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الم!ل!رثيةلملفالوفيالملبموو!م!وجان-1

منالمسرحيةللفنوندمثسقفهرجاناهميةزجىء

اقطإربينالثقاؤيالتواملاشكالمناهامماشكلاكونه

.نجتازانبوسعهاوفنية"فكروجامعة،ال!ربيالومحلن

يةرؤعنلتعبروالايديولوجيةألمسياسيهالفواصل

..بالتأكيدتقدمية،جما.هيرية

وعيوا،احتفالياطقسلكونهعنفضلا،فالمهرجان

لعربية.اذجماأهيراسفيريكوندآفي!طالب،ادفنأعب،دمن

،وهووتطهـلعاتهاومعاناتهاهمومهماعنالمعبرةلفنيمةاقوس!لتها

السلطة.ممثلوليسقالشعبممثلالمفهومبهذا

،ا)هدؤهذارحقبئاندمشقمهرجاناستطاعفهل

؟"-لنريدها/لذي،

الاخرىالفنيةاهدأفهيحققانايضااستطاعوهل

الاقهـليمياتالضيقةسلطانعنخارجعربيمسرحايجادفي

ومنبق،العربيةالممسرحيةالتجاربتفاعلميدانليكون

بحثا،الممجوجةوانتقليديةالممولةالاساليبمنالنهوضهـق

؟3معاصروخلقجددابداععن

المسرحيئ/الفنونالسابعدمشقمهرجانمعلنطف

فيواختتم77!اعاماراًرمنالاولفيافتتحالذي

ندوة!"الاحرةالثلاثةالايامفيوعقدت،هـولقالصثر

."الغربيالمسرحىالنصازمة"لناقشةفكريه

ال!ارو،ضبرنامج

هيلهموريةعربيةدولعشعرا-لمهرجانفيشاركتا!

قرسسةمنرسول-مجع!ونيوميات-الافتتاححفل)

الانسان)والاردن(الخازوقعلىحفله)تاوالكو(تميره

لفريج(انواخذة)ينوأليحر(ينأالى)ؤطرو(لظلوا

لصوتا)ليبيماو(ثزقواقر)لمغرباو(للغزا)نستوو

كلؤلسعتة)فلسطينو(ا"لغائبعودة)ومصر(والصدى

.(الجنون

.لا6

اءدان!سعان!لطااكا:بركلغ

النص"موصوعهـاكانؤقدالفكرلي"الندوةاهـاما

الى:متفرعا"الءربيالمسرحي

المسرحيفيبادتياراتوتأثرهالم!سرحيإؤلفاشحصصية-

العالب!ة.

العربي.المسرحفيريةالفكالاتجاه،ت-

الهنص.في-الدرامي-الهضي،الجانب-

المسرجمما.الن!ؤيبيرآفاحرية-

*!*لم*

في.ا!*والمسرحنم!رد!!اوماتنسا!دالاالفم!ياححفل-ا

.:بدمشقال!حمراءمسرحلةصلمفيالمهرجانافتتح

من:مشاهدالحفلضموقد

تأليف-القبانسكاخليلابيمعوالعصد،سهرةالسيد

القوميالمسرح-قدمهالىفضهاسعداخراج،سقونوللهسعدا

لدريد-الننموكمسرح،فتحيللطيفلعبدا،يذةالتعو

-الجوال،المسرحالياسريلفيصل،فنيةرحلة،لحام

"ع.الشععبيةللفضوناميةلفرقة،اأحصادلوحة

العربيالمسرحمننماذجيقدامانالافذتاححفلأهـحا؟ول،

والمبد"الس!يد"مشهدفمن،وتنوعاتطوراالس!وري

التأرخيةقيمتهمنالفنية"قيمتتنبعالذيالاثريالضص

سهرزالى"،مزدهرمقدسموريمسرحو-ودعلهـاالمدللة

اسورقياالمسرحياتأبدا*حكيالتي(،القبانيخلجلابيمع

ابرزحبمحاةايضمايترجمممتعطريفاسطوبفيالحلإيث

مشهدالى،المسرحتأسيقاجلمن،ضلسوريمسرحي

قيمتهامنيضااالفنيةقيمسه!تستمدالتي"يذةلتعوا"من

،ال!-ا-كالثلاثيناتمسرحعننموذجلكونهاالتاريخية

متحي،عبداللطيفالشعبيالكوميديتقوريمهافيبرعوقد

ءهـحلةيمثلالذي،الشوكممن.مسرحمشاهدالىثمومن



فنيبشكلالمسرحكافيه،سيسالضىالمزدهرةالمصتهضات

احىهضف"ماسرء(نواملاقفزةفكدانتقدميوبمضمون

..التجاري.المسرحصاتتخر

،،وجماه!ير،ممشعافتتاحالاحفلعام،كاناهـبشكل

هـدفوذيذكىبشكلالشاهداختيارفيهتموقد.

جيد.ايضاجيا

***

.1(مجثونيوجمبهاتو."االم!ب!ا.االملميح

النالىد،سولارب4فيالتجريبيالممسرجبدأية

لالىعدوالتمثيل"ونو.سللهذسعدا"والاعداد"غوعول"

ل،مجؤنيالانلسنا.اجرالسازلةووالاخراج،ؤضه

يبي"لشجراالمشرح"تجربر"ستقدمهمامدىعناؤلاتاذض-ما

اذ!هذا،سوريةفيالنحركة.المسرحيةلسكوئي"انقاذصن

تلخاصةليسبىال-جرالمسرحانفوازمع،اعتقدتما

.المسرحجصهور)كليتجهمسرحهو،وان،الثقفة

ازهـ،ةيعيشز،-بسيط،ظفء؟ص-!ات،!،النس!

ا،صسغيرموظة-،كونهسصررسسنلي"صث،واررمتلم!باحباط

هور"ير،للمثسطةاقائداو،ء،صليرامدالاخرون3مبرروعن

ان-"يذركانؤلهو،"صغ-رموظفاناذا،1"السعيؤال

هيوز!كزور-ودصعيلبلى"ة!يعتروأن"صفر"

..ساةالأ

الانسمانهـسذااعماقاىا((غوغول"يدخلا!

بانهياراصيبالذي(اكستتيشنببر-اليكسي)البسيط-

الىالطر،قيخطيء"وجعل،المقاومةعلىالمقدرةافقده

الىينكفيء4جعلشالاستلابالقهـرواملقعو،وجودهاثبات

،مبتدقاالخاصةطريقتهعلىثورته،هـعكىالداخليعالمه

.الجنونالىأو..الهذ؟نالىومتتهيا،بالحلم

كما،الملأروضش!يناصنواحد"اكسشتيالكسي"ا!.

واال!سجنالىيرضش"3لمولدثنه،اللاانتصاء"ولى-ون"فسر

،وازء-االواقعصعيدءلىفعلبأييقململانه،التضضدالى

فقد،لصحبافيلهـ-،منفذائتجدر"المكبواحالصصشس"لحو

تحتمجهرالحبوهذاالطجقيةعدوته،الديربنتاحب

((اليكسي"ر،طنفييكونانبدلا،الضفسييلالتحل

بالطأكيد،روح-!اخلاصاوليساللطبقيءنقمتهعن+ئعبيرا

ولكن."شروعازسالياحساسالظاهريشكلهفيفهو

الجونالطبقىبجسموان4منرسخرانارادلءوعول"

بينالقائمةالعلاقاتقياللاانس!انيالوجهليرينا،الفارق

صالونعلىنظرةيهلقيانيتشهىفألجكسي،الطبقات

ناوإشمنى،كبيردماغدوانهبدلاالذيالمديرالسيد

وليكنه،السيدةفيهاتقبعالضيالزاويةتلثالىيدخل

وانما،انسانعنيسالأنيجرؤلا،البأبايطرقحين

.(كلبتكالىأالضحد؟ثفيأرعب،لسيدتي)كلب"عنيسأل

ويدبألرئيصيالدراميالفصلخ!يمموهنماا!

.نتبادلن!،الت!الرسصائلخلالومن،اللعبةلمحيئنشماط

96

لطبفة.1فزغوغوليفضح"وفيديلميجي"الكلبتان

النبيلة.ازيةالبرجو

ألأحداه!،تحكيينتالكلرينالرسائلاحدىفي

رالسقي،لهاجيدالموسامارايت)المديرالسيدعنللاخرى

باكنشافاليكسيصويبدا(ما!لمحاوجداتهمنهاقتربتوحين

كيفويدرك..لم(متسلقرجلاذنمديرنما)المديرخواء

!كن،والصغبرةاحلامهمحنىالمسعحوقينمنالنبلاءينتزع

يودفهو،الخاطىءاتهجاههفييستمر"اليكسي"وعى

عليهم.يتفلثمومنالنبلا.ءلهينافقكيعقيدايصبحان

الذيالمسقينالفلاح"فلنتسسر"ببطليذكرناانه

مغامرت*ولكن،امارةعنأبحثا"اكيشوتدون"تبع

.،لوهم.تعلقلانهمئرلمةفجيعةالىتنتهياليةاخياا

قحين،الصغيبىالموظفلاليكسيايضاحداثماهذاا!

اكونانفيحبهمةاية!الصحبةالتساؤلات"واجهته

الوهموجدوانما،ثوريل)جوايايجدلم!بسيطاموظفما

ووبد؟،لا،سيانى،ملكااختيراز"يفنهوفاذا،بهلتعلق

ملك.انهعلىالتصرف

هيصغضرةاحلا.ممن.نصحكنما،سودأءكوميدياهـانها

ضنتنعويضايمضلكهاانلالهكسييحقالتيالباقيةالبقية

هذأ.أ-هاايضنهيالتيالمرةالخيبةولكن،شيءلكلاقهـتقاره

النسماطبدلبالاوهامالمتعلقينوعىتصفعالتيهيالحلم

.الثوري

ه!رلاء"انوادرك،العالميمازالنيكسياكتضنفلقدإهـ!

يبيعون،بالوطنيةمتشدقين،البلاطيقتحمونالذين

واهىالرياحالىفهرب"المالاجلمنوامهاتهماباءهم

العالم.فيمكاءنلهإجقلمحينامه

اليكسي""فجيعةعنمشضولونجميعااننا.ببدوا!

الارضىانتعلمونهل)الحادتهديدهواجهناواذلك

(..!القمرسطخفوقتجلسىحينانوفكمتطحن.سوف

..الخمثسبةوسطمقابلنافوازوضعهماألتيالمرآةوبهانت

هـ6دأعلىالمبمتمنوتحديرا،إلمسئوليةالذهتأكيدا

.ا.لانسحاق

المههكمة،السخريةعلىعجيبةمقدرةذاغوغولكانا!

بطل"شخصيةرسمفقد،نكلوسنافيالشفقةاثارةوعلى

ريىامزنصهلاكسابباالواقعمةاتخطى،كاريكا!نوريبشكل

قوةكانتلواخيالهفيقيلوقد،والحيويةالسحرمن

كا.زبأعظمغوغول،كانالادبمعياروحدهااللخيال

..(روإسي

الفهبةالرؤيةهذهفي"غوغول"براعةنفهمولكيم

خل!قيزاللا-ا:"بيلنيكسي"!ضف!مأنقر)ألبطلهالخلاقة

يتن!اولانقبلفهو،للجميعبالنسبةسراالفنانهذا

حىوعلى،بجلاءشخصياتهرأىقذيكونيدأهلمحيالريشة

؟جهوروت!جاعيد.،ارديتها!ي.الثنياتيعدلانأستعذأد

.(والمعائبالآلامحددتهالذي

علىتدلضا"مجنونيومياتا"قيالتفهاصيلوكثرة

الاحداثةمنكاملةسلسلةالحياةيرىكاناندفنانهذاان



الضوءويلقبىيتابعهاانومهمته؟بينهافيما"مرتبط

..افنأخوجهعلىو)مشرحه!اعليها

تلككلالىمضطراالساجرفوانكانهفمولكناهل

اتهـتفاصيمإأ

ال!ىبحاجةكانالعرغئمنالاولالجغئءاناتقد

4!نمالبلالمخرجينانست،نسلانسكىقالوقد،اختصار

هـنبالتطرالغابةاحياطةلريدكمنالمسرصيةعلىيقباون

!او*هداذطالتفاصيلكثرةمنانهمايألاشم!،رخلف

المسرحب!-*الىالنطرعلىالمقدرةرخمقدونالتكتبكئه

مرة.لاولتلعرضالمتفرجبهمايتغئرسوفالتييالعين

المحرجكونيحققان.استطاعالساجرفوازولثنا!

ب!ضثهنجداوقد،لفان!ولشىالمسرحفيازرئيسيلقالخل

فكرهالخاحسومن،تهذاالعملمضمونخلالمنالشكلعق

المرحي.للعرضألانفعالهباهجرهرتولد

اًلامداعيطانعلافةتلكالعرن!نسأاحوراء!طنهـرفد

ا!حرشفيالوحيدوألممتل(فواز)الخرجب!يقألمتبادلة

سقيخلىانوتفهيبقدرفاستطا(عألذي(فضهالسعدا

فالممتقمعروفهووكما..لاتيكسيالسوحيةالشمخصقي

تمثيرال!تغبالمزطيةصانغئوعولفمسهنالرئىيةالقوةهو

...ااصعولةفيصعاية2امسعدمهمةكانتارثد،المتحفرج

الشمخص-"اسعماتأاعاكسى،الهنرقوفوأزكانمثاما

خلفالابداعيطالقوة.وء(ن..الممثلورا،استترولذلك

العرسث.

الرائعةالموسبقىوكذدنك،المسرحيةفيبطلالاصاءةإ!

نمورفعلىأعتمدالذهث(الرحيياني)نوريفدمهماالتي

!دفعلىتستضد4مخضلف1بطرقتتكررولحدةموسسيقية

.).الايقاعآلاتمن"كيير

الاعاىاته!فمنجزءاكا)نالنهايةفيالمرآةصشهدا!

عذاعنونوسسعدافلهالمعدكتبوفدالمخرجارادهالذي

منبدلانضعانالاننفغلهماافضليكونف)التصور

نتسضهماالستارمقاسوعلىحقيقيةةمرا،الوهم،المرقة

..التفليلهصمارحت!عادةمغيمالذيالكريما)بمهورامام

،كالمصيدةدخولهم.فورعليهملمقبهلىورابضةئةهادالمركة1

نلالمر!هذهريداوالكذباخداعامنالمتعبالصرحان

ةواضاؤ!3اًلرفوازنصبوقد.(يطهرانمنبدلاخطهر

اذراهن.مسرحثافيغبديراتنر،صيااخراغخياشكلا

!نالصحافةطويلاوحوارانقاشاالمسرخيطاثارتا!

.الانعنهثللحدمجمال.لاالسورب"

فيوقلمح!اا!ل!ا4حالفا-

النعربإب.الخليجفسوحفرفة-الكويت

أرحمومحفوغئعبداالمطفباالكاتب:تأليف

.شسودلراصهر:ذ!اكأرل

ياات-فبكا*جتاحيهيفرد،الصرغقواهاهةيملأزسر

فيوالرغبةالرعبةبينهولضمورافيكيبعث،ينقضاو

بعدالصيايفارفتالمنصطارضعلىملقاةنثط،التحليق

مضطهدونعراة،باوتمعذالسيياهـضىباعليؤرنهالتللن

لىوادمنسواديوأنا،ءجديحسبوني)حزينوحداء

4جارءإها،القارذاشسإن!هتحسىؤريقياولدحن(الليل

كلتدت،تنطرالىودو.شبؤن،بالانعتاقإزبلمطيفماتتعهادهخ

..الجدارعلىو!*ود!صلة

صنررالكؤيتيالمهارلغينطاحنالتعرريأحبمولعذامن

ء-دمصذكلوطانتقاعاال-ي(ان!حدوت!ة)لناا-مرضالرلضود

*به،ذبعيكمؤلبجملها،ريىلقىليلىالفرياححامنالرحمن

إطئةالمسضليففضحفيالسيماسىعدفهوولسيلةالسرحهـهب،

صطالاوفي.8لوحاتالىمقسهةالسىس-".والنطام

قةللففطرعنيبصثانومساعدعالتامدير؟لأدالاولى

نأالواالباوعارافساعنويقترح،أليهماالوانياعتمام

يكونوهكذا،حمايةالىبطاجةينونثيخطرفيحمياته

عاهلىاذ،الانتهازيةضحي!ط"حسن"البرلنءالموأمن

..الواكبقصرعلىالهجولامحاوىقيهمةالسجنفيبه

عنه،للافراخمابمالهاتسكتغؤا،الفاتتة7-"الذخطضتههند

.اخو!حسنوانوصيد!ةلرملةأ.مهاالسجنمديرامامتدعي

مد.ب-رعيناورزوغ،جوأرهاوجودهألىبحلجةوهي

وصالهـاينافثانحىنعوللافرالبهرعلهويكعونالسهتن

ال!بمجنمديصعن!ديضؤث-ر..الجمعةليلة

مساعدعيذكرهانلولا،ويثورؤيغف!مب،للهحتسب

هئة-ضئانإخاذير(ايمجنمدإرمساعدذات"عوالذي)

وعدأعندا،ويمنؤئثائرتهقتهدا،السرائرإسجنامدير

مت-4الزواجتقبضلاني!ثرطولكهناخيهماعنييرغببان

.،اللبمعةليلة.الوعدويكون،بعد!ايطلقهما،)يلة

يهتاححتىاللفوارلنمععتدتقفاالولأيرثصر!وفي

ر!صفى،معاوالمصتسبالسحخمديرتهـمنمكوانلها

.قاو-4عواتذضن)وزيرع4لملدإوببن،عندلخكولةالولنير

النءطوفرالاصكيمنصهلاان)هاويقطع(االمحتسبمساعد

..اللخمعهليلطوصالهاالوعدويكون،لخيهسا

النجار-ويلح،اربؤنطبقاتذاصمدوفاعندتصنفئ

وييون..الثمنومالضأايكونانا"لصنووقصنعاالذسف

..الجمعةايلةالوعد

الورب!هـمنؤفلهماإىاويتوالى،عنضحيلة"نكتمؤئاهئم

ىئا.ءاكلماوكانت..والهجارألمممجنومديروالمحتسب

..بطانجتىنيوررجلؤمن،انهامتطونةادعتاحدهي

هاهلاحترىالباؤططرميفيتضتدانةااريتهمامعوا-تفقت

هـنطبقىيقفيختباءالاحولنفرارمنفرادىالاربعط

.،جميعاؤيهاحتبسواحتىالصندولب

صاثميتهفسمادامامهلتفضهللوا)يباعتدتأتيالة

ليمي!قيمؤنلهم،الدنيئةاذحكومىجهاغئعاخلاليوتعرغن

-4حاللبعنهمبدلاويعينالحكمةالىمدانبنويصيلهم

)الذإخاينطذاتهعوانهةالاحيرالاحظةفينكتشيطالذهت

المحتسبمسماعدبعدومن،الم!جنمديرمساعدكان

المسرحيه.فيالاولىا،لانتهازيةالشخصميه(الوزيرووغلير
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نفندثةم!ظعيتا

.،الدلوحاتالخرجاحاهـ"الذيالتمهبيريالجو

للحدت،الواقعيالبعدصعيدعلىيوازنهماد5يكئلم

بل،اتجاريةورقصىالافارقةوالحانالعبيدفمشاهد.

