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1لمسرح

؟"للغافبا))للجبيلحلأثماذا

اءولالاسصراضية،ايكونقد،لاصراو،لسبب-احسسصتمش

وحبا!كسهرمجرداو،الثراءالىالتطلعاو،الشهوةحباو

التبماحوؤقىااًن.جىهلكلهااو،الاسبابهذهبعضاو،الثرثرة

النبعذلكلدبكي!نولم،،"الفغ(حرفةهيتحترفهااناكيلذ

،كماو!ندفق،ويعاو،اكفساعما!فيويغلييجيشالذيالداخلي

حترفلكبئتفعلشيئءفطي،ضالا!اغوارمنالساخضةالىيخابيعتنبثق

تسود3ماحولكسائدايكونماآنىحماسموجةتركبأالفن

حها-يةوذاباهـ2عاكنتاذا-او،الازياءدفيفيالموضةموجات

لكن.تركبلاموجةلكتقنعل-الناسيريدهمالالتقاطخاصة

تحتك.منو-ن!مستخذلكانتلبثماالموجة

وتوؤحناعايشناهوؤد.ومكانزمانكلفييحدثشيءذلك

موب"ونفقتباختحيثمصرفياليهاانتهىالتيالاسيفههايةالة

يلاحداثتدهوهـاانقبل"والخلودالمجد"موجةركبتاتصحارر

فيا،سيألأنهاإتهنشهءننحوها.ركبتهماوزيفزيفهاوتكشف

ايضا.الانجاليزيالمسرح

يهبدوسفيصاغضبهمانفثأ؟الغضبمسرحمحيترفوذهباين

المقادادارمثلماظهرها&ريطانيالجمهورلهموادار،نكلانهموخمدت

هـنالاسمذلك!االموجةاستمتالذياوسبودنجون.!ورهم

ؤ!بر!رناؤهق!ولكما-تحول،"غضبفيوراءدانكو"!سحيته

يبدو-فيما-المعبةتلكلهراقتوقد،مقتبسالى-اخرىاماكن

")ءكوريولانوسمؤخرافاؤتبس،ءيخماللم!"جو.زتوم"اقتبسانبعد

شيكسبير،مسرحياتا!وأمن"الاثينىتيهون"بمد-سدودةالمع

ابتذلتهاانسبقا!تبموايلداوسكارا"حدوته،)،(،جرايدوريانو"

مهـرح!قيانينتظراوس!دنزالوما.المعهودةبطريقتهاهوليمود

في،م!وقعاامراذلككانولقد.مسرحيتيهاحدىلندنمسارحمن

هذاكليرخضبهالذيهـا))قبلمنتساءرشاواقد)اولسبورنحالمة

غضبلان،بلالغضبيثهوماهنايوجدلالانهلا،"؟الغضب

(،وهوالبدايةمنذ،مقنعوغير،مجانياتبدااوسمبورنصاحبنا

فهـالرجل.اوسبورنشاكلهعلىهممنلكلبالنسبةابداماثلم!-بى

يخ!قلم:مبدرايكنولم،صانعاكان-البدايةمنذ-

ماانسانيةح!مةعنف!فمى!حوتنطتىوتعانيتتفاعلحيةشحوصا

مجموعاتوفع،بلفنايبدعوكل،وجماليةاخلاقيهةفيمةذات

ايجعلها،المسرجعلىبتمكنكهاوحر،الدمىمن(ال!صنعمتقنة)

مئهاالقصوىالغاإةكانتباقوال(التسجيلالاتكاثرطة)تنطق

.وذلكالهامةوالاعتراضماتالا!كارصاحبالمثقفالرجلبم!هراظهاره

ا!سك!،دكانعندما،الفابيمةموجةايام،شوبرنارداليهسبقهما

كانشولكن.الجدددموجةيركبون"نالغاضب"منوجيلهوايلد
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تثيرعودلنمسرحبباتهبانجاهربحيثالغيرومعنغسهمعالصرقمن

قضايامنتناقنتطماكللان،جيليناوجببلبعداح!داهه!مام

احد.حوالايتناورىلاالتيالمسلماتمنباتقدسي!ونوافكار

و!ا،"بجماشيىون"الامهـرص"،لهمنتبقولم،شوتنبؤصدوو!د

لاحيائهاامكانيةيطا"صةالبرالمسارحمديرووجدالتياعمالهمنثةالو!

