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!ةرافضالقديمالم!مرحفيهـايسنقركانالتيآراكد"ااوالمضاميص

.والارشادللوءظومناسباتللتسلنةساد11مجردتطلان

هى-فىهمنخاصبوجهواللبنانيعامةلعربياالمسرحتحرر،ان

واهـام،الجديدةمسؤوليا)4اماملوجهوجهوضعه،الخطابية
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انتفاداتمناحيآناميهيظصماآلااللهمالضوويحمرحلةفديهدياالكو!

يزالولا.العابرةالاتيةالصفةل!،شحصيةسياسيةاواجننماعية

تعومالذي-المرحيانمجم-الاساس!يالممثلعلىمبنياالمسرحهذا

المسرح!بمنؤ،الأنش!اددمليةبهولنا!والتسصلميةالاض!كمهمةعليه

ينوءنق-يلاكراغاف!هايعتركحءتالخشبةبرضادريكادولابحضوره

.تانويونممثلونتحته

الطليعةفى3!حيرضيانالتفليديالمسحهذايستطيعلاطبعا

اصلا،،لالهنجربته،ندممت!دانالطاليعةهدهتستطيعولاالمسرحية

ايةزفسههويقدمولم،فيمةداتمسر!4لعدرسةء(ىمبباليس

يسمىبمامبدئيامقابلتهصحتواذا.اطارهضمنحتى،تطويرات

هذاايمهازوصلبطفياسه-صءلادانه،وروباةفيالبولفارمسرح

مهمسةباننئرمنكناواذا.الا!لعلىالتقفقىالوصهةمنالمسرح

هـ-ذاوءث،الجمهوراء،ما"ء،صرالانس!انقض،ياكلرحالمسرح

هـتافان،طهاعنالبحثعومنمثاكلهاثواكعلىالجمصر

.المجطلهذافيمقصرا/اتعليديالمسرح

الجديدةاور!رحيةالحركةمن/بصتؤدانبالمقابلاسطاعانهالا

رواجعنتأجمهورابآثت!ىابهاهـت-"،تاواللفبمنشآتالنني

ي!تطلبونباناس4،لىةقاغصتانعملباذلكنضيجةمنوكان،المسرحفكرة

هنا!اتءسرحىنانبعددائممهـرحاًلىفن!ول،ممممليةسهرة

له،التامالهقيضويشكل،القلهرريالم!سحهذايقابل.عابرة

.الجد--دةالمرحيةللعركةمظ!راولكانءلذيالمجماا!

مقص--صودءكنتكيالم!ررراسةالمىالمت!كاكيالممرحعنايةوت!مرف

الممثليىصنوحركاتوالاضاءةوألملابساةديكورباضارةواله،"بذا

المسرحيةميضمونءشمستقلنتكلفي،الخشبةعلىوتوزيعهم

التيالغايةعنالوسائلاًنفصلتهكذاً.الاجتماعيهدفهااوالانساني

لبرتولدبرشت"مسرحيالخشبةعلىنرىواصبحنابها،ترتب!انيئبعي

لبيرندللو.اوبيرلشرتمسرحيهبهتقدمالذيالنتكلبنفرتقدممثلا

والحركاتوالالواىالاشكالمنمج!عةالايىستالمسر!ةوكان

.الادنترض!واصواتموسيقىأىاابالاضافة،العينترضث!

ا"صما.!تنلورالأاصرحاهذافي)4فلي!س!امثل1اما

ضم!نيتصقل!ان،مدرولمتةمع!ينةحركاتصاؤديانمنهوللمطلوب

مبمررالتنتلاتاوالحركات!فىهيكونانغيرمن،م!حددةنقا!

الانساني!ةلابعادهؤهمهاوالدورمعالممثلتفاءلعنناتجزفسبم

والاجتماعية.



