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برلينفي(لعالميالمسرحاسبوع

بيضونفاروقالدكتوربقلم

ءوخاصبرلينفياالعاملهذاالفنيالمهرجانانفيهريبلامط

-اريخفيهاماانعطافاحقققدخلالهاقيمالذيالعالميالمسرحاسبوع

نابضةحيةبصورعرضمنالسابقفييحققهلمماوحققالمهرجان

بتعدد،وتجديداتهبتطورهالانعليههوكماا،عالميالمسرحعن

الدائم.تجددهعلامةهـووالذيالكبيروبطموحهوالوانهمذاه!به

اتتدةءمسرحي!فرقبرلب-نفيتلتقيمرةولاول

وفرررصاايوغسلاف!من:مختالفةسيالسيةمداهبداتبلرا!من

ا-ىادفعايدفعناماوهذا..الاميركيةالمتحد"والولاياتطانباوبر

هذاشاهدناهكما"العابرالمسرحاسمبوع"عن،المسرحعنالحديث

برلين.فيالعام

الم!مرحيةحقائبهحائلا،برلينئالىيلاليع!منالسهل.ئوليس

ءرفهاالتيالمسرحيةالانطلاقةحق!بقةيئسىانيلالهونكلومسرحيا-ده

بريختبرتولداسماءالثفهاهعلىترددتعندماهذاقرننافيالمسرح

واسم"نسابلاوال!رلبر"الشهيرةوفرقتهالمسرحيةومدرسته

كابفيهاتتذمذالتىالمسرحبةومدرستهوتجديداتهبيسكاثوراريفن

وغيرهما.ولبامسوتنسيهيللرارثرامثالمنشهيرونمسرحيون

بىلرلينالانتصاراتتلكالقرنهذامنالاولىالشطرعرفولثن

ولئسن،الاوروبيةالبلدانفيوخاصةا!مابرالمممرحملىاءررتالتي

وراًءهاوت!ركتالم!رحاهمالىومدوستهآثارهبوإختفىقةحملت

الكبراًوبرالذهولممزوجااعجابااو،الشدلدبلاعجابممزوجى"دهشة

عباقرةبعدفيماليهجاءجارفا،تيارااصبحانلبثماانطباعا

18فبمهمكلظوروانبلانشوفوخاصةوباروهـيلارامثالمنآخرون

سبيلعلىمنهماذكرمسرحيونوكتاب،الخاصةمدرسممتهببؤلسسبعدء

لثئنقول،فايسوبيترغاتيارمانالحصرسبلعلىوليسالمثال

تحتفي"تجددللمسرحمئطلقامباشرةوبعدهالحربقبلبرلينكانت

اليساريرةبسكاتوروال!عزاماتالبرخشيةالديالكتبكطرقاتمعاول

فىخدم"واداةالجماهبولتوعيةاداةهوانماالممرءبانوايمانهما

وهمؤم!االحادةور(كلهاعناًللإماهيرلالهاءوس!لمةوليسالثورةا

منوراءالمددتنتظراصبحتقدالسبعيناتليني!فان،الاساسية

محنطةمسارحمعظمهافيممسارحعلىتعثرواصبحت،الحدود

ضخمة.حكومبكأمعوناتتساندها،جدبدالثيثاقدمتانندر،تقلإدبة

المعوذةجاءتهماةزمجريء،مجددجديدمسرحهئاكاوهناكلهروان

بدل..ويئذريهددسوطوكان!امتمنعة،متباطثة،مترددةاحكوميةا

اًمومهىلا.المممارءوورهالىاجههورايزحفح!نفىويدعميشجعان

يلعبو؟الاالمسؤولينعلىويضغطبلولدعمويصفقيشجع

ه-هـاالى.الانتخاباتفبىالثمنقبضواوالانالمادبةالمعونةبسوط

.السبببناتفيلرلينفى*موروصلتالحد

مسرحية!!مانندرماليامدءوممحافظتقليدي3مسرجهةمق

ج!ة؟من،عنهالتحنمطتهمةلدكمفقطملتزماسلوبوفىجريثة

ويعرضملهميهوتلامذتهبريحتفييرىملهممجمدشابمسرحاخرى
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"والموتالدرويش)ء
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!اشهرتهتدلميممسحياحدثاقمهبحانتينماارداعفيمرحيات

..الحدودوراءمط

حمبممنهابدلاالببىلرونيالممرحعنوضعمسرحيةمقدمةكانتتلك

.الخارجمنجديدمددمنجاءنالماالتعرءرقبلنظرنا

اربانسوبرئصلستهاالفرنسي"الثمسبمسرح)ءا،لاولنبدا

المسر-تعرفتمكلىدهـماصعقتانها":لناقالتالتيموفكين

فسعالمسرحهذاثاهدتعندمامباركةبدهشةواصيبتالبريخش%

."احينامنذذلكعرفتطريقهاوبانها،فرن!ا

أكاداالمسرحتفهممسرحيةفرقةخلقعلىعملتاحيناذلكومند

خلف،فيتساهمجماعهروكعمل،بهمتائراوليسالصمهورفيللتاثير

كلفيتنطلقبلوالسابلقونالغيرحققهبماالاكتفاءترفضعة.

