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!مماصوالموث!أاكلوأم!أورب41فقةأكك5

ايود،؟دادالاكلعريةلىالممكلواهـعتغبير*دبافظعنالتهبير

إففيو..يطفوويظهربرهو.اصبوراءتنفوالىاهـمنينآلاىالى

اشنهطل،وفيالخمسالقاراتمساحةعلىكثيرةبقاع!ىوإضمحل

يتكرااتعبيرانعلىات!فقدذلكومع.اكثرليبواسأحيمرةللغات

والسياسليةوالدينيةاملميةواالفا!شفيةوالاعمال،ا"كلنوبالادبيالعمل

فاهي.المفوالادبةالمفبوالدراءمدالبناءوالقد4النافهوالمقالات

التي+لمةالجهالاداببهقصداماهوالسليمبادةبهبىالادب

.تاككوفي!رالحبةالادويةالمأدةتدخل-يت،والاص،لةباافنترآبط

ولا،حدودهاي-ميمةهعخلفجدارو،سلبيممنتظمانشنشار!هرافضيةا

اعضبرتوؤ!.منالاؤكارالرحيصاوالسهلالىالانزلادلهمايتيح

جبت4خطاباتغرارعلىسوبعضهمالك!بببنادلةاننباارخطاب!

،جوجولتدم!ضونرجلمذكراتمثلاليوميةوالمذكرات،وشيللر

الموادمناعتبرت-الذكرياتوكتاباتالمذباتامفعاربعضوحتى

ءصناصوتهلماؤكلرا،الجاثةالادابنطالىو!تددنىافنيلادبيظا

بهدلولان!اوار-فعت،العاديةالاسبوعايامآدابتجنبتا!اضا،ف!ر

وتفلاا!ا.سحيا-هابكلالاستهحيئالادا-عن

ركيتبحثالتيالادبن!رية،حتوائه،وعريضواسعاكهبير

تبالكاشخصيةوفبم،،وانضباطاتهاالأدبيةلاصولاوجوهرياتقواعد

-ىعرالادبانهكاسوكونية،الفنياوالادبيأشكوبتافيودوره

ا"ثاكلوؤكا،الادبيالعولهمه!ينوالتكوالبئءوخصافى،الشعوب

نظدةوبيناًلاد،كه!الجمالعلمبينالتطابقع!مي!منالنلالجةإوالفروؤإت

اخرىادببةاوعر9تحببلالىالنظريةتتمحرضكما.عيلاة؟!فةالاثب

واسال-ب،الروايةونظوية،اًلمداما.ونظرية،اثمرن!ريةمثل

الخادجية.والاشكالالادبيةافنقضية

ةال!بقواعدهآ،الادبجمالياتالادبعناتتعبريشهلكما

ب:ها،الادابعلومالطالجمالياتتبعيةا،بهضيرىح!يث،الخاصة

فيه.ادجمالبدظلاشرافاالادباءبهضيمارض

بز،ر؟خ.ومونفسهءالادبإبئاطراسمةو!ماحةالادبتاريخويمثل

والةروؤ-ات،أعكالساتهااومدى،يلادابتطوربحثاعتبارهفيياخذ

.4دآثروالفوتشربهؤ"مهبرمعنى،نفسهالادباسضهل!عناضاتجةا

وظروفواحوالواررجم!لبات:البيانيتالتاريخمساحةفيوتدخل

"فلفة.االادبيةالاشهطل

ناصرالادبيةوالهالفروعطذهكلتحيطالاداب!علومنرىبينماهذا

4بتآماوهو،بالادأباللىونعلاؤ"تالىزاؤتة،شسل-ياج

الادابعلومعلاقدعلىالغوء-سليطمنعشراتاسعاالفرنسضوات
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معالادبيةنظروتضافر،الموسيؤ!بطومالشصروعلاقة،اللفةبهاوم

الادبي.الالج!