قااولىبررهشة،الشكلفبمالاغرافىهذاالجم!رقابللقد

!ف.رورودهءماتماما*جتلفوا-لموبيألفهاممسرحامامنفسهى2ر

الشكاياـفمظاهذافيرأىانيلثثلمانهالا.التقليديا"سرع

الانسان.!كأاثاركةنقاظلفقدان،ءعهيتجاوبانيمكنهلانىيئا

حصلماوسرعان،الشكلكماالمسرجهدامعالعقليةاوا؟اثعورية

المسرحهذااصابفعلردةوكأقيت،الجمهوروبنبينهالانقطاع

دوربالغاءالقولحدالىتصلالجمهـورء!خاصةمفاهيمباصداس

ءحاىفادرالفنيالعكلوانالمسرحيةفيؤا،لكهتمرالجمهور

بذأ!ا.مكتفيةكعمليةالمشاركةهذهعنالاستغت"ء

فرالا!طاعمنارغم!ا،اسطاعانىولكماالمرحهذأانالا

من.عدداالجديدةالهسر!4للحركةيقدمان،الواسعالجمهوروبين

د!ي!نيا*ذمسرحطمفهـوممناصلامنطلقفهو.الايجابيةالفوائد

نايبيناناررةطاعكما.نفهاالخشبةءللىالخلقءمليةالاعتبار

مجبردليرإخرجادوروان،وحد،،ألادبهكأكللمة1انجبرششاهيناك

بدوريقومبل،الجمهورمسامعالىاثكتبدفاتى5لدنصنافل

.الاحياناكثرفيالنصيتجاوزوءماالنصمنانطلاؤاابداءطهام

المبئنياالمسرحكيكليالتفالتيارءنالسياسياقي"ريخلف

المسرهـ-!الابداعمصدرهواخركقطبالجمهورآه.-"ادراكبانه

ؤالعقائيمالسيا!الالتزاممهـبدأمنالم!سرحهذاانطلقوفد.وغايته

تمسرخياالىليصلتبرتولدبرشستيتربرماتوبدأ.الشعبيةبالقضايا

المسرحهذافضلمنكانوفد.البرث،ءفطالنمظعلىواخرجتالف!ت

القضايىامعالجةفيوالاصالةالهلهيدفكرةجديةبصورةضرع1انه

طرحانهعنفضلابالجمهورالمسرص!العملارتباظودكرة.بيةالشع

مساؤببرشتبهايناديالتياكظرصاتمجملالبحثبساظعلى

المسرحانهلالتساؤليمكنوووا.ال!تعليميالمسرحيسميه

ايضايحملانهامالالتزامالىةدء3مجردهوالتعلإه!11!سياسيا

؟الفبةومبالئمهالاخراجتقنيةفيجدي!همصرسةمبادى!

