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.للوةاكهـ؟ةنعقدوارالمسرح")ءث،كلدينخوضأنتعو.دنا
وار،لىالمشاكذهاـ8((ا)خاجعةال!لمول))ايجادالىللسعيالندوة

وفوصيالة،بلاكألأ:افينصرحاضاؤيةبص،كلالملتقياتهدهمننحرج

."السريعةالحلول"تتطلبوانها،(جوهريةمشاكل)ءأنها

نقطسعوأننوافذهامنالبيوتندخلاندناتعوبمانناذلك

الىتزعمافراوباننانهايتهاالى،نسلك!فلاالطريقمنشوطا

الا!بابالىنهظراندونالامورونعقدالاشياءفنؤطرالمسمبقةالاحكام

،نعسرقفتغمرناالمنضماكلباثارةهكذاونكتفيفيهافىثرالتيوالعلل

لججها.في

هـأوا!نكره...واما...اًما...النينأمربنبيندائمانحن

الحلولبانصإؤ،شقنعلكننا،الحلولأطرافاقصالىونشءالامور

نسميس-ةمابيئ...وذاكالامرهذابينالتوفهبئنجهلنحن...

."للفناًلفن)ءبنسميةوما()بالالتزام"

نوو-إمال!اصالحاوخدمةالفردحربةبينتوفيقمنهل

بمالمنتنبب؟انتاص"منالناسوانتفاعالحريةالىالفنانتوق

وحظهمنهقسطهلكلالنلسببنشيعةبحقهوميدانفيوالمسس!تهلك

؟وبمقداًراقساطاتعص!لاللجميعملككال!واءالثقافةلانوجوبانجبه

قسء-موماوأحقابأحقابمنذالبشرفرقماانزعمناوفي

ةالرألسمالي-!لمطان،أثنبنلسسلطانجبنتخضعنفوذمناعقالىالعالم

لاانوهناكهناالناساعتقادبالذاتهو،البروليتاريةوسلطان

،-مبدئيمدفوعينبطبيعتهمامتنازعينشقينبينالاتداممنمنامر

وهـلفرحونلديهمبماحزبكل.واثقاقوالتناحرالخصامالى

كيد.ألفلهيكيدوبعد!وهنجنربصوقدمساقعلىشق

...اصخبافي...اخضمافيتبرزانالاقدارنحمدلكن

أنور-هابعضهم-خو-دمنفردةأصوات؟خرجينمنالناسعيثةفي

أصواتلانها...اثقيناكلافيإشعوذينوااحالمينواالمجانجبنالى

تجضبالىو"لدءوالمسبقةبالاحكامتنددوالتكافلوالتعاوناتوفين

اقالسعه!رلمورمنطي،تهفييحملولماأجحافمنفيلماالمطلق

والهعد.

