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ال!خة.يين،ال!اءالآدأب؟)اأ4مجل.ذعافي

ا"-.---.---..ا-ا--خ!نعظيمجاذبءلىءواكأخ!،وال!"ء"

--!-.-+ا،.21*بهه!وزخاإوبنارلآداذسالم:اثر!إح!صا!ا،اي!دءجمة

%.--؟.--اا-.".جم!أالفنارينوالادباءالىبر"فتو،زاوموسيىا

!ا!ب.ثنخم-+ا-احول،أستفتاذاثسءإصااسثلةالموسءقيت.تو

!بئ!ا-جا!.-ء

ا؟+شف!ح!ء!ب.ا---ااا"!غات.وكأ!كهـاشصنالتيالناجعةالمجديةالطرق

ش!.ع!م-مخ!!ئج-،الموسيترجمةوالفنيةوا!دبيةحناحاكلكلوما.ت

3.خج5هذأ*يىماحخ!اكلرإيااًلاسحمنةهذدعدادو!

....----:كأاليووث!دساخإعاالمحلة
.وعمو.ى

بى،!سعلاصصهوشء!-عةاننهطالوساءارهي)اما

.،،،يبرلعرا

ابنهاءالسشقىءلىزدوراؤتياًلاسئلةمنيتجزألاجزءأيؤافالسؤأطهذاأن

العربيالوكنخإ-ءث،الزمنمنأحق:"دذهءضا!في،العربيأنوصأت

صتجاوبإو.سكيقخطأأوننوايدةأا؟دبوبملىةظرصىهتتطدب،جديدةيخهزارحلةمر

ولى9،إخف-4وينثدلذأت"ير-كأادبادبأر6يعدفلمم.-يالارزطورهصح

لييالرالمجتهحعنواحيعبركمايصوراتباغداًليل،خمخصحيةأكأةؤمعخويةمتعة

نا-حةص-نواحيكلتسأنخدتالنضرةهذهضوءوعر.ا،ص"ح01-باشهذاوعام

ا):احي"وهذه،الفنانىتوالآدبا-أمننفراًلىالإدأىطيلمةوبمىختهالذيالسؤات

خهحبالمصصورالإدبأنص!قكيئالقصةاناتارعلى،بياًلعرالمسرحقصةهي

معرفة.لاوكلمالبامرفيةضبرقاد،إلتمثيلواماالاخراجأما

أيذياأنشبحياةفيوخاصة،الشعبحياةفيهام!توراألىسحياعب

والرواياتألقصخرفيأت"مطاألىحا!8الإسمامثاهعداذءلماحهإلا!حةغلست

يصورلمأذاو%4أكهاىءإىأ-4ساشدييرخىهـلأالدو!ذامثلو،أحكاياتوا

-د?ث،الىغبدز-!ءنتمخى!إدتع:يراويعبر،واقعيازىويرأالمسرح

ا!يا،وانجزياهاتفاىفيألحقةحياته،أمامهمثا!وءلميهضريعرفجماالشعب

مم*+ص:إتونخقيق.و-!واهاىخاوشكل

عدالى"للادلب"وجهتبعيدحدالىمرهوتادرزاية!ذه

انىالياأطال-بىبىةل!مرإىفىأسقاىىف،اتالمسرحيهةاًلقص*وكأوع

ء.ويغاقحرديتهةيعبجألذىدوحيالم!مر

انغىا"ابررايمىب"خىاهي"آثرفاذا،الشعبوبر"ئياًلمسرح

المدشورةالأجوبةفتلقت،أر،!ولا.طصالمسرحيالقاص

ثيوص-دفالمسرحصتالشعبإعرف!
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ءلىاروحفيخطوتي،و*ذ؟ه!ا-4،4وس!أؤب-دلمنه19،ءنه