لهيكنلم،الكابوسيشبهفيماازيقبالخيووحصارهما

التعبيريةبينالررروومحاولة،الاحداثفييقابلهما

وجمالجهدمنفيهامارغمباهتةبدتوالواقعية

عنه،تعبراو4ليتوحيفيماولكن!،..وايحاءوتزيين

يحتصل.لامااكصتحمل

المخرجاستخدمهاالتيالتعبيريةالوسائلاهـجاءت

تثيرتكادلاس!يةسمياياميدكوبفتهفيلنصاكانبينما،يهوسامأ

فهـن!.اخلاقيوفضحها،لفظىفنقدها،التعةصبئ31!ثر

النصثشحصياتامنأحدضدانناق!نثمحرلمولهدا

وك!سالفييرغبونانهمممنثلتهم،محبوبونظرفاءفهم

يفجرولننخوتنايثيرلنواكنه،اًخلافيفساد..هند

وتغويوتغريتلينا!تكطهيهنداوانسيصا،ثورتنا

ؤقدولهذامثلااغتصابمشروعالمسأتةفيوليس..

مسلبةةحطااهـاملاننمما..حياديةمشاعرنابقيت

..فق!

الاحلافي-للفسادراينمافي-الكاتبفاختيار.اذن

اللينالدنحوهذاعلى،الفسمادلهذاومعالجت"،الحكمفي

..وتجريضتشويرمنيريدماألىبفايصللمالمسطح

".حاجب،اتنهايةفيالوائياختيارانصحيح

نايعني،الفالسدالجهازعنبدبلمرذاته-الانتهازي

يح-يء-خلاصفيامللاوان،البهصيرةاعمىالوالي

..فوقمن

،ولايثيرتحريضيابعداالصذنر-يةيحققلاهذأولكن

اننايشعرناولا،المسرحمنمعنهـانحملهااسئلةذهنت،في

الاساسرفيهوبل،بشيءمطالبونشيءاوعنلونمسضو

..مقنعةقضية،أ-ما،يضعفلا

هذا،حسنشخصيةرسمفيالقصوركانلقد01

الجرادالديعنمرعببحلمالنصأولقيعليناطلعالذي

ش4،!فيذاسيكونانهفأوهمىا،شىءكلعلىسبضقض

تدونسطحيتهحدودعندتقفشخصيتهفاذا،النهاية

نطالبلاونحنالرئيسيالحدثمسار.فيتدخلاونمو

افتراضايعلىولكنه،لىصياشياب!لموحسنيحونان

..ماأحساساؤينماتثيربانالمطالدبةالضحب"يبقى

-الفصادفيدورلهاءانااكليكيافيلصةبوسيمكهاهند"

واذن،ابيهعنالفسادورثفقدالنجمارواما-نعتقدكما

..مظلمتهمعنتعاطفنقبنجدنكادلافنحن

وصجبالوزيرووزيرالمساعد-محمدشخصية51

%ةووبدأت،درامياتتطورلمولكنهاالنصركيزة-الوالي

حاجبدورحش-ىتقلصتوآكنهاالسجنمساءددورفي

..العكسيربوكان..ا)واب

قذةرر،الشخص،تعندطوبلملأقفازواندار)لا51

.سئولةانهاصحيح،-4داخلعوالمودونخارجبةبقيت

تتضمحملمالسمئوليةهذهأنالمسثلةولكنسلبيا./هاعن

لادأنت!-،متحمسيننجعلن!ادرجهالئالمسرحعلى

..بفسوه

وللأنالصند-وقمشهدفيمعاءوالمخرجادثاتبوفقا.

مملةمش!اهدالنص،وفيطالىجماهيربتهرعمالشهد

لأومهـذا..بالحذتيتدأركهماانالمخرجعلىلانكخيرذ

الاخراج!يالذكاءفيغايةد!انتالمخرجانمداحا"يدغي

ادربث-"وتوضيحالسياسبىالبعدلتعميقتهمحاولوان

نالولاجشدإةمحاولةك!نتأدجمهورمعتواصلوايجاد

الننص.طموحمنابعدلاتتحمموحاتها

استطاع،واحدةسويةفيي!نفلمالاداءأمماأ!

والطالمتفرجيجتذيإ،ان:قديديةبحركا!،(ألعبيدخالد)

فيسصخاوبمتعل!(اقنصور.محمد)ستطاعو)،لمتعه

جبدأ،مسرحياحضوراصحققانمديرالسجنمساعددور

اضطقا!جداسريعاكانففد(السرءمحمد)اما

ماالوزيرلشخصيةيعط!لم،.نتبعهنستطعلمخى

سصد)..هتهوفحلظرفهمنالرغمعلى،تستحتى

علىولكننا..وعفويةببساطةهنددورلدعبت!العبدالله

عرضفكطشهد.ناهالذيإلبارعالاداءنجدلمحالاي

(والذفيادتبريزيجهـناحعلي)الهرجانالسادسديا"لكويت

..فرجالفردورائهمنكان

صورومتط-متقدممسرحانهاالكويتعرضاكد51

..العربيلتلمسرحهامةاضافةوانهتجاربهمنومسشفيد

شلمل،عنمسرحسياسيبحثهفيأالرشودصقر)وبرز

واما،العربيأتوطنافياللمومعينالمخرجينمنواحدا

اولأصفيبشوفقد،النصكا.نب(عبدالرحمنمحفوظ)

فيموهبةامتلاكهعلى(الخازوقعلىحفلة)تهيعرض

فيشأنلهايكونانبدلاالموهبة،وهلذهالدراميةالكنمابة

العربي.المسرحيالتأليف

والم!لالانسيمان

الاردنيالمسرحفرقة-

.محمودمص!طفى.دتألفيف-

الجمل.يوسفاخراج-

فيتربكهداخليصحوازصة!مانيمحمودالقاضى

وهـائنعرفيهوممماالمتشكلسطحهبينصداملحظة

وعنخلاصعنالباحثالمثاليعمقهوبين،.ووضعي

..مطالق

د.-نسلسفةهوفاذاحياتهماضييستعرضانه

نفسي.انهيارهوةفي،فيقعالقانونباسمارتكبهالمالنجرائم

وصوريسك!يهولماالقيادةخطراكتشفلقد

ساثهـهومامعأطؤ-وجريمةأمامهومئلت،ومحدود

استسلامهغفوةمناعه،قهفجذبته..فيقيوتووزائف

كي(الحقيقة)محكمبماامامقاسيةمواجههـ!ةفيلتضعه

اح!،هـ"اصدرالذينرجلاعشرالستةاشباحتحاكمه



*7دنية،(وال!طلالانسانلا"صمر!يةمن

.ثسوةفيه!اعدمالشىزوجتهعنقضلا..باعدامهم

..بالحىب،الروح

!-ومابحسعبتحكمالقانونمحكمةكانتولئنن

باطنيئ،هوماعلىتحكمالنفسطمحكمةفان،ظاهري

محك!مة4وتحيلىنفسهاماممحمودالقاضىيتعرىولذا

..،بالعذابيتطهركيضميرهالى(الحقسيقة)

شكنيهولماالمستسلمأنقيادنالزعزعةمحاولةالنص51

الالتسيأء،باطنالىللدخولفلسفيةومحاولة،حياتنافي

ضلائقهاعنيكشف،والسرائرعلىيحكمناظمآىأوللوصول

اىأتض-أط-!كادولا،تراوغ،المح!لولةهذهولكن..الخفية

يءيخحررانيريدمحمودؤالقاضي،الزعزعةهذهمنابعد

لقد،جدبدضياعفي.ي!رقهوفاداوضيا.عهانقيادهمن

بهايشثوبدأ،الطيعةا(لمحبةزوجتهلكوثرحبهاف!تقد

كلاةجسدوىوفي،القانونصحةفييشكمثلمما

...امه

عنيبحث5،حوله-شيءايفيالقناعةيفتقدأانه

اننتحرريدفعضا،ايجابيبهذا.المعنىوهو.،جديدةقناعات

..النصحومحكمةؤيانفسنانواجهوان،معه

؟لنهايةفييتصحالمسرحعةافيالفكرقصورولكن51

محكمةالىاحيللقد،محمودالقاصياليهاوصلالتي

تطرحهالمسرحيةالذيالخلاصدان،المدعنىوبهذاالضمهير

تهـ-حانايمكنالعاءلماخطاءاننعتقدولسنا..فردنطا
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ضمائركم-الىعودوا-إهيانلا)تحوهذاعلى

سلفب!ةموعظةيبدوالحدهذافيالمحرحيةهدفأ.

نايهلىقاد.رةغيرولكنها،روحيخلاصعنللباحثين

.!مثروطواستسلامنا،لانقيادزالموضىوعيالبديلتضع

..الراهـلمنالعسالما

،وكلابديلاوالايمانالحبمحمودمصطفىطرحدلمقده1

.الانسانمستورفيفالحب..اعتقادنافيمقدس!الامرين

سيخلقالذيالقازونعمنماذاةولكن،وسيلتهوالايمان

لوائحتملكلاالذيانقاتلالجوععنماذا؟الن،سريحكم

القتل؟تهمةالصيهتوجهانالقانونا

الفنيالتكنيكعنزتساءل...فكر"النص!عنبعيدا151

..محهوديلقيهوأحدالاطولوجامونوالنصبدالقد

التقنيةةضمفولكن،.ؤصهالداخليالصراعيلغيلاوهذا

حشبقيعورىيحيا"أناقادرغير!ذهنيءراعاجعله

يم!ت!دمو!م،يوجزولمألكاتبيكثفلم..المسرح

علىقدرتهما،الدراهـ،ؤقدتولهـذا،الدراميةالحرؤة

..الاثارة

منوخالهادراميساكانا)كاروسرءث-،د،فقما-

..ومبلشههـاشكليالمذاتهقتاوافيكانوال*نطالذهمية

-طهرلم،ممل،الارظاعبطيء،ء،مإشكل!ةالعر14

..-الكابوس!مشهد،فيالاالمخرجلمسةفيه

دورهـجاالخشبةعلىثقيلاكان،صالحاجودت51

ام،:مهيلح..الشيءبعضطمفتعلااد!،5جاءوقد،القاصي

الت!ثيلفيعمويةموهبةتبرؤفلمكوثردورفيخوري

الطريقةمنالتحررالىبحاجةاباظةاشرفكلنبيعص،

..دورهبها،رسممالتىالبامهتة

اتدخلا،واالتفسيرالىمفتقرا،عادياكانالاخراج1.1

فسليعتبم!لاوهذا..للمسمرحيةالاعلىالهدف"توجيفي

الاردنىألمسرحااخفاقيعنيوازه،الجمليوسفالمخرج2

..النصاختيارفي

إلذيللاتنرلمهملامحيصعلمالاردنيالمسرحانيبدو!/

..خطةب!لاولكنهجاداسحافبداا-"ايتجهانيجب

صمنلصبلفذيلأ.لهدأفزمرؤ-انالمسرجافيشيءواهم

..تحق!يق4الىنسعىواناجله

الط!لاين؟

.القطريالمسرحفرقة-

احمد.عبداللهتأليف-

صنوبر.هانياخراج-

نءبعبدةعربيةقسطياعدةيطرجا.نالنصيحاول

يعالىبمانهحينالكاتب"نظناالظطربةاالبيئهةهموم

خ!-ودخطا.قديكونكلهالمحربيا)و!نتمسمشكلات

مختلفمنعدداحشدفقد،!سرحههـمتوىفيارقى

رو-!علىالممفريرعبون،!طارقاعةفيالعربيةا!جنسيات

اإشخصيات!نركام..مختلفةنماذجوهماجنبيةطائرة



اصضديعدقلم،معهاواضاعاناوالمخرجالمؤلفبهاضاع

اينأالىيدري

اجتسصعاذايحدثماذاتساؤلهمنالكاتبانطلبئ

وثق،فهـةوفكراوط!بقةجنسيةمختلفونعرباشخاص

..نسألمعهنحن.؟؟مطا(رقاعةوليكن،مامكانفي

بالذوشيءيحدثلار،نهالنصفيفهـاجئهنا؟يحداث!ماذا

عنوعجزه،الدراميالحدثمن.خلوهاتنصقمشكلة..

.االشخصياتبينتربط،علاقاتا)يجاد

القطرية:المر)ةوضعكتصوير،مضيئةلمحاتثمة51

وكمباشرة..وكبتوقه!ر.عزلةمنتعانيهبمااوالايحاء

رفضوعن،عربيةبضائعوعن،زظيففنعنالبحث1

يصافرحينعربيةاصمالةوعن،الات!سانكمسخلتقنية

ناارادتقدميةمياءالةجملة..عربيةطائرةعلىالجمع

ش!لعنبعيدة.جاءتولكنهـ،،نيةبحمى!الكاتبيقولها

الفن.

.مسرجىةلكونانتطمحولةمحامكتبهماكانلقد

..طموحهادونيقيتولكنهما

)هانيصنوبرأرضيكيفادريفل!شت،العرضامل.

..أنساذجاالهدائيالشكلهذاعلىيخرجان

لاحص-كجهد،،ضائعحبهدابذلواالممثلينبعضرس

دورفي-الخمثب"علىلطيفحضوروله-درويش

..عامرالحاج

مس!فولينغيروهم،حظلا/قلفكانواالاخرونا!ا

عنوكأكما،الاخراجوسذاجةالنصقصورعنبالتاكيد

..موهبةبغيروهملخشبةاعلىظهورهم

الذيالصسخمالنديكورهوالنظريلفتهالذيالامر5

انف..اتشعخصجماتكانتمثلمحماالخشبةعلىعبئاكان

..السرحفيالديكورلوظيفةعقيمفهم

اعتمادهفيالقطريالمسرحيعنعتمرانالضروريمن.

الهصوصهذهعلىولطن..المحليةالمسرحيةالنصوصعلى

يفهمهااغةتلتزموان،أأدعربيةاالتجاربمنتفيدان

المجيبطالخليطالنصهذاكلغةليس،العربكلالعرب

بةبالكظالبدءقبلنفسهالقطريالكاتبيسألانبدولا

وبه!ف؟"إليايسصالنذيالهدأفوما؟اًينالى"..

."؟فنياسيحققه

!وااخ!نمو

البحرانى.الجزيرةمسرح-

.آستدايوسفتأليف-

.الجزافسعداخراج-

ءطرؤ!"يعني"الفريجئواخذة"المسرحيةعنوان

""بدأ،أوحاتأثلاثوهي.."انحارةمعلعياوالحى

ةبعأوكلمابئجميللحمرسذابسشعبيةبأعنعةمنسهاكل

الاجتماهـ-يمبعدهاوتشرحا.للوحةمضمونتوضح

!!

لفمتفرجممتعاجذباهذايبدوقدو..سقتصاديوالا

يحةقلاولكنه،الهدففهمعلىلهوسساعدا،اسلبحراني

.المسرحعلىمعتاسنلحمهورالغايةذاتا

!سضكل-ثريبينصراعاتعرضالاولىللوحةا.

منوتسخرالوساطةوتنتقهـد.إل!عمالاورجن-الغينبكسر

.ياءثرالا

عنساذجرمزياضملوبقيتحكيالثانيةاللوحة.