فيالاراةبالتضاربولاوبا)وقتوبالعناءبالتقابدعابئةعيرارججارب

ومحد!خلاقاص!زااضضارباهذامعتبرةبلالجماعةهدهقلب مي

التجريد!":متنوعولتكنيك،مختلفةو"جماليات،جديدةلاساليب

المبالغةوفيه.بالعياةالمذضقةالد!ءقةالتفاصيلوفيه،النافذ

خلؤالىالوصولبهدفهذاكل..الموحيالاقتضابوفيه،المقصودة

ولشرفيهكمشاركاجمهوراوءمطهفييعيشبالجمهورملتصقمسرح

فقط.كمشاهد

فيخلقهساهماذاالايكونانعليهبجبمايكونلنالمسرحهذا

معوانفعالاتها،الجمهورمعوقجاربها،تفاعلهاطةبواسجماعة

شرءهوالشرطهذا،وللتطوروللتاريخللحياةوفهمها،الاحداث

معيتفاعلانامكانيا)ةكانتمهماتمكنلنالفردلان،اسالهلصي

بقدرواسعة،تجربرضهتكونولن،عةا!رولتتفالمح!كماالجمهور

والتفو"احيويةابقدروتوعهحيويته!!نولن..الجمأعةلجربة

وتجربا،احرىبعدوحفلة،يرومبعدمايو!يهالجماعةتصبهالذي

لجربة.بمد

المسرءمنالشبابورفاقها،منوثكيناريانةانطنتوهكذا

الفر!عنهاواسسكوور"فيتخفلفمسرحيةفىقةخلقفيالجامعي

ايجادفيجامحةوبرغبةالشباببحماسمدثومة،المعهـودةالمسرحية
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.الجمهورمخاطبةوفيالعملفيبجديدا صلو

قلمتيمسرحيةواول،691ع-6491عامفيالانطلاقةوكانت

"البورجوازيونعنوانهالغوركيروايةعنمأخوذةمسرحيةكانتالفرقة

اختياري!نولم،المعروفاداموفارثورللمسرحاعدهـ،"الصغار

فىيهـاراتاذمقصوداكانبل،عفويااختيارابالذاتهذهالمسرحية

بيوثر""امثالمنصغاربورجوازيينهـنفيهابماالفرقة

بورجوازيةمنتبقىماعلىوالقضاءالذاتلمحاكمةفرصة"وثلالاينا"

