
ضصك!ت!!9

!!ه!ع!و!بمب!ليق

والموحأ!ترالتام!نيهم!برهـ!احت!هـجماننممبف

الىامهذاوسص!كى4والنمسرحع!رال!منبرز!ينم!جانصاد!ط

انعخ!ذولذلك،ألديمأراطيةافيب،برمهوريةقيكصيسازوطن!يةالاحفألأت

سمة025اعمالمنا،نانيةالمسمارحهـلمتهمابئ!ئموحفلخماصهاهـم!ة

الثن!فةعهـان!طافةمرتسنةوهـ؟،الجمهوريهثاسيسعهـيمرت

الالثنراكحة1؟تجاهالمجت!عحرتةوواكبالدك!مفرا!نه،قي19كليوالفن

الزائرةالفرقمنعديداأئمموص!برلي!نمصجانض!لذا.ال!لهمة

تشيكوسلوفا!ا-سبولوني!اسا!س!وك!يهتيالاتطدمنفدكتاتط

فمنوعتبنجوعا4عروضماا.كوباسنشيليصالنرا-اثنلد!يماهنطر

اوبصران45ولص*لمجيةواالمسرحيسهالفنونءميعلثصملتبح!ثكبه-حرا

ووو!كةو؟.وكونسعرتلممياسيو!بارجمهممرار!ىوورممرحودراهـ(يه4وبرسما

هذهكا!8يظبعان!4!بماي،رولى41حيلل!لال!عبمقك!شقىو!د

طيلع!بر!ينؤ!واحدوفتؤ!يهعل!سور11أ!!واليلأىادحمروش

ريبرقيار!،عروضالىبالاضافة،ال!ووضهذه*تأ:لأ!لالهأ!بملالىحب!ان!ىة

أكأ،(،الدو،"اوبرا(،برااوميمتقا!هي)):بربنهسارحوإتء،ر.الخاص

،"الاغز-خماالمسح)ء،((الشعبمسرح))،"المفما":لالبرلى:ز))

!سعكلانإد،هـ!اكلاابارر!طماؤفدم"ضور!!!عك!مييم!"!"و

ا(حعلؤ".باس!بيعجبالذييرم!ورهوله،خاصكدضاحى51بئين!متع

هـ4!س،ك!مف،،مسر!اتح!رم!؟،ترااك!ال!ض،يهمنبرن!لاول!ط

ا؟رلمس!اتقمحكله4عامثقيأفيوعيزهعاك،ئ!!مر6كنيلحنهةجملأ،1-اتجا،مه

ء!!الاقص،لجممعااز!نا.ينناحيةهناصرار،كوهص،كلاوت!مشا)4ف!و-ت

إواضي!عاثتر9هواوضموعا!تاانبداحننى،نطاقىبئوسهءبألناس

الاشتراكي.الفنتحهق!نب!ثا..الالمانءتشةمايتحعنت2اككا

،ا!رح،نتنظ؟حعنالمهـرجالطمديرليبرعاازر*جمدوؤهـحو*حمأ

بررل؟ئوء،هـجان،رد:4منطوجمةء!ذفنبلله3!اثأكلهمم!دك!أنهوءهـج

لى6هة،كاوو!دتزالىوماالمافيةال!-:ءن-جربهخخلث!فىدونك!ورقد

ءجارببةنحذي!ءعرآ؟له!ارلوص!ولا،(ا!!*ن-كأأتر،-ء؟صهاثاإصى!!ا؟*!

ع!ديةجماهيرا؟ثراممر-ءاأفناجهل،وب*ض3الاثم!ح!ايخراثمهـط-ح

الدعايرسةأ!اذ،!هبحالث!اممؤغكليع؟:وة-5ر!رزا،النتىء!عاموكأ

كافية،!نهتوةوقبلايةالهماالاو!اطالىخاءترشتثلت!ي-رزهـجاولل!3

وبر*ءعارةوضيحات،ؤ"تبرولءلىللحصول،،ءبلاتالمتجصعالولا،وتقلم

الواؤعو!با،سث(هدونهاالتيالقئعاختيمارحسنلم!قيوفو7كط

وجمالأخص،اطبقاتاجىسعمنهمالمم!سعد1هوانبنفسيلاحظت

الخدفة.والموسيقيةالالراءيةللمرعمالىباكسبة
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ا!يماحي،!نمفرضصانجطدهمحولالمهرطىكديرتحمفكى

.و!ذاالبحتسالتثقيفيبل-الثقاؤ!الهد!تحقيقعليوصرص!3

منالوح!دالمههـوجان1هوبراينعهرجانوانخصوصا،ارضاهام

ههرجاناتالاخرىالمهوجاناتاناذ،الاضراسةالدولفيوحجمهنوعه

ي!اواسرحاأنجاربهياوشكسبيرمسرحفياع!ا،متخصعمة

شم*كلي!ضم!والمسرحيبرلنم!رجىاناما.الجامعاتمالىح

ال!؟791-01-28منالعامهذاا!ندت،طؤلمةفتر!ويست!ر

.7491-11-هـ2

فيكبيرلورلهابرلنمع!!ةبانالصو-4منبدلا،اخيرا

للاعداداهح1ورجاللنقادأمنلجنة!شحاكوانجانالمصعك؟لأشراف

ا!ه،له.واف!اءل!

الممثه،ركةنحووأنتو"4الاهههـ(مالهربيه"،رحالمصعلىار،وأتقد

ليلأيهبابلدياالمممرحمسش!موىبأنعلاساا!رجاناتا!ذهمنللمحي

41!رح!ئاعه-الوبعفى،وفيروزالرحابنةمسرحاو،الممديقي

*دب-مرةالثليصناللممنا.يينواوالمصر!ي!نوالسورييناءهـاف!هنا

.والنجاعبألاشتراك

واتمقيكأ،اهـكاثرتثماولمهذاللاثتراكا!ر؟قوؤهـدعمس

ماعلىالمقبلالعام!يالاش!اكسوريرلمةثفرمكما،كبل!ونس

سست.

وال!لل!الاوبرراكاماذا!ا!

برع!قد،3ا!الف!كنالاوبراتاء!ممنواحدةالالمانيةالاوبرا

ولكين.والنصاويونوالسوالييتوالايطاليهونهمالفنبهذاالالمان

كبيرنقممتحقي!!المأضم!س!السنواتمدىعلىال!تطاعا،)،د!المسر!

مناررسعامةالىالخاصهاج!مهورمنالاوبرانقل،اثجالهذاغكط

فيالاوبرالتكتلاخوىجهـلأمنالفنيالشكلناحب!منوطور!،جهة

فالمسار!و؟!عثسد.لفنوناب!عنمرموف!مكافانزاطيةلد-5انيااول

يسعفشأم!الحظولكنسجيدةاوبراتاتقممالا!،فيصةالمدقمخ!نلفف!

