
الالرصئيوولمج!!

صفلا48فيفرجرباخرلا((لفيقيونوالنارا))فيحب!سعرضتل!-
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يئ.الهررالجامعةورجالاعربيةا

دد،1منكلوانالمسرحبةصء"تؤقدالفل-طه:-بئا)ثورةأءا

ااأنضى.جبهـكأودرع(ؤتح)-طهتيالفكفي،اوطتااتحريراحركة
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آنذالأبالقاهرةرونعقداكانالذي

اصنفاكا.توانها،يشريف?ردالحفاوةتلك/كنو)م

!ؤ،جديرداءجمدانااقو"لم14االعربىالمسرحيالفنبدخولمنهم

سأ-و،ايوما4ا*المبااثأورهأمفاتيحمنمفتاحالفلمسطينيةالثورة

ثو،ايالعاالصراعتناؤفاتكلؤجهاتركزتمنطقةفيهبت

3ء-بتاً..اسراليلهيءضطق!ت!نافيا)يةامبرإقألعلآلانحىضأت

الفأتمية.الثورةلتلمكوالعالميةوالعربيمة

النق!(وأنا..درجافريىأ)./دار-نااحواراهدأاوفي

مبأخلقاجلءنءطا"!-4وبضن،اةقدايدركهالماك!ه!ؤن4

المسر-صركتناصوبهالي!جساختبلرلوقأدبا*-سحيتهؤرجيدألفر

اثريراالتجررقىلطرح4هحاواالحوارهذاوؤي،ع!زهاواسبلب

إ-ل.زااالانحس،رظاهرةؤهمعلى"ن!بنهماعلها.اعربيواالممري

حمىحسسمأم

مسرحيةعلىللحهصولعبفىدهلادمر!ادللكأصخي!ةطويلةرحدلدة:س

..أسفلاةادومدا..أخرحله.."والأذابأالنها!ا"

ع:ورااكشاىارحاة،بالموفوعءجموراالذاتالىرحلة:ص

الاردنلفظةيحت!طاخطأضعاًنأخي..والاردنوياريرأبموسأكو

ؤيهـارائديكان،كئيبرةوءوازأناتأعدلاتفي،!عبرترحاكأ..تلك

وءع،الذات"تصوءسطه،ت..اوفوخاؤلمخ!!مسلماتعنالكثفف

يقبضلاجيليانالاوبدي!"ودادأجةبس"طةتبدوتالمسلأاهذهان

،
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ل!؟ر-*!ج-\7-/د\،!،ئرل!!!لألأ+4ئج33333يه
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القو".يئاطه.عةوعتانهاسيما،خاص"اهمبة((افيوتونواا)ةار

أبرارءنالكانبؤءشف..،وجهاموالزري..لعملهوجهذي

أطلقىاف.برهدا)ثقاؤبةحركتناتت!قفهالمالتيواكشاني،رد!ماا

ازطلاؤ،ا،وءعومات،فاقهاآحمود-كييرحداىا-ؤكأورء،بىد

المسرحلمحنانيأأءاماطرحلا،اسرحهكأاتلكبهامرتلتيالمر،يرهأ

.بلادف"فيالجادالثقافبمأمسح

"هضيالح!م!ي

حوأمحيمأمأمأيمأيأمم

الالأذاتوصودلا:هيء،تالمساههذهإ!بهدقوبنبيدينءلميط

حرهـةاكاابالهـقهاسالااهربرءقىاللثورةوبرودلا،الفيراىابمااة؟س

لمحنىوناىابارقي.،ورىالاؤوءيلفنوصودلا4لمالعافيالانهان

اإما.ال!

تث،!ضاتهنورءتتء!رأالبدبره-اتهذه"نبدأناادأااذن،أظن

ؤكش-رةالعربيةالقو،."انوكرة"ئل،أحياناتفكهرناتحكمءفت!لة

فكرةمواجهةفيواءتاو،الاخرىالاجناسمواجهة/فيؤاءتعنصرية



الفناندكرةأو.البنتري)لجنسالشاملةافيةالانسالنطبروحدة

نأالممكنمنوانه،فحسبوناريخهوءلملاذاتهأصولهفييكمنالعربي

العالمبفنونالجغراميةعلادالهؤصممعاك،ريخيةبرواؤدهيتغذى

بتجناهاالمالمؤث!مالمالفنونعنصرذاتميزايتميزوان..المعاصرة

بعضفيوئيقةعلاداتمنيربطهأنيمكنماءصادرةأوت!جاهلهاأو

ام.؟لعاالاحيان

الئزلقثاتكلمنيخلصنلانماالبديهي!ا!هذهمنالانطلاقان

اًلعلاؤةوبثىء،النفيصلالاءنالذاتتآكيدومىزلقات،السلبية

ؤياوا)!فن!ي-اقوءيةاالذاتبنوالطبيعيةاوطيدةواالصحية

الثورةحركاتمنحركةالعربيةثورتنااًن.أ)ما)مصور-السي،سة

اعالمامنونء"ورمنصورة!ننايكونوبالصزورةثمومن،العالميئ

تياراله.منوفي،را

ءنمو!كو..مسرحهشكلاجلع!ل!يهححسلهتعهادوأيعهدةأللا:س

3رالاردنو(بررلهيينوأباهيى

اوروهـ،أ!صدلستاا."العانبرالط"ركزالىالرحلة:ص

يلتزمانيجبومما،الفنيامملاضروراتمنن7ابحتأء(معسب

الابداعانالىا)ثقاميىقىأالاجهزةنطرأوجهانأحب،ؤئانايبه

واكثسي.للمالعاعنالفنانينعز)!فيظلدأيزدهرلنالقوءك!المريا

3ما،مضمونااوثمكلااست-رادهالممكنمنالفنبأناظنامنأحذر

اذماو،"ضهوناولا!سكلالا.لصديرهاأوا-تيرادهائمكنلااثورةاان

هـلمنالتهبهر!يماؤنانخبرةبفحصخبرتهليثريالفنانيرحل

وصث".

واذاالميةلعاالىورةا!نحيلفلا!حلعا!ة!ميربيههالورا/خاكانتاد)ة!!

