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اهميةاعلقجعلنيالذيهوبالتار-القديمولعيكانربها

اوروباالىيصلوالم"،جمداودوبيون"المجريينانحقيقةعلىكبرة

:ايالتاليالقرنفيالمسيحيةودخلوا،الميلادياتاسعالترنفىالا

التيالغربيةالاوروبيةللحضارةيلاولىبالجنورتربطهم!قةلاانهم

عمليةفانهذاومع.دومافيكلاملتثمالاغريقيةهيلاسفين!بتت

والارتباطالنرببحضارةالتحضرتمنيكازت"الت!اريخ"دضلهم

الحظريبالممنى)اثىالذي،الامراوالاالرومانيةالافري!لآجتورهابكل

تقدهـ!لذاتباالحضارةهذهلموا!!رفيانغمالسهمالى(المجرد

الغربيةاودوباشعوبفيهاساهمتاننياكلطراروهي،واننكالا

فيغيرهمناكثرجلىبنيماكانربممابل.متساويةباشعبةبالذات

الرو!ثا(النمو"ان،الثقافةمجلافي"الاثتراكيةالتمية"عملإ"

الغربيةبالحضارةالارتباطمميقاساسءلمىيقوم،المجريللمجتمع

النماذجوضعطريقةعنصظليس،الارتباطهذاقاع!ةوتوسيع

الني"الاعلىلمثلا"موضعمفيالفربيةالثقافيةالمنتجاتمنالرفيعة

طرىصعنايضاواذما،عستواهالىالوصولاجرياالمثقفيحاولى

الاصلجاهساتكلمن،الفربيةوالمفنيةاليثقافية1المنتجاتاستفام

الثقافات،مثلومتو!ةطبيعيةاستثتاءاًت)معاسئثناءدونوال!مور

الواضحة(الاستعمارية"لميولذاتاوالعموافهلأاوالحنمريةوالفنون

ومصدرالاساسيةالشعبتتقيفم!دةباعتبارهاوا!سعااستخداما

والباليهوالاوبراوالمسرجوالشعرالادبفي،اهبرىالروحيةمتعته

الانسانيىصةالعلومفيثم،والممارةالتشكيليةوالفنونوالموس!يقى

وباغنبارهاالأساسيةالصليةالاستنارةمصادرباعتبارهاالحديثة

الجما!،والانسانيالاجهماعي"الواقع"لمعرف!ةالعلميةالوساكللل

المعصر.اوالتاريغي،والؤدي

غربالمحضاريالاندفاع"اسههاالتيالض!ريةالعمليةهذه

وصلمنذبداتوانماالاشتراك!يةالتوبةبدايةمعالمجركلتبطلم

المقةوجهعلى،اوالتاسعالقرنضالحالي!ةبلالعم(!رالماجيار"

القرناوائلفياملا!كوليكيةالمسيحهـيةالاولماتيمثىالملكاعتنقمنذ

شعبهلتعليموقساوستهارومارهمبانمنكبيراع!راواستق!م،التالى

فمعاالانمماجان.الوفتنفسفياللالينيةمثقفيهوتعليمالمسيحية

التاريخيةا!روووالنفسوال!خهـضوع،؟لعامالاوروبيالتاريخمبمى

عمليةولكن،عشرالح!لايالقرنفيالاطاسالنظامنشاةاءلمنقد

واستمرت.النظامذلكاسسفب!سوخبميفيباالحك!اريالانملاع

ااماحياودعإولأإعذإ

الفربفينوفهااقيالثقافبلأمظاهرهنفساثنسبتانبعدمعه

الايديولومبم-الشديدوعدائهاالدينيةالثقاف!ةسيادوخصوصا)

