
"ءلصرنجيا!!ما!!صهاصهص-!--.-صمص.-..مم.
اردناالفف-"واعمالناثوارنابررخلالمن:"بيسكالوريقولمقلأهة

الاضواءبالقاءمحددةا،ساسفيمههتهوكانت)3("سيالهسةقببام

اعلمي!ةاالرؤي،خللالمنالوطيةوالانتفاضاتا!سياسيحةاشحاكلاعلىبرءايئرسختقدكانتالالمإنيةلملاتايدوء-ارحانءنبائرغم

(الاستيقاطاجلمنيضالتحر)شع،رهوكانا!بروليمتاريةالمطبقة-بممهمارربرقيادةالملأصقاالماني،اتحادانالا،البووسيهنألاجمراء

امما.للدراللقديمةالاسسزجاهلءلىءملكما.مميزالمانيوطن4مسرحوترسيختطوبرفيبالغاثرداكان-1871

فيالمسرحجعلايذاتهالموقفمنينطلقاللذيبريختاماالطبي!ةهيتمي!يزهـاء،هكنالمسرحهداؤكماشاكلدقىم!دسةواول

نجرهمناكثرثغلتهفف!العاملةللاطبقةا!طميةالنظريةخدمةالمبنيا!درا"ءوبالمذهبالعقلانيا!فلسفيالمذهببزعامةنادتالتي"

اهـرامااوضدارسطوضدقبدا.المسرحيالعرضفيالشىكلقضبةاللبيئةقوىمحهملةنتىجةانهاالمسرحي!ةعلىالشخصيةويرفعلى

ملحمي،اتساعواءظمدرا"يقرراقلبهنجا"!اعموماالتقليديةء)1(."والوراثة

!،ف!ريرهات!طالتقلميديةالعروضكان!الذبم!الايهاممعطيماءلىعولثالتيالهأثيريرةالمدر!!ةمئذلكب*وجاءالفعلردانالا

التعليم.علىومؤكداعلىهـمرة!أء4ثمومنلهالفنان!"صورالماديالواقءبي!ناللصعل

باللؤامهالاول،والملمرميالسياسيبينببجممف!ابسجاءثم.ور!مبوالعاطفةا!.ور

ءمىقوفد،شيقةردروسابإهبتقدي!والثامبماا!ثورةقكربعرصت!ويرصللحاىءبةلمتؤة!،دلكاءة:تالضيالرءريرةرسةالم!اما

مباشرةصلب"،ءبهرةحادةرتكيلةءهافخرجالصركيبةهذهفايرذلكوع،ءركبهافيفف4ا!نانببر!دوءللأماترءوزالىالواقع

امثرافحواثائقوالوالافلاميم!ءضخدمدههابقيهانهفمع.وشاعرية.والارتباداغموضباءور)فةتأتيمافغالبا

قفي!داضافيةكاشياءدلككل*ةخدملالكنهالمسرحداًخلوالمسرحر!لاذجاهءضبةروحعن!الكشف،ادحرلطنزءفيامكنحينثي

اسإسيكجؤءيش!خدمهاهورلقحسمببطوالروالاثارةالتفسيرفي،و:ماالاخرىالففونوبقبقىالمول!بقىأوالدرا"لمفي،سواءالنازي

المعقد.نيجهثناياوفيالمرحياو!هلداخلالتىالتعبيىربرلمةنحوبالالمانا)!زوبمالمعروفةاحربانتيجةسببت

وءلمعروفةحقيقيةو!،ئقعلىالاساسفييعتهداضسجيليأالمسرحان.الالمانخواصمنا!!كأ

لمجمرح4اتايءعا!رةابماداي!بهاثم،وحديثةقديمةتاريخيةخلالحسالم!ءـذامسيرةفيالخطبرةالضطوراتحدثتحينفي

الان4نعانيولولربطممصرناقضإيافضحاجلءصرلىنفسهاًلتلرصخبي-ولاودارؤضفيدعلىاللبداًيئفي،ال!شرابئالقرنمنالعشسينلمت

وال!نماخواكطورمدىورجمق!م!ضجهماعصورفيطىالافوءاناهسبقبما.بريخت"لواصرس!ىااذياختيالبريالمسرحئ!جمطالسيا!وصصرحه

.الكفابهطاالاناىخطفي4المسرححول)"قيااتهفص-خ!بسىيرسري-الدكضوروي!برر

هوصالنخلرلمنىءيتكشمفكما-رحقالتجياياًلمسرحويعتبروتخ،هـوالالمانيالمسرحيللكانبالنائبمسرحية)2((اتسجيلي

ا(ثائرةامثهوروباقضايا!رح-هناةباادرا،.ال!نتعرضسوف!اتياءتكا"هـة3:حاقي،الثءبءسرحىعابيسكا"ورارفيفاخرجهاالتي

الكفاح!ب!ةو"ضحياتها.طلاصمهاءحاباستهفيآخرمسرحايهـثلهفلى!.ا!نازبشلجرائمضوزةعرفصولخم!*ةفيوهياًتجيليللمسرح

اتلرثىاقاسواالذينا!ثلاثةالا(،ناكت!اب5ؤلاعيكونور!داا!تسج.لىالمسرحجذودبمانفيؤكديرعودلفلهالدكتورخميمولل!ن

فيوعياا!ثرالخطخدمءنفادبرث،لواصكواقدوالاضطهاد.جاتىنارما-اللفرنسياسرحافكنلنآخركت،بمحندانفجدهـايمكن

المعاصر.العالميالمسرجالالماناكهاباكانوادا(سبلاركوكبءنتقادير)مسرحيتهفبمطلأ-

رسثأبي!ذراحكتورات!برءدءلىالتسجهلىللهسرحافعلسونا"ؤسسونهم

اضياراأ،داالابرزالممثلالاقلءلىا،نيعهتجرفايسبيترفان،خمبس-

وه:ااسويداألىوءإئإضهفرألهازيالحكماته،ءو.1691علمورر.وبربتديسكابورالىالعودةمنر-دلامهوأف!.إصرالمهالمهرح!!

عيد53،لء،ذالاسكت!ابات"راجعةيرجىوربيهه"*امسرححول)3(.421بيا)عر.المرحمجلأة.سليمانعزيزد.-)1(

33!،هـ3،ا!لمسرحا4مجلى.34دءدايلعااالمسرحن!رواء.،د(-)ء"ر91حيةمهرمقدء")2(
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ص--حادالفممهجايص!عا!عليهكانبلءماثلبانقلابيلاحقهاانأرف،?ولا،ؤ-لملأاه-دة(ء،العيرهح!على(مح!لم!اءثاطضا!!اء"

اًاجديدة.لء،اقيا!ءطف!امام"وفوؤطالارمابالتوترا"رورالتعبيرال*الم!نس-ووى9الاطلى،لارلمباإفضءمرص"!!ما!!دالهـلو.!قوطول!

المسرحه!-كأ/بهـابربئقفي)6(وؤوكلب-!لسءلههـ"("أوديبفيا"،لذا،او،ءاؤبفختف31ئي3اءتبازءسني))-بئا!ذا4ز!:ررخللالمنكلأل

ارة-كاآلل،ضةور"ءبلهئيز-ةطإ،لبما())،تجريرالعراؤطاوديربكبمايستدع."ر"؟الاخاور"تط!عحىتهانكلأومياطرحار/!كط

حيثمن)ءاًنك:الحراؤطءلميهفيردطببهلمهلكتمهالوراكباءالوجبىتص!رةالفيالاؤلامءمناعقىاللىاق*4لم،مسيالجا،س***اياؤءأض!ليدأ

ىؤأرىلاوازن،ا-كاالناسأحبءح"حز؟اءراًاؤيتقدتدريلا!ءولثم،اكبشكيوالليالريا5إوبهر،رركلتأثرةير-،-،اد!فيجاءتبالت

بين4ررءقطتةك!اودإبصراعهذابرمديمتبقىوءا."تخو!ىبلاءايالذي."سابالس-ؤ"ل!!وابرر!-،و&ل،لآالة-ءت"ليالاؤللأمانتاجالى

ا!ىقطة.ر،دهالمفتطرينينلاضر1رينوزة-4؟ص!خهمم-فيءأزؤء4قئحمخ!ء-4لهءوروؤء4)4(هـ911(8ءلممرب!ة،ء.:*"

الاا*غوبةالمممرصيةفيهازهرلم!اة-!)قىاافنراكمةألاصداثاًى.رسصالىادء"ورالاحظكما-للهلمؤكا-المءاكمكأروايةؤ،برجوريف

ءلمدض،والاخاأت،وبرلىزءتهدهياودراء،الىوتحولهاأنحطلطهاادوارؤكبب-هـءبوارحهاءسىووهـا4ورؤص،يرؤمى،!وطللبباأ!-اماووجم!أ

ى-ف!-!:،الصتعجيدةاسرحيةااديلا-المتق!نةاكناباتااماب!:ببليا3زاكأؤ.!لواير!قىفيزورباءتلمد53-،ص!ف"بر-م!بولا

اء--اماخطهاع"رل!مخه?،يهاصراعو؟ةودطواحدموؤةءمنزرطلمق"لكأفىيرةخطلم!اانءلء4ر!-ءقيصوابرزأ):طلىؤ*ءرضمة.اثدي!جوء4-

.مرلملحواإقيومحيثؤما"قىعربةرمطوبرةاًرعا?وااص-داةبهحاويرصقط-ثميفشل

و!ءإررصيالالهاللحدثكل:طاففانهذهفا!!قىمسرحيردوبرءهـذامق!ةوىصلالمنوواة*!.كالاتالفض"عبرلآ:"ء""-نالكنا!اص!د

ا!ءب-اةاةىلعرديكدرءآبالكابرةقدمحبثمارالاعتب،لالترتيباءرج،اريةالمعاا"مي4ال!جهـاإ"تء--"!إ*رص!ةاؤاب!ان11،لم

..وا!ءداءاث-واواطبهمة...الةرسميةا"ورةاماياسادتالتياكاا)ة--ثرؤا/ساور-اومطاىالفأ!هما3-دلىؤدم-،،وا!رور،بريدلالمدعا

