
فبالف!حافعايللتناطأ

لبن!محانفبحيالم!سك!المود!

والممتنعالس!،ل..بريرتةمتاسأوأببين

اًلمطوب!.الجماههري(".لم)ا!م!ممهأسياوالمسرح

دكروبمحمدةبقلم

هـناغنىصأءرعد-/ختهلمانه-رغيملبنلنو!ماالمسرحيالموسم

عرض*تإتكه!أااررسص.،تاكثرلاندقطلبمروهذا.ب!!طءوسماي

المؤافةامرصب،تاهذهجميعلانبل،ءحليتمأليفمنهـكبمااالانكأى

ن!ء!دا،افىمثبهفامبت،،ور"لمءرفصتجممالىةا.*ألبالا!،طر*ات

وهذه،السواءعلىاةكريقىواوالسيا-يةاةء"فىاافكلاتوالقضا؟ا

هىبرء.،جالت-،ءا،ت،وتاتوالاراءبضدالارت،بدورهـلم،ياطالقض

وز"مي!ةها.المناقنئمةمواصلمةابىالاخرى

صبركت!نا)يهوصلتبماء!نبطةافضايااهذهكانتواذا

،خاصرنه.*ل،مرتبطقىفانها،ذالهاءنتنث.قىالمق،نفس!االمسرحية

وسازش-رابهانكط4وارفكريةماعيةوالابالسبا!.جةاوضاعنابمختلف

"-ئاخاء-داحرببهدولونت،ئحواضداءوبأحداث،الهربيةالبلدان

-.الاخصعلىحزيران

نشصعمنهي،الانحتىعهـض"كظاتياالمسرحبباتصمبعانذاك

ى!!يىنالطبعصررجبكما-الهنتممبجمسكه!(()1اوالسياسي((دشزحا))

يقشول)اويتت!ءباذيااكوعمنكذ)كوهي-عايهإطلقانميدانه

المم!-سحمي)1(البريض-تكبما،التي!ارالىبآخراوثكل)ينتسبانه

يسعونانهمصميعااء"تبهيرقولارزياارنوعمنكذلكوهـ؟.المعاصر

الثعبمنقض*،ياينى4،جماهيريشتع:كإ)ءممرحايجادالىبواسطته

.اخرىناحية"نالنثعنيةافثاتامختلفالىيصلاًنوءطمحناصية

منلب-تا:ريثقياالتياراىا،تالمسرصيهذهانتاباةو"هأ

ءؤافىاؤوالمنبل،ن!.،أالمسرحيماتمنا"-شفدةهيولا،اخ!راعنا

وااءما!معنا"ملاحادإتخلال،انفس!مالمسرحبات!ذه"كرجياو

المسرصية.اتحاها.نهمعن

خلالمنوكذاكاتهادذاًاممرحيةالاءهالهذهمنلقثةاننرىلهذا

ؤ!!ف،مانا:،"ضيح،ومطا?اهـدافمنا!-،بهالهاوةمعهما

الىي!-لجهاهبري((ث*برا))ءسرحا،-،دكهفيمةحولالدالرالئقاثر

ابىرجوازإة.الفئاتمنافليةضمنزولامةمى،فلا،اشهبيةاالفئات

***

لرحانرقضئلماذا))مممرحهكأوءصمم"ؤاف،محفوطعصام.م

فييهول)؟71صنجبريوفيأحلوأاول"فبرجء-نازعبماله!لمماسرحان

ترثزم))ووهءممرحببتهؤرقةان((انهـأرا.))جرإدهننترته41حديث

ارحىالههلالنجاحإششرطاذياا:ررنجتهقياأفهـوما،/خراوشكلفي

((.ثازيا.وا)تعلء!،اولالمبةا)ـت:عئصرين

((،السلورسمكة))مسرحية"ؤلف،البه"،نيامبنادوار!

برإمتتدرنولدا!ظيماالالمافياررسصءو،لمخرجاكاتباالىنسبة)1)

ض!

91لإءلالأءبيدز!ص!هباط!لوا

؟لا؟؟لألأ،!*!؟؟بنج113غغ!أ

33لأو!؟،"كا!!ل!!!لا1ا،\!بز3!7،؟!!!\!

-!د3!،،/-*قيفيطلم،-،\**12\1؟ظ

؟؟!د،في-و\لأءص-13لألا!لأ"ير91!تربر!،\،!-!ع،،،لم؟إ،\،!،!!غ،!لأع؟

!!،!دلالادلالأءلأ-قي؟،؟!لألأ!3!ئم!،أ؟،؟بخ9!غ3/!

،،،سلأط!"فيالألأ؟*،ئرل!2،!لالأ-كا33لالألا

لا-،،3،3لاد13+لا؟*س!ث!!لم،لأ3،،!لأ\؟لآب!ص!ير33

لأ3-كا"-لاكالالألأ؟3لأ؟!،ا؟!-آ!لألأ،!1!لا!1

كا%ألأ؟قيخغخلأ!ين!1؟؟3،3عتج،

،لآع؟!زرلاس؟لأء؟3*؟ج!،علأغ،لإ؟ع!\لأ73؟

،لأو؟لأ3؟كا1،3!!؟!لألأزرلألأ

!لإلإ؟فيلأ!عخ!*لا؟لأأ

!لأ!لايرلإلأ-لألا"،،لا!!اث!أ"إ

الأ32\3-3إ!!1

)!*لأجا،!؟بن

-317؟3؟د؟\،،لا؟د،ع+1\كأ%و!!3\ول!!،نم

خور-يلجلال"-الاماوربةالقرىفيجحا"مسرحيةمن

*،*
دي،رربرثتابمآعامنمستلهم)ءلمحميمسرح))الىمدة":ذصيردع

ادصوندعلانحئ))القولعلىإحرصوهو،ومحافراتلهمقالات

دوهنمشلهه"نحننا3واًذابةاستالاء4الىندعوبلبرريرتثعت.لقلب-د

وعلينا.غرضهاتىلهحولمثيراشبئشاالانسانيةزراثمن!والهتاهم

الاجتماءية،صقيقتتابهلنخدمودثصتخدمه.اًخذدشاعنهنأخذان

.)2(((التغيبرالىونسعى،دواؤ!ناونكشف

ءصصبئاخراجفياًكعإون،ن،الاشقرونضالعسافروجيه5

ازههارا!تمراربرءلمنان،اعارفااسامةاهفتامن)الحراميةافراًب))

لى،"امثتركحديتوفي،بريرشتطرإقةعليا)ثوريالمسرحجماعةمن

علمىيصلاناانهىفالا،((البناء))محاقينشرته،المسرحيةهذهحول

..تعرؤ!وانت..))،برينث"تؤعلكماالجمهورالىموجهءممرحخاق

ركزعلىانه..كلارهـميامثقف،ذلكاىاًوهو..يعجبكاتببريرمثهت

بكى!لائنصمبااىااي،الح!لمجيالجمهورالىالمرحزوجهوجوب

هذانببإ-قيءنوكان.البرصوازيبالمسرحيسىمماانطلاقاؤئاته

ا)سيارر.صاش!ببماالمسرحبلموغحدالىبرثتتطوراناتريز

.."اءوريقيا

الاما!ي!ة((،القرىؤبىجحا))"منرحيةوم!رجمؤلف،خوريجلال/ة

المسرحعنابيانءقدمة((بتوانمحاضرةمن:البستانيارادو)2(

.9691ةت،و3لعددا،()يقلطرا"مجلة-،)الملعمي

84



؟!خبنيم!ث!بمذ!.؟لملم،
ئرفي!فيكب!*؟6*3؟

ير؟حا-برلإ!؟\!!!؟!ك!!بر؟صح!!ك!-ع،
يح؟ينبهيهم!!ير*لى!1كا؟!9سببمحمئئنر+يز

!1حمئن،بنبر!؟بخ؟لا!لأفي-1!ئن؟؟؟بنئمبر؟3ئنلأرلأ!ءإ

1كانر!3يمبم!بريدئ!لا!إ%في،!!،!ء*!بنغ!!2!*!

!3ك*"!ير*رزلم:!كذ!صطكأفي!!كي-لألا3-!1سبئ؟ك!.لأ؟!ك!بر+

كا!لا؟!6!؟،لأ!%؟؟ئمأبزل!بربر

كأ-3!4*؟!!؟!ط!!ص!-!؟*تر!ءبمابمثيهسنج!ث!!بهرو+!كا!بنيإإبر

ءر!وبر؟؟كبمدأريهغ"يحئهبم"ثم!؟إبر!،!دإ؟1لا*كادلا!ئج3صكابز*كأكا،؟1لأئن1كافيصلأقيبرئ!خفي!غ

3ءبنحيك!!6ل!!،،؟!ئجصلأ-!ئج*في6لا،!رزلإثه!ل!خ\!-،لألأ،،لأ!ءلأ؟ص-!في

كالأل!3لأ3!!*دلألالاح!!س3لأ3لمبن؟؟ئج!ئرشكأخ؟لإ،

!؟لمح!خمثغفي!!9!،!لأ*لآ!لاحم!6ع!!،لأ،3لأ،!د"غلا1لأل!بى!!رزفيببم!بزء

لا"كاكا3خء!ص!كا؟كادصبر،ررلألملا!لأ،لأرربزلا3!!!كا!

لأ!1؟!لأإ؟؟*كا"لإلا3لالألا+!9-بن"لالأخ-3صظ!!ي!-!،

د\9لأ"لأ!؟!،لالألأصبر!بر!!،"3ربنئحبهوج!لم!ثلأينكسنر؟؟ظهم،مملسصلأد1يلاأ3*!3لأصلأو؟،؟*!!3

لا3لألألأكاكاص3كا3ير،3ءرز!ث!ككلازر*؟-1"

*إ*!؟4!-؟،قي!و3كا*ض!؟9ف!لا!ظلا!!كاد!طءلأ33دلالإلأرزئرلأكإى

63عص،-،،؟؟!لائر،ضد؟،!مأحيح!!سرزىيئم33!!؟؟لأ-كا!،!" لا3!؟-لأدلا-كا:د،تن؟ئج!بر،إ؟كأ!كا"لاسئنإ؟!7لأئن؟ثن!،غ

لألأ!-ص؟لموو13،\بزلأط9،ع!برسحموحئييكأكغهل!!ع!!خ؟قينج!!بىكخجثهسفي!نج!!،في؟لأتم!ئجكاءبرى

لأدلا6!،لأدلألالا!3333لأ،3؟ل!لأل!7لألألألأ6"\،ئز؟!جكلاكثهبمجغظه!ي!!لأ3!ةغش؟1؟،!ضلأ3أث!!

لالأ؟ص-33لا!كالالأ-!*؟؟،!-برلمو-ء!حكهث!بربنلح:كاكحور*3!ورا؟كالاسلأص2!لا

لأ،د9\3!-لألاغ!لأكأ-ءط؟133؟،!ع!عإ؟!لأ؟،عم!سلأ3؟لأ3لالأس*لآ

كا؟-لإ،؟بخ،؟،كالأ!لانجبرق؟،لأ!،،!؟لالأ؟!-ش!؟!يم!ظثبه!3"!هبمكا،3لأكاأخلأ!3،+ةلأ1!ل!لأ

كا-ء،33،،-لاع،لأ!لم،-،*!،وللم!!!لأ6!،لي!!!-،طكا؟لا3لأ!؟،!؟لأ!نجلأبر؟خلأش!لألألا3لا3حم!!لا!نم!ور

لألألابر!،لألألأ!!لا؟لألأكالاضبم؟!؟دلأو!!ص!؟،!لإش!3+3!!بر؟؟ئن

كاص1لا،7!ءس-؟زر،*زر؟ش-!بم"،تث!،ئند؟ير

3؟دصس!9!لأ؟كا-لأ؟د"ييكق!؟سلأ-\لأ*كا،!ء!!-لألأد6د+،؟،لألأ

،3!!طشلأولس3لاكلأفي-3!!سئجلأس3لا3حق!لأءلا1!ص1!،*ءلأ،إلأ؟،لأ"!!لا!بئن37؟*لأ33لأكا،لأكا3

ص،لألا!لأى،سص؟1لأ!!،ص،ط9*؟

،لا؟ع3"ئم3!لأ؟!-لأ؟+لأ3!!لألأبم!لأئر

زرززغ!ئنلا؟لأنجاص!عء-؟3لألألأخ!ىدرزك!د-+؟ع!!تركأ3ءظد+7!3لأ3لأ

ير3*ئمم؟،لا*؟"!لأدلألا3لأ*لأءلألا(كا،!-33

كا!\بر،لآ-لأ؟كا1لأئي،دلافيص6"!!!-لأ3كا

!لأ،؟ل!كابر*!؟،لا؟لم!؟3ء؟!لأ*لأ؟لإلأ؟!!،-!صإ،دلالا

!!،لألا3؟:،!!؟آلم1لاكئئ!3ل!س،!!جم!"شكا6لإل!لاصلاولسء-لأئر؟!6،نئخ!طئنئج3+لألا!ءلا،

