوم هو اس¢مترار �لمرسح اOٔورويب القدمي، . وصل ٕاىل ما وصل ٕالیه اOٓن
Cٔنّه ولید العرص احلدیث ا½ي اخªلطت فIه  العريب القدمي، و ب�Ñ املرسح العريب حصیح Cٔنّه مل یعرف يف العامل

احلضارة الرشقIة �لغربیة مو�ة املرسح العريب احلدیث، لكن ال ميكن جتاهل إالرث احلضاري العريب ا½ي 
0لّف لنا العدید من Cٔلوان الفر#ة ّ:دت لظهور املرسح العريب معوما واملرسح املغاريب بصفة 0اصة Oّٔن 

الظــــروف حتّمكت يف ول املغرب العريب فEفس العوامل و دشرتك للك من دول املرشق العريب و  م التارخي
  )ن 3.5(.        مغربÕهو   ي الوطن العريب مرشقه�شgٔة الفن املرسحــي �لك من شقــــ

 نقاط 7: 2اجلواب

املداح وكذا مراس¢مي الزواج لفر#ة الفEیة اكحلالیقي والقوال  و عرف املغاربة Cٔشاكال من عروض ومظاهر ا    
والرقص �خلیل ٕاىل àريها من مظاهر الفر#ة الفEیة وإالبداع الشفوي واOٔعیاد وÞحªفاالت الرمسیة والعزاء 

�سا*ة الفEا مبراâش ،وال ميكEنا فصل �Oٔسواق والسا*ات العامة ال�شخیص العفوي و يف طریقة ٕالقاء الشعر 
ملسار التارخيي �لمرسح املغاريب Oٔهنا �لفعل اكنت حتتوي Gىل عنارص هذه اOٔشاكل والعروض الفرجویة من ا
، فEحن عندما �سمع  و�شاهد تæ الطقوسوالرتانمي ا�یIkة ورقصات ا�راما رمغ Cٔهنا Cٔفعال ملظاهر الفر#ة 

والهقار وحمیطهام  وكذ] وجود رسومات مEقوشة Gىل خصور ج�ال الطاس¢یيل الفرح فٕاننا �شعر �ملتعة ،
 ما ق�ل مرسحIة ووجود Cٔشاكل  لكه *افزا لوجود العنرص ا�رايم، ومEطقة Cٔدرار �لصحراء اجلزا}ریة  اكن

yالل مIىل احياءات تعبريیة ذات طابع ،تؤكد لنا ذ]لكها الظل والقراقوز وس¢یدي الطلبة ٕاخل  خG واءهاªالح
مرسح ، حصیح ل�س �ملفهوم اOٔورويب ا½ي وصلنا عن احلضارة درايم مبا یصنع احملااكة �ملفهوم احلیقIقي �ل 

  . ÞغریقIة والرومانیة ولكهنا :دت ðشلك �بري لظهور املرسح عندï هیî وكتابة ومتثیال

  نقاط 7: 3اجلواب

 ٔO� مmا اهIدیة شامل ٕافریقIالنوم Áون و0اصة اكن حلاكم ا�وEاتصاالت  ،"یو� الثاين"دب والف ò فقد اكنت
Åبريا �لمیدان املرس�وهذا راجع لرتب�ªه وثقافªه اليت اك�س¢هبا يف هبو  ،ثقافIة مع ر#ال املرسح وCٔعطى اهmما 

عنه قائال بgٔنه ة زQز وخيربï دمحم ع، ثیل وCٔلف كتا� تناول فIه فن ا�راما روما ٕ�یطالیا، واكن هيوى ا�مت يفالقرص 
قرصه و#لب ٕاىل بالطه Cٔ*د مشاهري املمثلني يف ال�شخیص وهو اختذ ممثلني وممثالت ب

، اكن یو� الثاين یع�ش يف جو هیلیين مبعىن  یوïين الهmمه املمزي �ملرسح واكن ال "لیونطوسالرخيويس"
 úن7( ".لیون تیوس"یفارقه ممث(  

 