افروعالعلو*اهذهكلضيانهفيالادبلفظعنالتبيرحوىؤإذا

اهـىندخلخنىأمنغ:الدساميالادبلمقفؤ(ين،4العريضالادبمية

الدراسة.هذهموفوع..إمرةالمهولطكله

والاودس-لآ(ذةالالب)القديمةاليوناليةالادبريةالاعمالتصتبر

العصرؤيالادبيةأودانعااعظم1منىهوميرو!لعظيماليونأنفياءر

فبلالخساتقرنفييالذهبعصرهاادراماات!تلثم.القديرم

وسوؤوكلبراسكيلوسوالشعراءاليوؤينكابدياعاىالميلاد

الحاؤ-ا،اكوميديااكيارسطوفاليشو،لتراصديا.ابا5إورإديسو

التاخرهذأوبرغم..لكن.كاليماخوسالهيبتجمهم!الصرثصاعرلنجم

العصرؤ!الفتونمنالمجاورعنالادابمناو!فوعهذالظهوراف:!ي

بفععبزتغيرقداالادبهذاوفذففان،برنانيأ:ا.إاهعساوالقديم

قعتتمبزالروهانعنداللاتبيةا،داب1فنرى.؟ا-:نمنقلإلةءهات

كا؟وطوسالشعراءةجمويبئئ.الشعرفيوخامةالثمكبلفنون

عرشعلىفرجي!يوسويتربع.واؤفيديوسومارقي،ل-!وهوراتيوس

باوتسوسعنداموميدياتبزعالدراء،".ألادبوؤي.ا،لمرحمشهمر

مهدها.9!القصةلفنالاولا"ملمابيلياسوثصبح،وترانتيوس

يمكنلازاويةحجريمثل(الشعررص)ارسطوتاب3و

اهملها،انوخى،احباموإنقريلىاووواعدمن4وجاءسواءاهماله

طولارسيذكرمااهمانالا.الحديثامصرإومفكروءادبابط"آخذاو

اظلاكلنمعتضآدههو-ا!والجماالأادبيالم!نهله-

ناابرعلى،.اًلن!وير4-فسيراتهعلىوتمرده،الفيلسوؤ!استاذه

يرىبينما.الضريةتحديدفيوالخيرالجمالبينؤروقاوفعنافلاطو

اةالمألىوافران.-ميلاكانكلماخيراكانكلماأحد!اناارسطو

سيئاتمنالكعيرتعرضماعادة(اكومهبياواالتراجيديااو)الماهاةو

هـذهوس!الجميللكن.واثر-4وصلا!4وءرورهوشرورهالانضان

خيرة.لتصبح،اخلاهبانضابهافيالامورتوضعانالكريههالصورة

اطالماالدراميالبطل..يىئ!-ايضااننهايةافيءميلة،ال:"يةؤ!ما

انوار4عضلترتفعالختامفييبرز"انيجبالخيزاكن،لجحيماالى

اقيه.والعدالةالحقلقيممريد،الجمهوبصالة

ءفرعاكانوانحتى،الاباعنمشحلهميمختلفا!راءجمراالادب

فيخامبة،افلاطوناشنتاذهمعارشطوتضادمه"متضادهوبل.!4

بمفةالضاد،الناجمةالعربيةاكارحاتثعارومع.المعاصرالعربيعا!نا

المسرحي،ا+شاجفيالاولومصمرهامعينهاالصراماخلأهاومن



بغبروجودهاو5،الهربيةالدراميةالادابانطل!يت!لاذلكانالا

ا&سحانالا:هبوتلكاترحهذهيعزي.وفقنيةو!يةادبةءشاكل

9-طاد!دإدوجهوءدى،مظخرا!يهاانبثقفدلمحكريثقا!يكجلاز

"-آه-الدتبألااداهعنادقلأش.روءمماعننرالمأسعهههـن1!ضصف

1!ضباسأتها.وبيةالاودو

4!رحبة،اكلو"ا!لعلىلكمر!قلبلا،أنوراءأفىعدتمافادا

..ل3المتذاعروةتميدأ(الدراء!اًلادب.)اليومعاء"انطلقماوهـو

نجدأفماذا

:-قولحنآسراميآلادبلنسةجيتهالالمانييصف

الحمث"كانالبداية!اة

ىاط-ى،أصح.مهىالتمنيتارحم!اوالمسرحيلارحم!اويقرر

"ر-لمينوبقيمهو!'تيد،يئبرحزقت..حواربطون..ما!دتذ!الحدث

ا)ضسسرهد'خلا!.ومنوانعي!نينبألوجهتهبيرا،الأخرىالحواس

وهي.الاولى،بهـالمرصةواءت!،اءت!نثيةظاهـوة.لنونتالضصي

دقالءهذ'.(الممرحؤنلتعذيراةيومعإعهلصقولالاولالمصدر

ا-وما،4جدهانحديتبالتعبيرالمسر*!آ!ساوالثلمةبدونالصامت

الكبير،المسرح..الحياةؤييمثلمنا.ظل.ومكانحبةللؤي

.ابدامتالعطالمص!اتقنقدمتعرةمرصةعىنعثرلااتا

اك-"!بموسكافىلآلأسهاذل!يراتاةعتأربعيئأحفوؤاكا

هـ"لكرألحيوانات!لش!مفسرا(التن!وب!أتبأكأبر"ضمنها

وغيرها،انكبريتوثقابوالكرةالاخثابوقطعرةبالحب،ودلقطط

واحد.ألأصطياداوالصيدبممنى..حدتهيدانسهءأنامكظ

يىسك،!4يئصرع،حدفهيجري،شيطيرمي،الأ-ريصطاد

ارة.بير-"اصامهمرحيةكانلوممماءلمهوسحدثيطننن!.بيلابببه

جماعاتيقودالذيأصيراعفىحيث.لعترالطيورلمء8!يك!ماا.:ما

ويسرةويىةاماماوانتظاماشارةفيوراءهلتنطلق،بأكمليالطيور

ثكلشانيبرزونقليدمحاكلآوطوااكل..واستفاىووموفا

لدوروا.ومفمونهادةالإكللمىاوالقاؤهـللمج.وعةودور(التمفل)

يا،(دورهللدمةافيل!ياارجعها!راميالادنياوالمسرحيةفي

عبرتيقدم،به!همنالا،سانوحتى،لطير'فيهإسيرشتظمورلهكينظام

،..الأحداثمنحدثفىفطيواشهداكووقائعواحداثاتصرفاتثوراله

و:ور؟اك!مفي4إلاهادورهوماكلثلحديثةتعبيراتشاعته!ناومن

.؟المعأصرآالاحضهاتبئالحه،!طالحديثالانسان

ا!ء"لامسرحيةالا!تقواعدئظآ-رىزاويةءننسا!،"نجداف،

دما،لمهنالكلبببناحيانامطمابركلةكأ-اكن!بلى،لالطهم4،وبربن

داولا.لثيرة3عواةوس!"،ألفتجدبآنالمسرص!-ةلكطربةإسمح

وهوالخ!بازداويح،3،الأبدورايل.ببهصه-،-كوهوءبأهيقلد

اتالعفيرةالاتةدقدجمه"صهفاالساطىءعاى،لالرمىمنفطروةلممجن

،الحظه-كطآلحدثوجودمنالنهالمةوطبهنخرجماوهو.ء،نبه

الاخرين.علىبهوانأثير

مى!4تذ.الةدإبم4لتفاصءلمىمخد!ةعلاماتايديئابين)-!

