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قسم املسرح
مسابقة يف الثقافة العامة ابللةة العربةة
م ّدة املسابقة :ساعتان
المسرح الرحباني
ّ
المسرح الرحباني مسرح األصالة واالبتكار واإلبداع والجمال ،فهو يتالقى في التفاصيل مع األنواع
ّ
ولكنه يتمتّع بفرادة نوعية ،قوامها أصالة فنية استثنائية مستمدة من التراث
المسرحية المعروفة عالمياّ ،
المتميز.
الرحبانية وارتقائها على سّلم اإلبداع الفني
إبداعية أسهمت في تمايز التجربة
ومفعلة برؤية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسية
يخية و ّ
تنوعت الموضوعات التي تناولها الرحابنة في مسرحياتهم ،فأضاؤوا على قضايا تار ّ
ّ
اهية والحقد والتفرقة والتخّلف
اجتماعية
و
إنسانيةّ ،
وركزوا على أمراض المجتمع ،ومن أهمها الكر ّ
ووطنية و ّ
ّ
ّ
بحق دعاة فضيلة نطقت
االجتماعية
الرجعية ،وطالبوا بالعدالة
و
وبالمحبة والحرّية وب ّ
ّ
ّ
ّ
لتطور ،فكانوا ّ
التقدم وا ّ
بوية.
فنية
بها مسرحيات لها
ٌ
وروحية وتر ّ
ّ
اهداف ّ
تمايز على مستوى اإلبداع الموسيقي ،والجمال التصوير ّي،
ًا
استطاع المسرح الرحباني أن يحّقق
ّ
ّ
اللغوي ،والخلق الفني ،وفرادة األداء الغنائي المتسامي بصوت السيدة فيروز ،فمنحه هذا التمايز
والسمو
ّ
ّ
ّ
قيمية تحتاج إليها األجيال.
ويعرف بها ،ويجعله فن تر ّبية ّ
ّ
خاصة تُ ّ
عرف به ُ
هوية ّ
األسئلة:
3ع

وصف الكاتب المسرح الرحباني باألصالة واإلبداع؟
-1لماذا ّ
ّ
المسرحية؟ أظهر قضية ما يمكن استنباطها من
 -2ما أهم القضايا التي تناولها الرحابنة في أعمالهم
ّ
3ع
مسرحية أعحبتك؟
ّ
فسر.
-3كيف استطاع المسرح
الرحباني أن يحّقق تمايزه؟ ّ
ّ
اللبنانية؟ أوضح.
أن المسرح الرحباني جدير بأن ُي ّدرس في الجامعات
 -4هل تعتقد ّ
ّ
ّ
خباز.
سطر تكشف من خاللها رأيك في األعمال
 -5اكتب خمسة عشر ًا
المسرحية لجورج ّ
ّ

3ع

3ع
8ع

الترجمة
The Rahbani Theater

The Rahbani Theater is one of originality, innovation, creativity and beauty. Similar
in detail to known types of theater, it possesses its own exceptional qualities. Its
unique artistic originality is derived from its heritage and inspired by an innovative
vision that contributed to the distinction of the Rahbani experience and its
exceptionally creative artistry.
The topics dealt with by the Rahbanis were varied, focusing on historical, political,
social, national and humanitarian issues. They concentrated their work on society’s
diseases, including hatred, discrimination and backward reactionary thinking. They
demanded social justice, love, freedom, progress and development. They were
truly advocates of virtue and their plays had artistic, spiritual and educational goals.
The Rahbani Theater achieved distinction on the levels of musical creativity,
graphic beauty, poetry, visual imagination and great lyricism through Feyrouz’s
unique voice. This gave it a recognizable and distinct identity making it a valuable
educational tool for younger generations.

1- Why did the author describe the Rahbani theater as authentic and creative?
2- What were the main topics dealt with by the Rahbanis? Briefly discuss a topic
that can be derived from a play of your liking.
3- How did the Rahbani theater achieve its uniqueness? Clarify.
4- Do you think plays by the Rahbanis are worthy of study in a university
setting? Clarify.
Write fifteen lines discussing your opinion about the plays of Georges Khabbaz