الماضي.اوسماقحطلهي،شووغيرش!والىللجوءاضطرواعئرصا

-ببا-ظلسموتهبعدباعمالهلحقالذيالمصيرذلكمع-شوان!ير

حتالانافضبافنانويموتبيهها،م(ت،حتىيئدثرولم-كق(ن

ماافهـضلفيها.يؤواواانالمضخظرمنكانسنوب؟هموالبصرالسمع

.يقالماعندهمكانلو،عندهم

معال!بطاطس"ايامبهواعدابداماركم-وسكرارنولدهووها

مسرحيعيهاكقاداستقبلفقد.المعتمالمصيرنفسيواجه-ش!6-"كل

تؤفرو،-ضقنالااسوا"هـناكبارو)،،"قاءالاصمد:"الابرتين

ذعرينتاو4بهفاذا"،الصحفيون"،الىلاحقةمسرص"يخهلندنمسارح

انهمسعتطيعاوربيكاببكليعلمحبيثالىويهرول،والانطفأءالفنسلمن

هذهبكل/ايسوسدرللأس!ال!يهودحضنفي:بثمن..الملاذيجدان

ؤسبالاولليسوهو)اليهوداحذيةلعقعلىيقدملافهو.ال!ذاء4

منك"(بالاعظمالسوادامرتتهيطويلطابورفذلك..الاخيرولاذلك

وجهه،ماءعليهتحفظانحيلتئاوحيلةبغير(فببهبالانتظامالغرب

ا!هسحوليا-"غاضب"!ماتبالقديمةسمعتهعاليهوتحف!ان

،4انبالانشالاخوةفي:عددولاله-احصرلااشباءفياملهخاب

،وهووالءكومة،والزواج،والحب،والصداقة،الاشتراكيوال!نعيم

منم!متبمراًمستغيثماا"،صوداالىبيدهيشيربينمايحرصى-لذلك-

بشطة،حسادءلأوب!لية،4قديمةابعباءتهالاحتفاظعلى،الاندثار

:ا،وةهذهمنهيغضبماو-هـروجد

هسالرص،ل-ا،بنةكاغلبسوهم.طيبوناناساليهود

لنانبهد.ءال.بالرألسما!يةالغربإالدهن!يومرتبطون،واعمال

دامهـال!".الراسماليمكأونئاونر،نلعقهاليهوداجسامويموضعا

ارفسايكونواانبدفلا،طيبيناناساوبالتال!،يهودااليهود

المستجيرا!كاتبيأ"طاينمنو!كن.ىنوهكذا.طيبينراسماليين

.هناكمادةلا؟الكحةتلىكمنهايمنعالتيالحييةبالمأدةالاندثارمن

ارز.الاؤتباسال!فلنلجا.لف!رءالداخليالن!يمفييوجدلالانه

موباسانيةقصةمنهفستعير،دستويفسكيالىراساوسكرويذهب

بعنوان،قصصهافضلمن-اليقينوجهعليسليست،الشيءبعض

حفط:"بعئوانمسرحيةمئ!اويقتبس،(،مستحبةغيرورطة"