خاصةتصوبةعلىالاضواءبعضلالقي.انطلقالمتدمةهذهمن

اءلىهـ-سداوتهلإ)جمهاوصصقلو،الذاتليتمهت!افىعكفتموايةفي

العىلقطبفي.دلتقببانمتواريينئنين3صعه!ينعلىالسنواتمن

الفني.ا)خلقطويقنهايةفي...المنجز

لمك9والمممصولضتح!المتعلمحاال!ونأك!رالمعرحاناؤمنأننلذلك

ويصلىا!وبهاىااطبع!اا،فحطىقيقبهدايصلهالوفتنفسفي

\

سسضام-مم

اخلمافعلصميمفي!يوسالةأعبءلتحمل.للقائيدافعيداك

تحقيس!الىالعمسيرمعرابر"فكماالمئهىررردرةهدفهوهي4نفص

الكامسشالتحقيقاذ...الاقلعلىا!تكمالهاالىاًو...الذات

وتلاش!يه.نهايتهتحقيقهوفيجصليحلم

التقليديبسىزطب4كلنبالمسرحلحرجأى!نظريفي-والمهم

نحساغ!بارهمنمناصا:"يعدلمثالث!طببئضافةوالبيئةالفن

الممرهوالقطبوهذاالعشر،بئالقرنمنالاخيرالربيعهداأبناء

الاودسمرحلتهافيالمسرحيالخلقءمليةعلىالنوربعضفنسسلط

بدفياهنياالخلقءلمىابيئةاات.أئيرنعرضثمفنيةعملبةوهي

المثالثةمرحلةفيلنخلصاجتماعيةءمليةوهيمنتهاهوفيالعمل

عملهوهذهوالتلاقحواننفاعلالخارجيةالتياراتومواكبةالمعاصرة

بازاءقيمولافحسبنفسهأماملامم!ؤولاالمنتجالكاتبتجعلحفرية

ءوذاكهذافيبماالانسانوامامالزمانأمامبلفحسببلدتهوبني

قولتسفيهويقولمايومفيعليهاوللاثرالتاريحسبيحكمادشمول

واتسابربلىهولونعينيهوسوادص،حبهقامةطولعنالنطربقطع

مببمة.جعراف!بةمنطقةأولغةأوديناومعينةامةالى

الثلاكالنواحيلهذهاتواليعإىنعرضأناذنبنايجدر

يقهـ-واناخلودالهيكتببأنحريمسرحياثركليعتمدهاالنني

والنحبس-الجهودمنيعتريهامارغمالذاكرةعلىويطفوالعدم

-و،العجاسةهذهفيللبحثبهأقرممثلاولألسق.والنسيان

كلعرنشأبناءارادالمسرحمشايخمنبشيخلاتصالهيساقمثلخير

والاحسدأوالاربعمائةالالفينرغمالانتسابفقبلاديهم.لنسبوهان

مسرجسعرضواولهذاالناسيومبينتفصلالتيسنةاتنوا

اورخببلولمهوذاكالاثينييناثواطنينمنن!ارةامام((لضارعاته"