ؤايرءط.ءفد"هاالتى!ده؟جالالاعؤضيمةار.اوواصرواا،اضيطبيعة.هىذه-بلآارممى-:ما4ءت،ولااقىكل-دوراهـ،ىيراسراؤي

ؤابرسم،ناذيا!ينافيزلوبغول4اشب،تء"وا)؟اتءرثلاثبروخرهلموءسرحينهفيقىخاص1،تإوراؤطالصرءليا)ء-"جبها*هلوا+س!؟.*،

الاور،نءماردث،،ءقيخلاا"ءنلبءورالمسرحبكأفيءختمفة"واة،طؤ!(يحىركهانته،!دؤىاإخأفيراالىلمنو?ل!ة-اأن!?،وبل"تخامؤعنحدبرت"

الانه*،نية.الاؤفولياث"ءبا"واؤفازاءالبرنغاليبءألى،و.لم-قىوينة،يدائماقىءت!،-ض9!ط!واةفيا"وة.وععرصخلالءق

..شرزقي؟رفيعاىي!قفاناوريستافي(وعولمارااءنبالكلنوانو،وحاسراا)ى":ماالساجى?!المف"تولها"ا.ا*،"ءبىبر!بامط*هشه

ا!تءهاري،4فوجالث.أنياما..ورواهسفتياأئورةمو!فير-لمورفالاولمس-الالالههـوءظصبمواصثثءيء!"يرمقهال!؟مان)1.رقيول-4يبرره

3.4ولميبا-،نءلىبقولهيخدعهانفايسىيممنطيماحدااناعتقدولا."بر،لجماءـ-راتء"كطا

لوبر-ا!لجالاخبرةعةالسلم":ي!قدم؟لهالاولصلاللفافت!تاحيةفي)5(1(ءطد-مارا))

ا،مه،عقى""وودهومقد"قىوجوانبخلفيةفيبالاصحيقدماز4دللكء(را"

..0..4قدمتما3،كلارابرولجاناءت"لملو*طهادا.":الكاعلوارر*هها
ء--ن!"-،هـتبن3ءبرلضحص*!ببن.بينء-نرلاال!رنسبهاضورةاقعول

.?اد"ديا)-ء،بىاشرا!طلمءتثارززرون?.ءفىدهضبلفرمة
الءرض.وبواورسمكلبااهت!مامءع..إءقجقجمةاا&ورةلضمحصيات

ر?-لقى"مموحيالهـاءلىهـده"مصرجىتهفاير"ى.لعرضناصمةؤهنابررثههامترجص.*س!إسريالوكةوراد،ءهء!للهادواد"*ىو!ي

..لةة"خلمبضقطةالمداا!فيءذرااروت!يح"،برية!عرافبىافابرشقدم،ن
هـ-رءاصد?ادديالمرم"رتألليفمنانهاوءلىثارننونء!ءحةؤى

.ةاسرحيال!ذه،تلميلهع!دؤدرهلم،
اتاشءخء"فياهـلادسخلالمنتةالمصجويرؤكداذوهو..المصحةهذه

..:يرقيولة،و

از-رافىاتءنلىإورانوا!رلاءاغالبيةانعتباربا..ال!-منيريهوحركاتها

با!ي!"،اوإ-34صانلسعلىدلكجانبالى3!يرؤ،و?-بةكأخ!قيؤ!--ل،اةفا-ديابهت،هاالاءداثءئخ(لىبئ"سرحيقىارها"

ناو"رجاذزاا(رضىوتنئههـ!،ورالجهلميةآم!هاحلمنالمسرص-بئهذه.ا-ابقأا41ء-در،21)صدايرة"البكلتذفأعرالاؤءال

."امكانهليقدرإمثل!علجؤلم..ووخماء*عمبالحظى"*!با!فاب!صلمولوؤ-،لم.اصداثكأ"سحياذهابرببرأففي

!"الحديرثالمسرحادجهؤوءعلبملمهاياو"طعمايهـهـ2الكلا!ادخ!-*امت
طءافىهدا،/وكدا..الايهاموؤكالايرهامنبيإسفايجمعوب!ذا

)صةحةخرآ7؟ؤوءضتهبا،ورالجه.رورأظ"وامأ،مهالابءن!جبلماوءضالء-.ةضجةو!-ائلى

ا"،"،-ازقف...مرتبكهبه،دةزث*اهدوو،له!-ا-!ةاز،1لأررؤ:أ!"رالام"رصه-سورالدكتءة!أيالردلنحررتالض-أقىالنقطولمحل

إء!ثيوتعبرالمسر-ءةاؤتتلمحء:د):شعطداإ:اديامي!فى!حههىءيرهاءن
.*،!،(للهاساركناو.!وأضون

....!لملوالاؤ،الثءخ?-،تلي،دهءطقىالمنالمهاموبكلح!مب،تهابنضللجمهـور

9)-.ءه"ءجاتإظ"راد.دلكمنابعدالىيرلحهمبيسملانبلء*دهـق،رااغ?الرقي?ةالاؤ*،ل!ذهإد"ء!!ل!8.هاد-وفاتي

ل!وارهاقى-نامجو!كطاواؤف!ابرءضفىالمرحهبئؤيءالباردهء-يا"لتءت*مإةهاء:د!178رنسه-4الولاءورةأؤ،دةوابرراومتورب

)اأنويط!ة(ب،ذهيرةىوهو..ه،وراللجماماا؟أقهصهاالمناديؤ--إرءؤأير-!عم!داديالمن!ذا،رورءادذيمضط11اوف(!اد*ثان

آووهـبأناحسم*تقدآ:توان،إجتيةابرانتمدطء!بمارزبشرطء-سصباتفيهـذها"ادءيااانضتصهـكأ4ابسهطة*ءه(أممنهـء،تتماوضح

اًوالقارمسءاربح-ثءميمسطةجةدرالى"تكمماكاىالدراءيؤايس.صاابرةاخرمضللاررميكية3

التحذيرزراًومنالرعمءلىهرارباورخى4،زهعىينسىوانبدلااًلمثلمهددش-*--بر.!)!!ات!("ةصسرءلىوح-ليوةثط!قالأحظقياهذهو!ل

.!4زهم!للإمجردبالهاصء-قىالمسربدايةفيؤء"-رةجولةمنالدازهرهمطالاء-رءودةؤ"هـجرد

ل!أرىءم!مرحيتهقلمو-!يمم!جمهإديا)الانم!طلاب(!ذالمجردليانواءةقد.ث!العربواءةءا!هوااءتالالدء48انالى)ثءج!الدلازلكلإجد

.و?(دمارامنكلا4ورءهـماذ!اال*"-وا*هقىا!وهذهلأ!عبااو4دة-ول?!طتاعصرهـوذلكبعدهداورطاء،ميئجمقىوءا

جاهز-ءنا)ثول?4ءتانهاظنكالتاداالهادهناالىيتبادروقد!ا،وبرخ-طإخرءهاوكانؤويربوؤتالىررابم!هـقيماننط".ء،ئيىقىعللا!إتمع

بذهـ4الذياجهـرااووميةؤما..ال!رنسيةا"ورةاتاريح.تلافيفؤث!1)خلمصرت؟وبر:4قيهكنل!..ءذ!اقىبر"سءةالء!طالىتقاببهافادا

ناالواؤع؟اًلءر!!ةالاعمالمنيعدءملةيصلرنهـما3اعادةفيفابربر

!ازءب-صء"ياغةداعااولاؤ!و،ز،موبسج،حء!هشيناؤجزقدفايرسى.(ارودالمسزح.دسصإنسمير.د)،(

عروائخميسى،يرسريلهـ3-ور11.لرجهة،69،ء"،د((-ا))ء،ر)5(

حافظ0عليالدكونووؤرجمة)6(.3(-لء!دااللصالميةالمسرحيات
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)7()ازكو،(لوريننانبباعولالشودةلرى3انامكننابحيث..والت!ديدالوضوحمنبكثيرالشخصبتين

التىهذهمرصثرتهمنالثانيائضفطفيفايربيتررولص(ول4فكريئ..اهـردوالتطورجاضالوالموقفمنهماكلخلالمن

كماءبخبهونلاالغربؤيالتةرجون"ا!ثائرةاؤرإبئيااجلمنكث:هابين-برءهـماجهـعقدانهوثافيا..اـ*ورةااحدأثيغطيانمنهماكل

ءخةف-ونجميعاؤ!م،انجولافياكللأك!متحميزيتاني،لولانيرحدثبرل...ماراولاصمادهول--!...جريدا؟هـ،جاقانتمج-النق!بضبن

الاطكطيما.صلؤ!فيخ!ونوزململاءنلاصهـالالاكناوان.."،رإ?ا!نوؤرةيبة3يروهي-معاهما-هو

،..قباداتبخاهـ!ةمنهاقء،نييركيبةوهي..ؤ!طمنهاواحداجانبا
يضءثمومن.--وير-ثءغليرابها!ا،يمكنهظ؟لفسهفايىاما

لفد.ةالامبرياليصدووةالث-صعيتاجلمنمعاصرتبككاؤ:.هـوقواه..اليومحىالوطنيةالتورات

679ءاماورمتوكهلمفيالمسرح!"هذهقببمبعدسا،زارسلطاتقاللت9ءخهعىةيمة،*لاناز،ماثباءتبا..واصكتككيانل،مانطرنااذااما

وانهااءةبالمسؤواصءأن2ايتعسرلا))انهاء:"هافيفشلمتانوبعدءوقوفةث،خصهلأو)كتها..كلتناقضةبالصرورةلليستهـيواحدة

."الفتيانيستثيبرعملؤان..يئ.أالأالكفاحيبظروؤهاو..للطبةكباارهانح!باو..بز":ها

ويدإصنإفصحالهكما..اًيثورةثبريمصهءملىانهاوالحقيقةيرضاهىثه+قادرا"جاعوض!بت!ماالصراعمنخلققدالمسرحبمالعمل

.هماديالاستالاخطبوطحادوبشكل)..المعروقةالكلاسيكياتاكبر

وءهـ!ض؟مدبل..وجط!اانصولاعندققفلاهذهإسفاانشودةالثوريء:دالىقدمالهكرليلودةخلالمنالمزجهذافابرسويرؤكد