هذهكانتاذا.بالذاتلفرقةااعضاءنفوصفيانانيةضيمإ

للفرقةفكيفالشوانبتلكمنالنفسلتطهيبرمقصودةتجربةاذرحية

؟وكيفبورجوازيتهموعن،انافيتهمءناعض"ؤهايتخللمانكعيشان

اعضاؤهافيبام!اذا،فحسبقولاولشىفعلافرفةتصبحانلهأ

كومونة؟،هئ!جمةجوإعة،واحدةبوتقةولفوابىفيها

مسرحيةعلىالاختياروفع،اداموف-غوركيمسرحيةوبعد

كلواتقانالادوارتاديةفيالاجادةتطلبتالإي"فراكسالقائد*

وتقمصالمختلفةالنصوصوالقاءوتعبيروغناءرقصمنالمسرحاساليب

وكان.والجسد،النفسعلىتامةشطرةطرةوالبالممنوعةالادوار

منمدةوبعدعليهاويتمرنونويجربون!هاالالواربكليهتمونالممثلون

اخرىخطوةوكانت.معينلدورالممثلاختيار:الاختياريرصماكانالوقت

وحسبابدايةامنذيحددلمفالمخرج:المسرحيالعملفيجديدة

بل،غيرهاوالدورلهذاذاكاوالممثلهذاصلاحيةالخاص!رأيه

،وعلىبهيقوملكياكثريلائمهالذيالثورممالممثلتفاعلدلا.للمتظر

كانتثمالاخ!ياد.تمالشخصيوالابداعالتجربةاساس:الاساسعذا

وهي:مرموقانجياحافيهاوختالغرفةاخرجتهااخرىمسرحيات

ذاكا)نجاحالذي،"صيفليلةحلم"ومسرحية"المطبخ))سرحية

وبلمونمعبصهدفبىنوالتجربةاعملاهرصةللفرقةتاح

مالي.ضفطضهدلوفوع

الحاحوتتيئوالتمإراثتجاربوس!وفي،يومذاترمساء

زرسركتحضبرسارقدون،؟شهيئرجلانالفرقةلجم!ورقررت

اًلهدف.ومعيناضارضهنا،صة+،رثلجالالارفي،4لحراص!لهممثلإ-ن

..الجم!ورلمخاطبةءهـروب!الثررورصهـ.،-ا!*ثؤلطءنالبحثكأنهذاش

وهو"9178عام"المسرحي!لم+!ر،فيالبدايرسالتجربةهذهنتوكا

القيامبهدفليسالموضوعكذااصشب،رنموقد.الفرنسيةالثورةلام

فياساسبمفسماضاءةفبئةالر!ب!رتاريحب!ةمسرحبتتمثيل

تجاربوبمد:تاريخهفياحا!تتاكبالاخطاءمنحيحهوتالتاريخ

بواسطةالعام!هـااحداثءىضىبفرةموتشكيننةابىدةجاءتلدة

القياماي:نقدهمنمكنوا!لمهفاءبوعبرؤوا،4فبعاشوا!!رجين

الادوارتقمصعنوالابتعاد،التهميلفبموتمثيل،الممرحفيهسرح

التاريخيةالاحداثعرضبل،الخا?"لقوانبينهاالخاضعةريخيةال،.4

تطلببل،سهلبامرهدا/كنولموا!هـ.فيانوايضاحها*نقدها

4خيةتارافلامومشاهدةخا!ةبمطالعالفوالقيمامالثورةلتاريخساسة

النصوصاختبسارثمانداكال!ء،أ!ةالاوض،ععلىوالا!لأعلديدة

مننمخضماتوضحانلش،تمصام!نوالتيالضروريةأكاريخية

والذي-المهرجبدوريقومالؤي-الممثلبهاقاموتمليقاتارتجالات

حسبباختص9راو،التار،يخيةالثمخصبجاتاحدبدورايضاهوبقوم

التالية:المعادلة

ونقد.تاريخ-مرجسممثل

"9178عام"مسرحيةالنورالىخرجتشيءب!دشيئاوهكذا

وكافهالجمهوريخاطبمباشربيطاسلوبوفيجماعيلعمللنتيجة

هنويحدثه،الفرنسيةالثورةعام9178عامايضاهويعيشجمهور

فقدانوعنالمميزالظلمهـنالناشئةايض!اهمومههيارة!ممومه

فيلجوحتىتساؤلاتهوفيافكارهفيويثركه،الاجتماعيةالعدالة

..امماله

واحدوقتفياعينناامامتقعاحداثوسطنحننعيشوهكذا

وغيهم،الملوكبطمىونرى،والاضرابالجوعفنرى:الاطرافكلفي؟

تمحينالخالدةاللحظاتونعيش،منهبدلاالذيالانفجار؟نرى

فرحةوايةأالع!ذاككانعيداي:الباستيلقلعةهلىالاستيلا

-الفقراء-والمعدمون،حصلفدفالمستحيل)الفرحةتلكجمامية

والمساواةوالعدالةبالحريةثم،اولابالخبزيطالبون،يثورونالضعايا

الباستيل'قلعةفيالممثلةواكلكيةالطغاةقلاعاعتىليحطموا،لانيا

جمهورالىفجل!7لقلبف؟بل،متفرجيننبقلماننفرصهبئنحن

وراينا،الملكمناوراتورأينا،الجميمفوحةويشاركويفنيىهي

رايناثم..ايضامصالحهاعلىتخافبدأتالتيالبورجوازيةمنورات

الشعبمجد!واعلاءالامامالىاكثرخطوةالثورةوققدم،الملكحرب

الثورةعلىاخاربماضغطرأيناثم.والتشريعيةالعستوريةالسلطةكل

المتإمرينوتإمرالثورةعلىالقضاءبهدفالحدودعلىالصوشوتجيم

حدعندوايقافهاالثورةهذهلاجهاضوالراسمالينالبورجوازيين

نايجبالنظاموباسمالقانونفب!اسم.والنظامالقالونحجةكحت

..باري!روغيرهافيالمعركةهذهبضحاياسمعناثم..الثورةتنتهي

طبقةاولانه2يستغلهاميبالثورةيقوموالمالممدرونالذقراء

..يحدموالكيبهايقومواولممديهق

الدائمة،بالثورةيناديوهومارابولجانالثائرسمعنالم

طريقايرىولاالشعباجلمنالثورة،المالوراسالاضاععلىالثورة

الاهلية.الحربفيالالتحقيقها

الاحعلأ3قلبوفيممثليهومعالشمسمسرحوسطعشناههذاكل

خطهافيتتفقكانتوان*ساليبمخهلملففيمئ!يءكلوشاه!فا



الاغانيالىواستمعنا..لناوالبسيطةالمباشرةالمخاطبةايالرتيب

تنفجرالثورةرايناثمالاستبدادمظاهرورايناالجماهيررقصوشاهشا

فيوليست،ممناقعحقيقيةاحداثوسصنجبشاننااليئاوحيل

وت-تبعدننساهلكيعابرةمتعةبعدمنهنخرجاعتياديمرح

قصير.

وزملالهاوثكرهااريانةايديعلىالحارالضغط.نالانتمكنولم

وثورةالانسانيةتاريخمنحاسمةمرخلةلنااضاءتلانهاوتهنئتها

والعدالة،والمساواةالحريةفيبحقوقهوتمسكهظالميهعلىالانسان

اذاالامساواةواقعةولاممكنةعدالةولاحقيقيةحريةلاانويقينه

والاستغلال.المألرأسعبوديةمناقتصادياتحرر

تجديدمنحملهمابكلالفرنسي"الثمسمسرح"تركناماواذا

الىلننتقل،واحدآنفيوالمعبدالبيطالمباشروباسلوبهجعبتهفي

اليوغسلافيالممرحوهوالمسابقعنالاخلافكليضتلفآخرم!مرح

آض.وفياسلوباخرىنواحفياهميتهنلمسوالذي"212اتلييه"