!*!9!؟!،لأالألا!ج6ل!!لإ؟لادد*+3ع،،لا*3لا3لا؟ؤ،؟لإلأسلأ!؟؟1بزبرغبن؟؟سبر!ئر3لا33

ص-لأد،!-لألا؟ل!!\لأ1

العارفلالى،مة-"الحرامىةاضراب"مسرحيةمن

***

،بمعنىاًلعربيةابلادوابىضانفييشتيالبراسرحارائدثسكبدونءـو

با!ءلمى-وب،رللادنافيبرريثتلبرتولدمسرحياتاخرج"-ناولانه

الملحمي،والمسرحالببريششيابالمنهجالاواللالمبشرإنمنوهـو،بريرستي

((وشركاه،غوريبن،وايزلممانو))لسابقةا4ةمسرحيفيانهلثنكولا

ء-سحي!ةاسلوبفيخصوء.،،يئتبررتحربةمنكثيرااستفادفد

ابة،ءإ)"امجلة41ظستهحدإثفييرقولوهـو،((ويارتيروصعود))

مسرحظ)):4.روحىالمر)نجط-راالنهجواصفا،الاخيرةمسرحيستهحول

،وجمهورنالنئعاالواقعهذابتغيهبىمه*لمجعة41ءعينبرجمهور"رأبط

يل،اضاسىاببناوعيازيادةهوودورنا.4الطلهءبالفئةمنهو

.موالضعليالمتعقىب.بننفهـقلااءملضفينمنحى.التغييرنستط!لع

اتغيهرنعملانيجبكذأك،شهعبيءسرحالىللوءمولنعملانيجب

برشتب:و"ءتأ،رانا،ثكدونومن..وخارجهالمسرحفيأالاوفىاع

."بريث-توبمنهج

***

وباور:-!ةللمممرحبالنسةثوري.خطرمبدعبريشتانعلى

مثلو،وجارحمباشر،،تعليمي،سياسي:مسرحه.معاللمجتمع

علىىا:مه--بموبا،بالنقا-سداغراءنغريالمسرحيةاًعماله.الرصاص

اعددقوءتقيدغيرو،امثيروجديداوضحااويبدوماافرطو.لهاامنو

هكذا.طريقتهحسبالعملجداا-هلامنبانحييو،جامدة"لارتقى

الهـودىالشكلمنفنحرره،احديثااعربياالشعرابرف.صاهـان

إفييو،!"هلبانهحييو،الواحدةوالقافيةالمتوازيالوزنوفيصد

..وروالهعلىبالنسج

،ا)تذىءرفي((اواهـسدةاالتفعيلة)):مصطلحاتشاعتوكما

واسيء..الخالمقفلالبيتوتحطيم،للقه"ليدة((ا*فويةاالوحدةو))

مصطحاتكمجردفهموهطالذينءضدكهيراالمصطلحاتهذهاسضعمال

والمجتمعاعصراوءدإباثعرجديدبينالجدليةالعلاقةفهملون

،فىوالنقاداس!رحااو-اطفيشتيةالبريالمصطلحاتشاعتكذلك..

الضفريب))):مثلكلماتاستعمالوكثر،اعربيةاالبلدانءختلف

الىاقىوربر-ءولو،والمسرحالمتفرجبين((ؤءالم!01و))،ابىر،ثستي

ضرءو((،((الا،،امكسرو))،4بفيدمجولاصراهء(لناؤمئىصكم

التمسلبةبب-نلملأف--قىاوووا،بهاالاندصاجلا((الضتخه"-ة

الىيءا)تىالمفاهيمهذهاخراىا،((المل!،يالمسرحو))،والتعليمية

دالضهسبماجداياااررء،طهارفي،مفهـم،)ءاسفيتحا،ف-اا!،استصما

حرهـلآدرسو!يرىثوريكه:"بم،لبريتم!ت-ةيوالفلنالفهريالعام

.ه!ثبرلنهباعهلمبةفيب"موالتههر

صا?تهـالذبد!وابىررث.ضب"ا،ةاهيمه"تالمعتورالءا!ميوقد

عراة"مصواي،اء*اءلاء:،بر"،ءناةا"ف.ومصطلحاتكمجرد!وهانناو

يؤبرءااور-ونواك!،ماءبىإنت"تء،ااض!بماون،ف،5الذ/صعضدام،مضمونها

"(الايو-امممر3))وساللوخا?4ش!ضهبئابرا((اوساللا((على3يزالتر

صؤالمضمونو،ضميع،غا،-ةالى1،لوور.-ا-ةت!ولطبحيكث،المسرحي

..اثهـ-ل

ز،صصة،من،بررإث"تلطراًئقا-.!لاالاخدخطورةتاتيهنامن

.ولاثافي"زآحميةمنإنجتتبررا:هـ-جأواء!اواالمجدعالاسهصه*ابوضرورة

-لم!ر-كلرة"وعبةقى!اصهـنلابررر،فشتنحوجاهالاقهذاانشك

!-فىه:!ييرولا،"ةءهـبىواداة-وعيةاداةيثونوجهاهبريثوريعربيا

..الموة"ةعلى((ررإث-؟هـ،((ر*،لانإءبالبعضون3قةالحقب

?تمعف!ءرهـقىامهـمالماركن.يل:هجباالاخذصرورةانكما

اًلمجةهـ--معو.ة،ءالثوريا)ضةئررالراه4الررهـةهذهودفع،!بالعرب

مركسى("ر))ضارابى!ةى3-ونإضفيهـ1لاالضرورةووذه..3-يالاششرا

،غيرثكليبغهمالمارك!ءيةالمصطلحاتل4يستو،الموضةعلىكذلك

ماركسي.

المفاهيمقهـهذهكيفيةرريهنحاولانبدلاصار،والان

نفسهاربطتالضينون-هاالمممرحيةللاعمالمنلقشنامنحللال،يةيشتالبر

اشهربناخلالشهذناهاوالتي،ابريشتيابالتيار،بآخراوبشكل

مض-ام-صونناقسؤحرةىانلفاي!تاحوبهذا،لبنانفيالاخيرين

العربيةر،وة.،عئاوعلاقتهـط،ا)-مواءعلى،واشكال!اسرحياتهذه

اسرحا((-كذايجى،دانحوالسميرهامها.فياسومدى،الحاهرة

:اطلوب((الجماهيريانئصعبيا

:((ال!امصمةاباةرا)

!'المضال!نقةل-الثورةباسمسا!شكلحهث

اعارهـواخراجااسامةتأ)-فمن((الحراميةاضراب))م!مرحية

وتحملجداإمةطرالمم!رحيصةهـذهقكرة:الاشقرونضالعسافروجيه

ادانضصهو،المصوصكطاالراسمابىااض!امالتيةهائلةكمةءفا"كانية

بيلادفيتدوراحادثةا..تغييرهحركمةنوتبيا،4مةوالسخرية

قدههـت((شجليا))انطب!اونة!م"سبسهلميا))باسمو!هية

برعايةيسرؤنونفيما"وصالله،منئ(بهافربرلمداياو،لبنلن-كون

مغانمممثراوا)ممرؤةةصناع"زدهـرحيث،ونئراكتهمالشرطةرجال

يبدأونالسكانولان،مااسببو.الحولةارجالمنوشركالهماللكل"وعى

الخلافربب،هرزهوالنهبالسلبعملياتتكاثرعلىالعيونبفتح

بملمف--،درةامراوهـهـ-،ياضيااامثرهـقىاوقيادةاللصوصمسادةبين

بكونالرقةعلىؤادرإ-نيعودونلا،ا!لصوصانعلى..المدإنة

هذهتجاه.اءرهمإضهثفلاحتى،اًلنترطةرجالمنشركائهمحمارلآ

اسنة،-حتاعنالاةساباء-لملان((الصوصانقابة))تقرر((المأساة))

اررءألة،نعق!هن،..((ا-لمدااىاا)مثرطةرجالعودة:))شعار

تبينو..المحرفبنبهضفق!!موا،قىال!قيبالمفهوم،اء.وصافا

ورح،لوالتجارالمصدانعواصحابيبئالم!عتثمركلتىملاللصوص!لآان

احرا"!ةااصرابو..الخالموطفينوكباروالوسطاءلسصهاسرةوالةالدو

-ه



...اكرصةع-ن،بلالعهلعنليس،جمهعصاهؤلاءاضرابيرعنبم.

ا!اسؤي!كطاتءاوا!ياء.و?جةاممرؤقيابلمونامملارهكنكبفنواء

ولمتنرلىحهيمعادرا)ظاعمآلرتوقفهكذا..نفسدهابمارءالا!قىعملم-

بنجبةداخلوصجةالاصللأقة51اوزركتف"?..شاملصراًبعلىالبلاد

نةس!.الصكلامهذا

ك!،،؟ءأهلفيوارت،عليهااللعبيجريالضبالفهرةهىهذه

هـ4طامكاا1تهـبئداخلالاستئه،ريةاعلاؤاتاحقيقةكشفامكافيةترى،

الوة.وح،رهـذا"/نجرز)مالممسرحيةالاساسيةالكبرةهذهانعلى

لم!-ويالجهالمسرحلمفا!يمالسطيموال!همالاخرابرجةاحذاقيقىابفض

الئارر!أ)"نإممرحاإبتقر))ا"و!أ،المسرحيالايهـ،م(())كسروعبارات

فآص-د...اغا((المسرحوخشبةا!!مهـوربينوزة،علاةقىاو،)خلق

فلى-!الاساسهـكطصارتشكليةو"!ريجاتبالاعهباوررحه"اغرقت

تجديد))هذااناواوقا.ريبا"قاعدءصهبلالمضمونكثفعلىت!ساعد

ني.اللبنلالمصرحذى((ثوري

هاللازجدإداءريبثكلكلفييررىصار،عندناالضقدبعض

نءبءضهموتت!ثإ-جداهينةص،رتثورقيا(((سكلمةثورإةوقفزة

...4"(("ةدماتيااطارها!وقب!ا"،اهـمان))فيةولالمسحيةهذه

ا!-،ايباواطر)فةااو"الا؟ار"لد!رشكا!ماف!م!ؤيهالقؤلهذا"جرد

كاءضة،لءةالمسرحاهميةباناقراركذلكوفيه..المسرحفيالافياج

ى1اؤظر!او)و..د"(("قدماديا))الاطاراهمهةاىاتحواتمتكامل

الحمهـوراىا4كااصسحطااعملامضهونتوصيلعلىالاطارهذاقدرة

ىؤم(اسوأانإنالرأإنف.هالثورير"يدعىمسرحفطاالا!اسصهو

؟لماذا،ازراتبااشكلياالاطارهذاهوالحراميةا)اضراب))مرحية

!ض--مالمت!خوبينإهرجينامنفرقةوجودالاخراجافنرضاقد

دفنقراتءلمىيرؤه!و!عداناراًقص،تواالراقصينوبعضالحكواتن

اء--با14و-ءدأاص،)ةاا)ىتدخلالفرقةهذه."وتعلميماصاحبه

عايأمسصءرض4ازللجههـوراؤباحكوا!قولثمانكاتايةورواوالرذمى

...للحراًميةاضرابءنطريهةحكا!ةالليلمة

"،اطورقه،ز*اته،،صذها،تءوا-نؤرقةبالاعيانحدثوالذي

حوادثعلىطغت،نفصهـاالحكايةعرضخلالامالبدايةفيسواء

اضجببموااعجقة(("ابمعنىبرلإل!مماالبروزبمصنىا?ن،الحكاقي

،اقرىاؤياخروبيئاا:ورا!فرقالمصطعاتهإ-دواالتهر.!جو!وضى

وتثتتقىلمالصرح"فمونوض*اعءورانيهاوضاعت،الكلماتفضاعت

،الاسارررهيصإرتاضطا،حركات51هذهتتعفبىالمنفرجينذهن

-ر-رهـلآمطلظل"ءلمرقةلالألاع.بأدعالىالمسرحياًلمضمونلىوتحو!ل

.المضهسصون

اوريااخرجابرهاقلم.زهاماءمازلمةبمحاواةذكرتنيولالمحاوهذه

ىاكوالاورةثناعا)اقاءدةا((ا!!رةبرثتمسرجةفيخزندارشريف

ارادفقد.خاصفيام!فيوء*ورت،برلينفياعرباا!لاباخرجهأ

بريشص-ت،01)ءبم*ن91انطأللأ،عرب.،،المسرحيةهذهيطورانخزئدار

لاالحكاية-رض((عو((الاندكلاج"ةسبو((المرحطاًلايهام(()كسرفي

انطلاقوهـو،العربريةالقرويرةعادا!نامنكذلكوانطلافا،اتمثهـيلها

((ا-رينئنهةاالطرازق"ءلىا)ةركيز.فيابى،افقىولكصن،مبدئياصحيح

المضهونابرازضرورةمنالبريشتيالمسرحيتطلإ"ماعكسالىاتفضي

ووضع،قريةساحة2خزندارشر.لفخلقكقد:الاساسهوالذي

امامه!ملبيعرضوا"االصلخاصولهمطلع،النلسمنكبيراءروافيها.

