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الملخص
المالمحمنالكثیرجعبتھفيحملتحینماالعمانیةللبیئةحقیقیةصورةالعمانيالشعريالمسرحصورلقد

المسرحتطورفيبارزادورامجاالتھابمختلفالعمانیةالثقافةأدتوقدھذاوالمعاصرة،التراثیةالثقافیة
لذاجذابة.وعناصررائعةوظائفمنتؤدیھماحولالعمانيالجمھورمعھاتفاعلحینماالعمانيالشعري

فيونشأتھالشعريالمسرحومفھوموالمسرح،الشعربینالعالقةعنتتحدثسوفالدراسةھذهفإن
الشعریةاألسواقوھي:العماني،الشعريالمسرحفيالعمانیةالثقافةمظاھرأبرزوتتناولعمان،

األخرى،الشعبیةوالفنونالشعبيوالشعرالعمانیین،الشعراءودورالعمانیة،األدبیةوالمجالسالعمانیة،
منالكثیرطیاتھافيجمعتحینماوالوصفيالمنھجالدراسةھذهتنھجوسوف.العمانیةالشعبیةواألھازیج
المسرحتطلعاتأھمكشفإلىالدراسةوتھدفحیة.وعاداتوتقالیدتجاربمنالقیمةالمعلومات

بالمظاھرالعمانيالشعريالمسرحتأثرومدىوأحالمھ،وھمومھالشعبآالمعنوالتعبیرالعماني،
وعروضھ.الثقافیة العمانیة والتي كانت حاضرة وبقوة في نصوصھ

__________________________________________________

الشعبیة،الفنوناألدبیة،المجالسالشعریة،األسواقالثقافیة،البیئةالشعري،المسرح:المفتاحیةالكلمات
األھازیج الشعبیة.
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Summary

The Omani poetic theater portrayed a true picture of the Omani environment

when it carried in its repertoire many traditional and contemporary cultural

features. The Omani culture in its various fields played a prominent role in the

development of the Omani poetic theater when the Omani audience interacted

with it about its wonderful functions and attractive elements. Therefore, this

study will talk about the relationship between poetry and theater, the concept

of poetic theater and its emergence in Oman, and it will address the most

prominent aspects of Omani culture in the Omani poetic theater, namely:

Omani poetic markets, Omani literary councils, the role of Omani poets, folk

poetry and other folk arts, and songs Omani folk

This study will follow the descriptive approach when it has collected a lot of

valuable information from living experiences, traditions and customs. The study

aims to reveal the most important aspirations of the Omani theater, to express

the people's pain, concerns and dreams, and the extent to which the Omani

poetic theater was affected by the Omani cultural manifestations, which were

strongly present in its texts and performances.

Keywords: poetic theatre, cultural environment, poetry markets, literary

councils, folk arts, folk songs.
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المقدمة

خلقعملیةاإلنسانيالوجودمنوتجعلاإلنسان،تمثلعندماتبدعالتيالثقافیةالمنابرأحدالمسرحُیعد
وبالوجودبالجماھیر،ارتباطاًالفنونأبرزبینمنأنھكمافقط،مسرحاكونھیتجاوزفالمسرحمستمرة.

أمكانتمفرحةوالفعالیاتالمناسباتمختلفوفيیقدمونھاالتيوالمھرجاناتالجماعیة،للتجربةالحي
والتعلیم،والمشاھدةوالترجمة،النقلعبر،لثقافتناوصلتالتيوالفناألدبفروعأحدفالمسرحمحزنة.
االتصالوسائلانتشارمعآخربعدیوماتزدادجماھیریةقاعدةیشكلالمحلیةالبیئةمعبامتزاجھوأصبح

والخمسنیاتاألربعنیاتفياألولىالبدایاتمنذالزمنمنعقودمرورمعالحدیثةاإللكترونیةوالتواصل
3من القرن العشرین.

الشكلالمستوىعلىالتغّیراتمنالعدیدوالتطورالنشأةفتراتخاللالعمانيالمسرحعلىطرأوقدھذا
الواقعفيمنغمسةاجتماعیةظاھرةنشأتھمنذكانأّنھوذلكالداخلي،المضمونمستوىعلىأوالخارجي

وكوناجتماعیا،نتاجاغالبھافيفكانتواعیة،غیربطریقةأمواعیةبطریقةذلكأكانسواءاالجتماعي
بمجموعتتأّثرأنلزاماكانللمجتمع،المكّونةالعناصرمنعنصراممثلةالواقعفيمتجّذرةالظاھرةھذه
العمانيالشعريالمسرحُعرفإذتمّثالتھا،أبرزاالجتماعيوالتغییرتسّیره،التيالعاّمةالقوانینمن

إحداثفيبأخرىبطریقةمساھماكانكمالھ،الحاضنةالمجتمعاتعرفتھاالتيبالتغّیراتشبیھةبتغّیرات
بالمرحلةبدءامكّوناتھفيأووتطّورهنشأتھفيعرفالتياالجتماعیةوظیفتھإطارفياجتماعیةتغییرات

4اإلغریقیة األولى إلى یومنا ھذا.

مشكلة البحث

فإنلذااألخرى،العربیةبالمسرحیاتمقارنةالعمانیةالمسرحیةنشأةحداثةفيالبحثمشكلةتتبلور
فلمالشعریة،بالنصوصالمتعلقةالمسرحیاتفيخاصةوقلیلةنادرةالعمانیةالمسرحیةحولالدراسات

قمتالسببلھذاالعماني،المسرحيبالفنالمتعلقةالشعریةالنصوصفيشافیةكافیةدراسةھناكتكن
بإعداد ھذه الدراسة.

بتصرف.43صم)،1996للكتاب،العامةالمصریةالھیئةالقاھرة:(،المعاصرالنقدمناھجفضل،صالح4

فينشرتمقالة(الفعلاختیاروداللةالكلمةسیاقبینعمانسلطنةفيالمسرحیةالمھرجاناتنصوصالسیابيمحمدبنسعید3
بتصرف.alwatan.comالوطنصحیفةأشرعة)،م)،ملحق(2015ینایر18
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أسئلة البحث

عن التساؤالت البحثیة اآلتیة:یسعى الباحث بناًء على مشكلة ھذا البحث وأبعادھا لإلجابة

؟ما مفھوم المسرح الشعري.1

متى نشأ المسرح الشعري العماني؟ وكیف تطور وازدھر؟.2

ما العوامل المؤثرة في المسرح الشعري العماني؟.3

ما أبرز مالمح الثقافة في المسرح الشعري العماني؟.4

أھداف البحث

تحقیق جملة من األھداف، أھمھا ما یلي:یرنو الباحث من خالل محور اھتمامھ في ھذه الدراسة إلى

عرض شامل لمفھوم المسرح الشعري العماني ..1

بیان مرحلة نشأة المسرح الشعري العماني وتطوره وازدھاره..2

التطرق إلى العوامل المؤثرة في المسرح الشعري العماني..3

دراسة أبرز مالمح الثقافة في المسرحیة الشعریة العمانیة..4
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أوال: عالقة المسرح بالشعر

أالوتأثیراًوعیاًوأھمھاالفنونأرقىمنفنالقدممنذاتحادھماعننتجوقد،بالشعروطیدةعالقةللمسرح
وھذهالقدیم،الیونانيالعصرفيوذلكشعراًنشأقدنشأتھعندالمسرحوأنالشعري)،(المسرحوھو

یرىولذلكالعصور.أقدممنذوالباحثینالمسرحیةبالدراساتالمھتمینبالشغلتقدالوطیدةالعالقة
الحدیثلغةمعأمكنماتتكیفأداةھووإنماذاتھ،حدفيغایةلیسالمسرحفيالشعرأنھیجو""فیكتور

5".العادیة، وتجعل الفن المسرحي یحتل أعلى مكانة وأسماھا

والذائقةالرؤیالتكوینمھماجزءایشكالنألنھماأیضا؛وبالعكسبالشعرالبدءمنذالمسرحإرتبطوھكذا
فأولىلإلنسانالفعالالدینامیكيالتاریخفيوالمسرحالشعرأھمیةعلىیدللوھذالإلنسان،الجمالیة

دراماكانتاللوترغیاتأوالصفائحعلىُخطتالتيالقصائدوأولىشعراً،كانتالمسرحفيالحوارات
الدینيالمعبدفينشأالمسرحأنمنوبالرغم-تراجیدیة-.درامیةبرؤیاشعراًكانتلنقلأوشعریة،