!دىطالاولايخاءمأ،ا)*بأنحكل؟ريااكرىطأفئة،إ:اص!امت!عينةغخة

،!الناسنجاة؟لءيئثلإلي?تنبة-:كأ-لل!!:حةفر!ير":قافةزفهاتث!ف

الماثلي*ووال!!هـية؟ليهوالسيريةأ،هـهـش1!-الق!ا!ر!خثس"علىزكنكهر

ا"عزثلتعيماتاطو:مثآتولدتأتيأالاديبةدبالمذلوبكأص"تباأ1وهـاأ!ليةا

وأحد.كمشرفصد!تأإدبأليلمثددمادوتكحوزوالمجش!ركان

الشعصفاق،اأإعاىت"ص-"فييعبرالذيأ،مس!حياقاحى!اا!ا

ني!:اى،حي"ا"س!ثذدمهـكأ-.ؤع!وريمفيبل،حيةصممى!ءا!ييا-ر؟فسهيخد،أ،

ثلىصىخاهـ6لاوإلجمرادالىاصىيرإيىتالأبرداعاذافىضاوكل،ص!الإفيدوءإيه!صا

الثعب-!اةءرءتكل!مةلي:ولىالذيحيا،هـسرلىالقاتالأأ!ذ!ف،4ا)سهوأ

نىقا!قإحأط"زامةأصةالإ-ا!نإ"لابد،ا!رخشبةىأدقأءلىواقعياءرخىأ

طبقاتهءترفعاىءضعهفخىصتأ!4ولابد،شأ!هـا،حهييإتيبتىأبخاحالمجت

ا،وضوءجمةفألظرو،بعضاليب!ضهاانطبقاتميذهىا!قةو؟6شاصاإ!عيقافيكا

لاويإرإلأ-حةالمسرقصظليىبباًذفىخو-،سلىإخااشصوروتف!سيرتحددإفيا

شعورهنجشروالشعتاحساستبس،أاليض!ليشعرويخسدا،فحسبليصور

.2ثبرسادذ4ذحيامنخعاطو

كا؟ثرأمثا؟تمسرحية،القصةموادكلتا"اضمادداسثعباثاقا!ا

*يالمجالاتوكلذه،ا،سر-يى!لمل!01أ-رح--إ-لاتأثفهنايرم!-هـ-حة

المجت!حتدقعص!حاتالتاريهخؤتي.اًلاخى!ش*الشعوبو!بدعاتالتاريخ

افى-:ةا-دوالتقاا%وحننيهاسبطو،تفا،ا،بدعزورهفيوتسا*م2االاماالى

الشعوبص:لىعاتوفي.الو!ماقيإضاهـخافياًدبيكأشمهـوة،إعليبةاالعادأتو

وتع!هـعن،الانساؤيةن!حياةإخموذجيةاإلشحشصحةتصورقص!ر،ألا!رى

انشعب--اةفمن.عالجبة:خصية،ذاتهاطوأءئيبخماىألذيخصان9أ1حيا-

خحبهاأر*!.حيالى-!ألقاىىيخكلد،.:ارنجئكا9الشعؤخىو!:دعا،ت،حهماتو

القى!"ص،تإلمشهـدةأإغايةأيؤدي؟إنالمصتوىهذااساوىطأت.قصسء4دخكوى

ىإنىالذيالموزأب؟ياإخ،،لىالاساوبءقبعيدابسيطااىاذاالاالى-هـحية

المستوء-أىؤبالابداعيهىكأالذيافطبيعي،وألاساوبالازسابقدهـا؟لمماط.ن

الفوليفيالبساطةوحصذه،التقلجدفي3-!د

عاير:4!ليساطةأسي!ت،اك!كرو-بتعووواإ-!رحا"دتمينمند

رساطة،ذاتهالجماتاصةبساهيوا.!ا

رصوثاكةويللا،اار-وضلم!لأفيواسللأ؟"بيالعوبالمصرحصإ:*ثلىما

فارغةهـجة7ولا،صاملاسولا:ف-اتالمههذع!لى

مصطنعة.سطحيةينةزو،بموفاءفي



ءرىتحويلكلنلهبدلاالابداعفيالمنرلىهذاينحواذالمسرحيوالقاص

النظرياتمن،الجديدةالعقليةالىالقدءةالعقليةص،جذرياًتحويلا،ؤبمره

لاليلى،الو-اقعيالأبداعالىليإ:،االتصورصت،العمل!يةيا"تاًلظرالىاخيالية

ابداعي-هملاعظموان،وينطلقررليت!،نفس!"علىيشغسامعركةمنله

مجتمعن!!مستوىفمن،واقجياًابرتماعياتحقيقالانؤحممنامحقيقناهوة3اً!يا

ئينحيافلا،ألاذكأ.لصري!"إجتهحاهذأ-أ*ثور-نيانبنايخلق،اطالي

التطورمعلي-جاوبلاابدباشخحاالماكأي!اتتج!ا!اتتريد،بائدقعفاية

-سيرلاالم!ستقبل(ايتوبية)"صحوريئعقليةفيخياإ،و،إرنسانيةجيالتار

أ\!ؤسانية.ألواقعيالتار!ئيالتطور"

حؤفاؤدنكوث،ألمنوالهذاًعلىاًلمسرجهةؤصه!خان!ختبص.3اوكأن

.بركاي(ممعرلسرحبازصوشلىسأئ،طوزبجواصتصإفيا

سح

ممير()روديالهاللفهاحعشلىذالال!ظجواب

فينبححمث-ىعربي!سحلديناوهل!نجالعربيبالمسرحإءثوضا

تكلناندورأ.الممسارحنرئازثوفأنا،أكمأولست؟بهبوضالىوس،ثل

برأنا..فعافىموجودةفاكهاالعددنىيثلة

..:..سأذ!مالممشلينبينمحاوراتورسعوأدت

:؟":دةبيةعر-ءاتصس.دقرأو..فعلائثلون

3".+!.!عب.ش-+!لأر4ول!كمةدلكلقرأولقداًومناقشاكت.

ف-.7.فالأمر،متشائماًوهـ-الاطلاقعلىلياعر

دلكورءم،!علاالعربيهئاللعهمكموب

مسر-اذلككلفي--أناأحدلاكده

ز،دأبرا،وغيرعنأقولنأأ.صتطيعلاأننيث1هناماكل،لؤالتفاأوما)"ثاويكلتللا

سيامبىر*والثامرمبمصصدفييونأيجو!فنيتركيبالمسرحأنصحيح.كلوجود

"منانيخا؟اكيفيهةفينبحثأنبنالىأوو،بيةالعرالببئةيوجدبعدفيلمأيفير.لكذه

يغ-ةغرانفبذيمي،الدقةغايةفيبالذاتالنقطةهذه.2انهاضكيفية.فينجحث

دونشعببهايتم!زلأعامةفطريةغريزة-المسرحأصكاإطوهي-المحاكاة

الىسحا،وخبر.لىاًلملأوالاؤ-انانفعالات*فيالقدممنذتجلتبرل،أخر

فيدوالإءريرقياءيلوسالمهعنداجمديازسالاحساسانيقولونالغربر-ي

كألى.إكوميديرااورو،تراجيديمو)فكلعدالإحساسنفسجوهره

معو،حصميديآخرمظعندتتفجرالذياليفبوعنفسمنتتفجركوميديأول

ؤقيسالبفي3المحاكالىزةغرلديمى+أتتبلورلمالع!ورصوالىمولفينافإنهذا

رالأيتراجيديافيلاأولرأمياالإحساسهر"رستطيعواولم-سسرحيئأي-

...كوميديا

السؤالى.هوهذا؟"ذا

بالمقارتأ،إةالا*زهذأرا-.،اسؤألىهذأعلىالإجابةنستلإعلا.ونحن

باهـصحأصعرلي-يا!خامسرز-ميهمانقارناًننستطيعلام،ص،خنحن،ةترالمس!ن

يأنتكرهـفينمظا!رذاص!ب3.وهذدنباذانبتتالإخهـيقامالأندر،الإغرليثي

،ت8ىحصذص-سحلأذ"بىيروالأودالمسرحنةالمقارتست!يموا.مما،أخرىبت"

وجودبىزعداملم!إمااذاببثلمتنافينكررهاأننريدطاهرةالاستنباثوهذا

إبالؤواهدذهأننرى،كنااذاذطورهاأننريدالأقاط،ءلىأو،بالعربالمسرح

ما.نحوعلىبالم!سحقي!ل-!تبرصفيبمزمثاهد،1التي

ي!3

وسنبلى،ذات!الم!زانواجهانمجب،.حلاللغزإلىالم!ارنةبناتؤ-ديأكيو

داخاخازشكسلتالتيوالقوالبلالأشكتفيمطشاجم!،بيةالأوروإلمسارحجمعأن

سنبد..المراحل3هذأ!ختالىقيوتالعسوبههاتمرإياإسب"الأ!والمراحل

منموضوعاتهاوا-شمدتاتددأحضإنفيزث%تاضيا-بساصةأب!!ط-

انفصلحتىوروراشبادذ-ويءكأمصوقألىادديريا،ض!ونحطورثمموضسعاز"

عندنا؟هذايحدت!ارا*ا:اىذسأأيض!بساطةوبكلءنهائياالثنيسةء.ن

مشحونالسيحيالدينانالينا!بققد؟الىبب*وانديناختلم؟فهل

تجسيالدمجاوللمنيوحيالمسيحالسيدتارقئأنكل!ف،الزقيالإنفعالىامم!طات

لاذااءصتو،فعلاأوروبافيحدثما!وهذاإق،دراماي!لاح!أنأحداص"

ذات،المغزائيزدخاطهتا!؟أ،سيحالسيدمخدوحوبرالعرالأ-!قفيمجدثلم

فياإد!تر!اقدإنة3سامالإؤلإتألىسد-لىلاددة2بواقعة!ءإطلأتنا

مماثم،اكنائساف!!مزياازبيرالميم2-4ؤءتوأء*!الغربوفيا)طثرق

يأجوهراخهلاغبيينا*راءتاًلثرقيوناختلفحىقرونكسعةكأكأي!دت

اضافبدخما،كذلكالونيزلاو،همحيثالثرقيونقيى،التمبوسائلفي

اوأخذر،إل!ممميةالمو،بقىالى("35+ع3)فواصلووعماًنصبيونالغر

يرالىا!!لاتيماتالمر-%يعبمثاالذيضطأعركا،حوأرىغلفييرضونهها

:الحوارهذامتليدورصثالمسيح

.؟ال!كرفيتبحثنعصت-

.صابالذيةالناصريسوع-

قبل.وركانقالرقعكمال!تهد،هنالبساز"-

...القبرمنرقعأز"إلأاتينانتروأذحبن-.

3ء353+الهذهاننقولانالآنيهمنالا،ؤليلاأحداهذاعندلنقف

اماتيكيكأالدراكتسبتفي،الأمرأولفيدينيةوسكثص!اتقدمأص:حتوإتف!