الاوبرصاداري!ى!مراا!لاعيكالانلذا،اءطل،،!!ا!دةؤي

.(،اوبراالكو!كو""ا!ولةاوبرا"براينفيال!؟ي!ين

ضخامة.اكثروامكانعاتكبيربهصرحنتمتع"الدولةاوبرا"

اليبلغت،لفهرديالشهيرة("عا!لة"اوبرافيواض!؟هذابدا8!و

مصراطارؤيتدورو!كيا.والضخامةا،مثمهديةمنكبيرا-دامت!هاهث!ا

نحووالواجبوالنيرةالحبحولميلوثراميةفصةوفي،الغرعونية



القرنفيال!ييمةالكلاسيكيةبممرحياتلكونم!ااشبه،الوطن

كانالاعتمادفقدالمذهتمةوالفظالمخامةرغمولكنعئهـ.الثامن

بدابينما(الدارهدهفيعامةظاهرة؟نهياويبدوأالمفن!ينعكسائدا

الجمايىةالقيملصالحكبيرحدالىوجامداكياكلاشالاخراج

قحاول"ولكنهاوكبيرةعظيمةاوبراانها.المجردةالتشكيلية

لأل!ر.دوخمنالريقالنئه!اتؤيب

لعالميةالاوبراتامنمحددافشاهغت"اوبداالكوميث)ءدارفياما

لاوفنباح،"ج!بمرترينر19!ولصسلصيزيهكارمنمنتيد؟الني

مدكيالاوبراتهذه،(كبالوكاوكاتما"!ر!ن"صبفورلمهحلمو"

راليكملهعلىزالماالذيكيئزدشتاينالمروحسو!لااخراصهااشرهـعلى

والس!ببنلتةالطسنبلوغهرنمممحوجيهتثب!يوولمسرح5!ثيداكمدير

الموسيقيةالمسرعيةلهشاهدتكما.سنة2لأمنذالمسرحتمودوهو

ملزنشاين.الغريبدي"الس!حعلىالكمانعاذف)ءالشهمرهالي!ودية

يناسبها.وباهرعطيمشكلفيالمممرح!يةصوحتجسيدعلىفأثرائههو

كثيرالى"فيرمن"هيالكلابلفيةالاوبراشك!!ينينراوحترأهلدا

شاهعت.ماامتعمنوهي"رليتريلاوبرت"فيانتجديدمحاولاتمن

اليمسرحيةوالسمحرالظدنازيبأجواءمليئاكلدااخراجاق!دمانهكما

فناءمسالةتعفلمالاوبراان.لبربن"صيفليلةدلم"شكسب!ر

الحلإرةتعودبداتفجدهالذا،ايضاواخراجاداءهيبلمعسب

تملكاوبراوانكوعيك.اخرىحهةمنعباسطوتنتشرجههمنالمسرح

كمالانهاكالهالمسؤولونبههـاي!أهيالجمصرباتجاهمانلةمنصه

المارمعداتاما.بهوالالتصافىالجم!رمنللتقربواسطةيمتقمون

بألنمممنةلثنها.الحديثةالعالميةللمسارحبالنسبةتماماتثلمديةفهي

ناويكفي.هائلةاحيانابلجداكبيرةتبدوالعربيا!العافيلناا

ومواصفاتحجمبنفسفقطللتمويعم!افمافيهمنصةهناكاننذكر

اميا.الصيقيةالعروفيالتمريبيعقلاكيدماماا؟لحفقةالمنصة

متراكعرقىو.2كعمقمترا21!هياوبراالكوم!كمن!صة!!اساتمن

اللثالم!مىعلىثلثاهايظلبحيثالاضاءةوكلتوزع،كارتفاعميترا18و

منمرلفةوهيم!تؤبم(..؟ا)دتتسعوالدالى.الصالة!البافي

بكثرةالالاتاستغداممند،/عرفضوناوبراالحومسكوفىكلوابقثلاتة

القطع!ةلخ!مةوسيلةالاليسالمسرحيمالننكنيكالم!مرحيهتلانه

الىيةالصيالاوبرامبالغةمنيتج!ونانهم.ا!ينالسبالموضعفي

فكلالمسرحيالعدض!بالاضاءةالعاملوناماا.العديثةالوافعية

عديدةمراتعرفمتشاهدتهأالتىآلمسرحياتبعض.شغصا)25(

(،صمفللةحلم"عدفستسنةا!)3فخلالالمسرحريبرتوارضمن

العاملين!ددو!بلخ.مرة)002("هوالمانحكاكاتو"،مرة،001)

اوبراحالياالكوقيريبرتوارويضم.شخص1007(اوبراالكومهبئفي

الىثلالةعطي!نمنعامكليتضمنكمهـابا)!يهق!طع)؟(واوبراا(اآ)

الأقهل.علىاشهرثلاثةالىدملكلاخراجويحتاج.جديد"اعمال

يع!مكورالعلىويعتم!هالمسرحعناعرمعالتعاونشديدوفيلزنشتاين

المغنيئاعطاءيحاورالدارهذهفيالحديثوالاخراج،افراديينمغنين

لمفنالاوبرا.كممثلينبلكمجموعةطهرونلابحيتتمثيليةالوارا

كلهفالعالهـم.قربباسيعرفهانهاعتقدولاالعربيالمسرحيعرفه

الم!سرحيةتعومتجهاللذكرىمتحفاليتركهاالاوبراعنيبتمدبدا

عظيمتراثلانهوالبعثبألتجديدجديرالههـاتهذاولكن.الموسيقية

ملاحدتن!اكانتولذا.واحدآنفيشتىفنونبيئيجمعفعلا

الىالثدناو!د-اعمالهابعضجنوحهيالالمأنيةالاوبراعلييلاساسية

الاوبرادفعالل!ليالامروهو.والفخامةالغناءار-منطواحد

التمثيلاصلاحبستانسلافسمكيالاستعانةالىيومذاتالسوفييتية

.الاوبرا!ي

البنست"هبرشاهمفاهتكماالسوفييخنيةفالاوبراوبالمناكسبة

ولكنها،عظيمةلننغرادفرقةقممتهاالتيلتشايكوفسكي،،البستوني

الا،ستازينبمغنينكتميزكانتوانوهي-كبيرحدالىلقليدية
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،والانعانالهانلةبألديثوراتمنيئةوهي،ايضاممتازونصمثلونانهم

مي!.وافيمحشملاوالضء!الاداءالمواك!كيالمبالغهفكن..اث!ز

.اسارهمنالخروجالديمصاضيةاثاسا!ا!حرجونيعاولىمامدا

ميونتشايناحراج!تكيسوحيوياعبلامسصاجوأهناك.لجدلدا

اكثرويجعنيوالضاءالنمتيلمنمزء!يالسهصةكارمن!الثخمحو

الحاثة،وسخصيالهآ!لعنيفة5ماساتهاسعم،وارزعاصطاليه

المتعافمة.ومحوادثها

عنماىسساخرةكوميدثفاوم!اصلاوفنباضأ"ري!رب!برت))امؤ

ولكن.الوبيشهريارمتلتماهاتهنرج!ك!تلتورنهشيمروفيل

القاعتهدهتخر!!نبهساضهاتستالبعالشعبش!مةمنبسيفامراة

عالممنيسحرذلكعبراحم!انكير.ودكيةهالرةاعاوبت

نجومالاوبراهدهاثواروي!ععم..لاس!هسحريةوالاشرا!ءلعصور

الحديتالمرحفنونمنلعنبسوهي،رميمكراذمنوممنونتسعببون

ممثهلادخافىاووأخرحينبالنآك!الرجينميملحوارقيجريخهاشص؟ء

تر!يلموطداكلتهاحداتتهاعلىلعني،الصالةكريقعنالمنصهالي

-بالطيورالمنؤجأا!اوعنالثعامخةالمنقنةالديلأوراتصفنخلاي

تمترببالاوبرا2انها.الشاسعةالمسافاتتقطعالغوالغيولالمحلقة

للاوبرانصذجااعتبرهالذا.فاثقبنجاحءلموسميةالممرحيةكا

ولصلالناسجميحهصملمسبحيث.والممتمهالعظيمةا!ديثة

نفسه.الوفتميادهم

التقليية،ألاوبرالنطورجريئةثافيةنمجرقيعناتح!مئانرمبل

عديمةالفتاة)بعنوانثويروفالاثفرنسيللمقلفحدكةبآليهاذكر

ا!ريفةيشخصياماتتميزكوميديةحبقصةوهي،الننهذيب

التمثيلفيوالحيويةالد!ص!يالناديةوالرشاقة،الثاريكال!لة

سمتاخرىعروضحمقتهماوهذا.الضناءااوللدلاماللبمءعن

بيت"لوركامسرحةعنحديثةباليهمنها،اشاهيدهاولممنها

هميالاوبرا.الاوبراعنحدكثناالىت71ولنعه."البابرناول

بركهاوزلوثفهيافياما.ووس!تيالمروه!(،اش!لميةح!،)

