
برم!نليهديكنرتاكد

...أ!وبإلاولمسوث!!كقيبحنه(المود*)أ!ء

..غضب.فيخلفكانظر-ا

-قيقةهذه.الفراغالاالؤاغ!ديقومانيهكنث!طشلاانه

ايضا،ان!ثم.العربيللكلمرحدراسضة"ضتصاحبناانيصثابتة

تطباصاالخلقفعملية،معينزمنداخلشيءالاايجلديمكن

وغاية،3هدؤوجوديتطلبكما.وصورة،خامومادةصانعوجود

الذيال-اصرذقكهووالصانم،مبررؤبمونعبثايخلقث!ءلالانه

ذلكانه.الاولىصفننهاعنالاشياءلتعيبرهائلةطاؤيةيملدك

شهثأشهاليستخرجببعصبعضهاالعنافريخلط:الديالكيماوي

الشيءذلكف!اخاماالمواداما،كانبمالهعلاقةلا،جديدا

.المقترحةاالهئسعيةوالاشكاللصوراوؤقوالتشكلللشولالقابل

شروطبالرورةيراعيانبدلاامربياالمسرحعنالحديثوان

اخلقو-دهكافيالهش،لعربااممرحييناو-ودلان.الابداعوإالخاق

الهربي،والمعمارالهربيةالخامالموادو-ودمنبدلااذ.امربياالمسرح

بالفهراتيزخرالعربعندلتراثاانو؟المعروف.العربيوالمضمون

انالصراعكما.الحادالدواميالطابعذات،الانتقاديةالشاريخية

-ايرفافيهمهو،بر-الدراميلفعلالت!يقسأد-!ادثرطوهوس

الممشقي-نجبلان-الحلاج)الفرديةالذاًتمستوىعلىذلكسواء

أ!جماعةامستوىعلىاو!الروب!بنا-العبدبنكلفة-ادمكلوردي

ذاتالحركاتوكل-اًلشيعةسا!وارج-القرامطة-الزنعأئورة)

فونالالمافك!الىمشركاي!هائعبمايخالفوهو(الثوريالطابع

دريةاةا.وانبالقدريةجم!منالسنيالاسلامانيفنقد.فعجرونبدم

إبدلنيا،للحكماوالعلويةللقوىسواء.ا!لقتتجما!ستسلام

المسلىم!لانذلك،الباطنيةل!قوىاو،الارضعلىالالهيحةالقوة

شيءكللانذلك.حول"مامعطلقتوافقفييعيشاعتقادهفي

.للصراعمجمالىولا.سلفاومكتوبمقدر

لاةالحجداناذ.عربر!مرحلخلقتكفيلاالفامالموادولكن

ىا)لة!لهاالانسانيدتتناولها،لمماحجارةالاتبقىانيمكن

..طبعا-التحويلهذاويتم.تأطراومعابدالىاوهراماتا

المسرحفيالابداععننت!رووعندها.مصمهنعسيتصيفىوفق

الاسئلة:ب!دهنصط!مانبدفلاالعزبي

استجدماالىننظرهل'نبدعانيمكنمسرحيشكلايوفق

الخلمفأالىننظراوأتجريبيةمسرحيةاقجاهاتمنصلنا

والكريالادبيكرالناونتاملال!فالىأالبعرفرجعوئلهم!ا

ف-سيوامف+-ارورس+"لونواثروحكاياتمقاماتفبرقجد.لافاننا

فهي-للتمسرحثابلةكانتوان-.اثلياءوهي.الافراضمختلف
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،لطوالواناصمرحيةشبم!اثممالا.فنيةنجدقدكما.معرحال!يست

تجمعتحقيقوعلىأروالصوالتشخيصا!مرداعلىتعتمدالغرجة

هـب.هذانرى.مح!دزمنيظرفوداخل،عاممكدف!احتفالي

الاشكالفهذهه،زيوالتهوالسامروالحلقةال!لوخ!يالقوزالقره

الفنيةااصواماثداسةومن،للكلمةالدقيقنىبالمهاامم!رحالي!ست

ذلك.وروحهوعقليتهالعربيالانسانطبيصةفهمعلىتساعدناؤء

ذلكمعولكنها.الشعبيالوجدانا!ذهااتفاليةصيغلانها

لانروهلهالاالذيالشيءإ.الشعبيةالفرجةمنالوانمجردتبقى

كانهناومن،-المسرحفيالانسلاديكراثااىاللتطلعبديىلأإرون

الىالنظربينيزاوجانا!ةالرأالمرحلةفيالعربيللمسرحبدلا

صورةهونط!كمافالحافر،الغربيوالتراى،ابهربيالتراث

كانالممرحيألمأضيأهذاغيابفىو،الماضيمنمشوهةاومنقحة

مانتمثلانلثرطعلى،وا!كنصلناماابىاالنظرانستريانبدلا

واثد.مهميزحضاريواثععنتكشفجديدةباصباأناونهوانناص

العمرفيوذلكالاجن!بيةإالثقافاتعلىتفتحواانللعربشق

المعدفاليونالي!ةمناحعيرنقلواالترجمةطريقمن.العباسي

لممثلااليوفانيةأالفلسفةمعأماماهمفيوهم.والسريانيةوالهئدية

يفرفهاالتيوللمتطلبتاهمتخصعجعلوهامابقدرلهايخضعوا

ؤكروهي-البونانيةالفلسفةتحولتوبهذا،الاسلاه!العربيالواقع

متميز.طابعداتاسلاميةفلسفة؟الى-ماديوث!

خلالمنالانساليالتراثمعقديماتعلا!واقلدالعربكانواذا

العربيةالثقافةقمثلهاراسخةمنطلق!خدلومن،معينمنظور

الممنظورفذاالىيفتقر،حاليالعربي2المسرحفان،الاسلامية

هذايكون5اًسهااعلىالتيالارصي!ةمفت!قداتهكما،الواضح

نكلية،بلاعونوعندصأ-!ريةن!ريةبلامسرحمو.التعامل

ءويملكمامنهاخصوصا،لكقصبحفالمنظرإطتكلفان
الاقيانيمكنلأ،رايناكم!ؤيلافياع..وجاذبيةوسحرابريقا