احذية،مصنعلديهثرياإهودياأعمالرجلبطلهايجعل،"الز!او،

يوديرالسهالبىلكنه،ر؟سماليرجلؤهو.ليتفالوفلويسا!مه

وس!ريحسىالم)الوصفيرفوقحباعمالهيحب،الئزعةابويرحيم

بحب،ح!ايبادلوهانعمالهمنويتوقع(؟هذايكمبوهوبال!عخف

اليهوديالرأل!الىذلكضداللع!ينةالظرو!اكن،بصىوجوى

ولا)الالهخببهالرأسما!طالنكامتئاقضاتانهالنقلاو،الخيير

يفطهماكلفانوهكذا.(وردياواشتراكياغافمبابداوسكرانننسى

الرأسماليالنظامتناقضاتلان،عاليهوبلاينقلبالطيبليتفانولىالعم

الرجل،يقدتعن!مانروتهالامرويبلغ.وادف!وعمالهوا:فيتجعله

!لا،مستخدهيهداءزفافحفلفيحفريذحبان،!لبمهصبةمن

وينتهبم،أ"ومقتهمضيقهمواثارةالحفلاصحاباحراًجفيالايفلح



البارعالضفسبرهذااليفقطانثر)ويصربو،عليهيتكاثروابىانالامر

لعب!ة-فىدونبالهممتظاهرين(ذهبواحي!ثمامقتمنال!يهوديثيرهلما

سماتمنبسمةيحتفطهناووسكر)شعائريةطقوسعلىتنطوي

النالى،سلوكفيالشعاثريالجانبباستظهارالولعوهي،القديمة

حسنالمسكيناليهوديقتلالىمنتهينكانوااًلحراماولادولعل

وكاخ!ذه،الاحيرةالملحظةفيتنقذهاك!سكرتيرتهتلخللولاالنبمكأ

علىاراقوهالذيالذكياالمموتمسح،جراحهتداويصثالى

عنيكفجمنالنصعاليهوتزجي،رحبهاوتدفئهعليماتحنووهي،وجهه

الس!كأيالعاكلالاجرلهميدفعبانمكهقيا،النالياولعكودحطب

43"-با-ايهاممجرد-ذاقهالوفتفييوه!هموان،!ملهميستحقه

بها.يحل!نالتيءأواةبالىيستمت!ون

.الحالبطبيعة،الي!ودراسهموعلى،الجميعوسكريرضميوبهذا

هذااو)8ـمحواوتمحوشيكسبرشيلوككلدحضهنااليهوديففخصية

محببة،((الشا!"المؤلفيصرهاشخصية:(وسهـريمتقدهق!ما

ومقاصدهاالنبيلةدواف!عهافهمالاحرونيسيءاذ،ومظلومةدمئة،لطيفة

السكرتيرةعلي!"تصبهمااللذينوالتبتلبالحبجديرة،ميةال!ص

يظهرالا:الاشتركيينوكممكريغؤبلا،ذاتهالوفتوفي.الواجمهلأ

بمنتراحمكلتجعلال!الراسماليالنطامتناقضاتالمسرحعلىلهم

سش!وانامراة)،فيبرهـختقالكما"ماما،المسعتحيل.نةىباالبشر

المسرحببةالصنمهفىحتىبرحتخطىعلىيسرالمبل؟ا!يبة

ربما)الادمالواصر(باليمينيينوس!ريغضبولا؟الراوشلأوالم!تطدمام

علىالعماللمكلهـوالا:(يهودشركاءل!اويهـ!و،!معظ!مملان

والتشص،،والمدواةية،الحرونةمناننعبةالصورةبهذ.المسرع

اطاظا،احفلافيالمماللهميطهرالابل،واًلت،د،الظنواساءة

؟إوسكرءنجميعايرءحونهالذيما؟وشجارصخب!واهل،مخمورين

الانصيزية،المسارحوجلههافياؤفلتا!تبممم!رح!إتهمتابطا!طلان

؟القارةبلدانفىالاقليميةاررارحعلىبهادائرا

فيالنرب،فمانت.الرجلعليالوطءيثقلانبأحدحاجةلالكنه

يجبكماتمامها،الصاععهللشمستسجدانيجب،تعيشلكي

للشمستسجدان،تعيشانتريدكنتان،نمرةنا!حط،عليك

فكايحنكموتلمنوال!بمدالتهجدكلبعمديبقىالكن!.ا!اعدة

اليهودفيراو،الفربا،فياليهودمنالشهرةومفاتيحالمالخرائن

مستطيعفانه،بف!نهمستطعالبتاءانهالكاك!بيثبتان،الشريفي

ناذل!كبعدوله.جديدايضيفوان،مىدذاشعثايقولان

ذلكيكونانمثرط،والغضبلح!اسالهيشاءماويرغضبيتح!مس

وانسانيا.اظاقيالهاملاكبيغضبانمستحقانهيقنمنالشيء

ذلك،يستطيعلنسباليىداستجارمهما،وسكرانالظنواغلب

اجادالذي،بينتر!رولد،حنتى"نحعبااكحتدمين"سلالةولاهولا

،واضببوندواثوالد،آرلنوجون،السابقةاعمالهب!ضفشاصلا

،انطفاواثمزعضهـالمعواالذينالمسرحبيئاولنكانايخمطالظن

فنيا--البقاءعلىقاثرينيظلونقد،وهنهمفيافىعلملأصفحتهـموطوث

!ي،ابوابهالهمتفتحالتي،القلرةمسمارحبعضعلى،الووتلبهض

كئى*جوهن..اعمالهموتعرض،احياناوالعواصمغالباالاقالم،بم

تممما.امرهمهيسينهوبص!-(،فقط

***
دئل!كس!ميبب!ر:"و،..ا!فلاية2لسعحة

لولا..الخاويةإلهاحة3الانيبردالبر*طاليالمسرحانوالواقع

الاعمالوبعض،ومارلو،شيكسب!يرخاصة،العظاماقدامىااهمالبعض

.القارةمنالوافدة

الشهعورطيلةاعمالمنتعرضمهلندنمسارحظلتمافثننظر

ماحبة"مسرع.الدريفموسميةبطمنلعرفهتعدوما،المأضى!ة

العظيمالممثلبطولة،لبرواندللو"،الرابع"هنريلعرض"ال!لة
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لبرناردفو.،"بجماليون"يعرض"لبيريا"سسح.يسونهارركس