!يتبرشتياطارميالاوبراسفديمحاولتلتياافسامبلاًلبرليزمن

ممنب!لاممثليئعالىالاعننماداألهج!ماالبسولالدييرمنبدءا

ثولىيلص!حيثالرئيسيةالاثوارباكستفغءالالوارمعطمفيالمغنين

وحدط"..شرامربيترهوعاير!اصروفمفنال!نبيلالعاشتى

.ولكنهالاوبرالت!سجريئةمحاولةلانهبهالالمانيهتمعمل((اشبيذلأ

فاشلعملعليهفممتالذيالمسرحوضخامةوعغنيهممثليهشهرةرغم

حيويتالهالم!لا!دممامنسجمينكأ-رنثيفينجمعالىيسعىلانه

*المرءصسىلا-شاكهولاج!الولاخيالبلاعملاوجصومرحه

محل.الاضاحاوللعملولييفيهالؤديةللعناعر

يىديسةمسرحيةهيعنيالتصثاحبغنلأكية2مممرصواخر

ثهولميسصمؤلفكتبه!ا،(السطحعلىالكماندازف"السم!شهصة

القيعربةروسيافيكدمشيصديةاسةعنتتع!دىالمسرحية-اليشمز

س!وادسرحية.الهجرةالياخيراكلمفعهامماللافعطهـادولتعرض

الحلإبفبانع-اقعيهوالواالطيبةسانيةالابالمشاعرمليئةالاولفصلها

ح!بغلاعفي-قعالاولىوابنتهافضلبص!اةيحلمفقمىالمسرحيةبطل

شاباتحبالثانيةوابنته.ثريخاطبمنالزواجوترفض!ر

الامراريب!ولوهنيا-اثعاليثةاما.بتد!يسضيقيمبانسامثقفا

عليواصالنيوالابه.يكلدي!يرشابافسحبسالعنصريإلي!دي

التقاليد،ربقةمنمتحرراظريفارجلا!ناوبداوالثانيةالاولىن!اج

هقدانهلابنيتي.حسمابع!ووي!دييتهتقالييدليختكفجاةكقف

ذا-فمامامغايركرفيالثالي!علهافيالمسرصيةوثستمر

فذا،القيمرقبلمنالي!ودطرد3احدامقنعةغيربسرعةددافع

القصىاليأاينالىومن.الرحيلويعلنوناغراضهميجمعونبهم

المسرحيةنهايةفيوهساالمؤلفكممدمبارةكلالمسرح!بطليعلنكما



البرشتيةالطريقةعلى؟(اشبيليةحلاق"رااو

جمه*بي

ذاتللكلمةوكيانهليبدوالفنيللههلالص.هورئصفيقيست!ركي

اخرجهاالمسمرحية.العربنحنالين!ابالنسبةال!يرالمدلولى

مشاهمطبنالوصلحلقةوجعلللغايةرائ!ا(اخراجافيلزنشتاين

عار!اليديةالفئةهدهوهموماحوافىحياةتستوضالنيالمخ!تلفة

ضالا!علسومرةالسطحعلىمرةالمشاهدهـذهبينيظ!كمان

.الاشعارينشدليضهـو

معاحدفلا.الخبيثةن!يتهلولاانسا!يايكونانيمكنعلاانه

القيصرمعاحدولاالاشتراسءعصرفيلفقراءاض!اوالمستفلين

حسابعلىرر!ايفساولكن،الحريةكرنفيالمسحو!ينضد

.المفقودالوطناىاضيقوفوميغيبينزوعاًجلمنشعبتشرد

الاكانييفجالار+الممموح!ه3

مسرحينفييتمالشرقيةبرلينفيالالمانيالمسرحتطورانيبدو

وذلكوالالمانيالشعب1امسرحاوهمااثهير"صبلالبرليزافه2"فير

كنتواذا.ويكورثومانفريدبسونبنه:هماكبيرينمخر-ينيددلى

الشعبمسرحلانلبسونعرضحضورمنالمهرجانفةرةخلالانمكنلم

الذكرىبمناسبة!سةعشراًحدمنمؤلف،مسرحيااحتفالاكلثم

متابعةمنتمكنتفقد،الجم!ريةلت!اسشىوا!شرينالخامسة

الا!اني.المسرحبهايسيرالتياليطثظالخطا

شكسبيرلمممرحي!ةمسميساحديثااخرابرأقدمويكورتمانفريد

ويكورثتجربةاثارتنعئسالاخرابمهذاوفي."الالثريتشارد"

ولكنانسامبلالبرليزمخرجيكبيركانحيثبرشيتمعالطويله

لاخراجهكفنانتقليدا2اوالنظرياتعنحرفيانقملايعدلمهنابرلثست

وانما،الفنوطموحاتاشكالمينهويسفانذاكمجتمعهيخاطب
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بعدالمسرصيةويكورثاعدولهذا.عمرفمامعينسجمجديدابداع

واعتمد.معاصراتفسيرالهايجعلكي،بنفسهاعادترجوتهاان

التقنيا!:1فيالمتناهعةوالبساطةاكمثيجودهعلىكاملشبهاعتمادا

خلفية.امامتنهضومشانقللتعذيباعمدلمةلوىالديكوركلهناكلض

،اومنضم!.واخرحينبينالقطعمنولميلألايضا!طولأ،بهـيضاء

عنتخمئ،مووفهوكما،والم!رحية.صمة)و،ياترا

قاغية.حاكمالىوالسعائسالدممن!ركةعبريت!ولداه!مةشخصية

بينهدائماالنقاديعقهالذيماكبثفبيلشكسبيركتبهاوفد

منبكثيبراثخمصهداتويكورث!رراوقدء.4قارناتاريتشطردوبين

والشر،الخيربينماالم!راوحةبالطلالحافلظ،والانهانيظالاقناع

عنالتطورهذاورغم.تمعيشهابلالمرخع!ال!ياةف!!لابحي!ت

ثانيةجهةمناستفادوتكورتاىاًلاسالت!ه:لى1بصد/رث"فنظربن!

بيضا،،اضاءةتعتتعورافالاحدات-الا!،امعنا!رتمحعاد!جمه!ارائهمن

يصلاوبعينهيهمر!فتاماوريتشاردامامفدامتتعيروالأكسس!واصات

المفشدالتطورهدابرزوقد.المتغرجينليخماطبالمسوحمنصةعن

ايضاوهو،(ثاتههليهر)الكبيراكلفكلا-ا،فيبرش!تمنا!"ءق

السابق.فيانسا!لىالوليزممثلئ،أهممن

المعامرالم!رحديآخرىبتجاربنتلطهحبربرشتفيربةبدأتلكلد

ممظيجميمانوالواقع.وحياةوكاففةهـي!ةاكثرشك!لالطخذ

فيزادافياالاداءمنجداج!دبمستوى!نوا9(اثالثاريتشارد))