الملم!اباوصرأللبطلا،ميا!وا!!ييز،لبمليعلالعنونمتدماداابياا!رالهنياكلان

فانسس!ميحيههانايجلبالذيلفنااماووجحةهذاعنفلهنهنىلهدت..ياءلضو

.الهـرب1انونلفهـنهايدنهتجدهماضير،عالميا

قيحبالقوميمنناان-ساذجظنوهو-الشالعالطنان:بر

خو-موس-لندنافيا)*واء.ملاًلاوروب-ةمبولهدرجةمناحالميةاصفته

البومحشاعواصماهذه!كب(/وربل)محيتوانه(برلهن-باريس

ؤفامنهتجعلالنياوماتالمهبعديكت-عبامثممنذهـر*لءوظا!:ولا

الانانبكأصفةالحقيقةفييكهسبانماا)قو"يؤنصاان.عالميا

،نجقدمتاتيراالعربيجم"ورهك!9يركؤيرأن؟-تطبع"،لىمظدارالثما")ة

الهاووىوؤيالظلفيطويلاءاننىا)ذياثءببهذا،"ورالجمبهذا

الحالوكذلك..الع،لمدبىمؤثردصهصرالعالميالاحداثورحبالنسبة

حكم،القومه4اسيا-تف-علىنحكمأننسشطيعهناومن،الفنمي

حينمنث،ءلمةوانسانيةمحابيةصفةذاتسياسةبأنهاوأكيداواضحا

ع!لىنحكمأنكذلكونتمنطيع،ا)مالميةالاحداثمجرىفيوثرانها

االفكرفي،ؤترءا"قدارعلى،مياساءالميةابه.فةذنونئامنؤنأي

الها(جمط،الافكارمهءركا)ىالعربيةبالامةيدفعاتراال!ربراث!يا

ثمومن،ا"المبس--4براللالصا!طبقابا-4النضاليفنناعلىن!كموان

ابالهواذاتافنونواله،طفءبئوااسلفيئاؤنونناعلىنحكمأنط"عنسة

اًلمجتمع،بازاءءوؤفلانخاذبرمهـورها.لحفزلاالتيامدةاجاواا،تقليدإة

نجاحلا.رلمغءهمااشاملمةااني"الانثبازاءو

اللاضاري1العأورس!راكزامساع،سببلهـنلي!صلااهذاوللكن:س

.!،كوالمنيهـ،لم،)يلغالهمممهسر-ء،!لم.لرجلهمهس

ةء-دال!واصزي!فتعلوالاستههارياممطارأسمااالروالمان:ص

العالماما،معروؤةلاسبابالعرب!افنواالفكرتجا!لتعهد4و،الى

ولا،أجزالهبينالروجبةالصلمرتبعديقمفلم،والمتحررإراكيالانف

واللأظ--،ء..الاولاللقاءد!ث--كأي4يعا،في"الانثل:،حي"اءننرال

اث،الثاللمعالمطليعةلعنبرالتبممصرلمحيوخاصةلممدعووننحن.!جاة

همسةالمسلأكبرنساهمان،كثهرةمجالاتفيالطليعةبمهمةوتضطلع

أجمع.العالممعالروحيةالجمه.ورامامةلمحبم

لنلحعع!م..نظريااأسياسايمكل..شرحهـةماكلكا!اداةس

."ايزبتونواالهنهارا"مسرحيةعلىوطبفه

أضعأنعليكاناذاانهأدركت،البديهياتزاكمنانطلادا:ص

علا!ةلهالاطارهذالكونآنبدؤلا،ؤنياًطاروكءافلسطينهةااثورة

انطلاذا،الاخرىاتالعايىقىالثؤرالفنفيبهاا)تكههـؤدمتالفنيهبالاطر

بهتقومالذيالقتاللمحيالانالمكئفةاحربةاالثورةانبرديهيةمن

انيذلكمنأكثربل،ا-ةأالعاالنثورةمنجزءالفلىطينيةالطليعة

والثورة.،رالذاتالفلسطينيئاثورةاان،زلتولادائمااحسكنت

المال!ديالشبابلورةوصوهمنوجهبي،عامب*لالعربية

..الفلسطيتةاثورةديافدائيةاالمقاتلةاطلائعاوان،العربي

نستكشفكيفاًذن.النطرإسرء!طبشكلا-ناشبابءيىهميغلمب

وعن،و!رزهاالطواهراص-ارطزيقعنالفلسطتنلهةالثورةمضمون

بالقياسكلهذلكنفعلاننا؟أهمهاواختيارالطواهرهذهتحليلطريق

04العالميةاكورات"ضمونالى

ليحل،.ط-تءيئالفكللثورةاعنالمسرحيةالملأتاقيمحاولتيان

.لتئاؤضلالفنناالقوءيةالصفةانتبينت:البحتالفنفيمسائلعدة

للفنأصولعنالبحثوان.اعالمامنونمنالمهوولتاكتسابهمع

خارجالىالنطرمجاماةمعالشعببماأوالرسمياا)ضراثفيالقومب

تطرفعنضررايقللاوأطرف،ملوعقيناؤصءنهجهوالعرببمالوطن

الئهحجوان،ومحاكاةنقليدااله،امبأذيالواكمحاقافتراثانكار

المراحلمنمرحلةالمعاصرمننابأناصادقاأءإمياالوعبمهوالصحبح

الفئبلآالمحركاتواي!جابراسباباستجابتهالتميزلتراثنلا"اريخهكأا

تاريخميموضعلها؟ونأنينبغيكماوانها،العالمفي*لمفةالمخ

وبذلكلعالمياالفكرمسرحعلىموصعاتتبوأآنيجب،!طالعربالفكر

..التاريخيةالهوية،عصريذ!رلايالاساسيينالمقومينتسشكمل

هـنتعبيراالفنيكونلااحداهماوبغير،اجغراؤيةااهو!ةوا

شعبنا.

نلكللكلتتسعصجهـاغة..حلاصةكي!اغتدللكب-دعألم:س

اللفهـقريلة؟لىااللعل!يهةالطامح

بمعنىوذلكجداخأصشكلذات((والزيتونالنار((.نعم:ج

والقديمةالعصريةالمسرحياتمنلمجموعةانتمائهـارغممسرحي!ةكلان

شخصيضهالهايرحقق،ومؤكدخاصبطابعتفردؤانها،العا)مفي

ءممرحية((ازيتونواالنار))انعلىا)نقادألحلقد،تقلةالم!ال!ية

المسرحالىمانحوعلىنتسببئ،هااءتراضبموهـع،تسجيلية

تعرذهاالتيا)دراميةوالقصةالفداليهنشخصياتذان،اكسحي!!ماا

والمتعارفالبحتالتسمجيل!طالمسرحعنتفصلها،الفداقيينخلالمن

لوبااس،لتسجيلبماالجزءفيخاصاأسلوبااتبعتاقدبل،عليه

منعليهينطويبمااتصجيليالامسرحالاسا!سةالصفةعنيختلف

والتحلإل.اً)تركيبخلالعنالتصويرلحدودوت!خطصيةسيا!اثلرة

الهـفمن!يهةبعلدأتهألمغلنانااليهاينتقدل..عهـا!ا!ههل؟مسرحهـيةكل:س

؟"الك(ياتوناوااللنذاز1"نف!لتهـك،جيدايدةالأللمعوأيةافهـالى..فهكاره!ا

واولآلوفذالدارج،المسرحلمنصةجديداشكلاؤيهااص"نجرت:بر

ديكماالمشاهد.لع!ددتلوحتى،الاة.لملاعثلاتيةالمسرح"نصةان

تجردولوحتىالاضلأعثلاثيفيهامشهدل3فان(الرلبيسلإمان)

هويةالىالمقتصد!بالاشارةالدركوريستاكتفىلوأو،الديكورءن

ددام!مكاناافىصةؤوقالقافماشهداإكونالنهايةؤهي،المكان

صؤستتحركمحدداوزمانا)المأديبالمعنىهفلقايلأنلمواو)مفلفا

الاحداثتجريلا((والزيتونالنار))ففي.المسرحيةالاحداثاطارهما

3)