وكاز:جا،وءوزنهءقرودإسبمافيالافريؤءقىالشمعودطالىالكا!"فا!رزغبءرفيالراةب..دءتاء:رءلملأح!!الاهالفكرج،نبالى..مارا

الضوع:هذامنورءوالااخاررءأولو..اهـ-وداعا!ضاليةاطرافوبقعيةنهائببااستبعدقدؤايسؤانلرزالمثو"أم-با..ننائجهمنوالخائف

ذاب!افر،ور"افيور!وارثةالحيماقضه"يتمناولانقبلكايرهكنهل"فدالجدلانبوضوحيدركة،و..افطاعءقىاوة"ا3شخصبةاول

استحا)ةالأجابة؟ؤددققد؟"إبدفافعلكماوالاثارةوالشمولاورمقا..صادامثالع"ءستمرازالماول*نه..هؤلاءاءثالمعانت!ى

ايسةاندللذ،التسجيل!المسرحفيإسىفارو"،جخارجءحاو)ةايئلان-ءمهـمالرغمعلىدواخلمؤى/نجفينالذينء،راًامثالهـعوحننى

كات-توءهـماببضاوأؤ،رؤ"لجهوعلآاو4ل!ائااولفرديخةذالمميرة.المتخاذلالمتهيبء.،دمنانفاسا-وجودهـمذلفىكلفهـمؤ!اغلبهم

هـ--ذازعانف"ئلنلي!لالمحدودا)ةضحفيالاتمجح)نكثاؤتهالآراًءؤ،،براؤردهالذيإكيبراارز!هصولللاستهراًبءجالولا

.اللخداعالاخطىوط..إهـها%ثواو..واحدةلمرةولومنهاسهخررحهرومهعالهروبيةء.،د

/هذهبعض-دكوقدبل،العظامحتىعراهقدفايسنجدبينما-فموافالاصر،نبالجعلىيباوركانقارع!انايضااصحيماولكن

.إايرضاصريرهأواطلقلمظام11.انسانهاحولاكورةوقضايا..مارا

البركغالادعاءاتمنا!انهيهنااءنمدهاالنني!ايسىوهادة..!اؤايرصاصتارهالذيال*للا!ب*بالبنماءانايضاواحمىب

مبعوثي!ن...وجنودهاءندولي*ها،ءملائهامنوعشراتالاسءمماريرلأ..برعضهـمامن!*"ما.قيرالاؤلءلىاوتبئال!ةازنهموعله!!صمكان

وف،وس-لةسرةل!مابة.وشركاترساميلأصحماب...اوربيبنء--ن؟لإءابوادءلبمنؤأىثيتوتزدأدحي!لاالدراميوحؤ،لر

بى!لادفيالاسءولماربماالعربوإ?!مصب!ماهولاءل3ومفامربن

عرضوفيبرض!،مفيأفاضفقدالافارقةاما..المسالمينإهءبديناؤىووكذا.."ف.،د"اخرىوؤو"ؤ!"مناًي..افي"وا"جابايجاب

..وخادء،ت!بدون..وافريقبلةاؤويقياليومل3حياةط:مة."اراج،لبالىبئرااخيتوؤءطؤابطلكن،الكلاسبكياتجميح

الات5وأ..الحهىبهمز!فلاطةلم..اقىررةاالخدمةءنونفار..صي،5تهدلمافىرة،الاتئرهـم!حياقي:ءطد

3الهش"نبيىوت..ءقالريسمدلاباحرساءةةءشراربعرء.لمن..جدار)ةحلإم"كفبمالااقيةالقيرالافكا:ء،را

مضاجمؤ-يمءضيونوعمال..مةترؤونواحباببذبا..نوالطب-ءزالىءتهاأل*مارجىءاناؤةءلح-ويرةاصرىقضاياوهناك

!قالخحر،رحربانبشاق619عامآدار"مت!صفئم.سوا،1اًلحديد..اقألا!ذامنآخر

!..اؤهـولاء:،--لمفالاتي،ا.0اسرء*بئاءـذهفيالتء*لةقضبوتبقى

،ءرارت،ركل،،اقريق!،فيبت!موعهاميوكلحبباةهوالشكلالفءكأ--!ال-برريءا-فياءا!رزافيأضحاويى!و))انهخه.سىالدكهور

فاشيرعرضؤةطثهـخ!-بتء-*عخلالؤمن،وتناقفمالم!اولطورا!االاءكانيات:منالء-.دذا5وفي..المسرحيةلي"صةلمتالذيا،ءقد

المقازل.والمعذدطواًلمضطربايلاؤريهيال*ونهـذاإ:!!نوءبهبم،ا،اسرحأداخلاسرحا،اشصعرياوارلحا،الكورساغنيات

اويأللةل!ولذبنلضسب"باالصءوبةؤ*ه!وهـ:!،إسقرضير."تاثحصيىاقض!؟ةل،اثط!دايموع،الرفص

فىالمض"طرد!حرالولواج51تصر،ثمه"الذىاسرحامنالنوعهذا
...ه.لا..ءجدداًإءتبرؤ،تههع--الجهذا!بمء!ددء"رفمايسكانواذا

ف!مب،ذبةطهاثل5لاجمة!"خصكلىانالفيرثجمر4،وأناسته3حربدل..عوض.هاواعادةالاحداثورضللمفيج--الدبر*وباءخدامها!ق!!ص

:--هـ)اكم!"هوار(خدام.ةوبا!ةورافتقلالطاسفدادءلى!بابلأ.ريرا،وبرصبهبو،ةضاعراعلىإ"عرويءها..،وؤوتةزهمنية!"واًتبهد

ج-،دةالشح!.هبئز*ونؤدواحدآنؤءي.ج!!النقيالىاصقيصا"لط?تلاءمءمااثورياا!كأصدمنبز،تخاكادؤاطذلناىايهء،ؤ!

..رقءقوشكلعئي،وباكىبئة.احبهة،وسخ؟!ةوؤورة..هارللةؤم!رررؤياكأاؤ"ةارسببكافليثءكلور!تملا!ا!كطااللتس!-اكمما4!،ج

)المحانماثوزءأز-لا!ا!حتووىلاافيقىال"*ئلخدالب!معتذ!:،)احدو.ابةكانااالازءو!عقولأهوؤ-ةدالجا*.جهؤ!يور:،ا(وورهجمةءبئلجوؤةااما...التفخمهب،ت

،اءاهـصااسلم!وبفيومثوعإة.اأ!ائل)!ف(4و!اباوإء!را!ا(ؤ-ىا!وه!ا.!لأرمكا.تبرازهاا?وثابهء!يؤكدا!نمني-البونانيمة

اتمثيى،اعلموفثل،بانتومي!هثلوولصيترقصؤالتثخحب،ت..عزؤس،

(-?افهظوالمضا،و؟تفارب*ةءادل،توجماعافرادىحوارهازلقبحدةرءهـلو!ءوؤطوالتيا)ثصعرل!قىا!تزاء4هن!افايسويرؤكد

قيالمفاوهذه...وؤيتنامانغولاؤيالهادءتءن4رحلتبؤيوبس-اطة

،6791الاولنءانو"الآداب"،خمبسيسريا)دكتورترج.ة)7(و-وومل...3.زا)*ر)"أوؤرا!.اقياطءاالمةط*قي..اللحادةالخاطفة

فج!افوءيااسرحاعلىال-رلسرحااللةرقةحمى،نىئرد-5هااخرج-قىا)ثثخصوالىءننقلهاؤث"ةكر،رو!ح!وفكبر)يئوجدانيةلهثحئات

.0791ب!داد3لأ8حدد"5درا?لآلحظةفي
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الكلاسيكية.اتباعيومحلإ4،خارفءمامعتةاصولا

نقاشراوبياناو،نداءخلالمن)الفعل(يقدممص:ةلحظةفي

الشهرفيا)!،مل)آنا(الخادمةحي!اة!ناو،صكيادأورازودواهـطة

ا!اذارادتلانهاطبةالرا&حمجنءروةفيترقدا"كطوا..اسادسا

ار!!،رلصرر(منزدهاالىودةبا)5السءنخلقضبانءد!ووو!..المرءومطفاها
فىهـالمغ!ىوا!جودلالوصيدةالحصبرةحيتا-ءو()فيوغاؤكبفيالطء

.!لالذلا

الص"لمطاقمنا)تم"واالذينند"لدامينياطمصيرخلالمناو

اهـىالسلطاتهدهفعمدتالخاءعةبجهودهملاطفاللهـممدر!4اقامة

الجزرؤكشءفالبحبرؤيبهـمالقتةطائرفيحملمضهمثمليهلااستدعائهـم

..للاذسانألحببكلاعبذينيكاصمداسجنامامزوج،تهمتنشظرحينفيواذرءم!"-بئانهـمرقاياعن

..إ.ازواجنا((ءلابسىنحبةلالسجنامامنقفكايندانساع"نخن

الرغبههزيمهبد!ءوروينيبمسبكلبجهدبعض-هامنقربتهاا)تكاالتقابلاتهذهنقراالان

ماس.لناليستاًاغابات...الاخشاب.اؤطعاللعاباتمن))جئت

الليل،بنايرضىيعدلم..تعالىفىللعمل"-مخرونرجلالف)24(اميركيةالانجاوالماسلشركة

...ليستاللحقول..الماثسيةاربيكيالحقولالى"جئت."المناجم

الحبدليللعر!انمبللألااصطادكيالجهالالىجست.ان!دنديةشلدشركةبترول..لنا

الاحزانذعشقكناالل!.ع،كروبلشركةحديد..لنالليمه*تاللجبال..الحيوانات

منزلا.ليابفءكبىالمدفيالىجئت..المناجمفيمسصخرونرجل

لوطغاءرأةالف0.5ا)زراعي"انجولاللشركةبن.لناليساوتا

*ا**يرهاا،اًلسهخرةعهلمليا.الفلاحونيهاا".ر.زارعها")اءهلمسخوون

الاناورباتةسثحبحدردكم،اوربارؤ.قىحولءطقذ!كمإصهنالمس

رققالاقهب،ل!ذويبوصضعوتفرققانلف!بوكأي."ضدكم

أبيضبرعمبصرحإأعيذيني.انغولاتحرلرجبهةفيجديدمن

الحوعيخاف)-إتء،طاقؤ"و،سالازاراللبرأفالطاغبقىؤإيسيشممىرلا

الخردةحديدمنإلكاتبصنعهمشوهث"*لخلالمن!:االطويل

..الفروعصبرهودعللشوقعائدبدمعه"ا،د:برغطرسةض،طهيخاطبالذيد!انجب!ةبهرمزةالباليوالخرق
...الحبغيرإحسفلستابذيشىذأىز،ءنف*واانإجبرمثهالىناد،ءكملقد،اللضباطات.ادةا