التيالعالقةعنالماجديخزعلالعراقيأشاروقد6التراجیدیة.ركیزتھكانالشعرأنإالواألسطورة،
یقومومھًماضرورًیاالیومبینھمااللقاءیعّدإذبینھما،وثیقةالعالقة"إنقائال:مًعاوالمسرحالشعرتربط
یكونخصیبعمقوعلىوثروة،غنًىیزدادانأنأجلمنعمیقشوقوعلىوخصوبةمتبادلةندیةعلى
المسرحشحنةتكونمثلمافیھجدیدةروًحاوتبثُّالمسرحوتنشِّطتحفِّزالتيالكھربیةالروحمثلالشعرفیھ

7"عامًال على تخلیص الشعر من سكونھ وأحادیتھ وركون أدواتھ

الفّنوفيالشعرفيالعلیاالمرحلةتمثلالدراما(أن-م1831ـ1770(ھیغلاأللمانيالفیلسوفویرى
اعتبارإلىسعىھیغلفإنلذاالروحي،المضموننقلعلىالقادرةالتعبیروسیلةالحوارویعتبرعموماً،

وتھذیبوتوجیھھمالناسإلىللوصولمنھاالنطالقیمكنالذياألساسھووالمسرحالشعربینالجمعأن
8سلوكھم وتحسین ذائقتھم اللفظیة واللغویة.

كتابلقبحیث،ينالیوناالعھدمنذوجداالرتباطھذاأنالقولكنميفإنھبالشعر،الدراماارتباطوعن
كتابھيفأنشئت على یدي أرسطوأن قواعد الدراماىتذلك الوقت بالشعراء، حيفالدراما

بتصرفم.16/1/2018شوھد:دمشق،الوطن،جریدة،األساسھووالمسرحالشعربینالجمعالسح،محمدأحمد8
م.7/11/2018شوھد:الفلق،مجلة،الماجديخزعلالعراقيللمفكرالمسرحیةاألعمالفيقراءةالعرباوي،عزیز7
.11صم)،36،2011العدداألدبیة،طنجة(مجلة،والمسرحالشعرسوداني،فاضل6

م،1،2014طواإلعالم،للنشرشمسمؤسسةالقاھرة،العشرین،القرنمناألخیرالرابعفيمصرفيالشعريالمسرحفيالمفارقة5
.9ص
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9"فن الشعر"، ویدل ھذا على الثقة الوثیقة بین المسرح والشعر.

ھلاآلخر،علىأسبقأیھمادیدحتنستطیعالللنظر،الفتةوالمسرحالشعرنيبالعالقةظلتفقدذاهلو
عرفماأولبوصفھأسبقالشعرھلآخربوجھأمالشعر؟منالمسرحتولّدأمالمسرح،منالشعرتولَّد

؟ينالسیاق االجتماعي اإلنسايفاإلنسان من فنون القول؟ أم التمثیل بوصفھ مكونا غریزیا

ثانیا: مفھوم المسرح الشعري

طابعلھانثریةبلغةأوشعًرامكتوبةالمسرحیة"بأنھ:الشعريللمسرحتعریًفاالمسرحيالمعجمفيورد
الشعريوللمسرح10نثًرا".المكتوبوالمسرحشعًراالمكتوبالمسرحبینللتمییزالیوموتستخدمشعري،

الداللةوتسویقإلنتاجالخصبالمجالفھومتمیزةطبیعةذوداللیاًحقالًتجعلھالتيالصفاتمنمجموعة
مادة"فالشعرالدالالتوتصنیعإنتاجعلىمضافةقدراتمحالةالعلیھستضفيالشعریةالخاصیةفإن

والروحوالسردوالحبكةالحكایةالىیمیلثمیحدث،مقیداًغنائیاًثممطلقاً،غنائیاًیبدأالشعریةالخاصیة
11فیھ جذور تعد النواة الدرامیة األولى".القصصي والملحمي، ثم یقترب من الدراما عفویاً فتتولد

خاللمنالموسىخلیلاستطاعفقد،المسرحفيالمتعلقةخاصةاألدبیةالمفاھیمبعضبینفرقوھناك
الدراميوالنصوالمسرحالمسرحیةبیننفّرقأن"ینبغيفقال:الفروق،تلكعنالكشفالجادةمحاوالتھ
ونعنيیتمثل،ألنالقابلالمسرحيالنصبھاتعنيفالمسرحیةالشعري،والمسرحالمسرحي،والشعر
ونعنيوشروطھ،المسرحبتقنیةجمھورعلىومعروضاًخشبةعلىممثالًالمسرحيالنصالمسرح
المكتوبالنصفھوالمسرحيالشعرأمایمثل،ألنقابلأنھالضرورةمنلیسالذيالنصالدراميبالنص
النصبھتعنيالشعريوالمسرحالدرامي،والبناءوالصراعالحوارعلىتھمینفیھالغنائیةولكنشعراً،

لمصلحةویسیرھاالغنائیةالعناصرعلىیھیمنفیھالدراميالبناءألنللتمثیلقابلوھوشعراً،المكتوب
12التمثیل".

األحیانبعضفيوُیسمىاألدبیة،الفنونألوانمنلوٌنھوالشعريالمسرحبأنالقول:نستطیعھناومن
علىیعتمدالذيالفنوھوالدرامي،الشعرأوالشعریةالدراماأوالشعریةالمسرحیةأوالشعريالمسرح

خاللمنالكاتبأوالشاعریرویھمشھداتمثِّلوالتيالمسرحیة،كتابةفيالعموديغیرأوالعموديالشعر
عیونأمامعلىالمسرحیةأبطالوتحركاتأفعالخاللمنللنَّاسقصتھمغزىیوصلأنیریدالتيأفكاره

م)،1997العرب،الكتاباتحادمنشوراتم،(د)،تحلیل–نظیر–تاریخ(الحدیثالعربياالدبفيالمسرحیةالموسى،خلیل12
.3ص

.57صم)،1982للطباعة،الحریةداربغداد:(،العربيالشعرفيالدرامیةاالصولالخیاط،جالل،11

.281صم)،1،1997طلبنان،مكتبة(بیروت:،المسرحيالمعجمحسن،قصابوحنانالیاسماري10

19صم)،1،1997طللكتاب،العامةالمصریةالھیئةالقاھرة:(،والشعرالدرمابینالمونولوجفرحات،أسامة9
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معتتناسبنصوصخاللمنلھااإلعدادیتممسرحیةھيالشعریةفالمسرحیةمباشرة،الجمھور
الضوابط الشعریة كأساس لبناء النص المسرحي بصورة جیدة.

الروحیة،للمتعِةفضاٌءھوالمسرحألنعنھ،االستغناءیمكُنالمسرحيٌّأساٌسھوالّشعرأّنریبوال
المسرحیكونأنیجبالولكنالبشرّیة،للّنفسأّخاذةجاذبّیةمصدُرللشعِروألنوالشعورّیة.والنفسّیة،
وُیوھبلّذتُھ،الشعريالمسرحیكسبكيإّنماالخلیل،أوزانعلىیجريدراميوحوارنظٍمإلقاُءالشعري

13، وجوھُر اإلبداع.متعتھ فال بدَّ من الخیاِل اآلسر الذي ھو عیُن الفنِّ

ثالثا: نشأة المسرح الشعري

بالدفيلنشأتھاوكاناإلغریقیة،الشعریةالمسرحیاتھيالعربياألدبعرفھاالتيالمسرحیاتأقدمإن
كثیرةالمظاھرمتنوعةبالدھمطبیعةرأواألنھممتعددة؛بآلھةاإلغریقآمنفقدبعقائدھم،عالقةالیونان
فتوھمواجارفة،ووسیولقاصفة،ورعودجاریة،وأنھارمخضرة،وسفوحوكھوف،وتاللفجبالالتغیر،

الشعريوالمسرح14والعبادة.بالقرابینوتملّقوھافقدسوھاالطبیعیةالمظاھرھذهوراءخفیةقوىثمةأن
المسرحوتناولالمیالد،قبلالخامسالقرنحوالياألولىالمسرحیةاإلرھاصاتعرفقدالیوناني
تقدمكانتكماالدرامي،والتمثیلالدینیةالعروضمنھا:والتيالعروضمنأنواعاالیونانيالشعري

وبعد15ألفا.ثالثینیقربماتسعمسرحیةكبنایةإعدادهتموالذيأثیناومسرحالمیادینفياألنفةالعروض
المیالد،قبلالثالثالقرنفيإالالمسرحھذایتطورلمالذيالرومانيالمسرحظھرالزمنمنبفترةذلك
معوالتسلیةالترفیھوظیفةللمسرحكانكماكثیرة،كانتالتيالدینیةبالحفالتالمسرحھذاارتبطوقد

قبلالثانيالقرنمنذالقدیمةالرومانفيالمعروفالشعبيالشكلالكومیدیاوتعدالدنیویة.الحفالتانعقاد
16اإلغریقیة الجدیدة.المیالد، وقد ازدھرت مع بلوتوس وتیرینس المتأثرین بالكومیدیا

الثورةوعّمتالنھضةعصرإطاللحینإلىالوسطىالعصورطیلةالدینحبیسةظلتالمسرحیةإن
إلىالثقافيالمستوىدفعمماالوسطىالطبقةونشأتاالقتصادي،الّرخاءأثرمّماأوروبافيالصناعیة

فترةفيمرورهرغماألوروبیةالدولمعظمفيبالنموالمسرحفنأخذحینھا17المسرح.ضمنھومناألمام
یتجاوزأناستطاعولكنالدول،تلكبعضفياألھلیةالحروبنتیجةواالنحدار،باالنحطاطالفتراتمن

تلك الفترات، فنھض وعاد إلى سابق عھده .

