
أسغص!أبخرسغدغسساأمرسسش

ب!روتفيناريخيابهاالمعتر!الرلىمية4بدافيازهر!المصحبدا

الفنافيهذاكتبهامسرحيةاولفيذلكوكان.ا!نفاشمارونيدعلى

المسدحيةهذهاسموكان،7؟18سنةبيتهفيومثلهااللبنانيالعربي

تزد!لمالوبيةالمسحيةالحركةطلائعانعلى."البخيل"

ال!تاطانتقلحيث،سمةعشرينمنباكثرارئاريخهذابعدالا

ؤلنيةحتيقةواصبحواتسعواردادفيهاؤاردهر!رايىالمسرحي

العربي.الوطنفيوملموسةواضحةواجتماعي!ة

ؤامتانهانجدمصرفيالمسرحيةالحركةبداياتنراجعوعندما

ووهولكن،9183سنةبرالفاهرةولداتناصىيعقوبيدعلى

الوافدينوالمسوربناللبنانيينيدعلىالاتتاصللمالمسرحيةالحركة

عنورثالذي،النقاشسليمهوالوافديئهؤلاءاولوكان،ممرالى

هارهوازدانتشارهءلىوالعهلبهوالايطنبالمسرحالاهتماممارونعمه

الماديالمجاللضيق،مصرالىلىلميمانفقلوقد،العربيالوطنفي

:يقولنفسههوكتبحيث،لبنانفي

طمحت،مطلبيانجاحعنفاصرةالماديةبلادناوسالطكانتوكا"

نالبمااسمعنحتواذ،غيرهافيمقصديمعالجةالىافكاري

الاقطادمنسواهاماهاقتاذ،الامصاربينالشانرفعةمنممر

المعارففيعظيمانجاحاونجحت،والتملنالتهذيبفيالشرفية

."قصدتهاوالعلوم

:يقولثم

ام!رياليهمبس!،الكراممصراعيانببعضتعرةتولمما"

ا!سنبةالمراحمالىالتجىءانالىفاوفيوابسريماعلىواطلعتهم

ففعلت،الطالبومامولالراغبومنيةاراجياملجافهي،الخديوية

البمواحس!ن،العاليجنابهافضالمن،تمنيتمافوقبلغتوهكذا

الاقطارالىالعربيهباللغةالرواياتفنادخلباىوذلكطلبيبظبول

والفت،المتشخيلصجماعةبميروتفيلاجهزذاكادؤعدت،المصرية

فاتقن،اوواياتدراسةباشرتالجطعةجمعوبعد،دواياتبعض

هـذهلاجريبالجماعةؤآسير،كلهاانقانهايتمفليلومحااكثرها

"..المذكورةبالديارالخممة

ابو"بمسرحيةمصرفيالطننمحملهالنقاشلميمبدأوهكذا

.!187سصةديسمبرمن23السبتيومفي"المغفلالحسن

هذهمنوكاى،مصرفيالسوريةالؤقظصرزوالىذلكوبعد

،سليمالنقاشانقاضعلىقامتالتيخي،طيوسففرقة،الفرق

اتقلبنفسه،خياطفرقةافراداحدوهوالقرداميسليماىفرقةثم

فرفةلم،ا!مانياخليلابيفرفةذلكبعدطهرتفم،وبفرفته

فر!.اسكندر

واوانلالماصيالؤ!اواخرمنتمتدالتيالفترةاننجد،وهكذا

الم!حيةللحركةالحصقيةالتاريخصهالب!ايههيكانت،القرىهذا

سوريينممثلينعلىأ!ماساتع!نمدكانتالبدايةهذهوان،العربية

الجديد،الفنبهذاالمخلفةب!لدانهاسورياضاقتلقد،مصريوجمهور

دمشقمج!نمعكانحيث،النقاشسيمشرحكماماديةلاسباباما

وال!مظمم!رحيةحوكة!وريعتمللاصعيرامجتمعابيروتاو

!برةخر2سممببهناككانكمادا!جمهورالىوبحاجةونشيطة

فعايةتبهيةتابعةتزالماسورياكانتفقد،ا)خاشثةحيةالمصالحر!