أالآفاقفيصيتهذاعوالذي"212"الانلييهعنكعرفماذا

فيصالةعملهوار:!أ5691عياماسس،المهدحديثمممرحانه

.العددبهذاسمهتولذلك،مقعدا212احتوتصغيرةمتواضعة

لقاءنقطةالصغيرمسرحهمجعلالبدايرصةمنذاروسسينهدفوكان

الىاملاسبكلالمسرحفيالمسرحيةوالمذاهبالفهـريةالتياراتلمغتلف

بالخطولاالحكوميةبالرقابةعابئينغيرالعبثومسرحالسياسيالسرح

والفنيينالادباءوتضمافرالمبذولةالجهودوبفضل.المفروضالسعياسي

بداالحكومةترلمبحيثطريقهشقمنالم!مرحهذاتمكنوالممثلين

مقعد،00.4يحويلهجديدمبنىوتخصيعىلهالمساعدةيدمدمن

212"اتليه"المسرحواصبعاللازمالفنيبالمتادمجهزاحديثاوم!عرحا

*دبيةالنصوصىوؤواًءةالشعرلالقاءامسياتوخصصت،للادبمنبرا

عرضوثم!فبوهفيالنقدلاذعةخفيفةصمرحياتعرضالىبالاصمافة

واداموفوغيرهم،وسارقروممامووبيكيتلاونسثوالمعاصرةالممرحياتاهم

المعرح،قامكمااجانبفنلالينالىعديدةمراتفي*خراجواسند

اهم6791مامواتح،الخارجفيناجحةبجوكلت،صيتهذياعبعد

سبتمبر()شهرفىسنةكليجريوالذكماالعوليةالمسرحمصحافات

المصروفاماتبادارةثحتالبيثافتحتاسموالمعروفايول

ال!ولونيالمسرحيفرلةذكرمنلنابدلا.وهناسيربوفيو!ن

كذلك!سرح،المهرجانهذافياشتركتوالتؤغروتوفسكيياريالكبير

وغيرهما)"4برا"الىنسبة)،(البراضديفادالو"ومسرح،اللفينخ

عاسأ.المعروفهالممرحيةالفرقمن

للادتومنبرارائدامسرحااليوغسلافيالمسرحهذااصبحوثى

اماممؤسسوهوضعهرئيسىهامهدفهتحقيقمنايضاتمكنفانه

للادهمولتاريبئلمجتممهم2ةمرسرحهمجعلوهوالبدايةمنذاهينهم

لهالموغسلاف!بونيشعوالذيوالحبوالفخرالعزةبكل،شعبهموعصاكا

فقطمت"خامسرحافقطيكنلم"212فالانليه"اًذا.وحمهمتجاه

كلمتلهفاالضاكانبل.الخارجمنالقادمةلةالف!الت!اراتعلى

والتطوراتللاحداثوالحافلالنزيهواك،رلخ*دبيتراثهعلىالتهلف

وجعلهوبعثهاحمائهليومسطهماصالحمكلعليهكمساوحر،الهامة

شصو!تاريمالاذهانالىمعبداالاعص،اماملاررابالحماةنابضا

!،اكاسمنوادببرالنكسح!منا!ممرعرفتالتيالمنطقةهذه

.والحروب

الشهرةولهذه،منهابدلا3المسرهذاعنتعرلفكلمةقلككانت

فىح!لت"منالمسرحمأتمنال!وجعبتهوفىدرلبنالىناحا

"خرون2ومج!لالمنالجب!الات"ومن"ارخنازدرسصاق"الى،"القبو

الدرويش)،:وهمابالتهصبللوما"ضسنتع!هامتعؤ،مسرحشنالى

مردسى،امس!اليوفسلافهـ،الكال!الةر"عز؟الماخوذة"والموت

مييهز،سمهاليوفت!ثربوريسلوفالكثبللمرحاعدهاوقدسلحونتمز،

،أ

7س؟لأيم3فيأد-ل!!ع-يرشلأ

ير.؟خس-سكا!ورض-!3يمشضكالا-!-!-+"6شكا-

س.3!؟-؟س!ير"13!3!صكا7ير!ير-إ"-3+فيح!!*شص3

7ى-ءلألا-*كل+كأسثن

كا!.؟خء7لالالاكا--ءلأ!كأ:-بر،

-6لا-!!في!ء-،!-فيارريربمء3ئن

ل!قييزير؟-!يرخ73--8--!؟6!يرلافيكا

سء:-+يرفيخشكا!3+دءكا-كا"خترص3ء.2ء،برل!3ولةتر!!كا-لأ

!ى-ة-3س!كايزتررل!!7"،في!يئءفئصلأ+سفيءدش6ء*!"،-دش!؟نر

ء37:"بزبربرلألا.يزك!جبر!:-ءطهيزبز"7ؤ!ئر!ننشكا-*ة

.!--د؟صظبننرع؟س،7+!ص!؟ئرتنلأ!في!ح!!،يرصيتخ!.".!+يررزكاة

ع..-لأ6+فيقيتجك!لا!نن-*زرعبهر!تنيخ!ئغخ!يزإعئر3-،-ل!

لا--لايز؟ن!+ممؤزرفي؟رزفي!في!طماءدكأ!!!ؤش!

ش7؟؟يزنميمبمبى.3قينرد؟لايز3!ذفي.كا!؟-يىبر2خير-:تر-تن*!3

.-*!ج؟!كا!.+ل!!!آظ!لإسنجيريز"ينلأخلا"5برننفيبزبزيخئر!

؟..--..إ؟*في3ئي!3زر"فيفيبم؟7-00صنرش!!يركأ

ش؟3خس-*-*-3ء7نر"،كا3دص؟6-شيرء!!.3عء":6ل!؟تر!!-:!؟.ء-شأ،بن+سبريزسيمبركا-لا

6لا-لأبر--3.ء-ء3!33-لأد"+كا3"--ع3لاى7ء-بر!!!كاس"خيمير*لأنر،ثج!؟جم!ضدش.!

.-3*ة*ء،!برلاى.دكأكالملاد--كالا-ع.3فى3بر-.-برء/"3لأفي!ئن،فينرء-؟!!،ل!--3،لأ-:كا-س!قي:ص!كأيز:ئميم"نخ؟فيلأ؟ط!تيء!كته!كش!2صلإس.

-في-كا:!د!!د6+7ش-.3"ىكا3-!.!فيلا؟قي-+-ش-بزخصلايم::+*نر.!؟!،لا.3+:لاخ!يركا؟!م!قييرخكايرعبرور!شمحيم-برتر3؟-.

سكأ---لأل!!!،-دلا..-3،كا!33لاعلا-3-خكا؟-3د7كأ3-!سصص.-33إكا*"ل!!رز!-غ*!*في-،!ش!س*-يم-3

بن73.:3علأ*!،.+!+-كالم6-شل!-يم!ثش.؟لا-يردء؟د،كا7لاصخ!.د..لا--ءلأ:3"-.ل!ن-"ءلإظتر؟."ج!ير:يزيز؟ئر؟زر6س-

ل!؟--!ص؟3و-ء--!!4+*تجءبر-.لالا--سبزكالا.كا.كا3كا؟.-خبر*ءلأ-بمنلمئربهبمة*3!لا-*زو*بر3*!يخ!ير؟ئردخ!يركانرئجتر*خ

خح--د-ط..!ء؟برسنرخ،زر--يرير3خ00---.-.-!-ءلاتر+ير--لاقي-"7-3صكالا6شش-س-

الوحيدظ"ايمرةءير"

!*!