النث!اطوتركز(القديمةالوثنيةالشعوبلثق!ات-والسياسي

البلاطكانحيثالكنيسةرؤساءومقراتالاديرةفياساساالثقافي

حيثكك(،سجد"هيالاولىالمجرفعاصمة)ايضايوجدغالباالملكي

ثمماتياشالملكشيدهاالتعيوالكنيسةوالقعرالملكيالبلاط

العاصمةالىالبلاكلينهقلانقبلا،جريالكاثول!يكيللكاردينالاهداها

بمعدلات،غرباال!طريالاندفاععمك!ةواستمرت!بشيت-المجديثه

،ثمضدالا!لراكفىرالكفاحاثناء!الناريخيةالمعو!توضدمنففضة

بمعدلاتايضاواستمرت،الق!يصريينوالروسالهابسبربمالهـنمساويين

الراسماليينالارضملاكالريفسادةنمواثتاء!االسرعةمتزايمة

الماضيطوار"لرنالمجرييةوالبيروقراطيةالعتإعيةالبورجوازيةونمو

الوكةفيادةتولتااللتانالفئتانوهما،النمساسيطرةضعفمع

الفاشيالحكمسقوطحىالحينذلكمنذالمجريةوالوطنيةالقوممية

.يلاخيرةالعالميةالهـرب/نهايةفي

(الحضالريبالمفهوم)جاءت"الالثتركية"انهوهنآيهمنىما

علىتساعدلكياي"فرباالمحضاريالانمفاعء)سرعةمنتضاعفلكي

ريادةطريقعنالتاريخيال!اريهدفهالىالمجتمعوصولسعة

المجهالاتفيالاستقلالعلىقعوتهةوزيادوالانتاجالصهلفيكفا!ته

غرباالحضاريالاذكفاع"سرومضاعفة.جميعاوالروي"اديةا4ا

وانمسهإلا!تصاديالتخطيظالىالاستنادالىاولابار!ءترجع

اجتماعيةعدالةاسساقامةيا،بالتاليالقوميةالثروةوزيادةوالثقافي

في)المختلفةالعق!باتتخطيومعالثروةزيادةمعواتساقاعمقاتزداد

غرباالخعاريالاندفاعلأصرعىزيادة.ولكن(والايديولوجيةالتطبيق

سيكو-"عامدصناستثمارعلىاهميةتقللاوب!رجةايضاتفنمد

.)11التعبيرصحهذااذا"ايديولو-يين

،والالهاماتالممتاثه"العربية"ال!ن!ريةالمناقشاتنثجنبلكي)1(

كناب:مراجعة،،النظريالنقاء"بالمهت!ينمنارجو،وخلافها

عنلصاثرا!.،3م!م+7!ليفتاهـأء03ا3"لااكاماظ40+48"أهأ؟+

3!ورهك!!3ءلااطأء،93'7ه!*اكاحا؟07

!علثم،11س5صالمقمعةوخاصة

،،اهح!7؟أءهـا51"ءلأ!!9هلأ+أءولهحهـاكا!،)
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نفسهالمجريالشعبتاري!،التاريخيالعاملهوالأولالعامل