.43صم(،1،2008طالّرایة،دار(عمان:،التعلیمفيوالمسرحالدرامامغلي،أبونبیللینا17

م14/7/2006شوھد:،www.diwanalarab.comإلكترونیة،نسخة،العالميالمسرحتاریخحمداوي،جمیل16
.31صم)،2001ط،دوالنشر،الطباعةلدنیاالوفاءدار(األسكندریة:،المسرحعلومإلىمدخلزلط،أحمد15

5صم)،2002العربي،الفكردارالقاھرة:(،وأصولھاوتاریخھانشأتھاالمسرحیةالدسوقي،عمر14

م.25/1/2009شوھد:اإلمارتیة،االتحادصحیفة،الذاتیةفيالغرقعنناتجةالعمانيالمسرحأزمة،الفھديصالح13
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منذالشامفيالمسرحعرفواالعربأنإلىالدارسینمنالكثیریذھبفإنھالعربيالمسرحإلىانتقلناوإذا
"إیطالیا،أوروبامنالنقاشمارونعادعندمام1848سنةوبالضبطمیالدي،عشرالتاسعالقرنمنتصف

الحدیثالعربيالمسرحتاریخفيدرامينصأولفعرضبیتھفيمسرحافأسسبیروتإلىفرنسا
وشرحوالتجریبوالتألیفواالقتباسكالترجمةالعربیةالتربةفيغربيفنأستأصلمنأولكانوبذلك

18نظریات المسرح الغربي وال سیما نظریات اإلخراج المسرحي"ـ

نابلیونحملةعبرالغربمعالثقافياالحتكاكنتیجةالعربیةالبالدفيالفعليالمسرحيالظھوروكان
تقدیمفيوبدأوالموسیقي،الغنائيمسرحھالقبانيخلیلأبوأسسسوریاوفيوالشام،مصرإلىبونابرت
عبدالحمیدالسلطانقامحیثمسرحھوجھفيوقفواالمتزمتینالدینرجاللكنوتاریخیة،تراثیةفرجات
یدعلىمصرفيالمسرحفنازدھرحیثبلده،ھجرإلىدفعھمماوإحراقھمسرحھبغلقالثاني

المصریین:والمبدعینأبیض(،وجورجالنقاش،وسلیمأنطوان،وفرجالقباني،خلیلالشامیین:(أبو
(یعقوب مصنوع، محمد عثمان جالل، توفیق الحكیم، شوقي).

رابعا: المسرح الشعري العماني

شّكلتوشعبیةدینیةظواھرھناكأننشیرأنبّدالُعمانسلطنةفيالمسرحعنالحدیثفيالبدءقبل
المجتمعات،ھذهبینمنكانتوُعمانمجتمعأوشعبألياألولىالمسرحیةللظواھراألولیةالمالمح
وخیالالحكواتي،أھمھا:منوالتيالتقلیدیةالشعبیةالظواھرھذهبعضتتداولالمجتمعاتتلكفيوكانت
وأنمامسرحي،كنشاطلیستتمارسكانتوالتيوغیرھا،واألراجیزالشعبیة،والقصصواألغاني،الظل
الفترة.تلكفيسائدةكانتالتيوالدینیةاالجتماعیةوالتقالیدالعاداتببعضوثیقاارتباطامرتبطةكانت
واألمثالوالحكایاتكاألغانيوالشعبیةالدینیةوالظواھرالموروثاتھذهمنالكثیرُعمانسلطنة"وفي

المیالد،وأعیادوالحصاد،الزواج،كعاداتوالتقالیدبالعاداتالعالقةذاتالممارساتبجانبالشعبیة
ولعلمختلفةبمناسباتالمرتبطةاألخرىالترفیھیةالفنونبجانبالبحروأغانيالشعبي،التطیبوعادات

النبويبالمولدالمرتبطالموالدعنیختلفوھوالزار/المالدوفنوتمثیل،عرائسالباقت/الباكتفن
المتنوعةالدینیةالشعبیةالظواھرمنوغیرھاوالعیالةوالرزحةالنیروزفنذلكإلىأضفالشریف،

األھمیةمنومرجعیةحدودبالثراءشكبالھوالتنوعھذاولعلالعمانیة،والجغرافیةالبیئاتبتنوع
االرتقاءفيُتسھمأنیجبالتيالمرجعیاتإحدىلتصبحإنجازهتممماأفضلبصورةمنھااالستفادة
توظیفھاإمكانیةمدىودراسةالحدیثةالمسرحیةوالمدارسبالنظریاتاألخذأھمیةمعالعمانيبالمسرح

النصخدمةفياألخرىوالدینیةالشعبیةوالممارساتوالظواھرالتراثھذامسرحیةفيمنھاواالستفادة
19والعرض المسرحي في ُعمان".

البلد؛ذلكفيوالمجتمعالفردعلىعامبشكلتنظرأنبّدالبلدأيفياالجتماعیةاألوضاععنالحدیثإن
فيكثیرةھيالتياالجتماعیةوالقضایاالمالمحتظھرخاللھماومناالجتماعي،المفھومأساسألنھما

أشرعةملحقالعمانیة(الوطنصحیفةفينشرت،التطورومراحلالبدایةالعمانيالمسرحبعنوان:عملورقةالحبسي،سیفمحمد19
.15/3/2012بتاریخ:شوھد،)

م.2،1980ط،25العددالكویت،واآلداب،والفنونللثقافةالوطنيالمجلسالمعرفة،عالم،العربيالوطنفيالمسرحالراعي،علي18
بتصرف
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یجدلمشكالتكموضوعاتویستعرضھایأخذھاأنبدورهالعمانيالمسرححاولالتيالعماني،مجتمعنا
المسرحيالنصفياالجتماعیةالمالمحالحبسي:"إنمحمدیقولالصددھذاوفيالمناسبة.الحلوللھا

المسرحتطرقوقدالعماني،للمجتمعوالتنمویةوالثقافیةاالجتماعیةللتغیراتمرافقةكانتالعماني
التركیزیتمخاللھمنالذياالجتماعي،التربويالمسرحوخاصةالمالمحھذهمنمجموعةإلىالمدرسي

20على السلوكیات االجتماعیة".

بتجربةالعمانيالمسرحمرَّلقدمرعوب:حاتمالتونسيالمسرحيیقولالعماني،المسرحتطوروعن
وھوالشارع،ومسرحوالكبارلالطفالالموجھالعربيالمھرجانخاللمنالسنواتھذهخاللفریدة

إلیھتطمحماخاللمنالعمانيللمسرحممیزالشيءھذاأنواعتبرللمسرحالدنفرقةاسستھمھرجان
أنھاالحظتھوماوغیرھاوتونسبالمغربمھرجاناتعدةفيحضورھالھاكانالتيالشبابیةالفرقةھذه

بفھمتجربتھاتثريجعلھامماالعربیة،المسرحیةالتجاربعلىللتعرفوالمثابرةالعملفيبالجدیةتمتاز
21كاریزما وآلیات اشتغال المھرجانات.