الظرل!فيمو-وداأالعربي)ابهزحكانوفيلكالزكل-نداخل

لصفوعئدم!.ئابنةعي!نيةكحقيقةولشنفقطكمثنروعا)حافر

نانريدهومساسيإرونماباعتبارالاذلكف!(بألعربيمسرحنما

مستقبدلا.يكون

..المرحسيالانبهارضوءإيتجاإربنا-2

الحضاريالانبهازالئربابهلاتجاهمصابةانهاالناميةالثولآفة

ناالمعرولىوأ،والفنيةوالادبببةالهلميةالمجالاتكلفيتلقاهالذي



اونطئيامؤقتايكونقدالذيبألشعللويحبهاالارادةيقيدارالانب!ا

،حرهـةبايةيآنيلا،فاهفاعراإسدوهايقفالفرديجعل!و-

والنظر،بالاكأملجمتنىانهوفهلىمن-أتبهانيطنماواةصى

والظواعرالغرينةالاثياءاماميصيبنااني!كلنضعفاذنفالانبهار

لافه،الأتفيأءمعاتسط!!لضعلالنى،نتيجةعادةيتموهو،الخار!ة

،هءصاو،الخارجياهابرهاتجاوزوحاولناداخل!اوغضاحدلو

مرقي!-ةوانها،منطقيةبقوانينمحهـومةآلاشياءاهذهانبشجد

قعو)لية.سداجةبهآرالايجعلالذيالشيء،ة%موضوعبشروط

الانبهسارهذامحتصيئ-العربىللصرحبدلائنولقد

تت!لاووعىأنذيآلصوفسيالعشقمنبنوعيصأباًن-العامال!ضاري

المىزة.هويتهاعن-مرحليآو-نهانيافيهوتتخلىوتمنىالذاتم!فيه

اتعالفابدايةفىخصوصامنها،بدلامرحلة.ألاننها!كاناولربما

قرنمنالثرلأن5صرواقد.المسرحيسمىالذيالفريبالفنبهذا

العربيالانسانيسردانبدلاكانتذلك،للممرحاله!بممعرفةع!لى

نا.والاجابالانبهاراحك!كل!يودمنفسهلمخلصتاو،ءريته

افتراثالانسانيمعخاصاتعاملاتفرضلراهئةأالتاريخيةالمرحلة

ةمشروبحسابهفىيضع،وراشداورزيناواجمانعاملا،العام

عفصدةان.اخرشتقديدكليستبعدولكنه،ثروالظثير"لظتبالل

ةوضوحفياذمقد*هذهوتجد.دناولاابادات!خانيمنثئلأالنلقص

هـكط،اتجديداالىالنربيةبالم!واتتآخذاتيا!تاباتبعض

الشرو!مراعاةغيرومن،للنقداخضا!اغيرمن،لمحاوتروج

.الوجودالىاظهرتهااليوالخلفيات

االسرحية،اراتالتيامنكبيرةمجموعةالفربيالم!مرحعرفولقد

الروافدوراءونجري،!صلثونآفرءازخننىجهلمناالذياشيءا1

ادرابة،اللفنونالاساسي!ةالمباثىءلناخذالنبعالىةمودان!وض

الطبيبة،االواقعيةلتفرب،الحديثةالتياراتهذهجاءتولقد

اتخذالذيآلهمرمقتضبتمعيتلاءمجديداامفىماللمسرحولتعطي

نظربتمنكلفيتتمثل!،ثلاثةمحاورا!يالتئظيرحيثمنله

والشبهرية،،السوريانميةظكلتوهكذأ،ودارون،وماركس،يدفرو

ا!"سعلىتقوآال!تيالمعاصرةالاتجاهاتوكل،واللامعقول،والرمزية

الحربانافرزتهالذيأال!ياسيالواقعوعلي،الحديثالفكر

.الالميتن

نءال!ثبراؤرزتا&!القديمةبألقيمالمامالكغرذحمةوفي

الا"،موتشعآرقبلمنظهركم-،،المؤلفموتشعارظهرالو،لمرت1

هذاتجهلانحاولت،م!مرحيةفرويدعلىالممرحفيهذاظهر

التعبيرإسةودمائلهير.دكانهباكلتناروذلك،الادبعنيستقلالفن

،والضوء،الرؤلصو،والايماءالحركة!تتمثلوالتي،المتميزة

؟لادبل!اعروةلاالتيالاخرىاًلسبوغرافيةلصناعراوكل

اكلمهة.وا

،اكطوروهداالاسته!ارهدالهيكتنلم:المسرحانوالمعروف

.كاستونبا!يقولكما.ؤواةالنصلان،المرحياكصخلالءنالا

!ويوربيد؟سوفوكلإ"!اتمسرحيىايونانيالبم،ورشامدلقد

جرد5واص:حتحينبعدانتهتعروضاشاهدإند،واسخيلوس

،الذكرياتهذها!عاببفيالذيالزمنبغعلتلاشتثم،ذكريات

-مكلاتبوا،اتنصوصفيانمنمثلةاكواةهذهبقببتذلكممواكئه

وعروضاجديدة.جد-دةلمارالشطبم،زماناوم!ال!كلفيتزرعان

حاولولقد،مخطبريء:الدممكوةلدنسبتالثيمآدتوان!نانوان

انربةفيا)دءوةهذهاستنباتعاىيهملانالراعيعليأدكورا

المتقدمةمرحطتفيعرفالمعريالمسرح؟اناعتبارعلىوذلك،العربية

اورسحهذانفس،الارتجالعلىيقومالذيالساذجالمهرحمننوعا

وا&شيرالبيضاويبوشعيبمنكليدعلىلمغرباعرفهالارتجالي

ويحدئفا.ال!منلإ:!ىرشب!دعلىالجزالر!عرفكما،الطح1

مصرح،الدراميالفنفالهـامراحلث!هناكانالمسرحيالتاريخ

الذيالارتجالانيطمما،اخرجمسرحواخيراالمؤافومسرحلممثلا
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-الا-راجوان،المسرحتاريحفيقىمتقدمارءلمة5الراعياليهيدعو

الئصبربنالعلافةليئظمالا-ظهرا!-بألوءوداء'دأاحديثوكلو

ديكور،)آلا-رىاإس-ئوغراف!يةوالو-انلالممثلوبرءن*هـةمنمثل4وا

ا!-ىالراءماعليالدكأوروينسب.ثلأج!جهةمن(انارة،ملابس

المر-جا"!االكوميديا)كأابهؤيودلكالتصبت!جاوزالقولآرتوانطونان

بهتوان3؟ابفيم3891عغال!لاتهذه.ننرتوقد..):4قيول

آرضويدعووفيها(اليهيربووما1،-سج1)آو(ومضاعفهالمسرح

لفةهي،خاصةلغةعلىويعتمدا،كتوبالنعىيف!مسرحالى

ماوكلوملابسورفصوموس!يقىحركهءن،ذا-4المسرحيا.رضا

اما..و"ؤثثهفلنعده،يتكلمأفراعاهذاؤكداع)اسرجافراغاملأ

ارتوفيخقره،وحواروشضصساتاقصةعاىيهجأمداتذياسرحا

واهـداءوالمجانببنوالبقالببناللفظببهبنءمرحوب.مببهالاحنلاةراشد

لأ.ا)(شهرلا

جزيرةبمسرحقافرائنفوةامسرحالىدعا'ةديارتووان

.الىمموعمةئلالو!علىلمحالما!انالذيالمسرحهذا،بأاصي

ءلمىاسإساالقاتمالفربيالمسرحعنطبعايحضلمفوالذي،ظورةوا

كانمايقدراللفظعناقشلييدءالىلمأذنءمو،الكلمة

،كصورةالعينتدر43،حسياقبصاا)كبإسةتصبحانالىي-.ى

لمرحالأوللبب!نفي.يقولتجدههذأوفي.وتراقيلنصوتوالائن

الكلإسةبحذفالامريتهدقلأا391آصلآنننرهواههـيالقسوة

"12(.تهديباالأحلامكللهااضاالاهىءاكلصتاباعطاءبرلا)ضاقة

ولئن"تقولاذبروجنفييفالأرنسيةاك،قدة-ادكدهاكميءؤفس

اهى.ماعليهاانكرالنىاللغةفيترازالاصاوال!!رارتوادعى

نامطلقايرمكنلأاويعنيلاهذاانالا،الممرحمجالفيالاولب

فسرواهذاممنالن!دمعظمتوهمكص،عامةللعةيتن!رانه،إبني

الدكورديهسقضالخلطهذاذفس.)ك!(سحياتفسيراالأحهداز

اسسحبماالنصضدكانارتوانطوناننآعتقدعندماالراعيعلي

افادثاو"طبيقية4ااعماالىنظرياتهقئخطىانحاولناأحنواذا

وذلث،المر-يةألنصوصامنييرةمجموهـةدعمنهاتجد

مسرحيةاخرجفقد.م2891سنةاس-4الذيإجاريالفريد،صمرح

السو!دي4كاتبل!احام!ا)و!سحيةكلود،يللبول(الظ!هـةاقننسامل

الاطف-،لقيةندءئسإ)هـرحيةآخرجكماسراندبرجالكبير

مسرجيةكأادة4اايرضاهوبمورهزام53-،فيتراكا.وجيه(الحكمزهـام

والكاتبلث-لميالأنجلإفىيفاعراعلىتها4كتاؤ!كاعتهداسنسي)

فسبالديفرو-وفىسكيابوفونياالم!رجانكض،ستندالالقرنسي

افسربةعما*ااخرجؤقد،اكصدتاتوريةبتجاوزا!ولاليهه

ا،؟دو!وستالدكتورمثل،مش!ورةلراميةنصوعىعلىبناء

نايع"قد!و.ديلباركاكالدرونالاد:انيللكاتبكستئتانوالاءر

ام!انياتبطيلانهذلك،غنيامنجهاثخلال!دالمسر-!ىالنعي

وح!اهيالضع.فةارنصوص)يهول.المسرحيللاخراجهائلة

تمثلالديمةالنصوصيكل،للتث!صواحدةاءمكا،-ةا.فصيئاد!