وتنوعت،الحركةوتلونت،واكأفالحوأرنمااذتطورتماوسرعان

لذلكو-ةيجة،اًللاتبنيةالنصوصرفيالعاميةاللخجاتأدخلتماوسرعان

4القساوصعنابرخعدتمابقدرا)دنياوالإإصط!كلوالديفيةالدرامابىتاقتر

الطقوسنفسأنفزعرانجدايهم"وانما،الآنذللثيهمنالا...وال!!نبسة

هذاتتطوهـعاىلمالتيالطقوسنفسهيالغربفيحي!سفنالىتطورتالتي

حولىاتدورادتىيةاًلرمزالموضمىعاتأنهذأصنبأغرباى،انتسرقفياإنحو

،الميلاديالقرنمذفية!بغةذاتيلاا)كربيةاسكنيسةاخاتمثلبدأتوالتي

القرنخارلالشرقيةإو!شايمأعيادحنيسةاتياطتركلن5قتبسةاوصنؤولةءاكت

دني.ايىاراًبمالر

فيأثرأالأعيادآهممنهباتار،الميا!دعيدبطقوسطتا*لىزللثلنضربو

،والحوأدلأتبالحركةأحفلهائ!-ونت!سادموضوعاتهلآدن،اًلدليفياروح

(البمثارةيوا)ء!تالاولىألحلقة:حلقتىيئ!نبها!الاحتفانجرقيإنفقديم

ب!ضى!ويرتلشجرةبغصنألث!امةأحديمسكأذ،ضمهوشبنسعهالمبردقبل

مبمثرآ-السماءرمز-اصس!فامنهابطا(ياى-إر)يبدوحبضفي،الأناشيد

عليإطسلام":(الملكيةبالتحية)إياهاو-صيياالمقدسبالمولود(العذراء)

.حوارمنبر:"مايدورملاخرالى..معك"االرب-ء4""االمنعمايتها

الملائيئ:الانشودةالقساوسةليهـدداذ(41ءلإديوم)عنالثانيةلحلقةاو

زمف-ينفي،(ةالمسرالناسوفيماسلإالأرض!وءلىالاعالمبفيددهالمجد"

مولودهاالعذراءفيهوضعتالذيالذودبجوار(يوسف)و(مريم)

اصإس....العظيم

رلدخماالشرقيةاكنيسةافينللآهيطؤوساكماظلتوصلىالطقدذهمحل

منتناولقماانبرعدالغرور4الكندصةفيالمسرحلفنالاولىأةاإنوكانت



تجىاانالىول9)51ط!هبذائير3محولتبدأتطوراتيةعدةرالتصوحيةا.-.ا

!عئأس!ح5فييىرفراونمس8الف7يدخلانمثلاأؤ"ضى؟ملحوظآورآاقياهآ

وجحثأحقيقيازوراهذكرأسلفناادذيالأضبراًلمنف!!في1223ءام

أننهنبظهورالأمرازخم!ىانالى،لاواحالموضوعمشاحطةفيإمعاذاحقي!أ

به.ممظهرهـاخاص!الميمرحي

السدبتف!مكليرنجد-ى4داخلو!تءكل،اللغزداخل-هناإلى-ا!انزلا

الفني.انتطبىبرهذأفبنبيهالغرعنالشنرقيصناخلآفأسبابأو

حياتذاقمحصر.ممزحناومسارغكلطمانالامكأنفياذأكانكذهاالمشكلةنحلأننا

لأن!هورانجدلنعنهدثذولكننا،هوكمابدصرلمناالىبىيالغرالىس!وننقل

يقبا!لن..المسرحيدخللن4ولأذ،بمهةمنمشكلارلمهتعالجلاللمسرحيات

-صقوهذأ-ومعلموم،أخرىجهةءنبهالشغفاليهيدفعهلأشيءيةرؤعلى

ذاشه..المسرحهوا،سرحجح!هورأن

!حالىاي-المسرحخزارنستقرئأننستطيع..أخرشد-،ؤلنجربأذن

مع!ينة.ف!هـاتفيانخطاطهو،معينةاتنرفيهازدهارأسبابىلنر-2ليياضرا

الطريقة*هذهأناعقاديفي.وبرودهمقوماتعلىالأسابهذهمننقمثءافر

الدراماأنسنرى...أخرىالغا!اسنواجهوان!ا،الب-ثطرقأجدىهي

بعد-مباعرةأنحظتاً،جملادقبلا!امسالقرنفيالذروةبلغتالتيالإغريقية

تراثاستوحو!الذينالرومانأنوسنرى...-البيئةؤفسفيالقرنهذا

الأدبخلقالذيهوللدينأنوسنرى..أيدي!مفي،دهورقد،الإءريق

المسر?
العصور!حياًلمسرالأدبقتلالذي!والدينوان،الإغريقعندحي

المشناقضاتهذهتفسير.كحاولةدكنناو،ءجيبةمتناقفناتىسر...ليلمطلمة

الحل.منبقتر

ككائنبتفك؟زهواستقلبشخ!حش"احتفظالإغرليئيالفردسنجد!كلإننا

ام4أشبكانواالإغريقآهـةإنلفنجستونيقولذلكتعليلوفث،اجماعي

ألى!رفعوهالذينهمأخهمدائمارعاياهيؤكدالذيالدستوريبالحاكميكونون

نأثيرغبتهمبينهاومنرغباتهمنخقيقعلىبالعملمقيدالذاوهو،عرشه

أحرارايكونوا

اطلينستيالعصر(في،وضتمنمباثرةهذابعد-لىثماذلكنقيفث!وعلى

الطويل4الحروبعقبالدعةالىاستسا!مهثوالإغرالمواطنأنجيحرالىأ*ى!ا

الإءريقية.اخنحارةانهياراًئهاجرمنلانو،طهواسبرأثينابين

قياصرةءهودفيالاجماعيللتركيبيسمصحلمايض!ذلكشقيضوعلى

وفي،المحسوساتفيألفل!تي.التفكيرفانحعر:التفكيربخريةؤايرومان

السلوكحولأنالدورأي،قوريةوالألياتية!روأاراستمرتعد.صلميةلمسفة

يا.ءالإدباراوعليهابالإقبالجممالااخياة

إظلمةاالعصورجم!الناسعقولعلىالكنيسةهيمضتأيركأألد*نقصضوعلى

ع!تهائدهابتأييدنتت!!فلرثا:لافيأروإسفةاوسار-ت،لتعاليمهافاستساموا

...داذظر%هاتوو

التف!ردوعجمةفيقئركاشيمئانلا-ظو-ا.!ا،للاسشطرادالجاليتمعلا

ا*ااًلاينمولا-ارأخشصبكل-ا!لسرحيالأدباأنزلإحظ،المسرخي

والمشفربر-يئ-المسرحخشبةعاىالعاكلا-نوالمؤلفيناي-الناسئيشاع

.4ليويتأثرفيهيؤثرمأهولعاؤائي!يابأفهفيهالفردمجسا-حماعيشور

والجماعيالفرديالعقليوفيوالنصالإدراكوالوعيضعف"صثمايضعفكهو

،هامالأوصورتمهـاصمتقداتفيواستغرقا.شياةتفهمءقالف!رأقيعدوصخما

...حريةبكلالبتنريةالاختياراتبقهورتسمحالتيإلبيئةضاقتوصيخا

هذا،بهأ"لإح!م!اسيذشاصء6!ويزدهر-ويقوىألىسحيوجدذتلثوبعكسس

ا!الوعينةججةالاينشألاإحساسروهوألدرأميالإحساسنسمي!هماحو

،ظاهرةغيرأوظاهرة،وربهمةغيراومبهمةجبارةلمحوىصنالحياةعلييحسوطر

ذاز"بة!حققاقوىاورذل!ضدالأنسانصراعقيولدالوعيهذامنو

ملفقءيروجودااعالصبوجودرحيناًمياًندرا،حساس.ؤوجودرإةو

المسرحبوجودو،وتخلقهوز:يرهبهكسمحالتيالبيئةوبوجود،مشكإفولا

و!لمواتا.لتعمقؤرظمن-اطياةفيممشثلاز"أي-بالكونيربصهأالذقي

جووظ!اعإصسأيوجدمإن:صويقولهنهاوصت.ا.طوهراستضا!سر

نخوكادحةارادةأورغبةإظهارالمسرح:بروأ-9رويقو(ظ..للدر.اما

ليم-وويقولى..اغدفاإثنرالىئلوىوداتستخدالتيلههـسائاىبىواعيةهدف

منوتقالخدهاليالقوىلي!إشعأنسانارادقيإظهارهيا.،اًلدر:أكأتمثر

وهناك،المسرحخثبةءلىحيأبهيذقى-أحدزاأيكنو--الىسان،4شأز

ضدو،تيبالرلاالمجتمعضدو،المححىفةأفينالقوضدو.1ءالق-تضدلي:اضا!