...قواريق"علىالرؤوسصعوا!اقتلوهـ!!قىالرحم"مة

احيالكييدؤ!يهدابا)الارور(جزرفيالاءر/كيةالقاءدةمنتأزفيهداائرعلى

اص،عد.االث.بعلىاؤ!ولاسماءءنزارازيتانيالوطياروبهايه
..المنفىصدىفىغريما

...اللطه:اتبتوججهالواعيا)ثائراخبالص!ذاعرةصهمايسصمارو

..الغربهبقلبيتغوصاضربوا":بصخبيستهاوىالذيلص،لازاراللغولرمزالىوالضربات

المسافل!اقذاكلىتحتلترب.ء،تؤدانه،اخرىمرةب!ظللظ"ورير!ودلاص؟ىايىتالرجل!زا

ا*خيبرونفىاتإهءهذااجلومن."ب*ءضادازمازالواء،اتمباعهلكن

الحكاياتالاصي--ا)ىوتصلبني..وتأخذني.الثوزةت!تمركياسدحتهميج!زونواللجبالوالفاباتالمدن

)8(فيتعام((ءان))حديث

***:اةريداا-سحيا.الهمل*!اىعاإلا-ظاتامىفايسبينريقول

اميزةاؤهاوءلملأماألاجصماعء4الاوضاع"-ثسلنعرضاًننحاولاذفا"

هذهاجلومن."الحاليالنزاعتوضحدطربقةوشاؤض،أهاالاءاشة

الليلفي.رهرةتكبركيفليقوو..لعيذيمي-ماص!ب!-لؤكباؤا!دخلات،لى-اراعالن-فيضبحالدؤ-"ةانقطة

و?!-اودةدألاضطهاو"قاو""الاةءطهادمنؤرنراإنوعشرخمس""

..الطفل،حالصبشفةعلىقنديليموتوكبف.ا!رجم!برصدعدىطهاد"الاض

العبنسواديأتيللذيوهاتى..2المينجذي.حصصاةعنوالمكثفةالرية*"قةالولذهداررىايانفيقةوالح

الوهـص!هذاهشعهيدوانبدلاضنامماالف!اثءورمطامن*الالاصءشرات

،لل!يذانالمهزومعمريمنهاربفأنيا!الىوررخر3الىردأ!ا!د!ةاولمنذا*لمت-امن"تهكناللذي9.طيما

.الانسمانوجهيفاعر..اوتاعندهناكلعل،الذ!ةالللاهحاتوعشراتإظتا)ءصرءشراتصلال!بما.المرحيةبه

ولمجف)تقيانهوهـوهدفهعنواحدةلحظةولاأبلكاايرغفللم

امخااديالم!عادلحل!باتهحادثمةوكلكلمةكلىجاءت،!كذاالت،لي--النزاعاصوضجج

فىفايس-صبتهاجملةاخرنحو!،دررنتكلىالمضقدمالتي!ارهدالمحي

التقماؤة.ودارةءطابع،.791دءثق،وطفدبماابراًهـ+مترجه")8(

-97الصفحةعليافنتمة-
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مناولابطهاعذدماالشيءنفسيصذعو،الفيتنامياثعبجاثب-رر-مهم

.خلامريكانأ"الننمهمجيليلمسرحوافابرمسبي!نر

خلفائكهثمواليابانيمينال!رنسيينالاستعماريين)مشساعر(ل

132-الص!ح!علىالمئشورتضمة-
المسرحية.مواقفاحدفيال!رنسيالاست!مارممثلياحديقول

."امبريالي!ينده*بحءانف!ليناا!لةحربمهاماليدرغبلم"اذا"همهممههمص ..هممههم!

الاشعماريرة،مرحلضهافيوص!!ا9رنساعلى؟ئطبقلاقةاللحقبوهذه.ء-ضمر"اللكظح":المسرحصةهذه

أسمالائهءضاعيةوالرالبرجوازيهمنهاتمكنتا)ت!االدولجميععالىبل-راًكباسته،ضبعكانا&هلهذاكتبو!وفايرساناحسب

الخامبا(واداأصءيةالمشاريعاءداداجلؤ!ن.الاحتكاري4آ)تدكيف،تناءيالفيالشعبهذاهوفقطواحدخطالىوينظر-

اسوا!فيربعالمشط!ذهمنتجاتسوإقاجلومن..الرخببصة؟ازمنامنادطولمإاقىادحقبةهذهفياللحي!اة

مىنالذينجهنلصناعاالهمالآلافعطالةمنوللأتيخلص،اوسعكبف..الصيس!يينالق!باصرةدميطرةياماالفيمتناميونعاشكبف-

هدايجرهومال1،5امنباطرديهددهماحمودااللبضءإعباكصريفتحتروراراله.قيوط!ثم،الجنوبئفيجدباوطناوأ-مواهاجروا

الاكثرقنظيما-"!ؤيهاتتصجمب..بلادهملحكوءات!نصاكلمنالطردحربواولالفي!نناءجبنالاقطاءجسنثورةاولثم.القد"،ء،!هبرمسته

لادالبى)سهوفى(!مو"لمتقدءهااكنيالخ!ياليةالارباحوبسبب،وعيى.:ء.بئالمبامب،صةاضدا(لو)بىوطنيةوقيادة1427حوالبعصابات

نحىصواًمال3،زوانووتاعيةاالهـول!ذهو!لاكان،المح!لة.اللمب:-ةاللهـت--!فيا(ءكرةو"خاليةوالبالهولنديةبالاطماعمرورا

،ءءـوالامبرراليةنحوأكحو؟لوكان،الا?ريائهلآنحواوالاثشرايهةبهلهااؤدامءنالبحثالىا-لهندفيفشلهابعدؤرنساواتجاه

فىآخرتحولاهذاوتطاب..نحوهئيةالمعقواهاوصقودهـات!نها.1627حواليجاورهاوماالفيتنام

.بءبةبلادالىعملياتهاونقلال!سكريةالاداةزوسيعقبلعام0.5الىالمم!دةالمكثفة)ال!ياة(!ذهفايسيرقدمولا

فبيتامفيبالفرنساللتدخلبدأ..اخراجنبيتدخلوكأيبةءعةخلالمناكه،تقديري-*ىاووه"فياوسرديبف*لاللزأريخ

صد)النغوين(اسرة)مساندة(الىحولئم..وزءشميوياقيلمدياءمفوقبث!هكلالطووبةالاعوامهذهر-ءطمنيشمكن!رةا!ليىب

قواته)*:زلالمعاذيراختلم!قفبىءمعودقىيجدأمهذاوبعدخصومها،وطفبأ،ابرراهيما)م!ميدا""رجملاحظوكما.واحدآنفيوواضج

وهىالامروكيةإقىالبحرإلأالبدا!ذز-،ء!ده،ةهخ!ةباعدادكريةالعسء--نفبدلا..شخوء،،ولارءوزا-هنا-يستخدملا"فابر"ىفأن

ءحلفي"تحلسوفالذيايىومبانتظاراؤهـا"هامواقعتتحمصس،ءعبلةاجصماعفيثوىزهلتو"جموعااًآرادايظ،رالذاتيةاشحوصا

الفرنهميين.إؤكدفكوؤف!!هإسفااما.اللهأريخي"اً)حدثيظكرالرمزمنوبدلا

ا-ضروا.ديرومهلجم!صاهيوممتودعاترر!ح7تثغنوفي"المسرصلةووهفيا)ثخوصوضجلماذا"يلر!ء،هذاجانبالى

اضاجمافينحن".اكلمج!"اللىارسلوهاوالحقولفيوالاطفالللمالرجعلى،و4يدتجر.!بدوانيجوزؤلملأالخاصطورهاواثخصجةصفازها

الجبالمنا!بر.كرهنااالوة،ناءمق.اللهيلمنالنهارزميزلاز!بي!رذاتفعالةكنةهـخوصلاظهادهايربرهدثاان،بالاصرىالمفعلين

اللى-صرختنايعلوبالالج!وقمناللعميقةالهوةمن.غضى:الاكسابا(مثل-ءلىدا-اء*ماؤ،يسيج!دوب،ذا."للفهمقادلمةح!بوي

."التحرريتصعالكاتبانومع.المثهماهداث.دقىاللازماةالحبحرأرةالصض

حركةصا)المهكانيكب!ة!جوانببعضاممامصامضافايسيقفولارةكنراتيتورطلاؤ!و..ءك!اادفيتناللكفاحا)!أرإخبىالتسد"لهئا

برعضخفهعتعندمالاذعاانتمقادايشقدهف!و،ا"كاالفيتا)لشعب،،أثيراالتهابارها31اخزارةدبرل،ا!تأربرخووذامناك!ة()الرالحياة

..ا:،زياةءدايفرنسيينبجانباللقتالالىؤئاته.ا)ششعبءصيرعلى

اطفالنلم..العهلءنعاطلبنكىلم؟حربهـمفيساعدزهلموهم)الماذ!سبب!ا!-جةءنوثيقةزقد،بمفي4ء:كجيغنبىام!ريخياائتم!لمسلوهذا

الىارىلواالذين"هظمل*ن.الاجرالىبحاجةكنا..جافئكانوامنناب!ةؤيبوضوحث.،!!4واالقارىء؟هكنانهكماينخناءالمبمعاناة

.يعودوا"للماورباايىولوقوفحتم،تقودهحةواضتهجةاىامنهوالخلوصءالكفاحهدا

انسحاب،نالياباباورعتسلامئسرحي!ةاهذهمنالاولاأقسملمئ!تهيو""لمرزهها--اكفاحدقائقهمهموالىالامبريالليينةرراككافحينجانب