االتصالووسائلالثقافیةاألدواتأھمأحدیمثلزالماالعمانيالمسرحبأن:القولنستطیعھنامن
إلىالوصولتستطیعدرامیةقوالبفيالمجتمعقضایاومناقشةطرحعلىالقادرةوالجماھیريالجمعي

جمعياتصالوسیلةأولالمسرحكانوقدالوطني.والوعيالمعرفةوتشكیلالجماھیر،وقلوبعقول
االتصالوسائلمنشدیدةلمنافسةتعرضأنبعدحتىومكانتھبمكانھمحتفظاوظلالبشریةتعرفھ

22الجماھیري المرئیة والمسموعة، السینما والرادیو والتلفزیون.

منولعلالحیاة،مجاالتشتىفيُعمانفيالمسرحیةالحركةفيتؤثرأناستطاعتعواملھناكوأن
حیاةبجوانبوثیقااتصاالالمتصلةوخاصةوالحیاةالمجتمعمنقربااألكثركانتالثقافیةالعواملأبرزھا
لھاأنوأثبتتحدیثة،أمقدیمةأكانتسواءالعمانيالمسرحظھورفيكبیرةبصورةساھمتوقدالناس،

دورھا فعال وملموس كبیر في المسرح الشعري العماني.

خامسا: أبرز مالمح الثقافة في المسرح الشعري العماني

العمانیةالشعریةاألسواق.1

الشعرفتاریخاألن،إلىزالتوماالقدممنذمتأصلةفجذورهومكان،زمانكلفيحاضراالشعریظل
المنافسةأجلمنوالطوائفالقبائلبعضیمثلونالشعراءفیھایتجمعأسواقوجودعلىیشھدالعربي

م.7/1/2018شوھد:ُعمان،صحیفة،العمانيبالمسرحوالنھوضاالندماجثقافةنصر،حسني22

21 42صم)،2018نوفمبرالسادس،العدداإللكترونیة،آماد(مجلة،العمانیةوالفنوناآلدابالبدوي،نورة .

صم)،1،2016طاألدبي،المنتدىأقامھا(ندوة،المسرحيالنصفيالعمانيللمجتمعاالجتماعیةالمالمحالحبسي،سیفمحمد20
11
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سوقاألسواقتلكبینفمنقبائلھم،ومآثروأحسابھمبأنسابھمیفتخرونبینھمفیما(المبارزة)الشعریة
السوقفيالحاضرینالناسوكانالمجازوذاومَجّنةالجندلودومةبمكة،الجاھليالعصرفيعكاظ

السوریةاألدیبةتصفالصددھذافيالشعریة.والمسجالتالمبارزاتلتلكالمشاھدالجمھورھمیعتبرون
الفنونشتىمنالكثیرتعرضكانتاألسواق"فھذهقائلة:األسواقتلكفيیحدثماحولقواصھند

األسواق،فيبالشعرالمسیحالسیدآالمینشدونالمنشدونكانعشرالثالثالقرنفي23المسرحیة".
24ویقرنوھا بمواقف تمثیلیة صامتة.

"دبا"كسوقمھمسوقعنالمعلوماتمنالكثیرینقصنااإلسالمقبلالُعمانیةاألسواقفينبحثونحن
قدیمةحواضروھنسمائلأوكنزوىمدنوأناإلسالم،قبلالعمانیةاألسواقأھمكأحدیتوارددوماالذي

القرنوبدایةالثانيالقرننھایةبعدالمدینتانھاتانأصبحتاإلسالموبمجيءألنھأدبیةبمنتدیاتیتمتعنال
الثالثالقرنمنبدًءانزوىوأصبحتواألدباء،العلماءتستقطبُعمانیةوحواضرمراكزالھجريالثالث

25الُعمانیة.الھجري مركًزا دینًیا وتسنمت سمائل الدائرة الشعریة

الجزیرةفياألخرىالبالدمنبغیرھامقارنةالقیاسوافراألدبیةالعربأسواقمنعمانحظكانلقد
وعشرینواحدمنیقاربماذكروبعضھموالعشرة،الثمانیةبینمااألسواقھذهعددتراوحوقدالعربیة،

معولكنواألدبیة،الثقافیةحیاتھمتطوروفيولغتھم،العربعاداتتوحیدفيكبیراأثرالھاكانتسوقا
بالتالشياألسواقھذهأخذتالعرب،عندوالسیاسیةاالجتماعیةالحیاةمفاھیموتبّدلالعربيالمجتمعتغّیر

مااألسواقھذهومنالسنة.منمعینةوأیاممعینةمواضعفيُتقامموسمیةبأنھاعنھاوعرفواالندثار.
وقدُكلھا.الجزیرِةأطراِفِمْنالوافدوَنإلیھَیِفُدعاّماًكاَنماومنھاالقُرىمنیجاِوُرھاماعلىیقتصُركاَن
(المشقر)ثم(دوسة)،أولھاعشرة:الجاھلیةفيالعربأسواقأنمن(األنساب)كتابھفيالعوتبيذكر

ثم(الحجاز)،ثم(عكاظ)،ثمبحضرموت(الرابیة)ثم(عدن)،ثم(الشحر)،ثم(دبا)،ثم(صحار)،ثمبھجر،
26(الحضبة)."

األسواقتلكتاریخعبروالمسرحاألسواقبینمشتركةلغةھيالشعرمفردةإن"جواد:عبدالكریمیقول
فيالمسرحیبتعدالالیوموحتىبلالماضي،القرنعقودمنمتأخرةمراحلوحتىاألولىنشأتھامنذ

شوھد:مسقط،الوطن،بصحیفةأشرعةملحقفينشر،العربیةالجزیرةفيوالمجالسوالنوادياألدبیةاألسواقالشامسیة،وفاء26
م. بتصرف31/7/2016

.19،18صم)،46،2006العدد:(مسقط،الثقافیة،نزوىمجلة،اإلسالمقبلاألدبیةُعمانأسواقالمعمري،طالب25

م.2018العربیة،الصحافةوكالةالجیزة،الجوھري،د.عليودراسة:تقدیمیونس،كمالترجمة:أحمد،المسرحتاریخر.بینار،24
9صم)،1981اللبناني،الكتابداربیروت:(،العربيالمسرحإلىالمدخلقواص،ھند23
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بمضمونھاتقتربالتيتلكأيالشعریة،بالصورةیعرفماأومباشرةالشعراستخدامعنتجاربھبعض
مستوىعلىاإلیقاعتقتضیانفنیتینحالتینوالمسرحالشعرأنباعتبارالشعر.منآخرأوبشكلوأسلوبھا

27الجرس السمعي والحس الوجداني "

وجھاتیمثلونالذینالشعراءبینفالتنافسالمسرحيبالعرضأشبھاألسواقفيتحدثالتيالظاھرةإن
تختلفالخصبةدرامیةمادةیمثلأنیمكنیمثلونعمنوالذودالتمثیللھذاأنفسھمویعدونمختلفةنظر
الحي،اإلبداعيالمصدرھوفالشاعرالصنعة،محكممسرحيعرضفيكفعلالصراعجوھرعن

28المتطور حسب الموقف.والمتلقي ھم جمھور السوق، والقصیدة ھي النص المسرحي

الخصوصوجھعلىُعمانوفيالعامةالتقلیدیةاألسواقفيوحضورهالشعرموضوعإنالقول:خالصة
لھافاألسواقإنشاده،ومناسباتعدیدةشعریةوصورمتنوعةوبنیاتمختلفةأغراضمنیحتویھكانوما

ویتنافسیتبارىكفضاءالشعریةاالحتفاالتتحتضنأناستطاعتحیثوسیاسیة،واجتماعیةأدبیةأھمیة
بھاتصوغحواراتلبناءكأساسشاعرھالسانعلىوانتصاراتھاببطوالتھاتفتخرقبیلةفكلالشعراء،فیھ

والجلندىاألزدي،عمروبنالعورالشاعرھم:العمانیینالقدامىالشعراءأھمبینومنالدرامي،الحدث
الحركةفيتأثیرلھمكانالذینالشعراءمنوغیرھمالعتكيالنعمانبنوعقبةاألزدي،المستكبربن

العمانيالمجتمعرفدفيفاعلةبصورةأسھمتأدبیةكظاھرةاألسواقتلكخاللمنقدیماالعمانیةاألدبیة
.بمثل ھؤالء الشعراء في ذلك الوقت

(السبلة)العمانیةاألدبیةالمجالس.2

االلتقاءخاللمنبینھم،فیماالروابطتقویةعلىالدائمحرصھمھوالعمانیة،الثقافیةالحیاةمظاھرأبرزمن
منمختلفةأوقاتفيالقریةأوالبلدةأھلفیھیلتقيالذيالمكانویسمىواحد،مكانفيمعاوالجلوس

عنعبارةوھيالعمانیة)،(السبلةأوبالمجلساألحزان)أو(األفراحالمختلفةالمناسباتفياللقاءاتخالل
والجماعةالبلدة،أوالقریةفيأكثرأوواحدةسبلةتوجدوقدالناس،منكبیرلعددیتسعرحبمبنى

أدتوقدانشائھا.منالمقصودةاألھدافتحقیقمنالسبلةتتمكنكيوصیانتھاتجھیزھاعنمسؤولة
فيالمتحاوریناحتواءتتولىوكانتالمجتمعفياألھمیةبالغدوراالعمانیةالعامةالمجالسأوالسبلة

فيأفرادهسلوكإیقاعوضبطوعاداتھقیمھفيمتماسكمجتمعلبناءالبناءةبأفكارھموالسمومجاالتھا
فیصبالصوابإلیھیعودماوسرعانإالشخصعنھایشذالالتيوالمجتمعیةالدینیةالثقافةمنإطار

29إناؤه في الكل المجتمعي.