*صالتركيفيءبالغةرأتثا؟الفيامفيرأينافماذا.المسرحيةحكاية

،اؤحامىءدثكلالمسرحيةعلىالمخرجاضاثهاالتطالزياداتزلمكعلى

ا!اصلااليوذفرق،القزيةسطحةسطععاىيجريمانشاهدنحنفاذا

فى"المسرحيةو-فءع،،المسرحبمالإبهامحالةتكسرانهاالمخرجظنالتي

ثر31،ا(قحمةازوائداوتلكالعربي""الاطارهذاًفنرى،ءربياطار

يض--علاهءرحيةالاساسيكاالمضمونواذا!المسرحيةأحداثنرىمما

يةصفةا"مسرحيةتضيضولاو،اـ،،"ءنىلااككبمااعجقة((((2هذهوسط

انص"ظنحيثءنالمسرحيةامح!ةوىعليالمخرجقضىوهـكذا،عر؟ية

*-.ابرازهعلىيسطءد

--فيمسرحياحراًجؤي،اكثرمبااعةءع،تماماحدثماهذا

االمرصىاحدثافهمعن،النجه!ورابهثرابه،دومع،الحرامسلمة(())افراب

ناذهـصك!.،الميثلينروإةأجه"وراعلى?مباكانمابقدر،نف"

.المسرحشبةوضعطريقةكذلكتفملصن،الصحديد(())
-3،/أط

وهص--،المصرححثصبةوضهعلتطولرءديدةتجارب!،ك،ء،

معإخنلسب(وبره،للنماساكثبراًاحدثايرصالضنرورة*عيت!نللسب

معكذاك/نجنا!بوبيا،عندناانافيواللتنوقاخاء."االقابلب،ت

وؤجريمصرفي"أءرياـخجارباهذه.معينمسرحيءملكلأمضمون

ولا،اائسكليةاىاافربمفهومضمن،لبنانفيمنهاوجرىوريالىفي

اكثرالموءعلالشكل)وجدحشاةمجارباهذهمرارا!ةمناطبعواقي

المضءمونوتوصيلإضفرجاامتاعا:وهوالمسرءكبماالاحتفالهدف.نحو

الىادىاءراًمصقى((ااضراب))تجربةفيجرىماانعاى.مغأ،اليه

ب!ذاالاشقرنة.،لاءلمنتهعكسماوالى،تماما*طلوبهوما-ءسد

عندنا،-4ءصطنعمسرحيةاخشبةوبرودلا)):ذالتءندمااصددا

وزءتارضب؟المنعددةاخمث،تا-و)دنة.والممثلينإ)الحمهـوربيئتفصل

واكثراعجمهورااياا!ربنتكواناءل،على((ا:ورولنديا))قاءقىفي

انهـ!اي،"خرنصورطمناكثرالارضءنارنفاعهـ،يىاغلم،حمب!ة

والىاك،كسءلميهايجاصىاوتطاكراسياقاعدةمناًنظفاضااكأركانت

اجديد((االفصى)).التر"يبا؟هـذ.!!تهـاوراثلاثاأصتء،تاحولوزعت

حابوأص،شصضايرى،محدلمهورفالجم:جداداث!صهةنتيجةالىاداى

دافعياي،المكراسيالاولالصفاصحابفقطكانوار،لرويةالحط

بهد!،الخشبة"عالتعاءل!طحميةان:اًي!.ايرة25ا!وا02ا(3

ناوالمدهثرإ..إالخشبةعنإاجمهورابعد،ابجمهورالىاوصولا

تجربة،هـجردهوبهاموا9ماانمثلاولقولفواضهعلاالاشقرنضال

نقدمه،الذيالجد!دلاء/145وتعلق15ؤ)):اغرروربهيقىثقةانز5انهابل

-او،تحتمناةملاوانجدأنا،حسالم!برتورالىنزلنا3انناقلعتقد

هـو،و!د!.بةاحثيفيا..ي1(ثاالمصرحهـووهذا..ذءتءناكورة

اىإطاالاإلاطارضهنايس،صدلدةءممرصءبئالي!فروالنلسيأتيان

...فالبستص"(()قةطركألييطاالايقةفالطر.للمممرح

الخفمةمدى،اولا،خلاا"مننرىحتىالكلامهذالمنقملان!نبم

حث-ررةنقل.بمحرد-الثوراتزاًنصامسرحييتلمبعضبهاينخلاتطا

يزيثتاننفكولاةقنيمروهم-اكاور!للةوشكا!للاوو،يرهاوتحو

ثلافينخلالالاالمسرحفيالةوريعملهانه!ائجزنفم!وليعتبرلمالعطيم

ف!رتهمجانحطالى،!والدر!اضعبواوالتجاربالهاللالجهدمنعاما

وبعد،والتطورءرلصواقيوا)توعالخصبالهائلةالتحوالميةالابدايىلآ

المسرحفيبرى3روالعالانهيالم!رحيابئمنكبيرعددواخراجوضع

،خلاهـ؟مننرىكأىالكلامهذاانقلاننيثم...المعاصرالمياعاا1

هدفومع،قدموهارزيانف!*4العملواؤعمعتناقضهءدى،ثانيا

عنءححوباظلالعهلهذااًنهنلنقولولن.اجمهورااىاإصالها

دخولابطاقاتاالمرتفعالثمندفعتستطيعلااكي4اواوراابما!را

وحدهالمرحكإ)مل511صعيدءعلى.ؤحللاكهرىاجتماسكليةفضبة)فهـذه

اخقاؤةوءساعداتاء!هعتوىوارتةاعا)ضغييراحركةومجملمرتهطةهيبل

ظل،اكل؟لىاهـذاانونوكدنقولبل.(.اًلخ..حسللمص4االموا

--لترطاؤانررواضالذلنيةاكثر"!حتى،وءحتوىلفكلا،محروبا

فير))الجد!دةاخشمبةااناي..ةايرة02منباقلا!خولا

وهو،،اةالصافيالاولالصفاءامفقطكنوزهافتحتالفاش-ضية((

فزاللا--نفيإ!والوسطىالعإياالبرجوازيةاهئاتامن،عادة

البرجواًزيةفئاتعلىكزء،اكثر3-تيبة((افااالا،طالصةاخشبة))ا

وا3اك-لاببططقات"المسرحالىادخولا-تعتاداخذتلتيا،اءصغيرةا

...ليراتعار

''"
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!ك!فيزركر!!،لألأ!9!برخأ*!1"؟3لالأ؟؟ل!!!3(خ!ك!!-،لأكا!،

!-لأ!!كالملأأ!أ!لأ!،لادو%\!لآ!-

ع!لألأ!؟!"!ح!ك!كأ،!ث!ك!ي!كا9)(لأ3صلأكا3،كالا"!*كائر/ص،11

!؟!\،كا!ايم1!*لأكا*؟(،ءكل،!جمخب!!لالأ-،"،لإ---لأ*3-7+الأ!!*،9!،لالأ3

!،،يز+كلأ!؟ش3،نم!لأ

-محةوظلعصام-"لماذا"حبةهـسمن

**ى*

افي-إتوالصذالاثءكالعلىالانصىاءد/ثاركزناقدكنآواذا

التىهيالاثكالهذهؤلأنا)صرا*ية((اضراب((لمسرصيالاخراجية

بأ"-واجوءضمونلاالممرحبةاغر!تانبعدا-طحاعلىطافهقيظلت

اثعباروحآمثلااتبو!باةلمكلور((ا))هيانهااشوااتياالألاعيبمن

صارمة"،مين!لرليطه،لة"حاوإكأادونتكا-،اخذاًصذوهافأ،وجذوره

.عامبشحكلقىالمسرحهونبمهولاو

اسرصيةااءطلمتالأةجمماهيارركليةا:زعةاهذهكانتاذاادريولا

في!-د:افهونهـاالعاءةارردكةمءنتفقلاالتفيالعبثبقيا)خاتمةتالث

اضراًبوهـو-(لحرامبةاضرابنتي!جةابلدافيالاعمالحركةآشلان

ورجالا(وظفصنوكباروالسماتهاتجارواالمستثمرينكليش!مل

،ووساطاتالدولةمنضغطوبهد،هذابعدسمالبةالرأسال!ولة

اللصىوصصمايةاىاالشرطةرجالويعود،اضرابهماللصوصيحل

الممثلإنجميعويةف..البلدالىالاعمالحركةوتعود،ومشاركتهم

وا4الاءةوازرضسسن-بريرثتاطريقةتقليدا-عامةاغنبلأينشدون

البلدهـفاحاول!صفون،!لا"المسرحيالع!لهذامنالنابعةالح!مة
..وو.ك((وبتبقىهبككانت..هيكوبتبقى...هيك)كانت:انها1

ولا...اليديالوضعوكأن..!إكانمماابدعالامكانفيايسن13

.،،مالالهء-ةةاضفصهيى!عيالمسرحهذاانحهنقي.إ.للتغييرهجال

وهو،!كذاكانابلداوض.عانفيمعهمنحنإ..التغييرءمليةفي

اقشوىاء.بزان"غ-بريحددهالفزههكذاوسيالل،ايرضاهكذاالان

تف-ولىكما،هـكذاءطلقا؟:قىان4ااحااانالاكيدولكن،المنصارعة

،أنفسهـ،المسرح.-"ؤب،البسيظالاجيرحلموان،المسرحيةخاآمة

!ابدلا،لصوصولاجوعولادطالةولافيهاستثمارلاعادلبعالم

وزحمق-قرةالعوستنحزا؟نيااعوريةاالقوىؤدرةدن،ميخلالهيتحقق

.الا"س-+

هذللمسربارو،ذصلأالمطابىةتلكعننكونماابعدنحن،طبعا

"مجتمخططاتانايرسموااو))الحلول((ءممرحياتهميضمئواان

"بم!سالمسرح،عهوماالفنولاالمسرح!مةايستفهذه...المقبل

ذهوهـ-،اكورةقوىوتطورتناميفيالمساعدةالتوعيةءهـلمصلأفي

هـ3صتراًالانا)ءتمعالىوالانتقالالتغييرقدرةآصملافنياه!اقوىا

صة--سلأنطلمقاننشتطهبملا،نفش"الوقتفي،انناعلى.المقبلا

الماء"ومىامعالمجتاوضاع؟نا):،ساقناعفييسهممسرحعلىالثوربة

مسر-وأيالمسرحهذاليينالفرقؤماوالا.هكذاوستبقىهكذاكانت

اخر؟انتقاديبرجوازي

تكريمسربرمعنى-))التكريسية"الخاتمةهذهانالىاملولعلي

جملةمنهيبل،ذفسهاضصافعلمنليستسالقافمالمجتمعابدية

آتصرلاشكلبلأبصورةبريشتاساليبيفهمالذيالاخراجحذلقات

ءريدةؤي-عسالىروجيهيتحدثفعندما.المضمونحركةبأعماق

اضراب))اما:برقولالمسرحيةهذهلاخراجفرقتهتبنبمأعن-البناء(()1

انالافكاكباعتياراصبزرراهافقد،فكرنامنليستانهافمع،احراميةا

لاوبوحتىحسنةفكرةكليتبنىالواعيالفنانوان،احديملكهالا

،الفههـيالاصتلافهذافهل...كعقيدته((افكرةاصاحبءقيدةتكن

خاتمةعلى،خربئاوليض3ل،.دأثيرهمارس،والاخراجانه!اب!ن

بالفوضىالمسرحيةاغراقيالس.ا!رفي،ب،)ظلي،هووهل؟المسرحية

.؟.ا،أولففكرةءعهذاالهمبقاتصاوبامحدممنانطلاؤا،اثكلبةا

ووذرفيالتنكلان:علىإتأكيدابر"8:أمابقدرالجوابي!همظلا

فاشلا،كاناشكلاهذاوانأالناسعنالمض-مونحجبورالمسرحية

"واقسهغيرمن،ا:روفتمتالسطحيا)ةهموان،فنيفيرانهدمعنى

صعاضاليداوابتعاد،إ-.تاجرؤثهوبر"هو،إقيوالفكرالفنبةرريشت

.اجمهورا

((..اًاخ.س-إنسرحانرؤضالماذا1

!اضورةوابرأريرثست*مبالى..اثورةواللؤنتشوير!