أثورىاالريالتكليميركونجبنفي،الكل-صرواءصالقرنسا.الثعبهذاكاناياشعبهبحيأة

الكفاحرقيادةوقام.391ءوانيم*رةؤترة"هدانشىءؤدءاللفينننامبىفىالتمسر-نيد!لوالاسنظاءعلىمكولحدالىؤ،يسويحافظ

*روفلوعيهصتبجةالميررز،مجمبععلىطرةالسبالىوانتهىاممهاحاتأخذهؤلم،المسرحباللونهذافي?هـعاباعتباره،هذهمسرحيته

رأكتحر؟اهإولح-الفيت:،".لأالتوريرقىال!رمةمركز-الريفوالمثص،هدالقارىءزثمغلىاني!مكناخرىؤنيةتعبيريةوسائلاو"جانبا

ادلولمنا!انيفي.!راطيقىا!هـر،:امج!وريةو-أ!يى،الو!"!"و،ةعىالجماالغيئاءك!النى.عبءةقض،ا!روحةالقضهةللبعن

3وا)ة،لبوالصناعةالزرأعةفيالثوريةاخحولاتاواجبراء،4491فردبةءلا!لآ4لاإبرءطرقلممكذلك،ءئح!ردةشحصقىإةاإقدملمهئا

يسلحهـمحبثالكرة!!اودونالفرزم!هءنلكن...ا)ةوقيةامللافاتوا"ؤ!-ونكادجماء-ة4*ياتوأ)شسخا)علائفجمءبمجاءتدلثنائنةاو

-:اجأبانييهنافلوليسدون3ماالامرير*جمونءختفيماكان)الآنا(صوتانولههبةالرحص،تهاحظائقضمنمحايدة

بوصهلير*-"الامرا-صفنوا،سايجونيدخلغاوارالطراد"!ناميالفيتالث.ءبجهوععنديرحرزن13والعملهذابلملأفيفجميعخلال

."4نولهغندالاسلحة،الكزيمةاصرا،عفوالضالقوةلحظاتفي)نءن(صوتسائدثكل

القوياأدولذا"مكرسالمسرحيةهذءمنالثلمنيائهصفهـىالمنهجووذا-تقئ-د-احاولوالذينؤيهي!نجحلماللذيالشيء

الامريكيةا"ن!حدةالولايات.يغ(السابقالمف-طهدينكلنءكاخذبربخاللذيوالزينون"ارالنء-!!ضمه"فرجفيالفريدتبالكاوءضهمالعربهبىالمسرح

.والبنتاعون-ءكا""وط:بماا)شرقاويارحهناءبدإسرحيةاخراجهفيمطاوعوكرم

حوليكيالاعرالتفكبرحقيمقةءلمهيةبامانةفايسيرعرضهانفبعدجبإدين(كماوفكلبمحتوىالفلسء:جةالقضيةلمطبرحان)والمسرحيتان

بالحلول؟خدثملفرنساسكبرية51االمعونةبت!قدإبميبداوالديفيتنام72(،96الاءدادالمسرح)ءجاقىالزراتلطيعةالدكتورةهدأتلاحظ

وءلىالص:يةل!ا!جنيفو5مؤان!قادائناءخاصةتدريجب،محلها."خازنالسادةالىالارزنسمل"المنطاقهذافايسيئبتالبدايرلةومنذ

هـن))..اأبتتانحوننظرفيالبلملأدؤ،ذه،فويب!ازديانسمقوطالر،الخشبللس.ادةنقطع.ا)-.هكن5اءمطدناه"!السادةالىنحضز

والفلببصوجاوهومالهزياوا)!داليابانزموينإمم!مكعليهايرصسف."!الاسلحةلهمنصنع

."بيديهن5-إلالتهـوعنبعيدبوضوعئلقضي""أ"بطرحفايسويتمسك
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عموالتجرإ!التقديريةفيالسقوطفايسقجنبكيفترىالانالممثلإئبواسطة-الامرإبرالموؤفلتوضيح-فايسيتحضر

وا-ضوضفيتنامتاريحءنالكبيرةائزمبةالةترةهدهغصفدانهشاشةوباستخدامرجلاغرخممممةوس!!دهمالمسرحب!فيالةابرض!ين

..والهقد/يئوالمعذبةالثائرةالشخصي!اقمنكاهلاجيشااد!دورعايها؟ق!الثيك!بةالامراللشخهميماتعلبهاتعرضجانبية

جديدةال!الليبيبتدعوهوهناالكاتبهدايبدوالواقعفيوور-"سيءواؤتءطديةيةعسكل..الشخهطت"!اعشراتا،للكلام

سريرعةهيكماالانصرافسريرعةكانتوان..مؤلرة!ياتفالديماللأ-ل!قيوالمنتجةالاحتكارقياشركاتبااربلمطهاالوقتبه+!كاشغا

اسين.اواللحركةسريعةهيكط،والادئاماللت!دسريعة..ا!حضور.!ةالتد"ص

فلنها--معالضر(ص"بضعهعلىموزعةومقطعةصغيرةجملخلالفعناشواعاح!ئالصي!نص4ال!في:)ممىتشار(مورتونتورنتروس

الض-خصياتمعوالقارىءالمشاهد)ي!ايرش(انبيسرفايسيستطيع.ل!ا:وم،كر،جممن.حديدوخا"اتنحاس.-المنغنيز

ابدس!لاسازطويربالتاكيدوهذا.ءلعي!نة4دراميلحظةفيا!اورةتفعلاانروفهفرالمناطقفي:(دولة)سكرتيركاشروجبر

نعكاءلمةصفحاتتقديمالىبرحاجةيمدلمهناالكاتب.الضصات!ا!لرفمةنشخدمانفكرنا!ذا--ةتقلإرا!"لمحةاللهجومكثيرا

وانخاصة،القارىءاوالمشاهدفهمءتناولفيليجعلمهاماشحصيةخ."..ر-يهدر

هى/لالانسانهةالصفاتفيلغرائبجاكلعةلليستهذهثخصياتهضدط:قةءمفو!ا9!يااً!ث!هقاقفيريحاولا!عمو:ايزنهاورلأ

وهـاجباتها.لحقوقهاوهدركةبسيطة.طبقة

علىومباشرتهوواؤ!ء"الحواروضوحوفيالمقدمةفيفايسويرصر؟الصبوو-!هاجلهمنورورالذىسالموضوععوما:دالس

تمثيلهاتقدموانالننجريدعن-الممثلين-ضخص،تتتمدان.إ!اءضاالعالميةال:كلشركةء!يزودالس

وءمسا.المث!ط!ذء!نفوسفيالتاثيرالىؤصلوانح!ة!ماناةةثل.انيجبالتحرريئالحركاتانالبرهانتقديم:الجوقة

الثحخص-!ةفيتحدثالتبمالتغييراتللجميعلوص-4هذايروكدقدء4ألظ!وناخذاللذي)البرطن(ذللكبعدفايسىويستعرض

ا!-!ارمنبمى-طةاجزاءاستخداموافخبراطهوأقىحركةا!حاودة"حاولاتممت!رةومن.المعاصرعالمنافي!ريةتحررصركةاءمقلافشال

المجاهيعوتكيلاتالثخصلآوقوفمكاناوالحركةطبي!تغييراورثيطدييم4نعوقيتمه.جبالى..بالحلفاءيرسمى.مأاللمثورةاتطوجمق

ايضط.وموئرومتلاحقحمطتقديمالىفايسيصلفذا!للودواسطةوفىجفءؤقمرءقدراتوضرب..اللجنوبفيانفصا)-ةللحكقمة

صت9ساقهماقضئفايساستخدمالكيرا!صووفيا!زةبنطالو"طاردةوعدمحرةتاتخابااحبراءوظشرم!ر!ها-
..01والجاسوسبسةالدعاابئاعانوابشعاستخدامالى..الفيخناق!يين

ا-تخدمالمسرحبةصايةوفي.المسرحيةمنمتباعدينموضوعبئاورا!را-تثارةومنهاا)ثءمالفي،الثورفيالح*ملضةويرضالتخريبية

ومركزة!عجرةانهاالامؤلرةشعريةبقصدةالمممرفيختمكماجوقتينبءتا!مذراءامارإ.ارحريةاخ!روا،ادوروبالىتعالوا":ادينةا

،.ايرفا!.البها"-نالمؤمنجهيعتدممووهيفيتنامجنوبالى

احدلابنهما(يقدم&بطفايبىجهاقضخبواهالفتالاله)هان!جبلنغ22هم!لمي!تناميلينالماوكاللبنتافونمنالمرغوبةالفوائدعئب!!اذلككلبدأوعنم!ا

في+..ء،مكلفخرلهاا-لاداعلىلفيضانهوئرمي.يغض!ال!حبرعنللدثاعكةالمصميدان"سادز!ط:6191فيكنديجونفايسيعرض

-........الار?-ة"لاكرةالجنوبيفالنصفياليوميقعالحبرية

الىبلادعلىولصصجولهوأءطارءصواعقهفيرولا!جبلالهعليه.لردحين-ةتجوبلناوال:سبةفيتام:خمارجية()سكربجرروس!نوف

الم-ثولوجياا!-طورةفيالىهنارثرفايسولط!بحربهافيفيزيداقوىاكنهءسكرياءنااض.فعدوان!زمانو.كننا.كيفالنموذكأ

والارهابالهللمفل!كانتالفيتنامانالىمنهاويأخذ..الفي!تناقيإموالنا،1السهامةالفازاتلتجاربحقللأفيتنامغدتوهكذا.!مياسياا

!تها.الطاءعيناعدائهامنتتلقاهاكماحكامهامن.-.اليممياويرةوالاسلخةوا!جرائيم

لحءوانات:ا!مطنعاى-فايسيسوقها58صفحةفبماالثاذيةالقصةحافةءلىاوقوفاعاىارغمنا.صفرةجفرءلىارءمنا"

هـ-ل!ت.واللشزةوالديكوالجاموسوالحصلمنوالخنزيراكلبا..الحؤةفياحيا?ولحئفيال!واً.مثنىمثنىربطونا...الحفرة

وئكئ.للاخرينيقدءهاالتيوخدماتهالح!اةفيبر(همي!تهيفاخرءنها."بحركزالماالتراب.بالتبرابط!رونا