الذيالعامل،وهوقرناعشرمنذأحدغرباالحضارياندفاعهبداالذي

الغربيةاوروباتاريخمنيتجزالاجزءالقافتهاوتاريحالمجرتاريخيجعل

روما،الاشتراًكيةاوروباشعوبكلعلىيطبقحكموهذاأبالذات

للاتراكخفعالذي،الجنوبيالسلافي،البلغاريالشصبباستثنلا

والبولنديين،اصوسواالتشيك-ل!ثمالاسلالىبعكسقىونخمسة

الحضاورالاختيارحريةفىلمىوحصلواطويلاا+لراكحاربواالذين

بالاز!تماءقويااحسطساتتغمنالمجريالشعبسيكولوجيةاًن.!مبهـرا

اوروبا.الى

احدىهيالمجران:الوطنيالقوميىالعاملهوأىالمثاالعامل

ساحقةكالبيةتض3التبم1والشرالجةالوسطىاوروبافيالقليلةالمول

)با-تمثناءالاطلاوعلىاقرباءدونتكونتكاد،واصله!قوميةالىنضي

تارينيثوراشعبهالعبوقد(،الفنلنديينمعالواهنةاللغويةالقرابة

في،مثلاال!ثسلالحضاريالطابعذاتالحربيةالصراعات1فيكهـبيرا

محاولعةاولفانكذلكسالوسصالعصورلمحيا+لراكعدالصراع

القوءيات،متصددةاكبرىاالاودوبيةالامبراطورياتاحسدىلهدم

،كذلكيديهماءلمىتمت-اكالالرووالنيمساويينالروسامبراطورياتا-

علىتمتروسي!اخارجعلميةاشتراكيةسلطةلاقامةمحاولةاولفان

المجالس(جمهوريةفيا919ء،ماغسطسالىمارسمنايديهم

والقوميةالوطنية"مشاعره"علىيحافظاناثعبهذاواسمتطاع

امبراطوريةفيممكافىءنصبصاحبيكوناناغراءاامامحتىيقظة

الاشتراكيوالوعيالاجتماعيةلهانالعدا"لنمساوالمجر،.ولاشكالهابسبرج

بصرهـالنظرالوطنيالا!استغذيان(بدلابل)يمكنالطبقي

شعبية،ورهااكثررسميةتراهاالتي)الامميةالاحاسيسراتنميةعن

الكمابفيبورشنيفمقدمة!راجعسيكولوجيةمنهااكيثرايديولوجية

بلانتملااحساساقوياتت!ضمنالمجريالشعبسيكولوجية(.انالمذكور

ف!ظ7291عامالسيكولوجيةالاجتماعيةالاحصاءاتتدلأالقومي

الاقلياتالئفسيةبينالامراضنسبقنكبرانعلى،المتحد"الولايات

المجرالىعاد(وكد5691عامبعدالمجرمنالمهاجرينبينتظهرالقومية

ذلكخريفاحداثابانهاجرواممن06%دلمىيؤيدماالصنذلكمئذ

.(مباشرةوبعدهالطم8

جزءاان:منهماو،اضحةنمطعنديتلاحمانالعثليقانشكولا

باطتبارهاهميةاحثرالجزءكانربمابل)ل!جبريةا"الوفيمنهاما

صسراعخلالمنونماجاءاالعالديثالسصرمنقربااحئرالجزء

9"مالكبرىالاستقلكلحربكا.لت1الهابمبرجالبمساويينصدالمجريين

وهو)لاوروباالاقءطءفانالمضىوبهذا.!ضد!م1848-0185

ال!مارمة(النعووجهةن5المجرىللم!اريخالاولالاسثسيالمعنى

ذلك؟ختا!والالهمحضاريااوروباالىينتمونانهم:جدا،انتماءهو

والتارءخي،الحغراهمطوصههمضرورات"بوعي"قبلواولالهملاريخيا

.ك!برىاوروبيةقوةلايةالخمضوعيرفث!ونولكنهم

منتظهر،الهـثقدبالمجرتاريخسمكمنهام!سمهفانكنلأك

جات)التيالالأفيةالثقاة"هيمنةمنالتخلصاجلمنالمراعظكل

والحكومة،ابلاطالغةهبمالاول،نجةاللغة.كلأدت(النمساكلريقعن

المخلعبنلعرشالمجريينيلارستقراطيينمسارءحبلغةهيوكانت

الرئيسيةالتعليملشةهىكانتالزمنمنطويلولردح.الهابسبرج

صالحةالمجريةاللغةتصبحولم.الرف!يعة؟لثقافهلف!ةوهي

لضوربعدالاالمختلفةوالفكرك!الثقالمحطالتعبيراضلافيومناسبة

الاح!ماصجدوةلاذكاءاعمالهمكلكرسواوالكتابالشعراءمنمجموعة

عنوغني،النمساويةالسيطرةمواجهةفيالمجريوالوطنىالقوميم

والففاتالوطنيةالحركةنموعنكتعبيرظهرواازهمنقولانالبيان

بل)والبيروقواطيةوالصناعيةالريفي!ةباجنحتهاالبورجوارية

8

(1882-1817)آرانييانوش:كانواابرزهمولعل.(العسكريةو

الموضوعي!ةالغنا4سةالهـقعيدةواالوا!يةالملحوصةشعراءاشهر

وهو،واكشعافهاالقوميةالذاتعنالبحثوشاعر،المجريين

الوطنيةالثورةشاعر(ا984-اا2؟8)العظيمبيتووءشازلمورصدقى!

الروسبرصاصوقتللنمسااصدشعب!رةشعرهفيمجدمناشهوو

صوريةمحاكمةبمدالهابمبرجلصالحالثورةاخمدواالذينالقيصريين

للاسقلكلوسهلمةالثورةلمبداتكريسهالىترجعالععيمةمكانتهولعل

وطئسصةديموقراطيةسلطةاقامة:الصحيحهدفهاولاقام!الوطني

التاريخومكتشفالمجريةالروايةرائدايوتفوثثىجوزيفثم.عادلة

ثم،الثورةفكرةيقرسلموانلقديةؤهـ!وجهةمنالم!جريالاضاعي

ومجددالمجريةالثمعريةالدرامارائد1864-1823ماداتشيايمري

الشعررائد7918-1827فايداويانوش،الفهـرآفادوموسعاللغة

والمدافعالواقعيةالروايةرائدزيجمولدمور،!رثم،اجريالواقعص

الوطئصية.والثورةالدإموثراطببةعنالاصيل

قيالمبثثرةومساهماتهم،كثبرير!وغهـيرهمهؤلاءكناباتخلالمن

التعليملمؤ-"توتأسصيسهم،الديموقراطبؤالوكنيةالحرلم-"