ثكلكانمهما-المسرحيةآنوناءوسهازرونةفبيهووؤقاوكأدا

صؤسوأء،مانيةآلاتمع!ت!المجتتكونمعوفطورءتكونا-يلال!ا

،خماصةوالةثثراله؟ئلمجهوعاتبيناوالبدائببةاؤ"ديو"المجننمعات

ءإ-ىلاا-طنطااوألهاوكالحيوانيا&ملوكبيىنأبدابةاعصرقي

.ا-سواءا

،بقدرالاظلاقعاى!سص!بة"!طكعنلمانهالتاريخمنالثابت

القء،الجهاعاتعضهاكشفت،صافةاوليةتعبراتمصناككانتما

ء-عباة،والحياةالمأءعنبثااحرىآلىب!هةمنبرحالهاؤب

وم!اتوخبراتوتقالي!د..الاسطكوصيدالحيوانصباحداث

.(ال!ماعيالهيمل)وبطريقة،اأـ-ن!ينمناثهلافمئاتعبراثالاحإ

بهمرحب-فة)عرؤءم،الىذلنبدتطورالذياهـلموكه!ذاوهو

.(لهلهابرمد،ول151ءافا،مللهالقب)لثلاثاءسهابمنا..،ة)حياا

لغملياتاالاعدادفي،العملقبلالىسحيةؤبالاوللهنصراويتجطى

يسة،لفراعبأيهالااسض!دادتهثلصامتنشاطلرجالمنالهبذلصيدوماا

اعلاتتكوناًأمملاثظءءرحاةوؤي.نذض"أفردثءلىس،دته-ووما

هـنؤيهاماوكلالصادقةلعاينسةواالمراعصتال!ضاةلتكلدرجة

وغدردطشمنلل!؟لأيةللقناعا-تهمالبر!ي،صوروو-!يالايف!ا&

الانسانإوررب-"تىأق!'رعشن'لحيولجلدحملوطء،احيوانا

تسقطصشوالخ!اعالمدأ!لأؤيامعاظا،اق!وانهـيئةمننف4

ومراج!ةذكريأتضارالأوحثلحيثمملابعدمأءزءوفي.-ةال"ر

.،والحسدث،رايىهيثلاثا!هياتعلىحقظوفي،احدثا

.ل!مهوروا

عاىالمرسومةألأ!بانبةافرسيمتفتؤدل!جريآء:هـأتهورر

معا،والحيواناـلانسانو!تورسمهب411ا-داثءنوالصخورالاحجلار

وىنها،ت.-راتا01،15برينمابرففاعاتىتهنلصفرةحجامبا

اكشاطوال-هـتةوفب!ااةت!لم!ا!الىصهيرةمسرحيهدا!ءكا

وا!اكىةمه-ولالم!عو-!بئلتطريزيتعتفلنفاء5.وار"عبيم

هذهانالا..ه-لأكالأسوعبد،تال!يوابره..بيهومونارب،دوا

ال!ىلأحاءؤ-طكانتالجرإئةالهـجالاعمالوخاصلآ-الاعمال

لهآلاستهداديجريئنهـ:وهو.لخطورتهآنطرالهاالاستعداد

تخذها"اانطاالجبال!"وجونحتالمغاراتداخلآحدثاعلىتهثلي4با

وكانت.والاسقرارآلزرآعةمرحلةؤبللاؤ*متهام!ناالاولالا،-صان

و-وقةالمثدينورس3زيم"طورةدلكبعد-،نجدهافتال!.وعنفس

القديم.اليونانيالمسرحفبم

بميلادالحباةءمرحياتمنلنوعآهذاءلىؤهـصراتطوتراانالا

ا-واله(؟ووظروؤه1أتعمللعن!بئقنوعوهـو.!آلأعياد)مسرحيات

ثقةاً.بهدرغمات4ادواقش،لاولاكم!آء!الانساننلارتقاءبديئهةإزو

الاعياداحياءعلىوير؟ظز.(الفن)أكلهةالمعاهر"فهوممن-الزء!ءف

ية.حرور!..احاسيسهوألا؟سطذممشاعرانطلادو،اكابتو

زمننمستعهلأ،أ!اةاع3وأمنالىسحياتءناكوعولفاخرج

،اومعبنسنوي!صفيالاس.،كت!هعؤةرةأوأحيواناصيدووقت

ع!متؤدحالظاعآكاجصدوهي.آخرؤصلذك!اطيوراهجرةرمن

الانسان4زمياوعاىالطبيدةوعلىالواقععلىنيره4كالانسان1محاولات

!-!هايز،تميرام!"ولأت-دل:متولقد.8ايضنفسهعاىثم،الاخر

البدائيسة،!ةماحبتهااخرىوادواتوا&مهاموال--راليدبات"مال

منمةانهالا.بهوآلاهـ!اعبها!ع!إرو!رقفهوتخسالحيوانلصيد

علىاننغلبء*اولاتمنؤي!ابهاالجديدةالاحوالهذهانؤيشك

،ش!اطميصلادىاتت'فىد،ت5افف!ب*وحماانقويالصوان

وؤقلبد.سصرؤات!ءن،.فيهءبظل،آلأولالفطريالانهازيالساوك

علىىاركزتقدالمسر!رزبئنحددتتةصسوعي.مفلوومحاكاة

عنمبركآصلء:همسوخرجت.الحطثآبرلمنملوالهالحدث

ا!!يهوداثسإناالؤىدك!ال!د-تاصرخاكأ!وات.ات!ههما،حا

المهاللوهووالجهوررامثلواالمسرحياضصااعتبارمنالقديما"!وم

ؤاتص.وازص!وروالحدثالدورالقديمالمسرحاسماهلمأاوضوعيا

بر-ل،ال!ءاثدلاعنقلاامهارضةالىال!قاقىءـتهخلافيمناصل

اررسء"مرصيعةؤىآلاصلآنمن،اسجاا:يخ-اكتبكلفيوا،:ثور

6اليونانلهة2وط"وسةعبا،:منالقديماليونانيا،رعؤيحرجا-اانهه

!الاشيرماوهو.والخهرالكرومآلهلى-يزوديو"الالعباداتخاعة

حجةكأنتأنوحتى،ابالعاالىشحيالادبتاريحلحل،ط-?حيحه

.بقتطويلةراتةنرداخلالصامتالادبءأىتكازالابع!ار؟صحيع

وهـ!.اجو.انببةآصمة11101اثه:(و!اي!لأدقبللض"!ىاالقرن

حينم،اتتمثيلوؤنالمسرحلفنررمهقيلاحركةتؤكدهاا!-ضتتا-،ت

صراعمولدة،اثاهد-نالىبا:لضمثيلالقائمةاعةالجملتاثيراتجاوز

وااكشمدينجوقةءعوءساعها،مرةالبعضبعضكا!صعاكءخصبات

واالغنائيال*-ورسااجراءاتاو،ثانيةمرةالاحداثعلىلمقهنالمه

هذهوصولوحتىال"طربكأ"البدامن6اثةثامرةد()ـ"مههانهةه!نانرا

اهـاتلدرااو،المعامرابرختمسرحالنئالتار-ءبرالفنيةالعناءو
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والقبائلجمهورآةانىالدراتؤثاالظتيريصلح!ي!ث،ل!ريةا

.اوالمجتمعاتوألاتفاضاتوالثوراتكظمواالاوطانوتصميلهشائروا

ألبداليات!رعنالمتقدورقألاونىادسحيةللتجربةفيطالاغيروو!