غومبروفيش""الكبيرالبولونيالكاتب"اوبرة"هيوالثانية

مسرحيأبحقتعتبروالتي"والموتيشالدرو"بمسرحيةو)نندا

مخرجيولاالفرقةرئيسيكفولم،بالمئةمثةيوغسلافيةوطنية

وتبرأمنهمعن!عةتتحثمسرحيةفهي.عنهاالتحدثعن

يوغسلافبفيلاقتولقدبالالوانحافلت!اريخياطارفياحدالها

نورالديزاحمدالشيخعنالمسرحيةهذهتتحدثالنظيرمنقطعنجاحا

في،(لوورنيا"قرىمننائيةفريةفيعزلتهفييبيشكانالذي

مزبعيداورعاتقيا،للهمتعبدا،عشرالثامناوالسابعالقرن

يكوكفيةماكاحسنالآخرةلحياة*فاتهبكلومنصرفاالدنياالحياة

فورالديزاحمدالشيخينتزعماشيءيعع!وفجاة.الدراويشمن

مليواقبالهالحياةعنانمرافهومن،ذاكوامنههذاسلامهمناسراعا

باليزجهاروناخيهعلىيقبضعندماهذايحث..والايمانالققى

الدفيابالنممبا-الحياةتبداحينئذ.ال!جنقلعةفيوعدواناظلما

ماسيهاواحزانهاابكل،ومشاكلهاتعقيداتهأ:بكلنورالديناحمدللشيخ

بهفمويزج،هزايؤهباخيهالمحهقالكلم..ومزالقهااخطارهاوبكل

،.موجودهحيةا،يؤمنكانالتيالمدالةعنبحثاالت!لالاتحمى

..هاروناخيهاجلمنالمدالةهذهوراءيسمعىشبخناهووها

،ويرفىبالناسالمحيقالظلمفداحةيرىورا،هاسعيهفيهووها

فيالنفوسأالذلوررىالقلوبفيالقهرو-سى،مكانكلفيالطلم

عافيعيرشيءبكلتتحكمالغاشمةوقوتهاالسلطةبطشمرةلاولويرى

..باحزانهمولاالبشربيلأمعابئةوغيربالضوقولابالقيم

علىهذيثورفهو؟منهبدلاظورشيخنانفسفيجلم!وهنا

.ويزأالصمودومنمنالمقاومةبدلاانويقررالقهرذاكوعلىالطلم

!يلمالتيالغاشمةالسلطةهذهمكافحةفيالالحياتهمصىلااى

وغارقادعبادتهوفيتقواهفيمنمرفاكانطالمابوبورهايسعر

..الحياههذهعنابتعادهوفيايمافه



فيينورتحدوايأ!نثسهفييجريجثريظوراياذا

لاعراييئه

انهليحلميكنلمعاملاماماوجهوجهامرةلاولنفسهيرىوهنا

هذااالاوفاتمنوقتفييدهلهسيمدوانه،ءصايومااليهسيايا

والسلطةوالطغيانالظلميكا!انيريدفكيف.ةالقيهواـلعامل

ملاذامجراهاالىالعدالةديعانلهوكيف؟القوةالى!لجالماذا

!؟القوةسلاحدارهاوبسلاحهاعقرفيالسلطةقهرالىيصد

معالقوالورعثميخنايحالفا؟:منهبدلاماايغصايحدثوهنا

معقد1ل!ةاذ:السابقفيعليهكانعمايخ؟لمف.اخرضخصايصبح

ضدكفاحهف!.ظالمال!وبالتامتس!لمطاقويا،نفس"هويصبحالثو

ويشعو.ملطخهءنفيراهمايديها)ىوينظر!نقاوتهنفسمه!سرالقوة

بئنس،قلآ:فيموتلهمنفذلاوانهلهالاقرارهاويةفيمنزلقافه

وانتيوالطغيانالظلملدافحةمعهاتعاقدالتى-ةالقيميد-6لمد

كلالمهتلاو،أ.وت،الآخرينءظلمغاشمات+(نالىاايض"هوحولته

.إومئسلط

فيهابماكلها؟ةاليم"والوتاًالمرويش)ءفصةفينوىوهكذا

،ونرىالانسانللصاةبالنسبةومعناهالموتونرى،وعذابصراعمن

كفوسفىوتأثيرهاالسلطة-القوةسداولرى،بينهماتار"حهفى

8-ينشاهدههذاكل!قفاعلاتهوفيينهتك3و"المجتمعونرى،"لشر

بالمئة،هـةواقعياتاريص؟،يكوناندوناقعهمةالومناءشصفيه؟طأر

شيئاي!ونانمناكثرروحيرمزيهوبر،الرومنلاقبلآعنبميرا

.ومكانزمانفيكلهوكمااقررواالانسانصراعلنال!هر..خر2

الداخلي!يعالعراعلىوايتثيد!والمظاهرالديهورضعا؟.،ضاباكط

علىالمتؤايدثوداًنهمفيوء2نمالدروايشر!ةفىاهافيرهصةواى

القلرقوىمعالاايمالانسانصراعيجسدونالمخبفلالطمهقرءانغام

م!قامرهقاتعبالينهارالحي6ةعنالدفاعفييبداالذيالغاش!ة

!لحدثااجرخن!ناتتحتامبساد

وشاهدفااليوغسلافىالمسرحخمثبةعلإعشاهدناههذا؟لى

ب!ثرقنا،معاوالجديدالقديمبثنرناذكرتناحيةاخرىشخصيات

عليها.وثورتهبقررته.معاوالملحد"ؤمن،ءعاوالثالرالمسشلم

لكتفىوكالناوكثرساعاتثلاثولمدةالشاوص.و،..وآمالهبلألامه

عصرفيكلانسمافكأتارلخمنقلبل،تاريخن،منوطعةترى؟لبلاد

!مكانكلوفى!ركلفيقلبل،ساحق

ال!صدبثالمسو-عنعونماابعدالمممرحبةهذهكانت

المسرحعةعنايضاالاختلافكلوتختلف.اخراجهاولطريقةباسلولها

منقطعنحاحافم!أ"يالتاليوغسلافمبةقةالف!مثلتهاالتيالثا!ديبة

..!ثم،غومعروالكبيم/المولوفىالكاتب.يتاولهلهاونعنيالنظي!