واصحتاقدر،الجديدةثدراتهاالمجروجةاللغسةاكتس!بت،والنشر

الثقافية-باحتياجاتهوالوفاءث*بهاوعقليةحياةءىا!تعبيرعلى

المننقممة.الهـثقافاتذاتخرىالا2اللغاتمنجزاتواستيعابوالعلمية

**،

بودابثستمن"ا؟داب"لقراءاكثباناحب-ادنا-اكنلم

اكتفعبمانالصعبمنهـانكذاك.فييبمتفرجانطباعاتمجرد

تبهرفيقداتجط-الادبيةاوالمسرحيةالفنيةالاع!البضعنبالكنابة

مالهماقطمإانقبل-االقراءتبهرقمدانهابرقعدااو"شخض

بدلاانهااعتقد)عاهـ"وثقافيةتاريخيةعجالةيكونانايمكن

القوميةمشاكلهونوعيةصينانظروءهاتمناساسعلىتنطلقان

الاخرينالىالن!رفيواسلوبهالمحليةمحاناتهوالوانوالفهـرية

اسالسهاعلىيمكن(الغربفياوالشر!فىتق!مااحر،السعداء

بالنقدنت"ولهكدالذياهينالعملواه!بةونوعيةمسهةىتقدير

الشخصيةتجربتيمقارنةفيالمسمتمرةالرغبةفانكذلك،والتحليل

الحضارةمع"سابقةاجيالمنالرواداسانذتنابتجارببهاوشعوري

مفلاالاستفادةيمكنكيف)اهتمامىمنجازبات!تلكالت(،لغربيةا

ادبهـيةاءماللعبتهالالذيال!وراكتشافادةاعافيالتجربةهذهمن

حسين،لطهالضائعالحب،باريرسرصوت،اديب:مثلوفهـريسة

وغيرهابعثةطالبمذكراتاو،الحكيملتوفيقالثرلىمنعص!راو

الهجرةموسماو،ادريسلسهيلاللاثيثيال!،او،عوضللويس

.(الخ..حقيليحييهاشمامقنديلاو،صالحللطيبللشمال

مثلا(مصرفيأال!ثقافي"-حياتنابيىنالمستمرةالمقارنةفانكذلك

هذهمنالخروجفيالمستمرةوالرغبة،المجريةالثقافيةالحياةوبين

العربية،الثقافبكألحيا!ت،م!صدايكونانيمكنبماالمقارنة

مندمجىصة،كليلالهافبمالاشياءبتلقيتبدأ؟،معقد!ةعمليةكانت

بينالتمييزوعنكوينائهاتبينءنلالكل!البصريعجزمضغوطة

اذاحتى،فيهاموضو!لأحقيقبمهوماوبينذانيمتوهمهوما

كالتالمختلفةللظواهرالمستقلةالتكوبناتمنالتحققعمليةبدات

الذهنوقمنعتلاحقهاالمجالاتشتىءنوالافكارالاعمالتلقيعملية

فيوالاستيطبالاثراكوعملباتالتلقيعملياتبينالفصلمن

المختلقةوا!لعكاسطتالانطباعلىحصر!ملإصةبداتاذاضنى،هدوء

تتحولالتبمالخاصةوالرغباتالمسبقةالتصوراتءنوتنقيتها

بهاارتبطت،الزائفالوع!مننوعاتحملوهيئافك!ارالىاحيانا

عطية:دائماالعقلاليهايطمحالتيالت!نيةالعمليةالفورعلى

مجزدةوتصوراتعامةاحكامعلىوالحصول،الوقا"لعمنالمعازيتجريد

الحية.الحقائقمنهائدلآكتلاوتلخصالفوريللتداولتصلح



الفنذلكمنالمجريةالثقافيةالحياةفيعالمرحلىنانبداسوف

نستطيعفهاك.الم!رحمن:الفنوندلبتو:ب؟تسةطيعالذي

الشعبهذاثقافةميةوال!الاصيةالخصانعىكلنكتشفان

كانت"التحض"؟ماليةباندائمام!تشعرالذيالمؤوبالنشيظ1

بعيد.حدالىواراديةواعيةعملية

الحركسصةعنلهدراكمهلآفي-الكبيرالمجويالناؤديقول

فيبهواللحاقوكمشاكلهامالعامشاركةان-المجريةالم!رحية

المح،نفساكتساباومحاولة،الايقاعبنفسمعهوالسير،تطوره

المجرفيوالفنيةالثقاكيةالحركةوراءالكاكأ-"العوافعافوىهي

.5691عامادموياالخريفاحداثمنذ

قبيلمنؤرخون4اعليهيطلق)اسودعصراعاشتقدالموكانت

النازيةمعالتحالفظل(اؤكطضالاباالارهابعصر:اسمالسخرية

شرعتقريباالفوروعلى.5(91عامالسوفييتيارجيشحررهاحتى

عليهتشهد)عاديغيرب!لماسالعملفيلمجريوقاوالكنابالمثففون