الح،صة0مواهبهمنكملكل.النزاععن"اقل!ا:عل!!ميردفايرممىالبلادهذه"منمبدايض.،ونا)مفممالفي92ثياراكانحينوفي

صفورويةتثوامطتفيكلألافيضلاانجؤو.ءراًمالاصتبادلوا؟عطىىاكثريرعرفمنوكل.صابة!ةدوتنشأان-يجبوا!رة-

..المقا-لاثعباتحادصرورةالىؤ،ب!طإث،ص-ورص!ومتها.!للا!(بللادي":دييم)منادىء(عنفايسيركثف،أقل"برعرفلمنءرؤته

يقصىدلعلهاو.وتعاونهاالان!مطنيةاتحاداههلأالىسلشيبرقدلوقويةديمولراطيةدواكأعلميهليبصىاخلاقياساسالىاولاتحتاجفيتنام

ناتستطيعون..تضاهىلاشطاري"اًلمنزةتقولاذائساخرةنهايتهاصالغربنقبالمهديمقراط+"اخئقنفسياكيس!موف.وسليمة

موظ!وه!ا.الماندارييا(لحقيمنهياطول..لحينيفيذلك-روا."للكامة

الشمب.كدحمنيعءشكببرفحوالبنظعوىتةكيرءستوياتمنآخرمستوىفايسويقدم

..ا!ر!ة!أقيثربفايساتخ!ماا!انااوجو!ان"!ى:ا!كزيرقىالمخارواًتمنلانس!دالبىادواردلساىعلى،الش-عوب

..كيةالكلاسيالمولهءيقىفيالانتيغونيالكورسبمتكوالناشبهجاءتاجماصت..الح!راعالقرىفقطا!راجةابثلى!ولةوحديؤمتالذين

عليهللردبينماللبنتاغونممثلةنظروجهـةتبديالاولىكانتحيث..النايعلىلقموءزفت..حكاياتعلب8!..-ؤصصتسكانهاالى

.الامامالىا!حوارفي)اللحدث(تقدممعاكسةنظر،بوجهةالتاؤة."!كلاطفاليثقونالطربقةبهذهعوءلوااذا

منقبل.يحدثلمكبهرفانضتحقيقالىيهدفنظامنا:اجو!زالمسضاتبجببمةالقوىاقامة!بمااللاحفة0-البننن!اغونجهودكلومع

.11ء.ه.اوثجرةفيهتموءكانكلوضربالمحرءلأوالمناطقالاسملاروفسب

ريحعوؤت(لتطا!.باللدالضتفعلو!مانل!وغانجىتللم2وقنا!لجوناقمةعلىءين(لباوا)اللفقراءحرببدعمنتمنعلمذاؤهاانسانفيهينتقل

..دروسوبينالثورةءوبينبينهمحائلاتقفولم..فايستعييبرحد

ثالتةجوؤةلسنعلىواثجاحالرائعالعملهذايسفاويختمالباسفيكقبينالبحارةعنهاحدثهمالضيالاشننراًكيةاكتوبرثورة

الارفييذبلالخوففي..حبلىامرأةالارزحقل:مركرةوبقعبدةاءبهةاالجنوبفيتاسىتبينماا!مالءممد!د،والهندي

.الحقولفيانفجاردويم.ازدهرا61910لتحرير.الوطنهلآ
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."العقلوكزيي!تخفىاللذيالجذونهورؤ"سهكبماموضوعحول.الامواتاسصماءعالبرصوتت!نادي

ارج،عهاءمكنمحددةدعوة4مهرصيازيحهللا":.إفوليسؤاوعن.اسوأهولمااستعدوا:و

.السابقة()المقالة!قلية"مقولهالىالابيكانحدايالى،شتنةصفانالانيهىء؟.بمالف!ارىءلو)5

ورسصءنجانوهماإصفامسرحياتصولسحانادكأوراوتةميم!مهكانلمد.المباودراماوإليالت،وءنودمبداومنواضعاثجاعا

!لمي!-اي!تعرفالتيإصخقيق()1حذ!بعدصاد(-)طراانتاجلثينكانربرما.ثخ!يةايةالىإضطرقءمهناوءن..!اتلشعبتقدبر!

?ضمدوهو،)"رمبرلاالمبكرا!تعميم!ذااقول،ججدا(الدكتور1مم..للفتنمةانء،رةالائوفالمضشاب!ةالضء،إ،آلافبسهببهذا

الذيسلمنالغربيوناللهقاداضهاهالذيوالت!يلالغموضعلىاساسا.ايض،بمه.يظوفعببه!يطةحقيقةص،نبالىيقفجعاله

.كلب،سرحانا)!كتودعلإ"ماعقمد

لمسف!ابءةوقفهبهلآ

/صرح،ولمنوهتقدالانصتىسرحان3"ورالد"قي،لاتكانتادا

،سرحانا)دكتور"قالاتءلمىالمعنمنمدةالعيوطبمامينالاستاد"قالةؤاناللن!با،سرحفي

ا*أتبونيارهاهذابوجهالخطرف،رةولرفعاللازمصريحبالتجاءتقدكلكتماالالتينالمقاك"نفي"رة،ولمايسبهضراسم.يردد

ا!انباعلى-ساالالهار*جوطيالدكنوريعتمد.المسرحفياللجديدال!دداقا!ريرةا))المسوح"ءجالمةفيامشرياو!ت!ه!سرحان!مص!من

ب!ضولىالمتفرقةاحوارااجراءوءبى)ء.،د(شحصيةفيالسلبي(يحققهوكبففايرسبريتر)حلم:مقالتهؤ!الاولنكلمفقد.36/669

افسىأقالذ.إنالاوربيونالنقادؤ"لما3زماما،ضىالر-الممثلبئعنالثالي"كلمثنما...الجديدالمسرحيوالجاههفايساف!ارعن

الحرنم))انا)!وطكلدكتوراؤولدلكمن.سرحالأندكتورخلفهمالخلمفهةموضحماالانكلهزيوالمرهنيالمههرح!!ه!اءهاد(-)ماراعرض

ءفززة!ودةميرلهدايرسىوانلصاد"رنجركازه،ا!ورةعلىالاخهر.والاخراجا)ف!ومحللاللشخ!ياتا)ت،ر-خبة

يرج!لفايسوان.إ"رفايسعنداثورةامة،ومالواؤءفيتعادل"لماراءررمعكعربنحن"!ميتناألىصراحةسرحانسهميرويتهنير

وتريوالمدرسالهـبرىورجل4وؤواريرهؤولة-برل!مخر،ةهدؤ،"مارا!نفسءن37امددالمحيثانب"مرة،ءوديمةةالساباتهءةاميلمحاير-!"

.لمم"511وءمثلالجينتيوء.ضلالحرب!ءصاتلمفوطرحفيو،وركفيصاد(-)ماراءلمرضتحل.للىاالمجلة

لاهسرحيةاًاءفي-ءيلتفسبرباالمحروطياللدكتورير،خذوءندماالعوضميصريواللفكال!!مااًكسببمحولالغرارقيفيوغايةسريعة

.الج"ون(!ضروبمنضرباخورةا"انيؤولفايى!انالىةشوء.لارووراذفنءنا(ا*دداةك!اكالبانفنيواصلكذ)فى.المذ؟ور

أوصلا!-تيالمنه-"ةفىالنتائجهذه"ظقشةفبمندخلانو!جلالافملامانة،جفينشاطاتهوخ،صلأ..السادقة!ا،مسنشاطات.ت"ع

ا!!والمنوهـماالتالينبنبئ*الملاحظا!!مالفاض.لملانألاستاذانال-هاؤ،يرء!)جفور(محناتسرعءإيبالا!بنضحثابا،القه،.جرةالت!جريبية

نفسه.ؤايسرررصء-فىخميسإسهيالد؟تور"رجمةجاءتتم..والفكريةالفنهبئ

واؤمةاتبورجوازيء!مع!ينش.أت)اللقد:فا!س!يقول:لىألاو3(منالههـد!؟اة!!االمسرحعنضاديةمقدكل"معطد(5-)مارا

التيوالاؤأؤجةوالتحءز"النخيود"نذفمسىاحرران?،ولاحيانيمع!مافودعرضد.ترجهها3-ر!"ثاني)ووه.إ-،يةاحياتلمساروائع

الفنانانادركفول*تي.الاجتماعيالول!لمهطهذاءلميبر!رضهاكان.ءة"ا(الكلامصبقوالت!))الآداب"فيالمنثورةانكولا

ف!يهازالثمارلاداتملأواررمجونألايديمكتوفيقفاني!م!يعلا!ىسرص،ن!حم!رالدكضرع!هاالجم!)المخاوؤط(ءلىوبالاعتماد

نال!مل!يمكنو،،"وجودةالففراوالجنسمناساسعلىالت!فرؤةصاميا)هـ!راةهـقاجاءت37(،36)اورسحالساب!-نمقا!ته4

صفالتقدميةد،لقوى"باشرةءلاؤقىلهكانتاذاالامصى)4إكونيرلمقىي"ءن"وضعئببانهاولبىبيءوكفع3(المسرحفياءيوطيا

اء-كتفدذت31سواءالاثضراكيةالقوىهيالمقوىو!ذه.لماول.اكعاصرة"الاث"تهـاكيةالثوراتعلىالنخءوك

حروبطرإبئعنذ)ناجلمننكافحاتزا"،امبالفعلال"لمطةبزمامخ!!!يسريادكنورأربعلىةتلحفقد)القة"ية(هـذهنها،بئاما

.)9(اقومية"االتحرير:اوررهـوء"اءهالفديقايرسبهءرءنبدلااءتداراكتباد

.ررا"،.:ءلصلكفى"كنلم"،راشخ".ءقى"فايسيقول:قيالثانيوجميع.ع(العدد)ا(شوحفاوش"بينرءممرحفيال!كري))1اتطورء

ن"خه.ءبصةوكبماءوجدز4انقيضاهذا.لهانقهضالىتحتاجكازترراهـصىكا.بابرز!قد!شأنهمنكانلانه4علب"أخذلااللجدلهظ