اليسو!تمثلهيوهاالميلادقنل094!نةالف،رء،تمثلتوف

بيتكانلواسخيوسأنالاعتقادفبمأترددولن.جديدثوبىفي

وتطبعمرناوالمشىالتماديعلىولمثجعوباركهاللبادرةلصفق

المسسيركتابرفدامىا!كيلوسأنالظنعلىبغلبانهذلك.به

وأشكالمسمصرحياتهممواضيعفيمديننبدورهمكانوااليوناني!ن

المقدعىالم!سرحياتيمثلونكانواالذينالددنرجالمنسبقهملمئ

يخترلماسخيلوسأنبهالمقطوعومن....القدلمةممرفي

وترمرعتلمتبوناليةتقايدليالتنقبحتناولوان!ااحخراعاالماساة

برزذالتيالمرحيةالنهـضةانبهالمقطوعمنانكما...بالتدرلح

فمالعدممنهكذاتبعثلمنجنونسالاخرةالص!نواتفىباكوراتها

عقممنبهاوخرجتطو-رتهااهال!"بقة!ا!يد-نتمدم!روو!لةيوم



التيدلالبيئةتلتصقانفيهاوحتواتوالننالجلجوالتهر.لجالاسفاف

ونسضقصيثواغلهاتجليف"كلا43منه،ال،طفىحأ"4ء!انربهاأوحت

م!خ!؟ج!ولؤياتشو-*،ضه!أ!غ!م!ر،بسمةفيها3وكانتالامداف

مصض!جلة.وا!بةتضغح!ة

وردله?لملإ*المسولوىا!اقى!ا

نىكاتبافي"إء،إقارنتحصب"3وإرتفقهوحصيتكنالمرح

الصورةرهذ"يمكئولا.لحالأت1ليك!رؤيمقلاحتىأومحرجاأو

احكامأرلابهوعلىعايمهلممحللقواراطادؤيمموحي41الخلقيوصءان

لمحاهـله.ؤ!ارزاومم!جمقة

وفيدنلى-كلى1،ارة3-ب!ثكراءنسكوك!المامعأفىالقولفما

ر-ته-صسارورارتافأ!هسهدرءلحلمفئالززلما؟..الاموات

اىا-ا)خشاب"وجهلمى2فبرفيالى.يالمنلان!الانوؤ-أكام-جاكيئفلب

أماًلعاهداا.س؟وحهـكهبمم.صهاركحاؤ!ءدروبرركضيصولحصان

بعالموبالأحرى!ا)حلمثبيهور-!حفىيء،لمهوبل4:طقواالعقلعالم

ادكأءجة.الاخيلة

احكما9تكأاداالخيمالبأنالأعنفادالىا،لملاحكلةهدهوتدفعنا

!عجمثوانالطببكةفوانينعنيعرسانامكنهالنفودمقبضوابتز

ا،فىيالرجلانذلك.!المنطقالمحقولاصتاؤطبكزمدهلجدفي

التسيالمحفوظةا؟لواحو*شالمرسومةالقواعدءشيت!لصيحلم

هـنللتخلصسبرللاانلاتقا!ل!ماا:،سبرم؟وةلسلطانلايخضع

جعدبراسمالحالكن.ا!يضيالإمر*نمناصلموانابرماالقضاء

وغرببوالاس،!برالخرافاترحركيةننهسهويطرالانهـسانطفولةالى

علىهكذاو!!فرالمدفولةالقصور3؟!ؤطءجهب"امامؤ*غتحاقصصا

فركرع..والتعجبالغرابهحوهروعلىيقوالضالحيرةينابيع

.إلىاؤرجوهراحبرابهوبما43*جمنامن

جديدمسرءخاقىاىاذلكردفعهالوا!ءبا،مرحبكرهيونسكو

ءجيبةدكةفي.رديهبهبئالملقاغالجتةءيجزيصضاعقصابعملهفي

بروفبىالدخولالىاكلمليةارخلك/مومو!وا)صهائاظرايدتيكأنما

اًخار...ؤ؟?!لهمه"ق!صخريبنزجمعبرن...مفتاحث!بمنعصب

.!ه+5أ!م!ررونوناندري)!رحؤكطأىعرابةسولاصوه!عالمهيونسمكو

طالماافياالمسرحهوهذا))الاولىمر?،،ةاحدىعرصائرعلى

"كلوفال!إت))الددننجبرالمرحمموكأب.((وابرء،دهببعثهحلمنا

يسومفينروجورر.،للنالفزةاؤتبصتئمادامحيةمسلسلةئممسرحية

هو!لمذاا)صوتالؤطالقومفيحفصا...الكبيرةاث،فةعلىما

اختيسارهفم؟حراالددئخيهأصلمد؟كان(،ننتظركناالذيالمسرح

وؤدم!-وهوشجعرها)خاساترهءإىوأفصلاررسح"نالنوعلهذا

...غيرهعلى

سالم"الز/روكاى))الطوفا!وكاتت"الثما)*ضامراد))وكا!

"مرحيى!)وكل)((جوروورأوماص)ءوكانت((كرينني"وكانت

وعكف،مسرحيةنهصةعننست!دثوبدأنام!ؤةوشرلمصهجةطابعلها

اتالموحيط-وتوالتادجديدةالحركةتنشببطعلىالفناببمص

لسكلادفى(ا)و((الفمة"و(اقا-لىاعهد)و"ال!هلارصاحب"

...لنتظرماومص!الالناسظهرماومنها

وا،غرف-ااجاللض-قا!سحياتهدهعنالتحدثيعممروقد

واثعورفا-بسملاما"،رقمنللخروجا)ء،سيسعتعمله!تعا!ةهذهآن

وص!ا)مكنلأالخلقعمليةانئاضا!رراهـ!لاالكنلبهـهطمنونحن

مقعرداالزرفبثضالحا-يثاوعيتسللادطدوومراحالهاواسننقصاء

م؟

نابعةوانها،آنهاولبدةالعمليةهدهارلك3.كسعوريالااوا!

فكاجمعهمنالائرصساحبتمكنالغيالخاميالثقافيالرصيد،

معسشا!اويةتلكوؤ!يالخاصةوالفوفةوالفكريةالبة؟عي!ه

فياحميقاوفظ!ج!عانعلمكماوهوالخ!الثعبهابكمقادى،رر!اع

!لعامنا!رد!هـيالذيمبماا،فإن،لاآحزا(ك!اءفاسيمناكلفه

الشس!كبماالحياةرهوجب،فيطورنللراذابضانغس!مهوعنكلرء!