سوداءقاتمةمسحبلأ"والموتاً!رويرعثى)ءمسرحيةكانت،هـفي

اووووتفان،مأساويقجريدي!زيناكاارقيع"؟الفماخوحش!ا

!افلة،زةطيركألا.:اًنالالهزاهب!حلةف!،جاءتاو!حش.-في

ةالبشبردلعف!م!،ودا،ئفس"ي،اذشدالت(ردما*مكمواية"السم!ءلالى

مضحكهومشلفةاًقنصه،راء-طراره!فصهوالبثصر؟،فالتاردخ.ذانيا

..امحافن!؟،كل

حدثقدفديملتطور!كلراروهوالايحدثجديدتطوركلوما

حدثكااعادةالاوشكلهاالحيل!اسلوبكىثعكلىوما.!سابقا

عدوبعد،تكقليداغدايصيما،اثورةبا،)البيوميسمىوما.-"بقا

..صديدة"ئورة"*نىبدلاكحط!همهو.ئحطيمهملأ،بدلاصنما

ارادواقي،الممححكةيلاف؟نماسل!*،نوهنا.دوالبكوهكذا

*وبريت""شكللهافاختار،ث+كلاحسئفىلظهرهاانا،لف

كاحسن"البشريالمضمع!باوة)لتظهرانضانهامنواًلتىالخفيفة

.يكدنما

با!علهيرليفيمالهاسئتعرضالتيالثالثةالمسرحيةالفرقة

ول

انتاجها:وفياسلوبهاوفي!وينهافيفريدةؤهط:فريردنوعمنقة

تعتبروالتية7النيويورالاميركية،4((،*كا!مامالا"ؤرفةها

احس!يصفهاوالذيالكاملواسمها"برادويعنسبعيدة"سها

عنتختلفوهي"التجريبيللمسرح"لامأماتادي":هومعف

مسرح"الةرفيةافرقةامعتلتقيءإنتوان،السابقتينفر!ين

عنا!رواسحتصمالتتبع!"الذيالتجربكماالاسلوبحيثمن"شمس

منحيثمههاو-ختلفالتمثيلص،نبا(ىالتعبءصفيكاداةاخرىبة

حياتها؟وفيانتاجلافيالواضحالمسياسطلألتزام

الت!هرةحيثمن"ا؟2الاتلييه)ءالبيوغسلاؤ*ةالفرقةمعوتدقي

ومف!مه.وهدفهالممرحا-؟ظرةالى!-تمنمعهااختلفتوانالاجالة

عهنيرونالاولانهواعتقدذاتهحط-ص9حدثهي"م!ألا"فرقسة

ؤيىاذكرهعلىسنأتطكماؤكال!؟لاسوبهاحيثمنالعالمي

لحظاترءالمهإحق!انلحريباز*؟!،اوالاحتكاك،معهاوالالضقاء،مد

حقا.وممتعةمعيدة

()ستيوارثالن"الزنجيةالفنانةالفرقةرفيسةصممتتدما

/هدفخلقذلكفعلتانما؟691عامالمسرحيالناديهداتاليملى

مسرح"با-خص،راوالافكاروإكلللمسرحيةالتياراتلكلمنفتحسرح

انزصجل!هبزيارتالنارادتالم!رحي"الفرن"هذاوفي."جريبي

والرضر3،اعناءالفونومخقافنا-مة.نالحض،راتصتلف"يئ

اوهـانت.تةأعا!انتائحنرىوان،اخرىناحيهمناكروياتيك

.ج!ءهـةوفالباومفيدةهامةدومالنتيحة

فيتصب،فموةعلىفوةويزدادينمولاماءأومسرحالوقمتذلكومنذ

حمىحتوثيهلتنصل!الفنونوفتىالمسرحيةارياراتمختلفوتقته

!فننالا؟قانكل!امخقن،اسايىبهفيفنيجديدفنليوجلتجربة

الفيلىموا(وسيقىواغناءواالرضنخدمتهفيمجند،الاجادةحتىيه

تحتالمعروفالقديما،يابانيالفنالىالتكعببريوالتمثيل.الاضواء

آثروالذيالمسرحيللفنتجديدمنؤمهوروا5*(ل)"نوصم

.اررثيصهـلالمسرحيلى

هذهبمثلالقيامالىوصحبهاستوراثالندفعالذيوالواقع

فيالمعروفالتقلببديالمسرحمنالهربفيالرغبةكانتانمالصوة

بعضعلىفقطاقتصارهومن!ودةالمهريةالتصاساليبهومنرالوي

العادياًلجمهوروارضاءالماديالكسباءو)وسعيهاللامعةلاسم!اء

الناسئةللمواهباًلمجالتفسحانوارادت.فقبوالهائهتسليتهفي

خلقعلىالج!ءيعملوان2لهاامكانياوعنكفاءتهاعنتبوهنأن

الاميرهـصالمجتمعمنالناقدءوؤفيقفاميركافيجديدسرح

عنبقوةيعبررو،.جددقويمسرح،ؤيهالمألوؤةالاساليبومنالقثم

.والثورةالتغييرفيرغبتهوءشالثإفرالجيلثموح

كبيرامعملابالفعلليبم"مامالا"صعرحنشأالموقفهذامن

تعدتهابل،الاميركي!ةالولاياتكلفيفروعهتشعبت،ا،سرحيللفن

تعسز،وخمسينمئةمناكثرافروعاعد!بلغحتىاوروبةالى

،تزيدالمختبرفيواختباره4عرصتمما!رض،الامالصركزمعبانسجام

البلدانمختلفمنوممثدجنمخرجبنوقلححثو،شاءتء!ىتعديونعليه

"ليرسيالفقيرالمسرح"منالاتجاهاتكلفيون!رب،فيهللمساهمة

ارثولانتونين"الهولمسرح"الى،،9ع80هأ،فىء7)،كروتفمسكي

ذلك.غيرالى"نوالياباكيمسرح"الىأ+هأولول5،دامصيول

عددالممرحياتاننذكرانيكفيالفرفةهذهنشاطعنفرةولاعطاء

ومن.تمثيليةالاربعمانةبلغقدالانحتىومثلتهاارطاخرجتها

زيارةالىيسعىمااوليسعىنيويوركالىويسافرالحظيسعفه

"ياليمامالا"مممرحهووها..متواضعمبنىفيالقابعالمسرحهثلأ