.1()0!اد"اذياالتة.طءلكنو،لعرباوالمسرصيصبئالعربيةلقراءعال:،!يء8،صر

حمينفصلثهخه))ان:الاعتلاًر،بئقالء54فيخميشوراًلدكتيقولراللدكأور"ة"اتىغلفاهـياوالتسعالتعبمدللكوويالاصمرابيسر

..ا!راء!4اا،ض.!ء-بئ!ناصرءلىمصةلدرجةإ،ن"خووصادءارا.إمبوطيااكا-نالدسورمقا)4ذا&بر"دوانتجسرحانسمير

ؤا!سيقو)-ي!لىواءضمادا.جة"البطولالضراجيدإقىاـثخمه..ةابرلقا،إس"م!رحيقىءنسرحانالدكننورحديثالتسرعلذالمثء.ثال

"-!شوىءلىدراء،كننبقداكانباانزجدا-ار!جناوخه-س!اءا-تحت.لدخلا!تيالمسرحيات"منب،نهاوصههااذ)اكحقيق(

والفيإصن.واصطراءهاا،ضدادوحدةطريةلووفقااكلاور.-بمياتاهـ-ايؤكدؤ،اشانءع."!للبهودالافلءلىالمبانترةءبزوالدءايرة

صءالمشومالبناءهذاحطمواانما..فقطءطدالىبالنظراكتؤوا4اسرحيىافيواصدةموة.ءذ!للمفايرسايباز!نة-ء"الكالبإنجفل

النظرإة!دهمنننا-نؤء-"باللطبقتةءواففهمعنيغصحوااناجل3اررحعفيسرحانا!!قيور.،ؤكهصيدفي.إ،ودياويهودكلهةاها3

نء"وؤمهمفبكأ-فا!هربالنقاداما...الدراماكنابةفيالمشم!رةوبانهابرودوايفيذريعادثلملافشلقد)النحقهق("سرحيقىءرة!بان

مبرراارركلاقا"وامقدالج!بعاما.فقطالاوربيينؤافهـملراًتباعيةا"-ا.إ"امقوجةاا)دعا/بئلاغراضالةناستخدام"/هـثملمسرحبقى

الكاؤبطموحسواء،اخراعتبارايالىالنكلردونالمضمونللطرحمرو،لتهفيالمرحيةهذهمنلجانب4اهـفراةفي!ميسا)!كتور

اش!الءنواللباحث!ةالسائدةالهصرروحاوجد./بةاوءةتقديمفي1مالبةأسهالروة"*النازيةة"دمسرحيةبانهااثبنفقدالاعتذارية

بخاصة.الفنفيكللدوناكسازيساؤهاالغبمالاوربيةالشعوبجانبالىوزلقف..ا،وربلآ

حدعلى-العالم!ىلانسحراقتلاهصارهـنشارنضونؤمصحةاش!صوبا"لمكتكنلموؤطعا،الاؤواًنفيويلحرقاًلسخرةلاعمال

.......إ!يهوديةجميعها

.36الل!ددالمسرح،سهء،رسمببرد.)9(ا"سصهتفقد?،د(-را)مالعرضسرحارا)دكنور"حاليلاتاما

.27لرقمااسرحا،شريا)5فتحي1().!دورجدلفبها":،قولف!،يض،ام!ميبااتكلانسمتكمالمموضبا
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هذهإنهفيماذا؟وحهلملا.لكمغاراتكمفىسفكالديبالدمقورنماإ.إبالاذحصراف4كاال!ا!--ميصمفا/بسكانفقدوادنستفسبرهم

.-طعموكم"لكيقدموهالتلبمااااضضحياتباؤودنتمااذااكضحي!اتاكليرمفؤ،،شاذن...صادعندوانانيقىفرديرةافكاريجسدوفايرممى

))ءممتاللطبيعة:اللطبيعيالس!،ونفي?،دظربرةءشرداويووولى!!دا!سطرحهااكفبماأإمعوباتاصقي-كةا"،!المضادةالثورةصف

ر!دلا.."امضىاكتشفالقصوىالل!"با!ةب3.-تكطرة،عااواج"4،تاصوبوا)اتصح.ات4وابض"رالم!178ال*رنشءةا)ثورةخإةه،ت

ءا-ىواعمل"*ينفىاشبب!اءخطواءلمناضنحم..،ءهـةالجالمرا!:قىمنشلالءنالدا!-"ا-ورةالمف!وموطرص"ا،*اءسةا)ضوراتفيالم"ولة

وبعد.جدار"لتحطيم.كة!!لاالقلقةلافكارو)11.ول!!هـ،تهـ،:((-رءـ،"غا!ديمترو"،ء،را!!ء!ءفيفيعةماالجللثورة4وتغليهء.،دتردد

انت"خنتهاطالت-اقضيةبافأو"نانا))ا"،ةلؤثورةء.،دخيانة.اليها"!

المجديغازلونء،دوا..ءضاال*فاحبردأواا)ذ/نهؤلاء"نو"3"-رشن9-ى)ءبر،و،يم،زآلء،الثورةفيهـلالجانىيرفايسان

ملان!-؟لماذاافضلاجيرااوولل!!ينال/الانو))إكأولون.إقدربم"ااوالءزا"،-الاز-!،!د!اأ?ماضرورةفيليلءد"4"ن!ص،ءهاضرورة

سوفانكماردالمصدؤوالا..اكثرنوزيع4يض:ووآثرا،انتاجلمتوو*ون....لرت:هاكن،5اتىاالنحهحب،تءوء.وعفيات-رجاءعباسعاده

نىفايرمم!انواتةد.الضف"اش!مالبغبر"،"مءم!،بكمت!"ةونكآفتا"ب!االقمحهوةرم!ىمنللتهـبئالى/ب"*ونفسهءوركيكانوقف

فهناكلناأ:"بة"با:هذهمارام!ولةد(امن5.1-)ءارافيي!نطلمق.الاولىاءورةاايامال-*ض.دصيب

..يرام"،على-فيءكلاريعتؤدوناللذإن:واحدر!جبخطرزألاوطاعي!ةالم!كأااءرزاءساب"تءحد/صولجحلالثو!ةفيالجدل

و."الواقيةاخلاؤ!م،?،طفميوإضدثرونةمسر-ء--!ب!يرىولكنه..ال-ورة*هااسقطال؟با."،صراوجميع

!لمكان!والت!ديدعلىصاد-مارافيفا،شاقلقاللذيانكأبحاجزا:ت"،،"ثلاكصاداخرىعن!اءهرهناكانؤقطصاد(-)هارا

و"خاوف..شور:قياةكاا-ة..يرامماعاىلء"!2.تاءالامنفيرافهى،بخاصةة-دهاانتوريالموففيئ:لورلكيشف3والىجدلالى

الةلئات/تنهوالانس،طاثورةلمفاهيمو"زوير..اضور،كأاا!قيادةفيلمقةالح،ر"هلالت!ةسهبىهدالحلو.العملعنون!برمالثورية"دعكط

ء!ددكل،وءالب،لإثودةجه"صوراتببووذاوكل.الاتهازإبئء:-هـلمحايس4را)!نزمالذيالاةهـهـادوحدةفياهـدامااء!ومحول

بذبرحمها..ءماد(-)ءاراكتابة

سخبريىقىماراج،لفايسبئن..اللعهومه!اللدكتورفولصولم)-اًخر/ورسبرالىالسابقةاته"قافيالعشريفتبمولجمح

يركتنتفاملالدكتوراناتقد..اللخ..والمدهـسالام!خهبتاضوراتامادةء--نكلاان5تاء8ء،،يئولف!و،توضيحهفييتقدم

فاشؤهـ"ها)قد.خصجماتالنفلهـدهماير-ىلإقديمكيقبقىفيالمعنىت!!تىخ!بفير-معوىكانوا-إطهجةا4تراًكبالافقبل-نالسابقه

بثهـ-ل-وارهيغنيؤ!عضها..ءنهاارةورززإضيروميدي3بشكلو-ىالت،ئي!ذاز!زان!صة!عالاناما،وء!دمارا!!صتكا

مذاخلالومن-..ومفزاتوالاخرزاجربهموتءضوالب..ردىءكقالثالا!الماوبادانوأقررمهاال!"يافي!ي!ةالوالثوراتقادةجم!ع

.الحوارءنهيكثءف"،جانبادىلليفضووهافايس)يعربرها!اتقديماإب-،رءونالازرولاباو!إثورة"!جيرهم!!ةرداافيالقادةفوء،عموما

."بالسياطمزؤضاه":الاملقولاولقيإف-وأاندعدولكنهـم..الثوربر"الاجراءاتبعضا"خلمذالى

.اعف"4"ء"دماير"ض"كبما))كانالابهـ-نقةبراولوبر*هـسقوط،اقهورةاالطبقماتمنفعلكردضربة

يردمنخيرهيا)كورقي)رر(فنض"خصية،!ولببرالعلمممثلاء،رر-ادج--ةوراتف"-عروؤ"مفيو""!حر!ولىلجدهمالمعارصط

ونجالمااللحوارهذابهد"بالثرةحوارهايأتيشخصي!ةو!كذبهاعلىإ-قطونتماعقلمبهمعاى!إمودوتجمل!ارثوري؟اورملمنومخاوؤء

داجكمنكاؤتا!طمبة*،راجهـودجهـيعان/ثبتوهي،الاول)دةء.ل.والمخاوفا"صوراتالهذهضحايا

كلقبلانه"النت!يجةالىانت!وانهاجهمعافيالمحركةالفوى.م!مؤ،/بمىؤ!إمريكانماوووذا،بالذاتءةءالصهدامنماراكان

.نملعءة"الاجلاداتاللهفياساسبب!ةتعييرات.لتحققانيجبشيء.!كونلاورمحددة"ورةهناووو!،الثورةفيالجدلباعادةالواقع

.بمارا.لهعخريةإفئللاذلك?هلانلمهومه!االدكتوربعكسواءفزطكلافئاتلق!،رهايتء.دىيورةكلىو)؟*هابضمامهاالفرنمبةلثورةا

داخلهيتحرككانالذيطنبموالواللعائليطم!هعوكشلهماادانةبلى.لمحالكف.فيفيقهةجذورا

.خه.وء"وصراوةشمبهبالكالجةالمحامراللثائرهداوهـوالهورةجم!يران!ظدالى!،)ش/ورودنف!عهاللجدلوهدا

الجمي!اكثرفلأ(نالىمالف""!الففياورشريافتحيالاستاداًما.اكمي!رعلمىءقاي!هالةصمممينقصهرالماجمهور

الذين-ءوقف!مسبكون3.ورطنعرف)أولا:يقولفهوللممه"خ!ل.!حسبالا"ارا..ا؟*،ءريرد44،را..قبورناء!رانيدنرلا"،را

فهـ!القادمالرلىجعلمحي-?،داجلمنالغربفيفايساقدحوا.ء،را"غ!رالصنااباوا..السهءونفينبقىاننرير!