الحرثفتجر،بعينهزماناالمنصةثمعلولا،محمدمكانفيالمسرحية

هويةذلكوينفي..يتراكبانحدثينتجداو،يشلمطانوالتعليق

العلاقةهي،جديدةعلاقةالمسرحيةوثقدم.ومكانازماناالمشهد

احداثالىيوديمعينترتيبفيوتضبطهاالاحداثت!مالتيالمنحالية

وقائعتئتكلالتيالعلاقةهذه،الجمهورعلىالمطلوبالممسرحيالاثر

تنمتعمالتي-الفنيشكلهاكانسمهماوالتقليديةالعاديةالمسرحية

ؤت(لفالمسرحيةان.والامكثةالزماناليالمطردالالتقالعلاقةاحداثها

عنصرين:من

ذويالشخصياتافرائيينامجموعةفيويتعمثل،مادياحيعنصر

علىيتحركونولكن،الواقعفيالافسانسلوكويسلكون،الكاملة

مسنبشخصي!اتاشبههم،الفلسطينيةالقضيةوقانعمنارضية

لوحةامامبتحركهمشخصيتهلاسص!تدارةمنهمكلالمسشكملين؟لفدائي!ين

الانسافيحافزهمتصفعالنهنيللقضيةالكاملةالعناصتحتويمسطحة

وهم،بوجودهمالاحيويتهاتكتسبلاالمسطحةاللوحةهذه،للنضال

والعقليةوالنفسيةالعصبيةبعلاقتهمالاحقيقتهميكتسبونلا

خلص4القائمةاللوحةمع(لعضوبةالعلاقةتلك..ببيثتهموالوجدانية

تاريخعبراليوميةالصحف"بمجموعاشبهالمسطحةاللوحةهذه،لهم

كخلفيةؤقوموتحلإلالها"الثابتوصورهاومانشيمتا"لهابص،وينها،القضية

4والحضاربالتاريخيةالعنامرهما،لهموكحا!،المناص!ملينلهولاء

الفصالالانسانياحرلخلاصةكشخيصعنعبارةوهم،لهمامونة

وعناصر،تسجيليةثكيليةعناصرحيثتتركب،اللوحةهذهلمضمون

ايضا.تسجيلميةوظيفةتوديتعبيرية

تشخيصيوان،وفملحاثرمنحمالفالمسرحيةالشخصةان

هـنوهي،الوسطىالعصورفيالديئيالمسرحل!ماتمنسمةللحافز

الش!يطانتشخيصقبيلمنوهي،الحديثالعصريالمسرحسمات

ماكثث""هبالساحراتباستخداموشبيهة،الطيبالملراو

حيويةيضفيالتسمجيلبماالاسلموبان*..."هاملت)1فيلشبحوا

كشخيصأساليبمصالفيوتعبيراتاثيراقوى2نادرةوواقعيةجديردة

بةالحاقز

الق!ضهيدة،مس!رصشمة،يح!االمسرحاا،يهبو!اجاللامس!رجم!ةس

إههلبى،،ل!علعالني!مىا،!صلميكفلة11،يعلسجليللىاي،للشلماملا،ا!سههيناسمبىا

دحكللددالدىندقاجاًلا5.مسرصيتدكعلىاللنعك!داأ!تعلهاأسدمهـاء،الملصمي

حجةكه!!صهـبحلاح!مى،الملسعدم!ي!1للالأ!ل..طمدرنواأطحح..عدللصي

االفدن'للمكبماوز

تسمميةسزعلىللعجبمثيرحرصعلىتئطويالبلبلههذه:ص

فىتنسيقهاحسنالامنهاهسدفلاملالعةجامعةباسماءالاشياء

اجدولا،لفنااغراضاحدالاياممنيوم!طيكنلموهذا،الكتبات

،المسرحيتيجديدتوصيفاو،جديدةتسميةلاضافةميلانفسيفي

متعددةمنعناصرتتالفالفنتاريخفيفثيةتجربةكلاناعتقدوانما

وغرضهم،النقادغيروصفهايهوىلاالعناصرهذهوحتى،ومتراكبة

يخلالتبسيطهذ؟كانولوحتى،مهمتهموتبسيطتسهيلمنها

مثلوراءالانسياقمنالفنلالينتحذيرمنبدولا،النقدمهنهياصول

يوجهـهااوملكاتهميقيدتسهـمليمالهاوالتسليم،لئقريةاالحالوسهذه

منموصوعه؟نطلق(نالفنانعلىانعتقد2فلألا،ضرورةبلاتعسفيا

اشاعةاقصدلاائيالىالنظبرالفتانني.الفنية!فا!اوسعايى1

اسب!ولامممرحياتيمنلمسرحه!ةاختارهالذياثمكلاحولالاهلارة

علىنفسبم،6لركوانما،المعروفةالاشكالمنشكلبافضلميةللتسليم

تلهمثياحمبهالذيالموصوععئاصروادعدائمالصدداهذافيسجيتها

فبمكورطانمنخوفبادنىاشعرولا،لعرضهاالاشكالانسسب

اجدولا-وات!قد،واحصاهاالنقدحصرهاالتيياالالشكالغيراشكال

بدلاالدذيابرءممرحيةكلان-قوضويةنزعةايهذااعمعاديفى

.طاصش!ليابمذورتتميزان

المتىالمطوال!ةاكأولارشمادا،الملسرحيي!ةل!نهـص-ثعلاممتثامن!اضسح:س

أللفائ!نلمةاايهتكعلنفاومن،الملسرحيةكلنايلامنبدهيهه!تنهيانلاعيزاشغلاته

ايضدوئيههلة1ا!المؤئراترالا!ثن!عهصهةوالمللابيسىوالدديهـكلرلىالمول!د!يين!بوصف

الللغلة،وفي..اثمكمالف!اميصينهةاسالليههامواسهتلخلا،اللصسنليةوا

اًلا(سداسفيشتهلليةتمجلبةلكباللنسهـببة!هن!-!انلتالمسرحهيةانااواضح

موضرعها.رظطورةاهدمميةامنبياللرغم

عناصربعضانواعتبار،لموالمضمونالشكلبينالفصلان:بر

الىتنتمي6خرىوعناصر،اثكلالىتنتمياالفنيالعمسلفي

اليهيلجاالذيالتسيطمنونوع،تعسفيفعلهوانما،المضمون

الامرحقيقةوانما،والتلاميذللعامةوالتوضيحالشرحبقصدلنقد1

النار"بمثلاساضرب،و(لمضمونالشكلاسمهشييييوجدلاانه

عليهينسحبفنيعملكلأعتبرياننيالتنويهضرورةمع،"والزيتون

المستوى،مستوي!ينالىالمسرحتقسيمان.المثلهذافيساوضحهما

اًلتسجضليالمسمطحوالمستوى،الفدائيونيمعلهالذيالتشخيصي

تبمو6الفدائيوناما!ايتحركاكيالارضيةيمثلالذيوالتعبيري

-والمضمونالشكلبينالمتعسفالنقديالتقسيموراءانسقنااًذاس

مقوماتمنالحقيقةفيولكنها،المسرحيةفيالشكلمقوماتمنتبلأو

المستويين،بينالحيةالعلاقةهوالمسرصيةموضوعلان،الموصوع

بينماوالفصيحالصامتالحوارمنالحقيقةفيتتالفالتيالعلاقة

واننا،والسهياسيةالتاريخيةوبيثته،الفدائيا)فلسطينيالانسان

المسرحيالشكلمقوماتمنانهماعلىالمسرحية!توييفحصنااذا

اضافتهنستطيعشكليفسرحيبقالبذلكمننفوزالحقيقةفيفنحن

توهما،اخرى!رحيةقوالبمن(لزمنمرعلىتوهمناهماالى

الصمحيحا+لجاهخسرنيا-قدالحقيقةفبمانجحنبينما6ورائهمنطانللا

المسرحية،مضمونمقوماتكاحدللستويينهذينبينالعلاقةلبحث

.بالذاتالمسرحيةلهلىهفهمنايثريبما

يفذيومضمونشكل؟لىالفنيالمملتقسيموراءالسعيان

عسساتمنيحرمنابينما،اكثرليسواحاديميالنقديقاموسنا

بصددها.نحناالتيالمسرحميةلموصوعاالمميقةالررية

الىينتمبئالكتابةاسلوبانفاقولذلكمنابعداذهبقدانني

يحرمضا،للشكلانتمالهاساسعلىدائمافعصهوانايضاالمضمون

ما--...مسرحيةعليهتنطويالذي!لفكروالكاملالصحيحالفهممن

والفة،الفلسطينيةاللهجة:لفويينسلوبين2استخدمتانافمثلا

الاسلوبينمنكلفياتخدمتااننيعنفضلا،الفصحى؟لعربية

وبتاكشدبتثبيتتتعلقلافراضمختلفةالتعبيرمنلواناااللغويين

افلسإنيةإاللهجةاستخدمتلقد،(لمسرحيةعليهاتنطويالتيلافكار

فىالاستثناءبعضأحدثتوقد،الخلفيةتسجيلمشاهدفيغالبا

عبارةنرددكنالقد،بالذأتاشياءعنالافصاحبقصدالقاعدةهذه

اليذيالارتباطهذاوان6و؟لمضمونالشكلبينالعضويالارتباط

يومنياالىقبلهوربماافلاطونمنابت!اء،الجمالهـ(لاسفةتناوله

التذوقعنغالاتبعدظميكافيبمبةتطبيقاتيغريئازالمهـا..هذا

متميزمضمونبالعرورةهوحيثمن،االفنيللعملالسليموالفهم

سطحهالافيهالشكلوما،الفنيةالاعمالمنعداهعماتماماوءستقل

صذاتضاريسكانتوان،نظرةاولمنالعينتلمحهالذيلملبررر

د!لاتهاحيثمنالاذاتهافيلهامعنىلاوالوانهومساحاته،السطح

الفئي.العملهذامنهايتمثهكلالتيوالمعادنالارضطبيعةعلى

يع!دالا،المسرطيةالىشد!اداكثهف!عغماييهاكلنتهاًنلاه6لعلت!ملدالا:س

االمضرجمهلم!ةعالىطف!يانلاهدذا

حيثمنالا،ايلولفوع!ملالمخرجممملبينالفصليمكنلا:ص

يختلفنحوعلى،المسرحعلىمامسرحيةيصورانيريدمامخرجاان

المرلف.وهوالاصلبمامخرجهالهاأرادهالذيالنحوعن
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ههـحمذهممتهابهـةعلىحريصا؟جغلكلئمط11الاس!بابأحلدلهعدل:س

..عهـنيدنهـاالممرحخشمهبة-ءلخهـلفطفيظنكهو،1شداداكالالى

هذالشىولكن،بدائيةزالتماعندناالمسرخخشبةاثوات:ص

حرصاأكثرلعليبل،الارشاداتعلىحرصيفيالاساسيارسببهو

عليها،القهـائمةالمهاراتوانخاصة،البدائيةالخشبة"للكتطوبرعلى

خاصة.لية3حركةلقتضيمسرحيةلتنفيةمعدةلتست

تحمهـلالدتي1لهتسرحميةتكونان،الاقلضدلامنانئظنالاأ:س

لدقدرةوا،لهتينصهزاللةاوسيههمطلآلدبحد11سمات!،!عهـاجالةمئارةكلضهية

الميسرحبداالممتلحجهازكطصحدمودقهترحااللفدملتلا؟والانلتيشيالىالميحيركةعهلى

لأكللبه!"انيدفدت!رض،ألمسرحهـيهةاهذهظنلمهيذفيآضرأ!للوبااللقرص

حهيهت،ائميلا!اللفمدااقماعداحدىفيسوأ!هه!ةفىافسرحهيهةههـذه

)اللئرائلاوروس!ابخالاقهـنعدسهةمس!تهـهيخننالادلىاركلهائ!يوناللمدالمشل

المخيتذفةأالاغلراب!حهيلاللتهخفى!ا

قيسرحيتيمعلتمااذاولكن.هذاعلىتمامامواهق:ص

بالتنازللاتنفذ،اخرىمتطلياتلهايكون،الكيرىالمطرحمنواحد

الميكانيكابئبسيطولكن،الظليفبتبسيظولاالمسرحيةالمؤثراتعن

كلالموثراتالمطلوبة،لهاموفوينالمسرحيةمثلهذهاخراجالممكنفمن..

شاهدناها،للثمنورخيصةوخفيفةبسيطة،اليكترونيةنصفلةبئ

ت!ررثآلةوهي،عديدةمراتالاجنبيةالفرقمعالقاهرةفيهنا

كما،الديكوراتبواسطةننفذهانزاللاالتيالمؤتراتنفسبللاضاءة

بئصابعلمسهيقتضيث!،بلا..المسرحدوقانترياالجوتخلق

..اليد

اللخفهبةتظويرع!لىحرميك4وراتكمنيدة3حدضادلااللةتهمةه!ل:س

يا،اللنةأالملرحيلة

كلهاحياتنالمكننةنتطلعنحن،اجتماعيةفنيةمسالةنلك:ص

نا،حولنامنأالبيئةفيبالالةونحسونلمسنرىانلريدبآننا

ثم،منوللحرية،الطبيعةعلىللسيطرةلشوقنااترجمةاهيالمكننة

بنفسنحسانالطبيعيفمن،الحريةهياصماعيالنابالنسبةالا-لة

الماكيناتاستخدا"مأيالماديم!بالمعنىمكننتهسواءالمسرحلمكننةالشوق

الألي،بانضباطهالاحساسأي،مالاشملبالمعنىمكننتهاو،الاحدث

والمريح.المقيقالالةءبايقاعوالمنفذةوالمحسوبةالمخططةوحركه

هذهيعكسوأنبدلا،؟لجديدةللحياةأشوامناالمسرحيصور!لكي

وظسمفيا.عادياعكهاالاشواق

قض!هك؟،للللمسىحهيةاللييوانهانياللئحكل/يحهت!!بالا:س

أكتبانقسدر.سفيان.الاثرنفسيحدثلالانه..لاة-

الى)اليونانيالكورس)فادخل،الاطارهذافي((والزيمتونالنمار"

هذهقيولكن،وتسجيلمعلوماتمننقلهاريدماكلحاملاالمصرح

اريد.الذيالاثرنفسيحدثلنالحال

الاتر؟هدلىاهلوصا:س

الفهمطريقعنا!ريحالعض،الفهمطريقعنالحض:ص

التحليلغ.