وفمي(.0591حتى6،91منالفترةالىنرجعالننيالادبيةالاءمال

نظمانب!رالل!كأالمجريا!شيوعياالحزبتسلم8(!اعام

كانالعصرواكن.قاعدتهفاتسعتالفلاحينحزبااليهوفم!صفوفه

قاتىقىمرحلةت!ثسالمجر!ةالثقالافهـة.وعادت"الفردعبادة"عصر

غيرالفررعبادةتكونلاوالثقافيالفني*اعالابمجالففي:اخرى

النازية،الديكنا،توريةصورمن(مخففةكانتوان)اخوىصورة

وكان.للمجتمعالسياسيبوالتركبالافتصاديالمضمونتغيررغم

سيطرةظلفيعشرالتاشمالقرنمنالثا؟ي(لئصفاعاشقدالمسرح

الوطنيةالصراعاتتنطلقحيث،عمرالكفاحالوطنيا!دلممةالنمسا

الجوانه.بالصراعمشبفأ"ءوا"فهتخلقعقالهامنوالاجتماعية

6جوهرهلمحيمراعؤالمسرح:فيهيزدهراانالمسرحيستط!الذي

واوف!عالمجتمعاوف!اعضسد،الحقيقةفي!الناسصراعاتيعكس

محويتم،الفردوعبادةالفاشيىةظلوفي.العادلةنميرالكون

تبرواقىاًلدولةلصالحاوالمسيطرةاًل!طبقةلصالحكلهاالصراعات

متسلط"فرد"لصاليحاو،ا"جتمعانفاسفوقجاثموحشكشبح

نااأنظاميريدالش6المعانيكلفي!هيلخصانالنظامتحاول

4سقصكمااررحيختنقانبدلاالجوهذافي:يمجدها

انسانكلويندثدفل،الععروعنالعالمص2الوهـئويعزلالفنون

الىشرات"!-او،ايضاقياته-ككلساوطناوينثثغل،بذاًته

المسرحيتحررلمولذلك.انفاسهوتخنقظهرهتمهطيالتي"المقدسة

بعدهيامنالفردعبادةدولةثم،الفاشىيئدولةلىمطتاناىبعدالا

المجريالمسرحالىوعال!،ا9ع6عامءنالدمويالخريفذلكفى

المتنوعةالمتجددةلح!ياةاايقاعهـنالحرالتعبير:الاصيلةدوافعه

انعزاليةنظروحهةمنا،حليةا،شاكللمى2انغلاقثونالخصبة

والسير،الر"ه!نةمشاكلهالعالمومشار!العمرومواكبة،ضيقة

حاجزا"اللفكانتواذا.الملامحنفسواكتسابالايقاعبنفسم!عه

اسهلبالترجم!ةالعالماستقدامفان،العالمالىالخروجدونيحول

العالماًلىساوانهفي-الخروجالىيؤدبى،نفصاواكثربكمير

ذاتها.اثهورةالعالموبلغات

،لكيالبريطانيةالملكيةشيكسبيرفر!4المجرزارت،691عامفي

بروكبيتراخراجمن"ليرالملك"!لكبيرةاثليكسبيراةماستعرض

فيالمسرحيةالعروضا:ظممنوا!دانه:سكوفيلدبولوتمثيل

المسرحيالعرضاهذاانشاندورايفانو،كول.الاخيرالقرنربع

تاثبرهلهوكان،بودابشتفيهاثلملان!احاؤ؟كاملشهرلممة

بالانجليزيةكانالعرضانرغم)المجريينالمسرحفنانيعلىالقوي

.(بالطبع

بخطت4كمسك(نامزيتيسينهاز)المجريالقوميالمسرحو!كن
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نااستطاعو،(ليرالملك"فيهايقيمانيزمعكانالي1الاصلية

.بروكبيتراخراجمع-االمجريالجمصرامام-المنافسةفيأيصمد

اخراجمن(،هاه!ت"بودابشتديماداتشيمسرحقدموصيخما

يقول"يلينحاوسيانر"اللأندنية"افنايمز"ناقدكننبلازلوفامموش

النافدوكتب.هاملتصورمنرآهماافضلمنكانالعرضان

يقول"المصورةلن!ناخبار"مجلةفي"تريوني.س."الانجليزي

مدهشاتجسيدا"كاىجابورميك!لوشأالشابالمجريالممثلتمثيلان

وهـطحتىالحيةالحركةعنتكفلاجعلهااثخصيةلهذه

."التماملف!غارقة

فيالبداية،نظريلفتمااهمهيالمسرحيالاناجكزارةهـإنت

نو3من!او،ارياضيةالحقائقالىافربظاهرةلانهاربما

المليونونصفمليونانيسكن!،التيفالمدينة.الخقائقتلك

مسرحياعرضامنارببن،يقربماوتشاهدمسرحاوعشرينخمسةتمل!