+!امصر،آتيلديوتجربهبهاواعني،أيهادألأشارةادسابقالقديم

اوروباوعرةه"،،آلميلادقبلوالتالثأنرابعالالفينبت!امتاتيوا

ايديعلىالهيروغليفيهاكظأةةفىموذمكبعدعشرآلتاس-عالفرنمي

كللىبر.ضاشدق،الذيماسنيروجأ-5ونالعالمبينهمومنألاثارعلماء

العثورع!مورغم،1882!م(لرامبةحوارات)5!الرموزهذه

تعبيراتحتىاوآلمسرحياقىع!والمسرحيةبأسماليوميعرف!على

هـذهههأكتألذيت4ا)وؤب!هذا.انمملاوا)تمثيلمتلاخرى

.وبااحودةوالرقصطلموسيقىوصودءتونجوارهاالىوالرسوماتالرموفى

حجريةلأفننةعلىالميلادفهل0158عامالىتعودالنىثةالضاهذهالي

ثواتولث!اليومصوال!لأق،ذكرتواكتم!باالألهءهدفي

دجل.،راييدكيل-ديثة11ألطبل!تشبهآلةعلىيضربظل،كاملة

اىاارجوعوبا..(قمطمخم)هياصواتانناما!جريةالرحة

نفولانيم!ندرثوتونايتينالاستادالفرنسيالبحاثةملاحظك

هذاويؤدد.الفبيةالمتجوتبأنفرؤفييسمىماوبرودعليبالعثور

اوروءوتوآوزور!رسايزمئلمسرحصةشخصيساتوجودالاستنتاج

ايزشلبآسطورةالصرودةالفرءونيةالاسطورةضمنوست

.(واونورويس

طؤأنبئقتاله!الثانيةالمسر*:ةاأتجردة1الىا-فااسثد+في

ا&عابصاةفرنجم!ا!دراميال!وارالىتشيروالننيمانوبوتاميا

.!وآلبعثالموتلباسماءروؤءوا،آشورمديئة!الميلادقبل

عاهـاب-'لقرنينفيأم!رحياازتاريغعلىءلاهـ؟تمنيرهماوة

.3الج!هالىا*تار4الاازيارةوطرإقأبأسمالمإد!نيوالثالث

اءةرؤطقد"ف،ةلمهلأدقبلع28عآمبابل!كيرو!آحقحينماثم

الم!مر-صجسةظ!ورالىآدىماوهومارثوكواحتراماتبشعمائر

("ئرشراسثمار)با-ماوالمعروفة،ظكالشالعةالقديمةميةالدرا

كأدتء'دالاسمنآفيلآصلآخرىاوعلامات.بالازشعةتقممكانتوالتي

-جريكانخاصةاماكنوو-ود،الصةرىلاسيااصتلالهزهـنا!بر

الهيلين.انعصروتى،وتهـاكالمسرحيالنمثيلفيها

..والاخواتالاخوةحفرات

"أثيصوسحرسعأى-للندلالةص!يرغيرالمدخبللهذامهفرة

عليهنطلقىوهـو،بااجذورباصهوارةالجهاهيرعلىامرامياالادب

.1(!الاصالة)لفظلحديثابألضمبيراليوم

ادراهوا.(لحدثا)ير!!"اللاإ-ةهلأباللفالمرام!الفص

ا،رأزتض!وحي.واحدادبيلنوعحلضتثلاثوالشعروالملح!ة

.حوار.ءهثلون!ؤديهحواروبوال!طه،وحدهالحثواق!عمعالاشياء

-ماةولا.ش!!يتينمنواكثروالديالوجالغرديالمنولوجيخنف!من

"مرءنالثتختافهذههتهسابطبثرهياذاالوظيفةهي.هبغيرللدراما

اوواحداءالادبيا):وعحاةاتاحدىكانتوانالادد!حالت!رفة

301يفسراو!سهباوفيسحآن-صتطيعلاا!راميفالكاتبهذاوعاى

اهـ!الدتلهملافيءرؤوضتانة!والرووالاستطراد.ا،شاعرهلية

هـ-ياالدرا!اةيأجوهرتةااأوسيلة.اشعرياالعملةءمطئوبظن

سلوكوز-ديداثخصيات؟ث!يحثآنهمنماوهو.(الحوارل

،اص"ةأمن'لأخرىوالادوارا:هاذجااهـقبةبععلاقاتهموعرضالابطال

.اخرىناحيةكلنالدراجمبةمواقفهمومع

.كع:هركلابألتداخليسهحالذيالموفرالادد!ااكوعهيالصراما

وهـ-لصمهمبمرابطة،لفخصيةمناكثرعلىال!واربقسيمبهمنى

الذيالغردياكولوجافيحتى،واحدموضوعداخلحواراتهم

اواكفسيةالداخايةلاتوالأنفطوالاحادبسالمواقفعنالتعبرإخدم

والاقراءةتكتبدراماتهناكليستاتهفئبور!.المضطربةاوا
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الىسع،خشنةتعآ!الابمعنى،الخالصةالفىهنيةاوالشخصيةالمته!ة