التيالبيئةوحماقاتوروعتقداتوشهواتمعمصاأوضد،إلأ-مرألزمان4زف

فيههصا.ليعدضات

-فومابيثةفيحيالسبراعألمران-متسرءينوصاناأننالوو-و-النتججة

من.نقتربانلوشكو!ا..الثيئةتيثفياطياةفيالصرأعمجنفنيذ!بر

عنؤضل!-بر.ىالعرالىسحوجودعدمأووجودأنندرم؟جنانخزحان

الذيالصراعبوجودالعربيةال!حةسماحقدلىصرفةعلىمتوقف-إنهاضه

!؟اءاخ!برأكبروا-.تههع".،قبلكلحامسريخلق

الدرسيالتاليفلجنة

والتوبويةاتوجي!بةلل!كثبلفغهـللقدم

العررر4القراءةفياجزاءستة:المروج

لىالعرالانشاءفياجزاءعاربعة:اكتبكهف

اجزاءخمسة:الحسابدروسرفيللجديد

للاطفالجزءان:حسابي

اجزاءبعةار:للاشباء.الجديد+في؟دروس

اجزاءاربعة:للعربيةاللغةقواعدالجديدإفي

فاتودخمسة:لىالعوللخطفيالجديد

الثانويةللمدارسجزءان:البويالادـبفيالتعويف

7ص!-،ـ"*،ر4،4كه!ا83!ميول!33

الفرنسيةالقراءةفياجزاءثلاثة

ديروترودا،المكشوفردامناطلبها

.لبنانومكتشة،انطوانوم!كتبة،لاللايينالعمرودل



نممصرد"رشبد؟)لهوربرالدكتجواب

قرنمنلأككريعودلا،وتاريخه"!*وبيةامتناعلىحديثالرصبيالمسرح

،ولاذلكبعدتعزصثملاوقات7امنوقتف!1ازدهرذلكمعانهخلا؟وواقع

د!!+-.-!ش-ثيزج:ت--.خخ؟--..هدهاراًزعصرلصف!اراطلآؤايمكن

"،2:*!.لأش7--..-،-تطوراوسابقةلصبصةارأنت!رباده

-..........-ثيه!ارالىرحشلث!لأولكرص!مماالا

.:-+.....-.،نر.--ا!إ."تمجحىهورلهوكصالىازدهر

....-...!!دبجاهصلىمحاولصالذيالتعثردلك

...-؟!سخى!3..منهدوريإهاىص

.....لإ+.سقي*به!؟أ.3؟يرأنجسحبالمسرحكلمثمكنةوعلاحأ

ئج.ط!3-؟--ناحيةدواختماعدةدكيمكااممماير

-هـ.م04-0001-..-.-حغرر.2-..3-.ةحداو

و!!يمترإ!.-+رو.،/د*-3++--

".-فيؤح،لم!-"-ط--

،،-3!-صص!ذ!ا:!.سط.!؟-في*..-!-3/ه:رحلمسااءفشاا-ا

!.--%ح!7!---!!د-رر-"فىيكوفييمكنانلاأز"فيجدللا

-اعدادامعدةمسارحنبدوتمثيلهنالك

الصظارةمنعددل!كيريتممصعأنيجبالحدليثوالمسرح،وحديثابلكاملا

لاتقل.اليوماخدفي"والمسارح-مصروفا-تهمن!ميصشااًدهايريغطىانيمكن-ى

يجبوللمسرح.آلافتص"لتصلايتسعانيمكنومقعدألفعنفيهاالمقاعدءلىد

حصيث-وىصالفنيةالاصكافةبنائهيصالاءىبصروانالهواءتكييفباجهزةيعدان

مكأنايءنواضحةالإصحمواتوسماعكامادالمسرحمشماهدةالمتفرحريصتطيخ

فالراجبذلكتمفاذا-يثةالحدالاضاءةانواعبكاهخةالمسرحتزويديجب-كما

وماوملابسمناظرمنيلزممابكافةوتزويدهالستمرةبالصحيانةتهءوالا

ذلك.ا!ا

القيعلوالصيفلياليفيص!لىاتص!لمعاالثللقالهوافيالمكشوفةالمسارجاقبهما

.اًلسابق"منكلفةاؤلالمسارحوهذه

ليغربفلأالصبناءتكالصيفوالجاضرالوقتفيالاراضياسعارارتفاعومع

واجبفأولهداوخعلىاطلاقامرحص4عيرعصليةللتمتصيهلدارانشاءانالذهنءن

و-ياذكثاللتمهلدوربانشاءبنفسهاتقومانالبلديةوللمجالسالجكوفات

..زهيداسيصبأجرأومجاناًاماللفرقيتمدمهابرل

.الجمهور-02

طصريقعصمىيكونودالص!للهسم!حجمهورنجتكوينتاكةعنايةيعنىأنمجب

الضرائبوعفيفالجميعمتناولفيالتذاكراسعارجعلثماولاانمتقنالعمل

لفئاتامكنةاوحفصرتقحصصصيصنمممكنحداقلالىالتذاكرعلىوض-"المفرء

ذلك.الىوماوسيداتوطلبهعصالى.وموظفينكنالمحصتلفةألشب

يئ.اوالر-3

41دوايفيالىسحقوامتكونأنيجبالمؤلفةالروايةأنفيمجدللا

اًلىولكن-لهالعطاءواجزاذالوسائلبكافهالمؤلفتشجيعفيجبهذاوءلملى

.!الكبرالعالميةالرواياتيبتعرشأنمننقللأنيجبلاالمؤلفةالروايةجانب

التاليفتيى!رانويجبءحيهورحمااًلعريةللروايةانالتجارباثدتوقد

لجنب.جنأ(لتعريبع

ى.الفرق-4

ذلكمعأنهالا،بههوتركانثقافةوأنالتمح!أنمفهوعاًيكونأنيجب

فجحيعانواعهذأوعاى،وصيوا!هالجهميهورذوقيؤحماأعىيراخياريةثقافهص

رسالتهافيشأنإصتقللاابفكا،يةالرواياتتقدنمالتيألفرقوءرءوبةالتمثيل

الغنائيةالرواياتتقدمالتيالفرقبهذلكالنموذجيةالروايةتقدمالتيالفرقءن

الاستعراضية،الرواياتتقدماًلفرقالتيوبل-بريتأواوبرااوسواءكانت

:ار!اأ!حتمروايجادهاعليالعولب2وزش-حعهاحصبالفرقحذهكاى

الممتصل.-د

يكوقولاصوهبة41منو؟ثحبمدهلا،!نمةوا،!ثلاضادءلىالعمل!ب

لجمهوراو-لىج!يعمفتو-!:،االي-ليشباى،المحماهصخصهـحصيءلىةيئ!وتصصحلأ

.ارباستمرلجديدةاالوجوهشجيعجعلىاممعماىيجبد!ا.لصلأءلىلحكما5حدوو

الجديدم!احعدةانيتواقدائماًلجمهور1ؤ

التمثيلية.المعاهدلغيرخاصصةثقاؤلميةأعبئبراعدادمنبأسولا

ت!ركاص7اتناالدرجةألىالممتصاينمرتباترفعصليكأ!رورقيننوهأنيفوتنا.ولا