نمن)المرحهييةمهـمئليأ/حددالهـئيحيثميحهمزةقلالومممللا..حظلا:س

وضهلذحلمهمنالل!!رانجرد،ندظسيههاادالادوأالاإلاد!اراعلصينقدم

(!ض!دعابارزباعهاىونقلدمه

حية،اجتماعيةاوسياسيةقضايا!يعالحالذيالمسرح:بر

يتبدىوان،ابل!سفورايسفروان،كلالاقنعةوصههعنينؤ3انبدلا

اصطنعولوحتى،ومثيرا..حقيقياعارياالفنيةوعناصرهبأفكاره

فنية.كزينةالاغراب

الليه!وس!اككأحددالمسرحديةلف!تثهتسث!هل...الاغراب:س

كثشرابسستعصسولعهـنه..صلاغريهب(اللأ!لأسوسحيون!)م!نووجان

بعا...النص1عللىلصراجستهالصرعيلممطرقمدبل،وههللةلااولالفههم1علل!

لا.1ب!تهللصيالمدرحهييةمئهلهدة

م!؟،يعانيمسرحناان،الدهشةاجاقيتورثأنخشى3:ص

اكف).والكلام..والرثرةالفضفضةمنيعاني،الخاصيةهذهعكس

.،التجاريةوالمسارحابسينملمنالمسرحميراثهذالعل..ينبعيمما

لماش!6كلبثمرحنلتزمان

لخ!11الحة1وابهيى،المكهثفدة)ال!للغى"بيهنافهـارظاثملةأظنان:س

!ا"ال!اى)النثرلةالهثرثرةعنا!ابهـلهـغيتكس!تقيانك(..فهمهها!هيب

اللحهكمت،فلىترصلثم،الحكمةحلداملىاللئديراتكئدف!للكنلك،الثدر1

..،اللنر1حمدالىأا

باسلوو!الحياةجدليةلكشفجدليةمحارلة،جدلالمسرح:ص

فنانيمعهذانفهمانلنابدلا،.السببلهذاال!ونابووهو،جدلي

وص!،الحد.الذيالىوتسطحطويلةلمدةالمسرحقسدلقد.وجهالورا

صنعأشكال،الى-الجدليةصفتهعنيتخلىانيستطيعلالانهسفيه

ففسها،الحياةجدليةتصويرعنعجزا..الحياةعنبعيدةجدلية

التفاهم.وسوءالفود!لسخياتقصنع،الجدليلطابعهوتثتبثا

الذ؟،ا!جدلروحالمسرحهذايعكسوأنبدلاحيامسرحانقيم!كياننا

الرياضبالحاسةيوقظ!يجعلالمسرح،نفسهاالحمياةعليهتنطوي

از(اعتادواالذينمتمفرجيناعلىانوارى،الانسانيالعقلفي

الوضؤأوشديدةجاهزةبم!يطةومواقف،تخدرريلمسرحيستسلموا

استخلاصمحاوبةعلىجديدمنيتدربواأن،التسطيحلثيدةلانها

جدليابعقليفهموالكياذهانهميعملواوأن،المنصةفوقمنالحقيقة

.يميزوهوأن..الحياةفيالموجودالتناقض

بانهمعنايسلمالجمهورءأنواعتاد..فقولأناءتدنانحن

الجمهوراستطاعثمومن،مثر/مطلقولامطلقخيرالحياةفييوجدلا

ولكئ،الاخلاقمجالشسالبسيطةالجدليةاًلحقيقةهذهيهقبلان

المواقفمجالالىالاخلاقمجالنتجاوزاعمقبتنلقضاتحافلةالحياة

العميق.بمعناهاوالاجتماعيهوالفلسفيةوالسياسيةالايديولوجية

ضيغا)سببوالذا،المدنمةمجالاتفييتقدمالمصريالمجتمعان

وعليه..ذكاءأكعرسيصبحالجمهورانوكما،تغقيدااكيرالحياة

للمسرح.مشاهدتهفيالذكاءهذايشحذان

والملع!لدوماتالاححهلءاتافجفلاممنواللبهملههوراداينقهائهـكل:س

معاكلاناسهياالملتلف!رجيهنرجابحييثولمحرألمكنمه!ا،الملسرحميةافيااردةالرا

لأ.م.مدنلهيالى53مالى-!لس!ميصه

الامرونفس،تنمماهم!االتيالمسرحيةحوارتحف!لاانكةبر

ثم.!العامالاثريبقىأنالمهم،والمعلوماتالاحصاءاتعلىينطبق

افكارمنينبعانماالارقامعلىالاحتجاجهذااناقولأناخشىانني

بعينآدرحيةهذهالىالن!ران،المسرحقنوتقلهـيدية.عنمسبقة

انةاعتقداآنا..مقوماتهامنمعةعلنىاتجاجارفايثيرتقليدية

/.كا".!المسرحعلىيستعصيشيءلا

،الافسهسهـاك.!بهـجيةشب!ثالطاللدرا1ان،يممسرحأنيطلةاشر:يس

اءاتعالئالاحهـصاالملاظ!لاعثيكنبهيههما...الاندمانياعاللصيا1جيدالليلةفيابحث

ء+-!.كلأحملإافيوالمالهـلو!اك

المشرفنانتقللقد.)ومثطور)متجددفنالمسرخيةان،!

،(ألكألوس)!حدثآو..نفسهيحدتجانيالا،/كانةحديمثالممثلمن

للجمهو)احةوصراباشرة5حديعهالى،المبرحمنبركنمنفردوهو

الرق!عنالاستعاضقىمنالطريقةبثفسينتقلوهو،الصالةفي

الذيرالوضعأقسىكانما"الممثليقولكانالموثرةالبلاغيةباللفة

ل!ء



خلالمنوببسى،طةصراحةذاكعنالتعبيراًلى...((إ!العربيعانيه

ذادف،منجز،1أ!بحاوالمعلومةالرقمانأقولأنواحب،الرؤم!

نا،53،والاذالحةا)صحافةازدهارقبليكونالمكما،اليومي

قى(ومه51ااءلمه،ةاومنف"كلازوابماوقضايا،العواطففهـم)الفهم

ء-نأصبحالرقميةالجداولطريقوعن،الاة:ضاديةالعلومطريقعن

يف-اقشأننالسنهعشراتمنذالمألوفءمنيكنو)م،الحياةروتين

إسإكل،اا،فهالمثالي!مبالترقبالاوالاخلاؤءبئالاجتماعيةمشاكلهمالناس

علىوالقياسانتوالاسكاروالاستاجوفاءاالتعجبللاماتود!