المحا!!!ي!هـا

-للا-

ض!!فااو!كلص!ا

تتخلعىن6عليم!مدعصرم!دمصراس!ط!عتبينما،العثمانيةللدولة

الدولةبهذهارنباطهاليصبح،العثمانيةبا!ولةالفعليالارتباظمن

تقومانماالصثما!"ادولةاانالمعروفمنىنولقد،شكلياارتباطا

واتحررلايالواضهحةوالكراهيةالفغريا)ضمخلفمناساسعلى

الرجعيهـةتالبطوففضكقدولذلك،والفنالثضفةميدانفيانطلاق

للشعخونالرج!ولصديمما،سوريافيصورهددالمسحفنضد

با!خليفةوانصلوا،عن!يفةحربا4عدوثنوا"القبانيخليلابي))

وجهة"نوالعبادالمبلاديفسهدالذيالشيخهذافمدو!رضوهالف!طفي

فكافي"اسرحاالن،)وهوالجديدالوافدالفنهذاحر!عننظرهم

خلي!ا!يب!ييالنئصأمواييباشاحمديالىالسفةالارادةصمرتان

خصومهووجد،ممسرحهالقبانيوأكلق.مصرحهواغلاقال!ثيلمن

بعصوحفطوهمالازقلآصبيةبهفآغروا،منهطنيل-أنحةالفرصة

فيلوكد.ألطريقفيقابلوهكلط،بهالهشتموه،الاثماروالاغافي

امسطبهاويتفكهونسددونهاالسوريونظل،كثيرةأشعارذلكؤي

ةالاظ!هذهومن،طويلا

النشواف!خليلأبو

ا!بناتمزيفيا

لكاحسناكاركارجع

نمئواتيلكاركارجع

فالكمينخلإلىابو

دهـكميناليميضاعلى

لكأحسنلكاركارجع

فبافياكاركارجع

القباننخلبلابو

الصبيانمرقصيا

لكاحسنلكاركارجع

القبانيخبلابو

القبانممسرحروناووور/كأالرجعيةلموؤفالدقثقةالصورةوهذه

للدكتوا"العربيالادب!ياثسرحية."كتابلمحيب!نفاءعيلهانجدها

نجم.يوسفمحمد

بااكلههذامنلا!رجالتاريخيةهذهـالمقدمةفيقليلااطلتلقد

القومية!"دمرلها!وؤرنتف،ةكانتاسربيالوطنفيالمرحفشاة

وربيولدولمصبياولدالمسرحانبذلكوامحني،واضحةبصورة

عب!الجديدالونهذاخ!فياشتركفقد،لبنانيااوممريااو

افشلتتضامنهالولاءووتلفةعناصرا!عربيموالمجتمعالعربيةالثقافة

عصومعذالوبيةفالمجتمعات،التوففالىوانتهتالمسرحيمةالحركة

اصببولدلك،واحدةو!ةواحد!اثذاتانلافينشركبعيدة