حاجةدرنمرذ:"منيعيشانااطءحكفيستمايج4اليوالتفرغبالىسحالعماىءلى

فحت.ء!ر،و-ور،أسصواءكاىصآخرعملاًلى

05الدعايةو..-حافهالصصو..النقد-6-

ولاالنقدنشجعأنوحصبا،مصرحانتعاضرءوأماىأهممنحماصةوالصإلنقد----

النقدكلماأتظت"ركةأذ"ع"م!سفيألتجازباخإ*توقد،بهصدرانض-"يئ

التيتصيتي.الوعيو.كلاالاقبالاحمشد

..عحعةءنالدعايةعليينفقأنيجبكما

0007الرقابة-7ءلا

الرواياتعلىالحكوميةالرقابةأنجدل*،فلاالدقةفيبالىموضوعوهذا

يةحرتتوفرحصتىحدودهااًضيقفيالرقابةهذهتكوناًنالرجاءلكنو،محتوم

فيجبالعامالامنيمسماهناكيكنومالمتاماً،توفر!الكتابةوحريةالفكر

الرقابة.تدخلعدم

..الحكوميةالاعانة-1لم

فاذا،الاطلاقءلبحةمرغيرعصليةالتمتصيلاناطالوقاخ!منمماتقدموواضح

الحكوميالتدخلأنعلى.قائمةلهتقومفلنللتمتصيلالمساعدديداحصكومةتمدلم

سلاحأيكونقدالتمبصيلتشجيعجانبالى،ؤهو!حدينذوماضىسلاحدائمصا

هوالتمثيلمنوالاحدنوعتشصعواث!الفرقادارةالىذكتعدبصاذافعالا

نشاطه.مناطددو"نتشجيعهىلىالععلىمجبحرفنيلكماذءصرناالتى،و،البصقافي

ث!7لإدا!ا"!موعات!

-/7...

!-

.-؟7-ء!

:-

السئوالفغفيموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

ت.:يلىكماتباع"داب.الا"منالاولالىالأريع-

جملدةمجلدةغير-

ت-لهل05ل.ل45الاولىالسنةيموعةت

03م2-5الثانية

03صصهـ2كلآكاص

""03-ص02الرا.*4ص!+



سورياا)صفديمطاعالاستاذجواب--

علىيرتحققالكشففإن،الكشف،ءامةبصورة،يعننالصتاذأكان

اًلمكانضمنمشخصأعرضناًالكشفيجعلالذيهذأ،أروحفيالأمثلس!)

ينبيءالواتعفيوالكشف.اًلوحيةالنموذجيةاوضاعهاضمناطماة4اليتنقل

بعد!مروضليسولكنه،كلوجود،و!ا،ذاتهيءضحوما.نمةانىن

تتوأتهـعندما،إلاذسانيةالحادثةفيمس!تقطباعادةيبهون،الموجودوهذا

وبينالأزمةنليأوحتتر،م!:"أوضاعخلال،متقابلينأشخاصبين

التشابلثبين،طحيالسالتقابلمجرد

كاى.العابرالتلاس!وبينالمهاجم

فقصأل!رمتأزم-وارفيذلك

.؟-!إت..ت.-!الوقفصصولكنلحاللفظصمى

كأ!:ةبربخ!م--..--..نرت---مم!ئ!ف.4إذو.المسرحيةللشخصيةالكلي

!ي!++،؟001ثغهء!ببهست--..-خة.-.-+-!شء.....

...+-؟--.--ش.+.----،بمرديهدرديهيصربرلحوار

-.ع!ؤ+في!ة-خ+-..-؟3.-..

..:.+--+--"مح!في.يمة----:--:-.الأخرتصدالواحدةمعنىرريبر

-.-!بز؟-.-!محط6!ي!برخ.ةفي-شاوحالمكرنشاطه-إلأليرمزألهبيد

-خ.-!م!-الذاياليأسلهذا،الذروةدرجةالى

!-ا..-.-غ.تخيطلأدنسعى!اورةمنكل

--افيةفي!ؤ+!حمحئب!..+-:."جوهرهالىعنها؟ضعبر،بداتيتها.

،.نر!.في!!فمات-.-ة؟.!*!ه-.فيحيةالسرالشخصيةان.الأعمق

"-ت---انها.مطلقصستفيلأنههاحوار

؟الكاملوضوحهاتبلغ7فهق..تازشوحمهاجمو-تنفعلولأت!شيروتلفغت

ضعونصر.الحادثةفأش!اص.مضحاعفلعرضبلاالمسرحيكونوهكذا

فيالنظارةأمامثانيأومعروضون.اًولابعضمنبعفهممواقفر!ا.

الآ-ر،ولمعناهفاضع،شخصيتهالىمثيرأحدهما.الطرفوحيدموقف

مننوعآكارءرالسديمظلمةفيالغارقةفالنظارة.العماءدرجةالى!!هول

ؤادرينءكراكذهمو.!نظرونكلاينفعلونوأشخا!ها،السلبيالتفرج

بلحظةمتشبثونفهم.اعلىمنكقدرتخصهمالحادز"ان.دلوونة؟الت!خلعل

إنه!3.الروايةأشخاص،هملغيرولكن،لهمليس،انتطاراكم0.إراؤبةا

عنبالنيابة،ويتأزمونومجيونلمجحركونأشعبيد!أجل..أضخاصهم

يركأأمح!طورتهمومغامر.ةالنيبشعورمشحونعذابلممثلفعذابهمءالاخرين

و!نفسمهالسرحأنبيد.الحاسمةاللحظاتفيالفقيرنالأملاحساسيغافها

قءإ:ثقاالنموذجيعطي.الاعطاعإنه.أخرىأوليةأصالةعكنبالنيابة

منوجودقيدلالةالىيؤديهـ:!ىصبتصطفى،:اقعيةحوادثستات

اإتورلخلالمنالاموجوذكأرأنهالنموذجطبيعةؤمن.الفنيالامجا.خلال

ب!لمىء*قةلهأنحيثمنموجودكذلكولكنه.إولفأعندالابداعي

اليقظة.احلاممنسلسلةمجرداذنهيليستفالمسرحية.زمرز"منموجود

و-*و.مثالحسبللوجوددعوةالنمؤذجان.النموذجشيرهوالحلماذ

المشتركالقاسمخلالهاالفناناصطفىمرحلة:خالقتينمرحلتين-بينمترسط

ويك!ا،بحدتوجدأومرحلة.و!وجهلهمرتب،كأ"سابقتصور-ب

وهو.شخصيتهطابمض!ناظاصالتفرجلحيالالامكانيالازطلاقعبم

حياتهايضاحءلىليمهلالذيبالقدر،الروايةمعلاثاستيحاءمنيكتسبهازطلا!

المسرحي.العرضهذامنجزءأهولوكانؤيل

فنانيف"مهاك!،اطياةعنخارجاشيناالمسرحيالفنكانماولهذا

القضا،دونلنؤ-"ااةالحاكأادةفيأسلوب4اذةوي!رهاويخلقهافيهاينغمر

،الماساويمعناهانحو،.كوذجهانحونفسهاتتخطىوهي،عفويخهاعلى

معا.وعقدتهاالانسانيةالحادثةبساطةمنيشعالذ!