ال!طحى،اإ-*لمنتهمباة،قامناخراوناانحد،المسرحه"هذهفي

هالمصطنس-الاطارلعبةا،ف؟ونجد،برينئستلتماليم،مطوالمدهمهر

.قة-4حبسالم!ا)حهلور.نالاطارا!تبر-نوالازةء.)م،نة"ءها

عزازلمجبماؤ،ا"ءلآسحانسرحانروضقيزا))رهـنوانالمصرحية

!ه"-سا،ورء!مص!فتألهءنوهي؟"71"ستبر/وؤياءلوااللهفوج

.ءحفوظ

?*-ا.وامص،51.1"ؤاةهالحدثكما-لنفسهاالمسرحية"د"عى

9او-"التسلبرينالإمع))في/ش-تيابرابالمفهومالااتزام-محةوظ

!إثانيلىااتعليموا

منةص!ب"كلالمؤاففهمهفقد)اتلمية(الاولللشقانسبةبا

وسيلى-أاتعارةالىفعمد..)التعلإم(هوالذياثاننااثقعن

للرقعمءكانوووؤ،ا-يزيريو(())اهيومشو"قةومغرإةمعاصرةتسلإة

خادسأاضواءوسطااويسكيوشربالحثصءجشوآهاطياخلواتوا

ذوا.،!3عنبحثون،اًانواتابنلء،عادة،يلتقيهنل.وم!نة

الطبيعيس،اجنسيةاالصلاتانواعمشتلمفويعقدون..الضصالعه

والالوالماخفاصيلبا،كاهانراهااتجمطوا،طبيعيةصارتالت!ئيوالشاذة

-أورسجياضقل!ثه"ا-"محاواقىفي،ا،سرحخفتمبةعلىوالاصوات

فايسمببتروس!بالةمنللاستفاد!كذاك?اواقيوفي،الضهرة"هير((

كاهـ11امجاثيناا"-صتشفىاصمارعندماصاد((س))ماراء!مرجي"ةفي

فيقو)،صاد((ديالمركهزو))"ء،را"بينجرىماخلاولمنرءرة!

عضوإ!ةءلاؤةب،(آربطهمالتيالاصداثهذهبعرضان!هماإاز-نا

مح،في/"بواانفس!ما)جانيئؤ،ؤلاء،اءريةاعنالبصثاقىء-"أهي

اررءلمصش-والاحضماعكطامىباسياالقازونعلىنجارجونهمبلتما"!

..ايةعاالحريرقىعنوبلحثون

والتحشيئموالإ:ساهـتريو(())اخار"كفوظعصامان:نقول

ابنااي،هؤلاءاتهبىبرو((ا))روادواخ!ر..تسليةكتمروالرقص

بيمعضويةءلافةلاانهنرىوسوف..الحدثلعرضكصمر،الذوات

يعرةونها(التكبالتاريخيةاتغ-خصياتواالسياسبلأالاحداثوبينهؤلاء

هذنرىولن،ء4وعارضاحدثاد.بئءأ-،و،بئاودراميةقيمةلااى

ء-صجافىالنتخبنو"رربئالعارفبين،والاهداؤءارغبماتافي،التداخل

أاارتكللر*ء-رىر-ل،ب!فابجترعند.تارأكى(،ي*رضونهااككبما

خالاشونضالع!صافروجيهوضصعهاذياالمفتعلللاطار،اكثرءصريا

اننوا-ؤرقةان:اًاةرقبةمعنا-مر-كمالحرامية((2"اضرابلمسرحةا

ات*بربو!))فياتذ؟ارتاءالىترولت،!لمكالمت!ولينا(،ربرين

ا!!ذار*رضونأميرفص-ون،وهناك!نا،الوقتبنواعضاء،هنا

ذدا!اهذابئودهذهصفا."مبجنعضو،ةعلاقةايةدونالمسرحي

يعرضونه.الذي

-العرب،ارإخناءن،تشخكلبئلاثمحفوظعصاماختارثم

مسعادةوانط--ون،لألمرحانوسرحان،اورلوااللهفرج:ه!المعاصر

اللصء--مايئوووـكذ،الم!مرحبلأفي((التعليم))لحئصرقضاياهملثكل
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والتعليم!التسلبةببنال!طبب

ارلافي،"ءفوظءص،ميديراقياافتعلبمجةاسيالهميةاالفكبرةاما

وصكمبنصائحعيلوااً)عرباناو)):.دليبرما*دختهسفهياناساالمءا

عتدهالمفضلةوالارهابافردياالاغتيالودأسطليب--ع،دهانطون

ء--نتحررواقدالعربو*ان،قطسطيئضاعتلما-مدرستهوتد

ا)خرإباء!عاخ!لالمنلناور!أهذهرررما!ت"تبلبغارادوؤد.إإزمان((

و"---ن،الواقعقيتجتمعامالتي،اثلاثاالث!.خصب،تهذهبين

"حى-أزبعام،امبظقناحإواالمهافؤج:م!تحتانللااهـتحيل

ىسحانوبرح(ن.رباتعثا؟حتيئ!هداسعندماالل!:،نيالثيوعبم

114،"-وؤية،لمناصراهيركا،فيفيديروبيرتاغتالفل!طينيشاب

الانوهو،عادةونبالشيوع.دمارسهالافردياغت!بالءما-"في

السورىأحطزبازع.ممادةسانطونو.الموتحكمبانت!ارمصيجون

اركأ--تانهسوى،يزالولا/)نافيقىأيمهضيحزبوهـو،افوءك!ا

للحى--زبابمينيااثقهضاوهـو،!يرقىطبار((شعاراتخرا"ؤلنف-4

ئة،انقلاا"محاودعدلت،نفىيا!،!عام4زبماعدموقد،الشيوعي

واحد.س-،سيؤكبرييد?8علىهؤلاءلجمعاذنمجالقلا

،ا؟،رإخااؤبت،قفااتاكءخه.لماكثربصنالرهعيمكن:فنيا

هـ-ثاصلملألمن،قىودرامهفكر،قى،معبنةحق!قةاستخللأصبهدف

ءلملاقة"لتناقة!علىيدبردضوءلتسليطاجمعاإكونانويهكن.الجمع

ا!صاؤياءالاهـوكما،اصهخصب،تاهذهبئرالتفارقاونفسها

ءمببى--ةانعلى.فا.إسبيترءسرصةفيصاد((و"ديالمارا((بببئ

اجه-عاوؤرةزيفنت.ءةمزيفةكانتءحفوظعصامعندهذهالجمع

فى،بقولههذايفسروهوإ..المؤلفيقولكمااوت(())اوهينفسها

ف!موؤلكل"-كهوالموت"ان:)ءاًلنهار"جريدةنشرتهلهحديث

لماواغراءاي-ءتللتبديلصىمعراخرموقفايبينما.صادق

قتلا،الموتيكونفقد.لاقضتوشكليمجردطرحوهذا...((اكراه

اذياواكن،ا"وقففيلهئادااوالموقفاصدقءحكهو،شنقااو

ا"!،قلي!!.الموق-ةءصحة:هوالموضوعثبىالشعبعسيبرةيهم

عءناءاو"تؤجهاسارالتيميقبرا)طرءؤء:اسحادةانطونكاناذا،معلا

ءحه--!صا?وتهاذااو،برمدقبهأالانكلبزمعثماولاا!:إزإلأالمانيما

لاامصحيحالطريقهثاهل:المهـهوبل،هذااتجاههفيلصدقه

المستعمر؟سوءختلفالانكلببزمنتننحررحنىتنافلاشهوببالنسبة

ثورةخلالؤزو،!ثلا،مبدالمصنوري؟ايضاالنازيةليبالاساومن

ا-.ميدا:ورياكانتصء،؟.بةق!ضهبئلف،بهبدانهيصئيهذاهل:العراق

هيهذهف!لإ.ضعكلارالاسىبدولالأددالىالعربربط؟هي))قضص4"

تموتانا!مليس؟.الاستعمارةأ.دالمكاقحةالعرببفياالشعوبقضية

انتقض"لأإ"اب-ل!ي:المهم.مجردكلبثهكذا،قضيةاجلمن

صودالجنى.الموتمجردوليسالمهمهوالقضبةمضمون.تموت

؟..قضلااجلمنيموتونهلالف:،موىيقتلوناذإناالاميركان

ووافىبموتهمفهل.الكبرىالاهـرديالاحنهاراتقة.جةهي،نعم

؟..وضيتهمصحة2محكهوالت!بيل

!العلاثالىشخهسباتبينالجمءهذازيفنرىهكذا

ا)ضار.دتيزيرههطالىاؤلفاعمد،نفسهازيفاهذالتبريرولكن

الىفنيا،،هذاوادى،لوثمائقيةاا!صمةالنفسهاتد-عي4عسربطفي

"ث!ميلاىوا،العلاثالشخصياتمنفخهءجةكلداخلائفصام

ومع،اولا،واقعلامعيتنلقفر،ءمااحماريرخبلااللشخصيةمئعزلفردي

تد.عىالمسرحيةطالما،ثانيا،التاريخهفيللشخصبقىبربمض"تمفهصوم

البرإثتب!.التعليمصفةلئفسها

الثمعبنورةحكاية؟..محفوظ?طماناروىماذا:اولا

كهنديروبيرتاغتالا)ذيصحانسرحانبموقفاختصرهاطينيافلىا

هوالفرديالاءنريالاسلوبان:الموقفهذامنواستنتح.اميركافي

مطلمقايمثللاالاسلموبهذاانحينفي.إ!فلسطينتحبريراىاالطريمق

التحريريصثهانتكوالتيالفل-طت-ةاثورةالم!يرةاله،مالخط

احلموا4اللقرجمم!مبرةا-تحرثم.عامشعيي"حريزصركةاىاوتطمح

.4."عو/ء"،رخ،حزبهضدا)ا"ءوةفةرجانؤيةادعىمفبركبهوقف

ته!ادها!ءؤةه-قىوجهلحزبهعنالضاوالمهافرجث.ءصيةفصلب!فاو

"زبه،عنيو"،!تفصللما)حلواللهؤرج.انحينفي.فرديةقةمية

اصماتاؤلااخاصقيااصف،تالاءطإقالمثللاالمفتركالموؤفذلكوان

يتعا--قؤيمااما.والخإالمهاافرجا)-باشقىاصفاتاولاالحزبية

ايةثون،امهواعدامخاكمتهمخأدتةؤقطاخذ!اؤافطافانلصهادهابأنطون

مضعاوننازييه*تيجاهامدظ!معادهانطونيمهلمهماواقعالىاشارة

ثوريةكاماتوتىونه*(ئحص!ثم-،اسانهعلىواضهـط،الان*يىزءع

يوحىولاكتبهفيص،،تولارو!اسعادهانطونبهاينطق)مويسارية

ت!ولم!ةوظعص،معضرر.العامالفكرياواهـ-،سياتجاههبها

ى1اكلماتهوتحي)ت!للهجبوياماركسهيا(())مفهـر،اىاسعادهانطون

شمولتحرروا،ؤامحطبنضاعتلماهديهاعلىامرباسارلومنارات

هـنؤهـولقه-لهىواعداء"لسعادهانطونمحاكمةانصعنفي!!زمان

"رتب!كلجناحببن،نف-مهالبمينقوىبناًلسلطةءإىالفراًع

س،ر،الحكيمفي،اخروجناح،الركماىااوصولوررإهـابالانكليز

عورا)صراًخكانوؤتقيالاميركانالىيتحولثمالانكليزمعزمئا

/رء----دالاولهصطاثسقاعلىللىءطرةالانكليزوالا"جركانبهنألشده

.8(91نه:4

داص--ل"ز.ليفاىاادى،اخاريرغاؤبالتؤييفهذا:ثافي،

نبو.كأالمسرحصورن!،بين"خادضروالى،نف-،،المسرحهةالشخصية

اكترءخبم.واعهاقي.زمثلهما

البريشتى،التعليميالمسرحفي،البطلاو،التاريخيةقاإشخصية

موقف،اًنه."،رإخيدور"مثل،قويممثلانه.فردمجردادس

الجركة،هـثهاداة،افتاريخحركةمن-زءهواي،طبقةوانه

عرقالتهاعلىوعاءل،اطلىحةا!وىمنكاناذالهاعومسر،عنهاومعب!