المهعبداالاستاذ!تاهـأتبانالقوليروجونمنمعضعارضسا5زنتولا

للتمثيل،وليس!لم!رإءةفقطخطتوداقات:!العرد!الاديبالقوءي

له.مؤيدااونغسهالرآيصاحبهوال"ديراتاذناكانولوصتى

ؤسان،تمثللماومثلتالفعيبثيكلهاالمراهـااانذلك..؟-لماذا

راؤبةداخليةوصراًع!اتلاحداىديالوجائاء:ولوجمنعناعرها

لدرامية،اادظرو-هةايصالكهفيهاعاىوتحمل،عهدهتميزها

واضاءةمناظنرمنفنيةمكمونالىفةاظ،درامبةالادبيةاو

كتابداخلتقبعانلهايهكنلا.،مسرحيةوحركةواقنهةمو-ةإثفىو

حقيقةلافضمائهاستناداا،الخالصةالذعنيةاتهلأابصةللقراءة

ووظيفتهاالدراما!ثمطرآراءوهـي.الصراء!والشكلضمون41الى

معمتنا!ااساسايكنلمان،سلميمنجيراساسعلىشطرينالى

لرامياادباي!جب!انهعنهـضلا،الدرامالمف!وملهلهلآاالاسس

العربيالمسرحوءهاهيرمثاهديمنكثيرعنامربر!يةاللساصلأنافعاا

الفصص.العربيةالةاحياءعلىيقوممسرعوهوخاصة،المعمر

اررنينتقفمن؟لميلةثساتومنذ.العربيةاللغةمشكاصةتكافاذا

ا،التترابكايرجوزفكيف،المرامياالادبتقدمطرفيعثرةحجر

؟كهذهمشكلةمن

":بسحلا،تعربيالم!مرحيعافافىال!!الواقعش،ثجحسب

العربخيةاللغةن!متولالتطالم!مرحية،اد!بشبيرءماهيريااوكثيرا

حقيقةهذء.عا،!اابأعنقرجمةكانتوأنصتى،للتهبيروسيلة

؟لماذا.اتعربر!المسرج-احةورمرئماثلاينتجرقيمنمسضخلصة

الئيتتمتعاللفظيالثراءانهام؟العربيالتعبيراوافكلمةثهلهو!ل

المرحببةالجمايمركسلانهام؟ءميعاعنيناا،فاليةاللشةهذهبه

لرغبض4،الرصينةالانةهذهبواسطةالمسرحفيلهايقممماهـنر

اكرفميهوالت!ملية؟من-يقتربالذيابىصبطاثكلباالمسرحادمتقبالفي

وتلك؟هذهنجبر؟-رىلااخرىاسبابهيام

افرادتلييةبرماتته،طاوالتنالاميةالاهجاتانالطبهعكا!ن

فيتباعداتمثلالجغراشيةومواقعها!،ضن!مااختلاوا!عفىاس.و،نجا

يفهماناثضاالمنطقومن.آخرعربيوتعبعربيشعببيناللهجة

وااًلمرحية-عربههقطرايدميعربي-هـهـ"وراي-ادربربادءك!ر

غيرونجي،الماميةاللفة1اوالمحليةةبألاه!ا!راميالأد،ببالمكل

عقلةعرصماحدالىالفهمانصعبة:الامالعر؟يةباللغةالضصوو

الاميةمشهـلةانمص!ترونالا،.لكن.والض+ليميالادبيوتكوينه

اب!ثرةاابالابمنهىالتببموؤةميالامواللغةبالكلموال!هل

وصموبة،العربيةاللغةمشكلةلقضية؟ا*امراوزفاالىإؤدإءوا

المعاعرأميالدطلادباوالصراماتفيانثارها

التيالجهودالىمتماداتهاوااسكلةعددـاستف!الارجعاانني

عن4الشعربالمسرحيةاؤ!اءاولابةادنجبةبسوءاونيةبحسنفامت

الشعريةالدراماموفوعاتاغلبفيبألنحثو.هـبيا)5ادسحشبات

ابطولةاثخصيكءلىلعثركلما،العربيللتاريختتعرضانينجد

داب2اذهانناالى"بوالتي،والاسلاميةالعربيةالادابوسالفحلة

المسرحيةاختفاءعن-حدىاناليومو-،كن.القد!مة1ا،لاحمواثمار

،خيبيةالرادصاحةاعلىمسار-ااغلبمنلفظ!ة-العردا)شعرية

ببهااكسبةلكن.هناكواخرىاهناشعريةمسرحيةقدمتوان

ولاتتنابب.مفقودةبهنامانمتعادلةغيرتقلاعزوة!اا-اوبين

الادباحة!عا!الامالعرديةللمة-ةالانتشارلاباحةارصوةاآءال:ا

بي.مرلءجماالدرا

بهضتدوالاجتماعيالسياسياليالىحالأتبانالقولوثالثة

تالمسربنشرعلمى-مباشرغيروبطريق-سا!متقدالعربهةالاؤطلر

العرببلأ،ئااـثفيؤ!الساميةبالمعاتىتسفالتيوالرخيصةالهزاية

ارسالفى.اعهاقادصسافرونزولللاوميد-اسيىءاستغلالوفي

حم!.لياو



الةصن!ضي!ناتفيقامتوالتي،المحاولاتهذهفىن،ورابط

ة41ااوثالثةاةاللفهلايإداورسحيينوالمخرجينالكتاببعنيبفعل

اصاالخالصةالعهـبيةمنبحلرقنزل،والتيعليهااطلقكماالوسط

مه--دربالضفاؤلمشبعحثرؤسمهوترفع،المقنعةالقديرةالعربية

1تمشارالىوله!تهاالعاميةمن،الجماهيرنهلميمومستوىلعقليات

إلأاطةوواصولهاقواعدهـاعلىلأمدافظوفي،وافاؤهاالعربيةللغةا

اللفةهذهر!االضيةوالتعبيراتللهـلماتاسغلكلوفض،والفنية

فيإإهجاتواالعاميةاثافةالوقتنفسفيتفتقمعاواك!،الام

هذه.احدودةآالعاددةمصطلحات!فقرنتيبسةالتعبيرعنءجز

ةالصالهـ-الارضتجدلمالستينات!فظمتالنيالمحاولات

ظاهـرةالى.الارتباه!يالعلميالبحثامهـيساهمكما،لا-تمرارها

نايهكنواكنجهـاذا.التعبيرهذافاجازان(الثالثةاللغ!ة)

ودو--اهـ!وآن،ا-سحيةايةاللغواثروةاالىكثيراتضيف

ل!رامياالادبفيةثعارهااوعدمالعربببةاللغةثم!لأحلفي-بقدر

وثقاتا-6-(مسارحهاعنالجماهيرانصرافمشكلةوفىولبل،العربي1

الاصيلة.العربية

ثقل،ذكرهاالسابقالاربعةالنقاطفنيافوصاتولتمافاذا

،افريالمسرحاتةفاء،الأم!يةنتتنارامشهـلة،ء-سصيخبرليةلع!أللفةا

اهـماءنقضيةعلىعثرء-ا،المست!حدثةالثالثةاللغةظاهرةاهـمال

بلغةنسميهمآوهو،المضمونصاوا!شي،باللغةاربطةاا--ا"لقضا

.(الممرحيللالب!المراء!مبهافونةاسجا

لمالعربة1الامةحياةفيالقصير"!رحيالتاصئانشكمنما

-رعةفيوالثقاطيةا،جتماعةاضامينا!يهاالمراميةللملأداب،تح

ؤخيلأاهـياا-ةالمضاينالعربيةالاق!ر،مضفيعا)عوان.كبيرة

الاقطارةوقالذيلاستهمارااىاراجعذلكوأهل.صغيرة-رعة

صالحيخدمبتالااتركع!معليتوفرض،بألقيدال.!برهلآ

المصالحز!ا،دارةشئونيصرفونوكفةموظلإنتخريجؤ!المستعمر.

بكأالعلهداتال!زبعبهـمنآوؤديبمنثقضربواآندون،ا!كومية

الصثرإت،اتقرنفيالتقلمسماتهيواتي،والتلميميةوالتربوية

العرببمآلمخوعلى،ينجليانمنالعربيالعقلعلىصا؟!ولاواحظظا

سطحأىا-رتفعانمنعلاةبصفةالمرد!اف!راوعلى،ي!بدحانمن

.والابنكارالهلموم

عقولالىيخرجانصقهكاؤتمهـماللصممونيوكنلاكانو!

اومنهمةالمسرحخشبةعلىمىنالاالمسرحومشادديومش!عرهماةاسا

ال-فاق،عتييص.بئؤدأ"س*ا.بئاةالاتءق!،ات.تببلارهـحاو

فينانيمكنوماألاوروبريةاهـارجيبنأثقةرفعةنرة-عحتى

عدةونرظل.العربيةالساحةمساحةعاىاهامطدلشبى*من

ومداداصلاحابزاالاةلع!قرونالاربعةتتجاوزلسفتآمنمئات

والاحياءآنهضةاو!هـعصر،الاودوبيوالعقلالعربيالعقلبينمبا

الاوروبي.

درو-شسيدمسرحبن!ءيعود'،احمرالاالمثالسبيلوعلى

حدإقةومسرح،ما019شمالىلمسابقاعنيده!ء)بألاس!دربة

،ام2؟9عامالىالمرابمبعضوفي،م02.91عاما!ابالقاهرةالازبكبلأ

!رحواول،م91ا؟عامالىبرالقاهرةالعريبةلموسيقىامعهدو!رح

للهفرئتخصيصهرغمكلوزيلبرتران!الفرؤسيالقائديدعلىجزائري

احمذمسرحثم،1م0185عمأىاالاوبراومسبرجائرةالزاالغرنسية

،م؟188عامالىبوريافرحاس!درومسرحالقبانيخليلابو

اورر-ءةالابئيةوبعض،ما6.9عامظالىنجنونسبورجيبهمعمدومسرح

بفداستقلالهاالقرنهذافيالعرالىرمطدالمه،5والمدارسداخلالخاصة

.م5891عامفي!الملكيةسقو!وحتىبل،ما39اعامالوردعل!