كلجديدا*سرحاإءتمدبانهاواضحةابرنستاجابةمنوبالرغم

ف-ان،ثهالالماوالثكلاًلمضمونتتاولمدرستهوانا،الجده1

اقيالجديدةاً)ـمنيةالمبادىءمنعدداانادواردا.لبقىالتسلال

لا-،الدورمعالاتحادومحاربة،الانفعالوالغاءكالابتعاد،اعلنها

ا(:ادىءوبينبتهاالفرقواضحءيرواما،واضحةغيراماتزال

.برورتقبلالمسرحناريحفيالمألوفة

الهقلاؤيةان،أ،ابرنتىارررحاهامشعلى،هناالقوليمكنولكن

اهـ-ىوالسعيالانفعالمحاربةؤكاع:دهدروتهاتبلغالتيالصارمة

طبيعننهتتر،وبالذيالاودلابري6!ورللصكأ40ملامرحلةتكونفدالغانه

مسعتخسهـجملاولكنها،برشتيعتنقهاالتيالتعليىقىالرودةمع

تفصسلانتستطيعلا،التيالشعوريةالطبيعةهذه،شهجمناطبيعة

امقلي.إاالاقننناعمجالاتعنحتىالانفعالعوامل

.جديدارابافتحانهعندنااسسال!بالمسرجفيالقولوجملة

يحولانهالا،برشتبمدرسةمت!نرابدايتهفيالمسرجهذاكانواذا

بالتجاربفيهيعهـتنييومالىيصلانمستعرباوليساثتطورامكانيات

بنهـاءفياتسهمانشانهامنيكوناخرىاشكالافيهكئنمفالجديد

الاصيل.!طللبهااالمسرء

بلاقامتالتيوالتجاربالنظرياتمنالارتجالبمالمسرحينطثق

ترفضالتيالحديثةالمسرحبقىالحركاتبعضومنوودليتلجوان

انقلستوقد.صميننصعلإلمهي!طرالذيللمسرحالتقليدياشكلاا

ؤسكطلبنانالىواميركااوروبامنالارتجا)كطالمسرحهذاتاثيرات

مسرحياتلخلقالتجاربيجرونانص،رهوبدا.الستيناتاواخر

ال!نصاما.المسرحيةلولادةبدايةكنقطةالممثلعلىتعتمد،جديدة

لتقديمانطلاقنقطةلاذتجةياعتياره،صداثاتويشأنالالهفليس

واحد،انسانخلقمناثنصيكونانضرورياوليس.المسرح!االعمل

حالاتبواسطةمهالمهجميعتتغيراويتحولاويوجدآنالممكنمنبل

الحالاتال!ذهصوتيافرازبمثابةالحوارفيا.لني،ا"هثاونفيهايمر

ؤكىرةاتخادهي،ذلكالىللوصول4العملهوالطريقة.اثنفسية

هذهنطاقضمنالارتجالىالىودعونهمالممثلينعلىوطرحهاةمعين

حفلةؤكطوتناقشتج!ثموتسجلالارجالاتهذهفتلتقط.الفكرة

معينمؤلفهناككاناداأهـلف4واالمخرجفيها،سترك4جماعب.داليف

الاساسي.هداعلىاالمسرحيالنصررضوىحتىأءثليناوبقية-

الطىصقاذجعءنهيالارتجللطريفةانفيهثكلاومما

بل.المضمارهذافبمملموسةنتائجطت2اوقد،افثلبنالتدريب

ادا،واحدن3فيوالموثلوالمؤلفللمخرجمدرسةلموافع1افيهي

ساعدتوفد.للمسرح"عماهوأختبارات،مسرصيئكتمارينمورست

افمهسد،للصمرحالحقيقيلمصحياالاتجاهتقو،"ءلمىآخرىجهةمن

كاملة.خلقكعمليةالخشبةعلىالخلقاتىينظراذياالانجاه

لكنهما-الجم!رالىاؤلفامنجسرمجرديعودالموالم!شلفالمخرج

وطر-مةبالاخرابمعنهالمعبرامعي!نةكلروجهةيقدمان-المخرجوخاصة

.،!ردا

ءدديقابلهاالمسر-"التمارينصعيدعلىالجدوىهذهانالا

المسرحياتلنقديمكاسوبدائمالارتجالاطريقةاعتمدتاذاالثغراتمن

طورالانتاج.الىالاعدادطورمنالارتجالاذتقلاذااًي.الجمهورالى1

ناتبينلانهالصدفةلمجردالمسرحيالص!مليتعرضالحالةهذهففي

دائمايرتجلانيستطيعلااو.يرتهـجلاندائمايستطيعلاالممثل

"اتتوافرلأخاصةحالاتفير،5انمنلهبدلابلقيمةذاشيئا

تتواهـصلافانهامعينوقتفيلهتوافرتوادا.حينكلفي

وهكذا.الجماعيالطليففييشاركهالذيلرفهقهنف4الوقهـتفي

يصدراندونالأرتجالهداعورفيو-واتسنواتالمسر-ةتبقىقد

الىاضف.للجمهورتقديمهيصلمحمهمشىءمجتمعينالممثلينعن