مسرح،كلويكاد.(يومياعرضينيقدما،سارحفبعضليللآكلفي

فيخالواحدمقعدثونبالمتفرجينممتلئايكونان،عرضفيكل

،الصفوفاطرافعلى2-ةالمرفواجانمب!ةاالمقاعدذلكفيبما-عرضاي

وسائلبكل،الجميلةسيدء:واحرهمسرحيةذلكعنتشذلا

الحالموالحلاللطيفةوالكلمةوالفناءالموسيقى-فيهاالجاذبية

اخذوقد..الخالمنمقالانجليزية؟لا!ستقراطيةعالمودخولللعقدة

تتؤفىلا(برولوايفيركيالا!الاخراجمنهذاكلالمجريالاخراج

باليهاو،بريخت!برتولت"شجاء"الام"عنجماهيريتهافي

جديمدةمجريةمسرحيةعناو،لخاتشاتوريان"سبارتاكوس"

الساسالقرنفيالمجريينالفلاحينثورةقائدعن"الاخوة"اسمها

الفكريالحوارعلىاساساتعت!دمسرصبيةوهي،وشقيقهعشر

بينالحياةوالتقابلالثوريوالعهـنفالثورةقضاياحوللعميقاالنم!اعري

السياسيحياةوبين،بهاوالاستمنتاعالهادئةالري!سةالمنزلية

غي!ظروؤطفيللهلاكاحبابهوتعرضتعرضهالتيالمضطربةالثوري

من!يةوسيلةيكو!اىلمسرحياالوض!تهدىلاهـ!.مضمونة

الاخراجيقدمولا،الهجمهورعلىوشقيقهالقائدبينالحوارهذالطرح

بينالحوار!ذاوالم!وازنا!صلافىقريالاطارمناكثرالمسرحي

الوقشت.طولالشقيقين

كانت4691عامبعدالمجريالمسرحبناءعمليةاًنالواضحمن

بمدالحكموثقافياواقنصادياسياش،،كلها؟لمجربناءعملي!ةمنجزءا

وكان.الحرببهاانزلتهالذيالهـدماروبعدالطويلالرهيبالفاثي

اليتحويلها:ةالثقافىمقرطةهوالثقافيمالبناءمجالمناهدفا

الفردعبالةسنوات11ءترضت)وعريضشاملوت!رريانسانياتجاه

الغذاءهياو)الروحيالغذاءمنيتجزالاجزءاو*ملها(الهدفهذا

منبهلاهـإنوهنا."كله"للشعباليومي(الاساسيالروحي

انتابموسائل:ينفصلانلاللذبنابجزايهاالماديةالقاعهـرهخلق

لههاوالاستجابةتذوقهاعلىالقا(ددوالجمهور،الثقافةوتوصيل

مجموعةيعنيهذاكانالمسرحمجالوفي.باستوراًرمنهاوالاستزادة

:ا،نجازاتكه

ثمتجديد،المسرحيالفنوتوصيلانتاجوسائلخلقاجلمن"

منفقطثلافةبينهامنكان،القديمةالعشرةالمجرمسارحكل

جدبمسرحثلاثمائ!ةعلىيزيدمابناءو-م!،العاصمةبودابشت

مسرحاثلاثينحواليبخلاف)و،مثريرناثبنمنهاالعاصمةنالت

للدرالسشأتمعهد-لىانشاءوتم.(دقطالصيففيتعكلصيفيا

غيرمدنوهناك.وللممعلين،المنصةوفنانيللمخرجين،المسرحية

مسارحهساتفنلك(جيور،ميشكولنز،سجدمثل)بودابشت

المنصة.وفنافيالموسيعقىوعازفيالممثلينلتدريبالخاصةمعاهدها

يضمللثقافةبيتااقامت"ن،تابانيا)،هيالمماجملعمالىبلدةانبل



مناكثرهم،المهـنصةوفنانيالممثلإصلتدريبخاصاومعهطمسرحا

.الهواة

المصرحيالفنتنوقيعلىالقاثرالجمهورنربحةاجلومن.