اليمين.قوىمنكاناذا

برينشىتتعلهمثرةالى4نفىفي-عبالذي،محفوظعصاماما

اثخصصافىن-يقولانإ-رصمل3بريشتيقرأانقبلحتى-

وافىطيقةوالحزباخوا)ـتارالارضؤيصثورهءنمقطوعتهـهالتاريمخي

لط--دورءملثلالبصى.فرد)ةتضمار".فردبطلهو..هوالثورة

افوفو-ية.ا"حفوظعصامه.وراتولافلأارمرد"دمجردهو،بل"اريخي

حر!قىعنولا،وورءر""،اثورةاصركةعنلاتعبيراي!هللاة،و

لا،المسرجمبةفي،الحلوالمهافرجيةكلعخه:وأفكارهاالمضادةالثورة

لاسصانسرحانوشعخهء.بئ.مطإق،الهرباثيوعهءنمسصرةتمثل

ولشف..بة.:يارفل-*طللشمب4اثورواالحركةمسيرةكذلكتمثل

وخكميس!ةثوريةعصفاتمنعلههااضفيبما،المسرحيئسعادهانطون

اليمهنط-ةاسورببناالقومبينحركةكذلكتمثللا،الهيةونصف

ية.لنازوا

اهـبسى،المسرحةباالتاريخةللنضخص-4هذاالفهمإعدمان

بريشىستيهضيهلماؤ،معدمكذاكيراققه،الثخصيةهذهو+زوير

ولاث-خب-قيبررهيتمايةكلؤلمبمست.والتطمارتسليةبءنبالرمع

هـ--و،كذلكالمهـهنل.،.ايضادينهماالحمعولا2كذاكمليمكل

ق-،لقصندما.اضمونالهذاالفنيا.كيلالتثقحركةوهو،المضمون

--رص،4ثورإتوءجةءممرح،تعليميمسرحهومسرهانبريشت

يساءلاحتى،يضاا"صهلميةمصرحاثهعلىنفسهاوقتافيادبهيدعلى

ا)سىهبالتعلبالم!رحيتحوللاوحتىبعد-،فيما-هلي!يكلمةتفسير

والتاريخوالصراعالاقتص؟دفيودروسسياسيةومناقشاتخطبمجرد

بريختتوربرحاكنوإ.لممرحاالىلمذهبونالناسيعودفلا..الطبقبم

إفرورةوبايتضمنىماههـبدعءممرحيروفنيوكل،فنيلأاابداعيءمل

فالتبسلية.التمملبقىعئصراي،والامتاعاللذةغمصر،تكوينهوبطبيعة

اثوري.ا،المعينالمضمونيذالفئياًلعمل75.هذاًوجومنوجههيهنا
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"ممرد---،اردايرؤافؤللاأصعلهم((واالتم!ا.ة))بنالرمعمجردء،

)--كيقدم،اثا)كبماااو،كذلكالربروربئالمصرحهـبانذلك.ابريشت

عاطف.ب-،ركو،؟،إضحككو،يه؟خكاًته.معايىموالتهالتسمليقى

اىماالرأ!ا:ظامابرء"لاحيةاكلايقنعكاندائماويحاول،جضب،

هـ--عالنظامهذاضهناصحاتالىبالدعوةواول،وخلودهالقا؟!

وتبديله."غييرهامكانجةعدمعلىيد3التما

واث-ارةكأتسلبت!ر"حفوظ!صام،ول!ضيريحملف:الذا

،برإثتمفهـومحم!"ببلانفلميةابداالذاءللأقةلاواـكن.ثامتاع

مبرراي1،اليسىاءماعياالجئسوحفلاتيريوالستوجودانلهالما

ككل.المسرحيالحدثمععضويةعلاقةايةعنتعبرولا،صني

الواقع،وقسيالمسرحيةفي،سعادهأنطوناقوالتتحلىوقد

بصهومعلاقةايةلهاليسالتعابيمهذهولكن.التعاليم")))صفات

مابقدررجعيةالتعاليمهذهدامتما،بريشستعندالتعليهيالمسرح

الصاهـ-!ةاجركةاءنتعبرولا،وتصرية،نازيةاصولذاتمي

اإسطمالىا)تاريخاءادةتحاولالتيالعناصرمنهيبل،قطريخ

!إهتاراياماوها"!ا،تبجلبوالى،الاولىامئصريةاا!لالات

نا:بريشتلىاالابشابهذافبىما،واثع،أطرؤطان

وان..ا:ازيةاضدضار،""*ركةخلالنتكوالتةلميميبريشتسرح

وسهلمةالبردثتطالمسرحأصطلاحاتمنيجعلانيحاولمحفوظ?سام

لمفاهيماريعاالفهمء!مؤق!إبممنلاوهناإ.انازإقىاالافكارإبملتوو

الىت!عماالا.فيالنيمةسوءكذلكي!ببرزدل،برإشت
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الملحهسصالمسرحومفهوماتألهفاشكلبينالعلاقةاو،الاخرابماو
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ولورمنوان?،!رهفي!زهدعور،ترفيتوقد.شعوبشامنهتعانيالذي
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اثصا"!اوأراد،الغذمباافىعمنتكونانالسلور(!سمكةهذه

"فخص--صاتمجردبهوناًنلاوأو!(عمواقفعنكذلكتعبران

قضاهـامنتءملمابقدر،جماهيرإ*-كلونانلهاارادثم،مسرح!"
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.اجماهيريا
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***

برللأدمناتيةباخرةظهرعاىالسياحمنبجماهـ4المسرحيةتبدا))

تضحكبث،بهيدةجزراىاقاصدة،للغرب(رءزهضا)الفيملغيم

اجزرا01متخلفطورفيالانسانويعيشسواقالالىوتتفتحثمس

اجراءالتنجارب،في،حالسيهؤلاءويمض+ط(اثالثاامالعااىاترءزدنا

ج!سعفيمثاون،السهانبر!مايواجهـونا)تكمالمىالفضيقالطراصةيار

جمعيةورف-ى،الامنمجلسورئيم!ى،والمهرج،المسيح:لادوار

ناالىاخيرايهتدواحتى،ونابنيون،تجارإةشركةومجلس،شيرية

ارضإص!نوءندما.41اواشكاالوهمآخذيةفيتكمنالمعلىاطريقة

منثروةالارضفيدقنرجلاان:ققولاله-طورةبربمتشفون،لجزيرة

ر6النا!ويروهمون،الوهمهذااو،الاسطورةهذهفلونفي!تلذهب

لكنالبحثععنو،اكنزاموض"ععنتكشفلم-حريرةخريطةيهلمكونانهم

حتىويضاعفوفهااضراًئبايفرضونهناوءن.ذهبايئطلبلذهب

حافةءنالثورةتنطلقوعندئذ،مالمنالناسايدبم!فيمانفذ

ثم،ؤرديوبطلمغامرشكلفيبد.وطلالثورةهذهويقود6اجأسا

علىبالاءننمادالاارتفييرابتطيعلنانهفواكتشباات!جربةضج

المسرحبلاوتنتهي.والاستبمارخ!ادالا!تعانيا)نياثعبم!لقوى

.ا)لثورة"تبداانتبل

وتكشف،المتخلفةبالبلداًنالاستعمارعلاقكأتصوراذنالم!سرحية

ارسيصضعمارالاسوان،اساساثماراسنرءلاققىهـ!العلاقةهذهأن

ؤيماسيطرتهولاستمبرار،اولالل!يطرةوالاهـاليبالوساللسختلف

هوالميدانهذافيالرهيبتعمارالالىل!لاحانالمسرحيةوترى،عد

هذاتجلىوقد.جديدةاوهاموخلقالئغوبو!طفياوهمانفذية

المشح!دورالىلهبالامنمجلسمن!تحولاتخصوصافيمشاهداالمعنى

منتحونةالمشاهدهذه.الشركةادارةمبلساىافالعودةنابليوندور

تجئاتب!دطريقعن،الوهمنزعفيتسهموثكيلية-عبيريرلأبقدرة

الزائفة.صور،4

وبر،لتالي،المتفرجالىطريقهيجدلملماذا،المتقدمالمضمونهذا

جماهيريا؟المسرحيةهذهفشلتلمأذا

عننضحدثانقبلنفسهالئصعيوبءننتحد!اًنهنلبدلا

.حالكلعلىهعقدةمشكلةوهي،الاخراجمشكلة

ليستالاعبةوهذه،ارموزالعبةاىاالمؤلفعمد)قد:اولا

تتحولانبمجردوفكريفنيايىباىاز:حول3:هاو،ذاتهابحدعييا

ناحينفي،لجمهـوراوبينالمسرحيةبينحاجزالىفيهاالمبللغة

الرموزلهذهيمكنوعان.اساساالجمهورالىموجهالمسرحيةمضمون

لمالمممرحيةتركيبانلوالمتفرجالىووصولاوضوحااكثرنتكوان

اقارىءسا-لاالمتفرجعلى!-هلايىمسمتقطعةا"شاهدشكلعاىيأت

بينها.فيماالروابرظايجاد

والهدفمضمونهاوبينالمسرحيةبناءشكلبيىتنلقضاذنهناك

الجمهوراىاتتوص"انتطمحمسرحيةوكونها،امامهاوضعتهالذي

اساسا.الواسع

صفاتلا،عامبشكلممسوحةكانتالمسرحيةشخصب،ت:ثانيا

'،



واحدةبزر"هاوظلتا)صطالفرديرالثابرهوم"((شخصيةعداما،)ها

اةممىأللنقابر!تطرحلسالةاهذه.تهر،باالمسرحببةطوالحالكلعلى

جرت"عه،"ضإقشعةفي،لولفاؤلمل.اوؤفوالشخصيقيابينلمالعلاقة

هـ-وقيهاشخهدكل.مواؤفرلشخهء-،ت؟حتويلا4مسرتان

ىؤوالمؤاف...الخحالةاو"صلحةاولمجقةاوفئةموقف،موقف

اي!-فبرإنجعتلىمخصباتانعلى...بريشتعلمىكذاكيعتمدهذا

ا)وص-دةتالمثهياي،"شخصبيات"ارضاهي/ل،))ءواقف"ءجرد

عصى-،معلىاخذناقدكناواذا.اوقفوااشخه.جةاببنالجديىكأ

ؤ-اذن-،،؟ةثاهـاالتيالمواقفمنمسرحصتهخص-اث2تجريدمحفو!.