هـذاًانتشرتؤدالتطيممراحلاو.،العربيالفكريكنلم

فيالجامعاتمعاتفيمل!وفاليومنإدهالذيالوا-سعالانتشار

على،يخل!انقلواض!ام!شرايعطيماوهو.الصبيطن4ا
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كانان،الثقاؤ!آلمضموناولأجقاعياف!مونات!بب-رفى،مص"يخقة

اتربويةؤ!اوةألعامية!ةالتعلىمدلالأهتوبرلىاوسلهبهران"

العشرين.القرنبدايات

،ضاحالاتمنقىلإفيلهياسيا!االمضهموناـىاا،ننعارةيجبانهالا

لاوحتى،الاشياءاةىظرةوادق،للامورداتح!اكثرنكونصتى

.السطدياتفينسقط

ذاتالدرأء!،ألادب!!المصريةاتجرهـ4ااكه،لي!كلنلاهذاورعلي

و-هعنههما6؟9ء"ممنذ"فينفتدبهطوأ،الوضنياهـ"سك!المضمون

،الثابةل!ظيةلفحدبفتي!"المصريالمجتهعكابوءت،ألىحديد

بما،سائدةكا"تا)!ه.ارإةالاتالماليهوالنظمصةالبوتوملاعبات

معا،لهمااواذهأقاوالأحتيءدأىاو.إنح،تغزالاخلاقصءل

الواجبك.اورحقوقدالضمسكعدموالى

الربعالطرجمهوالتفييراهـوضنيالتحررحركاتفحصنامافاذا

منمبنةأةف!ش4عمىسيطرأدديمافاـأل!فيببر،الحرباءةفيفي

م.6؟91عامفيوالعالالطلبهحر!ترايت،المصري"لهجن!عءسأتح

التءريرؤالاستقلال،نفظيعهدمطانبهأتقفولم.اتتاملآلشيكلتحاول

قدالانطلاقةهذهنواثبخنا.م91!اسنهثورةبهأبتطةماوهو

لسياسياالوضعينأتااهـاسيا،ؤضعمنا،صريبألتهلأيرارافعت

والشبابوالطلبةاذ!الجموعذلكعلىوديىلمي.مضوالاجتماعي

كودريومذبحة،م91أ6سنة--رثبرأ9هراتابهففىاهـوالذ*ص.ا

علىسبالسهةانهإبباوا!اهدال-امعاتكلبه"حضعصيئلثمرة،1!عبد

خضوعها،انهراشثياءهميدعث!مودادوقتذدكفياوزراءأرئييس

الطلبةبحر!ام469ليرأ!ر21مظاهرةئم.أتيريطاليللاستعمار

وضيلا،3؟هـنأسعؤجمضأيةبرتطا،صفةةارأتاربعوال!ه،ل

وفى-بلحداد!متالنيم4691!ر!ى4مظاهرةثم.جريحا12ا

شهيدا،28وراء!تخلغ!تصثبئلاسنصري!لبراًير21ننياأءعلى

ص!؟!اسم،عيلإجدة!اآلوطني!ةةانلإهذهووس!.جرإحا2،2

تءمعاتيعءقلان'لأم1646يويىو.اًليذةفيالونررأءرليس

ا)نوادي.منءددايفلقوان،والمثقفيناممالواوالكتل!الصحافيين

بأكفرآحمدعليا،!حومية.بلم!م8،91عمكيمهداماهوو

شثيلوكلوطنيةمر--،تثن-أتعربيةدلسطينلاغضصابنضيجةس

انذاراتتقدم"وكلي.!اسرائيلآلى"ا،المختاراللهشهب،الجدب

اليممهن،1تحققةتطوا،-وشعاراتهاافمهيونيةلآحقي!قأىاوتنبيهات

السنين.منقيلةرةعشراتءروربعد

ال!ي!اسيادرامي،ءونوا؟نساصري"االوءةيةاة"بربةمنقوىلقد

دنشواكه!،ءحا!-مار؟اننهباكفاج)مثلو":يةمسرحياتظ!ور

ناالىالة"يةففى"لادراكذلكوإوصلنا.(وغيرهـ!..ال!مراء

والثقافيالاجتماعيالمضمو.ينوكذلكبل،ارمراميالىصبليالمضمون

منينبدواان،والتآثيرطاالتطكاحالةفيعليمدلةصولبدلا

.بلن!.4.العربيامرامياالحدثومن،وحدهالهربياميالدشالادب

ارتياطفيالدراجمبةالادابمنالن!ؤعدا5ظهوربآنآقولات؟

،صراعحووكقاصفوءوحداثمنااإريعل+هاوما!وقها؟صلومابألارضو

ترترعلىصلبة"راهمنةحالة)بعثوالى..الامامالىاًلادبعداًيدؤع

ةنها!ؤ!يئقلهـ،وهـو،والصهمهرةال!يرةحداثهيابااواؤعاارض

مهماتؤجه!الخصاضبرعض،التعبيروشفافي!ةالفنصدئاطافتا

.والهبونالادانيووظائمف

نظرزاويةمنالعربيأدرامياالادبممثنكلةفعصنافاذا-ما

.الحالبطبيعةربآؤثرالمستحدثةا،دبيةالاشكالانوجدنا،اخرى

اهـر؟الهرديةدرامب(تنافيالمستحدثاتهذهوزنهوما..ا*ن

دقيق.يزآنبرالمستخلصةالإمةمنالا!تراب!منايتطلب

المرا"ةةالادابخافهامنوالمسارجانتشارع!مانالواضحمن

طفخاصة-الاسدفيصيبالتر-ماتارواستنثا،العربطالوطنفي

ال.ربيالممرحجماهيرعنحجباقدذلككل-اننرفيهيوالفارسالملهاة

!اشرة-غيروبطزيقة-سأءدكما.الكيرالمسرحيةالثقافةومتذوقي



الادبعلىصديداأضيفاوننيآلادبءاءاولاتاو!وىهمماثبا!على

والاستمرارية.فه-رصبآطريقعبرلعربر!يأالدرامي

ي!هـ-رصنى.درإخلأاذ،ري!الظريحألىشحولاوتى

الصديقيالطيبا!رد!اخرجامحماولاتفان،النقطةلهذهبالنسنة

إمريا)"،تبام!طولاتجا/بهاواتى،ية4هر4آلملاحملنقديمثشب7!!