دؤتحصىلاكننباان،مثلاهملتخذوا،عميقاكهفالنابةبالئس

اًن!م!-جهتهمنكل-الاسأفذةرر،يقول،لثخصيتهخصصت

،متمردةواخرىبائرة؟مادجلنافيقدمونا،وضوعي!ملتاكتمفةوا

له!الواؤعؤ!ولكنه.اخرهالى..هامشيةواخرى،ءا*زةواخرى

.)4((ذ!مناكرالنصلان،!االموضوعهمتاهناك

الطلميالمسرحاواالفربيالمسرحفيسواء-اًلمعروفالشيءوان

ذلكمعالت،ملركاومهميزمعينا!ملوبلهمخرج؟لانهو-عامة

الممثلداخلتصيك،وفيالمخنلفةبابعادهاالخشبةأتشكلاالذيالفراغ

بالنص،ينن!سكمنفهناك،العرضيمثلهالذيالزمنيالفراغذلى-ك

الحوارإوتفجبرالمجردةمع!نيهوتجسيد،البعيدةسبراغوارهمحاولا

وقطسيننه.حرمتهللنصتراعيامانةفيذلككل،افيهوالاحداى

كبم،وبراك!همنذكرانويمكن،،النصبخدام"!ؤلاءسميوؤد

ا(!عرحاتطلنات.الاسبقيةيصيصوالثانيالصتفاءا.جوفيهولوي



الثروط-هتضتيههـاوفقللتكيفزابلانهاساسعلىلا:صوثظر

للنص،قتي!امؤلفانفسهنصبوبهذا،الختلفةلسينوغرافيةا

الايطالي،ادياادولفمنهمنذكرانويهكن،المرحخدامهموهؤلاء

المخرجينومن،فرت+امنبارولويوجان،انجلترامنبروكوبي!تر

الش!لعديرنكزالذي،لصديقياالطيبنذكرانيمكنالهرب

اهـ!يسعى!سحهلانذتك،المضهونعلىركيزهمناكثرالمسرحي

يههلفهوذاكا-لومن،الاولىبألثرجةاذفنيالاد!شتحقيق

ملاذ،لنصبابطامريبقىوكنه،متقدمةاسأليباستخدامعلى

.آلمم!رحيالنصفيبذاوالظليفبتجاوزيوماقالانلهيسبق

رر!بلبأتفةخطيرةتكونانبدلالسواتاعدهمثلوان

،كو،ن4خوطرإقنانتاميزلناماواتخصوصا،العربيالمسرح

ةت-د3؟انوا؟بتفيوزجمالبحب.اً،وروبيافالفربا،متميزةلراما

جمذرجعلتهالتج،الضاريةبتحمته)مظثراذأكيغعلفانهادألف

ايضمانىيجةجاءؤ*آثؤلفبموتالقولانكما.القديمةالممبكل

الانسان0اما6ضويلةتارتخيةحقبةتغطيكأمسر!نصوعيمن(تخهصة)

!ؤ!له-بعدالحقالمسرحياكأت!يفبرف3آالذيوهو-العربي1

ونفياله-ررمباعداميطالبكمنيكون6المولفبتجاوزمطالبته

4.مسرحب-ركةقيلآميمتنلايخره،ومنا:صا!وفالمسرح.النفي

..اللامضلاوالمعةولابينمسحمنا-3

عاىإقوتم-الانبهار4اصآءظوهو-العربيالمسرحانبهما

الخهيناتفياكلآسشغلالذيالاتجاه،ذلكالمرمعقولااغزاءمقاومة

رب.المسرصبنالكل!نفو!!السحرمفعوللهكانوالذياسننيناتوا

مسرحمو.آفعربيالمسرحعلىخطراالاتجاهاتاكثرانواعننقد

م!مرصقيومدارساتر(هاتعرفانلهسب!الغربلانذلك،اللاعقولى

مسرحاي!دوعلى،آلمرحامفهؤمتحييرعلىاق!تصرتاوالكنهبما،مختلفة

كلالضمبيربة1ظ!رتوهكذا6التارتخيالوا!عمنقربااكثريكون

كابةاىادممتاننيوادوريالية،الرمزيةظهرتكص،،أا!انيا

دتجدبعآىعماتزدالاتجاهاتهذهكانتواذا.للم!مرجآلية

حاشللانهفىآن،كنهالمرحفربالىسصقداللامعقولفانالممرح

والفنهةآلىظريةال!ثائميصموان،الاساسيةمقوماتهعنيجردهان

طبيصت---4اءوار:امننئىفسد.-"بدوةيقومانإيمأدنلاالىنى

مناج!اةدمبممن4وجهلوالتبلئالتوصيلعلاالقاتمةالاسأأسية

ثرثرةم!ردا?:5اةدآ،والمعنىالدلالاتمنفارغةوكلماتذابة

منوهي-اضضصهةاانكما،هاللادوحيا!اكأ؟تكس،فارغة

صالاتضاهيترفىعتقد-لمسرحيةافياًلاسأسيةالعناصربر.يئ

المحكم،الن!.-مراالنه،لىكذلكفقمت!اااذ.(تفتيت)عملية

مااهموان،النة-!علممعاداةعلىاساشايقوماللامعقولم!مرحلان

ار-!ذيارر*،رة3ألمذافقد!هو،؟الجدإبةالش!ميةهذهيميز

،كهاوفبابريتهالماضيغببنتي!ةوذلك،وذاتيتها،قيهاهوا!ا

واوجوهعدةوريه*بحواحدةأعملة)وهيالشخصيةهذهان

2رؤموبرتاوميوسارةمبرتأومبو*!مثل،ارقياماتحمل4سعخ،عدة

(لحدثاإ)ماا.ل،وفعكوا(الماجالبةاز)في3رقموبرتاوميوس

"حاغالباؤهو-المسر-جالغنلفيامروريوةاساسيثرطوهو-

ا-دلال-يث(غودواقئطاذفي)مسرحيةفيكىاوذلك،كائبايكون

،ا+.ودمعب:ةنقطةمنيبتدىء.سكنا-لحثرإ(1.يحمثثبعولايجيء

ة.د)اءمالهجي!همءت-مكويووصدن-(وبهىذاًةسال:مافجالي!صا

.(اللاممرحية.لاولأاأرح!ية1

إظ!ر،!ماالعربالمسرحؤ-.قولىللامهاصداءاو!دناوتدو

بألسميو-!والذي،المطلقالفراعيمثل51ذيظارالا!خدلمنهذا

اللعبوفيل!الملامحالغائمةالشخصياته1فييظهركماا،الوصودي

عر!،واذا.الدراميالمراعوغيابال!دثل!كونيةوفي،اة-ةابا

الفررمدىندركانأامكنناالممبرحلتحطهبمج!اءت-ركةإللامعقولان

لا%اذلك،4بالناذجراءالر؟يمنبأاصحيلحقانيم!ىائىيا
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الرجوععدىوسحعه-ل،بهدنبنهلمالذيالو!فؤياسرحات!دم