و،ئ!،ل!المجتمعاتهذهداخليتحركانا)وننعلىارر!لمن

فاءال!ضعلىبل،الافتقارهذايضعفهانلون،أخرىالىبينة

قمسوء!طدرمنمصدراكانأخرىالىعربيةبشةمنالانتقال

الوء!اانقائمةالثقالمحيةالوحدةان.الاسنمرارعلىوقدرتهالف!ان

عريسسوالمفكرالف!انبيئةتجعلسنةالفمناكثرممدالعربي

نستطبهناومن،وضيقةمحدودة4لماديةابيئتهكافتلو!ى2ص!عة،وا

ا



الث!فيةللوحدةمدينالمسرحفنمثلعظيمجديدفنظهوراننقولان

الحركةلانحصرتالوحدةهذهولولا،لوبي9الوطنفيالقائمة

الفرببومن.وماتتواختنقتضيقةببتفيا)ناشعةالمسرحية

انن!الوجدناالعربيةالمعرحيةللحركةالراهنالموثفتآملنالواننا

العرلييةالمسرحيةالمحركةبالنسبةالبدءنقطةنفسفيتقريبانعيش

المسرحبةاأحركةتعانيهاالت!بمااراهعةاالارمةفا!،الماضيالقرنفي

طريقااوحلاتجدلاالعربيةالبيئاتمنغيرهاوفيممرفيالوبي!ة

الوط!نوحدةمنوالاستفادةوالاتسصاعالانتشارمناك!ضللظهي

بيئاتهافيالراهنةالعربيةالمسرحيةالحركةتوقفتاذااما،العربي

.والاختناقللذبولتنعرضفسوففيهاوانحمرتاضيقةا

الفرفىاننجدفسوفالطربيالمسرحتاريخفيتاملناواصلمناواذا

علىاساسيااعتمادااعتمرتمصرفيظهرتالتيالكبرىالم!مرحصة

تحركتابيضجورجففرقة،العربيالوطنفيالثقافيةالوحدة

العربيالجمهوروحدةمنواسضفادت،وعرفساطولاالعربيالوكنف!

وهبييوسففرش"وكذلك،وحدهاممرعلينشا!افيتقتمرواما

اعتماداتعتمدالفرقةهدهكالتفقد"،رسيط"فرقةباسمالمعروفه

عروضهاتقديموعلىالمختلفةالعرييةالبلادالىرحثلاتهاعلىاساسيا

المختلفة.الواسعةالعربيةالجماهيرامام

حتى،العربيةالامةوحدمانالمجالهدافيالقولوخلاصة

اهممندانماكانت،والانفصالالجغرافيةالتجزنةلحظاتاشدفي

واستمرارهاالممرحيةالحركةلمعلادوالننأكيدوالمهمحا!فيعناعو

الموامعلىوجدتقدالمربيةالمسرحيةالحركةانعلى،اليومحتى

وتثيربين!اتفرقاخرىعنامروجدتكما،بينهاتوحدمتطلاةعناصر

الاختلافط.