."الدوليالمسرحا-بوح"فيليشاركبرلينالى

المضمونمختافةفيتمثيلياتخمسمعهاالفرفقىجلبتوقد



المتم!د!تجهاهنمجمهصورةبذلكمت!مهلئا،*ساليبفيفنية

.الالوان

غنائيةمسرهيةوهي،،دام+!49،،)جرثرود"تمثيليةاولها

الامهركي!الكا-لبةحياةالبريثةالسخريةمنبشيءقحكيراصهتمثيلية

!ايةوتحكيالحدودخارجالاميركيالادبزعيمة،شتاينجرترود

فيهاوفومهذاعصرنافييلاولالعشريناتفيعليهكانكهاعصرها

دونكانايزادوراالمعروفةوالراقصة،نفءهأجرترودالرئيسيةبلادوار

الاغريقية،اصولهالىبهوعادتجديداالرقصفيفناابتدعتوانني

.معروفهوكماجرترودتلهيذهمنغوايارنستالمعروفوالكاتب

موسيقاهاووضعليثر.وكتبهأالةيالتمثيليةهذهتهدفولم

افكاربعضمعالجةبقدر،شتاينجرترودحص،ةسردالىجونستونبن

مناهـغمباالادبفيالخاصطريقهاشقتوالتيالجريثةالكلالبةهذه

النكعيبيبالفنمتاثرة،لا!ضهالذيوالسخريةاويرالنقد

وممنىالوجودمعنىعنوتساولاتهااكاتبةااحلامالمممرحيةتعالجبل

الدائمالكفاحمنتنعةالسعلابانالايهانالىتصلانالىالسعادة

الامل.وخيباتالصوباترو-ع

تح!كطدوسيةقصةشعبيةعنماحوذةف!الثانيةالتمثيليةواما

اإعورموسيقاهاووضعللسرحاسرأوالديكالثعلبحكاية

واحرجتهعافيهاوعدلت"مامالا"فرهـ!ةاءتوحا،س.خرا!كي

فىالاعراءفنونهبكلالثعلبفىءهاا!شتركراقصةء:6ل!ةهزاية"مثبلية

وسطحيته،كبربائهبكلوالدإك،وحذرهاالوثتهالكلوالقطة،والمهى

هن،كحيثعالمناعنالوا؟عفيمعبرين،وتص!يمهبقوتهوالجدي

اختلافمعوالفسحاياالظالمونوالمأكولونأبكلون:الناسمنفثتان

ذكائهوحرصه،بفضل،ليسالمرةهذهيئتصرالضحيةانوهو،كمبر

ممه.الضعفاءمنالآخرينتضامنبفضا،بل

حكايةتحكي"كارميلا"عئوانها،ثالثةتمثيليةهناكوكانت

و*فكاروالررياالمرعبئالاحلامعالمفياحداثهاوتقعمخيفةاشباح

ممثلينالئغوسفيوصراعهماواًامثرا!رسوعموكلوتعالبم،ا)!ثابمة

دومايعرضالذيالفيلماستعملوهنا..وكارميلالوراشحصيةفى

البطلةتلاحقا)؟كبماوالررياالاحلامو.ـجسمالمسرحنهالةفر!شلأ!4على

الشر.قوىمعاعهبماصفى

،)الشبنو""الوحبدةايم!،غيرةللأالاحيرتانالمسوجتانواما

صف"النو"فن،المسرحفياليابعيالاسلوباستعملفكلاهما

بالطبع.لهتطويرمعالتمشل

د*حوىاو"مامالا"فرقةجصةمحتوىعز.جملةصورةهذه

هـم!اًلتحارباسعالهحقلهاعقفكرةمقدمة،برلمنالىمعه!اجلشهما

بالال!رامعابثةغيرلهاوا"وونهانالفنيمختلفعلي،افدام!اوعلهـ،

الاخبراجو*تقانفيالةط*لفىدةالحويلأاللهمواحدبحص

التعبير.فيالعناصركلواةممال

"**

المسرءا!مدوع"احياءفىكتاشتر،التيللأحءرةقكأافىاواما

تمثيليةعرضتو؟د،(اث،إلافبك"قةفص،فولير،فهـ،ء"العالهـ،

المعاصرالهزل!.،لشراءوطعمتهاوالاب!تكاراتحديداس،+،ءلثلشكسسم

ا!ةسبل،ي!شحقنجاحاتنل.ولم.يلإمصر!.!الافلامفي،نع!رهوالذى

التعليئ.يستحقششافمصا-لم؟

المسرحي.*سبوعهذاخووابرلبنقدءتهماالهـعنأقى،ا،اض

لمبكيتالاولهـ،:مستعنلدفعناللحديثذلكعل!،واًلحواب

تعالبمالئفسطوللةنتو!"اسعيدةااللالامآه"و!!افهااجهواًخر

تجلبشيثاولم،بكيتمسرحيةفو،كال!ادةمنهاءدلامهقفاابضا

اخراحها.فىللواقمحديدا

لمالاسوهذافهـ،بردرزلساس،!ت،التيالثانيةصءالمشواما

وعنوانها!يسببترللكالبجديرةمصرحيةفهيكلمسريم،لعالمي

8

ايرلهسلمافظراخاصابحثالهاتخصصولسوفى.!هولدر!يا

شامنتركأممهوماالنقادبينعنيفنقاثرمنسببتهوماضحة

الكلمة.معنىبكلسرحياحدثابالفعلوكانت.النفوسفيكبير

*3،
الممعراسبوع"فيا!نمامف،اثارتالتيال!وطاهمهذهكلآلت

الو!هذهلقاءوكانووافرةمتعددةلعمريوهي،برلينفي"العائي

باساليبصرصالاحتكاكؤصةلنااتاح،مفيداخيرالقاءالمسرحي!ة

وبرهتاملهةمعنىبكلوجودهااثبتت،جريثةوضاربمضتلفة

الجماهيمخدمةفياداةوجملهالممرحت!يرامكانيعةعلىعمليسا

..اوالسط!ي!ةالمللفيمصيدةالوقوعدونوتوعب!،

بي!ضوىفاروقبرليمن

المهاينينبيلمنرسالة

الصهبونيةيلاتهلاتعلىرد

دسثائبحهلةالماضيالشهرخلالالصهيونيةائرادباشنت