وكل،باستمرارمنهوالاستزاثةله"بخابةوالأس(عموماوالفنون)

الجديدة.الاجياللحيالثقافيالاهمتمامغرسمه!"الننعليميالشعامالى

الطلبةيدرسمثلاانننشكيليةلفنونواوالموسيفىللمسرحبالنسبة

نتهايتهاوحنتى(سنواتاربعسنالي)التعلمميبةحيآتهمبدايةمنذ

ثروساويلقنونوالمجريةالفربب"والموسيقىالصراماتاريخ،الثانوية

!هيالرفصلراسةاما(!اجبارية)والعزفوالنناءالتمثيلافي

،لم3ملاي43ءول،أالجماهيريةالاتصالاجهزةوتساهم.اختيارية

نفسالاهـقىمحواج!زةتولتكذلك،هذهالتربي!عمليةفى

بالطبع،ك!ناابةاوقراءةا!صةهناكل!يستالان)لالكباربالنسبةالمهمة

،الكبارتهلميمظوبرمؤ!س!عة:الاميةمحوجهازالسماصبحولكن

للشهادةءساوياكلهاونسبتعليملمستوىالادنىالهـريصبحلكي

تعطواانوا(شانوية،الخمس!يىنتجاوصوالمنبالمنسبةالاعدادية

الاربمسن(

قاعدةوهي،المسرحيةللحركة"لماد،ةلحقالقاعبناءنماذنهكذا

وبروديفرضالمتزايدالجه!ورلان،باست!رارالنسمومتزايمة

استمرارالسياسةمعهذهمنوالمزيد،المسمارءالعروضمنالمزيد

المسرحيةالحياةدخلتبذلك:الجمهورمنالمزيديجتنبالتعليمية

لاقتصادالمبخنمعأدس؟ميابالنموالمرتبطالدينامىال!نمومرحلةالمجرية

الديموقراطيةالحياةوتأصلباستمرارالم!شيمسمنتواهوارتفاعلفسه

مجيالاته.مختل!ففيوتقهاليع!ا

من،الماديةالقاءدةتلكببناءالبم!الغروريعنكانولكن

فيالثانيةالمرتبةتخنلالانالمجر)امصسحاه!داتومننفسهاالمسارح

للاضعاءموالصوتاالمسرحيةالمعداتتصد!!-،فرنسمابعدسالعالم

صنلاعةوهذه.والخهـفيفةلأ،توسطةالقدوةدات،(المنصةوميكانيكا

5؟91،بمدبالمسرحالع!يمالا"!تمامسياسةالبدايهةفيفرضستها

بشكلعام.والهندسيةالكهربائب"بالصناعاتالاهتمعاممنجزءاوكانت

ذلكالمجالقكاالت!مىحقعلىالمجرحصلمتالكوميكوننة!وبعد

البس!الضروريمصوكان.(الاششاكيةا!ولمجموء!ةبيمن

مبررمنوليس-وجوإهيبررالذيالجمهوربتربةالوقتنفسفي

نفسها.المسرحية(،الحركة"وجود-غيره

فبيلمنكانت،الجمهوروغزارة،اننالمسرحيالانتاجغزارة

؟نالمسرحهي،الاخرىالرياضيةالحقيقةولكن.الرياضيةالضائق

،المسرصاتاختيارمستأئلؤ!يمسبقةافكاراسةتقيدهلاالمجري

"يمكنالحيلحةاً،ممرحيات"كل.المسرح!همها(عرضاساليبتحديدفيولا

نايمكنمخرجاييتبناهاقدالتيالمرضاساليبوكل،تعرضان

نافيالحقلهاجيدةمسرحيةهـلان!يهناالقاعدة.تجدها

الجيدافنالانربما(الواجبعرضهامنيكونانيكادبل!تعرض

الانس!انروج!لحثمانبد،ولاومستنيراانسالم-ايكونانبدلا

.والخواءوا!خصالابتذالاء!ةممفي

**!لا

اسلوبينالانيملكاجرياالمسرحانشاتدورايفانالناقديقول

اكوميالمسرح"فرؤصةطورتهالاولالاسلوب.الت!مثيلفينهديين

التاريخيةو.ثاركتهاقيالكلابالاعمالافيترائهاخل!من"المجري

تستدمميكانتالتيالماضيالمقرنمنذالوطنيةالحركةفيالنش!كأ

وميلودراميةفاقعةبطريقةالصوتوتلوين-الحركةتضحيم

الممثلينوتحريكالصارخةبلالوانمفعمئقيلبشهـلالمناظروتجسيد

ورغم.تماماعنهامستمقلينكانوالوكماالمناظرهذهوسظ
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الالمانيةالتعبيريةالحركةنجنائيرالقوميالمسرحفيالتجديدمحاولات