الفتاة!حكايةخلالمنيجالفرذاخنيبنو،قت!وعلالبحرينا

"النواخلىة"همرجالمناربعةتزوجهااأتي"موضي"

واممنهم،سوالسعادةالتقدملهااايحققونعلى/1عاهدواقدو

وحرصهمجمثبعهموتفصحتطردهمهيفاذا،يفعلوالم

تخلفىوتثكو،مصلحتهادونالشخصيةمصالنحهمعلى

،..(الاخرىالخليجدول)عمهابناتعن

يرعىلأالذيالطبيبفتنتقدالثالثةاللوحةامام

فوضىوتصور،اأعدليعنيهلاالذيوالقاضيلحمرضله

..ظملصاوتاقالعلااا

النبرراليخالمجتمعواقعأخصوايىمم!اولةالمسرحيةم

..وفكريافنياقهاصرةمحاولةولكنها

المثقفيندورالمرحيةا!موهتالف!رصعيذفعلى

ئد،والوأ"قععنبعيدابا"لتحليقواتهمتهم،الوطنبناءفي

يسوغ-لاولكنهنسبياالصحةمنشيءهذافير!ون

يتكثيراالمسرحيةميعتكما..بحالالمثقفينعلىالتهجم

العصروموقفالمراةمنالدينكموقفالجادةالمواقف

..هزيلاالفكريا(طرخوجاء..منها

،سنسوطالمصرحية،سقطت!قدالفنيالصعيدعلىاط

..التقليديالمرحاشكالأردأفيذريعا

الثاف"واللوحة،المباشرةافهـسدآهماالاولىوحةالل

فعلمبمرحيايمنخلتالعثالثسبواللوحةالرمز،افسداهما

سحولاالمساخروالاس!لوبالكاريكاتوريةالشخص!ية

في.الادإء،1وسخفالحركة!يابتذالالىالمسرحيةفي

السلوبعكىلأالتجلريالمصريالصرحسطرةووضحت

..الحركهس

والمخرجادرامىاامات!بغيابفيبدتالمشكلةم

بذلفقد،لذفرقةلوماينوجهاننملكاولست،المبداع

التجربةمنلديهموليسهواةوهم،طاقتهمالجميع

..المراحلتجاوزمنءخكنهمص،والدربة

هذافيهيالبحرينامسرحيةفيىالكبرالسقطةم

دمشسقجمهوريسعتطعلمالنذياسخعرافيالعاميالحوار

يتفهمهانالمهرجانإىاالوافدينالعرلبالاحوةجمهووولا

يفهموالملائهمالصالةمنكثيرونانسحبولقد..

مسسحا!علىقاطعةدلالةيكفيوهدا،البخراف"اللهجة

..رجعةغيرالىدنتهيانيجبلآالمحلبالللهجاتا

ونصنصقطرالمهرجانلجنةقبلتاكيفنعجباننام

شروطلا!متهـجلورهداوفيعاميةبلهجةوهماالبحرين

..لمهرجانباالاشتراك



ىأ!غالز

.تونسمدينةفرقة-

سالم.عليتأليف-

السولمشي.النصفاخراج-

لالت،الاسماءغيرالاسطورةمنيأخذلمدمس،لمعلي5

طيبه"))4تصىمم!،كثرا،المعاصرة"طيية"تعنيه

ذا،ا!00الاغريقيةبطمبةيهتملااصلا2وهو،الفرعونية

نأم!ذمطروص،بقيالذىالسشالذات1نتساءلآنبرلا

للي)نت!"انرحصوههذ"ثبود1لي،ميدكو"ضعرشهدزا

مندمشمقمحترف!فرقةقدمتهماحين".اًتوحشقتلت

"..آلرومانياهانياخراج-

طيبة؟هزيمةىنالمسئولمن-

وزريتحملالشرطةمدير(إحاوا)انصح-حعل

!ؤبال--وباخرحبناوديبصتائعكلافسدلانهيصةالهز

؟الانسحان)عافت

ش--"شثبانيدرييكنلماودإبانصص-حهل

"ا)دعاباجهزة4وعيتتوء(اللامبفتح)مضالمضدر

بأنالاقتناععلىوتجبرهالدراسيةاتمناهجوحىوالاعلام

؟"رع"سلالةمناوديرب

خ،ؤ!لاز-"المحئول-وحده-طيص"شععبأزراها-

وقتلاللغزحلأوديباانصدق/ولإنه،وانقادواستسملم

وحلقتلالوحتىانهأدعىالذياوديبهوام؟الوحش

نتمعبطيبه،دهـإغعنردبلمرالعبقريدماغهوجعلالفلغز

التخلفطمن!ضقذهماحضارةلهاولصععنهابالنيابةلفكر

قامتالتنيميةالحالةهوام؟قيواهاكليصطل3هوفاذا

انحقيق4فينألطرعنافحجبت،وشعجهاوديببينجدارا

مصالحهما؟تثميرفيتستمركي

شعبءهـإهـ..الهزرلممةبمسئوليةسسالمعليالقىلقد.

ببطولةرضيبلالوحشلقتالبمنفسهيخرجلبئلانهطيبة

ء!!ليالمسئوليةالقىكمل،مكالهتمحلكيأفرديةااوديب

وءلى"حورمحب"الحاهنوءلىا)صثرطةمدير"اوالح"

...التجارممثل

ألفرعونية،بطيبةكثيرايعنييكنلمالكاتبانورغم.

الحذسضوءعلىالمسئوليةهذهنناقنتىانمضطرونفاننا

..العاصرالموضوعيالمعادلءنبعيداالمسرحى

عماراضيايكنلماوديبا!المشرحيةاوحتلقد

رلمهتحويرفضكان(وانهاوالح)وفيهالمدلنةمجلسيفعله

..انسانادبقىانويصرادهالى

تبرئذهالىالنهايةفيتهدفالصيةالتبريرهذه

رؤر-"فيقصوراتبدوالهز)!ةمسضوذيةمناوديب

المدينةمجلسحوللقد،الخمارجمنبعاومنها..المولمف

لشمعب!انباودوعلم،و!!رهسمعهامامالهالنىاوديبا

اجهزةاتقوئهمايسمعكانانهوطبعي،المعابدفيلهيمنلي

.."وحشمية"أغانم!نالناسيرنمهومالاألاعلام

ببطد-3شبي!،،جدوهذاموقفهفيبممالمعليان

ل!تونممهءجةا"اللمغهـز.الورسصيمةمن

وبالاكذوباةبخطراوديبزامعلنىوعيكانالذي"سنفرو"

اذنه!ركحينالهاتفينمعهتفولكلنه،4صوالفقتا)تي

..لحااوا

فيالمم!سحية،قضامتنلودريباشخصيةرسمجاءلقد!

شعبها،طبقةالىينتميواكنه،يىبةعنغريبفأوديب

اذكياءهاحيرالذي.أللغزويطرحآوحثىارحاصرهاوحين

وكنيبدافعليسذلكولكناللغزوحلطيتةلانقاذ.يتطوع

عرشاعتلاء!وبحتشخصيلهد.فوانماعقائديولا

..جوكاسىت،منوالزواجطيبة

هغذأا:و-الوحثىويقتلاللغزاوديبويحل

ئهاتحاكما"بهويقر،طيبةشعبلهاويهتور--دعي

حكم.وجهازلهح!اشيةالمدينةمجإصعلىاوديبويبقي

..المسبرحيةفيامدابااديهـبدو،هناحتى...

ولا!"،شخصيةاهدافالىير/كز.تطوعهلانمدانا

،فيصأدةرغبةيملكيكنلمولانه،طرعة!صعبغباءاستغل

ولستق.إالمدينةمجلسعلىا"بقىانهطالما-اتغي!يرا

/..7/خراتجاهقماتتطوراوديبنتمخصية

يؤل!-".ان،!رفضوحضارةمجداأطيتةيبني4ان

اسالييى"فيالشرطةقاثدرسمتمرانو-رؤ!لى،الضابرى

علىيغارايجابي،حسنةايمالوذؤبهـذاوهو،القمصية

زوجتهيواصليعدلمأنهدرجةالىشعبهمصلحة

..طيبةببناء4انشغاللفرط،جوكاست

طيب"لمها"جمةالوحثىيعودحينمجدهذروةوفيثم

لاحضبارةهـنبناهمأكلانحقيقةعلىقجأةيصحو

المثحصلان..القإدمالخمارااماملحطةالصمودعلىيقوبد

قاث-،-بثهالذيأخوفبا،مخرب،لمالداخلمن،مخرب



منوينشب،الشرطةقالديعزلىباود!اذا،الشرطة

..حزازىطيفهنودعايجعلنا،عاطفئجوفي"ع.طيبة

أودبشخصيةصنأدكاتبفيصو!فقضالتناهلذاانم

تا!عتفدل!صالمعليكورع!نناشيءواًلتبرئةألادانةبين

كم-،اثرىؤهو،-قاألوحثسوقتلاللغز.حلقداود-ب.

برزامحالمسرحية(1"فيالراعيعلياتدكتوركلماننافيجاء

دمثق:محترففرقةقدمتها--ن

ىلبمرأىفيو،طببةنقذوا،اللغر؟اوديبحل))

-ت7التارمن-زءحموليالبمواالفرديالازرواذهذاانسالم

.".ابدايتثررولا/كتابدفتيبينيبقىآنيجب

ال-مسلميم،هـذامنينفذانساهـمعليحاولوقد

ل!لهزرهـ-4قتام!"نأجيل"باإنهالانقاذهذأبوصف

.."منهمامفر

،(اوديبميدياكو-اللغز"انينفيلا،كلهذلكم

إجرأؤ4تواج،وان!،اتعربيةالمسرحياتاقوىصنواحدة

..الديكتاتوريةالائظمةاسالهب

..السرحيةشخوص!!بعضوعيفياضطراباتثمةم

انتلاوالحيقول((سنفرو"الالليعي!الكاتب..إيضاا

نا"فرولصحن"ءنغابكيفادريولا،عادلوالملكظالم

وا!د،حكمنظامفيجتمعاانيصعبالنقيضينهذين

..اوا)حظلمإصرفكان.الملكانسيمااولا

..دوماالحإشيةواتهام،الحاكمتبرئةمسمالةان

..خطرةتضليايةمسدلة

بنعزعهلمالذيالعسكريا،انجندقائد.،كريون5

ببادبأهو؟شجصيتهسماتما..اوالحمن"الخوف

حامكهامسلرالتىالهـجرائمكلعلىصمتلماذااسلبىام

4تضحىتصعصمتهينسجم؟وكيفطيبةشسعبضدالمدينة

سن!ددوكيف؟طيبمةلشعبفداءبنفسهالاخيرة0

رنهأموقفنا

قضىركيف،أحقأإوعين،الامةضمير،زريزياسم

...الوحشوقتلاللغزحل"اوديب."انايف،هو

التاريخ؟منطقخانكي!

ويىتت،،النصاليهايقودفاةكثيراحذرىاسئلةم

.العرضعنللحدرثننتقلكيم،اكثرنممسهباننريدلا

اخراجب4لمسةهناك،سصاحراا:خاذاالعرضكان.

إدقة،شيءكلدرلصلىالسويسيالمنصف،وراءه.موهوبة

بال،دفيتجهلمولكنهجديدفنيتمف!يرفيالنصونفذ

شخصياتالمخرجرلسملقد،اخرمسعارفيللنصالاعلى

كاريكاتورب-،،ر!مم،رونفوجوكاش،المذينةمجلسر

تمتبص-!دونالذهنيتتبمناعلىيحهافطك!،،ساخرا

ثناياهـ،فيتك!ن.نهكميةالسخريةوكهانت..العاطفى

...الأساة

/مثر،ا"لمشاهدبعصقيشطتالسدخريةول!ظ

إلذيالمشهد،هذاشتمهعمنيبحثو!و"اوالح"مشهد

جدر-يةومع،أمرضاالقاعمعمنسمجما!!نلمطاال

..اي!ةلسخرا

67

وكفت،واقعيماجاءفقدجمااودشحصية.زسماما

..ايضاكاريكاتورياجاءلوافضل

بقيتوكريونولسنفروكتريزياس!الشخصياتقيبا

..الواقعياطارهـ،افي

استطاعلقد،ألجودةفيغاية؟انصنالمثلاداءم

نورالدينومنىعز،يزةورورالدينالتوتبىالمنجيمحمد

استطاعمثلما،ادوراهمتقمصواانداود.مهوحلي

يعاتوأآنزوتينوعمرداودوالهاديحايمالنصفا

متوازنلايقاعخاضع!منسجم-،ألاداءوجاء،ادوارهم

..ومتقنومتنالىب

لفيراغ!جالباملأيكنإم.:الهرصبىببنائهالديحورم

الايصاقفييساهمكيفكرياموظفهووانم،،الخشبه

والتشكي-لالعرضرزيدكيفنيالاموظف!ومثلما

..جمالا

المسرحالعربيزالما"نقولتونسسفرقةجعلتنمالقدم

التوفيقيةالحلولمنينجوانلهزودكش-،وان"بخير

..4الحقيقاقتحامعلىاجرأيص!يروالتبريرية.والنهارات

قونتىقر

الغربيا)طلائعيالمسرحفرقة-

برشيدعبدالكريمتأليف-

وردهاهيمابراا.خراج-

ىظاشكاقيبحثوان،المسرحيجرببمانضدلسنا

ذاته،في"غاالهـتجريبهدايكونانضدولكننا،طليعية

فكريةبهرجةليصبحالفثريهدفهالسرحفينسى

..فق!

حاولتالتي"قرقونتر"مسرحيةفيهوقعتما.هذا

المسر!لمقالتراثومنالعربيالنتمعبىألنراثمنالاف!ادة

ممنرحاهـ،مألاولىلمشهد1صتجرفنحن،المعاصرأ)طلي!بى

،بادهزلالجد؟!زفييةكاريكاتورولتصخصيات،عبرافى

تهرت،يةالتعببرليبهالساا.زبدل"،مثل!اتهااصموتبدلو

الشطلمستوىعلىوتعكسلاذعاانتقادا.وتنتقدتسخرإو

"ماذةعنهاتعبركماالشاملةالفوضويةالنظروجهة

ذ؟ي!./واعيةضحكة"النهابقيلتثيمذاتهـاالمسرحية

أ.صبىلالوصولتسمتطعآمانهاالمسرحبكأمث!لةولكن

از،-ك!زضخمان،ولاالعرإياواقعاتصويرفيهدفها

وغيابالبلاهـوالسوقة-نالمثقفوحيمرةالعربيالفكر

..كلمتهفيالمخرجطمحكماالنظرياتفيالممارسة

لعكسىوسيلةباعتبارهاالشكلفوصىت!جلقد"

ىفوضنقبللنحالأيعلىومنن!ا،فوضىمنتصوهما

لأ..المضمون

الىالنغمومملكةاءالغتمدينةمنقرقوثر،هاجرم

خزناالىليتعؤفواتظانموالتقاريرشالارلتميفمدينة

اضتاسلناسسااحزاردع)امهوصيةراف!ضماالالمأىإوا

نم؟الالما)الاسئلةجوابعنوباحثا(فقطحياتكوخسمن



!امبةوالاستاذاللإبالعلعمارهاوعنب،م!برثءببال!يمينها!ؤل!المسرح!"والى"اقرقوش"مسرحيةمنلأشةفدوةإكلالصارنجاح.د

.عند.الناسفيالعدالةيحققانوهالمدفا(؟العذابما

المدينة،عنشيئايعرفلاالذيالصعلوكيقابلهإلمدينةياب!

رؤوسعلىالشعريوزعكىالحلاقةمهنةقرقوشوجتار

..لهمساعداشيبوباويعين...بالتساويالدينةاهل

،ويف،جف،ذقنهليحلقال!ظالمالمدركةحاكم"-يخمور"ويأترب

قييماتشةإط،لبلادافيمصعوء-"وهي-ةآباقر-باشيبه

ش!يبوببس!جنهماويأمر..وبشاعش"قبحهمدىتيمور

..قوشىقر/و

،ءممودهويخونه،السجنفييجزعقرقوشولكن

..فقطالثرثرةفتعلمالحلاقةليتعلمجاءفقد

قرقومثىمفكلا،يصبحالمسرحيةمنا2مانيالقسمفي"

مشكلملأتها،منارائهبألينقذهاالمدينةاليهتزحفوحين

ا-لمث،الصعاأبؤساباوجوا،الجيللضياعحلاولتسعأله

ب!صساءالوضوءيجورهللمسألةفييفكربانهيفاجثها

..(؟لااماالبحر

ويلعنالعاردينجبهعنهقرقوشيخلعالنهايةوفي"

الى،قرقوشيامدينةالىاتىحيثس!وجمعودامتب

وانالحزنالجرحلياناكتشفانبعدالكركوزية

.والفقراءالشهداءموكباقيقادمةالفرحة

دراميأخطمافيهنجدلاجديدشكلالمهصرحية.