لت!نشمي،"الشهوةاسمهطترامعربة"يعرس"البيكاديللي"دسرع

لشيكسبر،"،الماصفة"يعرضالاولدفين،بلومكليربطولة،يلعامزو

،وسنواتشصراعرفهايستمرالتي،(الدالمة"اكمرحياتفير

برممان،انجريدبطولة"الوفيةالزوجة"،مومسومرستكمسرحية

اضجتانني"واناالملك"الموسي!كأومامرشنينرولجرفيومسرحية

."سياموملكانا"بمنوانادممينماض

اهـينما،فيالموسيقيةالافلاماحوالراجتكماانهوالوافع

امراتالائمةو،اليهاوما"الموسيقيصوت"و،"لجميلةاسيدتي"

نجاحاالموبقيةالمسرحياتنجحت،توين،!ارك"ل!ينهكليري"

و"المسيح(لا8أ3ل"االشعر":بالذكراجدرهاولعل،النظيرمنقطع

(،!عوالروكياليرض،و(3ءل؟لا"م!ا؟أموومء"لا؟ما(ءارشسبوبر

(لأهـ!اءه"للمهه33*ماا!ل

مسرحياتا!لندنمسارحعلىالموسيقهيئاك!موحياتتنافسولا

نافسجهوغير)مستميتةمحاولةفي،والجنسالسريواس!ننعراضات

كامبريسدجمسرح:ا!مارهذافيالسينم!المنافسة(كبدوفيما

التي"(!كاموتااوه""الدورقة"مسرح."جنس:ع!22"

مسرع.اندالوستفيخياليةارباحايضقفيلماىاايضاحولت

:"الرويالتي"مسرح."العلويالبيجامةنصف"،"وايتهول"

ا!شهر.الغرنسيبرجهـ-رالفوليغرار!لى.."فوليزالروياكتي"

،العسريواسشعراضماتالجنسورسمياتمعجنبالىوجنبا

حتىاسعرف!مهااستمرالتي"سريبوليس":البوليسيةلمسرحعاتا

،!(!يموترآهالذيمن."فورتشنمسرحعلىكاملةسئواتخمس

دوبل،كونانآرئرلسبر"هولمزشرلوك".ماركتاللأيمسرحعلى

من،المتحدةالولاياتالىلويباوستئتقل،الال!ويتش!رحعلى

.الساصاك!طجفرط

على،انواع!بم!لف،المسرحياتهذهعناوبننسووونحن

بينتتوهانوبوسعك.بكثبرذلهكمناحعرم!،الرمرلااث!السبيل

،4اترفي،اوا!ثارةاو،المتعةاو،اللهوعنبحثالنمنمسارع

عشراتحيرنكوتزيد،ت!قارمسرجوايقدعممرءايقعلملاحائرا

والواثعة،الراقيةونصف،الراقيةالخفيفةالكوميديةالمسرحيات

خد!لكنك.راسكفيدورأ،اع!لاتهافيكذ!بانهاغسرالنعي)