لنمشاناالحصىعنمج!وتأودزلأ!فمححباتكنافلو.رر"،ها

المطلقسةالوحدةولكئ.معينتيلر؟لىولانتميناواحدةوتيرةلى

فصسنءسب!بأوكأ4مىت!حبعامةبصورةالؤسالخلقميدانب

وق!-لىآخرموضوعوهدا.السياسينبعضومزاعمالانبياءحلام

نتماته.فيالحديتلاول

اخلىكأوأعامةبصورةا،دريالخملقعمليةأ!نعلمانلكذي

!-نعديدفيتتمثلمتهنتجمعةكثبرةبمراحلتمرأخصبوجةلمسرحي

الخور!انمسبقا،علمهسلتهديالنانئي!بهايلقياتيآلمسودات

المنعاؤببنوالحزرالمدذفيكويحتماوانهجديدمنوبناءوهدمناء

دائمة.حركةفيتمامانالامواج

،تهانتموفياختباراتهؤيحرالمسرحيا.كاتبان4منهانوبكفي

عىرتفيف!تيلهاحهسلاهنا،راتوالف،تيارأومرهبايلى

الزهـ-إرزؤدمالقديمالغنؤكهذاوهياثسرحيئوالمدارسلمسارح

المستهؤ*!ولبمالفضاوالاكسفاالمهطلعيرهموما...نعدولاتحصىإ

:قالكماواقولللمسرح3ءول؟،*مفهومالىاميلانييعلمأن

برثتي(نيأو"واحدجماليقالبؤيمختلؤةفنونصهراًلمسرحء

البب-مةإأح!م!بمبهثاوادءوسياسبةرسالةالمسرحأحمل

التقمص""دآءمنا:طرجاتحميالتي،44أأ،أ!+ه!؟أ30

علسىالعينتفتعددماالفمؤكه!مرارةقئركالتيالجوفاءالاحلام

مسرحاففسورانيالناسيعلمانيهموما.41!بشيالهاقعلاعة

،!بوءباكماكزفهمديراوفضيلمرشسلىؤيهعانلاالذيالواعيةالمجموعات

يععما...اخمثكول!لموفاكيةا!2،،كالاه+*مأةمجموعةفيالعمل

لست؟اطييناالاقأوالقليد؟ءىبونقةفيالناس.لحشرنيان

فذاك.جدوىايةمهينخاصتيارالىبانتمائيالتصريحفيأرى

خمسسسهاوساعاتخمسياودقائقوخمس،وحديوشانيشاتي

تتفاوتمحاولاتفيعديدةسنواتتجاربلتلخيصتكفيلاايام

واكسم.عينبعد7لراالابعضهايكنلمحالكلعلىونجبمةوكيفاكما

امالايسمنيومفييقالىلسلابالحبرملطخةاوراقمنالموفدفيألقيلمت

الذاتبعضلتحقبقدائبحثبثسعياًلخلق."كلأ!صنعمنمذا)ء

نف-ىكيالايحيالاجمي!عاالادبيالخلقفروببينمنوالمسرح

ت!يأني!كنلاكيهوالتجربة.داتهاالخلقفترةو!يص،حبه

الولستنفسفيتتصالعمليلأهذهانذلك.وبميزاناقساطا

!هاتبعاتوعليهمهتتهالرار41كفردالمهـمرحيالا!لرصاحببذآت

منالمسرحيآلائرذلكأنثيءاليوبالمجموعةوستقبلاحاصإيكنب

للكتابة،با)شسبةكالقبراءةجةللمسربااسقياجمهوراآذ.أجلها

كيانولامثطهدتهاالىالجمهـورتجلبلاالىىللمسرحيةبهبانفلا

ىه-الس!دولاثارىءيقرأهالاورقعلىحبراتيقىادف!للكتابة

احد.-ص!احبهاوللعندس!تقبحهااو-

العالم:كللسحسا

لق!!ىدانيمكئبماالغنونبقيةعنمتخلففنالمسرحأننعلم

افنخافهذا!ببعننتساءلانولجلأ!ر.أكثراوسنةبعشرين

ءالثور،!ةبالمرحلةومرلماًلمتقلعةا!ولفيالمسرحاناعتقاديثي

ر،هووانوالروا،كأوالقع!ةوالنحتوالموسيقىالرسمبهامرالني

هـفىكتيروؤيبحقابالغنونمنفيرهبعدذلككانفقدماوقتكل

وهووافعحرئب!!ب!ا!ا،!خلفذلكودؤى-والوددالامتشام



!ليةالقصالروايةاوالرسماوالشعراءبينماجماهيريفنالمسرحان

.الخواصفنونمن

منعددأوفراعجابقريبامدالىالمسرحمعياركانهد

مسرحيةءلمىسمخطان!؟!بىبسث،ان،،ج،نلهميقدمبماالجمهور

وه!ا.المهم-لملأت4رواؤيب!،ويلقىا*فلمتفربنعشرةما

يفرؤلم.ال!يهوردوقورإلرة:احقابطيلةالمسرحاقددما!الذا!