ا+دةألف)فنيوالفهيةألادديةاباقواوابالاش!قللاستعانةدرجالفريد

تلب!موفؤع"ت!ومسرحبتمنشر!"هماحمودميموضةتجيء(وليلة

ا!واؤطده،توصف!آقلجهودودمر.القديمألعربنناصالةالهمر

ل3اخت!ارهااذننانفنيةللصياغةوملاءمت"؟،الأاتبيةافتركبةصدق

ؤا-يةمنالعربيالمسرحىء-ا،ةء-أوهو.المتمددة4لاعمال":!ا

تبضمواة"-عواستهو!ا،خابئصا)شغفتعريضةبجمآهيراخرى

-لالاصاتىعودةآتيرهما.وهك،وتاريخههتوالاسلامبألعروبة

.ا+رد!ادرأءا!ه!االادبطر،قعأىالاصالةعنوبحثا

كي!ملدراهعهلمنآكأرميوا"تداداتهاا(حاولاتهـدهوامم

،نفسه!ء،معقضبن"تتاةينمحاواجد،اة!حاوعربياتيارا

تجربتهفيذاك،آحكيماةوفظ!امرياا!كاتبمنهماواحدةصاحب

لمرحا)ظاهـ!رةؤ!لأصرىأو،ءلمب!اق!قحسب!،الل!!"ونة)

العرإءالعالمفيالصراميوالأدبا&سحمن!ايانياتي(الثسامل

خاصة.بصفةمصروفيعامة!فة

!رج،يدلةروألصديقيآآط+بااء:داك،ضجةلتجارباو&ضك

ء!!!ربيةمصرحؤ!ؤيدمتفدفكينؤد!ابرهةاخرىوتجارب

ل!د،في!:-!لاشادةجال5لا3،شيئاتهاز!رؤ،ولا،نهجهما

علىاخطارمن-جلباهقدد!،عهطالار؟،الاخرتينالتجربتينولشناقش

المراما.ؤساًلمست!دنةستالادبالاشكاق

،يون:اتالاربعؤلأإ-ء!رزلمالأوروآفربر.4االاداب1اجض؟حظلفي

جفومهالكمخاعراتمنالأو!وبيلمةالقارةعاتهفىطبيعيةوكنتي!!ة

عرفادبر!تي،رافىاتج!واتديدعلى،الثانيةالعالمهصةالحرب

!.ب!ألابسيرداوافلامعقولاواللالراما)باسىمبعدابيهصا

الكتابهولاءراسوعلىص،أفةكلفيشطعتالتيا!سميات

جانجب!"،صان،ادامود!آرثر،بب"لتصمويل،يونيسكويوجمننجد

وغرهم،..-بلأران-،تزهارواد،بوزاتيدإ:و،تاردييهجك

ر--بوالشرقانفربلىع،رحمسننحدثثراميكاثبالتببارهذاتقدم

وحي؟ارافأذءإدلفدفآم!مصارؤاتيارخصالصوتتمثل.اوروباا

الاؤ-!إهكنلاود،فا،ةهطمه:ىلاوالوجودا!الموبأن،بالعمم

فقدتاهذا،والفهماًكطقمنأيةوالخماالمعقواةغيرل!ماباتهما

،معقويىت"وا.؟الحيمنطقيةبذتو،فيهااحدثااالحراءاتاهذه

،وخرجت!بنرو-،4ن!عتلادباةمراصياتش!لامنوقلبتبل..وغيرت

ديل4غيروفيفتصدت،ادراجمبةاالتركيبةفيالآلوفعنكا--ا

أزهاوظنت،الحدثوتسئسللماقي!!ويوالبطل،المسرحيلاديالوج

بروجوداءترأهـخامعحتى.الدراميالادبعالمافي-*يداتخلقبذلك

،-!ه!ؤ،ءتؤد،لأتالأادببةآحركهةالهذهضهيفةوجلوبراصول

اللأتاببضد!علىاىآلاولت!ةاا،-ربوبهداًلقرنءـذاً،ساتبدا

يدمهث-5لواللاء:!ديتو3لووجانجاريالغريدالهرنسي!ينمثل

.جيلديرود

الادابهده،ء؟كاةالمصاولاتدهءىؤامتالعربصةالارضعلى

والمثاربوآلارصوالاصلالمصدراخلا!رعم،المربلألمسضحدئةا

يضما.اوالجماهبربل..والكلروفوالاحوالواثخصاتوالنماذج

ااحاد!)كنابهمقدمةؤكالسانه!لهالحكيم*ثوفيقالال!ظذذكرومهما

إثءجرةاطالعيامسرحبلأالمقولهةضاهـرصلاحأ.فتا(ال!يمتوفيقمع

ؤ:بااة"رااستخلمشهكفببه!ا،معااروالاست!ااءتوراؤكرةتهثل

يعفب"لاذلكفان"فسيراتا.متهددءصمونمعللف!اكاورحديا

.اًكمجرة،اعطا)يامسرحي!اهبهااتتارننياثديدةالنفطرباتتائحمن
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ا!مرحياممألمو!فيآمثبلاالمسرعخشبةاصعدآءةدهـل(نمللألالماه،م

اا-زجالحكبم!قب!ضحاولوم!.ا.(الاولىةلممرة؟6!ا-63اثصري

واعثب،السابقةاعمال4ءنكأءرعلىس+طرتاًذفي4.ا!ديرمءبرتهبين

،اور*رة(أفئنهجرةضالعيا).فيوال!ياةالفنبيناصراًعاءطرةهـها

ةم("كلالصام)ر!"ةلمهلم'لمجتمعا-خب(بتعندا،التعليمالىالد!وة.