بتصرف.م.14/6/2018شوھد:العمانیة،الوطنصحیفة،المجتمعيودورھاالعمانیةالسبلة29
.31صالسابق،المرجع28

صم)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم27
33-34.
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حیثلھا،الجانبیةأواألمامیةالساحاتفيواألھازیجالفنونإلحیاءتستخدمحدیثاالعمانیةالسبلةأصبحت
واألحقاباألزمانخاللالمحیطةوالبیئةوالجماعاتاألفرادبینالتفاعلنتاجھيالتقلیدیةالفنونإن

بجنبتقاموأصبحتجیل،بعدجیالًالعمانیةاألجیالتوارثتھاالتيالفنونھذهعلىوللحفاظالماضیة
30المجالس لیجتمع أبناء األحیاء من أجل أن تستمر.

األحیاءفيمنتشرةفھيبالمسرحوعالقتھاأدبیةثقافیةاجتماعیةكظاھرةالعمانیةالسبلةأوالمجلسوحول
والحمیمیة،بالبساطةیمتازمجلسوالسبلةبآخر،أوبشكلباقیازالماوبعضھاتاریخیاالعریقةالعمانیة
تحتلالقصائدوكانتالسبلة،فيالتيالمحاوراتفيواالجتماعیةواألدبیةالفقھیةالقضایاتطرحوكانت

31مكانا بارزا في أحادیث السبلة".

یطرحالمبدعھوفیھافالشاعربالمسرحیةأشبھللعرضدارإلىتحّولتقدعنھاالقولنستطیعھنافالسبلة
المبدعبینوالعالقةالمجلسأوالسبلةحضورھموالجمھورشعره،خاللمنمجتمعھوھمومقضایاه

خالل التفاعل اإلنساني الشائق.والمتلقي ھي عالقة مباشرة حیة یغلب علیھا الحمیمیة من

العمانيالشعريالمسرحفيالشعراءدور.3

منلھلماالماضي،فيعلیھكانكماحالیاالعمانیةالثقافةمسارفيوبقوةحاضرایبقىالشعرتأثیرإن
وأحداثملحمیةببطوالتاسماءھمارتبطشعراءفھناككثیرة،مستویاتوعلىالعطاءوارفحضور
لماجیل،بعدلجیلوُتروىُتحكىسیرةشخصیتھممنوجعلتغنیة،خصبةمسرحیةمادةمنھاتشكلّت
فالشاعرالُعماني،المستوىعلىأمالعربيالمستوىعلىأكانسواءشجاعةمنالشخصیةتلكتحتویھ

عمھابنةمعقصتھوكانمقداما،بطالشاعراكانالمثالسبیلعلىالعبسي)شدادبن(عنترالجاھلي
الخصوصوجھعلىوأشعارهعامبشكلسیرتھحّولتفقدالكثیرون،وقرأھاعرفھاقدأحبھاالذي(عبلة)

العربیةالمسرحیةاألعمالمنالعشراتبالفعلصیغتالموضوعھذاوحولمسرحیة.درامیةمادةإلى

.39صم)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم31

م.4/12/2011شوھد:اإلماراتیة،االتحادصحیفة،ُعمانفيالشعبیةالمجالس30
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سیماالمعاصرةموضوعاتعلىكإسقاطاتوأشعارهسیرتھاستخدمتأومباشربشكلعنترةسیرةحول
32واالجتماعیة.تلك التي تتعرض للتمییز العنصري أو الفوارق الطبقیة

ومنبالبطوالتوحافلةطیبةسیرةلھمالذینالعمانیینالشعراءمنبالعدیدملئكذلكالعمانيالتاریخإن
والعالمةالشاعرھوالھجريعشرالحاديالقرنأواخرفيالفطاحلوالعربالُعمانیینالشعراءأشھر

فيوخاصةوانتصاراتھمالعمانیینتاریخشعرهخاللمنخلّدوالذيالمعولي)،سالمبنعبدهللابن(محمد
عبدهللابنمحمداألدیبكانلقد"عھدھم.فيالعمانیةالفتوحاتمجدعاصرمنوھوالیعاربةدولةعھد

مافكتبزمانھ،فيالعمانیینأبھرتالتيالشعریةاألسالیبمنالكثیرولھبحقعصرهشاعرالمعولي
نمطكانوالتيقصائده،فيوالحكمةالعذبةوالكلمةجداالفصیحةاللغةیملكالذيوھوغیرهعنیمیزه

ذلكإلىأشارمثلماالھجريعشرالحاديالقرنبنھایاتالعمانيالمجتمعفينوعھمناألولبعضھا
وكان:"(المعولي)دیوانمحققخفاجيعبدالمنعممحمدعنھیقول33السعدي".فھدالتاریخيالباحث

بھیجیشماوكلومشاعرهعواطفھعنالتعبیرعلىقادرةلغویةوملكةقویة،شعریةموھبةیملكالمعولي
الثقافاتمختلفووعىالشعري،العرببتراثألمَّوقدحافلةشعریةوتجاربانفعاالتمنصدره

وقصائدهالبلیغ،بشعرهعصرهفيالعربیةالجماھیریھزكبیًرا،شاعًرامنھجعلمماوالعربیة،اإلسالمیة
34جمیل، وفكر رفیع"الباھرة، وغرر مدائحھ الحافلة بكل معنى بدیع، وأسلوب

العمانیةالقصیدةوشیخكبیرشاعروھوالخلیلي،عليبنعبدهللالشیخالعمانیینالشعراءبینمنوكذلك
حتىالمعاني،وتصویراأللفاظسبكفيتمكنعنینمشعرهكانفقدالعشرین،القرنمنالثانيالنصففي
سیراھالشعرهفالمتتبعذلكفيمجاملةوالإطراءوالُعمان)،شعراء(شیخوالبیان)(بأمیرُسميأنھ

مالناتوضحوقصصمقاماتكتبفقدلھالوحیداألدبيالنتاجالشعرولیسناظریھ،أمامجلّیةحقیقة

م.7/10/2017شوھد:مسقط،الوطن،صحیفة،التاریخخلدھاوفكرعلممسیرةالمعوليمحمدالشاعر34
.م1/11/2018شوھد:مسقط،أثیر،موقع،المعوليللشیخالسنسنمئاتقبلالعمانيالشعرعجائبتاریخمنالبوسعیدي،نصر33

46ص،39م)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم32
بتصرف
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الشعراءألنمنازع،بالالعمانیةالقصیدةشیخالغزیر."فھواألدبمنالكبیرالشاعرھذاإلیھوصل
منواقتاتوابلغتھوتغذواقصیدتھظاللتحتونشأوامعطفھمنخرجواأغلبھمالمعاصرینالعمانیین
أنحًقاوالجمیل35یزالون".والالعمودیةالقصیدةبأھدابتعلقواالذینأولئكوباألخصقصائده،مفردات
مناطقإلىالتطرقمنتمنعھلمالتقلیدیةبیئتھأنواألجملالشعر،علىتقتصرلمالخلیليإبداعات
رائدُیعتبرمثًالفھوزمنھ.فيالسائدةالشعرأنماطوفقأوالقبلیةاالجتماعیةاألعرافوفقمحظورة

عصرمنأحداثھااستقىالتيوالملك)(جذیمةمسرحیةبتقدیمغیرهسبقألنھعمان؛فيالمسرحيالشعر
"ثابتِبــالملقباألزدي)العتكيجابربنكعببن(ثابتوھوآخرشاعروھناك36اإلسالم.ظھورقبلما
المثالیةإلىشغوفةنزعةمنبھیمتازبماوذلكدرامیا،نموذجایكونأنیصلحماسیرتھفينجدقطنة"بن