سنكلونوبهذا،الامامالىبعدنتقدملمالذيالوقتؤجالخافالى

لععم.اباعدامإطآلبن53اخرىمرة

وفربالمنطق،الضلمعاداةعلىايض!قىمقدالمسرحهذاانكهسا

وهـو-الم!ن!قرجلنجدليونسصكو2الخرتيت)مسر-ةففي

بشكلوداك،المنعقفساداترعلىيعهل-المرحيةفىشخصبة

عندالمنطقيالقياساناالمعروفو،لسخريةافيءمعنكارإكاتوري

المقدمةوان،ونتيجة!دمتينمنايحىدثجةمنيتكونارسطو

دو!،النتيجةأالى-مضيوبديهياتمسلماتمناااساستننكون

:هذالمطقهكنىجاتاليالمثالارس!واعطى

فانان!سانكل

انسانسق!راط

فانفسؤإطاثن

كالتا)!:.وهوارسطومثالعلىقياسأآخوبمثليونسكووي،تي

فانيةالقطط!ل

ف!ك.سقراكل

ق!.فسقراطانن

الفىيلشيءا،ق!الىلعورياالمطقفيقي!لقراطفمى

الرياضيةابديههاتايناقش-ونسهـونجدكما.وشكليتهفطدهيرظهر

خصوصية.ددوسأتلظجاعنالتيفالتلميل!،!لدر.ة)!سحية!ي

لانالطرحوذنك،افطرحبعملياتالقيامعنتعجزولكنهاالجمعشتطع

الذيالوقيتفياحبراث!ءمنآلاصغرلشيءاننقصاني!ةضي

فامدأا-.نسبيةسألةسوىوالاصغر،ألاكبرإفونانيمكنلا

نايجيزلأالذيالقاتونهذا"الأوإةقمانونلبمراجعةافلامهقولممرح

يكونانيعقدلااذ،واحدةهويةمناكر!اخداامفف!ات-مد

بألنسبةيذكرانيمكنا!ثيءنفس،اكفتنفس!وفيرههوا"رء

مكناوهكذا،ابمسعبناتهاالالسباب-سبطالديأا-بنيةالقنونا

غيرفيت!هروآن،شيءلامنتنبعان:المسرحعولفيللاشياء

االذيالاوروبيالضربواذاكأن،مبر!غيرمنوإتشفيمقصات

وسائلالىتحولالئميبال!لكفرؤ!دكونيين-وبين،ناراصطلى

فيال!قل1اتزلتالننن!يرعصرانذلك6حقهمن!فهك-للدءار

علنىللاستدلالىوسيلةالعقلليجعلديكارتوجاء،ساميةمرتبة

.المجردالصلوجودامكانيةفىكانتثيماتواكن،الوجود

الطملعنهالذيأوالدور!ويديدعلىالبافتافعقلةثفاف31ثم

،جطتغيرهااخرىوعثراتالاسبابهذهكل،بأكملهامدنند!رفي

توجيهعلىالائلةوبقدرلأتهبالملمايمانهيفقدالفربنالانسان

اللامعقولمسرحنشاالبينةهذهداخل،سليماتو-يها4الانسافي

مفن،المفالغربيالواقععلىالتمردبوالزتكلنتال!وافهذهوداخل

فاننا،الاخرىالتيارانمنسرهاوالننيارهذايجرؤة!اوء:لححا

تهمميزايعملاللىيالواالعهذا،العربيالواقععنالطر!!شض

،ةحضار-(تخمةلمنحالياتطنيالفر-.ىنواذا،الظصة

واذا.الحضاري"التغذيةفيمن؟فصدمانيذلكمنالهكسعلىد:حن

فانعهساستعمالهااساءلافه-باامقلكفرقداافى(الخربكان

مننتخلصوان،.الاسطوريبالفكرنكأرانيجبااد:ابالنسذبة

السباحةوان،المضلنإالوااقعنوج!وان،الغيبيالضفير"هـس+يات

العرو-يالواقعحطعنقلقثيانتساءلتجعلناولاللامعقتيارؤظ

منبسديتحررلمزالامالعربياال!فكر1ان.اًلمعقولمناحالمضا

ضحيفة،زالتماالنقسدحاسةان!ا،الانحطاطع!ودمخلفات

محطماامربياأالضلافيا&طقكانواذا-كليامنعدمةمحنلمان

مرةنكونفات9ب!العقولاننادي!ندما؟تصيمهالىاذنالداعيفما

العدم.باعداميطالبكمناخرى

لانذث-الثكلفي!قظإ؟هنلاالامهةولاالمرجاؤخطر

ؤابن5والاصداثواًلناسالاشياءبءةرءعااديءةولوعوسح11

كح!-تسورثا!ةوساليركبانبدلاآهدماصوؤءومنالت،رإح



بعضتمهزتااًلتيآلعالميالمسرح3ليفعلهماوذلك-الهدفذلك

و!الءخ!بل.الفوغلالىاخرىتجاربعمدتببخمابالاتزانت!اربه

بعسادوااالثصخصيةقصيممجبرديكونانمناءمقاذنفالفس

المن!قونبذالعقلضربفىموجودفهو،الحدثوتجميدالصراع

فيايضايكمنكما،الرياضي1المنطقدرجاتهاعلىلينجدالذي

بالغربةوالعزلة،الانسانعلىوالحكم،اطلقةابألعدمية(،التبشير"

اصلللتبىوسيلةتكوناناعناللغةوعجز،الحوارباناءوالقول

الانساني.

الكتاب1منغيرهوعشراتسالحكيمتوفيقاستإبواقد

م!رحيتهقىباءندماوذلك،التيارهذااًرى-لمرباالممرحيين

و*-ود)عنقئ-دثطويلةمقدمةابهاوجعل(الشجرةطالعيا)

ثءعبيموالالىرجعفقد.المصرياثسعبياتراثفي،للامعقولا

كلماةء:تقول

الشجرةطالعيا

بقرةمعكلىهلى

وتسقينيتحلب

الصيعيبألملعقة

وهمهمنييعودانالشجرة!معدلمنإءكنكيفالحيميتمىاعل

للامعقول،منا.وعايش!لالتهب!ير1مناللونهذاانالىوينت!يمأبقرة

،وتوفيقالنربيينمنالاتجماههذاالىاسبقالمرب!يكونوبهذا

كاداةالرءزبينيم!زلم-هذاالمتسرعاحكمهخلالومن-الحكيم

السريا!ةاوالرمزيةويبن،والفنونالادابكلفيلفالعةفنية

وا-!مةينةفكريةنظرياتلهـطومدارسكاتجاهاتالانطباعيةاو

التهبيرهذابتيميزلماخرى1جهةمنانهكوالأمتميزةفنية

مجتمعفيةش!تفكريةنظريةوبينالمنطقءنالخاليالساذج

ركائزهالبرجوازيالعالميسلبانفحاول،عقلية(تخمة)منثماني

والكنولوجي.والطمالهقلفيوالمتمثلة4"بالالى

علىبيرالنعفدااعتمدانهسنجدفانناالموالتامكانحنواذا

وجودذاكيؤكد؟الانحتاءيعنيالشعبيالعرفأفيفالطلوع،الرمز

الىاالاسفلمنموجهنداءانق!اك،لاطاءرمزهياله!لألبقرة

الس!اءاهلامنواصبحالغنىادركآخرالىفق!يورجلمن،الاعلى

علاقهةلااذنوءـدا،و!زمامالاعليهك!رحلوبيلببقرةءإيهينعمان

يفومواليم،شيءكلكفبلكر9هوالذيالنربيباللامعقولله

ى51نظرنااذااما،الوجودهذاعنلالممنىغيابعلىالسالسا

ياتلمالحكيم!قيقانسن!جدفانناا!ممونحيثمنالمسرحية

لسابقة،اا،عمالفيالمتمثلةمهقوليتهيهعمانيمبئجديدبشيء

وبيىنوالمثالالواقعبين.الصراعذلكجلإيدمنتطرحفالمسرحية

والذيالماديبألممنىالولادةوبيسنوالفنألفكرمستوىعلىالولادة

،وهكذاالحسيةاصورتها!يللحياةرمزاتقفالتيفهي،المرأةتمثله

!لوإشهرزاد(بهماليون)(سرحيتياستمراراالمسرحيةنعدانيمكن

ودلى،لمركبالرمزعلىالمرةهذهاعتمادهفييتهشلبسيطفارقمع

امرونولوجي،الننسلسلخارجفيهالاحداءوترتب،الزمنمسير

اخلاتدابالضرورةاوجدلد،بعصهامعالأذمنةتداخلانكما

ومكانزمنقبئتدورالمسرحيةجكالن!المشيء،امانحيثمن

و"لأزش"وا،شخصياتأ!ورافيتداخلمنالاحلامتقعمهبماشبييعن

والامكنة.