اكاسبحيالمصالجوخ!لخهالفقهويركورثقعوةاههم!نهابراز

ال!ركة.رسمفيوبراعته

وفندمهاالالمانياييسرحرعاهاالتيالجريئةالتجريبيةاـلمسحيةااما

جواكان"نيرودابأبلوم!رح!يةمهيالتمثيلمعهدوفتياتشباب

هما:شابانمخرجانواضرجيا"مورييتا

مار!ك.والسكندرلشنيلايرفورثا!وس

لهالشاملافسرحطرازمنمعقدصعبعملفيرودا!مسرح!ية

فرقةق!منتهاوقد..مبهمةغائمةوشخضاته،ملحممةشالهريةصبغة

اكسبالجديدالاخراجولكن-بعدئذنفسهالم!رجان!يسمطند،

وكسر.والمتؤجالممثلبينالخاصةالعاطفيةالعلاقةتلكالمسرصيئ

جداكبعروةقاعةفيق!دهتاًلمسرحية.لل!سرحالهـتقليديالجمودطوفى

نايلبثوماالوسطفيالارضعلىيجلسسونالمتفرجون.مقاعدمون

ليمرثمللقاعةالاربعةالاطرافعبرلينتقلال!وايااحدىمنيبدأ

الموسيقى.عفويبشكلضريقالهمؤنغسحتمامابينناالممثون

يقومواحدشخصة!بلمنمختلفةالاتدلىامامنهاتعزفالتصويرية

المختلفة.ال!صوذ"التاثيراتبخلقايضا

بينماالصراعووضوحالمطلقةببساكلتوونج!تو"صرحية

..اخرىجههمنالمتصاعدالثوريوالوعيجهةمنالامريكيالاستعمار

منالاساليبرانعكوميديبقالبوسخرتلثورةادوافمبررتلقدبل

يرتثون.الممثلونولسرقننهمالسكانلتخديرالال!تمعماراليهايل!التي

لتوحيببهضهاملتصقةبيضاءبراياتويلوحونبيضاءوثيابأاقنعة

.ويغنونوىكضونيصرخونانهم.بيت.بشكلومرةسفينةبشكلمرة

وتساعدسريعاايقاعاللعملتخلقفائقةب!ويةيتمهذا.وكلويقفزون

المسرحيةمضمونرا!اقد.المتفرصيئمشاعروهزالافكارهضمعلى

ثولعر!نهاالتجربةوهذه.ايضاالمسحيلشكلافيثوريهالثوري

جديدظطركاواستكشافالتقليديةالاشكالكمروسائلكاحدىاخرى

جرتفقد.القديمالشعائريالجوواستعادةالمسرحيللتواصل

واثا،اعلمماعلىو!لنداوبلجيكاانكلترافيممانلةتجارب

الحلبةمسرحاشكالفيالمسرحيةللتجاربمستقبليامثعكلالأضعها

عناعمالوقراتلبنانمنملتقىانطوانع!لشاهددتانبمدخصوعا

عملهاسلوبوشاهـدتالعامةالساحاتفكطالمغربمنلصديقياالطيب

ترفمسألةليسالجريبيالمممرحانارىوانا.العاديالم!رحعلى



الالماني""المسرحقدمهاطليعيةتجربةلنيرودا"ريتياموجواكان

*،*
الصلةاعادةفيبحثهووانما6خ!يفهمكما(ؤحسبشكلي

التقنياتعنجياقدرتوالتنازلائهـرحاحضان؟لىالمقنقدةالانسانية

اهالم.افيمسارحجوهرهعلى.لطفيبدماتالتيلألمتقدسة

وهو"الكمرشبيل"فيشاهدتهاالتيا!ثا!ثةالمممرحميةاما

البرازياليللكاتب"كلبوصية"ف!الالمانيبألمسرخملحقممرح

رجالته!وساخرةكوميدياعنعبارةالمسرحبة.سواسوقااريانو

وتطلبيموتكلبفهناك..جداذكيبأسلوبوالسلطةالدين

لإالدينرجالصرفضو!شلحمهـا،المسي!يةالطر!فة!ادفنهصاحبته

كيوصيتهكب!يرامبلغالهمتركالكلبانالمسرحيةبطلالمننشرديقنع!

منعصابةتأتيانتلبثوما.قداسالهولمقي!ونعليه!برمون

يرقص،نوصاحبهمم!نشردمنبخديعةثم،ءـؤلاءكلعلىلمحتقضياللصوس

2نلظ*قار!ص،صةاليهاحدمه!أ4،جهال!ب!ولكتاللص!!دط!كى

ت!مللمحسابيقعرضمنحيثألماءفيالثازءالفصلاحدأثوتطور

اخ!يرااكتشردلحلىليحكمالعذراءوالسيدةالمسيمالييدمعيتح(ورون

01الحياةيستحقالزيالوحيدلانهالارضالىحصمابألعودة

مسرحيةقدمادياالمخرجوهـو)سولعرفريدوالمعهلرحيةاترج

واخر*ها(للسينغ"الحيمناتان"هيالالمانيالمرحفيثهيرةاخرى

اركاريكاتيريالطرازعلىا؟!ثيئاداءفيمصتهداجدامبس!طاطارفي

!لقهمنهاكلىيرمالكمتمايزةثحخ!ياتمن"موخلق،به"لمباسغ

مناسلموباىاالواكهىشبهالموضوع!وللقد.الخاصاركوء"!دي

كعخصيمينالمشردينب!موذءكطاكتفىبينماالمواقعالساخرافتقليد

لألبطولة،دوروك!!رانكديشالكب!رالممثلظلقوقد.واقعيتين

رائعين.وابداع!ويةفيووجههبحبسدهوهم!ومثلوغنىفرقص

يشجحممثلوهلماذايدركتدريباتهخلالس!ولترالمخرجيرشاهدوارزي

"العاصفة"شك!صبهرمسرحيةعلىتمريناتهاحدلهش!دتؤقدعملهمؤي

اكثروممتثةلممثلءداقصيرامش!داله،عفن!لمةكوركيفورايت

ئروته.يبلعحتىويتم!ماعديتصاعدالممثل1توترايجهلموة(12)من

لمالتيلالتجد!دا!نزعةهـي"كلبوصىيئ"!ا!4امالذي!كن

واقعيةبدقةاصلامرسومةؤالثمصممخصيات،للعهلملائمهاجمصا

الكوميديالموقفبلحركا،-هاولامظهـرهالايرض!نانيجبوالذي
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وجدير.4جت!عولأرجالالدينمنالساخرالنقديوالحوارنفسه

واناذكرماعلىوالمغوبلبنانفيقدمتعسهاالمسرحيةانبألذكر

اررين.ارجالعلىاتهكمافيلجراتهالبناندياوقفعوقم!

!)نتن!مبهسمرحؤالامسرحياحمفأل!4

المأنيةسيدةاستشارةابعداختياريوقعللمهرجانالاولاليومفي

مسرحاعدههامسرحيةسهرةحضورعلىالثقافةورارةمنمنتدبة

تجريبيةمسرحيةقطعةعشرةاحدىوتضمللمهرجانخصبصاالشعب

واالشعبمسرحبثاء،المت!ثرةالمسرحوقاعاتاروقةفيتقثم

للمغايعة.الابعادعميقةالمسرحوخشبة،كبير،بونهالفولكس)

هـ-سذهعاىكلهاالمسرحيةالفرفةالعرضبدايهـةقبلوياجتمعت

يقلولااليونانيكالمسرحخشبيةمدرجاتعليهابفتالتيالمحمة

.وفتاةشاب،003)عنالمسرحع!ناعرعلأد

الحربظل!ءبرلينحولمسرحيةهوالاساسيالاولالعرض

جميعاالممثلون45910عامفيكلهاالاحداتوتدورالثانيةالعالمية

زاحفي!ناوراكضينويهيمونالسامةللغاراتاثة،ألمضاالاقنعةيرتدون

الرعبمنجو.المانيافييةالنازخلفتهاالتيالخرائبانقاضوس!