وبمقاييسك-ا!لهوعماتبحثكنتان،عنهتبحثماذلككلبر

كم)والامننعا!فضلذلكعنباحثاتلمهـبوعندصا.امننع-انت

ماعلىته!ثرانقبلقدهاكتحفىلإهد(الحكيمبمسرحذلكفيكرنا

اومنفرنسامنوافدعسرحتبحثكنتاذاا،اللهم،عنهتبحث

.فيسالتناقلناولقد.فرنسامنخاصة،ال!ارةبلدانمنغيرها

يلابد؟عم!لفيذلكولشي.فافيالندنت!ناعباريسانالسابقة

ايضا.والسينماالمسرحلىبل،وحدهمايلادبيوالنقدا!دبي

النرنسيالثقافييلاجتياحيندص،الذيالخواءبذلكالوعيواكل

الىالشيكسبيريةالمميةالفرفةادارةدفعالذيهو،ويهلآءليشغله

ببرنام!القادماغسد!منتصفمنتبداهالذيالخريفلموسما!لت!اد

كراحا،اغسطس22منابتداء،"ع!ثرةالثانيئالليلة)،:حافل

،هاككيثاحرابم،سبتمبر؟منابتداء،(،بكيل!لو"،بيترءييل

على،نننريفور،اخراجاثنوبر92من،ابتداء"ال!يمةكبثما"ثم

راسمسق!،ايكلن-اون-بمستواتفوردالم!ميشيكسبيرهسرج

يدى،كما،"ا!خرالمسرح"اوالصغيرالمرحوعلى.الصيمالشاعر

جديداتجريبيااخراجاهاككيض،سيقعمايفون-اون-بستراتفورد

ا!سبوعالثافيفي،بقليل،وبعمعاسبتمبراواخرفي"للعاصفة"

شيكسبيرلماس!تجريبيااخراجاتشيرشتو.!اسهقعم،اكنوبرمن

مئالمسارعالصغير%وهو(هـ+هـء،املمسرح!لى،،ليرالملد"امبيرة



مسرحعلى،كدنستشه!دكما.بلنمن،"الاستديو"!ارحاو

مطلعمنسوقبلها،((الثا؟ءريتنممارد"،سبتمبر18في،الالمويش

مارلو.لكريسننوفر"فاوستسالدكتور"ا!مرحنفسسيقدم-سبضمبر

بنصف،محاولة؟نجدماذا-العظامالقدامىعدافيما-ولكن

لديفيد"الليلمقدمقبل":اوسبورنجيلمنعمللاحياء،!لب

عد!،جديداابداعاوليست،القديمةاكلمالهمنوهي،صدكين

لسنوجديدةهسرح!ية،فيأسولئلا،بستراكورالصغيرالمسرح

(7هـيل!لأأ؟ل"حشلوا"ان!منو،(ه+83*أ؟اه*)-يلسون

العمء):واولحهمسرحيات،ذلكوبعد-بلندناالصغيرعلىالممرح

مملمنانجليزياف!تباسىوهي(،الصيفل51"سننشيكوف،(فانيا

.لستريندبرج،(،الر!اقى"و،جوركيهسيم

4!يعيشاخرلموسميستعدالبريطانيالمسرحانيبدووهكذا

ملىتقومعروضعلىمعتمدا،هممحليابداعبفير-اساسا-

جانبمن،تجريبيالاخراجهامحاولاتوعلى،امبيرةالكلاسي!(ت

عروفمهابوزكانتالرزيالمنقضيايوسمكلحثماعينوهو.اخر

برركأت،ابرتولت،"القوقازيةالطناثم!دائرة:)ءفنيواهمها

وباليه.،كمسرحيةعرفتوقد،جينيهلهـجان،"الخالمتانو"

برخت:

لدلهرةاناجعاالثانيالموسمالمافيالموسمكانولقد

،(،البرولوج"المخرجحذفطو!د.الانجليزيةصورتهافيا!باشير

منارافيارضفطعةالمتنازعتينالجماعيتينالمزرعتنبحكايةواستبثل

الذ-صنال!التهابمل!يطالبعمارةعلبهاتقامبريطانيا5؟البناء

منمجموعةالاصلياالموسيقىبالنصالسبدلك!ا،بانشائههايقومون

نابوجدانووالمخرجاحسوربماء.اًلمعامرةاءهملالبوبالعان

الىتطفوبد؟تصراع!تهسياذ،الواضمحةآنيتهارغم-المسرحية

علىالوطءثقيلة*كونف-بربطانيافي،شيءكلرغم،السطح

ي!الاسرلى،،البوبوموسيقى4حلياالطابعرغم،الانجليزي!هـوره

علىالحبلتركالمشاهدبعضوفي،احياناالتهريححدالىالكوميديا

الهـنيديامينكانلوكمابداف،صتىويهرجونيتونامثليهغارب

تانبانكفثارضب"انوذاكهذامنوالاهم.البطروراءمنجاءقد

فيالعرضالانشغالويواضحةبمم!لهابدتالنقديةتوينبيوفيليب

ضامااصفىانشغالا"المممرصتطرحه"االمبالثرةالاجتماعيةبالرؤية

علىوالام"جروشا"صراعفيالمتمثلة*نسانيةالاخلا!يةاكسكلة

!بمحاذاة:خطيرةدعوةمنالمشكلةتلكعليهاؤطوتوما،الطفل

العمارةأيمتدفىالذيمن:المسرحيةتطرحهاالتيالاجتماعيةالقضية

بذلواالذيناولئكام،وال!مل4وادواالارضاشترواالذيناولئك

من:افرقضيماالطبالشيودائرةتطرحأفاقامتهاوبراعتهمعرفهم

العولة()اوالمجتهعام؟ولدتهالتيالامأالطفلف!المقيملكالذي

فىتماماالقضيةتدكاختفتولقدأورعايننهتربتهستحسنالتي

(أاادا+هةأ!339اتصوهـعاطفيمجرداعتبرهاالمخرجانواضحالعر!روبدا

بطولةابرازفيقدراتهاستعراضلهتتيحوفرصة،الاولىللقضمية

ملحميايكنلمالعرضانهذاكلبعدفيهشكلاواًلذي.جروثا

.معيارباي،برخ!تارادهكما

مشوهةنسخة!ب!ي!ن!يهجمن

عنوتجاوز،برختمراميعنبوجدانولىميخلاكيلبناومثلما

لدائإهرة"اخراجه،فيالمستصضةالمسرحيهـةاشاداتهمنالعديد

يونافيالاصل،انهاسمهمنيبدرالذي،المخرجصل،(،الطباشير

واخرجها،سيئةترج!ة("الخاد!ان"ترجمالذي،فولاؤ"يررمينوس

وكصورهبل)جينيهجاندؤيةعنتماماضل،جرينتشمسرحءلمى

اعو-الكسائر..للجدلالمثيرالعملذلكفي(اصلااثسرحيكلعرض

وبصبينهمتقفاذ،خاصةللانجليزمتعبوهو.المتبالمؤدفهذا

قدا-تديناالمفدينالداعر،الم!رمالقديسعالم،القريبعالمه

الطقوسمنكسلسلةو!ثرورهابرمتعهاعنفهابكلخلالهمنالحياةيرى

ا!

اشياءهذاالمقلوبءجمني4وعالمالانجليزبيننقفنقول.والشعائر

(.ولقدلغق!منض!ولا)العتيدةالجلإزيتهماثرااقلههاليس،كثيرة

الصراميشاءرهمعا)م!معبسصلةيتفاهمواانالانجليزبوسعكون

،الصهريجينييهعالماما،يتفقوااوحولهويفتلفواال!يوتال!يم

وقد.وتلا،الاخرالوجهالالشىجينيهانرغم.اخرىفمسالة

ا!سرحفيلمنالشعائريالنبعاكتشاف:واحداالا!شينمنطلقك!ان

ف!كا-نوففاروتانهنالكماوكل.امشمياسالقدضوس

صينيهخلفبينما،الطوبايالوجهعندسالشعالريةالم!رحيةرؤيته

واصغ.الوحشيالوجه:وراءهمماالىوذهببلاردداءالوجهذلك

القدالس.شعائرهـ!دائماكانالفنهذاقجعان:"يقولوهواليه

كدابداعمنالحديثةالمراهـاايى"توصلمتماارفعالهوالضيقة

ثق!وس،!أعامالفيطوال،يومبمديوما،عنهال!تعبيروجد

."القداسذلكفيالتضحية

هـنلكان،جةالروهذهعندقليلاتوالفقدالمخرجكانولو

في"الخادمتاق!ه(،روالشهالدراميالتوتراًنسربما-يدوكاناحتملا

الااروحيامرف!اةكياااليهومنفذلا،جينيهاعماللىفيكما

الديجة!الجنسيةالشعائريةعلمىال!اسالذكيالتركيزخي!من

ققتربالتىللحوارالمستكنهالاؤشاديةوالطبيعة،للحد!المنحرفة

الشبقةالمرتعنةالمرخ!اتحافةعلىو!ضمهمثماوهـالنريلىمنبه

خلكلمنانهايضساي!ركانالمحتملمنولكان،الخائغةاللتمة

روىفيالمسهتغرقةوالطقوسالتربلبينالاطرالىمتعددالصدام

والعرخاتالترافي!وبين،الشبقفيالفارقةوالتمردالجري!كأ

جاكسمونهجل!نداالممثلهـةحولتهاوقد)ابداالانطلا!علىالموشكة

اؤئير(،واالزمجرةثبهم!االى،الغارمتيناحدىلدورادائهـافى

!قحمهالذيالدارجالمبتذلاليوميوالواقعوالحلمالفانتاريوبين

مننمعددالصدامذلكمن،مبافتةسريمةحاثةبل!ساتدائماالمؤلف

احملاهذافيا)مثمعروكنبثق،الصراميالتوترجمنبعالمستوي!