یحتذىورمزااإلنسانیةللشخصیةنموذجایصبحأنإلىالمستمروسعیھالكمال،بلوغالدؤوبةومحاولتھ
فرسانمنصلبشجاعفارسشاعرأنھعنھویذكرالصقالوي)(سعیدالمعاصرالشاعریصفھكما

ھناككانكما37خلت".قرناعشرثالثةإلىتاریخھویرجعوخراسانسمرقندفيقاتلواالذینالثغور
تمثلأنتصلحدرامیةمادةشعرھممننجعلأنیمكنناالتيأشعارھمفيأبدعوامتقدمونعمانیونشعراء

علىنسیروزاداُمعینالناوستكونالتاریخسطرھاالتيالعطرةوسیرتھمبطوالتھمخاللمنمسرحیا
مكانلھاوجدتالتيقصائدھمخاللمناستطاعوامعاصرونشعراءھناكأنإالبھ،ونفاخرفنفخرنھجھ
الوقتمرورمعأنھاإالمبدئیةتجاربعنعبارةكانتاألولىالوھلةففيالعماني،المسرحخشبةعلى

التاریخیةمسرحیتھفيالفھدي)(صالحالشاعرتجربةفكانتوالثبات،النجاحنحوطریقھاشقاستطاعت
مسرحیةوھيالعریمي)(سمیرللكاتبسقطرى""زھراءومسرحیةالحمداني"،البالطفي"مرافعات

وكذلكالمیالدي،العاشرالقرنفيمالكبنالصلتاإلمامحكمفترةفيالعمانيالتاریخعنتتحدث
وجدناوالتي"ترجمةعنتبحثقصیدة"بعنوان:قصیدتھفيالكلباني)عليبن(سالمالمعاصرالشاعر

38فیھا درامیا، فقد كانت تحكي الصراع العربي اإلسرائیلي.

مادةقصائدھمفيكانالذینوالمتأخرینالمتقدمینالعمانیینالشعراءجمیعذكربصددلسناھناونحن

(االجتماعیةالمختلفةالناسحیاةبجوانبالمرتبطالمعایشالواقعومنالتاریخ،مناستلھموھامسرحیة

یومناإلىزالومادورلھكانالعمانيالشاعرأنواإلثباتالتأكیدأردناوأنما)،...والسیاسیةوالدینیة

المسرحخشبةعلىتقَدمأنتصلحموضوعاتھافيالتيالمتنوعةبقصائدهالعمانيالمسرحرفدفيھذا

بعد توفر عناصر المسرحیة األساسیة.

األخرىالشعبیةوالفنونالشعبيالشعر.4

38 63م)،ص2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم

.48صم)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم37

م.16/2/2018شوھد:،10540العددالبحرینیة،األیامصحیفة،ُعمانشعراءوشیخالبیانأمیرالمدني،عبدهللا36

مسقط،الثقافیة،نزوىمجلة،العذبةبلغتھالبیانسحرالذيالعمانیةالقصیدةشیخالخلیليعبدهللالحضرمي،سلیمانبنمحمد35
م.1/10/2000شوھد:
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یعطيفھوالشعريالمسرحلحركةالمھمةالروافدمنواحًداُیعدُعمانسلطنةفيالشعبيالشعرإن
الیومیة،الشاعرحیاةلتفاصیلواقعیةصورةیقدمأنالشعبيالشعرویحاولوتنوًعا،ثراًءالثقافيالمشھد

الكتابةصنوفمنغیرهعنالشعبيالشعریمیزماوإنوحزنھ،وفرحھ،وھمھ،وأحالمھ،وتطلعاتھ،
أحداث وھموم یومیة.اإلبداعیة أنھ ترجمة حقیقیة فیما یفكر فیھ الشاعر من

بقواعدتقیّدهعدمورغمالمحلیة،اللھجةأوالعامةبلغةُیكتبالذيالشعرذلكھوالشعبي:"بالشعرویقصد
فيالشعبیةالفنونألوانمنأكثرأولونعلىوینسجمحددة،بأوزانمقیّدًأنھإالوحركاتھا،العربیةاللغة

39أفراد المجتمع العماني".ُعمان، أي أنھ قابل للتغني على فن من الفنون التي یتعاطاھا

الشاعر،منسجیةویخرجتكلف،دونیأتيألنھالمجتمع؛أحاسیسعنتعبیٌرھوالشعبيالشعرإن
الطبیعیةاألزماتتلكتجاهالعادياإلنسانوتصوراتمواقفجوانبھبینالشعرمنالنوعھذاویحمل

وسلوكوالنزاعاتاألمنیة،واألحوالكالتحوالت،السیاسیة،الظواھرأوواألعاصیر،المرض،مثل:منھا
وجھةمناألقلعلىیستقیم،الالشعبیةالفنونعنبمعزلالشعبيالشعردراسةإنوقیل40السلطة".

السماتمنالكثیرلھاظاھرةیشكالنمعاوأنھماوثیقا،بینھماالتالزمأنباعتبارالدرامیة،النظر
41المسرحیة.

المسرحفيالشعرتوظیفیمكن"الھنائیة:كاملةتقولالمسرحفيودورهالشعبيالشعرتأثیروحول
مرحلةمنذشعبیةقصائدوظفتالتيالعمانيالمسرحفيالتجاربمنالعدیدھناككانتوقدالنثري،

سالمالراحلالمطربسیرةتناولتالتيالشنفريمحمدللمخرجالمھاجر)(الطیرمسرحیةمثلالثمانینات
مشترًكاالمسرحيالعملیكونأنشأنوفيجواد،عبدالكریم(البراقع)مسرحیةوكذلكالصوري،راشد
المثالسبیلعلىباألساس،أیضاشاعرھوالمسرحيالكاتبیكونوقدوالشاعر،المسرحیةكاتببین

عليالشاعریضیفالصددھذاوفي42الشعریة".المسرحیاتمنالعدیدكتبالذيالفھديصالحالشاعر
المالمسةالطبیعةذاتالفنیةسماتھافيالشعبیةالقصیدة"تشتركقائال:الشأنھذافيالحارثيسالمبن

الجماليالحضورونفساللغةنفسیستخدمانفكالھماككل،الدراميوالعملالمسرحمعالناسحیاةلواقع
43في نفس المتلقي تقریبا".

الشعوبثقافةعننفصلھقلمافإنناالشعبيالشعرعننتحدثعندما"قائلة:القصابیةعزةتؤكدوھنا
قضیتھعنیعبرالشعبیةالقصیدةخاللمنفھووشخصیتھ،وفكرهموروثاتھمنجزءاكونھواألمم،
فالمسرحالفصیح،الشعربقواعدااللتزامأوتصنعأوتكلفبدونالمحلیةمفرداتھمستخدماالراھنة،
القاعدةمنینطلقبساطةبكلألنھالناس؛منالعظمىالشریحةمنقریبایكونمادائماالشعبي

تكونوغالباثنایاه،فيحاضرةتجدھاالشعبیةوالقصیدةواألمثالوالحكایاتالفنون،فإنلذلكالجماھیریة،
الشعبیة،القصیدةكاتبیستقطبالشعبيللمسرحالكاتبوعادةالمسرح،ھذافيالغالبةھيالدارجةاللغة

المرجع السابق نفسھ.43
م.13/2/2020شوھد:مسقط،العمانیة،الوطنجریدة،والمسرحالشعبیةالقصیدةالصلتي،خمیس42
.84صم)،2006موالثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم41

.330،329صم)،1،2017ط(مسقط،،ُعمانذاكرةالعماني،لألدبالحضاریةالرسائلالباحثین،منمجموعة40

.13صم،2003مسقط،األدبي،المنتدىفيندوة،ُعمانسلطنةفيالشعبيالشعرفنونحمد،بنمحمدالمسروري،39
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المیدانوفنالرزحةفنبینھا:منفنونعدةالشعبيالشعرمعارتبطوقدشعبیة".فرجھایجادفيویشركھ
وفن التغرود وغیرھا.