صكليقللاالذيالاخبراطرفااىااقفزاب.تا.فيادوارعلىهناناخذ

ت،شخصب1ون،3منالمسرحية"خكل!.،تالنثقيبررزبىوذاك،الاولعن

*ل---ور((1ا))سكةثخه"ياتءتاجلالهـزر.محا""ؤفطاءوءجرداىا

ؤ--د*اافاتو!ثا،خصيماتالنفهذهبب!الحمودكذلكوم!وحة-

ي!---كاندونالهارى--وحتىرج/المتفذهنثتهتعلىساعد

تلك.اواثخصيةهذهبحدود

الش!لالىيميل6رزاللاالىسصيةهذهؤياحوارا:اثاثا

أ-زالولا."ممرصك!حوارالىتمامايتحولفلم،ا)عضصي،الاد،ب،

ا-رجاءعيخاؤىإ.الذيابىيانوسحراحاواالكلاممنحباتلىهناك

وهـفىا.الأخصعلىا-رفئياا)تعلميميالمسرحهذاوءع،عامبشكل

المسرحة.ضمفعنلعراهماحد

"!،وبدمععواملاهم"نهـب،رأييؤكبماا،الصيوبهذه

ممر-----ة4ارهـبئالحاجزل!ظيمكنوكان.المسرحيئمعالجموور

واقعق،اخرنوعمنمخرجللمسرحيكأتوقراو/ماءلانوالحمهـور

المتفرج.الىوتوء"يلهوتفسيرهالرروزتوضيحفيباعدحتىومباشر،

تض.---دفيزاد،الاخراجفياثفدراويايعقوباساوبانعلى

للنص.جرىالذيالحذفاىاإبالاضافة،المسرحية

الخي-ومنبع،خشبةشيطان.ماهرلاعبالثم!دراوييعقوب

ب!ن!وانرالعامسرصءاعملااولضيالمولههـمفيلهشهدنا.مشهدي

الساحرالمنث."ديتأثيرهيذكرالممرحيالنقد.لؤاللايافيا((مااعرب))

رذاتهـ-،قيمتهاا!الى-4اوحاتاىاالخشبةلرحواؤ4.الانحشى

إس--ةالمث،ساقدرةاهذه.الممضموناخاصا"فبرهااىابإلافافة

*ث،سدفي:ايصاالسلور((سمكة))ؤي!"ضهاانااواشهدنا،الخه*بة

ا(ركبالد،يمور-حولحيث،مث!لا،ت"للامذتهءعاًلجديداوريححوار

المسيبمحولهبجلسمبسمكبيوضليبالىملونةمربعةءعظديقمن

سبع))خطبةومشهـد،ادراص،تاعلىالضزهـكأمثهدثم،ءوتلامذته

اعضاءتداولوهسهد،اهضلمريةاإقةالطرعلىاص،دإقا!وق"الغاب

دىميكرو!ونخلالمنوالخسالرالارباجحولالشركةادارةمجلس

تحوهـسلهذاوخلال..بالسيوفالمبارزةطريقةوعلىلساحرايرد

هذهانعلى.متمددةأشكالالىوآفيمثهدبينالمربعة(لصناديق

او1الئصتفسيرفيفإعداندونبذاتهلقيمتها"جملالمشاهد

صا!الاقرب،الش،دياللونهذاانكما.المنفبرجالىتوصيله

الىسحيةؤيالموجودارمزاتههيدزيادةفيساعد،ارءزإبئااللوحات

نفسهالضهطحاجاتمع.منا!ىهـذهالاصراًجرقةطرجهلمما،اصلا

ناخنى،والنصالاخراجبينا!تناقرذلكجاءهنا.التفيرالى

وث!د،السزحيةاولقيالامنمجلسول"هدمثل،المشاهدبعض

انيبفسؤيهالمتفرجيستطعامبشكلنفذت،ماةميهيتذكروهوبرهوم

ب!ءطبحذف4لضفهـمهالاخراجسمحوقد.يقاللذيااااكلامحتى

يقولانا"ؤافجعلا)ذيالامر،المساهدوبعضا)ضصمناًلصفحطت.

في"ختلمفاخرثىءبل،تماما4مسرحيتليسالمسرحعلىعرضما

والمخرجا"ولفببنالمعركة(())نتراراتووءمات.وتسلسلهتفس!ره

!ااء-حفاالى

ناف:ابدفلا،المعركةهذهلتفاصيلهنانتعرضلنكأاواذا

:هذالهحثناالعاما)خشمعبتفقاسهتضناجاتوورضمنهلنستحاص

ق--ىخصوء-،"ضهاثروالمخرجهنلواةهنابسنالخلاقاتانذاك

اخرج.واالمؤافبينالفلأرياوالفضيان!وافقذلكوجودءدمحال

*(ؤص--راءصر!يصدثهنلحدثفما.القليببقىالا"ثلةبعضولظخذ

طاردتوسعد،الئالت"ا!ءضس((-ةمسرحءوافادرإد!وسفبين

ائوعامن)يمم!ت،!:-،،مسرص-تهانيهولادريس.اخرجو،اذيا

افهـسا،د،له!!دل،4دال!ه،وراندماجعدميتطلبالذيالبرينتتكط

"ف-ىاسلو:4ؤاناردظطور-هداما،بهـلال!م،ور،ادماجالىتهـدف

إو!،-ففرأو.الا.فماجلاببربرشة9ااءرضا؟سلموب؟ر،تالاخراج

صدثفد3)نم!رفيحدثوماإ.اخرجتكطاررس-جةءنادريى

-عر،ف"اكلأ!،ةمؤاف?-سحيةونوسالمهاسعدبهنسورلاؤكيقبلا

وزوسقالوقد.بىناءارقيقالمسرص-كأمخرجودينالفق!ير((ا)دبس

ه-صذهاجاصران)):اكأالور4((اطايعا))مجلةنمترته،)"حديث!ي

اصب،نارؤ-قاتدكتور.لديدينمنخرج،اقرادياعهلاكانفمهرحيةا

نامرةمناكثرولههـحاو)ت.اؤااًردتهمل3وا-!اله.:انارادما3

..ء،"قه"-علىت"ع،تممن،ل-مؤواهةوا.رقضولهئ4ا"عها.حاور

آخرجاحقمنانكما!*(رهعنيدافعانالمؤلفحقمن،طبعا

3،ناذاخصوصا،اعملاتكاملانعلى.للنصهونفس!يرهيعطيان

م--ل4اواتطونوالىلءوادايف؟رض،معاصراسص،سيامضممونايحمل

اة.واصاوصدؤ!ءمقااكثرب3نروالىئف!سهبالعملللوءمولصركالمس

جار-"اتياالمسانلاهممنا"مساايضاعندناتطرحالمسألةووه

ارر--سححركةء!الاصوعلى،بلادناقييدةالحدالمسرحيةالحركة

حاد،بثكلونوساللهسعدطرحهاانل!سبقمسألةوهي،ابسياسي

عرد-حملمسرحبيانات))بعنوانالسورية))المعرفة((برمجلةلهمقالفي

مشجانشقىءسرصية"جماعة((كوينضرورةهيالمسألةهذهص.جديد((

فوعمنيجماععملصللالمشتركمسرحيبانتاجتقوموسياسيافكريا

برثس--لؤرديةجهـودلملمةتتيلاالجماعيةان((يرىءـوو.جديد

..حلقاتهاتتجاورسلسلةفي..الخومخرجوءمثل"ؤلف:تراكمي

اربرمإءقى،خصوبةفي"،المجديداخطقااثماطمننمطاي!جادتعنبمابل

هذهصهراي..ادؤطبااجاداوالبحث،المستمراحواراوغنى

وهذا.ومد!-،ر)نركبب(الىيرفضيزفاعليبشكلكلهاالعناءر

اوعىا،ا،خلققدراتجانباىا"ملكاًنالعناصر!بهـهذهيرفقيض

..((السياسيلدورهاا!زما

إتكوناخذاذيوا،ونولىاللهسعدطرحهالذي-تهتإجالالههذا

ىاوؤثاجنانفي،)ضابالنم!بةهو،العا)ممنبلدانعدة!يامثله

نمسواء،التحقيقصعبيزاللاهومابقدرضروري،عربيبلد

ح!ثمنخصوصااموالسياسيوالفكريالفنيا(تجالمنسحيث

عضدنا.ا(ممرحميدانفيالعامالبنبينالثخصيالتجانس

ه!فىاوءـو.،ضرورةعنيعبركاناذا،الهدفهذاانعلى

علمسىونساعد،اجلهمنونعملامامذانضعهانبد!لا،بيا!هعل

فطبلاامكانية،بالتأكيد،لنايحملفهو،-حققهظروفانضاج

.الجمإهيريالشعببمالم!سرح:الىللوصول

:الاماممة((القوىفيجحا))

اثم!بىاموميمديالمسرحنص،بريشتمنان!لاقا

الارف"منذوعالىفمل((اميةالامالقرىفي))جحامسرحية?

برللألىومخرص،،ة.المسرحمؤافواعمالبريشتمفاهيمبيناسيدةا

الم!*.-دةالاافةمن،صدامشجع،نوعالىكذلكونصل.خوري

.المسرحعلىاما"4يعرضومااجمهورابينايضا

اىا/متد،طوإلزمنمنذبعىخوريجلالان،هنا!ةوالمسط

ارزياالمرحالىوللوصولالالفةهذهءقدالى،سثواتعشرمناكثر

،يريئتمفاهيممعالتعا"لمنسنواتعشر.اليه،ونطمح،يطمح

نع،فهرياولافنيإلا،غريبةليستمواقعمن،مسرحياتهبعضومع
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محفووول!صام-"لاذا"مسرصيةمن

***

ب(لفرنسهةءتبريث!سحخوريجلالقدمابط!افي:بريىتءواقع

ا-.ا"تربرمابرمدؤءماقدء4زم،"ء،شارور..موناحلمرم((مسرحية

مسرحبة))سمفيءلبن:،وؤد"،((اويارتيبرو((هسرصءقىفياعربيةا

((؟ماتيوتابعةبروؤة"الاالسيد"مسرحيةءنالم!بم!4((اةالصالأ

وابرنمءاة))برم:وانلمم!طين9على.لملأءالاستءمليةحولءمسرحهالف

حر3مناهـرحيابر:إئهاؤكااسةةادالضكبا.((.هوشركا،يونغوربرن

حمرهبئاتث-،بهااساسعلى((ويارييرو)).تبريش4بنا?ممرحب

اصههواات.بلاءوحركة،المانيافيالسل!لأعلىاكازيةلاءالشص

لأالاء،مبالقرىفيصحا))الجدبدةءممرحبتهاًءا..فلسطىنعلى

ءوض-وعفي!حولاءة!اةأاؤيخورياجلالصدإقىبداًيةتشعهلفهب

هـاالسابقآ*إما"مرهوعمن،نف!"أوؤتافيومستفيد،مشقل

ومسرحه.دربئتمفاه!بم

.اجههور،ا"عواعهقى،-مبمة4صليخلقالذي،المسرحهذا

بفاندوة،فيؤالانا"سبقواقد6زهـ،نمنصوريجلالحلم

أ؟انهـ!!اءالممإان)):9691عإم((شانيااللبالثبابب!لأرا،((

،وس!لي--ويةداهؤفم،يصر،هورالجههذامعيتجاوبفنلللجمهور

ورف،ا.اجمهـورايرجذبءممرص-انخلقاناعليف.واحدوؤتفى

((.ا!رحهـذابعدقخبقلم9؟ننا،-!لجارليضا

امنش-سهذامنهي((الامامبةالقرىفيجحا))مموحية...

اوا!اا!ةئاتمض؟لمفلبسمع،،اسرحاالىاءمهـوراي!تبالذي

-أالاتنطاققور-دىمهالة،معنا،ركمسا،فهذه،الحه"حورمن

فيبلادكلهوالثقافيالاجتماعيبالوةمعلترتم!نفمهاامرصبقىا

ير!!الذيأ:-وعا"-نهي"جحا))"ممرحيةانا!بدولكن

بق.لمىاامناوسىع-واكمثراصههور

ا،سرحية؟هذهؤبخورفيجلاللناقدمفماذا

و!:اولشخع،اًاثعبياثنلترلى،اعء4وو،يردهمدلقد.اولا

بسذاجت،وفكاهاتضاحكا.لاتسناخلالمن،كلف!نمرفهالءنيا((جحا))