ليستوهي..الطبيعيةاوالواقعيهالاشكالفياعتدناه

الاش!العلىاتهكمهىاوانما،فهـقما-المجتمععرتهكما

غبتفىمشكلتهاولكن..ايضاالتقليديةالمسرحية

الشكلهذاارضيةيكونانعلىالقادرالقويالنص

..الجديدالاخراجى

اتيبةااللشساللغةورغم،عامبشكلذهنيفالنص

الفعلويضيءويوجهـمزيكثفانعنعجزفقد؟ليه

..المسرحي

إمدو)م،طويلكلاميبحشونصهاثولفملألقد

تحفلمقواحدةلمؤرةفياتجاها"يربطانعلىقادرا

عسا"نولهذا..دقولهاانيجبالتيكلمتهالمسرحيته

المسرحية-نهايةفينطرحهانبدلاالديالاخيراهـؤال

؟يقولان)فالمؤادمأرماذا

اكهـترةتعلمحينالعربيالثائرانتقدائهصح-ح"

تاف!،ة!سائلفيالغارقالمفكروانتقد..آثورةاونسي

فعكملالانهاالمضمونصالحفيل!يست4المبمالفهذهولكن

ايجابياتمنالعربيوالمفكرالمثقفبهقاملمااغفالهاعن

شعكلهـعافوضىقيضاعت،المتاحةاضيقةاالحدودرغم

..المملةوالشروحالاطالةوفي

عامة،الطليعيالمسرحلمجاربمنالعرضاؤادلقد.

عروض"احدثوحتىملكااوبوفيجاريالفردمن

(جسإري)استخدمفقد..الفرنسيالتجريببىالمسرح

"مكبث"شكسبيرصرحيةمنؤدسخروالاقنعةالفراش!

."هملت"من"برشيد"لسخرمثلص،

ري!-حمفيوأسعاجهدابذلوردةأبراهيمالمخرجم

مبهراعرضالنايقدمكيالاخراجيةالحيلديالحركة

ف!يلاضطراب،الدهشة!ىبنا"صللمجهودءولكن

مسارها،فياولذبذبةالمسرحيةايقاع

قيمتميزةشابةطاقاتك!انوافقدالممثلوناما"

.شيبوبدوردي"اولادمحمد"وبخاصة،الاداء

فيوتدفقبتجددتب!ثر،الطلائعىالمسرحفرقة"

اب!داععنتبحثانهماطاءلسا،المسرحيةالحركةجسد

وتجديد.

ا!لأاوكمسى

الليب!ئي.الوطنيالممرحقرقة-

.القويربدعبداللهتأليف-

.القموديمحمداخراج-

التيكانتفالصخور،الاخراجبلعبةضالعرلفاجئنا

ف-،بىقيالممثلونهيلاذاوتقفتتحرلثالمغارةبابباعلى

الضمرةبابمنيخرجالذيوالانسان..الصخربلون

ويذعصرن!ا،المعرفةفييحكيفهوعقولنانفتحانيدعونا

،فنصغينغسنكاعرف"دلف"كهفبوابةعلىنقشبما



إ،بثلاول!ضا،مترقه"إرأعينوننظر،مرضفةباذاناليه

الترقبغوعنالاصضاءىنذنفضىان،اوانعامامعانبعد

حواراليهلىانيهنستمعوانذي،مسرحالشننراهفالذي

..التشويقفالهاالتيالمحاضرةالىاتربماتهدراميا.،

خاقشذهنياالنصبكوناعتذارهللمطؤلفذلكرشوغولن

نا!جبالذهنيالمسرحفيفهـحنى،الانسانداخلصراعما

..صاوشسواحداتاالافكارنرىوأن،اآحواريجتذبنا

الكاتب؟اليهيصلاناراداآذيماثم

هدؤ!المسرحية-وبينهحواربينيفي-المخزجيقول

،العرتةصاحبانأتقولانالممؤلفنظروجهةمن

ي!دورهألكلمةوصاحب،يحبوانمايغضبولاأيكذب

،ؤ،نمفكريقولمامعنىنكتشفانو.علينايقولهو،العممة

الخ...اجلنامنليفكرخلبئرجل

ناكطفليسمححقاإؤلفالبغيهماهذاكانان

النطقعلىدورهيقتصرلاالكلمةفصاحبالرأياصالفه

الذءنالمستسلملتعبيراهذاماثم،الفعلالىيمتدوانمما

بهبوحيعمافضلاانه(اجلنامنليفكرخليئرجلالم!فكر)

فيمس-،ال!صواب،يفترضالنخ!بةعلىحكرالتفكيرانمن

..ادوماالمفكريفوله

عنالباحثيناليونانحكماءعقلانيةمنالمؤلفانطليئم

!يالاغريقالجومعينسجموكان،اسئلتهواطلقالمعرفة

..الخوكيفئجولماذاأمنالاسئهـلةتكونانالفلسفي

هـ-نفارغةرومانتيكيةجاءتالمؤلفاسئلةولكن

بينسقيمبحوارالمئزلفشغلنمافقهـد..العقلانيمنطقهما

اصيهى،ابحاجتهالرجلزقنعانالمراةتريد،وامراةرجل

الرجىلولعن،صدرهاعلىشجولدحظةالارتماءوالى

لهبعلىيرجبمنحتىوهو،يقتنعقلا-وتمرداشكاييشى

يجيمثهى،وانماالقناعةدافعمنذلكيفعللاصدرها

..مهـنهزما

كأنؤأت؟المرأةعنالدفاعالىيقص!الكاتباكانم

يرنألم..النصفيالذهنيةمبررفمايريدماهذا

ناهف،اقوللن!دراميحدثعبرالدفاعهذا.بولسعه

ولهكنيتجاوزز،هامسألةالنحوهذاعلىالمراةقضيةطرح

مسرص:تهفيللرجلاةالمرأقولالمؤلفعلىأنكرانبدلا

ل!معرفةالنكسةهذهما..(قانونمناقوىحنانكلمة)

كلصصى-،تامامينهارالذيالقانونصاغتلتياالعقلانية

..؟؟الخنان

االصراععلىقصيةتضحا.لنصمنالثان،طأجزءافى

لنهزمالمدرعالحديديالرجليظهروحين..السلطة

..المفكو

ومفطربمشصثشالنصالفكريالمضمونانرغم.

ه!وان..درامربحدثايالموضوعمينلمحلافاننا

..الممثليقرؤهكتابالا

لى،مسولاالحركجةالشاهدبعضفيالمخرجوفق.

والممثا-بئالخرج!دولكن،طالالذيالتعذيبمشهد

النص.غيابةفيضاع
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!أ،اللغلأب

.يالصر!القوميالمشرحفرقة-

فهمي.فوزفي.(دتأليف-

شاكر.شرلف3اخراج-

ياوالى9فهمى.فوزي.داوديبفيالجديد1ما

"ابوالى؟بطلهشخصيةتفسبرفيالكاتبمضىاتجاه

؟يهدفكانفكرة

مب"سيا!مرحلةعلياسقاطايقصدكانوهل

؟معيف"

.".الغائب"عودةاثار!إ.عرضالتيألاسئلةهيتلك

ينرز)طل.ليمثا"يبودا"مماااتفسناناوجدنقد

يذقتلىف!خعلنهعليهحلتالتيبطبي!"!اللعنةيحسر،نبيل

..إلشرهذامنبعنفسهتكوناندونامهويشزوجاباه

هاجسءانىادذي"راسين"بأوديبيذكرنماانه

جمملةفيختلف،فهمي-أوديبولعن..والالماالشك

عمى3شعبيفضلانهفيراسين-اوديبعنيختلفما

..الحكمكرسيوعلىنفسمه

ؤكل!ىىاسطرر،زعالجم!ابرزكانالغربيأالادبفي"

الادبوصيئ..كوكتووجانجبدوواندريهفولتيرهذه

إمءلميساثمومنباكثيراحمدوعليالحكيمتوإفيقالعربي

..فهميوفوزي..

كماسميالىيااتجاهاصطورةبالاسيتجهفهميفوزيم

منظلف"فيتبسجيلياحرؤياكانالذيملأسالعليفعل

ينشدظلالذي"ألغائبعودة"صاحبخلالالسياسي

.،.وقائعهاجزئياتلاالسياسةمفاهيم

السياسيا)غهمجعلاقدور،كثيرانحكعمكانوللئن

ا!سياسي-أالهدفيجعلفهميمانأمنطقهماللحرية

هواولمبيمتخلفلدينبديلا-والديمقراطهيةالعدالة

كصفامانيهتحقيقعنوعائقهاوديبعلىآلعنةااصل

انفهم؟الينى،.هذاوصل

لبلوغالتعبيرر-"ادواتهاستخدامفهميأجاد،وهل

المرمى؟هذا

ا-توالليطقس!امامالاولأ)فصليدايةمنذنحنام

يح-حهـامؤامرةواماموالخصبالخمرالهةيمجداغريقي

اودبذوبة3ايعرفالذي-تريزياسر-الاعمىالعراف

-وكامت،ببق3شقكريونشهوةوامامالوحشدتلانهفي

..العرشلاستلام

اوديبكمااسطورةللىانتيالمشاهدفيدهمىيعيد

مث،صدفيالتحولذروةويصل.-.سوفوكلعننهي

ا!عر.ضدروهيبدغحيمثللحقيقةواوديبجوكاسعامواجهة

التياخطيئةاوزريكافىءبماالدراميوالنفسيالتوتر

..ابيهقتلؤياودب،ووزراقترفاها

العدالةيصنعباناللعنةمنيتبرأاناوديبيحاول

نووكرتريزر،ررىدشائس-ولكنلشعبهوالديمقراطية

طت"هـلىالطاعوإ،يهجممحين..طموحهدونتق!



ص-ءاقىالالهغض-:ةؤيجعلهاالمحنةتريزياسيستغل

..اللغنةحلىط،عليهمنيينهملانطيبةاهل

للثإبولعرنللد-رستريزيااستغلالاوشيبيفضح

.ول؟ن.وينااذياالندنسمننتخلصىانفيالخلاص!ان

..سلا-"االشعبموتمنيجعلتريزياحما

ش!-صهيو:،-ورا)ف!تعرو..ستاجوكاتمنتحر

اودرصط%طيئط"(ألاسطورةعلىفهميئ،ادخل!جديدة

،خلاصيسآقالمغتقلقصرالحوالشعبويتجمهر،القدرية

لمواجهةالهنفاستخداماوديبفضوإرالاسودالموتمن

الىصا!و(قىتبالخالخوفءنقهرلناويقولاثوامرة

عن3قي--الحقبحرجاخطيئفبكانت27قيد)دورههدف

الىضاسروناًلململأاينحياةررتبطانالنضلال)و(الشعب

وفهـادركاوديباالشعبويرفض(اواحدرجلبحياة

لان/ضسمحب-،وانمعينيهيفقألااوديبولكن،حطارلاهكل

4كلإ--وبودع-السلطةامامتنحنيلاالديمقراطبة

..وشعبهل

بهدفه؟فهميفوزياقنعناهلم

د-"نغفر:،تفجعلاوديبج!للتالتيالقداسةان

أدلء*-لاوءمص"ؤمدالسةديمقراقي"ونمجدخطيئته

ؤفطالمووهـ-سذأ..واقعايصعيدعلى)هاضوعص-امو

هـندفاعاائعىفرفضهفيآوديبالخذهالذيالنبيل

..ريةالثهعصرناؤ!لسفاتافضهترساذجقفموالعداتدة

ضدومن؟منمعمنالمسرحيةفينعرفلمالناثم.

من.؟

؟ربونءسثرضداوديبمعالشعبيقففمرة

فيوحتؤ..يبدإ؟كىدمعماواؤعسمكرالشعبيقفومرة

ءذاءقيخهصحلتشبهبا!انجدمرةالاخراجيةالتشكبلملأت

..الاضداشبينيحجممعاخرىومرةالتضاد

ال!،تب5ء!فهـضفاض!بداوقدالمرحؤالىن،ءامام

جمصع،ءها-ذيخنيمتتيالفارغةاث!اهدبالمولكلامئابالحشو

يل-4الطوإ-وتجاتنهالعنفضلا..البناءيتأثراندون

(شهيرة)"القتتعيساخطابماآحداهاصارتالتي

إلاؤت!الصبئءلي،-ت!رالجم!مفق2احتىالضعيفبصوت!،

..فصةق

-حرافيةمرتبائنؤحيصاتسموفكانتاللضةوامام

حى-ثألحاديإلطلامدونهيسويةالىاخرحيناوتهبط

..تىالغهافىاثىقى.اتش!اعرلي-"-..تهـتسلقصىقيمةجملاتصير

فجعل"تجصلفيحداواقالباركبقدصاحبناانوالعجيب

ومىن..افاعلااو،،.لالمفعوقدمومتأخرادوماالفعل

..بلافي.---:بوشونثاعبيجوزلاالتقديمهذافانالمعرو

..افصاحةار،فتعا(لهؤصاحتهالكاتبافسدوهكذا

أالعرضعنماذا.

-فقاطأتطيفيمبدانتاكرطعيم!تلم،(!اًختصار

ارلعت!مبطيئانجداالاولالفصل-في..العرضلايقاعتوازنا

)راوحبدأذلكبعدابم:**و..ئهايتهفيافصسلاذروةحتؤ.

الاسة،ف!ذلكعلىادلولايسفوممثصهديعلومشهد/بين
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جمهى-،لومونو("اورجينا)فيهالقتالذيىهدالمنثذدلكصن

..ألخط،بيالطويل

النصط،تناولفيجريئايكنلم(شهاكرا)انيبدو

..الاقلعلؤنصفهيحذؤ!أنلط4خيراكانفقد

صسرحيةطاقةانهياسينهـجموداكدللتمثيلبالنسبةم

صدا،متقنامشهداباوددورهفيحققوقد..ايضا

خطصصتهمالحقيق!جوكالىفوامهاج،ف!ومشىهدواقصد

داخلبةم!ناة،آقكلء-؟التيالشخصيةعالىلقد..

اقدرت،مستوىفيفهيزعبدالعزعايدةاما..صادقة

..هذاجوكا.ستاكدورصعبدورمستوىدونالتمثيلية

..معينتفسميرءلىافايهدلاب،جمالبدااللدإيكورم

..الممثلينحركبمااعانكوز"عنفضلا

رو--ناقل"الغأئبعودة"عرضكصدانعامبشكلم

القومبىالمسرحمصرفيانقذانهسمعنافقد..،طموحت

واذا..متكاروصلاضآعريك!ونانقعنافشو..سكونيتهمن

..متواضععاديعرضاامامنحن

الم!عربوالم!ملامعهـ،!الةفىا!ل!ة!ف!"مت!ميرهمن!دادمرسول

السورعب.اصجاسعبىأالمسرحفرؤة-

.ديطصطمجمودتأليف-

.3الس!!جر1افواخراج-

،الدرامي-*فتهحرمنتمكه!)كاتب،متميزعرض

مسرحيئعملتقديمازؤطامحينوللشباىطموهوىطولخرج

المسرحلرسالةوالاحترامأدفنيأل!!دقيدفعهم،ابداعي

..التغييرفيودوره

الدرأميالصراعامامديابيضعناالاولالمشسهدمنذم

يفالجبهةمنال7:ظدمالعسكرياسحمابلابوفكري..

..ها!لامرامهط"بعلىبناء"تمميره"قريتهاؤااجازة

زورفددسوفيا)حايمعمهآنصثائةحبيبتهمني!لم

.وفد.لات*ائهتيفكاوالد،خلف!الفتيالارضبمتراءعقدا

قطبيسو!رجالدعناثنارو-المزمقداهذاىل،قعو

..الستضعفين

..دإسوتي.وبينواسرتهفكرياصنالصراعبدأ

..إئسرحيةفيالاولالدراميالخطهووهذا

محروساعلاقفنذدياىطفيبدؤهالثاني-الخطاما

ل!ص:تضاءاىاتقدروتالجبو!!انمذياعهمننبأسمعانه

...بارليفخطوءبرت

الصخووبينمتقنةدراميئبتقنيةالكاتب.يربطهكذا

!ضالارعاؤصراعااصبحالذياللثانيالخطوببنالاول

ا!ووناهذينخلاقصن..الخارجىالعدومعولكنايضا

ألرئي-ص-يإفعلحا.لتت!-ليهثانومسر--ةاقعالتتهـو

طاب!،اخذتولأصد..للن!-الدراميةالبنيةمعهوتشكل

إلض---.بالاد-خلابىولقوالعربيالهفلاح2)واقعتحليليما

الفلملأحابوعارفا-فدشخصبقىخلالومهن..تحاصره

..محو"ريا،دوامىخطلمالكاتىطيطرحنسبيساالواعي



يف--رأ،افضلواقعال!،القريةشوقيمثلفأبودارف

.؟وار:مهريبرء8،هتممعلصيالسيالفةويهمتمالجريدإة

..الدراميينالخطصنبينديابمحمودويوازي

.الارضتتدفاعا6احى-وأعلىيقازل(فكري)لجدحيث

..اإرش!اعندفاعاحمهالداخلفييقاتلاخاهوحامدا

ثلا:!ينالقريةحملتهالذيالرسوليعار!ابواحمدواما

تسضهل!4،يجربو!يحدثماقفهمكيللجريدةطوالا

صوضوعات!ااحطداوتجعلهالدينةفيإلاعلاماجهزة

..الحلمهـروقفيعودالتزييفية

والمر-لميةنجيةافيءنبهئأىالنصلحميدمعدعبداإبندر..