امامنقفالعربيةالمسرحيةالحركةفيالتوحيدعناصراهموبين

عناعر:ثلاءلة

منالعرباخذهوفدغربيفن"المسرح"انهوالاولالعنصر

استمدالذيالاساسيوالنبع،واحدالمرحيالفنفمصدر،الغرب

ناالمعروفومن،واحدمنبعالفنلهذافهمهمالعربالفنانونمنه

اعرافااعترفواقدالعربيةالبلادفيالفنهداانشاواالذين

ونقلوههناكوتعلموهالغربفيالفنهذاعلىتعرفوابانهمصريحا

هناككانواذا،الفربيةالثقفيةالبيئةمنالعربيالوطنالى

الاهتمعاممثل،العربيةالمسرحيةا!ووضؤ؟تعديلاتاواضافات

ومشلالعربى!للمزاجاستجابةالمسرحيبالغناءالفتراتمنفترةفي

عسلىالاخرىالفتراتبعضفيبهاوالعنايةالكوميدياالىالا.لجأه

انش!لانينفيلاكلههذافان....احرهسرحيلونأيحسماب

هـواء،الغربيالشكلمنمسصتمدالعربيللمسرحالاساسيالفني

اودلابأ.الىالنقاشمارونرحلاتاوصنوعيعقوبرحلاتطريقعن

تطوراتمتابعةعلىممتممدااليوما(ىنشاتهمنذالعرب!المممرحظلوقد

الالهامفمصدر،التطوراتهذهمنوالاشفادةالاوروبيالمسرح

الغربيالمصرهوواحدمصدرالعربيالممرحالىبالنسمبةوالتوجيه

الحركةفياقىحيدعناصرمنعنصرايخلقمماالمختل!ؤبمدارسه

العربية.المسرحية

العربقياممر!لأاالحركةفيا!توحيدعناصرءنالثانيالعن!مر

اصبحتهناومن،م!رفي!يلةلغترةترثرتفدالحركةهدهانهو

علىتثم!كلتالذيالرذمسيالمنعرهيالمصريةالمسرحيةا!وكة

فيالمصريونالفنانونانتشرولقد،العربميةالصرحيةالحركةأساسه

واالتدريسطريقعناومسرحياتهمعرصطريقعنالعربيةالبلاد

ولملنا.واننلقريونالاذاعةطريقعناوالمختلفةالفنيةالمعاهدانشاء

ش!رعدةبقيحيثتونسالىابيضجورجرحلةا!الهذافينذكر

نذكرولعلنا،المسرحيالةرزاصولعلىالشبانمنمجموعةيدرب

ا!صىالطويلةرحلتهثم،الهدفلنفستونسالىطليماتزكيرحلة

نامعراستطاعتكذلك.هناكالم!رحيةللفنونمعهدلالشاءامويت

8"

ا!اكانالذيالمسحيةالكنون،عهدطريقعنمبالثرةبصورة:ثر

هنطلابهوكانالعربيالوطنفيالوحيدالمسرحيهدالمههوطوي!ترة

الوقت.نفسفيالعربيةالبلادانحاءشتىومنصر

ةالمسرحي،لمحركةواحدااساساتخلقانممراًستطاعتوهكذا

اشدمتائرةالعربيالوطنانحاءشتىفيممرحية4افئ،لحركة،لعربية

واالثابهطريقعنالتآترى!سواءالمعريةارررحيةبلحركةكأثر

زالتمااليوموحتى.والانطلاقارحررومحاولة4المعارضطريقن

جهودعلىتعتمدا)عربيةد.افيالناتنئةالمسرحيةلحركات

الحرك!كأازدهارعلىواخلاصبجهديعمنونالذشالممريينل!انين

بالضحديدالمرحلةهدهوفي،العرببئاالوطنانحاءمحتلمف!يلسرحية

بعمور"يقومحيث،الجزائرفياردشسعدالمسرحيالفنانوجد

&بياوفي.هناكالمسرحيينوالفنابنللدارسينمسرحيمستشار

مستمراجهدابزرلطويلةصنواتمنذالحر-هـيع!رنالفظوجد

فيمطاوعكرمالفنانكانقبلومن،الليبيةا!ممرحيةالحركةتنمية

الناقدوكانالخرطومفيالسعناديةالفنانةوكانت،لجزائر

الخركةتوجيهفيليساهمالكويتكلالراعيعليالمعرو!لسرحي

هناك.لممرحية

العربيةالمسرحيةالحركةفيالوحدهعناصرمنالمثالثالعنمر

للفنانالاساسيةالالهاممصادرمنمصدراكانالعربيالهاريخانو

هسر!ةفأول،اليومحتىالم!مرحب4الحركةتأةمنذالعرجمطلمسرحي

المغفلحسن"بعنوانكانت1776سنة"مرفياضقاشاسليمطمها

مصدركانثميرةمسرحياتتضمكبيرةالالمةوهناك"الرلفيدهارونو

القديمة.الشعبيةالقصصاوالمشتركالعربيالتاريحهوفيهاملالها

كنشبفينجدهمااللتيناقائمص!يناهاتينالمثالسبيلعلى.نذكر

اًلقائمة..،العربيالادبفي"المسرحيةعننجميوسفمحمدلدكتور

فيها:ونجدالقديمالعربتاريزمنالمستمدةالمسرحياتمنلاولى

لاحمدالكبربكعلي،رمزيلابراهيم-عبادبنالمعهمد"