في!جمهةكلمجل،قيميتوتردائمأجوهافييشيع،بذلكفالمسرحيه

6

فلأ،ل.الوجوديبل،ف!-بالفيلالس،كلقياسهاتوحيالمسرحيةالمقابفة

إقابل"اهذهوفي.الأبرطالورنبلةالمظخلألستالمسرحيةفيالهـثخصيةتظهرأن

نإ.مخ!اا-دأوالااللفظإيص،الم-ادلاًلفعالالتعطركلتلأنواعمجال

إكانافيوظلالىاطيا؟سدمنةايماهةفيمشر!-ة،!جةفيمه*زةاللفظة

لازورعالياالكفيوالاطاكأ،فةالعفوالملامح2باا!وحمفعمة،سابقاالمعد،الفئي

ية4حواروسيلةقيقىىلاالل!ظةهذه،حيسالمهالفعا!ضمنهيتحققالذي

ناهالنظارفيالفرديةوء!ه.كل!4اشارةبل،موؤهيةصورةءهـدولا

يرذ:طوهنا،إرءزيةاا-!مالاح!الجميعتدعهـاوان،محهاملاكاملتعطيمسا

لاز"-ناعملمنهيأدلالةأ.لوهـةثللأن،وذللبالناطرالمثل،اتيبالرئيالمر

فقط.ءيةالىسءا!هواررسحولا.-حةاروكلهوإيىلىفالمؤلف.%مع

،المتفرجالىحملالمهالىالمؤلف،منالسرحيةثالفقبفعلتتوترالدلالةان

.إ"م-وو-يهةم-سكلىءادةهت!رإذيا،الوجوديالنموذجاشعاعكأتذلكو

؟لدعربدالنسبةا-لمسرحهونما

فضحو.داضلمتء-اةاادةاراذ4.فالكثعلىقدرةالسرحأنلنقل

مجكملأنالانسانودمح،الانسانية3العلاقةوالعمللمفاصلالوجوديةالقيمة

الحادثهواقعفيفهل.الفنإبرزهالذفيالنموذجيالمقياسحسبنفسهعلى

.؟فنيأ4ببالتاوانسانياًيقيموان،يوحيئوانيكشفانيستحقمابيةاًلعر

الواؤبنعانءكتدإنايعةا)ءسالظرةانهوالسؤالبهذايوحيا!ذيان

والتكرارالرظبةعلإ4!ؤيم،انسايئلابمثكلحوادكهفيه!سيل،العربي

فيجذابةافةحلرلاو،فى،دثةافيخصوصيةفلا.ةالمخثرالمستنقعيةوالحركة

ءنه،شضصيهتسأللامجموعيفعلفيميتافيزيقياًعمقولا،متكررةعقدة

يكونانيمكنحاسممفصلمنهناكليسوبالتالي.العناصرتوترازمةولا

حقيقياً.فعلااي..مسرحيةدلالةاوقصةلاعقدة

الأساسينالعنصسين،فعلوبدون،حركةبدونحقاًهوواقعنافهل

خاصة؟وللمسرحية،فنلكل

-ير،الصوالمعنىفقيرة،طبعاالمعاصسة،التقليديةالعربيةالشخصيإن

ذل!كلهالأنهاوذك.نسخيةمعينةملامحفيءورودة،خارجمنمصشفة

ألكل!من،تقليدرلاًالقبول،الواحدالفعللضورةتخضع،-س!موعيةأرومة

غيرصلص!المن،يدهاغيربيدمصبوبة،هذهفالشخصية.أحدمنوليس

".بخساطهبأفقر،هكذاموجودة،لاسمهاوليس،للمجهولتمت.صلصالها

.حاباولهاأيةامكاعنلاو،ذاتهاعنسؤالاًيلهاالجسو

بر-يالعرللىرحسابيآ.وضوعاذار4حلىفييؤلفوهو.حيحصهذاكل

،العاديإيقاعه،(!،55-؟)ممقيت"الطبيعيةيؤلفالو-اقعفياز:.النشود

الراهن.العربيللوجودبالنسبةالحالهوك!ا

،الماديالتكوين،الواقعفي،لنايص.ورالسلبيالوصف!هداولكن

التكويرنوهذا.طويلةسوداءقرونهجنةبعد،العربيةالأمةاليهانتهتالذي

لجديد،االانسانيللشكلهذافيكامناالأملويبقى"الراهنالواقععمقيةهو

صأكأالمرهذهتتحولءشدماوذلك.الأثريالمحنطالتكوينهذاعلىزسيبرالذي

زرخصرالى،العربيللبعثالسديميةالروحيةهذه،العربيالتارقئصن

الادية.درجةالىواقعي،ملموسطفردي

كأ"!3بهاجةمسولكلالأ.ليةالمادةستكونوالتي،لواقعناالكبرىفالعقدة

الماديه،العمقعة"..ونشكلهعمقيتهبين،الواحدالاطارفيالصراعهذاهي7

الانساير.والتشكل

ليةمسؤولدجمهاتنكشفالتي،الاشارة-الشخصيةتلكعننبحثأنيبقى

دو-قالمثقفلدىمتوفرةاإشخصيةهذهانتالبعضء-بوقد.اعالرهذا

ا*سو،فقطهؤلاءعنداو،والعاملالف!حدونالموظفولد!،العامي

هذءمثلءملوهوالابداعيالمجالفناننايدخلالاوالأؤض!ل.الاغنيا؟عند

هالفقيرة،نيفيةالتصالعقلية



بعدلعيليهيكتشفلمالناظرإكنو،مكانفيعدلموجرعدالفعحو؟يفأكجبعغ

وراإتالمب،بهاالوعيحذبعدنبلعغولم،المأساةنعحعشأذتايقولأحدنايكادو

ناعلأنفت!ولعحرنالغيرابطالاننا.ثورةبدونثواراعنا،ءنهاألتعبير

بعد.يخلقلمالمسرحعذاالمؤطر.،)ايؤلفولكن،حافلءظممسرحاؤعناو

الأمة.جودوعلىؤجاحجمناالزعيموجدواذا.مثهلاتعيمبدونامةاننالؤولكما

عتااح!لءلماتا.شايملكمثعبليأنناالاغعرافحدعندزلمعهى!المسألة.ع

نحنانالقولعدامثلليفيدوماذأ؟الفنيةالمثلهذديملكلاولكنه،الفنع*

ولكنن!،حلءنالممووا،خرجالمؤلفوزوظءفأل-سحاقأمةفيحقاشعرءنا

لحقة.احيةالمعحعنمجثناءتعأ

بدونثذللثو،أوحةنبدو،موسءكلىبدونانناعناقصحيدةنبدواليومفنحن

-،وأعني.بعديترقق!الحاصمالحضاريألحادا.ث!نا!ذلاثوما.حيةكلسر

واعحاةالأرضالىالسدبم-جمزورنافيمةوجودعننقلالتيالجدريةالعملإةزللث

الىالتسويةمن،الحامالعدديةموءةالمبمنازسانناعؤرجبرالتاليو.والتاريخ

.البارزالكافيالزمافيالاطارالىألتحديدءدممن.إسؤولاالانبثاق

لأن!اجةانالنظارة.بانشاء.مسرححكومةنيةيهـدلتحلالمشكلة".

بأنبأ!لىفلاثمومن،أولاحقيقيوفعلحاد!لةعحمتكونولأن،ركوذوا

وبرمبير.3"عنجمالالحادهذهفنيخلد

بواقع.ير؟بطبدأازسانهمان.العظيمةالحادثةهذهطريقفياليوموالعرب

عربر-يالىيتحول،الاسمالعربيبدأ.فيهويفملمنه.يغ!رهو+يمتلكه

والممثلوالمسرحإكأخاناسيو-جدالافسانهذامثليوجدوعندما.ا!قييتة

.خميرلنااو

هصر()طلإتزكيالاسث!اغجوال!