شعبينن!و،يتهافردو،كأ!اطيبو،ايرت!زنتهااو،ما!:ضهاو،ئهـاذكاو

هعا7روحاافلكلوريةااشخصيةاهذهفينفبمثم..برميعاوطراؤتها

.للسرحعاى،والمرارةاء.حكواباررمخرءضفجرةحيةواطاقها

الشص-يبدعهاشخصبة.يقواونكهسا"جحاه))شمب)كل

يرتضاوهـ،وهـممرحييناًءوثعركتابمنالمب!عونيرأتيثم،اساسا

العلاقلتتوكشف،والاكأجاج،الاذتقاداجلمن،اثكأء.يةهذه

هعاوالصالبة،ا)ساخرة،احاوةااضكتةابرواسطة،الانسانبقى

اووا!رفأغنىمنهـطثخصكأفاعطانا،صوريجلالفعلوهكذا

المة؟صر.العربيمسرحنافيالفخصيات

،.3"هكذاخوريجلالا:!يقدمهاام،الض.خمميةهذه:؟لانيا

،ميءفاخلقها،اعادتئكيلهـااعادبل.امجردبشكل،تراثفافيهـي

والم!-الزمانفيهـحددةمعينةشخصية:هيفاذا.معاصر

ف،العربيةبلادنافي،ايامنافيتع.ثمشمخصءبئهبئ.إطادعوا

بهكلرءوغةوهي.اسالبلاج!قيبمو،ال!لمودؤرىؤكط،لبنان

بالأيتاجر،متوسطفلاحعلىمتخلفوضءيتركهااقيالصفات

وان"هازيم،وتردد،ذفيدةمن،اخرىبسيطهبضاهـكأب"14او

ك!مبه،افات01هذهخكل.وصيتهاومن."مصاجةووفى،2وفردي!ة

صلملالخويغمرو.ء،منهانياكنموذج،لتهـ!صااوعمقهااثخصب-4

وج!ي3انساننوعيةيهكسجحا:))بئولهاشمخكل"ب"اهذهنفسه

امهوالصالصغبرالانتهلزي:الوقتنفسوفبئلآ،لثعبيوالفرديا

تتىبهاصفات،ملهالم!وا)حسوا)ذكاءاطرافةابكلغنيانه(ن

((.الشهبيةاطبفاتا

ثمخصبعدةهـعأهاعلامإؤي،-"الشخصهذهخلالمن:روالثا

واشمسء،اجنسيةاالاءلامذيالحبانالملمديةموظفءثل)اخرى

،وشفبالفارغوال!ل4ا)خورباعبارةاصاحباقريةاوردر!ة

،العقابنجوفبر،اسيا!ءةيتحدثولاالجم!يعيم!ايرالذيالقهوة

وبرجولهاالنماسمنبرةآ)علا)كل!اترتجصجداذياالعامالاءنمخبر

برر(يقبمنلرزيواوالانتهازيالثمرسالمخةرسىورفي،اهمادافةعضاصر

شرسىاسراً"-لمه"،الاخرىالحهةمنشخصياتئم،اض،!ىاكلمن

ب!-+((صحا((علملاقةخلالمن..(اً)ـخ..بةالمادالقوةوتهلمك

حةلناتنمشةط،ا-"خريةوااضحكاخلالومن،كلهاالشمخصب،ت

11بربربناث-فيلاالانسانوواقع:اًلجنوبقرىؤطاالاوة-،ع

الكللناضثمفو.مإائبلميالاسمالعملاوبرراثنبلمدهفيثمارتالاس

ع51.المتج!مسة،الانسمانوواعلىاضماغطةاالمحليةل"وليسيةا

اوضعوألماهذاعلادة،كذلك،اظتنكث!فكما،انفاسهالكاتمة

هانبثا!هـيالمواقفحبمث،اءمالماوفي،العربميةالبلادفيلعاما

هـ.ي-رز.اسضثمارعلاؤاتهياملاؤاتوا،طبقبكأومصالحمواقع

يثمى-،ومدروبر،وطربرف،ساخر،غني،كبما3ذحوارفيك!ه

الوقت.طوالالمسرحالىالمتفرجين

بر،ونمليفا،ومباثمرا،وسلى،،بسيطاالاخراجكان:رابعا

الاصوهذا،الحدثو/نوعيةاكصنفسهةمعفيعبرأجم!ؤكط-بيتناس

فيتمثيلجاءثم.والجمهورالءصىبينالممسعيدةالالفةتلكعمق

11واطرافةاكلاقفخصيةا"هيعطبمجحالنتصخصيةاحسناابو

لو!واوالها!جةبا)-ركة،تحملهأالتيوا&مذاجةللمعنةواوالتناؤمن

جعلتااتكبماال"مث!بلاعضاصرومختلفوا)مسكوتالممضوعةالمتبدا"

ونبا!جهـممدفيرفيجحاشمخصببةتصورالانبعدعليناالهمعب

ال!-ن.ابونبي!ه

***

الاماهالقرىافيجحا))مسرصبهمنبرملتءضإصركلهاهذه..

يهولا،قبلاا(لبتانيالمسرحيش!هلمجديدلجمهورجذبنق!ة

اوعض،صرالى"عداهرل،قلص؟افيهـ!3البربروازيةعنلصرعلى

وانئواتخدرو-يئ،ا!لاباوشاطف!امعفيرةاالبرجوازيةمن
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مسرحف!واطر/بئاعلىهـ،مةعلاء4وهذه.ايرضاعمالبةاوسناطوفي

.هيرياجه

،المسرجفي،ضحلأواانيريرلحونالناس:يظولخوريجلاؤكان

..افكارنال2ؤيهنضعوميد/31ءسرحال!مفلنقدم.يتسلواوان

صحانوعمنومإيا3ءمصرحاؤقطنقدمانالصحياحمنلبلىطبعا

،كمابرهـااصءئرحاوا!ن،المسرحيةالانواعمختلفمنلفابدلابل

جىفبؤيجداهـامءنصرهواًلاضحاكءضصران،جلالتجربةاثبتت

الاضحاكهتاءئ!ركاناذاخصوصا،المسرحالىوجديددجدجموور

بحيوية.قضاياهورحناجمهورامعيتجاوب

صورىصللألمسرحيةتجاهنهـ،4بدلاءلملأحظاتد!ضك-،تبقى

اعقلأببةاادان4اىا،هذهءمرصيت"خلالمن،يهدفانهيقولجلال

،ءامىء.اصرامعاموا-هةفيالبسيهـ،لانساننا،والمتخلفة،الفرد/4

ةالةردب4العقلإيدينانهاي.صيبثةقمه-4بوساللمزودوعئيف

واض-امنيبرزلاط9الكادهذاانعلى.بهاحداثالاجحاإواجهالتي

اتىالاخيرةاا)جملةفييبرز/ل،وتطورهالمسرحبىاحدثاسيرون

عدو"جارهةانزقولبرملةوهي،لةاءطاجم،وراًلممثلونبهلءيواص

عهلمثلهـتخافوغيبرقرديغهرجماعيعهلىاىاتحتاجالنئكلاب!ت

ا)تعله!ةاجملةاب!تهالجمهوريوا"!واا!امثلبناانفكو.جحا

سيرالا-داث.صلم!لمنالا-تنتاجهذاالىالوصولاصعبامنلكان

بفىالتيهيفاليستومحكمةقويةالاخيرةالجملةكانتومهما

احدث،اتطورمنطبيعيبشكلمنبثقةتكنلماذاال!مهورذهنفي

..ا)!ي!ايفضيالمسرحيالبناءمجموعيكنلمواذا

المخوريصلالانبرالاستنتاجفهظيعالجملةهذهضوءو!ي

الواقع،منوا!حاموقفااتخذهوبل،هوك!،اواقعايعرضيكن

ا!ر!قى،خ!-إتمختاةتيدينانه،اختارهاالتيالثخصياتومن

اللر)فةعلى"البوريبالا-تاذمروراالمخفرر"يسحتىجحامن

وهـؤلاءالاشح)صاواقعاهذاورفضانه.((الجددلليساريهبئاالفارغة

شخصهنىلمك)المسرصيةؤى،يبرزامالاإجابيالثورياوجهاانورغم

الاهـصءخبربينعاء.فةيثير،الاحمربالقلم-بمب،ياتي،غامض

قىتدورلاالم!رصيةفان(هويتهنعرفولاإذهبثم،وجحاالعام

بالفدائييننممعوالقصصاتالكلمخلالفمن.المفرغةالبشحلقكأ

الضغطشراسىءولمنرى،اسلطةايعارضونوبالذينوبالمناضلين

بالنسبةالوضعانتدلا)قي،الناسومرافبةالحكوميالبوهءسي

مالهخموفهماوان،خائفةوان!ا،يرامماعلىيىصللسلطة

.يبرره

3**

غفكأ،ل.اماهذابىئانفياالمسرحيلوسماحصيلةفان..وبعد

صهذاجديد"حايأليفمنمسرصياتاربعض!دنالاننلفقطلير

قضايامنالمسرحياتهذهطرخهلماخصوءعلبل-هامحدثذاتهبحد

رحلصناان2.كولا..والبحثا)نقاشوالحوارتثيرتؤالولااثارت

المسرحلقرإبومسالة،كاويلةتزاللااجماهيرياالمضعبيالمسرحالى

غر،ياالمسرجولاالمسرحعنغريبغبرالجمووروجعل،الحه!ورالى

هـىبل،قكرلى"اوهسرحهلأمحضلهشتمسألةهـب،الجمهورعن

وصركىة4كا.جتمعنا؟طوربحركةتننعلقواسعةاجتماعيةا"مسا

نضاببة.مسألةاذن9،يأ،معاوالثقافياثسيالمهالمشوىارتفاع

د!وبمحمد

صثجمةساميمنالقاهرةاقىرسا

القا!رةفيدرويمتنىمح!دمهئها

-طارتبافياالثاعرانه.القاهرةالىدرولىشجا?حهود

الوهـنبأرةهوالتشبثفلىطبنؤيالمح؟لةالارضفيبرالبمقاءاسمه

للمقاومة.4ونامهصيةبذورا)ىهن،كاصامدونايثحوللكبر"السليب

:قالاذياالشاءرانه

ارمالادرءعاىأحبابيأكواخ

ساهـرالامطارمعوانا

الالثممنالبريرداذممظرالذياوينابنوأنا

.لسافر.لمولكن،برحمار.اداًه

اجبالااعلىواتحى،المراكبلجم

ثادرنلت!مووالديعليهاصلىصخرةيا-

؟للآلىءابيعك)نانا

فراسالنانا

الالران

اسافر.لن

:قالالذيالشاعرهوايضادرويشومحمود

!نوحيا

زيتونغصنهبني

حمامة!..ووالدكي

جنةصنعنا'نا

القمامة!صناديقنهايتهاكانت

!ئوجيا

بناترحللا

سلامةهناالمماتان

..ارضبغيرتعث!لاصلورانا

قيامة!...ارضولتكن

المحتلةالارضفيبالبقاءوشعرءدروإث!محموداسمارتبأطكان

وحربا&:صريوالا!طهاد.للصهيوننالاحتلالوجهفيوالصمود

صدالصهاينهالاسرائيليونيشنهاالئيوالحضاريةالبشريةالابادة

4(ببقاءالارقياطهذاكان،ثلسطينارضكيالعربيوالبقاءالعربا

والثعبلعربيةافك!طينقضيةاكتسبتهالذيالمعنىمناًساسياجزءاً

والكفاحالسياسيالنضالخلالمناليهوتوصلتالعلسطيئيالعربي

احدىدرويشمحمودشعروكان.الاخيرةالسئواتاليالمسلح

وأف،-ونابضةحيةفلسطين!وبةبقاءعلىالاساسيةالعلامات

لفلسطين،والوطنيالانسلالىالقومبمالوجودهئابالعروبةاقصد

شهادةدرويشمحهودعندمحنلمكما،عئديالعروبةفليست

هـ--ودةإقطرفيالاساسي*؟لعلملا"اتاحدىشعرهوكان-بالجئسية

اهرلي-ةااثقافةافيالموثرالحيالوجودالىالبمجم!الفكمطيئيالشعب

اءلمنلمةالمناضالب-عوبالتقدمه4الثقاؤةوفي،عامبوجهالحديثة

والتقدم،والعدلالسلم

درويمثىمحمودظهورمننستمدهاندمكئالذيالاساسيوالمعنى

المعنىنغىهو،المحتلةالارض!يالعربية-المقاومةشعراءوزملائه
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منشهبمناعربيااؤلسلإنشعب"لحولءننستمدهانيهكنالذي