حربفيالنوساللقاء،كامللمهصطفىالاندلسفتح،مموقي

لانطونالعربو!اءاوالسموال،الرشيديمرقصلجرجسلبسموس

بنمهلهلحياة،رباظانطونالملابوالبرامكهالرهـسيد،لجميل

ث،للالقشأسىءحياة،موعيالمعطيوعبدافطلبعبدلمح!دبيعة

."انطونلؤحاورشليمومملكةالديئصلاحاررلطان،أ!يسوعي

وليلةليلةالفمنالمستمدةالمسرحياتفتضمالثانيةالقاعلمةاما

فيها:ونجدالشعهـبيالقصص1

ارشيداهارون،النقاشثارونالرثيدهاروناوالم!لالعسناًبو)ء

هارون-اقبانبىااخليلابولاحمدالقلوبوقوتايوببنغانمالاميريع

نجلمحوودالأ!ر،القبانيخليلابولاحمدالجليسنس3معلرثد

القلوبقوتمعالرتليدهأرون،القبانيخليلابولاحمدالعجمئعاه

)(..واصفلمر!ودالصبباد:خليفة

القصصاوالعربزالماريخمنالمستمدةالمسرحياتمننمادجهذه

اةننتىمنالاولىبالمرحلةكلهاتتصلفمادجوهيالعربيالشعبي

نماذجنجيدانحاواضا.فاذا191،و1847بينأي،ا!ربياالمسرح

سليمانمثلالنمادجهذهمنبالدإرنلتقيفسوفال!رةهذهبعداخرى

مجنونوهـبلايفافيلالؤيدسالموالزيرفرجلالفريدالحلبي

لباكثيراللمهبامروالحاكم،اباظةلعزيزوالعباسة،لشوفيلاحمدليلى

المسرحشةاكهاذجمنذلكوغيرالصبورعبدلصلاحالرللاج؟مأساة

.المتمددة

اساسيامصدراامميقةاا!ضخمةباحداثهالعربيالتاريخوسيظل

المعاصر،العربيالمسرحيللفنانبالنسبةالمسرحيالالهاممص،ثرش

الحركةفيالوح!ظعناصرمنعنصرااتاريخاهذافسبظلإلذلك

الهربي،الشعبيوالقصصوليلةليلةالفالىبالاضافهالعربسيةالمسرحية

السرحبللحركةبالنصبةالتوحيدمصادرمنمصدرايضالهما

تكونالعربيالتاريخمنالمستلهمةتالمسربوانخاصة،العربية



الوطنكله.فيالاساةلااللغةوهيالفصحىالعربيةباللغةمكنوبةعادة

العربيهالمسرحيةالحركةفيال!توحيدعصادرمنالرابعالمصدر

فينالتقيالعربيالمجتمعاتفينيةوالافالاجتماعيةالمشاكلانهي

المصربمياكجتوءفيالمثارةالمشاكليجعلمماالتشابهمنكبيرقعر

جهودظهرتهناومن،الأخرىالعربيةالمجننمعاتفيومفهومةمقبوله

اهـىقىالمصرباللهجةالمكتوبةالمعريةالممرحياتلتحويلمتمددة

الىوماوالسودايهوالعرافيةالسوديةباللهجاتناطقةمسرحيات

الزوبصلأمسرحيةقدمتسورياانالمثالسبيلعلىواذكر،؟لك

سورباؤلم!تكما.السوريةباللهجةريابمعمودالمعريللكاتب

ايهحبةباعاشورنعمانا!ري"للكازبقحتالليالناس"مسرحيه

ايضيا.الس!ورية

المهـمرحيةالحركةفيالهابفةالاربعةالتوحيدعناصرانعلى

اوننفرقهمننوعاتفرضاخرىعناصرمعلوجهوجهاتلتقيالعربية

العربية.المسرحيةالحركةفيوالتمؤق

ا!شكلةهذهنواجهونحن،المحليةاللهجاتمشكلةاولافهناك

هـصذافمعكيم،الاجتماعيةالمسرحياقفيوخاصةالعربيالمسرحفي

كانتوادا،المحليةالاهجاتعلىاساسايعتيمدالمسرحياتمنالنوع

فيومفهومةمعروفةاصبحتبحيث،الحظحسنةالمصريةأللهجة

علىالمعريةوالاكلامالاغانيلانتشارنتجةالعربيالوطنانحاءمعظم

الامعهومةغيرالاخرىالعربيةاللهجاتفاى،العربيالوطنمسشوى

م!نالمسرحياتهدهنقلاردنااذابدلااومحدودمحلينطا!على

منوا!نقلالتوجيهمنبنوعالقياممنأخركطبيئةالىعربيةبيئة

تكونعندمابالطبعموجودةغيرهذهايلهجاتومشكلة.لهجةالطلهجة

سي!عادةتستخ!موالفصحى،الفصحىهيالممسرحيا)حموارلغة

زحتمدالتيتوالمسربالفمريالمسرحوهيا!،ريحيةالمسرهـلمات

الجماهيرا(ىالوصولفيصعوبةايتجدلاالفصيحالحوارعلى

.مكانكلفيالعرلية

بزبساذةالاالعربيالمسرحفيالعاميةاللهجاتلمشكلةعلاجولا

اًلبعيدالمدىفييتمبحيتالعربيالوطناجزاءبينوالامتؤاجالتقارب

العربية.البيئاتابناءبينالوثيتىوالتعارفاللغويالتقاربمننوع

اللهجات!يالقويةالتقاربعناصربعضالينايحملانا!ستقبلولعل

ازفنيسسةالن!روجههمنباسفلاحالكلوعلى.نفسهاالعربية

مذهدامتماالمسرحفيالمحليةاللهجاتاتحداممنوالاجتماي"