،لأدأبهللنهوضأقولولا-العربيالمسرحأسس!لتدعيموسائلهناك

،العححورمن-سالفعصرفيومزدهراًقائمأيكنلمالعربيباللسانالمسرح

الإولى-تهسيرجديدليعاودمنبه.ننهضأثجعموقعدهغاكولىشائل)نحابخدلءهيمليومهذ"ن

؟يرس...حؤ!جي!ك!!خ!ش؟!آس:ش؟2..-ل!..يزننش.؟:.ة؟.-،.

!!؟؟-حمه!+ج!حئ:!:*--؟+شلة0003

،؟بز!بب!فينر!+!*تج./قي؟بالتنئمبم!ثاجين!!بخ...سب!؟؟،.إ؟*؟*:؟+؟ليستوهي،العربر-يالمسرح

إكأ.7.!!!..ل!!.نم1!!!دلا-أ.!زوا.....!."؟لم؟لاإفي.عليهالقازكينلدىبرهولة

لانركي*.+إ!؟"بم.ش-د-أح!3بن!بيخ!دهنقلمىمقدمةوولعلى

..:..ول!...؟:؟!بم.!!م::؟.والتأملالنظردنيامنالو-ساثل

+نرقي.ة؟بر!!!...أ++..بد.!في.إ؟+..+...والعملالمارسهدنماالى

!لا.ة.ب.!..*-ثم!:!خ93.خليرح!للتمثيهـلمعهدائشاعفمن

،؟خ.+س!++!ا-ة.د!+*.؟1!د.!

أنم.كا.+-7س،+س!"+.!+فيبفيالىخصبءمحعثبابتمتخرعلى
بميم"..:ء!:!+غكيثه،!.!؟..في!.:

:؟س!!ماول:*-!نر..دد؟؟قي..+.س..

!ك!ىء!!.ء+!+،كبم!.عنن؟!3أ؟+..المسرحمودثقاالة،ا،وهبه

!-9.!ممل!!ل!!؟؟ول؟2+-.-ب-قيفي!بن!!.الاداةتكويراًبعغاء،وحرمته

كع!غ!كاأبرءتجبختنا!!+طس-+تبم!+-ء..9؟!\ن!.خ

إ!!!بخنم!به!!-..عالممثللفنالصالحة

بنأ!-+!:!،برشيم؟طب!+!!!*التمثيليةاعإفرقتأميمالى

!!.3و+لم!نر--جمع!+قي-!؟!ذ!-لأأ،في؟-.ءجما-بهه!!لمهأ،!ما!لميينالراعهامنجبروتانتزو

بهمب!ح!+*-ولح!ك!ع!!ثي!!!؟-!مكايم!4!؟!-!صهع!2،!ج!،التعايمبيةوال!رةبوزاربطهـ،رو
-.،خش-!!نه!حمي!جممكا!ير2ك!!+-ء؟ط

؟تتلا--+ءمححخؤ،!ولفىت:في؟حه!ش3،+؟بر

د!!س؟لالح!م!؟!قي!خ!آج!!!لمجبماقئبث!جم!ت!كأ!تق!صخيبم-2!العامةأللرالقم!مرفقاوجعلهل

!ش!روط1؟ك!+س!!ئبي!ح!!+-7؟!م!آ!آيم

-!؟أ-------:-!--،توجيههاعلىفالدولةبعثرالتي

نأغيرومن،ولمنهجلحطةطبقااحعرحيعملأنارادةوذلك

السخف.ودلىكلفيالسطحيةيرو..الالأجلاتابم"منلانيسففيعرضةيكون

يمارصهارياضةعلالتىفنمنجعلألذى(المدرلصحعالمسرح)اقامةالىهذا

امجادو،المتعا?نبينالفنيألوعيتنميةاجلمن،فراغهماوقاتفيالطلاب

...تذوقهو-المسرحعلىيقحعلجمهور
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..دا،-رحالاءجابحقطرعنللعسرح