ما.حقالصعب

الصمسيةصراهـاتالمقيمةصاذاتهمنانجينيهعنوالمعرو!

وجوهري-قويتمرفيها،(الخادمتك"انشكمنوما.المثلية

احدىفيصترحجينيهجهرالذياحداالى،الجنسيةتلكمن-

الرجالى.منفلاضةالى1ا!وارهها!سنادالمرات

ر!زؤقد،العرضفيا!خرجايفتلماررياالجانبهووذلك

حببث،الاستهلاليالمشهدف!يخاصة،مرهقاخاصاترىيزاعليه

للمخادورتين.جنسياشباعمشهديكونان!ارب!يصانروتهبلغ

فااللت،الجرليتشمخرجعنتمام!اغابذلكعداماكل*رز

ممثلانهان!لموالحقيقة،اصابعهبينمنوكسرب،منهالعمل

خذلتكما،وخذل!ن(يوركسوزاناالشببرةالممثلةخاصة)الئ!

مؤدىبفيرالباذخالزخرفيرهابديكوكلهالعرضالديكورمندسة

السيدة،دورممثلة،مرشانتفيفيانراسادارانهببدوالذي

لصيضاعرضىالتقممق!اكلاجينيهعالممنصرجت،واستوعبها

رثا،مشهثرا،خامداكلهالعملخرجوهكذا.المدللةاللواتلبنت

الفودفيل،تهريعبغضررديئةفودفيلمسرحيةكانه،طبيعتهفي

الجمهوروظلمجهـينيهظلمالذيالمخربميديبين"الخادمتان"ومالت

*لسمريالش!أجينيهمنظورعرضهضييضيعمنلاؤ4معهالانجليزي

العملمفامينكلايص!اوضيع،بلفحسبالضدالدينيةودؤيته

الشبقي.سطخهتحتالمستكنةالاجتما!صةالسياسة

فىفق!متها،(الخادمتان"الملبهبةالباليهفر!ةاخلتوعنمما

مننحذلقارومانمصياعملاقمم!تروسهربرتاعدادمنباليهصورة

عئبر:ء4عالممعتتطملعلها،رجللشخصيةاقحامهارغم

كثب.



"

:ا!ببمانمسرج

يقيملا،خاوالعريقالانجليزيواكسرج،اذنالغريبمنهل

موسمهفيالهامةالاحداثمنتكونان،القدامىلقتهعو!الااوده

كوينتينسانليمانمن؟اينومن..وافدةفرقةزيارةالاصيى

اككألحظ!اتبالولاير

م!عرح"لكن..الحجرةومسرج،القهوةمسريمعرفناولقد

ممنع.الواقعوفي..بحقجدلدهذا"الليمان

بريطانيا،النركةفيهاتزوراليالاولىالمرةهيهذهولصست

القفص""عنوانهالمسرحيةعوفعاالماضيم4العفبمثدمتفقد

بىي!قتلهمفرادىالناسيقتللامجنون!انل:مساجيناربعةابطالها

انحرفسابقومحم،الجنسبربالشذوذمصابومجرم،جماعات

.بالصرعمصابشابومجرم،الرياضةامعاؤمه!دولتهدالتانبعد

منهاتشبعلكيفرصتكفهذه،الواقعيةثأقيمنكأ-توار

منخريجيه(ومؤلفطافرادهاوكل)هدهماناللبوفرفة.وترتوي

المغة،ا،فيذروةبعداماالتيالذروةبالواقعمي!ةتبلغ

لاصيقوانتف!نك.والاداء،العاموالص،والحوار،والع!د!