الحياةالىيحعودلابالمفهذاان:المقاتلينمنشعبالىاللاخشن

وااعوشةاطباومةالرصاسخجداءطريقعنافعالاالمؤثروالوبرود

اىوا،ةالحيا)ىلملعودالشعبهذا.والانذالالشرفاءنخوةاستثارة

ىفنفوبالعراأ-"-للأحنفسهعنيدافع،عندهالمؤثرالانساننالوصود

إمودوهو،وجودهيطمساانيريداناللذينوالعنفا-"اللاحامواصالة

ا)قوهفيكاه"يرفععندمااؤثراالانسافيالوبروداىواالحياةالى

"ووجداناتمعاناتهوءنذانهعنللتهبيرالتقد!ةاكحررةالانسانجة

ادتمي!يعكالماتاوالداءرةالتزبفكلمات4وبرفيو!امح4وعذابه

و!4فيكلما"4ير!م،الا!والاحسنوفي،دعارةتقللاالتب

فيلالجمهام!لممااوا-بةاعنتت!حدثا)تياذجةالم!لحالمةاإ*لماتا

العى!ةوعلاقاتالقوةزةحكمحيت،اتاريخاعصورمن"عادي((عمر

.اشعوبائرءما"قريرفي

اهـىقلمسطينعروقياعادالذيووويكن"درويشمحمودان

ليةوالعقمافيةادئضاا)--ياسصفىاحركةاءلاماتاحدءلن4اكهو،ال!اة

منطميةكنتنهجة.طتنبمالفكعبئثأوصالؤيجديدمنانتعتذهتاتى

فىؤاضءنضالمسوىالىووءمولاال!ربيةقىالوفياحر؟"ا!ضو

ولذاك.شا"لملا،بمونيكادقوميص!دالىووء.ولا،ا)وبروهمنكمير

نضالهولقيه!ةلدورهدرويتذىمحهوددهميتطورانالفبريبمن!لإسى

يمثلكانارزياالمستوىهذا،الارضفياص،ودامرردءمعتوىمن

بر!داشعرهتمنحعصىوفكريةسي،!هبئقيه"كأ"خصلهانسثةبرا

داخلمن،شهوا!افيا!ضجةتصورمهءتوىاىا،"ؤكدانضطايا

حدةعلىارفلسلإنيالثعبخلالومن،خارح،،وءنالمحتنةالارض

الةربيفل!طيئوالوكلكلشعبالقومي"-برالمهاًرت!باطخلالومن

اه.!يونية.واالاسعتعهارضدصراء،1فيلملا3العرب!ي!ةالشعوببمصير

ءؤأهـ-رهفياقاهاا)رزيبياز"فيدرويشمحموديظولوحينمل

:بالقاهرةاثصحيفي

ا(واطنء--نءاىوممرةشعى!ه!أءلمى"!ة:نمرتناتمزقانني))-

عهـ-ىالؤرجلابها!بوائا.كارتةالىحكامهميئودهمازيناايهودا

نب/فاء-لصدوضعهناو"صعب.فيهااندمجو*يخي،الحياة

اًن.ايض*،بر:لملأوا-!حقبةلرعنديوالوطن.ةوالحيىالادب

"واط-ناونزء،ءراولوست.موقعايمنعئهااداؤعقضيةوطني

ا)ت!ا).رليةبرطينالاناشعراؤني.منهـاليقترببلادهعنيبتعد

اهميةفان،الاوسعبالمفهـوموأعملشعبي"عاعيتنىولاني.انبتتئي

منواكن،منهبزب3االذيالمكافامننستمدانينبغيلااكنبهما

يهـ!ونانارجواذياورحيلي،كضتاينمافيااكبالتكبمااالقضية

اختبارولموقعتغيير4لفىو،قضيةاواوففاليستضببهر!وط:عنكلوقت!ا

3-قىالحر*-وواءيئهيمسؤوايةاء،ررغاحملهووطتدرالىغاوقع

.((.القاهـرةهوااوفعوهذا،4العربيالنطقي-قىؤياتحرر/بئا

جردص!!وى4ةف-ةبت!اوزو!4عنإعبردروب!محمودفان

استعادةاجلمنانضطلاء-متوىا!ىتهولاكي،الارضفياصهودا

تتساوىودلهوقراطبمانستافينظامواقرارذاتهاالارضفيالهومياحقا

ىؤاحضاريةواا&مياسهءقىحربا"همولكفلجميعااواكليناحقوقفي"

التصى!ك"ستوىدضيتهيتجاوزوعيهعنيعبراًنه.ذاتهـاالارض

،نيالافالوجود.ت!حقيقاجلمنالثورةممهشوىالىالسلبيبالوجود

الايجابي.

:قالاذياشاعرانفسههوانه

السلطانأخبروا

ذرةعودفييحبسلاابرقاان

الثمسمنطقللاغإني

الجداولوتاريخ

الزلازلطهبعولها

ا)شجرةكجذوروالاغاني

بئرضماتتفاذا

ارضكلفيأزهرت

ؤكرةالزرقاءالاغنيمةكانت

يطه-*!اانالسلطانحاول

!جمرةميلادفغدت

جمرةاحمراءاالاغفةكانت

يحبمىهاانالسلطانحاول

أثورةبالنارفاذا

اعاصفةابلونم!موساالدمصوتكان

راعفةجروحاقواهالميدانوحصى

الرياحبلمبلملأدمةةوناا!حكوانا

اسلطاناقاومثبمعندها

الصباحبهفتاحا!كت

الجراخبقناديلطريقيوتلصمىت

ءصيباكنتكم70

قلبيكرستعندما

صفة.لعااءادئد

منشعب"ب!تورةيرنجطكانالصاءعفةينداءقلإ4كرلهرمحند!ا.كهو

ؤيهيةءه،وىدإهوفراه!و؟نا!ا"قىابرلومنالوطنيالتحرراجل

وهو.اءعح،بهاالىافي،ئهمنالمسوبةارحقوقويعيدجميعامواطئوه

اشخصةممم!ؤوليتهاوعاى-بنفسهيحددانيرء!ضلإيع،ئوريكمناضلى

وتورة!ضيتهيخدمانيسهخطبءافياالموقع-.بيانهفيفالكما

جص-لانيثليع،كشاعروهو.اوسعوبحريةاكبربكفاءةشعبه

فييبقىانالطروفعاليهتمليمحيثمالأ،إكونحيثما4وقضيترويته

.المصادفاتعليهب4تجودماينتكللم.لمبياوضع

اجيءنقدالفلسطت--ناالمناضلميناحد*ناخ!يراسمعتاقد

التفمراعرادعهـودرويفىمحهودانمؤداهالقا!رةالىدرويشمحمود

اقضاء"اءعناههذاوان،اسرالجلمنيخربرونلذربئاادبارزين!العرب

فمامحءهءءلمىزورضياناردتاذالان!،افلسطينييناالعربعلى

.في""وارمب،ديةوالمم!،تنيرةاالمثقفةا)ءماعةعلىتقضيانالاعلميك

يؤكدوأن،مرهودز!رؤءتقدان،بيرافلم!طيةباالمنلضلكان

ايضاوب!"،طهدان4و)كأ.الاحتلالتحتالرازحشصبهمعهوانعاطفه

الحقببقةديةاشستيف!رهـنويعبربآسهشهبقهمةمنبرداج!ى

بروجودطالمحتةلمعيوجدالتيالاجتماعيئاصفوةانكلريةاءكدعلىقالم

قيمأقياالثهـيدلفكهعنيعبراوؤتانفسة!ماوكان6بفنائهـايفنىو

!فشكهوءناسدائيلحدودخارحاعربياالفلسطينيالشعبنضمال
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وا)صهيونهلآ،الاستعمارتواجها!تيالاخرىلنبيةاا)سعوبنضالقيمة

مييرقيمعرفتكمالائهاتبلاذهـوا"نضافيشكهعنيعيرايضاوكان

اكة-احواأ-يالى!ااكضالخد!قىفيأظافياعملاهناكويعملبيروت

المسلح.

نربلاايفاواكننا،لرويرثطمحمودقيمةمننبخساننريدلا

ا،حتلة.الارضفيالفلسطينيالعاربياالشعبقبمةنبخسان

فضيتهحملطالماومنلضلابناعرايكونانير!ستلإعالمناضلفالشاعر

اثورياثءعبوا،كانجيثمابهاوالمتطورالهمجيحوعيهوحمل

وجودهاىا!ضبفماالمناة"اينالشعراءاممنيلدانيسضطيمالمناضل

.الحواماعلىو!جدداجدرداوجوداوالمؤأرالحي

خشمبةاساجمماالقاهرة

لتونسبهجناا!كهابأرومادا

تق،!.!ةجمعية07!اديسمبرش!ربدايةفيتونسفيافتتا

صفو!"!و/وحيداكتاباءصللبمعالتونسبن((ا!كتاب))اتحادباسم

.والنهبيةيةالادباختيارالإ،موتعددتنزعا"!ماختلفتمهنل

4اهدافطليعةفي(ازخذانهالاتحادنشرهبه،نفيجاءوقد

الفكر!قيالتيلراتحميعواحترامامكراحريةءنالد!اعومراءيه

المز/بىاىادوما"تطلع!كأ!نقاؤةلتدعيموخارجهبلدناداخلوالفنية

.والاؤزالالان!ملننىواجووداوتأبىالاأواءووارةئمبقىاللقاحمن

:اوقىولاىاالبيانواستطرد

ض!فاجاتا-ؤوامنءا-"يتطوربلدفيال!انباننؤمنواننا)ء

اًاوضى-حاىاالهو!دائمءنهـنافهوارنطورةلبلادافيفيرهعلىما

ة-رد3اختيارانهفيالن!رواعادة4وضعلتفييرمدؤوعالافضس

.كمجهوء4وطنهراتواختي

"--دانفبممتجدداوضع!نه،ثرونحن-تونسفينؤمنءكمل

الىالمت!طلعةلكادةاالعربيةالامةازاءك!ء،ببر!مووليتناالثقامة

براناث،عرونواناارواتةالمتجددةاحرببيةاالثقافةوازاءالاسعدالغد

الثقالمحةعرحؤىلبنةالاليستالكبيرالمفربهذافيالعربرءة19ثقافةا

عمرن،فبم"كأالنابضاكثيبرةا*كلاهرهـ،منطريفاو"ظهـرالكبرىاالعربهة

والرشد.لطموحوابالحياة

وفياءربيةالياللادذافيامكرالازمةظاهرةاهماننئكر((ولسننا

ءلىانتلجئافيننزعانءلهيمناوانخلقازمةهياخصبصفةالمغرب

اهـىا?وافنامللتكلءعاوالوفرةالجودةالىعابهوثىاصئافهمختلف

ناا!اءليالاعناي!رفولاملابسالإنايفهمولابرلمغتايضكلملامناًذان

واجمالهبراعزقومانبدلادوروالنقلمللترجمة.قصدغيراوقصدعن

ا)نا"ء"ا:لملأداطلههـةبذاكلنواكبر4الاض!ععلى.حثاوالي4ننبه

.الجماعاتصطورالافراد!زطليقةحرةحركةؤكيأاعصراالىونجهتنسب

والقم،والتكلفاضساهلواالاجترارزوفضانالنطرةبهذهوعليظ

اءواطرواالنئهواغلءناش!رراطر؟قالوعرةاطريئانسلكوان

لنسمى-واثخضميةالتجلربذكريات"راحعةمنوالنخلصالفردية

ءطا"---حعنعبيراتاوالىالانسافيةالشواغلمستوىاىابانتاجنا

إعداهـ--ةواوالانعتائنبرا)حرإةوتشبثهمالثعوبوا"انيالجماههر

.والمساواة

علهئاوانالانحطاطعصوربهعبثنتقديراثنابانانعترفوانا

ةالطرا!وجوانببمميزاز4وا)تعريف4بوالنهوضوتطعبزمهاحياءه

ا"صاوالهراق!الملابساتمننعانبماانعلينافرض4حاضرناوان.فيه

تجثاوزءلمىيحفزناماذلكوفيافطارنا،يرفيمعاصرونايعانيهلا

41واماومطا"حهشعبثالاهدافوؤقاالعربيالمستقبللتحقيقالحاضر

الصصفياتللالثن!ه!واوا،زاغةالتفسخقلىجماعيةوبعزبمةوامانيه

ا)بشريةو"كاله-بالرظرةآفاقاوسعالىاو!تانفسفيوتفآح

.-مكانكلفي

مفيدنزيهتعاون9اتررهـعلاعلىالعزمعقدناالالسسهذهوعلى

نتطلمعماالنلاقحبهذالناليتماثقيقببلدكما*تاباجمهرةمعبثاء

امتنالخير"ء،ؤمحهاويعهماصولهـاويركزالثقاقةيسثرياقاءمناليه

.))اعمبصفةالفكروخدمة

"-ن-نالتونسىاكأ،بالازت،دالاداريرةالهيئةاءةه،ءافويتا

:السادة

،آالمرفيس)دافيهوي11ا)عروسيمحمد،)رفا(ايءزامحمد

للكاهـب)نازباكرومحمدالقاسعمابو،عاما(أكاتباالفارسيمصطفى

لأرو-ن)نالباءطيةاجيداعبد،مالما)امينسلاءةبنيرالبض،(العام.

لي-نوالميدانياجهحاننااحبيباوالدكأورالمدننالد.ءنوعز،المال(

.)اعضاء(نصروحمصنءع،لح

تحئححمتث--(صف

حديرضاص!درا

الص!جموز"!ةلدولةوااركممبصة11

دوءةرياديربزأل!ف

العامالرأيعلىمسبطرةالصهصونيةتكنلم

اليمى،رمنكبيرجزء)يزالوماكانبل،ؤروروالعالمى

.إتقدميةكدولةلرالسرائ!الىينطرالعالمي

لي،ليةر،لامبرالمرائيلوارتبا!ذلكحدثكيف

التوءش!زبالتدور!صما؟..وحاررصمواضح

تستت--دوهل.؟.الفكرةهذهتأكيدفيالاسرإئيلب

الاف!حاديسهحهل؟..اللينيتجةالار!ح!ةالىلى،لفعل

صفؤتيلالمرائبتضعاجتماعيةبتحولاتإيالاسراف

الامورووذه؟بة.للملأمبريال!ة4،درالمعالتقدروجةالقوى

.الكتابهذامناقثاتموضوعهيهاوغير

لطاهةاارداتاءثشور

بىروت1813ب.صوالنشرللطباعة
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