جعلهاللبمهو،متقممتاريخي!رففي.الحكيمتوفيقمصءوان

يقف،مب:"زمناق!فسهوجدأنهذلك،الئربامن*نب!ارموؤفيقف

منهائلىةمجهوعةالقربياللافقفيلهتلوح،مصلمسرحيفراغعلى

!نتها،علىعربيةنماذجيو-ءانفحاول،المسرحيةالتيارات

جوبانوكان،متميزةهويةعنلهيب!ثق!لقالحكيماعالثىافلقد

اعطاءذلكوراءكهيقصدكاناذ.الشبيةا!مرجةالصيغمما

يقول،الغربيالمسرحممابالترالىشبيهامممرحياتراثاالعربيالمسرح

كسلضهالقلقمةرحلتيدرائ!!ا،ااًلمنوعالمسرح1مصةفي

064

الفجوةبهشملءالىاسارعانجنونيقلق!ياحاولفانا،الء"ات

الادباقطعهابرحلةسنةثلائينفياقوموانوجهدياطانيقدرعا!

فق!وبهذا.)ول(سنةالفيفح!وفيالاخرىاللغاتافياهـرحي

شحبئعا-،اوديبهلوأاكهفاهل)مسرحيةال!يكيمتب

الوا،ميةطريقةعلىلمالصفقة)كتبكما.القديماليونانيالمسرح

فم(لكلالطنم)و"اثسجرةطالعياأمرحيتيفياما.الاششكية

ممهيكنلملحكيماندرلهـبانهنا،وفنلامعقولايكونانحاولفقد

القلسفاتهذه،واناـمعينة!لسفغهوليم!الفنيةالمدارس؟نيعر!ان

وانهاخاصةواقمتصاديةوسياسيةاجننماعيةفىوفوايدةبدورما

فبيفنجذرةبذلكوانها،معينةانرمانؤ!معبنةبيئات،فرازات

نايمكنلاالموضوعيةشروصاعنابعادهاوانلمبلأالاصترشها

مسرحي3ترالنا3يكونانسوىاذايىيكنلم،لموبهاالا-وودي

اتراثعناممان!حيةمناختلفاناقراءةالامممنلغيرناما3

النوع.حيثمنعنبمايختلفا!فيجبالغربي

الطيبتجريةتننجممماالقلقوهذاالحيرةهذهنض

التاريخكطلنوعهافىاتئطىمسرحيةاعملاففمةقد،الصديةي

مولاة)الايطاليالمسرحمنكلابوابطرى!د،العالميانرحي1

(والمسرحجونسونلبنفولبون)الأدجليزيوالمسرح(تكنلدونيال!د!

الفرنسيوالمسرح!لنوفيلاحمقويومياتالعامالمفتمثى)الروسي

لساشااءوسؤتشونلرينيارالط!يوار&و،5لموليرالازواجطوسة)

ىسعإلىيصلانالى1الصديقيبألطيبالمطافويهـنتهي!غيضتري

انتظةرفيأظم!د.الست!يئد!بداتةؤ!وذلكاللأمعقول

دونسكو؟أمنه،اتخلصكيفاووآميديه)"بيكيتلصمويل(غولو

طريقعنوذلك،العربيةالمفربيةالربةفىبتاصيلىحاولولكنه

وان.الجديدةالبب!ئةتتطلبهااليالتغييراتءنسلسلةاحدا!

الش!لسوىتقلانيم!الافانهناجحاهـانمهـالألاقتباس

!لاالاقتباسبئى"هذا4و،بميدافيبقىالحوهراما،لخارجيا

امربيةاالتربةتنبتهالذياهفللطبديلايقومانيمكنولا،مرحليا

العربي.والزمن

يمكنلا،رافيكماظروفهاويىمةوهيالفربية،الت!ياراتان

الاستفادةيمكنذلكعن،وعوف،العربيالمصرحالىبكملهماتنقلان

يفرضههمامعمنيااوافهـرياتتعارضلااك!ت!يات!"بعضمن

الا!فتاحاسأساذنهوالو،عطانقديا،،لشامل،التاريخياوا!عا

نفبذ"انيمكنلأالذيلعربياالتراىوعلىالفربيا!سرحعلى

كله.رفضه9وكله

.برتوهـدعلىايضاانفتاحناتمالحفهأريالانبهاراطاروهمط

!لمبمتميزاتجاهوعساحبعظيمامسرحياكلإافحنشفنا،بريشت

نعرة2رائهوتجاربهالىن!رئاولق!.القديمةالارسطيةالمفاه!يم

وفارر،بمدمنظورتنظرياتهلانالىمنتب!تغير،جامدةسكوني!ة

لابربيترمثلوذلك،الالمأنيةالمئةاليكابايردعاىتطورت

لانهاذلك،نيثيةليستافن!ارااره،فريشوماكسودورينمات

!حركانه،والجمودالثباتيمر!لا،والواقعالو؟قعمنمستمدة

الى!بتهخضعتفىقدوهكذا،الأسواالىاو،الاح!ننحولأبدا

واذا،والمل!مييةالتعليميةالىالتعبيريةمنانتقلتاذ،التطور

الغور/علىس!دركفلاشاالفمسينات.فيماتفبريشتانعرفنا

الذيلوقتافي،الوأقلعمستوىفلىحطيرةت!رانوؤلعتقد6له

احضاعهابدونلارأءاهذهثتبنىوءندما،سحنةبرثتآراءطلت

بهاستمرلوبريشتاننتناسىاوت-ىافانف،اكقدم!للاتظر

اوريالسيةالتطورأتءصعتمشياوذلك،!وبرماعلىأمهلأوجودا

.والسبعيناءوالستيناتالخمسيناتعرفتهاالتيولألاجتماعية

صياغةهبنيتعنخىاثنؤجعقلتو-سعلىبريشتعمللقد

وتكنه-*خرينعننيابة-يف!رلماذنق!و.الواقععلىاحكامه

علب4يخلععئمالعربياالمسرحوان،اككير(ثعليمهم)الىسى

ينبنيااًلتقديسلأنذلك،نفسهيكبكبذدك"نهالتقديسفنه!الة



يىمهوالصفببر1عنالعقل.ثلالذياشيءا،الساذجالايهإنعلىءادة

اءآراكأونودهذا،المجردةالاحكامواعطاءالتساؤلاتصماكةهن

اتباعسههـنإجصلالذيابشيء،عكسيةتانحأعطتقدادرإضت

مض4يصبحوبهذا،ذلكادكلالهممنبألرغم!بريثشتم!ننجبر9

ا-ىا(البريشتية11يى!سواانبعدمريدينمجردإلوب!االم!م!رحيين

يفكنمااقص!وان،ومقاماتومراقبوتعاليمشيخيا!فىاوية)

فالمسرح،سلفامرسومةتعاليموفقيشرانهوا!يديلاليه؟ن.