والات:اعرالتأليفءلىلتث-طهمسنإع!ساالكتاببيظمبارياتاًقامةالى

....ص!ةالترو

أخي!وأقرر،خاتعا!اينعشمءحذمعرفيبملاأخذناوسائ!!5ححذثل

ءايماالو(فد،العربيةاطياةءلىألدشارأ)فنأهـلاش،3!حا،ستدءيمفيأفاد؟ت

منينوافذيعهامصارءلىزنمرتضتخما-4بعالاورواًلفنونمظوفدماض"ن

..الماعحيالقرنمنتصفقيباأوروعلىبريالعوالشرق

بمستوىألارتقاءفيالىروفالأةر!اوكان،سائلالو5هذأفادتلقد

التمثيل.ردويرخشىالذي؟ء!وراتنميةفيثم،فئالأخرو!نحيةالمسرو،الممثل

:إس::ن،4فيافىؤملتعهـالنتاجلمانوصاثلهذهولكق

د?لحداثةوذلاث،اذعح"االألفةالمسرحرعألفلمالجميثورأن،أوطما

الكتابةواءةالوررأمعكأض،ا)!اطفيةإذهنيةواالأميةالانتشارو،با،سعرحبمهورا

ليسالمسرحيرقدم4ماوبناصرصهوربنالتفاءلان،الاخر-الس!بو

يمافويشغلهؤ؟!ورالجملافياطبالمسرحيعقدمهمالان،انشامالاوشديدقوياً

.لغدهيؤمله-

..الاس!ابالىواممد

ار،ءليرقىولهمابينتفاعلقاماتأالاليتملاحعرحالمهالأمجابريالهجاحادا

سماعه.للىالجمهورينصحتانيجبمعاوبين

...حيةالسرحموارهوا.كلاالممثلونيقولهوما

...الكاتبعملصنوحو(رهابموضهوعهاوالمسرحية

...ا)كاتبهو،هذهواطالة،الاولىفالمسعثول

برحواكلا،بيمالعرالشرقفيللمسرحالكتابة!-قونممنالثالبةيةثثروالأ

يفوركلاالواقعيةا!ياةم!رإعالىنعكألواواذا...عاجيةأبراجفييعبشون

عهدهملحداثة!يكلاان!عالابههاينفعلونلافانهـم،اجماعيةاتشياتمنفيها

يتهمواأنخشية،عنهاالتعبيرفيددونير!رفانهـمبهماانفعإواواذا،كبال!ر

.رممسايرةأوا)ءوقيةفيد،!نجافتراو،ا-ائداحمايه!الاصالرفعنبانحراف

...برلميإكراوقيألىسيرنكارالمع!بيظتصطخبالياًلسيا.ء.يةالتيارات

ا!مهورفييوع"رلانتاجهمنران،للمسرحالكتابةمجدتحونلاالذينوأما

الممتعلمين.افواهفيليموتالايخرجلالاذلمه

منأكثربرالم!:وياتيعنىلىرحصا،!عناجهاكثرفى،الغربيوالادب

مطالبتثروإ،،أوىإواواللحاسلىبناططلابمظلجمهوروا،الاديات

..العيش

ورنأحافى-يالعرليالعنرقفصثايقفالذي،الزءظكلناًل!رةهذهوفي

مجريشىءكل،أقدامهتحتزلمبلورأرضنايجعلانثاولاقويينمعسكرين

اكيءكل".هذامناًلمسرحو..الم!ثجوفيالتفكيرفيارالاشن!ريعوكأهباًمضطر-

بعدينقثمحعلم،فنيةومؤسساتدورلإمحعحخت،خاصةمصروفي

اجمايةوقيأوضحاعتقوضتأنبعد5291ثورةاذارتهالذيالهدمغثار

ا!يوطافباممرالكتابيمسعث-ى،الواضحةالرؤيةبعديسر8زولم..بةعدة

...ويسمعهإهفيؤجماالجحهورتخاطبالتيافبحالمومعالجةالىجمهمق-يرالتي

،وازدهارهالمربيالمسرحبتدبمبماتصاللهؤكاما،الحالهذهوتدارك

فيهحعحع(اتجاهاالمحعحيةوباتجاه،المرتقببالاستقرارثعلثولارهين

وعلى،الأميةءوعلىسيعملالذيالزمنيبرالآمدمتم،امإ)زبعفم!أوامإشا

نا،ولاصلمثآثارهصنسيكونالذي،العاماإت*ليميعنعتولى4باأ،رتقاء1

غذاءنقدمهؤجماويرلى،اكءخيا!دورالىزظرتهم!تسيغيرإلعوبرصالجمهـور

العفحلاتوالمعدةغذاًءءنله?!لاكما،عنعلهء!ل!وةكلاطورأذهنياً



(لبثا!امدورفريدالاستاذجؤاب

علإ*للسيماأصغيانزمنفيالمسرحاًهميةاثباتهذهفلمتيفياحاوللن

اعافي4،ولذا:ازايتمالبولاحصق4السؤالطيفكرضاخرموضوغفذلك

العربر!يالمسرحنهوضيتوقف،رألييوفي.مداورةمادونوأسأألسؤال

طما:"افثلاافرينعلىالمعاصر

المادبئالوساثل10

يةالمعنوالوسائل30

للبدءاللازموالمالبهالمختمحر*والاداراتالمسرحالماديةبالوسائلو!ىئي

وقد.و-بدخلهبنفسهنفسهكفايةعلىقادرابعدؤيمايصبحانعليممشاربعه

إكرليةاوضحكأ،بةهوا.ممابة.هالمعاختهاعلىالمادبةالوسائلتقديمانيقال

لاا.مما،هذاءلىاوافقممارانا.والهامعلىالاهمتقديماواطص-انلتجر

وعلتصقاصح!هنبلتوصهماسمامهام!ثروغحلىلأنالتقديمهذاتغييرأعشطيع

المحركة.الطاقة-الماديالعذصربدونواحدةخطوةالسيريىحطيعلااهدافه

!ثابةالاهيانتنرومه!توفرتمهماالماديةالوساللهذهانإلا

المعنوية.الولسائلديانههاوخيتملأهاإنلمسكانبلاوالبيتناسبلاالجنة

.4برابىبريمكنلاالساعدلتاسداءوالمسرحبناعععلى-المالمنيصرفومهما

نموادتالمايبةالىرحيةالروايةتكنلمانالامامافىواحدةخطوة

ويشجعونويتثقفونيولدونوهؤلا،.والمخرجوالممثاطالمؤلفيوجد

!يمىنعونو،لاويكافأون

نهضةلخمهض-والمعنويالمادممط-العاملينهذينبيننزاوجانلنافهل

علىويعملالمخقمرهذااسنايضءومن؟الحاضركيالعرببالمسرححقيقيه

عولنا؟فهلا،واعمواطنوكلوهوواؤاانت؟خصذء

ع!

(!بنان)نداوي5خلإلىالالص!تاذجواب

،يقناولول!حنه،4ال!رييالثلاد-مسرح!لبشملالسؤالهذا،طبعأ

وهذا.قديمعهدمنذؤائمأصسرحاباعتبار!المصريالمسرحخاصةتووة4

الفإؤع"،ا"إيةبالاءازاتلىا!شومةامدادوبرغم،وجودهبرغم؟الممرح

خان!ةازمةبعابنج!ده،ضالحينأدوافر،صعاعلحةمواطنمنلهيغيأ7مابرغمو

يخيا.ومرة،يحتضرومرة،يتنفس!لمرة

اديو،إرفا...4ضضأوقفتقاهرةت!وريةاملىءوهناكاًن.لاشك7

..الحيالمسرحروادمنو!لمأت،الأوضاعو)بتواهـيرحما،يونوالتلظيز

ءحة.ا-هابمسارتعنز،أإالبلادفي

،المسرحاضمافعلىساعدتا1عندخاص"صعواملالعواملهذهالىأضف

"ذوف"وعدم،كأدناالمطفرجفبساطة.خرالمحيةأسصو-رةحياتهوجعلت

ذاليققويةمسر-ياتتأليفوعدم،العاليةالحواريةللمواقف

تلائمغريبة/ولوحاتتراًجمتشويهءاىوالاعماد،صحيحاواقعياً

المسرحي،التأليفوصكف،تقاليددونتقاليدوتوائم،أمةدونأمة

والتكلف،الواقعيةللالمثاعنوالبعد،التمثيلالر.حوضبرعف

الفن،هذامنالموهوبةالمرأةبظورو،/الكاذبةالأجواعخلقفي/

ال!حةأةالأصاذويالمولفينواعراض،احنااًروفيالتونيلأصالة.عدم

ارر
با(-عإرمم.7الموهبةهذهمناوبزهـاواءتف.اء،الواقعيالمسرحزءذيةعنعة.

أنشاكا!جزئياتمنوءبره،دأ-كلالمجردبالحوأرالمجرد-الأفكارءق

.!ويا.صقأي!ونأن!ب9-%اطلا-ورة.حا-عقعدآبي.الع-1،سر10،جكل

اورواص،هـاأدأفرشكلأنءنلي*!ونرانلالييالعر،ؤالمسرحلإجالكلأما

جه.ا)عرسا.تاطح-لمفيآكؤاحبمااإخظ!ةأة*؟ونصاتألملإن*ووأ.مما،برز-ذمن

أن!برشأخس!-واوأض**االكلوفيبئا:حلدلي،إكأاوكلالأتلحثو!؟غ*يمأنترسشجسن-%

بأبررأوأبر،هـ،نليلوأط"تإبلنيأذالشبو4،خة،ا-اتأص::خد!ءاصسازح

.كلز-يش

تؤ!ى!!ت!كاحيأ،ءس.-فاك41حرألحكومإتهذءرفخ-ب

..!ر-!وو،بدنهتناوح!ليلأ؟-تا،بةا،مرو-،ضوعيةالوالهض،.ءات.ح-قالأ

قو-هـ:ضا.و

أسوةعوأصمهفي01)ورنهذاضدكأس!ؤ:بهةبعلمثاتالحكوماتترس!ل-ج

.والادأبالعلومربعثات

تمثهصيا"اتفي"!.كرءوا.مما،فقصدا!مميكياحأمهـصراًلمسبرحيكوز*لا-د

منهاو.أليهالجماهيراباجتذأبطمعا،صخهااضيةعرالا!تحتى،حديثةءتنوعة

منتهذبذروةالىبهتسمو،الشعبأدبزفنسثفالتياككبيةالتمفلياكأ

.هشعورو-4رووقهونر

-المجربتالممثاينمنصفوةفي"ي!ثلمتركتر!يديابمحماعفورايبدأ-!

هبالمسطحللغوضالنا-حةالوسائاطدراسةمهمركا!والمؤلفيهنافنيينوا

الواقعي.المسرحبعيدءنصثليجلهارتقديررشتطيعلاالتيلخاصةااءهمإر!ملأن

4للمسرحفوالتأ)5،المسطحبناىفيتهتلح!لألىالعلةأننجدوهكذا-و

حءيانيبدأالأصابهذهتذايىتمومتى.!مسرحطةالصااكخصياثتكوبنو

لا5المسرخأ

حديثاصدر

طولم!.إز

قصوطجموعة

والنفسيةالاجماعيةبيةالعواطياةكيممن

ا-ريسمه!يىالدكتوربقلم

لللالإجميمانب:تر-بىطم

الثالثةطهعتهة
قا.