معالمالحربإافقدتهمواشحاسلجةوداًشباح.المسرحيسودوالموت

المدلاجيي،منيخرجونقبيحةاقنعةالىوجوههمومس!ختأنسانيتهم

السفرحقائبحاملضن،اوظلامالىاكلاممنهاربينينطلقون

قلوبر!مخفقاتالعتمة1ؤينسمع،ينتصلاالذيوالذرالاطفالوعربات

صغرتكل!خائفينينبطحون،معكلونرتعتطألاقنهسةعبرولهاثهم

متالمةانسانيةصرخةوظلقها؟الهملما:تتساءلالمسرءية.قنبلة

المانياعلىوجرتالمستغلينمنفالئسةشنتهاالتيالحربضسد

.الخرابالعالم،على

الايماءعلىكبرااعتمادايعتمدوجديدمتمميزالمسرحيةاخراج

حسبيجسرهناك.الطئيريةوالاصواتوالموسببقى!الضوءوالصمت

فوقالمقاعد.ماراالمممرحشصةالى4نفر--ناصالةنهايةمنممتد

اتنغربم1انارة!لةليخلموتماثلتوازفيالمنصةمميستخدموهو

والخهوفبالقلقوالمث!بعالسائدالمسرحيبالجوشعورياودمجه

.بالموتوالاحساس

لقنهوافيخصوصا،متابعتهاتمنىكنتورائعجديدمسرحيصض

.ولكنارالحوألفهمحاجةثونوالظثيرالتواصعلىقالرةالمسرحية

قاعهأئىفادوتكفسد.لمظسب!59بهلىحاولالش!بم!سحبخوضا!ح

شاراتفملقكضيوفم!وونانناظننتعاديمقهىعنعبارةاخرى

فجاة:بدايناالتمثيلولكن،المرقباتبعضلتناولصدورناعلىخاصة

الم!ونف!اانللنظروالملفت.هناكوكلرةهناومرةالوسطفيمرة

اجتماعيهوبر4تجرباوثانتازيامضموناليسالمقلم!المسرحية

دقهصق.تقاليدياسلوبمكانهعداماالعرضوالمعلوب.محض

بنا،الممثلينالتصافىرغملكنالجديدهو!قطالظرجيالشكل

وانسجاههملتواصلهموكسان..عفالألخاصحاجزهل!عا!مكانفقد

النغسيستانسلافسكيمذهبعلىاكمثلي.خر!هانستطيعلالغة

بمحيث،!،في!مسائدهالحوارلنهةوركنجداواقعيةوالشخصيات

تماما.الموضوعبجوانبالاحاط!ةللنريبيطن

سبحةمشلمتلفةقاعاتوؤءنفسهاالليلةفيقدمتذاتهالمسرحفي

بحدت!ريبينمظمسرحيةكلاقصيرةبروفاتوثلاثم!مرصءاعمال

التوا؟صل!كرةمنتنطلقجميعالكنهـامعينجم!رولهاذاته

النقليديالمسرحشكلكسرالىبعضهـاويطمحالمتؤبممعاثموري

والقديمهـةالرائدةالتجربةهذه.المقهى!الناسالىبهوالانتقال

حدالغارسالىالكوميديامنهامختلفةبصورتحققتنغسهالوؤتؤي

وبألتاكيد.الخ..الواقعيو!هاالغنائيومن!اأ(التهريحاي)

للاحا!ةعديدةليالالييحتاج(2مشهد)الشعبمسرحاحتفالفان



الىاخرىليلةىعم!لذا.!يهوالتجريبالتمثيلفياعاتبكل

براونفوليهوالمانيافياجعا!وؤءلكاتب!ممالاشعاهدنفسهالمسرح

."اسخيلوسبروميعثوسمعوكونزيهينزيالمن2بعنو

وتستفيد،الحدودابعدالىحديثةالشكلناحيةكاالمسحية

مسس!اثقسوةمنوبألاخصالمسرحيةالأش!لكاعديدمنمطنقةبحرية

السذاجة.سجةالىمبسطا؟بس!ط!سياسيموضوعهام!ض!علكن

الحربنهايةمنذال!طةالطبقةانسانلصرحولتعليميةمسرير4ها31

يقسد!وهذا،متلاحقةمشاهدعبووذلكالاشتراكيهانتصاروحتى

الشكل.نجريبيةرغمش!بيتوصيدياطارفي

ياتينم،احجارايكسروهوي!فمحكنعطببعاملافسحيةتبط

بعدالسيادةحاولواالري!نالعصاباترجالهاص!يتز!مملصوعأ

الهامللهميتصدىوع!ن!دمابالقوةالأخرىالطبقاتاستلىواالررب

تح!لتوقدفديمجدارصاعارشبهيصنبونهثميطاردونهاثيسم!ش

بثرقي.كيرملام!الى(مخيفةافنعةعبر)وجوه!

ء-خعبعخةبالجثهفاذا،الزمندبرنننقلمماشرةالتائيالمشهدفي

الةهـسلفي!وساليتلقىيظهرنفسهالعامللكنالالديمالجدارعلى

عمعوباتعديلةب!عدويتعلميتطورثمالثبوسالحزباعضاءأاحدمن

يقعولكنه،الأيعتفلالضدالطبقيالنضالفيقياديامنصباينالكي

با!هرفهويينيصطم!كوصاالد!مفراطيةثكومالبرو!راطضهاخ!ءؤء

المعرفةالىالوصولا!،المخرججم!مكما)العاملويىعك.الممالمن

ع!مااليوتافيلأالاسطورةكليكبروميثيوليثماميا،ال!ابوأا،)!يعني

يقرروالفشلالمتاعبكلورغميةالن!!لي.ا،لهةمنالنارصفى

الصنر.نقطةمنجديدمنيعملاانرفيقهمعبالعلمالمسلحالعامل

اكمثنمنصةمقدهةاليالصالةنهايةمنممتدخشبيجسرطناك

الجسرهةاعبربحريةتتموالحركة.منتظمفيرمتهـوجبشكل

الح!دكوتفادلنامعتداخلنامنفنزيدالمتغربريئمقاعدبينافمتدا

!هما،المسرحيةفيمختلفةشعوريعةبهـاتجاهاتيخنموهذا.معه

سخصعةالمرحيةفيمالعامل.العقلانيومنهااممفنىومنهاالضاحك

ونحئ.والسذاجيةالطمبةوبمنت!الصامرقهصتتطو!سافيجة

كعلال.عليهولشىيتجاوزهانعلإ"النيالظعلىياستمرارنضيكأ

كارجمانفريدهمامخرجانبهوقام)ا-لاخراجل!اذاكأالوقت!

الشريرةالقوىثصويرفيالقسهوة!سرحاساليبالى،لانغهو!ومائماس

بطريقةورسمها،وتسمحقها(العمالقبقيةيل)العاملكحامرالتي

..وتستخ!مالبشعةالاقنعةفصةا!ههخوصتراث!كيحيثسيرياث!ة

منمفزعةبدائيةاشباءزيفياخوى1مرةوتطل4الم!عذيبالوات

ال!ثهاثفسخةتستيقظبينمافريبةبمدانيةموسيقىحم!الماضيالمصد

كط!سا!عذابباسصرةالمم!جةعلاباتهالنزويالجدالىع!ا!ملوبة

.ا!نسار

هونزي)"مرب*كليل!لموا!تجد!دوالطاليعيةالحدلأثة!بع

ناايضاحسابهفييضعالذيوالتاريخيالواقعيالمضمون"وكونزي

المضمونببسعاطةمقضرناالمثكلهناتجدلذلكللناسالغوةيوصل

كبيرمسرحفيواذماللنخبةصغيرخاصصرحفيليسيقدموكوجيهه

السذاجةحدالىبن!يطةذكرناكمااوالمسرحيسة.الناسلمامةمالي

الطبقةنمومراحلوتطوروالرف!طالعاملبي!نفالحوارالتعليي!

همث!و!كن،وعظيةثررسفيلنات!ةكمالحربهبعدالمانيافيالعاعلة

فيعمعمةلالاحساساعمافييصالذيالمنيفتمتلهاصاتجدالللروس

الاكلقبلالعملانفهمواوفديخرجونالناسعامةانالمهم..قىية

ات!باعالصطمنوانهالجديدالبروليتادياسلاحهيفةالمعروان

فيمشاركعضوايضااداة!انالرأي!والديكتاتوري!الفردطم

للمجتميعالجديعهالمعصصاىمعوالناقلماثتعلمط!وفاثرالعمل

!أهلاشتراكي.