والانسمان،لأحإةالواق!التصويرعلىمسماعداعاملاتمثلاللهجات

الض!ئوغطريقعنالوحدةالىالامرنهايةفيتسعىانماالعربيةفالامة

المفتعلةوالحواجزالمصطنعةالتناقضاتنرفضكناواذا،الطبيمي

ولاوطبيعيةمقبولةاخلافاتشكولافهناكالعربيالوطناجزاءبين

تحتلاالتنوععنوانتحتالامرنهايةفيتدخللانهابقائهامنيأس

ننوعالمقبولالتنوعهذاومن،والتضادصاثموالتالتناقضمحنوان

المختلفة.الوبيةالووت

ا)خلا!تخقىافنيهيوحدهالش!تالمختلفةاللهجاتانعلى

عاهـرف!(كالمربلأالممر-قيللحركةبانشبةالصفرفةعناصروتضع

فسحيالعربيةاثسرحيةالحركاتبينالاتصالضعفهوارادبم!أخر

ا،رزالمنتظما!لماءتتببحفميةتنظيماتايهناكفليطالبي!ئاتشتى

دممثؤبهاتقومالتيالمحاولةوامل.المختلفةالمسرحيةا!فرقبين

كلتأبدأافياالسشويالمسرحمهرجانفيتتمثلالتيالمحاولةوهي

الفرؤهـنكبيرعددطيهيشتركالذيالمهرجانوهو،سنواتثلاث

نو!ىمناوحيدةلمكونالمحاولةهذهوهل..ا!ربببةالم!سرحية

ودلمح!من!مةحركةهناكتكونانمنبدولا.المجالهذافيالانحتى

مؤتمراراقامةمنبدولاالعربيةالمسرحيةالفرفىبينالزياراتقيدل

بد!ولا،اخرىعاصمةالىعربيةعاصمةمنتنتقلسنولةمسحية

المختلفالسرحيةالعركاتبينالرب!عنمسؤولفنبم3تنصكوين

العربي.الوفىانحاءفي

ه

حشةالمسا!حركاتبينالتؤقلأعواءلكالالثعامرهناك

،فبينماالحركاتتلثعليهاكفنمدالتيالثقافاتاحتلافوهوالعربية

متائسرةممرنجدالظلراشدالفرنسيبالمسرحمتاتر؟لبناننجد

بالمسرحمتألرينوالمغربالجزائرونجد،وايطالياوامريكابانجلترا

هرهفيايضءاًتهاتستمدمسرحيةحركةفكل،وه!ا.الغرش

وهئط،الاختلالىبعضالاخرعنمختلفمصدركابألذاتالمرحلة

يمكناةعرليةالمسرحيةال!ركاتبينوالتفرقةالفجزئةعواملمنالعامل

الحركاتالظئيربينوتبادقالتعار!تملومنهوالاستفادةعليهالسيطرة

يحعلمماممدومشبهاومعدومامروهو،العربيالوطنفيالمسرحية

عسلىمغلقةبيعات!يتعيشالعربيةاثسرحيةالحركاتمنكعيرا

فيها..ي!ئرولاالعربيهالحركاتمنبعيرهاتتآترلانفسها

المسرحيةالوكة?وانرمزجمهالتؤقةعواكلكااخيراوهناك

بعفركدممةالىال!مرحتحويلالىتسىاننيالمحاولاتتلكالعربقى

كبيا!لاانهاقولاناحبوهنا،الضيقةالافل!يميةالقوميةالاهداف

المحليةالشخصمياتلاظهارسعتالتيالفنيةالمحاولاتتلكعلىاطلاف!ا