.كيبربطءوؤيبمقدارالاوتقاليدهأوفاىالمع!رح

وتقورضى.تهدبمحل9يص،ندهاماكثيراالتجد.لدته،راتانونعلم

!اله!-إطوبوس،للاوفضاطرلقعناوجودالاثباتصارحسمية!ي

يحوصالمتقدمةايلاداؤيالمسرحوقهـبدأ.طلائعيةمستحدثةتعبيبريرة

فيكونمحدوداء!ورالافيهامكانلاصعيرةوراعاتفيالرفضمعركة

الطلائسىالممعرحؤرضوقد.والمناصر.لنوالدمحاةالنخبةمنعادة

ر--!-49م.لجارهاانولكإنا(تجهالكميرةالمنعماكلبعداليوموجوده

قلقعقونال!منكفيره!مبراليومامهـرحاواذا.واناةصبروفي

كانوان،وأوووالمصائبمناجمنتريةايص،حمااماموذءرهالانسان

فسيمحلمودةمحصورةمحاولاتو!يمنفبردةباصواتداكعنيعبر

كا!ه!"9و57*كاه!هالم*ه"واتهذهومن.والمكانالزمان

لكاوامروعربيهاشر؟هـ!ااوروبافيوعيرهمهؤلاءح؟!+هأ5

مثلا-كوفوتقدمءون.انهـمقطعادلكويعني.اطلائعيموناهم،كثير

.لضطاعبمهـؤوليةولارس،لةؤئهيحمللاالنقادبعضنيظريفيبرجوار

11؟أ!م!ح3بئالطلال!ءمنفيهـهيهكيربهاوالتاريح(نيةالافامام

اريداذابمم!ووليةيضءطالعان4شازمنممرح4اان3+،مك!و

ةاحادو-االانسانيةالقضا!اعنوالدفاعالتحرريةالمبلدىءخدمةبه

م!ضمرولمماحنضالاداةالنظرةبهذهفهو.الخالدةاقيماوصياغة

لأق-الافعلىوالتركيزابىثريةالعواطفتحليلالرئصيهدفه

:-ىوالتهوالاقند!ص،دييالسياسالتطورتصويرهجانبالىالسامية

وصصرورته3.وكيانهموضعهمعلىوتاثيرالبشربحي"ةمساسلهالري

اشواهـ--،المخبربةمسارحهمفيالطلائعيينبعضدهبوفد

هسرحيةياح*!اح+،5يقدمانالمهملكنآخرونوفشلابعضافنبم

م!ياحدا:9يدخسلوانجديدثوبفيء،لاأحلمالسيد

!سحيةدضيبراريمسشبابمنالرافضبنواصواتشهرمايحوادث

ل!وارافصبئةحط9*أ!ه!4!ا75،ما91دا،5!ي!س!83*أه+م

مسرحيةفقلا،917أ39يدمجانالمهـم...والمعامرينشكسبيربين

نكادلاحتىاحبالبافقحمبرالقاعةالركح"الدم"ء،9+،؟

وآخرهـ،كثيروغيرهاالمحاولاتهذهكل.والمتؤجالممثلبيننفرق

باخراجه7أ53؟ح،ح!أحم!البرازيليمغامرةخاصةوالبدعةالابداعفى

ةز!وة!عةكي+كاعل!ح!ولأ!ونسىالةللكاتب94!هحا،!

هذءكل-النائهـ"المسحورةالبلوربةكاابيضةجوهافيالركحينتقل

لسدأراذالهببودلخضعلااةكالحبالممصرحباننجزمتجعلناالمحاولات

الاثكالازرقابلالمسرحاننشعربدأناانناثموالخلقالاستئباطبه

قطعاعرابةولا.ماتاهاكاىمههاالتجدلديةالتياراًتوكلالركحية

ا-ءلمبييناالمنضلمهد.لنمنجموعة41تلكلاما،يومفيالجمهوريصبحان

اًلمخرحبورالا*رصلبفيلتدخلهايصممبالمسرحيةمنهـمجةعناصربل

دفداموام(؟الابداعا!خلقعناهم-يايرتوقفلاادلناالطلائعبون

ؤالنوف-.لاولعهـيلهار*شنلسصوفكثبرةلسدناتالمرحفيوضعوا

الممصتقيل.وؤىاءصاهدافىشطنالمعوحي!

تونسى:!بىالمعرح-2

قيد"--كأالمتالافطار!ىالسوحىالخلقمبدانفيلجد.مانشهد

-،ولنحاملكنظاغتةاالخللافةالطا؟لماتهقهعلىالمبديمنفنغبط

ء-صعواالاؤدعلكطو-4وضهر؟ورواجهوهاالتىارر،كل-جاوزمهثل!