ء!ىاو.الفكريالألمطاءعلىالممثلقدرةعلىيتوقفالامرانذلك

كليكونان.رورياليساذ.وتفكيرهاحساسهعنبالكلامالتعبير

التعءسعاكااو،الخلقمستوىفيالتفكيرعلمىقالراناء+ممثل

تختلفشروظالناجحفللتمشلالمستوىهذافيافكارهعنبالكلام

رر.الجبالطليفشروظعنالاحياناكثرفي

لهنكونانيجب،فنيءملككل،التأيىفاًنالقولوخلاصة

الواحد.المؤلفالايكفلهاانيمكنلاعضويةوحدة

المطافاخرفيواحدانسانءنهمسؤولا.بكونانيئبعيخلقفكل

الفشالخلقفيلشاركوناالمب!ونتعددواذا،المبدعلأألفنانهو

اثنظر،وجهاتفياوالتض،رب،الاساليببيئالتنافرقامالواحد

يرتكزانينبغيالذيأضمونواالالوانالمتعددالشكليبنالتباعدوتم

واحدة.اساسيةفكرةعلى

ف؟موالمضموناثكليبنالعضويالتآليفهذاسبيل!،

الىنظرتههيوماالتيارهداهوفما.لبنانفيالاختياريا،)تيار

المسرحيأالهول

اصحابهيسميهالذيالتقلإريالمسرحاستثنينااذاانناالوافع

ل:،نفيالاحرىالمسرحيةالتي!اراتجميعاننرى،الثعبيالمسرح

الاختباري1التيرانالا.والتجريبالاختبارمنشيءعاىتعضمد

على2دكتشافاعلميةكوشيلةالتجويبيعتملاانهفيعنهتأيختلف

-68-االصفحةع!التهتمة



..فنالمسرحفيلبهان
-36-الصفرقىعاىا،لفوو،،أرع

!كيى!وأ.
ا!صد.يتوصلانيمكنمااعمقوعلى،يكونانيمكنمااشمل

الم!التفتنتيعلىيتوففلاالاخهباريانتيارفيالاختبارانبدلك

المعطياتاكتشافالىيرلقصد!رلمقصهـاولبل.دةجداش!لء!ن

يسعسثم،ديهايعيشالتيللبيئة،ث!سبلآوالمومالتاريخ!ةالاجتماعية

وهـى.لهاالملائمةافينيةكالالانتايجلدالىالمعطياتهذهضمنمن

ملائنمكمكاىسرحبكأ41العمارةفيالنحمثاىااهننمامهير!وجههذا

الجمهورمعاًعمقلاتصالممكنةكوسيلةالاخراجوفي،المحتوىلتبليغ

التي.الاجتو،عيةالرسالةعنللت،بهبىءؤتيةىسا!يبالاد.ءصوقومي

وبيلئته.مجتمعهالىاروحيكلوديها

له.لكوناىيجب،كنيلحملككل،م!لىفاانالقولكأوخلاص

الواحد.المؤلفالايكفلهاانيمكنلاعضويةوحدة

اخرفياحدوأانسانعنهمسؤولايكونانفيبغيخلقفكل

الخلتىفيالمشاركونالمذدعونتعدداذا؟أالمبدعلفة،ن6هوالمطاف

وجو،تفيوافنضارب،لاساليببينانننامرقامالواحدالفني

الذيوالمضهونالالوانافنعددالشمكلبينالتباوو!وؤغ،النطر

واحمه.اساسي!ةفكرةعلىيرتكرانينبغي

التيارفاموالمصهونالشكلبينالعضويأ-فالظهذالىبيل!ي

العملالىنظرنههيوماالتيارهذاهومما.لبنانفيالاختذاري

المس!كط؟

اصحابهيسمي4اتذيالتقليديالمسرحاستظثميت،اذااضناالوافع1

لبنانفيخرىالاالمسرحيةا)ننبراتجمهـيعأننرى،الشبطالمسرج

الاختبماريالتيارانالا،والنن!جريبالاختبارمنظثيءعلىتعتمد

علىللاكظسافعلمية3وسيلةالتجريبيعت!مدانهفيعنهايختلف

مصد01يتوصلانيمكنمااعمقوعلى.يكونانيمدنمااشمل

التفبشيعلىيتوق!فلاالاختباريننير1افيالاختنارانبذلك

اكتشافآلىأيقصدمااوليق!صدبل.جديدةانصكالعنالمهذي

!يها،يرميشالتيللب!يئةوالئفسيةوالتاريحيةالاجتماء-كأالمعطيات

الملائمةالففةالاشكالايجادالىالمعطياتهذهضمنمنيسىثم

كمكانالمسرحيةالعمارةفيالبحثالىهننمامهيتوجههناو*ن.لها

اًعمقلاتصالممكذةكوسيلةالاخراجومي،المحتوىلتبليعملائم

ا(ارسالةعنللتعبيرمؤتيةكاساليبالاداءطرقوفيالجملاهـ،مع

وبيئته.مجتمعهانىالمسرحييثزديه!الننيالاجتماعية