لهدفليسىالمعلقةدورواضافالاقليميةعنبهوخرج

وضىعرينفاسبةمواجهةلاقامةوانمافقطتقريبي

والكتبادغانيفض"-،%التيءمورتهوبينالحقيقيالفلاح

..المدرسية

،ؤرقض"هـعأ!تصفيرؤيتهادخلالشماجرفوازم

-الاصدبصقتلوبمث-هد،المجانياؤلالتفامنفخلصه

دء--بفيفبمرياسصتنن!"ادلحظةفي،وصملبهسطوحي

المؤثر.-يالتحريضبعدهالعرضمنح،عائشة

ص-نو+صتكافيءجيدمسمتوىؤيكانوا"الممثلون"م

ادوراء-موء،نواال!ر-"فىشخصياتهمفيدخلوا،اءالادا

ابز!جاهفيإحمرةلمااهـرودانبعهـدخاص!بشكلصادقةمعا؟ناة

حريص،أىإلى*ومثحارودص!فيكاناذ..وانفعاليشعوري

-.اذهاننايخا.طبانعلى

الضونمؤسسة

.ياالفأسط-في،لمننجاادو21لمسم!خقةفر-

.القاس-ء!هـ-.-حليفتل-

آم!،جرااشفزيماخراج-

سهلكلذاو،صيإلممسسالنصمقوماتيحمللانص

كاوحى---.طولى"غنائيةوثائقيةمسرحيةأعةمطا"فواز

.ءعركانعهضاوأكن،الذكيةيةالاخراجبالحلولينهقذه

إصفداريمهـريجمهورألىيتجهلااتهالنصىمشكلة.

ضد/الدعا.4بهدؤ!ءلملميجمهورالىاعلاميبشكليتجهص،

لوزراءته-و!رهفيهوقعمااخطرومن..اسرائيل

رحلتة5فووو،وو(زيءكار،لمكاتوريشكلفيالمرائيل

..السمتيناتفياهاتجاوزنا

يقدما-آفلسحطيتياالوطنبىالمسرح!ننتوقعكنا

مسم--ععلىالمؤرفةالمضنيةوالكلمةالمهرجانصفعة

ةؤهـصبالأكيدوهي،االعربوألفنانينوالنقاداالكتاب

..العربيالاسىمحرقدمثلجمسرحامام

المهوج!غو،أضع!عل!.ل!ور

،ور-دالهرجىأنلا؟جاحبذلتالتيالجهودكلرغم

لي،أشحآلملأزقاىالمسضهالىتصلانفيالعروصاخفقت

ب،ؤ--3نال،رسمعليسى،الطويلةالرحلةهدهبعدالعربي

تقل:هـر"،ا)ورروضجاءتلقد..عامةاث!مرحمعوانما

ثلإثةأوعرءينغيرفيهاوالشكليةالرداءةمنينجلم

استمثنينس،اذاتونىقدمتهااآتى(الاخز)اولهما..

..النصحوليةاآفكرملاحظاتهـنىا

لمان.فهمفمها،شجونذؤالنصوص!عنوالحديث

،يةمكزأقعالوامعفنسبجمسيلسيبفكربثرت-كلهمانقل

زسماتار؟بالفكأبى"هياليمةاهرةظاوهذه..لهمنرراو

تجط،وز!نستطيعتعدلممالتيالعريبةالثقافةازمة

قع.الوا

التي-الضقديةالندوغ-غيوالمهرجانفييتميزلم

بمثتعللمناقشتهعرصلكلالضالياليومصباجتعقدكانت

..وهادفورصينموضوعي

مكلثتمثنالمشار!سةالفرقتكنهـمبخلضأكيدم

.فنها.ؤدتوالتيالاقطارفيالمسرحيةاتحركةصادقا

..فيهاالرسمر!المعمرحتمثلمابمقدار

فيقيةالت؟صلمولهافيللنصوصنقدنامنالرغموعلى

شكلينهااو"قليديتهافيللعروصنقدنافي،والتبريريةاو

؟دىإلاحوةعحادقةنواياالمهرجانفيلمسناقدفاننا..

النقدمعتجاوبهبمخلالمنالاخما،ءهذهوزلتبالمرحيين

تصلبلي!الضيالعرءيةالاقطارؤرقخاصوبشكل.الهاد"ف

..بعدفيهاالمسسرحقاعدة

رسميته--المسرحيدمشقمهرجانجتازانونأمل

فكطرعنالتعبيرعلىقادرا،شعبيامهرجانافيصبح

يكونماميدانوان..العربيةالنظموليسى،العربيالشعب

حر!ي5شكا!الىللوصولالمسرحيةالعضحناربتفاعل

لجماهيروخدمةوضوحمااكثر!كريهرؤىوالىمتطور

انعربية.الامة

ث!شق

**ء*

ؤمة1المد!لجنة98فد2-

ببفد!ررالممومبملماه!عوح

بش!ثنالثقافيةالوحدةصيثاقفيجاءلماتنفيذا

العربية،الدإولىبىنالسرحمجالفيوالتنسيقالتعاون

"والثقافللتربيةالعربيةللمنظمةالعامتمرالؤلقراروتنفيذا

-:027القاهرة)الرابعالعاديدهانعقلدورفيوال!علوم

للص!رحالدائهةاللجنةعقدت،(ا76!/1/1-1/75؟

الاعلا.مورارةن،ديفيالاولىدور-كأ،اجتماعاتالعربي

،7791حزإ-رار/4يونب!الى5ورنالدةقيببعداد

عربية.دوهـةعشرةثلاثعنممثليىقليمشاركة

محلهالاستاذمنبكلمةاعما.لهمااللجنةافضضحتوقد

الذي،العراقيةالجمهورإةؤيالاعلاموزارةوكيلياسين

منللفنونماالىواشار،بهمورحبالنلجنةاعكضساءحيا

المصيرية،ب!قضاياهالعربىالانسانوعي!عميق!يبعيداتر



ال"،ريخب"وخصالصهاتراثهابحكمهدعوهامهأنف،فالو

لاعضاع.زمنىكلهت"خيتامفي،ووالروحالفكرقيماعلاءالى

مهمتهم.فيالتجاحاللجنة

افةالثقادارةمديرفيخرصالحالدكتورتحدتثم

اعص،ءفحيا،والعلوبموالضقافةللتربيةأحربميةابالمنظمة

العراقيةالحكومةانىالشكرووجهاننظ!ةسمبالماللجنة

.بغداذفشياعالاجتماهذالعقدالاسبابهيأتالتي

للهمصرحالدائصةللجنةالاجتماعهذاا!ميةعنوتحدث

التوصياتتمصدرهـناللجنةهذهانفقالالعربي

لبرامجخططاتضعانعليهيابل،ءرضفمضتموالمقرر)ت

إ.؟،بع*.يمادوشالانعقادألىتعودتم،دلتنفيدلمحابلهعملية

وألبرامج.ألخططتلكتنفيذ

سءثلنجميوسفمحمدالد،كتورذلكبعد.اوتحدث

العراو.الىالشكرفوجيه،اللجنةاعضاءباسمفلسطيئ

اعلاجتم-اعدو!ماعلىيرواداروفن،نينوشعباحكومة

نصاعضاءهمابهاحاطواوما،النجاحأاسبابمنا.نهـلجنة

صلنسلاحا(بىعتبارهالمسرحعنتحدثثم.الرعايةحسن

منلهنهيءانالملحةمسىؤوليتناانوقال،التحضراسلحة

،ركشدحبثركوالت!يوجدلمحيث1الوجوداسباب

بدورهفطاعانعلىيعينهبما،نعثرحيثوالنهوض

.واخلاصكفايصةفي

وفىدرئيسدعافلسطينممثلكلمقىانتها"ءوإعد

المرئيسونهـائبللجنةرئيساختيارالىالاعضاءالمنظمة

الاميرمعهنمةعبدألاستاذاخميارعلىآفاتفقو،للجنةومقرر

ي-يوالمسرحللسينمماالعامةللمؤلسىةالعامالمدير

رئيسا،شم،عالاجالىوفدهاورئيسالعراقيةالجهـمهورية

المسرخأقطاعالعامانمد/يرالالفيمحمودنبيلوالاسش،ذ

مصرالعربيةيةبجمهورقيىوالموسىوألمسرحالسينممابهيئة

اأ-ىالمقررمهمةيكلواانعلىاتففواكما،للرئيسىنائبما

.والعلوموالثقافةللشربيةا)عربيةالمنظمةوفد

6و5اليلممفهـبعملجلساتخمس!اللجنةعقدتوقد

الموضوعاتدرأسةخلالهاا"!791حزيرادطلأ/يونيه7و

الواردةالنتائحالىوانتهت،اعمالهاجدولفيالمدرجة

التقرير.بهذا

احماشرةا&-،عةافيللجتةالختاميةالجلسعةلاوعقدت

نائجعلىالموافقةتممتحيثحزلران/دنيو!صباحمن

النهائية.ىببغشطاللجهـن!ةاعمال

،إل!يأ!للميسرحاللىاهههلهأضاعا،وور!"اادر-!لا

الثقافةادارةمنالمقدمةالوثيقةعلىاللجنةاطاعت

الاوضاعبشمأنوالعلوم4والثق،فللمتربيةالعريىة/بالمنظمة

،نهاللجناعفاءبعضؤ!اضسلقدو،العرلييللمسرحالرا)هنة

وجرىالوثيقةتلكفيالواردةالجميانات،الىجديدةبيانات

الفنييىناعدلدفيالمتبعةالوساللحول!ستعيضنقاثر

بيانماتاثناءهقدمت،العربيا!وطناقطارفيالمسرحيين

لديهاالتيالاقطارفيالسرحيةالعاهدامناهجعنموجزة

9ةالدقهـيهت-البياناتلاهميةونظرا.المعاهدهذهمثل

ومعوقاشت،العربىالمسرحصورالسفانةفيالواضحة

يليبممااللجنةازوصي،ت!طوره

وآلعلوموالثقافةدلتربيةالعربيةألمنظمةتعملان-

دلجت4التاليالاجتماعفياالمقدمةالبياناتتثونعلىأن

"إبتقاريرمقرونة)الاحصائيةلبياناتاتكونبحيثتفصيلاا.كنتر

تعدهالاسشماراتوفقماالقائمالمسرحياالت-،طعن

الثقافة.ادارة

اللجنةاعضاءمنيرجىهذاالمنظمةلعملوتيس!يرا

المنظمهتزويدعلىاقطابىهمفيىالاختصاجهاتحث

قافيةالبياناتتلكتكونانوعلى،بيازاتمنتطأجهمابكل

بسلببيا؟!بماالمسرحيدهـلنشلمطدقيف"صورذتهـعكسي

ته.ربلميجااو

االلائمةث!جئةلاسيا!مسااقلن!طاممنه!ول!اقوار:ثانلم!أ

أئفرال!الئ!مر!

بانش!اءاتخاصسةالتوصيةنصنعلىاللجنةاطلعت

فيالمسرحموتمر.عنالصادرةالعربيللمسرحالدائمالكتب

7391عام!فيالمنظمةص!بدعوةعقد.الذيالعربيالوطن

الثقافةادارةمنالمقدمةلوثيقةاعلىوددلكدمشبئ،بمدينة

بالىصحالمشتغلينبعضاراءا،شتطلاعزتيجةتحوبدنتيوا

العربيللمسرحالدائمالمكتبمهامبثلنالعربيالوطنفي

اللجفةاطلضكما.المملهذاياتواولوعمل"ؤاسلوبا

اطممبرحالدائمللمكتبالاساشينلضظامالمبدئيالمشروععلى

انثقافة.أدارةمنالقدمالعربي

للمسرحالدائمةواللجنةالدائمالمكتبانالىونظرا

الا.كتف!اءاللجنةرأتواحدجهازالحقيقةفيهمماالعربي

لنشاطها،عنواناالعربيتلمسرحالدائىةاللجضةاباسم

الىذلكبحداللجنةوانتقفت"والازدواجهللبسمىمنعا

ادارفىمنالمقدمالالأساسيللتظامالمبدئيالمشروعدراسة

بعضعميهوادخلت،تفصيليةمناقشةفهاقشش"الثقافة

:4التاليالصورةعلىواقرته،التعديلات

ااهـربي!سرحاالابالائهمةا!جالئ!ةالا!ميالمعياللهالظام

ف-ؤونفيمتخصصةلجنةبالنظمةتنشأا(لمادة

للفسرحالدائمةاللجنةزشمى،العربيالوطنفيالمسرح

بقسماللجنةالذهالتضفيذية.الاعمالتناطانعلى،العر.ري

بالمنطمة.الثقافةبادارةال!فنون

بتررنىسيحالاعضا*الدولمندولةكلتقوم)2(مادة

الم!ؤولهؤالممثلهمذاييكونانعلىاللجنةفيممثلهما



.مستواهفيمناوفيهاالتشاهـالمسرحيعنالاول

الخيراءمنتشاءبمنتستعينانلدجنة131مادة

لحاجة.تقتضياحي!!،قتةصؤاونمةدابصفىةالهخصصين

المرخلةفيس!ولااجتماعاتهمااللجنةت!قدأ(الحس،دة

.عملسص!منالاولى

اعفائهاببنمندورةذكلاللجنةتنتخب)5(مادة

بالاخطجمب"الالالت!،بويعونومفرراللرلي!ولالبارليسط

المطهلفه.ا

الوهـنفيالمسرحبشبرونالدجت"نعنى)6!مادة

ولفدمه.بتطوبرهالثعيلهالورر-،لل!يرتوليعيةالعربي

يليةمااللجنهاهدافمنويثون

ووصشصعالعرببىالوطنفيالسرحيةدةانحرمتابعة-

عنها.الدوريةالنمارير

العربية.البلادفيالتصت!اهـالمسرحيتوتيقعدىالعمل-

تفشثراليهصالتيدلاقطارالفنيةوألخبراتالمعوناتتوفير-

.السرحعنالمتخصصةالدراساتونشروتاليفزرجمة-

وتتسيقه.ودعمهالعررليةالفرقلمجادلتسل-

العربيةالاقظارنطاقفي4والفن!بالادبيةالذكيةحماية-

الحاصة،تشريعات!بسنالاقطارتذصلمثوممطالبة

المذ!ة.هذهوحماية

تمهيداالادبياتالملكيةلحمايةالذوليةالاتفاقب،تدراسة-

اذاالاتفاقياتهذهاحدنطفيالعربيةالدوللاشتراك

واسفنيةالادبيةللملحيةصيانةذلكؤكطمصلحمتهاتأكدت

.العام)ءالدو.المستوىعلى

،وزممارخشصالعربيبالمسرحالمتضاةا"لبحوثتعثجيع-

دبح!والمونمراتالندواتوعقدالىحلقاتوتنظيم

فيه.الفنيعالابد/1جوانبمختلف

!فمختلفشصيدراستهممتابعةعلىالموهوبينزشجيع-

الدراسصةوالبعثاتالمضحبتوفيروذلكللمسرحفنون

لهم.

معالاهدافتتفقالتىللاعمالتوال!كافهدالجوائزرصد-

لهااللجنةتحددهماالتي

.اقامض،،وتنظيمالم!رحى"الهرجازاتدعم-

ضؤيفبقىالنالفتيةاوالرحلاتالتدريبيةالدوراتتشظيم-

.المسرحفيللعاملبن

فيالم!سحبش!ؤونيةالعتوالمراكزالعاهدمعالتعاون-

اهداؤ!.تحقيقفيمنهاالافهـاد!بغيةالعربىالوطن

اللجنة.

لفصةواالوو)ءب"لخ!والبرامجاتسسبقعلىالعمل-

معبالضمث-اورا!عرريالوطىنفيالسرحوكلياتلمعاهد

الءربية.الجامعاتاتح،دومعالعنيةالعربيةالورارات

ودعمها)عربللممسرحب-.نالعامالاتحادقيامعلىالعمل-

.فهب،ولياما

73

البلادفئالمسرحمراكزمعؤاتخبرات،الدراساتنبادل-

والاجنب!ية.العربية

والخدوالت،المهرجاناتاؤيلعربيةاالمشاربهةتنسيق-

.-بالمسرحصةلخا)-ل!عالميهاات.تمرلمؤوا

!كئطمقاالسرحبوامعمشروعدا!تااوا!لع-اتا!تنا

9791-ا78/9!عا*يطلا!كلوارة

الثقاكةرة6ادمنالمقدمةالوثيقةعلىألرجنةاطلعت

دالمشظمتالمعبرحليرامجمتسروعات،معترحاتنقيظمةبالمه

المقدمةالمقترحاتعلىاوكذدكا979و91لأ8عام!لدورة

منالمقدمةالممترححاتوعلىاللجبةالىالعراقيالوفدمن

الكحنةالىفدهـسطينم!مثلنجميوسفمحمدأددكتور

.تكونا.نوعلىادلجنةفقتواالمقترخاتهدهدراسةؤبعد

الصورةعلمىاذعامينهذينفيبالمنطمةالسرحبرأمج

:التالية

اللفبراء-اكيلاإا

7891عاميخلالخمراءع!ترة-!ؤيراللجتةاقرت

ت!نمملانعلىتطلبهمالتيالعربيةللاقطار9.791و

الممحرحيللعملالمختلفةالغناصرالخبراءهولاءتخصصات

ينتسدبألتبعأالمهمةصوءفيالخبيريفادامد!تمحددوان

ارإد،تواذابوما06ايفادهمدة.نتجاوزلابحيثلهذا

علىىذلكفيكوناطوللمدةالمستبقاءهالمستفيدةاندولة

الاقظصرحا!صةبالمنطمةالثقافةادارةوتستكطلعنفقتها

تببيتها.علىوتعملالخبراءالىالعربية

العربيأالس!رحافلىالا!امألى)نتيالر!ب!بهيآأدورة!قد-2

الجمهوريةوفدرئيسهابدابمماعلم،اللجنةاحيطت

دورتيسنلاستضافةالعراقاستعدادمنالعراقية

لأ!ا8عامي2خلالالعربيالمسرحفيندلعاملبندريبيتين

البادرةسدلكعلىشمكرهماعنزعرب"اذواللجفة9791و

الاختصاصبجهاتبا!تشاؤربالنظمةالثقالافةادارةتكلف

عاتينعقداجراءأتعلىللاتف!اقالغراقيةةالجمهورفي

فىالاختصاصجها!معبالاتصاللمثوكذلالدورتميصن

.المتدربي!نلترتصيحاغربيةاقطارالا

ا)العوبع!اال!رحجالزة-!