-ضالاو!اًابحرمنطقةفبىنحن.-بهاوالظفرلقهرهاالطريق

وم!صرا"الم!حعوائ!))نم!4-4م،نشمقوعربىوفرعربمنالمتوسط

لهؤلاء!لمعاصويئفخح!.!ها!غبربقوةالمص!انفي!فظ!ار!ما
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ع-،!-س-سس:!.سي!صهـ.:س-س.جييمكا--.-كا----..

فصلانيأسماوكثهرا،ال-ءورصلحورنافيملاالمفتاحثق!منكلن

ولربما.؟غلاباابتزاراالمهنةالرارونبتزلةالمقةالابوابهتحم

كانانلغتهالىفنقلهالطلائعييئهؤلاءعنحفظهبمامناالبعضأكنفى

القوم!لأم!و!حه!لمحطذل!فقدم!ولأءف.لجريماحآذىاولاتبا

لا،مخفجراراالم!م!ضوردلانهذ!.ي!لا!4ئف!لظرلاا!راجل!ي

.!فمومولاكححوعب

بواكبوانيجددانوحاولبنواًصبيهاا،مورأخذمنمنالكن

ذوقبقبلهوماالبيمةتفرة-"ماهناوالامكان.الامكانحدودؤكطكصره

والىالقديمالمسوحمفهوماىاالرجوعذاكمن.عندناالجمهور

بهدهبمطابهتها.لقالبهـنافىالحيةا)طاةاتاستغلالىوالاعرلقيئأصوله

والرقصاتاليمنديروبدااحلقةاوبرأتالفداويبدأفقد.الاصول

شيى4هكؤافتبعدناتدرلحباالمعاصرمسرحئااكمااتن!مربال!بهلوافية

يكيبسنالكلاسعنورثناهااتي"الثلاثاًلوحدات)ءؤاعرةعنفشببئا

الىلحأذاكما.وثبورهاويلهاهنالامر.لننعانيزلنارماالفرنسيين

...وثمناذوقاالمشطةالمعقدةافى،ظرمةلاقلفقرنابهنحفيبربحت

مسرحعليهساانبنىالتي()البنية))عنلء"سأادامنمناقليللكن

اكن،ورمورهاوأبعادهااءقيقيةامقاصدها،فهممنقليل،رررخت

تىءفالمسرحيالفنفينظرياتدورجلقومنامنعليئطلأعهل

مخرجونمنابرزهل؟نجبره-هـلدوءععواحلالوصعؤلمبالى

داحىلىلاصببتودياعمكانةلهمونقادوممثلونفرقومدبرووكتاب

بلالعميانقومفىالاعوريبررمافكثير-الضيقةاقطارهمحدود

ومقارعةالخدمعص،ارافناهذاثىمعاندادووملهمؤكاىالحرودخارج

؟...للندالفد

هللكن.قلميلبىراقببلهناالمقاينوجهد.قلةعندناالخلاقون

أعمإلواجمرارالمعبدةاهـجملمنرمسرحناللخر؟!الجهدهدايكفي

وئنصا.أشكالولامض"امينولاشخصيةولاخاقؤلملأ؟المحاوكلين

الحبلالجميلالكهلالفنبهداللعابمثينفتركنانوممنسنةأخدت!نا

الجهلةأجهل.ر-تحقهالامكانةع!دنابهضهمأفتب!الغاربعلى

عسلىالحتمادابخيرمسرحناأنهؤلاءبعضيدعالم.حد؟دناوراء

المسرحقدملقد؟صادقةثابتةبلموصوعةولاموهومةلااحصائيات

عنيربوماالماصيةسىواتالخمسظرفلهيمثلااًلتولسىالجمهه-ر

منلانهلهيقدمبماامانعااجمهـورا؟ناومكل!.مسربرةخ!مائة

والمهلهلواًلملفقا-خي!غطباعو"دوه...؟بعيدأمدمنذالمسرحاحباء

المقارنة.منيتمكنفلمالغبريشهـهـمسعارحولموتلاءودومضمونانحكلا

اررهنال!!مء.ئرناعندالمصرحيالخلقسندوهمالنقادانلوم

دعاية؟أبواقاوهدممعاول

اكض!اباعلىالتبعةبلقونما،كثبراقلةوهمالمضربرجنأنلوم