تقالس!علىحافظالمسرحهذافان،القرنهؤاعثربياتفي

الاداءنفمةتهرئةطريقعنالتقليدىاسلوبهبتحمبنواكتفى،باصرار

وحركته.والوانه

)الفيهسينهاز(الكوميديالم!رحطورهالذي!-والثافيوالاسلوب

ذات،(الداكنةالالوان)،اسلوب؟نه.الننعبيريةالحركةبتاثير

والملابس.والديكوروالحركةوالصوتالاداءفي..البراقةالسطوح

الحالة،التضاريياوالنتوءاتءنيخلويكادسطحذولأاسلوبانه

المشقةمنالكثيرالىالممثلمنيحتاجفانهولذلك،يكاداواملس

الحديثةاللراماعنهتعبرمامعيتلاءملكيوالجسديةالروص-ية

ذهنيىلأوتحولات،مص!ةوفهـرية.مسييةوتياراتوازماتمشاكلمن

دقهقة.رهيفةوعاطفية

بدا،ثالثااسلوباالمجريالمرحكلر،الاخيرةالسنواتوفي

مافضل2بينالجمعبمحاولةاتيلاوجوزيفماداتشيمسارجفي

المميقةالحساسةادهاطفةمفموناخذ:القديمينالاسلوبقفي

منالتفسير!الطبيعييسةوالسهولةوالبساطة،الاولا!لموبمن

الممثلانفصالنئمةهي"ذهنيه"نغمةاضافثمالثانن،ألاسلوب

المراماقفرضهاالغالنغ!كأوهي،يجس!االنيتالشخصءص

والاصتعرضهاالتيالقضايانوعبسببالممثلعلىالحديثة

عنكليلايبتعدان!االممثلطلى.عليهاتقوماقيالغكرية

بشخصيةناثردونوالمفكريالنغسيعضهونهاوعنالشخصية

.نف!مى"الموثل

"**

جيل،المجرفاالمسرحيدين4خرجيناكهاجيالثلاثةالانويعيش

الصلثم،مباشرةالحرببمدماوجيل،يلاخيرةالحربفبلما

ماجور!اخراجهتاماشبرزالاولالجيلمن.الستينياتاثمرتهالذي

القرنبتراتالقويبارتباطهجيلليرتواندهـي،الكبيرةللكلاسيكيات

الكبير،الوسطجيليامماثم.شوابسنوتشيكوفوبرفاردمثلالماضي

و،شياونيليوجينعندالنفسيالتحليلادمالالىبميلهادامزاوتو

يسىماالىالوافحالبريختيبميلهفاركونيوزولتان،مثلاويليامز

لازلوفاموشثم،الاستواضيالتعلي!والممرخالشاكلبالمسح

التجريبيسةوبالروحالالمانيةبالتعبيريةثرالمطالمتميزباسلوبه

القيمباهميةيؤمن،"سيينهازالاوبريت"عنااسؤولانه.الحديثة

والعاطنيةا؟!غ!نيةالفيملابرازالمسرجف!والتش!لميةالجمالية

ثم.الاولىبالدرجةومنظريامرئب!فناالمسرجباعننبار،بقوة

بالعملوايمانه،لألنجوممسرحلاسلموبابرفضهكالويكانريمير

المسارحتراثتقديمفييتركراءمالهاكثر،المسرحهمه!الجماعي

امريكاوابتكاراتالقديمةالشوبوطقوسوالافربقيةالاسيوبلآ

(وواستطاعثالياسينهاز"عنالمسؤول1/صه0؟لمجالهذاكلاللاتينية

والشكل.المضمونفيأخاصالونافرقتهيمنحان

والثيمالثانية.ضلازلومارتونالثابالجيلءنيبرزواخيرا

من!رقداوعثرينستة.سنواتسبعفي.الانحننىقطم،ع!رهمن

.(التسجيليةوالس!ينماللتليغزيونخآصةأءمالغير)اخراجه

فيالمجريةوالصراصاالمجريلمسرحااعمالاح!لهشاهىدت

عنمهرجانخياليتقرلر"وهي،الانالاوروبيللمسرحشكلاحث

اخراجالهشاهمتالتالية1الليلهـةوفي"ااميركافيالبوبلفن

ممنسايمنالفاركسةفيلوهزلياتلاحدىالتقلإدي!ةبالغ

مناقشتنا.كافتال!تاليالصباحوفي.عظيم

***
تشحناللتان،والفنيةالتنلربخية،الارضيتانهماتلككانت

ناالواضحمن.اليومالمجريةال!طمماعليهتقفالذيالاساس



باوضاحتقيدكونوبرعهبم!بةالت!رعليفالرةالمثصةفنون

العالسمميالفنيبادق!ورالاحنكارخلألمنالداخليهالمجنمع
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