دلتربيةالعربيةالنظمةتقومأنعلىاللجنةتوافق

الصتاليفمسابق-ةعنينشممتكلبالاعلانوالعلومافةوالثقا

دولار0002قدرهماجائزةفيهـمماالفائزينالالممرحى

مضمونداتالفائصزةالمسرحيةتكىونانغلىكيامر

ناىوعةالمعاصرالعربيالانسانبقضا،يرتبطانساني

.نألوفير،لمسرحالمشتغلبناكبارمنفنيةأجنةتشكل

وأخهتيارالجائزةلنيلالمتقدمةالمسرحباتلملفحصالعربي

.الفائزة"المسرب



دمنتيعقمهرجان!عكلم-؟

وهـ،العربالثقافةوزراءمؤ-،رلتوصعةتنفيذا

لدفنوندمثقمهرجانتطويربشأن-وصياتمنسبقها

المهرجانلهذاالمنظمةتقدمومعنوياماليى،ودعمهالمسرحية

سنويايعقدانعلىامريكيدولارالف02مقدارهدعما

والافيهالمشاركةكا.فةالعربيةالاقطارحقمنويكون

نلوعلىمشروعةا.سمببدونقطرايالحقهذامني!رم

المهـرجىانشؤونعلىتشرفخاصةقوميةلجنةتشكل

العربيةالاقط،رلكلممثلينوتضماعمالهومتابعةوتهنظيمه

للتربيةبيةالمرالمةظمةوتممل.سنةكلفيمرةوتجتمع

والدصةاللجف"تشكبلاستكمالعلى2ملعلوواالثقافةاو

القر.دولةفيالاولاجضماعهاالى

أ!عربع!ا!السرجمهرجان-5

صهرجانبازامةالخاصةالتوصيةعلىاللجنةاطلعت

العربيالوطنفيالمسرحم!رتمرعنالصادرةالعربيالمسرح

والثقاف-4للتربيةالعربمةالمنظمةمنبدعوةعقدالذند

كد-9اذواللجنة-.7391عامدمشقمد/!!نةفيوالعلوم

العربيى-"المنظمةتدعوأهاماالمهرجانهذاعقدضرورة

ء!اءثماالاختبجهاتالاتصالالىوالعلوموالثقافةللتربية

الاشتراكيهالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيريةفي

منهصااستعدادبهلمدىلاستباز"العريي"مصروجمهورية

حالقىوفيا979و78!اعامىخلالالمهرجنانلاستضافة

المهرحاتغقدفيالاشبقيةتكونامنهماكلموافقة

العرر-ةالجماهيريةتليهاانعلىأحربيةاممرةلجمهور

يزشجاءلمماوفزس،وذالكالاشتراكيةالشعبيةالليبيةا

.ا"لمهرجانباقامةالخاصةالتوصية

الي!بي!المسرجا!ائمةأ!لجفةهنلماعا-6

الدائم--؟ةللجنةالاساسيالشظامفيجاءلما!تنفهـيذا

سنويااللجنةاجتماعضرورةالىونظراالعربيللمسرح

ونيك-انآلمجضمةأ.نقررعملهامن"لاولىالمرحلى"في

*7891عاممنالاحيرالربعفيالقادماجتفاعهل

.جلا!س4!ةاالعالا!هدبنبة"أالعر!ببيةاالرايوايمبطع-7

العربيةالمراكزبيمتالتعاونيمالتنسميقلاهميةبرظرا

-!لمىاللحن"توافق(17الللمسرحالعالميةللهيئة

المراعزلهذهاجى-!اععقد.الىال!رالمقيةوويةالجم!دعوة

بغداد.كلقرهيكونلهماقوميمركزتماسيسامرفيهيبحث

حلإدة:!ر!لملىأالل!نميعلكا!غ!االأ!ا!عج!!8

توحيسدا)!ماسةحاجةمناللجهةلمسض"لمانظرا

تقررفال!العربىالوطنؤيالفالعةامصرحيةاالمصطلحات

بالعملعلكماوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةتكليف

هذالوضعالعربيالممصسحخبرأءمنفنيةلجنةتشكيسل

المعجم.

وانثقادةللترنجيهالعرريةافنظمةاللجنةلموصي-9

لعربيةااتوماالحكفيللاختصاصبجهاتبالاتصىالوالعلوم

الونيقكأفيءوردتالتيالقيمةالمقترحابئتنفيذعلىللعمل

لممض-نجميوسفمحمدالداكتورمنالمقدمةالملحقة

اللجنة.فيفلسطيسن

ة/االدا!4!جدأ!عالهبان!الاجئممااإنه!كا8اظحددإ،1-لىي!لألى

:ا!ثوعد!الوي!للاله!سرخ

ضمهرفيالتالياجتماءهاءكؤناناللجنة.دفضرح

المغربدولاحدىفي7891عامالاولتشردن-اكتوبر

المربيةماتا!ح؟وامعبالتشالمورالنظمةتمقومانعلك!الهربى

نه،ئية.رةبصوالاجشمساعمكحانلضحديدالاقمطارهذفىفي

الع!اقبملم!ف!امقمئرح!ا

جميعيمثلالذيالهراقيذدالوحرء!ورنانطلملأؤ،

ازسبته!خةعا-ىالقطرفيالسرحيةالحركاتلسمماتصو

المربيالمسرحآلدائمةاللجنةخطةصهاملضتف-ذالظروف

وزأر!وكيلاعلنهمامعوأز-ححاص-!،حل-نالمقللعاص-ن

حى.----ولالافتتاحجلسةفيات!،!،تياكلءت"فيالاعلام

ؤضصيس،خدعةفيقاعلم"طاصعلوفيال!راالورطراستعلإاد

لى01لحراحبلالوفدفان،لعرببلالوطنفيالمرحتطوير

رلمى:صايعلنببغدادالضورقد4ا)،-ائملاصحنةالاولالاجتماع

يبيةتدلىدوراتينظمانالعراؤيلاقطريمكن-ا

ف،داوكذلك،اليهايسفتقرعربيؤطرلايالفبيينلاعداد

العربيةالاقط،رالىالفف"وا)عناصروالختصحينا*لخبراء

برنيامجمشروعمنالاولللبندلأزضفيذاوذلك،تطلبهمالتي

وزدررنجابااعدادوالمتعلقالمقبلينلل!اميهنالدائمةاللجنة

الفنيين.

وبغبقىالمنرحيةتلفنوندمشقلمهرجانودعما-2

تكيلالىيدعوالعرافيفدالوفان،القوميةيتههومنحه

صناثالثاللبندت!نفيذا،المهرجانعلىؤ!تشرعربيةلجنة

فيافسمهـءحياتنشاظتكاملوليتفاعلوالمتملقداتهالمشروع

بلدفيعامكلاللجنةهذهتجتمعانعل!ى،العرريانوطن

المنظمة-مقرفييهمكن.-المهرص،ناصجبرناضعأوعربي

.،نللمهرجسالمضيفةا

وعمثسمن"2"المادةفيوردمامعتضاطبالار-3

المهر-ضى"الاعمالتوجميقعلىاعمليابشدنالاسمالىبالنظام

العراؤلميالقطر!انومدنايعلن،العربيةا)بلادفيتددمالتي

اءبحللمسرحوثا(ئقيمركزوله،المجال!ذاديقد

ورسحنش،عنوضعتأمتياالدراشاتمنللعديدمصدرا

وخارجه.الق!طرداخلفي

المركز-تشكيل،هـرحالعراؤيؤدالوف،نلذلك

تكونازتصلحبعدأدانويرى-ألعربيللمسرح/ا.لوثائقي



آوثائقياالمركزفيرعتبهـهـ،بانويتع!دد"مقرا

..القوميالمركزلهذانواةمنأكثرلعرافي7النمصح

.والعلوموالتربيةالثقا.فةالعربيةالمنظمةلاشراف

لششجليا)دعوةرتجبنىالعرافيفدالوفانكذلك-،

الدوليةبالهيئةالمرتبطة-العربيةالمسرحلمراكزاتحاد-

سرحيي5بينوصلحا"ةالاتحادهذاليكون،للمسرح

8ورادرتكونانوفدناويقترحالعااموفت،نيالعربيالوطن

.الات!،دله-زرامقرا

قدكانتزوصيةانآعرافيافدالولاحط-5

باصداراًلعرباالمنرحيينتمرأتم!ثاحدعنصدرت

لمالمهمينالطبوعيرن-نهذانالا"دليل"و"ئهـثرةاد

بهمما.الايهماءعلىقصيرزمنروضيرغمالانكأىايظهرا

لم(اكشرة"أصداراناطةقشرحالعرافيقدالوان

قراركماعندالمربىالممسرجالوثائقيلمركزبا"الديىلو"

.هذهمذكرزشامنالرابعةالءوررة!يالواردلمقترحنا

يشبن!ىالعرافيفد-الوفانزقدمص،جانبالى-6

اخا"سة"اإ--:دب-رةا3المائد"عنالصادرةالتوصية

يقترجواص:"اًندرصطلحالتللمهموحدمعجماصداربشأن

واتلا.لةتضملحنةتأليفالسددهذأفيالعراقيالوفد

ا-ظاررونلمكونواانعلىالعربىالمرحخبرا.ءمناكثر

زوحبدؤ-يالخبرةتبادلليتسنىأ-فمختلةعررية

.الصطاح!ات

بصورةهـصتطيعقطرزاانالعرافيإوفدايرى!-7

والادبالمسر-يةالدراساتترجمةفي)ثماركانفعمانة

اجملددالىإدعووهوالعربيةاللغهالىالعاتمنيالسرحى

التربيةمنطء-كأاعتمدز!،التيالترجمةخطةفيرالنظ

.المجاله!ذآفيوالعلومؤ-ةوالثقا

ان!م!ميو!مبفم!لى.د!ذالرت

رصحوباتا)عربيالمسرحبشؤونالمعنيونيواجه

المسرحزشؤونانممعنىونازدادهمبعثلهارواجهلاومشكلات

ناالىراجعالم!ثصكلاتهذهبعضولعل.الغرببمافي

إ،لمعرحقيصاذاألم!من--ثحديزالماالعربىالمسرح

ثلاثينعلىعمزهيزيدلاتعلمكمماالعربيفالمسرج.الغربي

زهاءعم-رهمنجمماالغربالممرحقطعبينصاسن"ومائة

المرح.زمنعلمالحادثةهذهانعلىقرنا.وعثرينخمسة

،الاتطاربعضفيمحموداهـمتوىيبلغانمنالعربي

مسيرتهاعترضتاتتيالجمةالصعوباتمنالرغمعلى

المنعقدالعررئيالوطنفيالمسرحصؤتهرخرجوقد

صنبعدد73!ا،سنةايار-إوماشهرفيدمشقبمدينة

سليما،اتنففيئفذتأوشأنهامهن،صى،توالتواالمقررات

التيأجيفاتافيحقيقيةنهـضةا(مصرحبهذاتسهضان

تبعثوان.رهيداشوط،المسرحيةاكجربةفي!،اقطعت

فيالهء.فتخطاهوتسددازرهمنوتشمدالمسرحيالنشاط

هـ7

بخبطىتسيرفيهاالمسرحيةالتجربةتزالماانتياالاخرى

.متفترةوئيدة

الافكاربعض،هذأالموجزبحثي!ى،واساعرض

اهـهـحىجاألوضعفيالنقصظنواحيببعضتتصلالتي

ومنها،والمقرراتاصياتالتوتناولتهمامنهما،العربي

تتناوله.لمما

:!رحالهـف!أأللأر!-ا

العربي،المرحتاريخلكتابةقليلةمحاولاتأ.بذلت

المنهحالسيم،فييلتزملاوبعضهاملترمجادمنهجيبعضها

حاجة!ناكتزالاوما.-بهماالموثوقالمصادرعلىيعتمدولا

ألتاريخهذاكتابةحاولت.وقداكهذاتاريخاكتار.ةماسة

بعيدازلتماضيولكت،انجزتهمابعضن11ونشرتزمنمنذ

كتابةلانوداكلنفسيرسمتهالذيهحالمتتحقيقعن

الىتحتاجدقينقةعلميةبصورةالعربىللعسرحتاريخ

فيالطش،رهذاإؤلفيكوناناو،الاشخاصمنعددتمعاءون

العربب-الاقالارمختلففيالمساعدينالباحثينمنعدد

قسمتوقد.:والتسهيلاتالمساعداتثشىلهمتقدموان

الىلهرسمتهاالتيالخطةفي،العربيالمسرحختار

اسالسعل-!ماالتقسيمهذابنببتوقد،مجلداتخمسة

،هي:العربىالمسرححركةفيةالمتميزالمراحل

5091-7،18-ا

.؟91-ء2-091

3-0291-3591

5591-3591-؟

عااليو-5-5591

زمن-منذالتاريخهذامنالاولالجزءنشرتبماوقد

-و.خممكعلىواتا-وتعقيحمراجعةالىالانبحتاجوهو

وهـدي.منهقسمماأنشرتالذيالثانيالجزءمنالفراغ

والرابع.ابثالثهبالجزئينتتعلقالتيالمادةمعظم

اظهرتوالثانيالاولالجزئينكتابةفي+جربتيار

قهـاًءدبمحررينالىي!حتاجالعملهذامثلانلي

الا!طارمختلففيالعربيلي،لمسرحعلقةالمتالمادةيهيئون

ا-يماوالدراسات.يخ2التارهـفامعمكا)نهـ،ز،خذص"ى

الاقطار،بعضم!فيالمسرحثاريخوتناولتالانحتىنثرت

.بالغرضوافيةكلهماتعتيرلا

ال!رب!:المسهـرحمولالهوعة-؟

فيالعاملونيحتاج،المسرحتاريخالىقةبالاضل

النشاهـالمسر!يملتتنافموش!موعةالىالعرربالمسرح

شاملامرجعا،وتكوناليومحتىظهورهاولمنذالعربي

ا(وسوعةهذءتهـتناولانوينبعي.المسرحورجلللباحثأ

والنقا"دوالمولفهنوالمخرجينوالممثليىنبالفرقفالتعر

ءدوف-ةلهماوكلالموسيعىومؤلفيالديكورومهندسي



يحتاجهـأالتكطالم،دةعنفضلا،العربيالسرحيبالنشاط

اعربيغاالمسرحيالنشاطانجازاتمنالمسرحيالمثقف

ضخم،واحدمجردفيسوعةالموهذهتصدرانويمكن

فى،تمالتستدركلصسنواتعشركلطباعتهاوتعاد

استجد.ما.وتضيف

الفوبي:الممموحاقاولىليلسدهاللة-ا3

.نتناولالتيالجزئيةالدراساتالسلسلةهذهتضم

منشخصيةاوالممبرحسيالألنشاظجوانبمنجافي

والقوانينالوثائقفيهاوتننر.فيهالعاملةالشخحعي،ت

العربي.بالمسرجتتصلأكبم

ا!ال!*ا!حديث.ألاب!لمؤيأدالمرحيةاالالب!ة!وريفرأ-؟

وأموضوعةالعربيس!ةللفعبرحياتكشالأفوهي

نإ.يمثللمومامنهامثلما،مترجمةاومقتبسة

اتسمتانجالىهذافيظهرتألتي.القليلةالمحاولاتا

هذامثللاصداربد.ولاالشمولوعدموالخطآبالنقض

برئا!نمةالباحثينمنعددتعاونمنالببليوغرافيالكشافط

اءدادفيوأخبرةبالموضوعوثيقةصلةلهمسؤولمحرر

.المصادرهذهمثل

إللسرحمهة:النطدومي1

المميرحي:!نرالثفيص!عبىسالسميلة-ا

التيالمسرحهكأالنصوصالسلسلة.هده.فيتنعصر

معين.قار-خحتىنشأتهمنذالعربيالم!رحعلىمثلت

وامفقودايزالمماالنصوصهذهمنكبيراعدداان

العامةالعتبدورفياوالخاصة.المجموعاتفيمخطوطا

والمؤرخ.احبعاتمهنفدتمنهاالمطبوعحنى.ألمتخصصةاو

الىبحاجهجميعهمالمسرحورجلارررحوميؤرخالادب!