اكاتباأائنانلوم؟ا!تراثعدماوالكسلاوبرالعقمفيرمونهـبم

جالبالىالاسبابفيلفقعيرهعلىالتبعةميلقيبدورهوهوالمرحبى

كيلىالعيب،؟بئتجولابم!لامالآزقمنليخرجالحقيقبكأالاسبطب

موضوع"ببهبرالننهحرية)ء.ايضاالمسؤولينبعضوعلىبرميعاءـثلاء

مشاكلفيالبعضبعضنانصارحاناردنااذاهن،نحمصرهانءلمينا

ومشاكلالركحمشاكل)احؤوربئوااكلاهرةاضب"اء؟وااجوهر.لةاا(معرح

سبيلفىمسصبرتئاتعرقلالتياكلالمفبعضهده).(اليالبسى

هل..؟للىاكالعدةاعددنانحنهللكن..كهلتونسبىمسرحرث

...جوابي؟الخلا!اهاعلاالفعلفيبأنفمص:،وأر!"النواياتحاوزنا

قمرنحالقد:ذكرتبارهاباءتالذهنا)ىش!اد؟11-ؤالهذاعلى

هذالم:آخربسىؤالالح!ابهذاأشفعلكن.(ندنا9المسوححقفى

عن؟المسرحيالخالقاقعلمتا)تىاحقيقيةاالعوائقهيوماالتقص-ر

البحرمئطقةخاربممعاصوتااءمالؤىنث!،دهاا)تىالئ!ض-قىمواكبة

.الم!سىط

الركحميةواووثوا!ليةالجما؟لاسإبالم!رح!ال!لمالقمحلاقةس3



:أءمر"ورةوالررعائيةابمرا"واالسمعيةوالوسالل

ص--ىالعاوية؟لملربراحعرئانجتاحالنبمالمخلغهالثوراتمن

الزهـ-انهذاضروراتمنضرورةولمضبرونهاالناسيتعودهاكاد

أؤ-!لولا.با!جماهـوالكانبعلاقة!لىكلأل!ال!!الثورةتلك

عممور!ةؤ!اثمة!مونافياعقاؤلأاانص-ممالعل!فافصدعئب!تهمعه

ج!ميمهاالحدزدفىل!لىكرك!جمةلو)ب!مة...محبطةدا!رةاواضبةاو

ا)-ديا"واءازيئفاز:،..،وا،ق!الوا،بوابيالحيطا!تمباولا

.ؤمكلشؤياذركلى!!نهشةكلخاىء.ىرةكلفينتكس

الاؤ!حراد!لاؤزصئ"كض،آلطنثعرفافبمحه!-4براالكاتبعلاقةوان

.جعت!عات41كلفى

ى!!ممفدل!رسمص،)"ح!قىوناهـ4كحتماب!نعننبرانقعورفالقد

هـحنفخلولاطرةا)و!!ه.ومهد،ين،أئمهانبياءعنعبارةنالرنافي

الت،مل"قفوووالاستقصاءالتهمقبدحضهاوق!دالرومنطيقية

وانالزمانتقدمءع.شضاكلا،ميبنءدررانفملمفنحن.الواعية

.ةوفلىلكثرتهمو.لهدون.ل!هءونلا؟انواالغابرةالمصورفيالجهلة

ناالفولي!فىخناالاحصائيةا)خكلرةؤبهذهاد!مباكصبةالعارفين

محظرظهاؤاضةالابهز:مضعلاترفااخابررةاامصمورافيكانتالثقازت

.القومنخبةكونكادت

المجتمععميزاتومن..."كأولوبر-،لحصرانعيشابىومونحن

النظرالجما!هـ،بقطعلإوعيةيسنصب.عنانيمكنلاائهالتئولوجي

سس-لفيتبرزالاساسي!الظاهرةهذهفطنالسور،سيهالانظمةعن

اببىمية.جياتهاعناصرمنعىمراو"صبحلة7اتدخلهاالننالمجتممات

ومناغقافةامست،لمكبممنالشسعوبمنالاعظمالسواداصبحوهكذا

.الاذامةلبرامحوالمسمتمميئالتلفزةلعروضروالنظارةالمسارحرواد

عصسفي-الموؤتمنلهـم4ب-رويقرأفىنزنمادمرنافيوالناس

والاهـياقارىءابدأوهكذا...المطالعةلييمرفونهء4-الصرعة

يهضسسىرلا.،هبو،قيالجيالثقافةص!عبد،واحدصعيدعلىيبلهان

