الفنون الشعبيه
العرضة:
ٍّٕ اوتعماض للقْٗ حٔث ٓقْو عدد مً المجال باالىتظاو علٌ ٙكل مقًْ
ٓتْوططمَه رططالبٕ الم ططْل (املعططمّحم يلٔ طال بططالهٓمف ّالططدحم ّكططكلا الٍ طعماء
الكٖ ٓ دأٌّ يف ياّلٗ ٌعمٓ٘ (بدع ّلدف مً إلقاء قصطاددٍه بصطْ عطال ّرطْل
اىتَاء كل ميَه مطً قصطٔد ُ ٓقطْو المجطال املٍطالك( (العمارطُف بددٓطد آخطم
بٔططم مططً القصططٔدٗ بططي ي اللرططً عططدٗ مططما

ّقلططا بمقصططا لٌططٔق٘ مط ا ٓقططاع

ّالتلطططْٓا بالىطططْٔحم ّا يطططابٕ ّ قطططاو عطططادٗ يف املياوط ط ا االجتناعٔططط٘ ّاألرطططما
ّاألعٔاد.

املسحباني:
ٓقطططل العالرطططٌْ يف تط ط ( مىطططتقٔن( متقطططابل( ّٓقطططل بٔيَنطططا الٍطططعماء يف
ياّلا ٌعمٓ٘ أتٔل٘ ٓتخللَا تْ الم ْل ّٓعترب مً امجل ألطْاٌ ال يطٌْ يف
امليمقطط٘ ّٓتنٔططه بعكّبطط٘ األ ططاٌ ٌّططاعمٓ٘ القصططادد ّ كططٌْ تط ْرُ مىططتقٔن٘
ّمتقابلطط٘ ّحمكطط٘ األلجططل اىىططٔابٔ٘ بمٔتطط٘ مط اٍتططهان األجىططاو بمٌططاق٘ ّ مدٓططد
أبٔا القصٔدٗ كامل٘.

اللعب:
ما مئه ٍكا اليْع مً ال ً لقصا ُ ٌدٓدٗ ا ٓقاع ّقطِْ ا مكط٘ ّمط قلطا ٓعطد
ٍكا اللٌْ ممغْبا اكثم مً غريِ ملا ٓ ثُ مً ا ناً يف ى ًْ العالر(.

تنٔططه ميمقطط٘ ال احطط٘ بالعدٓططد مططً العططادا ّالتقالٔططد ال ط حتكططٕ ططالٓه ٍططكِ
امليمقططط٘ ّوطططاكئَاة إرطططار٘ إم العدٓطططد مطططً ال يطططٌْ ّاألكطط

الٍطططع ٔ٘ قا

الماب املنٔه.
ّمطططً لطططا العطططادا ا نٔلططط٘ ّالط ط مانالطططم بططط( الىطططكاٌ ا لطططٔ( ٍطططٕ عطططادٗ
(الع م٘ف ّٓقصد بَا قٔاو الهادم(رمد أّ مجاع٘ف بإخ طال املىتيطٔل عطً أحْالطُ
ّأحْال املكاٌ الكٖ أ  ٙميُ ثطه ٓيتقطل خ طالِ عطً وط م قدّمطُ أّ قطدّمَه يف
حطططال ا ناعططط٘ة ّيف حطططال ا ناعططط٘ عطططادٗ مطططا ٓتطططْم كطط ري الىطططً أّ مطططً ٓقطططْو
ا ناعطط٘ بت ْٓيططُ للرططدٓث بططايَه .ثططه ٓتططْم املىتيططٔل الططمد علطط( ٙعلططْوف
الئل بي ي االولْب.
ّم ادٍا أىُ عيدما ٓ د (الهادطمف علط ٙمكطاٌ مطا ة ّلطتكً قمٓط٘ بعٔطدٗ ة ٓقطْو
ٍكا الئل بتعمٓل املئ ( بأخ ال (دٓم ُف ّٓصل أحْاهلطا ثطه ٓتطْم امليطٔل
المد (رٔعلهف بأحْال القمٓ٘ ّأٍه أخ الٍا .