يمكنماالمنشوربالنصيلحبقانوينبغي.النصوصهذه

كتاريخ!بهالمتعلقةالتمثيليةالمعلوم!اتمنعا!هالحصول

،ثدبنالمهوالسماء(المخرجيناو)المخرجواسمالتمثبل

قمتوقا-.النح!فيهاقدمالتبىالعروضمختلففي

سداتمجدستةونشرت،المجالهذافيةفردبمحإولة

.عدةطبعاتوعلبعتكبيرارواجالاقت

ا!لع!عر:اال!سوحن!صىاسملسالة-2

ميتقدمالتىالمسرحياتالسلسلةهذه.فيتنثر

ملحفءلاالمسرحيات-هذهابرزاوجديدموسممكل

بعددالخاءصةوالاحصاءاتالتهثيليةوالمكلوماتبالصور

ناويملأن.المسرحيةودخلالمتفرجينوعددالعروض

ناعلىالقادمالمسرحيالموسمدىالسلسلةهذهنشريبدأ

فب*القالميزانيةلهافرو-ومخك!!تخطي!طا)هايخط!

يتيسربحيثامتدنيىالمسرحيةثمنيكونانويمنبغي

المعاصر.ليالمرجالمهتمينمنكبيرلعدداؤهااقتنا

ا!ص!ر:اإالنالثمب!ل!!ن!ثاللا

العربي:المسرجحولية

المربي،مالعالقطارابىنلفنيةاللرارطةتوثيقا.

،النافدالمؤرخلمهمةوتسه!بلاألخبرات.لتبادلوتيشيرا

تسجب--لتتولىالعربيللمسرجحؤليةاصدارينبعي

ذهه-فييخحصصا."ثيقتووا)عربيالنشاهـالمممرحى

العروضاخبىارفيهتنترعرريبلدلكلقسمالحولية

والقالالت،والبياناتوالاحصاءاتالصورمع.لمسرحيةا

)عتبر.انعلى.عرضإكلالخاصةالجادةالنقدية

لنشاتواقاليموالافظاتاتمحام.نشماطلعروضاهذهضصن

الاذاءتبنوشا"!الهواةوتشاظوالدرسىالجامعى

ذدك.تيسراذاوالمسموعةالمرئية

المسرحبمهةا!ثقلفلة

العربيم:المسرجمجلة-اً

01ت!غنيفيمكنانالمجلةهذهمثلانالجعضرىقد

دورهاومكإنهماللجوليةانارىولعننيالمسرجحوليةعن

وتر!ز،اذبارزةبالعروضتعنىفافجلة.للمجاةوكذلك

الجدسسدةالتجأرب!وخماصة،بعضهادرالىةعلى

نظريا،،الم!رحيآلادب،بدراسة-منىوكذلك،والفذة

مثلتالعربيالعالمفيتصدرالتيالمسرحياتودراسة

عنفضلا.الحكيمتوفيقكاكثرإمسرحيات،تمثللماو

العربيالمثقفبينالوصلصلةستكونالمجلةفانذلك

زظرب،،-ياالعالمألسرحيإحلىاؤضشاوبيرالمسرجورجل

ستو"صحهالتيالحوليةء!ستضمىزوبهذا.اوتطبيقيما

وتوثيفمه،ادعربيالمسرحيالنشاظتسجيلالىعنايتها

موسم.تلوموسمما

فيهالمنظمةاصدرتهالذيالمجلةمنالاولالعددان

يردوالاخرالم(دةالىيردبعضها.عد(يدةضعفنواحى

.نشملللبياناتفيةوضعنماذجوامنبدولا.التحريرالى

لشكلباعليهألاجابةلضمانولا.جهيعاالمطلوبةالمعلومات

هـزرهملءعنمسؤولمراسلتعيينمنبدلاالكامل

،.سب.المتالو.قتفيبهاالتحريرهيئةوتزويدالبيانات

نهايةفيمرة،فيالسنة!مرتبالمجلةتحص!درانوإقترح

لس-نناالضشاطلتغطي(يونيواووما)،المسرحيالموسم

السرحطالنشاطلتغطيالموسمبدءعند.وثانية،فيه

عادةكقامالتيوالمؤتمراتانلت.المهرجاواعه،ل،الصيفي

.مابومنابتداء

:المسرح0وإفدؤلأ،ألالمعراحيأبالالادب!االخداضة1ا!تلب-2

!عوحيبالادباالخاصةاذكتبتاليفحركةتزالما

اكضبانا،.الترج!ةحركةوكذلكضعيفة،المسرحوفنون

صزالماالموصوعينهذينفيالعربيةباللغةالمنشور

نعزإتجطبيعيامروهذا.الغرب.فيمثيلهعنمتخلفا

عندنا.المسرجحداثة



ا)كتبمنادكثيرالىبحاجةالعربيةالمعتبإةتزالما

،تطوره،المسرحيالادبؤإيلإ؟لفةواالمترجم!"

التيانكتبالىوكذلك،فنيتهوونظرياتهواعلامهومدارسه

والديكوروالاخراجكالتمثيلالمسرحفنونمختلفتتناول

ذلك.الىوماوالموسيقى

معظمهاولكنالتأليففي،كثيرةمحاولاتبذلتلقد

فقد.الترجمةحركةاما.،الاجنبيةالمصادرمه!مستمد

بينالمصطلحفيهاواضطرب،واضحةخطةدونسارت

مناذنبدفلا.الواحدالقطرفيحتىبل،وقطرقالر

ترسماقعلىالموضوعاتهذهفيانتألمفحركةتشجيع

يتولاهإانوعلى،الملحةبحاجاتناتر+بطدقيقةخزإ"لها

منبدفلاالترجمة3ةحراما.الخبرةذويمنالختصون

حي2،وابسدالكفيلةالخلططورسمم،افيهاالنإظراعادة

علىإمصطلحالاتفاقبصدوذلك،اتعربيةالكتببةفإىالنقص

الم!ثصتغليإنعلىويعممالمختصونيضعهوفنينقدى

الكتب.هذهمثلبترجمة

حيعه:!هواأصاالنم!و!جمةفر-2

العربيةالاقطارمنعددفيكثيرةمحاولاتبذلت

المترجمة.المسرح!ياتمنسلاسللاصدار

هـصعددترجمةعنالحاولاتهذه-!خضتوقد

ووهاتإرجمةحىركات.داحكتماعدملكنو.آهامةاالنصوص

ضعاو!المترجمينبعضوتكليفوالتنسيقالتخطيطعلى

آترحإمإات،.ابهذهبالقياموالاختصاصالمعرفةذوينجبرمن

الواحدةالمسرحيةوترجمةلتخبطواالتكرارالىادى

المتعمدغيراوالمتعمداتإثويهعنفضلامختلفةبعناوين

.النصوصلبعض

الترجمة.ة3حرعنيق،لآتأليفاحركةىنقيلوما

لاحتىوالاشرإاؤءانتنسيتيتتولىهيئةوجودمنبدلا

اننح!وصتحإرجلاوحتى،المالويبددالجهديتكرر

لها.قيمةلامسرحياتتشرجملاوحتى،ركيكةمموهة

رمحضها،فياوالمقترحاتهذهفيبكونؤإقد،وبعد

التنفينز.عسيرةانهاالبعض.يرىوقد،الطمإوحفيغلو

لكلبدلاانه،واطلاعىخبرتيعلى،اعتمادا،ارىولكنني

،والازدهاروالتفدماأتطورأهمايرجىمسرحيةحركة

جميع"عإيإنيالتالادواتهذهمثللهاتتوافرأنمن

حإتىالمؤلفمنابتداءالمسرحيةبالع!ليةالتصببن

.الجمهإور

انيتم!صععم!-ىالموقرةللجنتكمالمقترحاتهذهاقدم

.ومناقشش،،لدراستهاوقتكم

،*،

!وفي2لمص!ميمهالمعوكلأ3-

2ئ!ثقهـلآهال919!يجابالصللبىبهق

حالسهثعليةبق!

فيادإرحيللنشاطمتابعلافييمكىنلابالتأكيد

اشداخلمدىيقررانالا،الاخيرةالسمنواتفيمصر

،العامالقطاعسرإح.:-للدوإلةالتابعالمسرحيقدمإهمابين

انآواضئإأفمن..إصقىا)خالفرقام!رحيقدمهما.وبيى

المصالحتحكمهواحد.فكرهوالمسرحيندلىالمسيطرالفكر

وهيذمنةالبيروقراطيةوالمعاييرالتمويلومصادرالمتبادلة

جانبالى،م!،القطاعبنعلىمحددةقيادب"محبموعة

محا:قةل!مإرموتج--يدههتمعبير-!دلكنإا!بفيهوبل-

الصغرىائحهارشرسواء-القاهرةدا.خل-العيه!يتوجه

اسخاصرإ.االقطماعفيالعليااو،إمالعاالقطاعفي

لنإ"صاطأ-قديةاالرؤب"ان-ايض!،-وبالتأكيد

اكا-،رؤيؤ"لاكتمتىلمتنطلقوانبدلا،القائمالممسرحى

"واتإ-4زأة-فيكثمارو-لبلورهتحكمهاتتيالعامةظروفه

ارضفيسإت:!اطبيعيةبذوراوتعتبره،سابقةعجاف

2عشراتألقادمةالسنواضتخلالعليناتفرزكيلهاهيئت

المهـمرحإةازحركةتستطيبعأنالا،الاحرىالفاسدةالثمار

اتس!ياسيإ-4ة)الحيظمإتغيراتبفعلنفسهماعلإىاالانقلاب

المءريةإسإ،خةبهاتإموجالتىواآعمليإ"والفكرية

.،لمفي-

لي،الحإلالموسم!اعتابعلىالسابقةالمواسمتسقطناو

الخطوهـ:ةالمتشابدإ-،الالوانالباهتةاللوحةفنجد

دارةاواوامصمتله-سإةبين:،ئهونالجادونالكتاب

،حالممهصهيثةخارجلحر5والمنبرلعيشالقمةعنوالبحث

تلم-مرإحيةالمىيوالمه،..باكملهامصرخارجبل

علىتسيطروالبيروقراطية..أتإجارياالمسرحلسماسرة

زالما-خاصااوعامما-المسر-ىإوالفكر..شيءكل

ازيةالبورجوللطبقةالطفيليةاإلشرائحهموملتجسيديخطط

رفاقسإ،(.يبجلاليلوداخل،اقدامهايسإنراشهمعفرا

قتنصنالكباريهاتفي!اافضللهم!يقدم،العربه

التنفيسلعبمنالمعابد.فيماوافضل،والتخديرالاالهاء

والتطهر.

،*،

(تحت.الليالناس!!)بطل"عزت"خرجانمنذ

،:،تالخم!هيزبدإايةمإع1\لقد،مبيتهمنعاشورلنممإان

يخوضروهو،بنفسهيصنعهاالتيالجديدةمصرهعنبحثا



الازجى،هذاإلممرحعلىمجسداالاخرىتلواشجربةا

صءالاخيرا!قيرنربعطوالحيل.ننل-أدالذيالسياسى

بفةلتن!ذرقي،.دو-فراغمن-بدءا،والخطالتجرلم"1اتجاه

ثسنالىضفادة؟أطصةالمع،لثتلتجربةصيلتأودو!ما،ذجاهز

ا.نباحثا!توريالبطلاخفاقوكار،فيهنقعالذيالخطآ

القوميالاتحادوأالتحرير!يئةفيالءمديدة،مصرتصكن

فيو،لسياسيا-ليةلحاا!ابحزلافا-كياشترلاادتحالاأو

اجتمس،عبابفكرهاا)بورجوأزيسصةالطبف"تمضاعيف

اًنانكبوهذا،الطبقةلهذهرفضهتمومن،وثقافيا

ىاىالزاعقةوءرختهباكملها)جيلوهذا،بلالسياسي

تورعالنعمان(برهبلاد)"بطل"ا.لنمسقمحمد"لسان

كتقدمبأن""عبداللهزعيمهمنطالباينات.الستفيايضا1

فيوهـ:"سعد(مسعمامير)فيالهزيمةاوشاب..لاؤالةبه

منالقادموانتظاربالصراخا/كتفىو/ان،يناتاتيواخر11

السابع.العقدبداي!ةمعبعده

مسرحه.ءلىالمحصريللانسأفي!لاطو!المسماروكان

اليسهوصللمافضش؟إ!الجديدهمصرهعنبحثهبن

الخبزلمورغيفاتحريةلقضاياالحقيقيةالمعاناة،هوالبحث

اءقلعساوح،ن..ه،ءطالاجتوالتغيرالديمقراطبةاو

لازمشضاال-قيقيالوجههو/المستقبلفيأقادمآوانتظار

((عزت"ركااقيدو،-ى.أعيصلاامسيرناتعثرويى-4ايمقرلدا

عيسد"لى"ء-نونزوء،شجاعةا/كثرالثوريةالهبة.بطل

تكاس!ةالا)(رمزوالمحضونليلىاقىعبدالحسبورصلاحبطل

القديمعالمه"ءزت"رفضق!قد،الديمقراطيةموالعدا

-دهإجدامصرهتاءقحوايجابياوتحرك،قماطعارفضالم

وان،بعدفيمااليناءهذا3اليهولىسيؤعماالنظرليفض

تعد""ثرآحينفي،شابقنظريوعيبلاانطلاقهعابه

اخمىيإلداوانهياره،وطهنهفيغربتهعلىرانطوىالسملامة

علصتيإلمفسوالذيذلكمنتظرا،منهقالاعماوخواء

-صععبرمراوصطمرشف!حاملاالبياضرالنماععحصلنه

.والمعهيوالمبنىقاعالاالمختلالمجتمعهذاصياغهليعيد

متهما))داتهس-شداحل"سعيد.)\ضعيابومع

هـناتجادينفا)كتابكا،غاب"المسشقبلالىبالنظر

صعتانفو:ذ،ادريم!بكيوسفصمتااما،السرح

فحمقرإ+شيوا(إلمخطلإن)مسرحيتهقابيةالر4السل!طى

الب-"صلانيمكنهـفاالىواشار،الفرديالحكمفيهما

إ.؟تهازب--ةتةسخمانالحكممناللونهذأيحثمهبلد

الرموزف!!صادرسفيواختفى،الحثمالمنرمرواستغلال

هـذاالمجتمع،وكأقض(الثالثالجنس)لمحىوالتعميات

بحواديت،مكت!ماوقصةمسرح،سقادرا،فصمتالهروب

...اخيراألاخرى.ممي،اوقفتالتي،الاسبوعيةالمقالات

نف!مق"!!سانوالذيألشرقهـاويعبدالرحمم!معهوصمت

بف-ادقةالحبكل!تهالازهرلسلطةلهفممعت،النصيب

ةالمللوتإيزالمعاكلبهعملايقدمان!ئحاول،(عاللهثار؟)

يهانوكذللأهـ.معه.وهوىفهوىالاخمر.(النسر)اس!مه
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سامالتى.ز-قابةأإرلهمنعتانففا،وهجهسعدمسبر

-قىيه!مزلصانعربنيةالمتا4محاكمت-لكذبعد.ليدهامقل

اخت-،رحتى(الاستاذ)وفي(سوأفيسبع)في67!ا

إ*"ء،لي--كأاعنعملب-،-لملأبذليوانسمب،سيالاداريالعمل

ء-فئلشصبرذلأابيرالتدافيخبراا"هد-تىاعيةالابد

فرجال!فريردوززح..مصرفيالجادةألثقافجةقعالمواكل

.ءهـى!واز)اعىالستاراسدالبعدالبلادخارجالى

و.لعتبر،جادةاعمالاغربتهفيابدعوان،(طلاققةور

!اخطرا!م(أ.ثعببإيةو،ضيرررمائل)-فزيونيةالتلتمثيليته

نأ1ب!-ولك!دارومانميض،ئيلوما!..الاجممالهذه

فئ1)--ر!لى،تصعاعمدلايفدمانفيالاخرهوفمثل

وام(بدوكولس-ت!الجنونكسمريرسابقةمقاييسقالادارية

(!ن.البملدهوليوود)فيا!رفيعالخيلىزيجظانيستلع

.واته!تهادنالمرونة

وى--هذهوالصمتالفشلحلقةمنهنحولم

4/السلطئهرفضتالذيديابمخمود.هص،أتنين

الاسشمراًر،ءاصىهوصروا،الاخيرةاعمالى"كلالرقابية

الم-سحيقىدمبانمكتفيا،دو!انف!"يجددآنوعلى

ئإا!!صبامكانياتهما.الجماهيريةالثقافةومسرحالجامعط

،إكبةقريملداالانفراجةوبفضل،ااخيرستطاعاحتى.جدا

ر-،بأعمه،يقدمانمن،مانوءاالرقابةمفهوموتغير

الع!لنفسلهمنعتقدالرقا؟بةكانتانبعد(الفتوح

مرةهـ"ومنعتعادتواإسكط،سنواتاربعنحومنذ

شايةنو"زتي!-اشهرعدةمنذاجازتهانليهـد-اخرى

السلأمةسعهثرتفا،قفهمابموقابةلراطالبألذي،للموزهر

اننعم-كانوالثاني..للنصاجازتهاالغاء،وقررت

ةهـبالنهوراؤيتهوالمثاربرةلصموداعلىبقدرتهعاشور

تحل-5حه"بدءامنالمتوشطةالطبقةتشريحفيالجادة

الد؟عرقي(عيلة!و(تحتالليالنل.س)فيلدورهما

ن1وة،!برهبلاد)فطاستمرارهمارفضالىوصولا

لامصالحةبدعوتهالمعروصةلهاعط2اخرفيهذهرؤيتهتميعت

ناهصثعنبالطبع..والجديديمالقدبينواللفف"لمةلغرا

كي!!جيىدايعرفالذيالفهـلمويالمصريذلك:سالمعلي

قىأرثابافتراها،الراقصةترتديهارقصبدلةيصنع

عاويةالجمهورراهاو،قدميهماأخ!صحنىمكتسية

مصرءفاريت)فيعنهعبرآذياالمفهومذلك،تمامما.