سماالاميانيدئيوانسماالاميم!ضوىاىاانحدرتالثقافةانهذا

لموالىلحصرهابناليومفالامي.الحيةاثقافةا"توىالىوارتقى

ال!م!ممراحلمنمرحاكألزاولولموالكتابةالقراءةاصوليحفط

الحد.واالمهدبينكثببرةتملمونكماوهي

فناقلتسهارزياافى-م!يالادبحضارةءرف1،ه،ام!انودلك

حضارةعرؤطثم.والالمتادإ"الرواطر.لقعنجدعناباالاجيال

ح!!أىكاص!؟3يديءلمىالطباءلألة3اختراععنلذينجماامنوبالادب

المرهـسبما.الادبحضارةاليوميحبشهوهاثم(00،1-1468)

منالجماهيرواقبالعصرناويالمسرحنهضةنظرنافىيفسرماوهذا

الوافعفيلهكانوعقمانحطا!بفترةمرالذيالفئهذاعلىجديد

ور،كلهلمى9اقبالهلعمخطورتهاواشةحالتمديدهاقيضلعاكبر

.الجنور"!علاإنهاستئصالوعلىالمطلوبةبال!رعة

عندناررخرجعوبدأف!ناعنداترجعمالييالمسرحانالمهم

المهم.الالهانكف!الفووعمتنوعالاصلئابترافدكفنكيانهبعنى

الحرهـيالدافعالمبتكربرالانتاتانعاشهعلىونعملبنجاعتهنؤمنان

الهونانريالمترثررةالقرون!يكاركماوعبرةفرجةللباسليكلر

ي!ادجذباالمتفربر.بئيجدبكان.الابليزابيتحيةانكلتراوفيالفبيقة

حهطحساسااقاذو!خوعاًغفيرا"!هررهوكان،مغناطيسميايكلن

الم!تمعودربموددط"الجوبواةناهذافسهانخاالتيالمجتمعاتكتلك

!نفح!حكانلأ!!أ!غ-3فصعرح.ا!مدسحج!هوركان،المجتمعكلط

ء"

م)هؤلاءمنالافلبةاننحتملانويمكننا.ثاهدافا!شرأربمة

ويرجوهورمناهكارالنياللياو"وادابالكياسةمنجانبعلىكن

الطودذاكوأوديباخالدةاانطيقونصاحبكلاسصوفو:خا

الم!اهـ!لطر"فوومكنمانص3...الجافيالادبأطوادبلطادمثامخ

المحبر!،)نهاواءفىء-والومملاسيلامحهاكا!الني.الم!عوباى

-،رالأ!مناصولاال!موع!لمكبشقينلرلفببهالذيالوجهللى

ماؤ،والال!ادعارةاالى!،1الخالدذالقيمسموالىأكلربهي.المتأعر

ببمب.ليسعهدالىمسرحنأبهاحشونااذياوالتلفيقالثرئرة

صى-تهادقيقةفينئارتهانتبماثجلبهفيمحاءمنصوفوكلاسلافىسم

عواقيل!م!لإوكاءم...والإىلاحاراث*ناخ!لالثا.ءكخ!

،فىسزنرتحجرءـم،مقاجطهراغفه!طمنالخنضببةتدفعنافلا

الغرالزواثارةواخاللةالتصفكيقاستجدا،الىال!،نجبنعلىحكامهم

للتقدمحافزنازهوانتاجناعلىالحاكمالجو!ؤرولكن.لوضىم:ة

خنىقعلىجبرناسىالذيوهوا*لمملةالفنونمرتبةالىالفن*ا

ال!روفترصيففيا:ءمراكهارفاللغةمدىتتجاوركأممري

رجلالمعريميبنضضطالناوالمسرحولمغة...الكلامبديعلاته-نج!

االمسرحربرلوما.الم"ذ!اكأامنهااؤربالنلبالىوهيتفرج4ا0

اخبببغع،االى،الافصاحالىحاصةفيانهأعماثمنيىمراديا.اك

ل!مسست!رحوارالحياةلان...الضرمع-وارؤيالدكاللى

ن،...نعل!مكماءو؟خةجدوبحبمارة...الموتهـعتالافطعه

الناطقين.صموتبخمدلالموت

الفاردىجامصظلأ!
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