فن الرزحة-

التيالجنوبیةالمنطقةعداماالسلطنةمناطقجمیعفيُیمارسالعمانیة،الشعبیةالفنونمناألشھرالفنھو
یتقدمھممتساویةصفوفشكلفيوذلكالرجالمنكبیرعددالفنھذافيیشاركالھّبوت.فنبھایقابلھ
والشجاعةالفخرفيشعریةمطارحاتعنعبارةالفنھذاوكلماتوالتروس.بالسیوفیتبارزونرجال

التيالمناسبةكانتإذاإالالنساءبھتشاركوالبالرجالالخاصةالفنونمنالرزحةفنوالھجاء،والمدح
الھمبل،ھي:الرزحةفنأنواعأھمومنبالمشاركة،للنساءیسمحاجتماعیةمناسبةالمسیرةإلیھاتمضي

الماضيففيعمان،فيشیوعاالفنونأكثر"منبأنھا:الرزحةفنعنوقیل44العود.والاللوالقصافي
الیومأمااالنتصار،وإعالنالمحاربین،وحشدالحرب،إلعالنوسیلةویعتبروالحمیة،الھمةالفنھذایثیر
فنفيوالصراعالمنافسةروحوأنالوطنیة،واألعیادكاألعراس،المختلفةالمناسباتفيیقامفھو

الشعریةباألبیاتوالمحاورةبالسیف،المبارزةشكلخاللمنالدرامیةالصبغةعلیھاتضفي"الرزحة"
45الشعبیة المغناة " .

فن المیدان-

ظفارمحافظةباستثناءالسلطنة،ووالیاتمحافظاتمعظمفيالمشھورةالعمانیةالتقلیدیةالفنونُیعد من
فيالعربیةباأللفاظوالتالعبالشعر،والسمرفنھوعمان،شمالفيمسندمومحافظةعمان،جنوبفي

وفي(المیدان).أوالمقامباسمالمكانھذاویعرفالمدینة،أوالبلدخارجُیقامفنوھومتقن،شعريقالب
تشكلالتيالفلكلوریةالشعبیةوالرقصاتاألغانيمنالكثیر"وھناكالقصابي:عزةتقولالصددھذا

عنالموروثةاألصیلةوتقالیدهوعاداتھالعمانيالشعبثقافةیعكسكمسرح،تقدیمھایمكنشعبیةظواھر
تشكلالتيالتراثیةالعمانیةالفنونمنالكثیروھناكبطولیة.ومالحمأحداثمنفیھبماوالتاریخاألجداد
الفنونھذهومناألخرى،االجتماعیةالمناسباتمنوغیرھاوالحزنالفرحعنمعبرةشعبیةفرجة

وھمبل…وغیرھاوكاسر،والمیدان،والتغرود،والباكت،والمسبع،والمیدان،والعیالة،والعازيالرزحة،
46تم استغاللھ درامیا "من فنون البحر، والرعي، والقنص والبعض من تلك الفنون

فن التغرود-

غیرالثقافيالتراثعناصرمنعنصرایمثلأنھقیمتھوتكمنالتغرود،فنالعمانیةالموروثاتومن
فنوالتغرود ھوالشعبیة.الفنونبینالمتمیزةالشعبیةاأللوانمنجمیللونھيالبدویةوالفنونالمادي.

العمانیة،محافظاتمدنمنالعدیدبھاتشتھرالتياألصیلةالتقلیدیةالموروثاتمنوھوالبدو،فنونمن
ویؤدیھسلوقي)،خبیبخبيناقتي(یاالمغرد:قالذلكوفيَتُخبوھيالجمالظھورعلىالغناءوھو

م.27/8/2017شوھد:العمانیة،)الوطن(صحیفة،نقدیةبعیونالعمانيالمسرحيالنص46

صم)،2006مسقط،والثقافة،التراثوزارةمسقط:(،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم45
88-89.

شوھد:مسقط،العمانیة،اإللكترونیةآمادمجلةوالشجاعة،والمدحالفخرفيشعریةمطارحات”العمانیةالرزحة"44
م.17/11/2018
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مر،جالسوھوالتغرودالبدويیؤديوقدسفر،أثناءالرجالمنمجموعةأورجل النمطھذاویؤدىللسَّ
الباطنة،التالیة:العمانیةالمحافظاتمنكلفيالمنتشرةالعمانیةالبواديفيمختلفةبلھجاتالغنائي

47والظاھرة، والشرقیة، وظفار، والوسطى، والداخلیة.

والمدح،والوصفوالمشاكاةوالمعاتبةكالحماسةالمعروفةالشعرأغراضمختلففيالتغرودشعرویقال
والرثاء، وما یتصل بالقضایا اإلنسانیةباإلضافة إلى وصف الھجن والخیل وما یتصل بھا والھجاء

أحیاناترتجلقلیالً)ذلكعلىتزیدقدأوعادةأبیاتسبعةمن(أقلقصیرةقصیدةبتألیفالتغرودویبدأ
(ھمبلیسمىفیماأداؤھایتمأواألداء،یتناوباناثنانیؤدیھاأوناقتھ،علىواحدفردبھایغردأنویمكن

الشعرفيالسریعالوزناألشعارتلكوتتبعاإلبل،راكبيمنمجموعتانبھتقومغناءشكلعلىالبوش)
48العربي الفصیح الذي یعرف باسم الرجز".

الحیاةفيمتمثالمختلفةشعبیةفنونمنبھیتصلوماالعمانيالشعبيالشعرإلىتطرقناأنوبعدھنامن
أبیاتمنینظمھماخاللمنالشاعریعیشھاالتيالواقعیةالیومیةالحیاةیقدمببساطةألنھجوانبھا؛بشتى

ووجدنامسرحي،قالبفيوظفھابدورهالتيالمكاني.محیطھفيتقعالتياألحداثبھایحكيشعریة
آخر،جانبمنالمسرحوبینجانبمنبھالمرتبطةالشعبیةوالفنونالشعبيالشعربینالوثیقةالعالقة
منوغیرھاالتغرودوفنالمیدانوفنالرزحة،فنمثل:إلیھاتطرقناالتيالفنونبعضخاللمنوذلك

مشھدأمامبأنناتشعرناأدائھاعندوالتيوالتجددوالحیویةوالجمالباألصالةتمتازالتيالشعبیةالفنون
العناصر،منالزمانوغیرھاالمكان،الحبكة،الجمھور،الشخصیات،العناصر:متكاملدراميمسرحي

المسرحیاتمنببعضالعمانيالشعريالمسرحرفدفيدورلھاالفنونتلكأنعلىیدلفھودلإنوھذا
الشعبیة .الشعریة التي تعتمد في مادتھا وموضوعاتھا على الفنون

العمانیةالشعبیة.األھازیج5

الشعري،للمسرحخصبةمادةوھيباإلنسانالمرتبطةالشعریةاألنواعأكثرمنُتعدالشعبیةاألھازیجإن
والجزیرةالخلیجمنطقةوأھلالعمانیونعرفوقدوابتھاجھ،وأفراحھوأشجانھ،ھمومھعنُتعبرالتي

ھمومھمعنبھافعبرواالبسیطة،ھذهعلىتعیشالتياألخرىالشعوببقیةمثلمثلھماألھازیج،العربیة
وأحزانھم وأفراحھم وابتھاجھم.

تعبرخصبةمادةتمثلوھيالشعبیة،الفنونمعجنبإلىجنباتسیرالشعبیةاألھازیجأنإلىأُشیروقد
وبعضھاالرجالیؤدیھااألھازیجتلكوبعضوطالقة،بتلقائیةالعملیةالعمانیةالحیاةمناحيمختلفعن

م.11/4/2018شوھد:العمانیة،أصایلمجلة،التغرودفن48

م.8/6/2016شوھد:العمانیة،)الوطن(صحیفة،ُعمانيموروثالتغرود47
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تصاحبھالذيالعملطبیعةوفقمعاالجمیعیؤدیھاوبعضھااألطفال،یؤدیھااآلخروالبعضالنساء،تؤدیھا
49األھزوجة".

جعلشعبي،وتراثيثقافيتنوعفھيالسلطنةومحافظاتوالیاتبھاتزخرالشعبیةواألغانيواألھازیج
لبعضنماذجنسردوھناوالدراما،المسرحفيالتراثذلكتوظیفیحاولونالفنون،مجاالتفيالمھتمین

ھذهاتسمتوقدصاللة،لفرقة(كلمات)مسرحیةمثل:ظفار،محافظةمنالتراثیةالشعریةالمسرحیات
العرضھذاواستطاعوالحاضر،الماضيبینللمزجوسیلةوكانتالظفاريالشعبيالتراثمنالمسرحیة

فيالشعبيالموروثاستغاللإمكانیةوأثبتتالحدیثة،والموسیقىالغنائیةالشعبیةالفنونبینیمزجأن
العرضھذافيظھرتكماالعماني،والثقافياالجتماعيالمشھدعنللتعبیرالشعريالمسرحيالخطاب

ورقصةالبلنجي،ورقصةالشبانیة،ورقصةالربوبة،رقصةمثل:الظفاریةالشعبیةالرقصاتمنالكثیر
فھيالثانیةالمسرحیةأماالعماني،االجتماعيبالُبعدلإلیحاءشعبیة،إیقاعیةترنیمةشكلتوجمیعھاالموت

ًّتالحًماھناكأنیجدالمسرحیةلھذهفالمتابعوالفن،للثقافةالدنلفرقة(البئر)مسرحیة احتفالّیًا،جمالیا
تردیدالمنصةشھدتالبدایةمنذالعمانیة،الشعبیةواألھازیجالغنائيالشعبيالتراثیالمسأناستطاع

50األغاني الشعبیة المرتبطة بالطفولة.