الاخرىالتياراتيستوعبانيستطيعالت،رهذانوالواقع

يتس!عفهو.اليهايسعىالتيالاصالةعنالتفتيشنطاقضمن

للاتحادنفسياوتهيئتهإمثلااعدادوسائلمنممكنةكوسيلكأللارتجالى

الممثلجسمدلتوسنكورر!يلةا-شكلياللتياريتسعكما:الينصرمع

المسرحلمبادىءيتسعكط،ومرونةخفةمناللأوريتطالبهماواكهابه

.والاعدادوالتمرينالاختبارسبيلفيذلككل.وضرفهالسيال!كط

نفسهعلىالاختباريالتياريفرضهااثتيالقصوىالغايةاىالا

تصعالأتيالحقيقيةالاصالة،العميقةالاصسالةالىالتوصهلهـكي

،الجههورهداوحاجات،جه!رهبروحيةلص-يئاتصالافيالفنان

الاختباريالتيارانشكولا.وصدقبعمقعش!،الته!بيرمنوتمكنمه

الطرفىانالا،غروتوفسكيهـءذإوتهبلغء،لميتيارهوالمسرحفي

هيعريقةشرقيةاصولمن!ضمدةنفسهعروتوفم!كي!ضن!دهاالتي

الانهانيبنالطلقالاتحادا.ىترميالتيالصوفيةالطريقةاصول1

لهايخضعالتيوالتمارين.اللهايالقصوىوالذاتوالطبمة

الجسديالصهيدينعلىالصوفييننمارينهبم،ممثليهغروتوفكي

والنفسي.

الننارءخيوترات،شعب،حضارةمعالاخننبلريضه،ر19يتلقىهكذا

4اصو!-فيفاكتراكثرلعمقاذاأ-يساراهذاوباءكا!،والروحي

العربيمة،لفنوننااصيلكوبر"المسحناو!ةءنيبوزأن،الشرقية

المتميز.العر!با،صرحيوددلانالمهيماوهو

مرحلةرواو!وؤءااي،الاكتفاءخطورة!فيو-4ا!خطورةاىالا

الىالتوصلدونألشكلكييحرق9،اتجريرباجلمنالنجر"ب

.المضمون

تزالولا.لجمنانفيكأالمسر!آلننياراتاهمعنحة4كانتتلك

داطويلاتعمرلنأنه،فيلضي1االبدايةتلك.ءراظهافيا!حرىة

بعد!الهربيةالبلدانمعظمالىدحلكما-لبنانانىالمسرجدخل

هـ-ساىوفد.النريمةألاعلامووس،للواً!تلفزيوىالسينماانتشار

وساللءنعليهاوالسرعةالسهـولةطغيانمنا!لدايةهذهعلىالخطر

ءهـبيمسحايغرارعلن،برلمبهاركدا1االمسرجاناًلا.الاخرىالتهبير

ونجت!الكفاءةءنبتثرالخطرهذاكلراحليتجاورآناستطاع،آخر

مشاركةالىالظوصلطريقتنذلكتمولقد.التضحياتمنكثير

اثبتتوفد.الفنهذااتىحاجتهيعيالجمهوروجعل،الجم!هور

نا"مكنلارالر!حا-،تعلىيرلبنىالذيالفنانالطر"حتجارب

والمسرحالنانيالمسرح!درةان.والازماتألمصاعباعلإ"لقضي

الحاب-ةهذهتغذيئكيفجاحهعلىقالمةالا-ضمرارعلىالعردكا

بفضلالانحتىذلكتموقد،حركتهايرونطو،وتقويتهاالجماهيرية

قالهلآاصي!لامسرحي!ةحركةحولهممنيخلقوااناستطاءوامخرجين

شعروةكلمةمجردوليرالخشبةعلىخلقانهءلمىالمسرجفهمعلى

ب!مهعمءثنالذيناخرجيناءهكلاان.حوادثهاتتوالىفصةاو

اكتافهمعلىقامالذ!نالاولالرواديشكلونبالت!ذيلآوبالطئيف

كأ،طال!1االاجيالءناخلافهموعلىوعليهم،الحديثالعربيالمسرح

ويرختظرطويلاشعبناانتظرهالذيالفنوهوالمسرجمس!تقبليتوفف

الانظصهـانيدانيهماجميععنوقوياعميقاتعبراالمس!ننق!بلفيمنه

العربي.

ملتقىاذطوانبيروت

سسه

تقدم"*دابولر))

ولسو!كولنمؤلفات

يمقشرورووعمرسفيوتوجمةالشك

يمقوعمروروضرسفيوجمةترهوسوفيضياع

محمديوسففاروقترجمةالظلامفيطقوس

خشبةساميترجمةالزجاجيالقفصى

حسنزكىانيسترجمةاللامنتمي

كتابسميرووووشرسفيوترجمةللامنتميامابعد

حسنانشزكىترجمةالحضارةسقوط

خشبةساميترجمةالبدايةنحورحلة

الحديثالادبفيواللامعقولالمعقولى

حسنزكيانشىترجمة
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