كائن.هوماوتجرزالخلقيع!نيوالابطع،ابداع

حاجةلمحيي!د.)م-ال!اهنةظروفه-نيالاوروجميالفرنيوان

،وحدهـ؟الاعلاموسالاخننصبعيمنذلكلان،تعلبميمسرح:الى

انهالوجمهـاولىايفتقركونه!يليستاذنلألغربيالالسانفد!فة

مناحداث،العالمفييإريمااماممبالاتهلأفيدل،التيريحستىلا

و!،كأالاتءلحودهوخارجب!سنهبعيدايقعانماذلكانبحجةوذلك

البنكي،وحسا؟وا!فالهوسيارتهبيتهمنالمنوناصغيراعالمهيعيش

4)ستتيحهصغيرهب!خلكلمنالعالمية3الاحداعلىيطلانويكفيه

علىىيتؤجالفهلىبهذاكوهووالتلفزةوالمذياعالببوميةالجريدة

فانلذلك،ايجابيؤملردايلهيكونأنغيرمنلالبشريةآلام

اب،*.سعاناللافباهـئازحزحةعلىتعملالحديثةالمسرحيةألا!اطه

مسرحظهروهكذا،يص!ماتجاهايجابلآموا؟فيتبنىوجطه

مجموعةظهرتكما،اوروباةدىثم؟امرجما5!ا!حياوالمممرحال!بننع

اجلمنوذأن،التحريضاساسعلىكلاتاك!الفرىمناخرى

،وذلكا+لازةوسائلالىالمعرحهذاويلجاااًأنائم،الأنسانهذاايقا!

الجمهوررشالىيلجاكما،للاعصابمثيرةصاخبةموسيقىءن

يكونوبهلا،السهياسيةالاغ!قيوادخللالهستيريالعراًخاوبأاسم

اسمهىلانهذلك،توعيةمسرحلااصتجاجمسرححاليالغربياالم!مرج

ءما"مواقفالحيةالاحداثمنيتظالغربيلرجل9يجعلانالى

شهساراتتحملمطاهراتفيواررهيربالاضراًبالقياميجسدها

ؤ؟متبروكلببثر(اتحدةاوالولاياتفخن)ف!سحية..ءهيئة

غولىلوزيتانيا()مسرحيةاما،فيتنامفيالامريكيالتدخلشجبعلى

د!،البرتظليهمارللاتالبشعالوجهعنكسفتفقدف!ايرساـبننر

.حتهـلأوذلكشدها1علىالانكوليةوا!اوم!الممرءيةهذهقمعت

المدياعفىالاخباريسمع،ايلاحداىهامشعلىالغرجمطيلانسانببقى

قدمتليتلوودجوونالانجليزيةإالمخر*"آنكما،بيتهاؤيمطمثنوهو

مسرحياتتجدالاتجاهنفسكاوفيبديعهحزبمنلهايا)سسحة

علىاساسأتقوممسرحبباتوكلها(الث!ر)و،!كوقاآه)مثل

،واضطهادأمئصري2وا،يز،هبتنامدىالصبضدالفوريالاحتجاج

والتسلح.اخوويأالتفجيروضداودوبافياالممالالافارقمه

اث.؟بامنهايعانيفمببرازمةتكلجةجاءقدالاتجاههذاؤان

عانتالتبمالثعوبهذهتجاهبالرزنبايص!ىانهباعتباروذلك

نظري!كعلىكلائمفانهالفنيةالناحيةمناما.ؤ!ائحهالاستعمار

بشقلطورتالن!ريكفذهولكن،وبريختارتوأطونانامنكل

الفولاهذانفس.الجديدالتاريخيللواقعستيعاباااكثر-جطها

نفسه:ليسائلحاجة!طفهو،العربيآلمسرحبعلىينطبة!انيمكن

سيجدحتمارانهالا*"بةمنتمكنماواذاونريد6ومالذ؟تصمن

"الراهن6الظريخيظرفنالمضطاباتيسننجيبهانيم!نالذيالمسرح

يركونانيمكنلاكماكهلميميايكونانيمكنالاالمسرحهذاوان

والا-تماعيالسياسيوا!ناالىطبعارآجعوذاك،ايضاتحريضيا

.جديدةمسرميةأفة2لراهناالوقتفييستوجبالذياتاريخيوا

تقومعلئصحيةتربةاطارفيالايرقومانيمكنلاالتحريضلإنذلن

"لسا!اتفعاالشعبيللتظاهرالةبرمسةا-احةوعلىلديفقراطيةا

حاليا،العربيالمجتيمفيلهوجودلاآلذيالشي،ألعموم!ييه

منتجريربدلاذلكق!بلواكن،الت!فييرإلىملحةحاجةاذات،ك

ولاذصهاالموروثالخراؤ!فكرهاسير!4ذلك،ولااالعربيالالسك

حاجةفيؤ!ولذلك،والتخلفالانصاطمن'برونا.ظويلةخلفهيجر
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اصباغالعطار،كطتهالذيالجرحتعرية،افنعريةاعلىيقومسرحالى

ة-الداصلىاهـودكلمنلعربياالانسان"حرإرعلييع.لمسرح

بر.هدةصخاصة!ة-وجودبتوجبا،ديالش!ولء،والخارجية

إلوقت.نفسفىالتعليميوالتقينالتحربض

..العربيالمسرحالىالطريقجمط-؟

نايهك!نجادةاب!اثظهرتالم!نر-!كعاتهذا.قلبومن

.وهكذاا"ئتظرالعربيابلسرحلظهوراولي!ةماتكارها.إعمالهطنفنبر

التىاتالمسر!منمجموعة-م6!ا،إسنةمنابتداءظهرت

اسابةمحماورحولجميعهاتلصقيوالتيلهاشعاراابحثلااكاتخنت!ا

مسرحيةمادةباعتبارهوذلك،العربياننراىأسنظهمافيتتمثلوا-سة

الدراميىوالبناءالفنيالشكلحيثمن-للاستفادةومحاولة،تية

علسقامتاك!ا،العربيةالشعبيةالفنونمنكيبرة!جموعةمن-

فيوابتشخيصالروايةاسضخداماطريقءنالجمهور.مخافبةاساس

ءراعطاءـامنوذلكاتظيرفيولاتبمطق!امتانها،كماالوقتنفس

ادكأورا.كاباتظهرتوهكذا،عليهايقومن!ويةركائزالمسرحيلفعلا

الطيبقنبمكما(المقلأد-لوواية11)لسامرامسرحعنادريسيوسف

مجموعةخي!منؤذلك،الكاملارررحفينظرقيبشرحالصديقي

اموميدبصا/الىالزاعيعبم.دثثاكما،الصحفيةاللقاءاتمن

تقف؟كهاوتباينت!تعددتاقدالاجننهاداتهذهكانتواذا،ارتجلةا

منتفب!.مشميزةممنرحيةلغةاي!أدهواحدواهتتداشهـايةافي

يكونونالمسرحيينهؤلاءوان،عامةالانساؤمروالترا!العربيالتراث

بتهممنؤفكرانويمكنا&هـبيالمسرحفيمتميزاتيارابينهمفيما

ا"دفبوقاسموعزالدينالطعوالطيبدإبومحمودونوسسعدالله

عندالممرحمفبم-صمفعرا!انحاولنانحنواذا.ارررا!منمحمد

احتفالالمسرحانعلىيتفةوناا-ميعا3سنجدهفانناامتابعوولاء

قيونالمسرحربطيحاولؤنبهذاوهم،عامجما!يريومهرجانشعبي

ضدهـةفييقولالمددي!زالدين،ا.امةااياديناعرفتهاشعبية

ا!جواالمؤلفيريدهالمسرحيالديوانهذا)ول(لزنجا)مسرجة

منحفلةكامةؤييطجماهيرية4فنيءفلةيكونان-ونوالفنوالممثلون

شتى.دلالات

.وا،حثادالتجمعوهىاللئةة!-

كلالصاسإوؤفالذيالامتاخوهياكفسفي-

-صاوردهحيناوبألفكرصهابااشماعرالمشاركةوهيالاجضماعفي-

احيانا.بالج!م!