الزراعة،بمھنةالمتعلقةالریفیةالشعبیةاألھازیجفیھاوظفجوادلعبدالكریم)الفلج(مسرحیةوھناك
ووالیاتمحافظاتأغلبفيالمزروعاتللريمصدرفھوبالزراعةوثیقاارتباطامرتبطالفلجوكون

داخلیةعمانیةقریةلحیاةتعرضت"المسرحیةقائال:مسرحیتھعنجوادعبدالكریمأشاروقدالسلطنة.
علىالبعضلتكابلنتیجةالفوضىفیھاتعمأنقبلاالجتماعي،والتكافلواالستقراربالسكینةتنعمبسیطة

فتكونالفلج،معالتعاملتحسنالالتياألجنبیةالعاملةاألیديوجلبالعشوائیة،المشاریعوبناءاالستغالل
51".النتیجة انھیار الفلج الذي یمثل شریان الحیاة للقریة

األولالمشھدففيالشعبیة،األھازیجمفرداتمنبعضللمسرحیةاألولىالمشاھدفيالكاتبوظفوقد
یأتوا أطفال یؤدون األھزوجة الشعبیة التالیة:

ورجولي ما تنكسر"یدیني تلقط بسر

وبعد العسر یسریدیني تلقط تمر

98صم)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقظ:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم51

م.1/1/2014شوھد:مسقط،)الثقافیة،نزوى(مجلةالعماني،المسرحفيالتراثیةالفرجة50

95صم)،2006والثقافة،التراث(مسقط:وزارة،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم49
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52ورأسي فوقھ بسر "یدیني تلقط تمر

الذيالمزارعوھو"الجداد"لـكذلكاألطفالیؤدیھاالسابقةالمسرحیةنفسفيثانیةشعبیةأھزوجةوفي
یصعد إلى أعلى شجرة النخیل لقطف الرطب منھا:

"طاح موراده الجداد           یخدم على أوالده الجداد

طاح في الھیسة الجداد        محتاج للبیسة الجداد

یظرس رأسھ الجداد           عاصب رأسھ الجداد

53یربط حابولھ الجداد          یطلع برجولھ الجداد "

التراثمنمستمدةكلماتبھاالشنفري،عمادللمخرجسالمة)(بومسرحیةوھي:أخرىمسرحیةوھناك
العماني األصیل ویعانق تلك الكلمات لحن تراثي أیضا.

حالي یاموز حالي یاصبوح السالطین

بوسالمھ تمدن ،یشرب شاھي ملبن

إن بغیتھ في كوبات وال داخل فناجین

حالي یا موز حالي یا صبوح السالطین

الذيالمسكینالرجلذلكسالمةبوشخصیةحولالمسرحیةأحداث"تدورجواد:عبدالكریمعنھایقول
حارسفھومنھایخرجالالمكتبةبرفوفمرھونةوحیاتھبلبن،الشاھيیشربأنتطورهقمةأنیظن

وعقلھفكرهأسیروبوسالمھسنینمنذالمكتبةیدخلأحدوالولعائلتھلھملجأأصبحتبلوعاملوأمین
القوةلحظاتفيمنھمیأخذأصبحبلالمكتبةكتبفيعنھمقرأممنمختلفةشخوصوحدتھفيیخاطب

السلطةیمثلالذيمدیرهبقوانینیصطدمولكنھوالشعر،األدبأخرىلحظةوفيالمكرأخرىلحظةوفي
54واقعا ھو یرفضھ ".األولى علیھ، فیجب أن یتخلى عن أفكاره تلك وأن یعیش

الكّتابیقدمھماخاللمنالعمانيالشعريالمسرحفيدوراالعمانیةالشعبیةاألھازیجأدتھكذا
فيوجمیلمھمدورلھااألھازیجھذهأنفنرىالشعبیة،األھازیجمنببعضالمسرحیاتتلكویّضمنون

ُتقاماألھازیجھذهوأنوالسعادة،والفرحالسرورمنجوإضفاءوفيالمجتمع،أفرادبینالتآلفروحبث
الزراعةفيالعملوأھازیجالسفن،فيوالسفراإلبحارأھازیجمثل:عمانسلطنةفيعدةمناسباتفي

وحصاد الزرع، وفي األعراس ...وغیرھا من المناسبات.

54

98صم)،2006والثقافة،التراثوزارة(مسقط:،الحداثةُرؤىإلىالتقلیدیةالظاھرةمنُعمانفيالمسرحجواد،عبدالكریم53

.98صنفسھالسابقالمرجع52
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النتائج

ِبـ(المسرحنسمیھماالعالقةھذهعننتجتوالشعر،المسرحبینوطیدةقویةعالقةتوجد-
الشعري).

وجھعلىالعمانيالمجتمعوفيعامبشكلالمجتمعاتفيوالشعبیةالدینیةالظواھرإن-
واألمثالوالحكایات،األغاني،مثل:األولىالمسرحیةللظواھراألولیةالمالمحشّكلتالخصوص،

الشعبیة.
ھذافعناصرھذا،وقتنافيالمسرحيبالعرضشبیھتعتبرالعمانیةالشعریةاألسواقظاھرةإن-

والقصیدة (النص المسرحي).العرض موجودة فیھ وھي: الشاعر، والمتلقي(جمھور السوق)،
المسرحیة،تشبھللعرضدارإلىتحولّتفقدالناس،تجمعمكانوھي(السبلة)األدبیةالمجالس-

فیما بینھم.یتبادلون فیھا واألفكار واألراء ومناقشتھا في حوار ودي
فيمتنوعةبقصائدمختلفةزمنیةفتراتعبرالعمانيالمسرحیرفدأنالعمانيالشاعراستطاع-

فیھا عناصر المسرحیة المختلفة.موضوعاتھا تصلح أن تقَدم على خشبة المسرح بعد أن تتوفر
عالقةُیوجدأنوالتغرود)والمیدانالرزحةك(الشعبیةوالفنوناألھازیجمعالشعبيالشعرتمّكن-

العناصرمتكاملمسرحيمشھدأمامبأنناتشعرناأداءھاعندالفنونفھذهالمسرح،معوثیقة
وخاصة المسرحیات الشعریة.

التوصیات

باآلتيالدراسةتوصي :
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علىمنھاالحصولأجلمنعمان،سلطنةفيالقدیمةوالشعبیةالدینیةبالظواھر-االھتمام
شعریة.موضوعات جیدة، یمكنھم االستفادة منھا في عمل مسرحیات

الثقافیةوالمناسباتالندواتإقامةخاللمنالعمانیة،الشعریةباألسواقاالھتمامإعادة-
والعروض المسرحیة فیھا.

ثقافیة،اجتماعیةمكانةتمثلكونھاومكانتھا،قیمتھاالعمانیةالسبلةأوالمجلسإعطاءضرورة-
الملتقیاتوبعضالشعریةكالمساجالتفیھاتقامالتيالثقافیةالمناسباتبعضبتخصیصوذلك

الشعریة.
فيمختلفةموضوعاتفيشعریةمسرحیاتكتابةعلىالعمانیینالشعراءوتحفیزتشجیع-

الجانب التاریخي واالجتماعي، وغیرھا من الجوانب األخرى.
الوقت،قادمفياإلندثارمنعلیھاخوفابھ،المرتبطةالشعبیةوالفنونالشعبيبالشعراالھتمام-

الكتابة وتحویلھا إلى أعمال مسرحیة.فھي موروثات تقلیدیة أصیلة، علینا أن نوثّقھا من خالل
المسرحفيتوظیفھاخاللمنوذلكالشعبیة،واألغانياألھازیجعلىبالمحافظةاالھتمامزیادة-

والدراما وتوثیقھا؛ لكي تكون حاضرة لألجیال القادمة.
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