اسرائي!تر-كلب!؟التيالجرائمعنالانظارتحويلالىتهدفواسة

الذ؟العئمريالتمييزوعناكحتلةفلىطينفىالعربياشعبابحق

الحم!متابعةالىتهدف،كهاالسوداليهودضد،حكومت!تهارسه

فييلالحا!الءهودمسالةعنقصيرةفترةمنذالدوائبرذاتشنتهاالتي

فماليهودوضعد!والجديدةالحملةهذهموضوعاما.السوفياتي

مماع!قاالمموضوعارو؟نقيهودياسوريامواطئا12وامرصورصة

"الارضمالىالؤارءحاو!لهمبعدبهموالتنبهبلالسوريةالمسلطات!بل

القووبعضالمضللةالحهلةهذهتيا؟فيانساقتوقد."الموعودة

الذءالايطاليالاثخراكيالحزبقادةبعضرمثل،للاسف،التقدمية

الدواءلمتخلعهاالت،اسكنةابمسوح،غيرهمكثيرينمثل،خد!وا

طويل.زمنمنذمسهانفعلىالصهيونيةالدممائية

كازواذا.بعداسرائيلجانبالىليسالدوليالعامالرايان

اليمعهمفهومتعاطف،المائةفىملالةالعربجاثبالىليسهو

الدوائركوناي،ذاتهحدفيالحهلةهذهكلهوروان.بعيدحد

بالاضا!،اليهااحاجةباثعبرتقدالغرب"اوروبايخ!الص!يونية

الامر،هذاعلىواسعحدالىتبرهنكلها،الراهنةنتائجهاالى

كصالامورلتعودوضحاهاعشيةبينتنقلبقد41مطاةهذهانغير

ايوقتهـناكثرما!.لاالاناحاجةاان.قليلةسنواتقبلعليهكانت

والجامصأ.الدعالةمجالفىالعربيةالجهودعفة4مضهالىمضى

اًز.الامبرهذاعنتيرهامناكتمرتسألالتىالمئظهةهبمالعربية

العربتاجامعةامكاتبوعلى.المرحل!ةهذهفىجريمةالسلبية

زاعليئادانواذا.جديدةدعائيى"سياسةتشهجاناوروبافي

علتفانه،كالتمهما،جهودمنالانحتىبذلتهماعلىنشكوها

الجامعهتركنااذااما.مختلفةنوعي4ذاتبجهودئطالبهاانايضا

رو!فيالاسلامىالثقافيالمركرمثلاخرىمنضةوتناولئاالعربية

.الاتسساماًصابعبم9لرحديدفعناوالى،يسوءغلامرفان،مثلا

المر!زاء*لحرهاالتىالهامةالدعائيةاكشرةباناذكرانويركفيني

الزوجاتبتعددتتصلكانتوالانكليزيةايةوالايطابالعربيةالمذكور

شهدهامجزرةاشئعفيهايشهدالاردني،القكلكاند-رةو!

نطا9فيربمايدخللاالامرهذاان،.-ر.الحدبثالعربيالتاريخ

*ل!للامي!ينلدعنالدفاعا

بسوريةالمثالهذافييتعلقكانأنالامربما،حالأيةملى

العربي!الجامعةعلىشيثانعيبالاالمفروضفهنالخصوصوجهملى

قريبمنبالطبعتهمهلاوالعضية)الاسمىالثقافىالمركزعلىولا
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اًلديكامكلون!ا()ءفيلمفيجوتوالفنانتلميذدورفيباذوليني

الماضي.العامفياحرجهدي

*هم.

لاميسةالاسالثقافة+ينعلافةايةهنا*كفليست.بميدمناو

الامر.(فلسطينفيالعربيالحقاوالقدسفيالاسلاميوالحق

شانها،السوريةالسفارةفيوالامور.السوريةبالسفارةمتطقكله

الشخصية.بالمباثراتمتصل،العربيةالسمفاراتبقيةشأنذلكفي

اوخاصة(.،عامةفطريةاو،عربيةاعلاميةخطةايةتوجدلاانهاعني)

الحملةخطواتلمختلفبالفعلالسفارةمكاتبمختلفتصدتوقور

حافظالاستاذسوريةسفيرعقدهصحفيبمؤتهرالامروتوجالصهيونية

الصهيونية.الاكاذيبفيهوفندالجمالي

هذهابعاد/علىبالفعلت!لواحدةعبارةهناأنقلانويكفيني

حقه.بقوةيتسلحعندماالعربيالمنطققوةوعنالمصطنعةالحملة

جريدةنقلتهلدايانبقولالعبارةهذهفيالجماليالاستاذاستشهد

السجونفيالعربالمعتقلينعددانفيهقال،الفرنسية"لوموند"

يعاللعددوهو"معلقابعد!االسفيرواردف.3687هوالالرائيلية

هذاخلالالحديمثداروقد".سوريةفيايهوديةاالاقليةمحوع

خاصةسوريةفيوضعاليهوداي،الناحبىهاتينحولبالفعلالمؤتمر

ونقلت.المحتلةالمنطقةفيالعربووفععامةالعربيةالاقطاروفي

دعامما.ا*تمرهذااخبارالتاليالي!ومفيالاطاليةالصحف

اسفيرامؤتمرعلىردلشرايطاليافياليهوديةالطائفةرليس

هذهتحريربعضظمانبالذكروالجدير،الصحفبعضفيالسرري

ا،صهيوني.الردبالتهكمتناولالصحف

لبازولبب!ني"كائتربريحكايهـا

تصويربازولينيباولوبييرالمعروفالإطاليوالكاتبالمخرجانهى

شوسرغوفويالانكليزيالكاتبرانعةعنالمأخوذفيلمهلقطاتاخر

فيالديملمتصوررتموقد."كانتربريحكايا"(0124-0014)
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