الممر!العمده،)كشكنربيها)شخصيةمثل،المصرحعلىوتقديمها

معمبربري"شخصيةاو،الريحانينجيبيمئلهكانالذيالشهير

الشغعساتمنانما!!هذه"الكسارعلييمثلهكانالذي،(الوحيد

العربيأالشخصيهالىالاساءةالىلهدفلاالتيالجذابةالصادقة

المسرحشأالعركاتهوهنااقصدهالذيو!ا،مم!التنأقضاو

الفرعوتنزعةمئلضيفةامليميةنزعاتاحياءالم!هدفاتي

ليميذاتهحدهيالنزعاتهذهواحياء..دلكالىمااوالفينيقيةاو

اديعدباذاتمامامرفوضولكنهالحضاريالبعثكمحاولةمرفوفا

القضابهاريدواذا،المختلفةالعربيةالتيئاتبينالفناكضخذق

ثكوممرفيسرتوقد.العربيةالشخصيةميالوحلهعناعرعلى

الفرعونبالاساكيراحبءالىالديوةثوبمرةارتتاننوعهذامن

الث!عببالافكادمنالاستفالةالىالدم!وةثوباخرىمرةوارتت

واتمر.والاراجوزالظلخيالمثلبالمسرحالثصبيهةالممرية

المقصوكأناذامنهاخطرلاكلهاالسواتهذهفان،قلتوكها

واكشما!جديدةآداىبفتحالعربيةالمسرحيةالحركةزدحعيمهومنها

للمسياتفلكلاليتننحولانهومنهاال!رومن،جديدةمنابع

عربيوح!ويخ!لايالمعاديةالاقلميةالواتمنتمداةيكونحتى

ايضاضترددبلممرفيفق!يتردرلمالدح!واتمنالنوءوهذا

العربي.المغرباجراءبعضوفيالعراقوفيلبنان

فااليالم!وةالموجزةاسةالدسهذهبهنختمماخكلولعل

المرآمذايكونح!ني،للثقافةالعربيةللمنظمةتابعللمسرحعربيروركز

التقاراعناصرمن!امايكتثم!ف،العربلآالمسرحيةللحركةمحركا

التنسعوضمنتدخلالتيالاكتلافم!اهرعلىويبقي،والتفاعل

تفسرلمالتيوالعنامحرالعوأهلوروقفالعربيةا)حضارةفيالمطلوب

عا،مستطةكياناتلهاتخر!انوتحاولافعركيهالمسرحيمةالحركة

ت،مت!ررمغتيحبفكرقتصلمعانلهاينبغيالمسرحيةالقيادةهذهان

كلبف!مرحيةحركهلكلالخاصةبالملامحالفيقارلسارعلا

فيكساقوميةالملامحمعابداتتناقضلاالمحليةفا!لامح،عربية

وعىنفمسهاضن،مبرانصبرقيبيئهلكلبدولا،والاحوالالطروف

ولافمنهاضررلاةلم!فاتالاصوهذه،الخاصةملامحهاوعنظروفها

هذهالاختلافانخفيانهواهطراوصن،وامينهصارقهانها!لمافيها

الحردشعلىنمرضهاضيقةاقليميةدعواتنفتعلانآوالطبيعية

ض3جانبمننفتعلاناو،العربيةاثخصيةطعنبقصدالممرحمية

الم!لاصعنعالدقبحجةالصادفةالمحليةالملامحعلىتقضيدعوات

اتتعارضوافماالتنىمنتنفرلاالقوميةالشخصيةان.القوممية

والفر!ي.والاجبارالافتعا!

النقاشرجاء