والمتعارضة.المننناةضةال!وىصنالسجالالجدلو!يالفهـر!-

.اتريب4بأوالىبهضعلىبعفه!يمدولالت-

ال-نذيار!يماالمتضافوالجماعيالخلقوهيالمسرحيالفنؤجم!-

جزئيلاله.فنجزئيةكلفيال!ىالانسجاميتوج!

وجمضسحمسرجبةاسمالدراميعملمهاعطاءفبميرددؤعزالدين

ولان،الجمع1يفيدالان!عمهلاالانذلك(ديوان)3ذلكاسءنعوفا

ناوالمربرف.المختلفةالفنونمنمج!عةبينال!مععك!ومعمله

التعييريةأوسانلاابجمعيقوم-يقالكماال!ونابووهو-المرح

واحدةنجفةالىسسحريةكيماويةتجاربخلقمنليحولهاالمختلفة

المسرحيالهزضمنيجعلان"!يدالمؤلفانك!!،الم!رجلغةهي

..ودىالخاقوالحواروألمشاركةواننجمع(لتواصلعاىيقومشعبيااحفلا

.المفهومنفسلاصمزحول!اهاحأالطيباحمدلمفرد!اا!لفوأجد

طبقاتكليضم!انهيعني،شعبياحتفاليمهرجانالمسرح":يقول

اساساتنطلقللاوأىاجمموعة..اثنتينمجموعتن"نودجمونالشعب

وتثمخيصخراجواسم!مرحيكلمةعنىكثيراوالح-المسرحياكميمن

وبغير-أروادا-م5الثانيةالمجموعةوا..لتقنيةاالاخرىالاشياءكل

-ض(تىانالاحوالمنحالبأييمكن،المسرحيتينلمجموكلة-نهاقين-ا

يلحا!ىافالءلمج.)8((المهربنإقومانولاالاحتفاليةالظروف

الاخرينووجودالتجمعتتسالتيا!كللمة!ده،الاحفالكلمةعلى

هـن4لىطلقانقالتجا-اباهذه،جميع،واحدوزمنواحدمكانخلدا



،!ولالمراميللفهلكاساسبالاحتفالاقولوهي،واحدةارضية

الم!دوثكثبرةآدرحيةالاشكالوتلكاًلتجمع!ذاً)ادرشيوسف.د

الاتالاحت!-فيوانةاتتمواأ7الافواحفي،اليوميةحيافنافي

مفحكة،ابنا)ةبرح!-البشريالبشإبت!كرهطالتيالكثيرة

العصطداعياداوالاولاداحديطهورللاحتفالالتجمعمثل،التجمع

نابل،آلاسواقافيالتلقائيةالتجمعات..ا&ينيةوالمشالبات

الفرداليطيل!بمست!هرةلتجمطتثابتةاماكن5ابت!رتالشعوب

"9(1.والنواديوالحانجاتالقهاويمثلال!ماعيةنريزتهاسهجابة

المرحبأننكتشصفا!شااليونافيالتار-الىنر-عوتدما

اتباهةمن،العامةوالميادينالطرقاتفييقامشعبيا"اًحتف!الاكان

وانما.ؤقطاحتفالايهدلمذلكةمدو!ئ.شعبيتهايىوناتيالمسرج

النيجهللث+ا،وشمائروتقالي!دعال+تاسنوارلهماكذلك!ةبنا

ايةاالاثنةااضاتاالاستهرافياء.ثلواالاساصجوهرهيفقع!المرج

واا!حاعنالنر-!تلقائيهوفيوالحوازالو-!انيةالممفارهـةوفي

الاودوبرسبه!النربعنالمسرحيلةناالعرباخذوعةدما،إلالم

والمهروؤدكذلكاعمرحيةاالبنايةاخذوابل،فقطالفنياخئوالم

الجهـلأهذهفي4أوا،فة!واحمةج!قىمنم!وحالايطآليالمسرحان

جدارهوو،ابعلراارلجدايسمىوعو-مارينتصب!المفتوحة)

ءالذيلشيا6للاستلاكوآخرالفني1للملىلتاجعالم،عا"ينبينتفصل

فيالمسرحالحديثةالتجاربكانتولما.ارسضقزاجمباطابعاالم!حاعطى

إربتحواطالبةمنددلاكانرقدالمسرعابةاحتةاعا!اكدتؤدالعر/!

االرح،فمىضاية4منالمسرحيالفننخرجاناياًلمسرحمنالمرح

هيررمتالمسيحيةولكن،يسةلكلباالمسيحيةلديانةاارتبطتلقد

اتيالبنايةهذههوأش،ين!عمااالمسرحيالفنانكما،ايكنيسة

المسرج.اساسهوالئيالاحتفالاتخنقليالني،خاصةبعماريةتتميز

ببناحتفا!قلتقمم،تونسىفيالصيفءهرجاناتظهرتوهكلا

ر!ملاعباعماله،هضقدمالصديقيالطيبان،كىاالتار-خيةالا!ل

اخفالاتالى1تت!ولالمرحياتهذهجعلالن!1الفيء،رياضية

مولاي)و(الثلاثةالملوكمعركة)مسرحيةاخرجلقد،شعبية

فيقدمتوقد"الطبسلطانلو،واحد1(ئرب)و(اسعاعببل

اوفساؤ"مانه1كما6الرياضيةالملاع-اوفيامموميةاادماحات

الاخفالتنقلكيروة!مةوهو،الناسمسرح)بايسماهمابافشاء

.والقرىالمدنالى

منمقؤجمسحوهو،4ري؟لداالمسرحفيةنشاتوبهذا

واثارهـ-ةالتواصلتحقيقمنيمكنالذيالشيء،1البمانب1كل

مثلوذلك،امثت:يةا،!و"فينظائر!الهمرحلهظونجد،والحوار

إرتبطتالتيلفرجةاالوانوكل.والبساطوال!لمقةلحكواتيوالسامرا

لتاريخية.االممنوبواباتوالاسوايالعموجمبةبألساحات

!-صذهمن-تقنبا-إستفيدانالمربيالممرعحاولكم!

اعطىالذيالشي،الراويشخ!يةادخالعلىفممل،الاحتفالات!

آلدراميقوالملحمية،بنيجمعجديداشكلاحاليالعربيةاالمسرحمية

وكن-ال!واركليقهـنفقصوليس،وفظورئموفالاحم!اى

المبا!ثرالحديثتوجيهطريقوعن،القصعيالسرد!يقعنايضا

ادينحهيدلمحببيا(المسالة)فمرحيةااجموعةقول،الجههورالى

حكايةلكمنرويهناندئ-

وحكإيةحكايةالفمنواحدةهي

سياجاشهرلادنسجتها

ظلالهتحا!

ءممرورسيفعطشاتخن!ان

شهريالراجفانوتسكن

اً(()0ليلةالف

نفسهاللجم!ورتقديمالىالمسرحيةالشخصيكتعمدماوكثيرا

()الفةوانمسرحيةفيوذلك.افمالها!!مقلااالوالهاضلمن

اًلحكاية،عةمرعدىالتحيدهذاهناكانكما،المدنيل!لالدين
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خيو!طىا4-رالتيالاحداثمنم!موعةبألاساسهيوالحكاتة

الاحداثورهةوعبهاذياالمكاناوالراويوجسدهاقد.محورإة

اء.وميهاوااذساحاتاواثعبةلمقاهيااوموميةلالعالسعمااءإتمتل

ناك!أ(حزإران5اجلكنسمرح!لة)فيكما،نفسها"سرع

ملحمةفيكلكامشمثلمحوريةشض!ياتحوتتظمالأحداثهذه

حاولكما5(القبانيظيلكابيلؤعبدال!ميدلساميممل!امش

تصور!لىيقوملاجد!دادطاميابناءيوجدانالمشياعزالدين

التياحياةافيت-ولكرصاتماما،وتلونهتعلىهعلىبلالحث

البدوبينواروسيالمضحكبينالمتعسفالفصلهذاتعرفلا

القديمفيدفالاستطوا)(الزا؟ء)مسرحيةمقممة!،قول،طالؤل

اللئةثنبو!والمقالوالقصةكمالثعرالابانواعفي.تبعاافيد

لألذيالم!ريمتريماوهووالننلى-والتفسير،والقهوالبلا!فدة

،ويالضلاوالملح،والكلاموالاغراضلاحداثااهمطضهفالتصعليه!قوم

الخاهـ-رعفوح!صعب-جمياتأتيالتيوالعبر،والامثالوالجد

بغية،عمقولا،دوابرطىبلا،الملكةواختلاجلألسليقةوسريان

يف3اذنفا!لف-ا!"ا(وافادتهماوالساممالقارياءلتاع

!الترإكممنالمسرحيةافياءعلىتعملفنيةكحيلة"الاسضطراد)

يالتويع!ايعتمدكركيباالمالةهذهتركيبصاومن،الأجما

والتلوين.