"هـي-ن-جمةلنباولكن،اشرفاكمااتءميق()ا4سدحيتفايسيقدم

:الاننطرص")تهىإؤلانفس..المرةهـرهقايسصولتالشبهااثاروااحدباتض"جبي!اشحا-عط"قيد"!!ىوطفكطاًيراهيميقيول

هـ-نو*دبرثهانجولاعنالش!ود.4!ايسىطرحانبعدموقفومهوء،ؤةدهقايسيه.بو!:لح.ن!رمسرحالوثلئغ!ناسرحاان،ؤ-تنامعن

إتاله؟فس!ياصراحةالصهيونيةاداًنانوبرعد..!يشامخماإؤدىوادى"ما..جه،ورهاواففالاضرةاقيادة.!خاذلعلى

ءاس-ىتنطضقانيرمكنصاد(-را)مااننرىوهكذا..سقوطهاالى

حدإبئرزا)واءوالةكرإةالفض-ةاتب،راتاادا.فيفيالتحذرانوا)ـتىالوطضيةمها"هاا؟جاز"نذتمكنلمال-،اث()ثاالعالمثورات

دة!ء،ليمرحلةإلدخولزطهـجونحنخاصلأمض4بدلاءجكنمعناالىبءف،..والخطأءررةالتهـءة،!ات!ةسب..،يفمداضهازالتما

لذيك.ءؤ!لميناصه!*،قدحقاكشااذاطفية(اعا)1.جديدمنالبنتاءونوريا)--نالا،5اؤدام"حتاغلبهاسهقط

احيراستنت!جاتبت!،ننياالصهودجمماوالرغبماالة*ريالعهفطجا!اواإبئاللذان

و)كنناانتر.المبوالمسرح)،ئقيالووالمسرغاضص.?إياالمسرحيقالوا):طوللةاةارعاالادعاءةاير"!منونيديراكانو+،راجانبالىةا!!

هـ-ذهخلالءنابرقةال-5الث!لملأثفابى،تمسرحيالىنظرنااذا.هاوخدمتاقىورغابمنةوفي4!،!هالمسءنابمبالزائفة

نسميى4انيمكنء،زءول،دريجرأيطورنجدهفسوف،الت-مياتاذاا)دمهـذأبرععب))"،ذا:صادعلىديروهوملداادوالؤمن
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جاء..الت،رإختة41سرحياتفيالاا)نتهمرموتاماالدركهاباعلن.التسجيليبر،اضقاء

35،هامضطوح!ثوقووةؤمالقىهـلدالح4اسرحوسلمةلمر*لهفاسى
..............5،رائبسمبء-نلرا،1مبضت*خهأتقاهـبا.-مجيل!فىء.،د(-ا)ؤمار

آص،!االل!إد!ا"انججنالللإرطم.!لي"لملا!صوحمط،وو!ب"شم!معت!لمبا!اولبشوماباوء!حاضروهاليس!تصردا.لصرفوقدفايرسأما...اخرىاحداثوبة"عةوءصاد

اورسحي.لالخمنللههلتاقي3ووص"دءاراببئج،ةاولادلكمنلبااقلب

انتض.ودةمي4الت-جبيىلي،جاه!ا.رسرو،ءطور..لي--!مااتكأارلاالصراع

اننصرو*لىاهسرحلااءاربىا!الارر-*عا../قىوالمكر-كا-"وا&ضصاد/ةالا!،ناتشالب!ءهاتم!وداذ.))انكو،"

..........لبياناتال!هذهءتهمةاخرىرزءخهصءلمتءنا!فءوا.إضايسب!دعولكنه

ءربر*صةرص.?ل؟ةحية"سراولظهوردوارهفمؤاد*ت،ذالا!يعزو.اء"-نافيحي،!هارطهلوهي)آنا(العا"ا"عن4حددتةءث!هذاءن

بيروتفيعرضت969ءولصمليداية)ءفي:فهقولاسطينية511للمةورة..ررجيلي"ووفىأنقنجد)ان/مهنو؟"تةامعن!كحدإت

وؤد)11(ت"وءصكاباحكايات..513(وشرغوريبن)ويزمازو"سرحيةمنالهيتنا"/يا(نتص،ب!اازما..!وديةحكالماتولااؤرادهناف!جس!

ا+،-وداتدارءرياهاأءضولنالوحة3ثهـة؟ز"ضي!كبخوريجلملالكممصلاتاس!هيةا!ذها!لحقصقةوا.افا/ا4ا4وجهوعاؤءيالوإخهزأرخلملال

نهاعضوااخرىءصحوحب"اىا!فاانبالكا/ثهـرو..ؤلسطبنلاحتلالزةفيذهااساوبعنجدا?بىااذهـنافيمعش.ر*هممااربم،اتسىجبلي(11

وهي،طلهبا)-مبدوأخرجهاكنبها..جدإد(ءنوا!ناصزربىان5)فبى!يا!ءي!خطباوبص،ناتا)قاءمجردلى*نيؤدة!ي..المسرحهذافي

ارهرثء-ص،نسراغتب،لوءن..ندائبقيء،ئلةعنؤصصنرلملاثتروي!--ره"ءلمل!،نالواؤعا"،،"ه،صرةاو.لار/نجبةاحدات"لاوةاو

الم---،لإطاإرةقيالاربءاللفدائيبن"هاجمةوءنهـيلكيهسرحان،،افو"كثفءضمهدفنيجوفينقدموالاحداثواللخطبالبي!انات

ررءصرمن،ئدقهزويايافدائيالق!"ص!ذهبينيجمع.الاسرائيلإ".،برجروالاضالتاريرغتلافبفؤأكيمااالس،رقالمجددش!لهاعني!بعدهامما

،رهرنتهوررص،نكأ53"ءا!سرحيةالىالكا.بإشبرواخ"واً.المقاومة--صالرفخلالومن..الهـريىالتوورإ:يد،لال!ملوبلقدمؤ!ي

اتىوا،خ،اهـسعهباخراحومنرورهامئيلنوالعرا!ي"بللكل"سرحانلاءط،ءر-"طباكسمسوارلاسشمانةوباقىجماعهودصتصكيلاتوالبازتومهم

؟فسها.سرحانؤضبتة"لمفاتءلىالاسم،ور!فياعتمدتكلبرتقدإبمالممثلمما،لبة"عوا)نتمخصيةللحدثءحددةواومصةمسحة

ا،ءهـ!-للحدذهح!ولظ!رتاء!اال.ةهـابئال!أباتمنوووخذ-تبر!تببنهناير!عانفار-!و!كاد..دا!رك!با!اعذلك

المسرصصالث-لء--نللاصف،دةاواءةمحاولاتكانتانهاةالثلا!.اضخاء-ناوستاذسلملادسهكي

ءهـىؤهـوالانحتى"ماعتهاديفياستيعاباءكاماما،الت?لياءنالرر!ءأترهاءءنأصتإة!الدراءاتلاهذهاقايضااقعوالو

الطا-8--ء"سرص-فافياقأاعر)1العانيإوس-ف:ال*!ابا/رىارقت،حدةلكنها..ا!لكلاسب*-ةا!سىبعضالغتوددو،1..الاضرى

ؤرف-"و"قديرم"حمدوو،سمهلمهدالحءدبدد-،جمطاضاج،))الرابة"اشس!ج!د-صالمىسحفيدائموا)صراع.الرا"افي4الازليادساع

ؤرجلاللفريد)ز،تون"واالفار"ومسرحي!ة.الحدرثالفنيالمرح-لاقىابة/بمد!اكبماماوحدهءـوهذاانوا--ب،وبقوةبوضوح

اجلمنردء3و))حةلمة.)مصر(اللقومي!للفرقة!يالالنبيلاخراج.الدراماتهذه

.)د"ثق(ونوهراللهلسهءد"حزيرانمنالخامهر

يي-ن))!قورولا"فيو..فطببهابشنالصراع،ء"،د"-ءارا"في

مناء-،ء-إكبمااللمم!رحالعربي"ءيعاب!ىخرىجثالاماقدمو"!ىوهذملخلرىو!-..الىسحعلىواجدانمتو!ما..نيالاذفومعبلصوااللغول

ءضذءههبئالمأصافيضص،"بااارومبوإدطا!مصتمهررهبئفيمنام"عن.ـ))حديث

ءما!حبر-أى1()الل!راقالمصرهمنرات،،الهتعاجديدةتارداعاجانبالى.زهايتهصتىال!ءلبداية

ء-صالمت!حاورةلفتخه"-"الض!حد،جدؤ،لثان!ة..وم!القدالمسرح

ولهقى.اورسحتراثءنوا"وسبقىوءجمواللبانةوالرفمي،الابداعات

0791ال*ام5اللعددالاداب""،ا!مربياررحفيلثورةا)11(انفبمد،الدرا"اثءخه*صاترينوالموزعسإعالساللحادالشمعرؤضية

هـن!درتاجديدةت!معروةا!ل

بروتدارالعوبرم

زيادفيقزووالغضبالصورةاغهص،ت)،1"الملائ!نازكللانسانواف-ة،ةالحبصألصحاة(1)

المناصرهالدينعزالميتالى-رمنالخروج)5(الزهاوىآمالالوتبحار1)طارقون)2/أ

الم!ضوريمحمدلشنكلةوالثورةوالبطلا131

ارعس-بيروت-اللمودةدارمنتطلمب

وا)-لملأدبيروتبنكبايرة-ءضصورء،ر

632؟.7نتلفيو-ببةلعرا
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