بالق-اسالشخصيةءثاكلهمينلقشونالمقاهيفيالابئبينما،سلفما

..داارقم..الاعلاموأدواتاصمحفاوتع!4المجقعفييجريماللى

والهخلل.المجردةوالمعلومة

اليهاو"االارقاماستخدامم+داعنأدافعانماالموضعهذاوفيا

هـفافليس،((والزيتونالنار"فيارقاممنوردعطلا،المسرحعلى

،المسرحفىوقىمنالرؤملطردبحاجةررئاانناوأعتقد،حقيمن

لمحىالعلمبالر.راضياتاتعلمبمخطةلانجازللرعوةرحاجةنحئانما

التربصةوزارةبدأتالتيالخطةوهي،والاعداديرةالثانوقيمدارسئا

.المدارسمنءيحدودعددفيتجربتها

صياغتكقىاءوالغدنناالوقهلىبفهـنوناستلع!انتلكاناللبمهض1ظن:س

ت!خه!*!ذ:جةكحاليةانماوا،فوعيةمولضرورةإليى،الملسرحي!ةاايمرض

..المجو-ةوالم!لومداتالاحمحملءأتج!فافدمئ

ه-و،بالجفإلىللموضوعا،تهامفهذا،-طحب4نظرةتلك:ص

ورةسة،والرقم،متعةاعرلمحةاان،نفسهاالفلهـمهطينيةللقضيةاتهام

سياسيكت!ابفيجفافاياجدلاانني،متعةالتعببريةوالصورة

بجفافثعورأييراودئبميكنولم،الفلسطينيةالقصبطرح

واًلرقصىةالاغنبلأفرضتوانما،ازخارفالهذهاجأاحتىموضوعي

،القضب-ةع!ناصرمناساسيكعنصرعلينفهاالمسرحيةوالحيلة

يفونافا-طبهلاااقضهةاتتناوللىمسرحية"وة.وعبجفافوالائلون

القضب-قىانينسونو،4وستوزةءمدقهؤب"اكهنفنيعملايمتعةان

والحبافناءوابالنضإلحافاةانهابه.ضىاف-انيةقضيةالفلسطبنبة

وان،!للاقتالقضيةفهي.والفداءوالفكاهةاليوبرقىوالحياة

ممتع،النضال،ءمتعةحباة،القضيةهذهطليع"،الفدائيينحياة

افحاءكلمنالشبابويستووي،أجمعالع"لموشبابشبابهميمتع

اىصفورد،لشوارعهجبر،ثورتهمصفوفالىلينضممأتىوقد،العالم

هـ-!*"امضعقىوجدواحهثوا0.1كأ.فوبحيرات،مثيلوسان

واكةيموا)رقصالغناءوفىى..اًلقضيةتلكفبىالانغماسلى

الشرقب--4الضهظمعسهراًتفى،العدلمثلفىالانغماس،واًلقتال

بدااجدلملذلك،اهلسطينيةاالقضيةمكوناتكلهافهذه،للاردن

9سىالمتعةتعوضأنابدااقصدلم.المسرحعلىكلهاتصويرهامن

عاىالعنامرهذهكلالىانظرااننىإ!ا!خربعضهافيالجفافبعضها

الفلسطينى.النضالهو..واً-دلشىء(تومقوممتعةعناصرانها

والانسمانالفلىطيئيةالقضهةبيئالعلاقةعنتفص!حاًلمرحبهبةهذء

الىتنتمىعلاقة،وجديدةشابةعللاقة..العلملأقةوهذه،أالفلسطيني

،اوناءائي!اباًلفلسطينىاارتدىن2لحظة،الراهنةاللحظة

فلسطينيوانسان،شابهلحظةالى،الشبابالىيئتميوللوضوع

مىنأطولعمرها!ضي!ة،متجددةفيمةبقضيةشابةوعلا!ة،شاب

المسرحبلأتتسمانتوخيتلذا،أجلها.نيناضلالذيشبابهاعمر

وربص(بل..اًلمتوئبةالفداءوروح،ومرح!لأقةفيه،شاببطابع

الطابعهذااستفيتوثد،الشبابيةالائدفاعاتبعضعلىايضاتئطوي

البومىبرناءجهمانلاح!تحيث،معسبراتهمفر،المشاصلمينروحمن

والغناءا)ذاتر،ا:قدواوا(:قد،اس!السةاائدوةواالتدرلبيشكل

اف"تاالتىالع:اصرعلىاالمسرحيةاشتمالانوجرتلذا،والدبكة

?صرةبالفنلاعدركلريقةأحسنالفلسعطيئيينالمناضلمينحيلامئها

.احياةالهذهحقيفقي

ا)عركى"ا-مالمرحيةع!لىالريا!للاليفلةاللدممتورةأطاكهـت:س!

نالعهتقمدلاأ."فلسطمينهيةصور"-فوعلإهاوإط!لةيف"لرحبا

لهـمبخما،ابلعة(إجالموأفلاا)نسم!حمحه!اأى،المحلذفواإلكأ-ا!ولىامللنعهـدا

؟!ىأيللىو/1..طمللكل!لأملا!الىليؤثرأنيعمغى

هـوقالمسرصيههذهلعرضص-انمةأوفقانباللإمأعتقد:ص

وتقديمالمسرحبةالارشاداتاهاتضمنتاإتلمبمالافتراحاتانجاعهوالمنصة

ا:صعلىاالطفيفةاوتعديلاتدعضحدثواكن.كبتهكم،كاملاالهص

والحرص،القوهـيااسرحامنصةاسظعدادعدمضرورةافتفصهبعضها

تضملق:،بولاسسب،!جةلاسبابالمسرحبةعرضانرازسعةعلى

ا)فثقىالحركةلانتم)تعديرلابعضان153،اقوصاالمسرحبمصلحة

مسر-بةحركةلايالاسال!جةالمقوماتلأبعدتستهبةللمبلادلاةكط

?؟رؤءبئمغنينالىالغناءأدوارلاسنادالمخرحاضطبرارقبةظلا،ناهضة

..لعرباالاطفالضسهدحذفطاىاواة"طراره،انفسهمالممثإءبئالىلا

ادوات!--!يستكملوالم،م91بوجهالمصريينالفنانينانبسببكان

أطولوقتالهسرحيئلهذهيتاحأنأ*كناوانهواطن،بهرالفني!ة

وللاجهزةللممثلينالفنيالتدريبمننوء،اعرضالاء-بحلاعدادها

الممارسة.خلالءنا)ف:يببرالتعأدواتفيهايستكمإونافنبةا

وفقسداناللفهموعددمأدنث!تلتاإيفوجينإامناللعدديمدعهانى:س

بهمجلةلهاقيمبرثثؤىالؤيل،تالطنيفهـةلد؟حورةلأرجهيتوق!د،الاألدج!اد

تلبقىالصرحيةمنهلالكهكؤنإللنىاأفي،كوالهـجزالمثلاهدانالى،المرح

اللىويرجهع،عاموثمو!ي)عهـض!وىكلف!ى-طندرجلاوبررئهياتمثاهد

الىألهاأومنالمسرحيةوجؤئيلتسث،صدبهـينللللرب!ءسحيهض*قاع!دةافيت!قهـاد

اككفرجيحدميالذياللد)اجيلبدااشديجههأقتحديبحبانهتظلمو+تلكلر..خلىهلا2

مسرحيتك؟أجزاءبحينل!لزبطاتهخهـذإههإلالاعيدةف!أميمة.الاثلج!اهفلقددانمن

،قالضوص!ف،الابداعهيءعاوءةاطوارادائماإمهثىالم!رح؟ص

ا)تمردثم..أغلالهفيالسقو!ثم،ا)ظوصفهذاداخلفالتكيف

عاشالذيالمصريالمسرحذ)كؤواعدنسفأريدانني.الاغلالعاى

أجانا.ومراليا،أحياناصريحا-بمبقيالكلاسالقهودفييئب!اممااطول

الىفق!ينتمبملا"والزيتونالنار((ءوضيحكمالذيالمنطقان

التحلبلوالاختب(رلىاو"وضوعياأولامماينتمول!:4،ا)ثمهكلمجرد

لل!ةاثق،2ار،-!ماا-!يافىوا،الف!في-بئ-لآالقضلحقا/قىالعلمي

افلسطبنبؤ،ااإساهدتتابعي!حكمالذيصممتاإنسقالاساسهذاوعلى

واشنخدمت،فيهاا)رأيوعن"-4القضحقيقةعننهايتهكيليفصح

المسرحضةالفنيةالسىماحاتمنعدداو؟لضرورةذلكلتحقيق

العلاقةهي،هاوصدةتشماهاانعلىحرصتا!مهـأ3؟ءأ

الفلسطينهالحقيقةوبين..الفلسطهئياوالانسانالحقيقةبين

.ءكانايفياوالائسان

اللتلاريخهيةوالمهصلدمات،الهكنهـبمنمهـنقلوايةالاحلصهاءاتكانلتاذااا:س

..كمةالمحلومثل،قاسمكفرمثلوالمواقف!الاحههداثوإبحضبل،أيضحلا

ا)لصور"تحلدكترتهـيبفىالهيسىأ..والخلسقالابداع!كلمنأين

؟(اللفللم!طينهية

الحن-ساةحاكمتالهبالمحكمة"حافرمنقاسمكفر:ص

كف-،بمنشريرفأبوفيهحوكمالذيالمشهدبعض،الاسراليليين

وارد1االسياسيوالبيان.ة(الرحمنعبد31-مدسجينمذكرات

معسكراتمن4ل!-ات،القا"لديلقيهوالذيالممرحيةهـتهلفي

كلصادرمنء:!م!قواةلاصحابهاالمنسوبةالاقوال،الفدائيين

لية:التاللتفسيراتراجعهذاوكل..محتلفة

وفدالوثالقيالمسرحالىمابشكلتنتسبالمسرحيةهذه-أولا

بعؤانعلىالدالةالمصادرالمنه--ةووقأل!جلأنعلىحرصت

ه،



ازماأي،اظطعةا4احقبةاتأثيرعليهالاضفيذ)ك،وثائ!قيةالمشاهد

!-فا..زةسه،ا(حه.قةهوواؤما،احقبقةكاوريا،افتراضليسمت

مزي!هقي.ل!ا4ء.فيحةا-رائرساءاىلاضفى

،راختهؤي،المسرحبةهذهءثل!يالفنيالابداعو؟هن-ثانيا

مو!وع،جددرااخىيى،افةاؤاااساووو،ةاحيلامناقىوالمضةالمتناهـد

،خورسيرسمتنمبة،المشصاهـدهذهنن!هـقفييكمنكما،4ا"سرحب

ىؤيكمس-كما،اطاوباالمسرحيز-رالطالحمهـورعاىمؤثرا"+،درا

الفلسطبء4ااقضبةمتطورةبطولة"لاءحلرسهمالمشاهدهذهخدامال!.ة

المتنهاهـدهذهخلال!نابىطلمهتاإضنطورو(لل!ر!ةالمطلقالبطل)

بهذهءممرحياي!قاعتكليمؤباأيضاإ*هنو،دنتريبطلءأنهوالاحداث

حضهاىايؤديبضظاماضفرجوأعصابووبردانفهـم(اسرإالادوات

اطببعةااست!حلاصفبمويكمن،افلسطبضكباحق51ربئراتحتا)ثورةعاى

.المؤلفمنا:فيواكأاالمشاهدهـذهربنءناةلمسطينياا!!تربالانه،فيقى

فوقا!كما!االعملله"ضعأدوات3ءيرهاءحاشى،!ىالهذهالى"ءخدامياان

سلمق،مقصوداأءراًكان،احقيق!ب---كأاالمشاهدولبعض،ا-سحا

.4افىصفوقاحقيقةاز،ئمبرلصفء!ي،!-قءااىابر،لاضطقة

نجيدلماوللكلننمل،اللفهـلإناالمندظمية1زوايهاأغهـللبسبهلت:س

الهما،الملخإفىم!كا%نا..الاسرا!يليالمواطن001اللم!ادي"ال!لدمإني

خدي!بةيغنونالهـي!،!دمنجه!ااعةفىتهمخهلتايعرضااافي!ضخ!ممةلمحهفىالا

المبكى؟ئ!حلعندالملسالادأرضفي1امل!