السذاجةاحبللكني،ومشروعفوولكاهذاالشعبسرحفى

يوفرللمممرحيةاناستطاعالعرضانرغم،الم!ر!النصفيوالمباشرة

اناخرىكليعية!ساىش!نمنجمونوف.وملصظاباهراكالقا

!

الشعر!مصاغالىواقرباعقدوااعمقمضمونافبه!ةباشكال!الي

الجادوبحثها،وحدائتهابألناسالتصافهاالتجربةهذهيكفيلكن

اركانه.جممعواستغلال،المسرحفيا:شدعا/زياطابعااستعادةعن

المسرحيةمخرجاذلكينسياندونالأفاء!وكوةألصالةذلكفىبما

الملائمالمسرحيالجورسمواتفانالحركةرسمفيو"لجمانعهةال!مة

فالفة.بممرعهمث!دكلفيلفرصهما

مسرحعياتمنبعظالثسعبمممرحمقاصففىشاهمتونكنت

ومنها(،البطن"مسرحعةمثلاف!سعبيالكومولرري!!االصغيرةالمق!

المرةفيشاهدتالكنني.،(ألطنزةعلىعاصل41"فرالجادالواالعي

مهتكاملالصاليسستوالمسرحية"السمعا!)،باسعمرحبةالننانية

"الثانسونه،فنا!ولمنالمستمدا!رتجلالوضمم!نوعهيوانما

يصبسغمغنكهناك.الحديثاثكباريهمننورمالىل!ولو"ررالقديم

فسكمماوتساعدهالرجالزينرتديو!تاةجينالمصب!،وانوجهه

وساخروؤأضحجسيم!مهاًل!وار.قديمااثتجولة؟لصع!يرةدفرفيا

المسر!فيالسبمةانبلان!دهذاعندالامريقفلا3اةحئودابعدا(ى

يخ!طفثمالاكنعةالمتفرءيمنبعضآ!ثرونفيليسالجمهيران!تممد

بيئيىحملهانمليقبلهاثممهها!ءير!صتالمتفر!؟حدىالممنو

ويضعافخدوعيناجالازوااغنيةليغنيويعود.اكمص!خارجفدكاعيه

!م.ريجطلخول!حناتكورةأءهـ،نألىهـ؟حأ!الهئن!حح!رحبم-!!

حياءهتخ!شولابألغب!رورثةاللههذه:لإتإالالمانيرألم!وع

نابل.ألشاذاوالعهـلىالطبيعيالحبعنةانفا!ت-والاغاا!النكات

افهااكسرحيةفيويوحيالناسوامامامامهزوصء4تخت!ل!رجهـلا

بليبتسعبمذصةيقوملاالحبلممأرسةايكوال"مصيالىالممثلمعفيهبت

نااذ،ذلكمناكمرالامركانهربما.بشغفاللعبة1وينابعحياءفي

يكونونبنكتةوليو4شاركةاعلىمننلهفينبدواالمتفرصنم!م

شفاهمنتخطفقميلةاورؤوسهمع!توضعبقرونولو،ضحيتها

وانتهاءاًلاوبرامنبمطلاثانامحمدمقدسشيءوالمتعةفالفنزرجانهم

،كهذادرضرفيللمثمساركةالصعليهيقعوالذي.الكهوةبمسرح

با!بعيمحولاأهنا.للغايةسمعيدايكون،مسمبقةتهيئةايوثون

البسي.المرتجلةالمسرحيةموضوعوءتالمفاجاةعنالناجمالحرجبعض

يهر!لاباردمتجهمشعبعنهميشاعكهايى-و9الالمانانويبثو

مليئااخرشيئاالاثانبدأالثسعبيالمسرحففي،والنظامالمملالا

الشعبيسةالفنيةالتجربةهذهمعالتفاعلوكانا!كضةوروحبالمرح

كماو!ي،وارلجهمبأيديهمصفقواالمنالرصنانحدالىممتازا

مناكثرفىلاحظتهاثم،الاسمعسمانم!نت!علىتدلاشارةإعلمت

ويحييفصلكلبعدالاوب!رافيللممثلإنيصفقالجمهور.مكان

طويلةالىقنرةيمتدوالتصفيق.ايضا!صلكلب!دالرليسيهنالممثيين

اكثرساواحيانامراتستحواليفيهاالفنانينظ!وريتخنمجدا

ترح!يبهمعننعبرابارجلصالالماقيصفقعنلماقصاهأالاعجابوكبلغ

نوقهم.ويسعحراع!جابهميسر!عظيماوجديدش!ث!بكل

الزا*لرةالؤقو/اافنل!ئط-5

بولون!يا-)مختلفةبلهانمنمسرحيةفرفىعدظمشاركةرغم

المهرجاناكنسحت،فنلندا)انالا(الهند-كوباس!فيموسلوفاكيا

المسرحية".السبعةالاخوة"اسمهاقديمةن!مرحيةجركعزج!يدبعرض

ويدصعشرالتا-عالقرنمنتصففيعاشفنلنديكاتبلاليفمن

الدولملةمسرحوقدمبا،4هولمبركال)اخراجوهن!كعفيالكسيس)

ب!وركو.

!هملة.بدائيةحياةعاشوااخوةسبعةقصةالمم!رحي!ةتحكي

جهلهمالىفيعوثونفشراوالحضارةبالمجتمعا+يصالحاولواوكلما

رحلقنهايةنجوبوقتا!مومرحهمالاخوةه!لاءمغامراتمع.وبداليتهم

صفيرةموسيصيةفرقةألحانترافقهاوالاضحاكوالخفةالم!تعةفي

الاخوةيكتشفالنهايةوفيالمسرحجانباليعالية!مةعلىكجسي

هـشقسوةاشدلشىة!هوفدهمقالباالمجتممكانمهماانه

عرصاالفنلنديونق!عملقد.حظيرتهاليالعوثةيقردونلذا.الطبيعة
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فنلندا-"السبعةالاخوة"

"**

ناالكبيرالمخرجواستطاعوالاتقاناحيويةواالبساطةوكرمذهلا

!ك!!وكلباوو!ةميثزاساووشخصياتسبعيقدم

فىالعؤيةدلكمنوالاهم.المتهيزديالكوميوطابه"الخاصتألقه

منعهلانه.المسرحعلىفعلاامامنايعثونكانوابحيثلاداءا

لألنجاحقظلوهو،حياتيفيشاهدته!االتيالكومي!ذيةالاعيالاروع

كانتالذيالتقليديالا!ارمنالتخلصواستطاع6والما.يخافنلندافي

قبل.منالفنلديةالمسارحعلىالقطصهبهتقدم

المسرحا:وباخت!طراليوميكونوربما،جديدشعبيمسرعانه

كله.