وهـ-قالمسرحيةفيءعلىالحتمدمنالمؤلفينامنهناكانكصا

لأالقصتجدالتر"ثيالمملهذافداخل(وليلةليلةالفلنموذج

الم!ورعظوحولوثيرزادشهرياربينتدوراتيوهي،المحور

*!داثفانوب!دالألصغيرةالحكاياتمنمجموعةثدورالاسأسي

التيارهذاؤيامكما،اخرىمرةتتابعوفيحيناتوازفيتسير

،وهكذامسرحيا-وظيفاآثمبيلىالاحتفلاتبعضتوظبفعلىايضا

اخفالعلىس!لاه،1تقومالمائحوطلمححمد(اهرجا)مسرحيةوجدنجا

"سنمجموعةتحيبيهاصتفالوهو،عموميةسأحاتفه!يق!مشعبي

هسذاخلالومنالمقهىروادمنواخرىالجوالالمسرحممثلي

إحريكانمايشبه"لاحتفالمننولحينشاالمجموعتينببنآلتجاوب

)مسرحت!علىأ"متاخرىتجاربهمناكانكم!.اثيئثساحككل

(للطيبالطلبةسلطان)مثلاثمبيةالاحتفخهمناخرىمحموعة

نجدكمأ،لألاسمنفسكحملألتيادسح!4فيالصديقي

أ!اليااديابمح!ودمسرحياتفيوالسامرالظلوخيالقوزالقره

الحلقا%نجلىكمصا.ادريسويوسفاحكيمعبداشوافيو(الحصلا

هـدالعلمحاالبب!بلاحمدلهألحلقة؟بالقاضي)مسرحيةفي

صدوى)مثلآلثعبيةاأنفنونمناخرى4مجهوعآلىبالاضافة

.،البسم!و)ا)هني!

لداالمضتلفةاـفنوناتعايشفىالاحتفاليةهذهتطهركما

والقناءالشعربينيجهعالهوضيجهرالذيالشيء،المسرحياللخن

اهـوانوكلاحكممةواوالهزلأ!دواوا،وسيقىوالزءلوالرقص

!!بع،التيارهمهذالمسرحيجعلااًلفىيالثنء،الاضىالتعبير

.الحواسجمهعتفا!ا،شاملةلغة

لهذهتعطياتيهي،كبيرةاخرىواثياءالحناعرهل!كل

فدآس-ل!قديماطابعهمنالمسرحوتدولالمتفيزطابعهاالهبخارب

مكانفيمذوحاشعبيااتفالاليصبح-مفلقةكنيسةشبهفي

.عسام

:اخيرةكلمات-5

العرد!،المسرحلايجادوحدهاالتجاربهذهعفيهل،ولكن

نطالبان8بلىلانه.اسايس!كالثم+الالس!ه!ولاناواعتقد

--اىالابلانذلكاولا(المسرجأئوجدانيجب!،العربر!بالمسرح

ءوف-شالممامعنىبلاستبقى"ثسرحيالميداننيتق!مالتي

املاتوهـ!،الحرالتهبيراءكاني!ةويتيحالأد!اعيحترمصحي

ا!سرحيةلأنجئرافيةعليمخننمرةنظرةالقاءوان،واهميتهااقسميت!ا



؟ضياتداخلالايزدهرأمالمرحان،التاليةالحقيقةنكشفتجمالنا

فىاليوفكلاستاسف!رسطوةان.والتعبيرالرايحريةوؤرتصحية

و-"يلة!انغيرهـناللاذعبألنقدع!رءعظماءتناول-،لساخر

الفلاسفةمنسخرلقد.اءمالهتصاثرانغمروومننالسبفي!لك

اكجدانيمثلانما"لكاقهلان،حريةكلوالسياسيينوالثواء

الشعبي.

القدامة،فاناثينا.بعدالمسرءل!امةتسلمتفدفرنساكانتواذا

ءواملالىراجعهومابقدرالغرنسية1العبقريةالىراجعفيرذلك

ررسوا(النرنسياهرحليكونونالذينجللان؟لك،اخدى

با!كارهمفرواالذين،اللانجئين)منمجموعة!م،فرنسيين

مسرحيةاطراباريزلهموفرتانفكان،فرنسايالىومعتقداتهم

تع(يشوهكذا،الرفيعالفنتئو!يحسنواعياوجهموراوبنايات

وهما،ثديدواندريهشحادةجورجمنكلالنرنسيالمسرحنن

من،يونيسكوويوجين،ايرلندهمنبيكيتوصمويل،لبنانمن

سبانيا.امناربالو!نانعو،ارمينيامنادامو!و،دومانيا

بلا!بحالاخرينمعللتواصلوسيل!ةوهوالفنيالابداعوان

ة!أ)ثانيةالركيزةهوالجمهورلأنذلك،الجمهورغيابفيمعنى

تربيةتوفيرمنبدلا،اىنهذااجلمن،الفنييالابداععملية

عربم!م!عرحاجلمنالتجويبيالبحثعمليةثسايرمسرحية

،-،نواذا،بالاخرينوتواصلاوالننحاماقرباحمريكون،اصيل

الدولكلاهمرحكان!اذا،الدولبعضفياجبارياالتعليم

تطيمب،مورايلعبا-الامبةبتفشي"شميز)مولوهي-الناية

-ا.اجباربل،هطضرورياالمسرحيصبحلأالحالةهـه5فيةاله

الراهق،افناريخينالظر!فيأمربريةاا!ولتسلكهانيصماوذاك

،الاعلاملوسائلثانباوجهاالمسر.حيصبحاذبالطبعيعنيلاوهذا

وتعرلةالانسانتهرية،التعبريةهوالمسرحفيالاسأسيالشيلالان

فع.الو"

برشيدعبدالكريم

المنرباكأاباتحلامن

***

!سبارمش
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حديثاصدر

لسطفأتطل
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تأاها.دف"-

أركليل!علبم

مساهمتها،الاساسفي،هذدـا/درا!مةغاية"

داخلالفلسطينيالعرإكطآلشعبيالتراثتكريسفي

المركزيةالدراسةواداة..وتمصاعدهاالثورةنمو

ص--زءاباعتبارهامسط-خيةالفلاكمعبيةالامثالهي

وهـي..الفلسطبضيالشعبيالتراثمنا!صاسيما

اتفلسطينيالعربيلمجتمعناألفذةالقدرةتؤكد

هوطالماواكطوروالنمووالحيويةالصمودعلى

بحاولالذيالتراثهذا،الشعبىبتراثهمحتفظ

متلاحمتين،متساندتين،والصهيونيةالامبريالية

..فلسطينيشعباوبودانكارا،وتدميره4قتل

وتحلبلوفمميقوسئرواثراءاحياءكلفانول!ذلك

والوانهاشكللهب*افهالفلسطينيالشعبيللتراث

للمنافياضاءةانهكمل،لهماوتكريسللثورةدعمهو

"..لهاولحمةالفلسطينية

-منا!مه-

الادابدارمنشورات

حرعهى!ر-...محر.ء..*..