ذلك.متهلىدة4أوصذاتءعقدةقضية،أخرىقضهـة.لمك:بر

ا،الب!اربرجاء،اوللةفيمالةبهمغرر"واطنوجودافتراضان

المسكبرية،المؤسسعةبأضاليمامطلقاحكماءامحكواسرالبلفيويهيش

المذنب،موفءفيبرىءثمومن،وافحقبقمنالحمقءنتماما/اعمي

للبناءالعلمياتحليلامعحتىيس!ننقيملا..رومازمضكبمافتراضهو

ى1ايكونونمااقرباسرائسلدولمنرعاياان،لاسرائهلالصميونن

مهءاحتهم،الجزازرفييعثونكانواإناذاالمستءمرينالمستوطنين

ء--ع4ومتنامض،دالضرورةالالستعماريمنالامادو)قىابمسياسمنمرتجطة

ئاديهبىاسمراللارعايابا):س-كأالامالمولةوا،الاصاجببنالبالداهـل

س!كانانيعئيلاهذاوطبعا.و-الفاوهااًمبوكا..العالميةا-لأالامبريا

مجتهعهماناو،واحدةؤئةاوطبقةأوالئاسمنواصدنوعابراليل

كثيرةروة:،قضاتفثمة،الض!ىعلىالامرانما،المتناقضاتيصفلا

ليسمتو!3:ها،اضافهقىاطار---ععليهيغلبالذي(لمجت!عهذافىب

دوؤ.!خر?تهعأيؤيامثبلملىنها(بهتننماقيايمنااعاداتض،ؤةماتا

هـذهأء"كالأحدوجوداىاواصسدةقنيمابلمسنذلكالىأشرت

.اليهود!قراءكورسفيالضناقضات

فلتحيصينبالدمنالاهلتدمامالى1اللنهـزدفىعايملم!يللالاحظث:س

جنددتهماإللتباافددةاللىاللي!ولىيمناألهـظتداةا!نها-وللليماا،الفهـلسهـطليهنبالالىااللغ!دا1

!ودي!ةفتهاةأئهالليانهـااناواللجيمداللنمن!د1فههـموالقلدلم،ايدمه!كريدةااالا"وسمسمن

غيروذل!ك)إمنبدةوأصهبحدتان!!الانسساجوهرهلاعنان!حدرفتعربقى

هاتإننمإرضلىلح!"ءلطللللبأناللتشدظجحسياالمنهيماوكاد..(قصددك

لهيستاريخه!ملانحليث،اللخإنمهـنبإمااللعللاقلآوا"الشلخإميين

المسذل!مدين)بهيقحسمدثلما..اسا"ليلفىحهدثلمدامصغهراًنمخلاالا

لمهيجميهىرا+لهأثهـبرءن،إلدعربواالديهههودوب!ين..امإاأوالمسيهعيمحإيين

يهـة.الإسثتلعدماو!سهمومابه!سحو!المه/1الاجنبي

اقييأنأأربدوافي((تاليانمل))لشأنخلطحلأثانر4اعاملم:ص

التىاقضيمناالىاقاتلازء!بقى،اوطناالىاواطنانشمهعنسؤالا

علىا)بطلباءتبارهابذانهااةف-ةاطرح2أنأردتأنا.نح!ا.لداًفع

نأعلىمادرالمسرحوؤن،اعكىالا(بطالاالمنصمنؤوقتتضهنان

قىترىا-طحيةاالنظرةو)ول..أداطرحتهامابعكبرأفكرةا.لطرح

،ثضجمت"علىالانهانالاحجو.:هـويحبثانس،نبكأأكثرءفحىذلك

النشاسمشاعرأستقطبأننجةيفييكنلملاني،أفعلمهامماوهـو

اقضيةاصوتيدوىأنالىؤ"ءدتوانما،ويرمههفطيقاومبطلحول

صوتيدويأن،ص!يدمنصعياءخم!موأء،دنطأبغاء!اصء"تاءكاا

انفهم،بهميحدقايذياخمطراالىوي!نبههماجه!راليوقظالقضية

على..عواطفهمبءتدرلالانه4ازسانبأكثرهنحىهذاانواعتبرت

.وسهكونكا"برلخطر!تماعرهميسشفزوانما،كانما

المهرحالىصابمحسلهزوحسبالمسرصحيهىةهلاددامتما:س

عيته-لعربانمحن-نمعهيشىلمنهاطللما!لهرفافلمها..بريلىاللشي1

..والمجلاتلهـحىحفاقثو،لحيوميجههةا!-دازصاقلىندعهـيثيها..ل!فضرجهةا

؟الاعللاموأجمهزة..الكلبوفى

4.ابفامممطينبالعورةعالمبةعرالكثف..ورسحبتي!ممنان:بر

ا)دفيلدسطليهنيةاشورةاوا،الملإةعالورةللااصبريهاليةمطدي!ةةنولىكل:س

إيلمن.أللعهااالممورةحمنبرءانهاطن

اثعوبااءننرأفات-دعيموثيعقىاممرحيةاو)كن.صءجح:ص

اتياي!ةالقضتحليلان،الفلسطب."الثورةاعااء4وؤ،مو،المختافة

كمسا؟اعالمببمناالثورةمنالصحيحموفعهافيرضع،1اممرحبةاتقدء4

ااممحيحة:ضمجابةالالى..امض-ياانتماوهكانأياالمتفرجؤ!ايوقظ

وانتمسا!وه،الفلسطينيالمغتربشخصباقى"حليما،للقضب"والثورإة

9كيتكافحاتيااقوىاكلالىماؤهاًنت..مغتربهوحيثمناعالمبما

الكشففيمس،هم"ممرحيتيان.."بشريمنا"ي!نلمسع*ض!العالميكون

المةاصر.الانساننفسىفياالاغترابكوامنءن

،الفدلههطذيف"1ادئفدفسيدة1صننهـلايهمنواحددةمسرحلبهـتيكإبرككا:س

ممغهها؟أنتاتخلق-ئهالذيالهخاصاللوللعهوما

تحليلتوخيتلقد،خاصموقعفيتقعءسرحينعياناعتقد:ص

تناولهاتجنبوتوخ!بت،انارااطلورموقعمنافلم!طبنبلآااقضيةا

القضيمنلمذه"ابمستقبلالتبشيرتجنبتاننيكما..خارجهامن

زء-لمي.المسرحيتيالدبهروتقديرياحتبراءياءع-

ميمتهكنطاقف!اذلكيدخلاملا؟صإملبت!همادجكدبهـتلملاذا:لس

مسرص!ما؟ككلاودلب

وبا-قاط،!داخل!منللقض-4العلميب،اتحلبلاكتفبت:ص

فلسطين.وركلةلحلوحيدكعنوانالمسلحلالضفاشعارعلىا)ة.وء

المشكمللةحللبمهد..لىدلدلتلاأريخدلدهفنتهبهقىقيهمةثهـمة:لأهدلس

الفلسطهيهـنإكأأ

للعورةالكلوفتخيرشب!ئاتفقدلاالمبرحيةهذه:ص

بمدالا،باهتقىذكرىيصبحلنألسياسينسيجهالان،ألفلصطيئميمن

..شريفابوشخصيمنانكما،بزمنالاستعماريةالاثكالكلزوال

المفتربالعربيللمواطنالوثائقيةا!صوراحدىبعهـيدزمنالىستكل

الصريحةوللمصلمحمن،الغاثفمنالقوةد"وياتافيراًؤيهثرتؤءالمفى

عنالمغترباالعرجمباالانسانصورة!هاوهـبقى.اًلاستعمارول؟القوى

عنيغتربشريفلبروأن،العا"ياالطابعذاتالاوروبيمنالحضارة

لغتهبرجلأشمبه،الع!ابرالطابرعذيافيرياالعالموصرحأسر

بالقدرباقهذاكل..الانكلبزلمحاربةالاءريقتضبهبينماانكليزيمن

..عئهالمسرحب4تعبرايذي

!خالاغهـترابخطألط..اللحسلمايك!1مهحهمودالملمثللاحظ:س

ويهتلبادلان..ويتهـلازمانيتدمث!،بكان..!هـحماجتدكقىاللعلااللة1فلكرةدواكب

..لصفهماعنكمهبي،را

كأنجتمنذواضحمن"سوحباتيفىنيالاغ!راب9*رةانظفيفي:بر

إسدركبانتبدأهذهراًبالاتوفكرة،((ؤرعونسقوط((سرحب"

يكثفبرما،بنلئهلاعادةتدميرهؤءجاول،العالمؤىالفسادطل51ا

الانتهاءفيارغبمناو،إرالا.ف!.الوءثاعر،بالغررقىاص-اسمنذاك

علىتبدو،اما)موانالانسابنالمعادلمنووه،ء"حيحاماعاال!لميم
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لتخليصمحاولأانهاوأعتقد،مسرحياتيمنكلفم/مختلفةمستويات

ومراكر،العمرهذاانسان،الانسانبينقالمةمعقد،علاقةولحسبط!