منبومبايفرقةفحققتهالزائرةالفرىبصالمثافيالنجاحاما

دائرة)برشتمسرحيةجديدينواخراجباعدادق!ستعنثماالهند

ابىثخلكلمنبرشتقدموالألهنودانويبدو(القوقاريةاطباثيرا

الاجتماعيواقعهملراسةخلكلومن.بهمخاعيش!عبيشكلعن

كانستلذلك.باخراوبشكلعليهالعملاسقاط،كل-ء"واةاواًهقا

إ-ءاسلكل!عاطفهمعأللبرنيزاًلمنعصبنغبر4لمارالانأ-سحبم!-ت-!؟ث

بعيد.حدالىالهنديالعرض

وامتوسطاوتشيكوسيفاكيابولونيانجاحكاناخرىجهـةومن

القدجالزباص!أ("الخفيفةالموسيقيةا،ولىبهسرصتها6المتوسطدون

والحيرالعبالهةفيهتتجسدبولونيشعبياطارهـب!تدوروالتي

ومصائرهم.عواطفهـمحوللتتصارعالحطابينببنوا،وتوالمثر

ومسرحياتوموسيقىاشعارمجموعةفهيالتشيكيةاثانيةاما11

قراءةف"لانهمسرحياباهر2.جولكنهانيقصغهرعرضفيكصبوة

هـعحدثباليهعرضفيهماامتعولعل.مسرحيامخرجةشمر.وعة

الكبير.اررجماذاتبالا!مةالبانض؟ميم

سوىروستموكفيالمقي!ينتشيلىشبابعرضيكقأـ!،اءصرا

ضعيفا!-8نكوراعوضانعلمتكها.يسارإ"س!ياس،-لأ!كاهرة

الللاءومخيب

ا.لس!امبلاو!رلهو.ة.برنمت-6

ومدوابرثتنكويةمست!هل!ايوماكلها5،ام!وكأايدو!صالسؤال

به-هـ"وكثميغل94هببليثياروجتهوفاةثبموقلا-"وءد5"طورههـاتح!،4

الم!-وبر-ونوانيمو!كورثمثل"إنحمه(!لالبرليزا"مشربه!كبا،

.اخوىمسحارحهـىلال!ماى

ءا+محاو!اعالمضااثهيراالمسريمذلكانسامبلزايرلاو!دو

اخرىولمسرحباتالمأضيةالحيمةتبرلش4تلممعرحيكضء"طسته

السيد!مهنة-*رجوائيالئبار-كوريولانوس-غاليلو)بهااوض!

حي!منهـءبداكما-نطوربأزمةبمرالمسرحهذاومن(وارن

و!سنهر.يحيا(كيجديدةاعمالمنلهبدولا-الجديد!اعماله

رؤم)006(،الاخيرعرض!اكيشاهدتها(،الثلاتةالق!وشاوبرا"

ابعاديعركمسرحرجلح!متهعلىبرثتك-،رظ!ررائععملو!

لأ&ورجوا!يةفيالمسمارحمنويمممخر،اًوهثلاستةلالوطاقاتالمحصة

وخلقجه"ورهامناعابايخسىلامرحوكلخرجتبكاوبرشت.زمانه

الفكريالهدفابداينسىلاانهكمهـا4لهمحببةشع!بية-تم

هصعوالمصالملوألممطل!بمأا(يتمعبينماالتناقضرسموهولمسرحه

المجتوعبنا*طبيعةوسخري!ةبذكاءيهالجهناوهو،؟لإشتراكي

.وفم!مادهزو،ؤض،)"نناويكمثمفخاصبو*4الامريركيالرأسمالي

اسذكي!نفسههوي!نلموالعقيماصويواالممتعبرشتلكن

شهرةرغمبرلمركهـ"وزروثاًخرابممن(الام)مصحيةفيشاهدناه

عظيما.فيحاالسابرقينعرضيهاونجاح،اعمالهبينالمسرحصةهذه

عنبرشتاقمبم!أ!"اأتيبا)هـات4"سحيةااهذها!المنئعكلىة

حاولتعن!دماولذلكامرح،فيالاشتراكيةا!اؤ"ية؟م!قمثلغوركي

رسمءممايى"تعلىيصهدحديثبطابعاخراجهاتعيدانبركهاور

الضدفياصىةابرثتاور.جانبهاالنجاحف!ان،والتش!لأتالحركة

تعبيريةودرةاكمرقتضمنبرحيثالمخرجةفحلمن4فصاةوالل!ثلين

السبب.ا!نصارجاءفياتبالننيالحياةعنقاعرة..ممكنة

كهدهت9هوهاولى*سى،برلثنتمقولاتف!ه!النظريالبحثهـواد-ئيسي

ثابتا.لصجئاو&م!طويلةرحل!فىنقطةبرشت،االمرمىبعيد

علاقاتهوفيالهسرح!هرالجدلياربحثبد12منهونفسهبرس!

المنوال.هذاعلىبرشتم!جيستورانبدلاا:"س،والانواالواقىمع

باردا"الام"لممموجمةاخراء!اوكانبرشتفهـ3اساءتبركهاوزان

قستذعوام.فيهاالحد!مةايةالجماالاهحاتبعضرفم-مفتهلملأ

واتهـصناانوابدا!الحركتهاالمخرجةتكبيلبسببالعخعيات

يكنلمول!نهبالعاطفةاي!إ"ظضدهـإنبرشت.لالتفكيرتدفهشا

امامكنابوكهاوزالاممسرحيةوثي.الع!اطفةشخص"تهتملكانضد

.حيحاةاماموليسلوحاتامامكنا.احراربشراماممنااكثرلعى

منتممكنهاعدهـنراييقينالجامهلاهذافيبركهاوزفشلان

باسلوبوقمسكها،المضسونمعالادا!ومضهعالعبرضشكلمواكبة

مختالفة.اعمالمعواحد

شاهلأكت(؟لبرفيزانسامبلأقدمهاالتيالجديدةالاءمالومن

روثيركهاوزوا-راًجهانيرمولرتأ!فمن"*لمممنت"ممعرجبةايضا

آ،-سابداياهم!الثورةوصع،تعالجسمو!ييتيكاتبعنم!ننشمةوهي

صاصالاولمحورينعاى،نتحرك"والاسممت"بواالمحيقةوالاخطار
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ازاءالنفسيالبطلمر؟عهناكالخاعىالمحورفعلى.عاموالثاني

معهاالعلافةهـ!الاستمرارعنوعجزهلزوجتهالبيضالجنوداكنصاب

الاسمنتمعملتهطلفهتاكالعامالمحورعلىاما.سليمانسافيبشكل

طبقةمنالمنحمرينللمهنسينال!ثورةاةمعالابسببالقركةمنالقريرب

تنظيمدونالعمالصفوفبصدبتالتيوالفوضى،بورجوازية

العاماناذ.هتينةبوث!لحالمحورانويتصل،ويقودهميحتويهم

،العمالوفوضىالمفس!ينياسصدالجنديوموقف.الخاصيغ!مر

بدكلنحوتطورهبالتاليهوالمجتمعبنيةالىااًلتماسكاعالةومحاولة

الذيا!نف،؟اتماسكهانه.مفايرةاسسىعلىزوجتهمعجديدمنحعاته

والذي،ذلكهنبد!يصملوانينتحرالاالمهنهـدحسيطالبيجعله

ناعلإهمبانو!نعهموال!مالالقرويينشتاتيلمانيحاوليجعله

.يكلوالكييعملوا

ننقدافهـارغموالدعثافطالتاري!؟الطابععليهايغلبالمسرحية

واكنها.النظريو!ملهما(شيوعيينال!فىبيين"سرص،صنبيروؤراطية

صىورهافةبوعيالمعالجةالانسانيةبالشخصياتموضوعهااغنت

وص!ث!.

الىخب-ثفيكبيرةوقوةببساطةالمسرحيةبركهاوزاخرجت1وقد

المصراميالصراعحدةوترتفعشخصمياتهاتقلا!نيا!اهدفيوبلاحص

بدتالحركةرسمفيالثكيليةالجماليةاللمسةانكما.فيهسا

العرضكانوبالاجمال.مه"وتتلاءمأسضفسيالهدفلتخدمواصحة

.ثرامؤوصبا

المحمودةوالجودة"الام"فىالفشلمناسضوبتاهذينبين

الاكلروحاتعبرحالياانسامبلالبرليز?ليتراوح(،،لال!منت"!