:*اعمالكلفيالسائدوهو،سحنواتمنذ(الجديده

ومنةالمعهبص"فاالاطركلءضهماضىترالتي(الممرحعة)

.التجاريللمسرح(جلدا)وناحبيحالأمعدااصهحثم

؟،بمصر،الديمقراطيةلانعدامالكئيبالوجههوهذا

القديهةقراطيةالبيروبمفاهيمهما،بيةقلالرالسلطة.وتدخل

التبللدرجةالمهـسرحيةوالحركةأفكر1فيسا!راتدخلا

اهروباالى-شبانااوقدامى-الجادينبالكتابتدفع

وأعتوالمعمب4اضاريخباالاقنعةوارتداءإلرموزمن

و-صينتهيوالذي،الشجاريالمسرحاساليبالصتحدام



ؤ!لىك!ىذازروالتي،ألجتمعحركةمعلتناقضاالىالنه!اية

.،الصمتهوةالزافهتجرهما)ض!ادنوهذالمالاغتراب

ملا*،،

لما-الفهرذفيالاخيرةالاشهرفيطرحتولقد

ألجدلوطال،المصريألمسرحأرمةقضية-دائمات!طرح

حول؟أيضادائمعاجادشيءكليخشقيكما-واختفى

ازمتنأتكممنوبانتلكيد..الازمةهذهمنادخروجكيفية

علىسذطرالسباتفكرهذأداخلالاساس1!يهذه

هـنوالصادربلوالخاصةالعامةاشكالهبكافةالمعمرح

لزالمرالي،دارةحادص،-بر.سمى.مااو-يةالجماهيرهـةالثقا

بؤؤعللواالفكرهذا،عامبوجه-زلصفيتهابعد)صقافبةا

عنهايعبرلتياور"الطبنفسشبرائحبىنالقائما)صراعمأزق

والاتجاهاتالاخرىلطبقاتاوبينببصض،وبينهابعض!اولها

عنتعبرو-)ضرلموراودتعااو-تتبلورتابدأ2التييةلفكرا

.شيءكلرغمبأخراورش!كلنفسهـحا

ألثورةقامتالزمانمنقرنربعأمتدادوعلىولانه

المتوسثمةللماجقةوالكيفيةالكميةالمساحةبمدالمصرية

اضسىواؤ-صإدب*وا-ضماعياوسحياسيماتقافباوتسيدها

ؤبقيالثفلؤسساتاثافةمعهتمتلكلم،ادوطنهذاارض

التعبيرالا-الطبقةهذهووجد.إنبفكروالمهتمةوالفنية

ألانفراجةفمع..وتعثرالمهاازمتهاوتقل،عنها

الضخمةاتواتستيسالاقتصاديةوالانفتهـاحةالديمقراطية

-!اتبالعلباهـوقواغراقوالادكتيرادادتصديرفي

ويروبيومحلاتالماونةوالتليفزيوناتوالاأ-حترونياتأ

النمطسيادةمنبدلا"كان،لولووقوطوكنتاكي

الطفيأيةالمتعرائحوتضصهـخم،كانعمافيالشرالالمتهلاكى

آمبسيةاالقيممنملمتكلصرحالىوحاجتهاال!جد"يده

يخميهاةوالجماليوالاخلاقيةوالفلسفيةوالقانوز:-ة

داخلى*يمتصو،لضهبوااءستشرالاز!و.لحركهايدعمو

موبس-!ود.ذأخرئاجتماعيةقوىعنافعيرةالقبمكل

الاقشصاديةومصالحهاانت،جهاعلاقاتوتعكسىبالضرورة

تشكل،والشيالمسميمار/ذالطشقةقيممعمتعارصةقيما

ب-كا4الفكلقوت!هتمومن،الجتمعفيالحاكمةاقاديةالقوة

اللحظة.ذإتفيالح!اكمة

امطبف*اتجمد،ألقوازصنوبسنالفثريةالقوةوبهذه

رغلتتف-،الاخرىالطبقاتليقيةمعصراعهاالمتوسمطلة

وشرائحهاالعليا،شرائحهنبص،راخلهاالصراعلحل

ال-فيفزيون(تلوين)بيمنآجذبواالشدختلفو،الد.نيا

فعرنبب،والاسودبالار-ضال-،ليى"برامجه(دتجو)او

الغتشببن،بةالانبو(ذعبو)صانقااوتاجازلبواسعر

15إمااالقطاعببعليين،وعد"الضروريةالسلععنالدعم

أوا!داالاون-!سبببدولييمن.اقتصاديابعهتأجيلاو

ال!هـ-رةحرببن..سيالىمياالاتوانبتعددالايهاماو

نب-..ؤكرب،4واخلأ!يارالعامسالناوروعلىفظةوالمحا

...وفنب،ؤيماثقاؤهةالمر4إجدوافيهلترا
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لجم!-وره-وكفنكفكر-المسرحمخاطبةوبحكم

فيهايقؤمالتياللحظهذاتفي،وفحوأهشعلهيتحدد

نحوأسدغدغتهحيثمن،للواقعالمستمربا:لتزييف

،نونس!عنهالمدافعانهعلىوتصويره،الخاصجمهوره

هـ،انحينفي،الجتمعلهذامتهلىؤايصالفيحانه.

سواءالمسرح!ليادل!مبنىالخارجيةألحدرأنلتعدىلايقوله

./جاداكاناو،تخمثهمالسادةفيهيشجننسأفهجاتراكان

التمردفيرغبتهممنالصصلمرالبورجوازيونفيهيتطهر

الرغبة.هذهاعلانمنوجبتهـم

*!لا،

،صوعزجمرأت،نبئاببنيتمارجحالجادمسرحناونجد

وشبوأجمخراسبنكلرلهصيكياتمنؤيعلرابانمسرحيسهى

(استيداد)و،وسترندبرجموليير!عظهانمش!سبير

ومتطلباتهمأالمصريوالحس!بالفكرتهمعلاقةلامخرجين

.حيابضا.منالخطزالحضناريالمنحنىهذافي،الفنمن

عنالبورجوأزيةالدانيحاالنثرائحهمومبعضطرحوبين

باب)سىلم!حبلاوألمفكر،(باباعلى)نظريةبلاالمتمردا

عصاوالجماهيرعنالتعبمربينوالتارجح،(الفتوح

)ياعنتر(الفردوالثائر،العتبهفيشكسر"رأألنظاميطلبه

و-عهرنتيجةةوانحلالتهفسخمنالمجتمععليهالعملاو

المشوسطةالطبقةداخلالاستهلاكياتنمطلادصشرأء

.(الدابغبرج)

سمحتاوالتيالكباريهاتعروضمنمتماظمتياروفبى

بانتثمارها.التجاريالمبمماسرةلمسارحبترشيدهاالدوتة

براؤتالسرحيةحياتض،سطحعلىالتخثرالفكرحلفح

والتفئايلالزازوهةإلصعودأوهامحولوالدائرةالمتخلفة

الجنسالغارقإ.الحمىواوحالالاخلاقيةوالتعميةالطبقي

يرحم،لا/وتاريخ،حادواقعمنهربالاذان!،/فيه

ال!سلحةعلىحالميمايحدثبماوجههعنينبىءومستقبل

مصر.فيوالاجتماعيةاسيةالسب

ت*،

في-خاصااوعاما-اًلقاهرةمسرحسقوطومع

خربديل7مسرحوجودمنبدلاكان،والالهاءالتخديرلعبة

...،خارجهذلكيكونوان،ا!!عاصمةفيقائمهـولما

يتركوهلمهذاحتى-اتجماهيريةالثقافةمسرحوجاء

العاصم!+لفاهيممتناقضااومطورارريلا-حالهفي

عمبئوبعدهانمسوحلهذاكبيرتراثوجودولعدم،ونحومها

هـنالاقهترابومحاولض"العاصمةعلىالممميمطرةالعيون

"الجدي"11طارصا،فلاحينوعمالا.اليهاالت-"جماهبره

قيى،اخلاشعاراجاءوان،ئهلواتحتايتحركشعارا

ادارخخطةلتلمحاوواناالتناقضاتكليحويفضفاضما

صرح5":"باق-آطكريامنههـاجهتحديدالسنويةالسرج

روحارلساءعلى"القائمالسياسيبواقصناملشزمنقدي



الحمليالإسارانالا.."واؤحنامنالنابعةالاشإترادسإكأ

محإاولةفييتخبط(إبالضجر)لي،سمزالوما!المسرحلهذا

والمنهساجالرفوعالشعارمنقرييةصيغالنىاإلوضول

.لمحددا

يم"وف،المسرحهذارواهيةعنالبإحثاطاروفي

وضسإ!بن،بإةالجما"هيرالثقاؤةدعثبابالشاقةالمسيرة

تممتالتيالتجربةهذهكانت،تقومالتيالتجاربعشرات

ضقاف-"مركزفيهاواشمترك،اشهرعدةمنذصمتفي

.البإت،نونقريةثق،ؤةبيتمعالمسرحوادارةالقرية

الحا)يةالمرحلةفيزالتماالديمقراطيةتإجربضنإاولان

تجسميدهحدعندقاصرازالماللمسرحفهمناولان،بكرا

الواقععنالممكنبالحلوتعتهيحولهاالصراعيتممالمشكلة

ودونم،،دراميةغيراودراميةوسيلةوبايةالراهن

اكتشافاومهحإاولةالبديلةللحلولالطرحمرحلةالىوصول

والخالقةالمحيطةالظواهردحكمالتيالموضوعيةالقوانين

المسرحية،العروضرإهذهفيوالمطروحةالقائمةللمشكلات

..معاشاواقعاوتإمبحالقوانينهذهئتبلورانقبلحتى

لحمل21تمرغالتيهي،الفهمهداعنالقاصرة+ألرؤيةهذه

بريحملسإاتقدميةايديولوجيةإمعاييراية!نالمسرحإي

ناللذسإ6الموصوعيوالواقعالتاريحية/العملياتىنوتمفصله

ثمومان،،ةالحيقيل!لتواجدويدؤمانهنسيجهيضإعجان

للوضعوحولهإاالمدسرحخشإبةعلىمثاقإمشةايةتصبح

،هـيالجماونسقهالدراميالتراثعلىخروجاالقأئم

الدستورية.اليدهوتقاالوطنيوالتحالف

الارضلالستكشافتجربةاطاروفيالفهمهذاحول

احدىاختيارتم،مصرريففيبكرامعظمهارالماالتي

سمماء،الاالمسرحتعر!لموالتي،الدلش،قلبديالقزى

زفإأالاجهىتفررلمامثإأإهدةاو،البنادرمرتاديمن

..القاهزإةفيالتحباريالمسرحغثاثاتمإنالتليفزيونية

كسرسإبم-اشإهداءمركز(موسإىميت)قريةودي

العالموإدراماالقريةبسطلءبينالمصطنعة2عزلةاجدران

فىدواؤإعهالهاباسإتماتهةا-لعهاصمةعنهأتدامعالتي

ف،ماذ..الحدإيديةاسمواوهاءلخارجتجاإوزهاعدم

والنكههالطعممختلفةعروضاربعبإبتقديمالشباب

(الشإرقأإويادهمأواإوورضإولىشميقهإ)"هيوالموصوع

ريفمى،مشهورتينفولكلوريتينلحكايتينصياغةاعادة

شماالا/منوالاخرىمصرجنوبمناحرإاه!ما،مصر

عرنجية3ؤبلغةعربيةحكايةى!كلؤل!فة(/بغدادحلاكق)و

ى!وتد،ر،نيةالالمعنمعدة(الذهبسماحر)و،ساإدية

مسرحيهإ.تإقدمانالمفترضمنوكان،خياليبإاجهـواء

الواقعمعطإياتمنمإؤلفكعملأالبلرإفيالليالناس)

اكأرفي/اعتذرتالعارضإةإالفرقإةإوكإن،ومشاكلهالمحلى

منحولسإاتموماامروضاهذإهاهم.إوكان.لحظة

)شفيق-"عرصهوقضذايامنخلالهامنؤجرمضإ(!شات+وما

أكةورافىالعممعلىالمثاأبراالشاباحراجمن(ومتولي

!.

يةسالمه-أدحدوتهإصعرتم،حيث"يحإبىنجبيل-"وألنجوعلا

ايذبلاالبسطاءمنمئاتبينالقريةسماحة.فيالشهيرة

هناك.بانالجمهوإرلايهإاممحاولةاوافضإفالاوبهرجة

ئجالنضإوكالت،ايدبإهمبينتقدممغلقةدراميإ"إحياة(

همقدموهلا"جديدةصياغةايةاتفلاحونرفض:مثيرة

،فمنعليهاإعتادواواإيات/حكااوقصصمن!للحياةائف!بمهم

الرئيسيالسيا!نلكن،"اآإحسإدفاو.الاضامةالممكبئ

ؤ،آعرض،الخلل/صيبه-وانبدلا.2المفتوحالملحميبتدفقه

فيالانسانسقوطمبرراتوبإجسدالدائرةيغلقالدرامي

-نتيجةجرمهجاعلا،اوحسمناتهوبينبينهاموازناجرم"ا

على.الحإفاطفيابهبرمد!وعا.برغبةاومقصإودا،غيرلخإط

(فرد)ايمنبتخلصهللعالم(البإهـمماعي)الاخلافيالنإسق

ا.ءبقمنبد.ؤلا.؟الموضإوعالنظامعلىالخروجيحاول

بناءةلبنةكإونهفيفقطتتجسدقيمتهوالفرد،أا)جماعةل

حزإلاالببنإةلهذهاهتزازواي،القائمعيااجمااالصرحفي

ال!حيلقيفيصارمة"حافظةبةرؤ..ا.)بترسموىله

منالعصربهيهبماكلتصارع،الصريةالاخلاقية

دائرذر،تهاحكاؤإضخلق،لتوازنا.ؤإست!ط-عولا،متغيرات

القائسإ--"،ةللحيإعارز-قينمضوزرينماحمييإنابطالحول

الذيقتالونفسفي،ءليهاأح!اطإا-نمحاول،،ببساطته

تشاركاته.،فبسقطونبثلالقادمالزمنتجاهؤيهيندفعون

المجىدةالنماذجهذه..هميالوالخما-علىالسميرصرعى

وافدلايوالرافصالصميط-المصريالانساناشح،نلكل

ذاتمغلقفةدراميةاطرفيخلقهايعيدانيرلمدخالأرجي

فيالمحافظةبالقيمإةتدؤء،معقدةنفسي"وتإراكيبابعاد

الصديدالمعدتدينكمما،الثباتنحوالصريالانسان

اسإالضإهذامنالنقديموقفهطرحعلئؤدرتهلعدم

اياهممحرضاالاماماالىفعهوديرهتطوومحاولتهقاتهومخلو

بينالابد.يالصراعانه..المعرفةعنوا!لنبحثبالشك

الناج!"المحا:ولةانتأكيإدوبال..غيراتوالشاضإوابت

دفعاالتغيرا.تهذهممنوالاستفادةاتثوابتاهذهلكسر

بالضقىاطالاتحدثلن،!المستقبلافاقنحوللانسمان

:الثكثالمحاورهذهبينيربطالذيالدقيقالخيط

.الوجى-دانداخل،المرتهـقبالغدوافاقوالمتغيرالنابت

بتأكيدتكونولن،بمصالحهطبقياووعياالمصري

لتسلحالخبراتوواءلتجارباكلنيدالمزاربضكرالاكبدالظ

،حتىالحضاريوالواقعحرالانسانوالتارحادعلميبوعي

ا"يفجرتحريضيإ،وجهل:الثوريبوإجههالمسرحيتالق

بؤاًانإظرواعلدةالر!قرإعلىواعيةقدرةمنالانسانفي

حولهاوالتي-تراثهابكل-اليوميةحياتهجزئيإ،ت

والأأوان،الخطوطثابتةصورةالى4ااسكا"بكافالقهر

الانسإانويسسعىالثوابتوتسقط..رلسهإالممأقدرية

اجلمنكلة6اكحياتهصياعةلاعادةالبسيطالمصري

المرتقب.والغدوالحريةالقمةواالبسممة

لقاهرةا