،الناسغالبيةالعمرهذابانشاناعنبموانا،أ)نالمافيالطالمالطثير

ال!سورمنذمرةلاولاببثمرآلافبدخوليتيئهذاعصرنالان

بتعدادهالملونلانساناانه،العالمكيالاحداثمس.،الى..الوسطى

العنمريةمنالمنخلصالجديدالابيضا!لانسانجلنبهوالىالهائل

قيمؤخراحدثماأخطرذاك..اللاانسانيبالتفوقوالاحساس

يخ.لتشارا

المسرحبهيناللعلأقدةفيمزمثنههـةأزمةعنالم"سحكيةاكمثحفت:س

ذلك؟مهمؤوليةللقعمنعلى..اللبهملهوروابننالمصري

منعدداانبل،((ازينونواالنار))عسرحيةفقطليس:ص

نيةبسلامةادناسبعضانويذدو،الازمةهذهع،يكشفالمسرحيات

بعبءينهضأنالمفلأو،اسرحيالكاتباعاىانيطنونمدهشة

بالمؤسساتحافلعمروفيبلدفيالجماهيريالذوقلصيرمشكلةحل

هذهمثلحلبهاوالمنوط،الضخمةالميزانياتذاتارقادرةالكبرى

وممثلينكتابعدةاو،واحداءهـقنلاأواحدا!كا/باان.المشاكل

مؤسمساتولكن.اطويلاالمدىفيألاالطمذوق11لغييريس!ت!عواًان

المهمةبهذهتنهضأنتستطعواكعليمحامةوال!3والثقافةالاعلام

تعلملايبدوفيماواكنها،قليلةأعواموفيلاعملهامنبعضوهي

ابذوقتطويرواجبهممنانيعلمونلاعليهاالمهيمفلا،بعضلعلأو

وتوعي!ته.العامالرأيلجاهكواجبم"!نماما،العام

..ح!فهل!لها!ييعلرينتونواالهنلرا"عرضاكمتددادانتعلتهـقميدالا:س

أاللدماب!نيقهلاثهبهيكنلماذا..اهييرياللجيها1،اللنهرا1عهلىدليلالهـيهى

اًلمسرحاتصالازمةلمعالجةالسليمالاجراءهواحفلأ\،ظابيعص

لمن..المتجددالقديمالسؤالهنانطرحأ،وينبفي،بالجمهور

منقليلةفئةعلىالثقافيءممرحنافينعتمدنرالمافنحن؟المسرح

وصمراتهـبارتيادملاهيهماشنكمالعلىالقادريناليو!ةالصحفكراء

ارشوقمالاتيحبمعرقةتقافتهااستكمالعىقدرتفئة،المسرح

يزالماالمسرحصمهورمعكلمان.بالمسرحوالاستمتاعالصر!طالمسرحي

واالنجومالممثلينبعةربمهاراتأود،لضحكيستمتنب(امابلدنافي

لمجستمتعوااسءاررتالونالذفيأروما؟لمن،ارقصوابالغناء

ضمنال!اداتبعديدخللمالمسرحانذلك،نقيةالحةالمسرحيةباكء

خلالمنالحدوثةدخلتوكما،الطربدخلكما،للنلسالثقافية

بجهدالاالثقافيةالعاداتهذهضمنالمسرحيص؟،ولن.السينما

اننفتحبغرض،المسؤولةوالمؤسساتالاجهزة4اقثزكوعمديعلمي

النوافذاعطممننافذة،الفكروعلى،الصالمعلىاخرىنا!ذةللجمهور

مكلفةانهاتعقدالدولةاجهزةتزاإلماولكن،للحياناوتجديدااثرا

ظروفنامثلقفي،يكفيلاجهدهذا،الم!رحياتبعضبانتاحفقط

التذوقعلىالجماهيرمقدرةبتطويرالدولةا*،زةتتكفلوأنبدلا

فيوالانغماسعالاستظعلىبالقدرةاءما!رإوتس!ليح،المرحي

ناكما،لازمةوديمقراطيةحضاريةخطوةهذهان،المسرحيالجدل

فاناعداد،نفسهالمسرحفنعلىالاثروأعمقاءلملهسيكونانجازها

ومن،مسرحيةدارانشاءمنبكثيرافضلالمسرحلتذوقمواطنألف

.مسرحياتعلها-،ج

وعيرهمالاشتراكيالالحادمنالمنطوينالمثقفينبعضتكفللقد

،العمالمنبجماهيربالاتصال"والزيتونالنار"مسرحيةعرضاثناء

لهم،التذاكراثمانلتخععىالمسرحوبدكوة،ا"مالمسرحيةوبتحبيذ

اكثرهم،لالعطآلافودينبالذاتالممرحيةهذه!/قنطرةفيلكفبنوا

مسطردمنطقةنصيبوكان،حيالهمفيمرةلا،1،المسرحيشاهدون

كورينمشىالمتطوعونهؤلافيفقام،اًاصانععمال7ءنمتؤجآلافخمسة

أجميعوبالنس!بةوباستمرارأوسعنطاقعلى.بهت،ومأن/ينبفيكانبما

قامالذيالجهداناعتقدلا.!واناالمسرح!ئةأجهزة،المسرحيات

الصفيعالجهدهووأنما،مفتعلجهدالمصددهذافيالمعقفونبه

هوالمصريمسرحنافبماالجم!ورنوعتفيراًن.الصحيحالمجالفي

الفنية.المسرحمشاكلمنلعديدالسحريالحل

اريةالاداالاجهزةعنطقفيئامهلللغيييراجراءههذاي!طهلدبالا:س

مهحنان؟المهسرحلمهمةجمديدافيمهـايتطدللبالا..المصريالمسرحفي

الهفهضيةعينمسرحهياتللاتأتتالملاالوسهمفياللعرضيأنالامورعجهيبم

..فهـقطواحدد؟ميسرحيةسوىالمولمهذايهعرضولا..الفهـلسطينية

!إقائمةزالتماللفهـلسهـمطهيحنيمهةلال!لثيلةانركم

،المسرحفنونطوررلتغييرالمعريونالفنانونيطمهحبينما:-

واهـوزعوالمنظمالمنتجمقامتقومالتيالاداريةالاجهزةبانيرلطمون

مناكثرعلىلقدرولا،المسرصاتبعضانتاحمنأكثرالىتطمحلا

،كاجهـزة،فطمسارحناتفكرلمفمثلاعملها،ونظام.لكوينهابحكمذلك

نحوالا"ورتوجيهعنفضلا،المصريالمسرحلفنماستقبلتوقيفي

ميكانيكية!ازدهازبعديحدثفمثلا.الممنرحيةا)توقعاتهذهاستقبال

نفسه،افنافيارهاصاتوبرمحد،الشينبصتراتالعالمفيالم!مرح

مسرح!لفناثقافيةاالحركةمن4ولزي،الصحففيوتودعات

كل!سرحاكبروهو،القوميالمسرحيفاجاانيحدث،ميكانيكيامتطور

أجهزته/انفيكتثصف،والزقيونكالنلربصرحية،العربيالشرقفي

المسرحتقديمطريقةفيتجدانككما،تنفبهاعلىقادرةغيرالالية

فىااو،المئصةعلىوضعهافيالمشكورجهدهنوعيةوفي،للم!مرحية

يا،،تمسربمنيقدمما-بينيميزلاالمسرحان،للجمهدرتزكيتها

فييساهمأن،عليهيجبلااو،عليهيجبكاناذامايدركلاانه

يصخذلااي،الحدلثةالاساليبالخاذفيأو،المسرحآليةتطورو

الفتورمننوءايعكس"ما،الموضوعهذافيخاصارأيااوموقفا

حيادياموففايتخذانهحيثيقدمهااثيالفنانواعلكلبالسبة

الحركةعلىالحيادهذافينعكس،فنيمجالأيفيالمتغيناسبلا

وأمامسرحيةرزكيقدانهاالعجيبحيادهامنبلغافتيالثقافية

فنمنمانوعتزكيةالىالدففهذاتتجاوزلاولكن،أخرىتزكيلا

فيالمستقبل،بالمسرحخليقهوءافحصالىأو،تزكيتهعدمأوالمسرح

افتورواالحياد!ذاانكما..اساليبمنيتبناهانبهيجدرلاوما

تقدب!م!ألةعلى((والزيونالنار))مسر!ةفيأيفاانسحب

المسرحلثابوادالهاقيخفيذهاومنوطبارزةرليسيةادواربلامسرحية

المتجارسميازللجهل-كناماشيءوهو،الكبارممثليهدونالقومي

هـرحمنثمرتهاالتجربةهذهتثمررحيثعليهلهلميقاوفيهرايأي

وتكوبن،وايجابياتهاسلبياتهاودراسةوتحليلها،وفح!هاالقضية

عنها.راي

الصح!فيكتيتالدتياوالشذهـاتالاتالمقداأغلبانلاحهظلتةس

أللدا!وهـةامقالعدافهـيممما،امحلاهلاشيئاتقوللا..الملسرحيهةعهـنالمحلاتاوا

لذكلةالهلمهحاتااو،اللامعةلاللتلمهـييراتبدصضالااليلههم،إلكياتاللا!يفلة

ل!فم،واوال!دقلاالدجودةفيتطلالىتصعاللنسل!لدخ!صونفه3،ططةالحل

ضىيسستهـفليهضمونآو،بمعي!متؤجيل!هأنيهـمهكئعلالهلهـفص!ونتم

المصطهلح!اتبايرصيدونه،السرحميةصنفعل!يلندصبنظري!د)يث

النيةلمحس!نفيجميضالهثتركلىنانهمغهيهر،دقهةااهـوبلابافلاللعرفي!