المسرحخشبةالىجراتحرانخشية،بهمنتشبثوربحاسبمندك

ف!شيكاعوارصيالنتحتالجريمةعالمالىتتقل-أيضاانتل،قتلوك

تلكتكنلموان.راسكقمةحتىاكجربةفيوتنغ!سىوئيويورك

القادحلمانالاننقولانويمكتا؟عونثهماب!ؤ؟يالواقايةهط

اخيهراتحققكدمباهجهاعنكاباتهموصحاضروناإ!اطاالتيهت

بهامستد.،اندايىنومسرحعلىإ"اكتمادئجاتباقصى

هذاارقبوا)كلوشيريكومديرهاوصاحبهاالفرؤكألف"ه

اطدقلكنه،المؤبدبالسجنعليهمحكوماكانسابقمجرم(الاسم

الف4،ز6691ىمفيكولمنتهـينسانليمانمنالمراقبةتحتسراحه

جاءثماميركا!ونجحفرقته،ف!ونهذه(،اًلقفص)ءمسرحشة

نجما.يطلبريغزو

مام!ا"هوالحائط:"غريباسمذاتالعامهذاومرية

صضرمضراتو"اجرمدمنديوكوبطلها(آ!ياا،*اأ3،،كاكاا

اسمهاوضيعةحانةا)ىويذهبهـهمفي!باكباراالتء'رمعيختلف

لانالميتافيزيقيةللتفسيراتداعيولا3'م!،أكا!()لم،8((الامبإهار

الحانة،صاحبةتقع.(فرويدجمرألمالظنساغلبفي-المؤلف

محكومانهفورهامنتكنشفانهارغمهذاديوكهوىؤب،ليا

فياعقابه،الكبارالتجاربعثهمااللذدصناجلادينالان،دا!روامعليه

جاءاانهما،دورانولالفبلا،ويعلنانالحانةفيبهلليحذ!ان

لكنها!عليهالمقضيالحبذلكتقاومان"بميا"حاول.ولهـيقتلاه

فيكسيحاعمىواعظ:جديدة.شخصه"المسرحعلىتظهرثم.تفلح

لكن.بكتصامويلشخصياتبعضبهاتشحركالتيكالمقاعدمقعد

!ففهو،البكماءبكتشخصيات!صماحة!ليسالواعظهذا

.و!الجميعيدفنحتىصابراتتكركانهمقعدهفي!زوا!مومعظم

حربمنربما،سابقجندييئتيالكسيرالاعمىالواعظاعقاب

سزوالهيب،والشواذ،للمشيوعي!ينكواهيةفلبهوملء،فيتنام

وكريهة،عوانيةفالشخصبصة.المساكيزلليهوداحالاوبطبيعة)

..البيهودكرهفيجعلهاورائهامنيتربحانالمؤلفيفوتانيمكنو!

يحهاولوعندما.(والس!مالسيا!فبماليهوديحثرانوالمهم

لعل!هااخموراالجندياغواء،شاذشابوهي،احانةامومس

المذبحة.تاليوبعدصأ..يفثل(؟ن!ازبمر
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لكن،لااماميركاابد!ثتهجديدافناهذاكطنانننريو!

بك!رةالطافيةالبشريالهـصاملنماذجتصوبرهفيصاد!انهالواضح

التالورهوهذاكلوشيريككانوربما.المستنقعس!على-دائما-

على6يبدووالذي.(+ه*!ه"هلأ+دا"ارينونلدامونالطبيعي

الرويالم!رح!لى.ليبقىبراءهذاالليمانمسرجان،حالاية

ايفسا،اميركيمؤلفهأ،كلهالندنتجتذبجديدةمسرميةكورتا

ناب)ءعنوانهأ،كذلكالبروكموسيقاهاكنبالذيشبردسامهو

الوسطىالع!صوركملموكملوكاالعصاباتروساءمنتجعل،(الجريمة

.كالسامورايينتحرونينهزمونوعندما،كالغرسانيتبارترون

فيعضوهوبل،كلوشىكصاحبناذمانخريحكسشبردوسام

المسرحيتينا!نجلى%يللمسرحقدماًلذيالناجحالمسرحيالفريق

.(،الللاهوروكيعرصو"(،سوبرلصننارالمسيح"الموشبقيتن

فمسرحيقاءاًلزائر،المدوىاليهانتقلتالتجويبيالمسرجوحتى

تدورجذكوانالمسرحيةالكالبةبخربهااننيبيليلبول،1احنترما

وبطلههاعقليةب!مراضالمصابينللمجرمينمس!تشفىفياحدائها

ثيقتهبطنلمح!مصينوهوابنهقننلانبعد-يجكسجورج

بالر"-فلاثر"تلقططؤجرحياتهمسمتعيداا+يقتلانواوشك

واليمة.مرتبكة

فيالعاصفالبولشويموسمدثعنلنتقادمةرسال!ةوالى

افسلاماهموعن،صهيونيةبهلوانياتمنصاحبهوهـافدن

السبمائب.الموسم

لندن

!م!9!وكوو.!!!ته!ا!ى
لم

يثاحدرضد

علىأكأئاجم!سإعإ

النا!مص!بوفبي

للشاعر

حسه!حيث!ر

الضدةدار

ميىه!مبمأ