.ولكناخرىاحأناالمسرحيةالموهبةوعبراحيانابرشتعنالنظريهة

كلصهالم!مرحتاريخظويعيحاولونيبدوماعلىمخرجيهانالمشكلة

وهذااسسهبرشتوضعالذيللتياركلهالجديدالمسرحيوالادب

فبماتإهاالابرشتليس.الضعف1الىدروضهمنبكميرروديما

اعملا،كثيرةنا4اىهناكفانولذلك.المسرحكلهليس،المسرح

لونافضلبشكلتظهرانلهايمكناو،طريقتهمعم!سجمةتبدو

فالفبىيجب،المسرجيسودانيجببرشتانفرضنا!لووحتى.غليره

انيسوديجببرشتانفرضنالووحتى.تأثيرهثونا!ليشكلان

الماركسي)البرشننيالفكرجوهوءـويسودلأنيحبفالذي،المسرح

تكون!دافنيوتدريباتهاخراجهحرفيةول!يس،طبعاالدي!الكنيكل

.آنذاكبهالمحيمؤالمجتمعمنمنبثقةفقظمالمرحلةملالكلة

الربيع"استيقاظ"مسرحيةالبرليزانسامبلفيشاهدتكما

الشكلفيالمطلقهةابساطةاًرونمادتحاول؟ط!فالتراجيدياوهبم

الجيللعلهم،العمرمقتبلفيوفتياتفت.!ةادوارهاويلعبوالتقنية

لكن،ا،داءفيال!لةوليست.اك!رحهذافييتربىالذيالجديد

!ثي،جديدا،كيتقدماواهتماميتثيرانفيقثعلتعلا!م!رحية

كونهمنيفرغهانهاقولاناخشىحدالىا!مرحتبسه!تستهدفه

مسرور.

عنكبيرااختلافايختلفالمممرحفنعنمههوميف!نالافلعلى

ايضاوهوحاب(انممامب!طالبرليز)علإ"يسيرالذيالض

برشتفيارادهوعم!ا،الغربفيالمعامراالمسرحمسيرةعنمختلف

اوينضمهلمبرشت!دلىان.واسعةبخطواتن!وهوسارال!ميقة

خطاالمرحذكأارضظريةا!قولاتعهدالو!ف!ففي/لذا،كلاملايتحقتى

برشت.عا!حتىكبيروخطر

يلاطفللمسرح-7

فيموجودةللاطفالمسارحخمسةالديرمقراطيةالمافيافيهئاك

براب!ومسرح(ودريسون-لايبزيغ-مكديثورغ-هالة-برلم!ن)

السيدةوحدلتنا.المسارحهذهاكبرهوالصداؤةمسرجالمسمى

)عاكسمةلمدةالهسرحهذافيالعملقادتالتيوهيردغب!ماليس

قررتالمنظمةهذهوان،باريسمقرهاالاطفولمسرحعاذمةمن!مةص

.والشبابالاكلفاللمسارءثوليةعلاثاتمكتبافتتاح،791عامفي
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فياالفاثمابريلفيالدولية1المن!مةهللاالقادماؤتمراوسيعقد

المحترفالمسرح)،اكقاثيكلوضوعسي!كونحيثقرا؟+كأالديماكانيا

اثنتينوعمثرينالمنظمةهذهث!جماالمشنركةالدولعد:وييلغ"المعلموثور

،ولاالعضوية1همطللاش!راكجديدةطلباتخمسةه!أكانكماثولة

.مشتركعوبيقكلايالانحتىيوجد

)الملمكاسمهاشرحيةرورضاشاهدت،(الصداقةمممرح"ثي

اذهانالىومنن!سةببساطةالسياس،الفكريمررعملوهي(جورج

التياالايهاممسإقىعلىالمممرجيالتطويرمنكثيروهشاك.الصغار

.بالاطهـفالملتصقةا"ءيظن!اوو

الذيمثلاوالتنين.ايهاصطغيرباطارجبةالمسفييقدم!الخيال

اشخاصعدةيحملهكحيرق!اععنةعبارويصرعهالبطليصارء

وانبشران!علىللاطفالتماماو!ظ!رونالبيضاءالثيابيرتلون

اكلاءودلهاوليس..اكثر1لارروزيةمسرحيةلعبةسوىليسالتبص

إلاتاتاستعا:تباالمسرحيةانكم!ا.لخراؤيةا2الحكالملمةنطاقيت!دى

فيهايرتديمرحةمشاهدالىولجات؟،عحعواناتالمتطقةالطفو!ب!ة

مسرحيةوفعلت.ويضنونبهاويرقصونجميلةحيوانيةاؤ!نعةالممثلون

الوجيهيوالفكريال!بإسيالمحتوىتصءبمانإدونوناكلالاطفال

الفوضىامتدادوخطورة.الحكمنظامقمثباةهسايعالجوالذيلها

بينيجمعاريحاولالاطفالمممر!فانوباختصار.التغييرهذاوسط

الاطفال،حكحرو؟-،ءيم،نروأ!إو!ء!حاحهو?بر!رزثيىغفيا!تحهتالمغعة

وسنقبالهم.

المصمنالقالصةا!رحياتمنعديداالصداقةمسرحعرضوقد

.المهرجانخلالالاخصىالاثانية

خ!امبه-لأملاحظات-7

ونوء4ضخامتهفيالوصبالمهرجان!صوللسرحبرلينمهرجان

كمامختلفةقئيى"اتجاهلىيضمفهوولذلكالاشتراكية؟لدولهمط

المرء:يلاحظهماوكن.الا!ميةمنكبصرحدعلىاهدافايضعانه

بضلقبولوذلكجدامتفا؟تافىزائرةاـهر!امسؤىان-ا

3.اصرالصداؤاواتد!ببمفيرغبةاوسياسيةاعتباراتاسماسعلىالغر!

الم!مرحالمعاعرحركةمع*تصالاـىابحاجهالالمانيالمسرحانس؟

!يستبالغربالفنيةا!لجاهاتواىوخارج!اكيالاشتراالعالماداخل

بتطويبرالبديمعلمس!نهماوهوالاشمنراكي!لفكرمناهضةجويعها

ت!ممموبدأتالصبالجديدةالمسرحيةالتجاربعبربرثتتجربة

.وهناكهنا

يسيرومنهعا،!بماطابعاخذ!دلىنحوي!ميرالم!جاران-3

فعلا.هامهدفوهوي!ءهذانحو

م!رجانفعلى..الإشبابالما.جمةمهرجاناتتوجد!انهبما-4

والل!لىا!وهقرا!لآاا،،نيافىايضاالجانبهذا!هن11برلين

.المجالف!هثا1كياوث-كوسلوؤبولونياضمعننعلمحيثالاشتركية

للعبروضالمسرحيةالهـإئلالعددققلي!صوالضروريا!مكنمن-5

يتسمصىكيواحديوممنو!ترثق!الاعمالافضلك!دضب!يث

.دالج!بدةالعروضصهيعيرث-اهد!ااندطالم!و*4ليفىو!

مشضعديدهمناق!شمةوندواتمسرح!بةللقاءاتصخططان-6

اللقاءفرصا،لمأنولثفنانينالمسرحييظلاضيوفتتيعالم!وجانابخام

اومفقودةقلياكأالصلاتان؟4هلاحظمنكانفيهاط9والتعةروالةقالثى

.العامهذا

علىكبببراتطوراحق!ورعث!را!امنبرلينهـرجاناكلاضهـا

يلاصالمنجداكبي!اعدداوضموالحماهيريمةافههـ"االاضهجميع

ث(هدان(؟لكع!قمثال!وحالتي)لال!"بعي!ثب!حب"لصرحية

ودوأما.وبرلماليهواووواموسمم!بهـيئمامش"نف!اصضا)28(حوالى

ي!قلأمالفنيوانصلمبىمنبزيدانالمهوجانلورزاخوؤعونحن

العربيةبالاكطارصلالهيعم!وانا!العاثولءلأمتاؤةا4الفر!مخ!تلف

ا!ئساني41هـ!ذيالوطةصالمحل!ب!اوههااقىهببؤةالمسماوحدات

الشامل.

عصمتضرير4-برلين