وئقلدير.اوةبهـحفاعدملكالااسه!تقبهافي-طمثللاللاي

واتسمع!ت،كبيرالبشوطاؤطعتالنقديةحركتناانشكلاةبر

المنفدعمودااكبكنتس!ةا5ًقمنذ،كبرةمساحةالىرقعننها

قيالوحيدالمنضظمالجهدهوكإن،((ا&وسفروز))فيالم!رحي

ذاكقبلالعقافيةناحركتوكانتإ!ناصحا!تفيالمصرحيالنقدمجال

الإفيألجاريوا..كانمابنوالمقارنة،المسرحبفنتعبالاالتارمخ

"جا!فيالثقافيةالحركةخطتهالذيالكببرالانجازحجمتثبت

!فالمسرحيةالحركةعلىذلكآثارفانعكس،اررسحبفنالاهتممام

،!صاكؤوميةمسارحنشوءعواملاحدفكان،كلهاالعربيةالبلدان
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..مسرحيةوفنيةعلميةمكتبةالحقبأهذهفياتكولتقدانهعنفضللا

المستقبل.الىتنتيردلالةلهالمحان،صغيرا/حج!هإكانم!مل

عامة،الثفافيةوالحركة،خاصةالنقديةالحركةينالصماانغير

علىكلاالمرحيةالحركةتنتجهاالتيالنرحبباتلفحصنزالماانها

،المرحلفن15--!ااوا!لسفيلميم1بدسدلالتحمولم،حدة

مستقيله،فسنننرف!ولم،دنيةأو!كريهكنياراتالفنهذاتدرسو)م!(

المرحيةا!نهضةظاهرةنبحتولم،انجازالهانماملرعة!يدؤدرولم

!يبمثيلاتهاابطلهرةهذهعلافاتتحللولمالثفا!يها!حركةمنكجز،

ننتجههالمسرحيءالابداعنوعيةديتوتربحيت..ءاالعربالعالم

الصعيحلمنموهالملارم..ا!كاملامنيواأفكرياا!جوحولهمنولصنع

واالتصضيصاكهيدراسةشجاوزلمكدلك6الصحيحالأدجاه!ي

ينبع:توجيها،الانتاجأساليبو!وجيهدحلإلالتصدىوالاخراخ

.والجمهورالفنبين!دامعبرالمحتكون..نن!املور!ي!عديرمن

؟للانأللكتبمهاداةس

شخصارهاق"نبن!ماشعوولعلي،الانسيئااكتبلا:ص

سنيخلالطرحتلاننيذلك،سمعايعيرهلاسخصمعحوارايدير

ني1غير،الثقافيةالحركةدم!كهاساحهعلىمسالللمسرحي1انتاجي

تيبلورأمةتاجالفناناناعتفادكيومي!نن!افمياجواباعنهاأنلقلم

منالحوارمناخصنععلىدادرةمتكاملةثقالمحيةحركةاليالعامةا!كارها

انتقافيةحركتنااناشعرولكني،الفنانءوهبةلمحيهنتالمقالصهءكي

ناويقلقت!لمضنيواتا6حواروأزمة..واتصالتواصلازمهلعاني

يغضونثه!،كلسرحيميالاهونبالوجهيههـتمونالمتمفينمعظماحد

عنالكهربائيالتياربقطعاشبهذلك،الاهمالوجوهبعضعنالنطر

مساللهامة،منأثيرهبماأكراهنمتانئقالمحيةالحبركةانلو.مكتبي

مهقي.فيوساعدتنيفكريواذكت،اقوىبشكلمكبيالاضاءت

شبهاوالمقطوعالحوارعبارةعليهاطلفتلماامثلةساضرب

أئيرأنادمثلا،وبب!الثقافيةالحركةمنالابرراجزءابينالمفطوع

أثرت؟691سنةففي:بعينهاأوماتفيمسرحي!يسيالسية!ضه،يا

،بغدادا)))حلاقفيالمواطنتدالشماسيةوالأيجابيةالسلإ.4!حمية

مواجهةاساليبعرىالثورةفرورةانرت؟6!اسنةووكي

6691سنةوفي،((الحلبيسليمان))فيدجديدهابهدفالاسيعمار

هـنا)يهأدتوماالعربيةالتورفيال!وىبينالو!يعةقضيةاثرت

اخمدتكما،القوىهـتهسلبياتأيقطتمتبادلةدمويةلصفيات

وكانالامرحيةأكتبلموهكذا.((الزيرسالم))ديايجابياتها

العربيةالامةدضماياوءواكبة،عامةشاسيةف-لمةاتارةهنهاهدلمحي

بمسرحيالثقافيةللحركةالاكيرالجز*اهتماموجدتذلكو"ء،بأسنها

ليبرأنأ/توقعانني.شكليومعطمهاأهميةأووأمورعلىينصب

تلكالىالجمهوروطريق،الجمهوراىاطريقيارفافيةاالحركة

الببهرميتماليتحققذلكبعينها،لحظةفيرتهـااالتيالقضادإ

ومن.اللحطاتتلكديالزواياهذهمنالقوميالتفكيراثراءمن

تحليلجدوى،اليومحتىجواباعنهااجنولمألقيتلااليالمسالل

اتخاذاو،النشخصيةمسرحخلالمنالعصريةالقوميةالنئصخصية

التشكيلأو،اللغةاستخداماتاو،المسرحيللتغريباطاراالراث

عسكر))الشعبيالفارساستخداماو،المستقبللمسرحالواجب

منانكما،الواسعةللجما!رالتعليميالمسرحصيطةفي((وحرامية

الحرهـرةمعالمحوارخلالمنإطويرهالطريقاأجدلاالتنيالاسئلة

اللقاءاهميةاو،االمسرحيالجمهورنوبةت!غييرأهمية،الثقافية

المحليةالبيئةتجاوزأهميةأو،العالميالم!رحفيالحديثةبالاشكال

والكييرءثإملعرجم!طابعذاتقضاياللنحالاحيانبعضفي

لم...وقوامهمسرحيصلبتشكلانهااعتقدوالتيالمحوريةالقضايا

علإه!،يدهاالمثقاقيهللحركأالاكبرالحجمئضع

علمىوتدلناممرفي4الثقافيالحركةتنتكلالننيالخههـائسومن

سوىالمسرحيالانتاجعلىيعلقلاانه،النواحيبعضفيفصورها

"ترمسرحنااناف!نرضنااذااتاحينفي،ءنمختصمسرحييننقاد

نجد!ال!ا،إمعوالمصالسياسةصميموفي،الفكرص!فيقضايا

دارساوسياسيكاتباومف!رعليهبالتمليقيهتمألاالغريبمنانه

انما،العالمانحاءفي/كلانهوأعتقد،المجتمعفيباحتاوللفلسفة

..الفنيةاحركةامعالحوارفيالمثقفينانواعكلمساهمةالفنيثري

ابىلادفيالثقافيةللحركاتيصنعالذي!وهذا،بهيختصفيماكل

ولكاملها.وحدتهاالمتمدينة

والحركةالنقدمعحوارلاجراءمحاولةمنأكثرايمسقلتهماان

-ادال!تكرمواقدا!فادكانوان..ا)!نقدنقدمنون5،العقافية

عليه.أشكرهمباهتطمأعمالىقبالبالت

وقوميةليالايةكنب

يلادابدارمنشوراتمن

ان.نت

025المخنلةفلسطببنفيالمقاومةادب

كنفانىغسانتأليف

002فلسطيندولةاقتراح

الدينبهاءاحممدتأليف

005الصيئيالسوفببلايالنزاع

طرابيشيجورجتأليف

2.مال!بتكونغانتصرهكذا

نشاطيريمونترجمة

053الثالراالفكر،الكواكبي

علامةعلىترجمة

045كوباثورة

كاستروفيدل

035ء-/يتكلمكاسترو

لسحابفكتورترجمة

05؟اشتراكيةتجارب

طرابيشيجورجترجممة

001الاشتراكية5االمراة

طرابيشيجورجترجمةا؟2

(..لامربكايلاخرالو!

الخراطادوارترجمة

002العصابكحرب

غيفاراارنسشوتأليفلأ

003الفيتنلايةالمقاومةقصة

وآخرونجيابالجنرال

ا؟