ن،قاللمرمهقوذادب!القشورعنا":قولةوالمىتحد؟ةاف!رهوببص

اتوؤفءاستئت،-،.طلقهرآيوهو.آن"يةافىسا:ةتبقىال"يخجة

والستنادا.4:تاتدادت:يراردنا.؟ناتتجديدمشولةأواضجديدا،+،ر

نجي،وقتذاكألةربرجالمننفزجعقليةسادالذيل!رجاهذاأىاايضا

توؤلفوالذي،آلمستءدثاًلابمنلتناتحااستقاءاونحديدالأ!دات-

.سريعااضمحلالهبهءاوروبافيخى

،قئرهال!لكيمقيربتيةكاايديناعليهنضعاننسطيم!للان

ازلصطةعندالدرامالقواددأصلا1آلمناهض-آذربيهألأ--8بهذا

الجاربةاشكالهوفي-اننظرينالمقننينمنوغيرهماوليسنع

صاغادذيآلقديمأـفقرياوموؤفهكلرهمنيتح!انودون.مقط

ء-س-يت4انرايناوفي.(لمجتمعامسرح،ادوع،رحا)مجلديهبه

صس.لةومافتيللتناؤفاتصورةمناكثرنقدمل!(آثجرةاعضايئ)

أساطهرمن!واهاتستمدصورة..المجتمعةىوروحهالالسانعفل

،ول؟ن(زير-!آ،ادلفهرز،اةكهفهلةلائسابقةادراما""منهاةوديمة

وراءجرىؤ-الحكيماننقولهذاوعلى،.-دإثمزخرفاطارفي

ة!بدافي"مرآىوصلفد!كاناديا،اتفريبالعربيالابهار

يفسر.درآقهد!الأجتما!مهرأبألموؤةط"عهتائهمناكتر،تا-.فيا

11،دد!.اتهءللوآحي!نىسيطوأنذيأتفموصذلك،هدهآلاب"رذ*رة

حوار!لياليكمنليهالمشيرلذياو؟)ت.وض.اة:!اتةلىاةلبدا01مت

يفالثبلجخانرالىيدهيمدؤ.ءاـدروإثن.تحإثاهـ:يوالمه-زات

البيت-يذورولبان.واحدةمنبدلالرتذابرهمثرايعيدهاالقطارعربة

!ب!رغريببصوتوحةار،شهفةببنتإس!اندونالاحدأثمكان

فيتوصللامعجزاتوهي،الكلماتغريبالحوارمضمونمفهوم

ايضاحغيرف!علمبهاويسيطرالمرامايءضناحثهوضافىالاهام!هو!

ي(شارآلسالغلكا!ريالشكلعنوبميدا..-اكبعاالساوكاتلههه

شابقا.اكاتبااليه

اهـانتمائهاؤرغم،!فملكلتطعام)4االخانيدرامتهفيااما

فجمه!هـابقتهامناعتدالاانمرتعتبرا4'آآلأ،شنلاآلمسة-دلةالآداب

الحكيملاتجاةا!دادانعتبرهااننال4.اد+توردنجبارد!سالانفط

السادفةللو،اشنهامتداداالاضيوعلمى،ماع.ةجالاصالمراماتآنحو

ببنالاجتماعيةلعلأةةاتؤكدف!م؟لكلوالطعام.(ا:،عمة.االا/-دي)

الاصلفيهياتتيالسياسيةالاتطمةالىوتننير.وأ)عجموديةاءوعا

،وكفايتهاضمحلالهمنورقيه،ا:!مع!وىتحد!دذيألاولأ-ببا

الىما.يجرنا.وهو.ظلمهمنعدالتهوفي،احياجاتهمنهئاجيا1

سابقةدراماتفيحولهاالحكيمدارطالمةكمم!الهدالةموةموع

بياواعني،ءبذاتهاءههضتاةءداهه!فللرأمت4!!ه!ؤبقىأهنها.4فى

فكرةعنالبحثإ-تمتقؤلالصاًلموصدة..ءاع+كأنرالاصالمدالة

!ن؟ءالفضالىآلانسانوصلكما،طهـ،،الهام!ضريقءنالطعام

اًعتبارعلى.،فيهاننبالغتظؤلهعلىقحمفظات،.مع.ايضااطماطريق

لكن،قاءهعآ،عهووملموسةحقيقة.اًيىوماصبحالقمراىاالوصولان

وهل.ل3المثمامشكلةاتزا،العالمؤيؤردلكللربفااشترادنلة

دا!لا؟ت،ا؟دلالا"بركلور!اياافاة-أ5فىه140دراءةأتل!ء3الف

ذلك.يقررانتطيمإ-5

الدراماتتياراىادرا!يهارجعفاثي،المصرلفترةتحليلوؤي

وبين.أوؤتاذيكء!مصر!بم+تقاربةرةؤيزفيولدتاك!افكرإةا

لانابسبقتالةكاامهنواتاوهي.ت!ديدا،م6291شوات

ة،لفردآءرية.عنيرت*والف،ما669عاملددمقراطيةااراتاقرا

ز!يةافهرةو!ىا.يريدعاليقولجراةفيصوتهيرةع-انفيحقهوعن



الاءة!جصونةوينةالمؤقتالدستورباهـ*نم؟691عامأتسعمت

اهـاس"يئ.لمعت!ةلببنءنوالافرلج،اههـفيةآالاحغاملفاءوأ،المصري

وتوصيهأكقدلمو،رسةاةفرصةان!يحتاديمقراصيةاالخطواتوبهده

..اعم!لهااقشهصةومنا،"الخالدةيوليو!2ثورة"الامالعربيةالثورة

ألديمفرابةتبةابوادرلتمثلاتثورية-لأصرأءأتذآكبرمدوظ!رت

مابنضعافد"مقراضيةالحبةوتمتعت،تالحرفيفذلمدت،"صرفي

صرية.4االثورةزباممنذؤعلاأيهاوصلتور.للأنولم،4دتحلم؟كن

مجالاتهـ-ي!وا-ونتلإافهورالىالادابصسوىعلىادىامأوهو

دراماتميلادلىاثم،"صريةالواقعيةأطارحدودؤ!شفتص،

!اشرةع:رتأ،-ءآوهـدى..افكرااماتودر،انةلأ!نآ/تبتعالج

قي!امكلةفمعممعهشتالضءالازمةهذه..ء،رؤطالمثصينازمةعن

مم-ا.اأ'صوالاجتماعيليالسبآلمدلاخضفاءنبجة،الثورة

،ب"إحلهتنكانواالذيلالقضنلمجننىا!ثاليةالمعاييريضعون-*لمهم

دير،قراط--ضهو--زا.ول،حرينهيستشعرالذيصرالمصألاشأنلخلق

..المصريةالثورةعهدفيال!يثالمصريللانساننموذجاا+هـون

عامقىبوأآقيااآثريسيوسفة(قدحات-مهوريةأادرا+وبأستثناء

دؤالفهدثرا،صأتبقبة!ننلاحظلىتا،الثورةاع!مابؤ!م5491

اللحخان)قنل..ذاكالىالاشارةسبقلما63-62شواتبينءخبت

.إسادرليوسة!(فيرلفرااو)،مانرولميخائيل(لحهصا!او

وال!ي3.نتافهرياألانطلاقحه!ااتهاصاتآنمنهلسمتئتعماوهو

فيلتواتمرا-!!آاوجالىوصلتفدكانتوا!وا!.بئاةكننابت!د

ادبإ"!و!وسفراومانلميخامثلكتاباجعلالذيالامر63-6آ

ال!وةزياد!اننيراوفي.الض!ميرداخلف!وبمابألصوتيجهران

ا+قومالادب!ءموليةميزيئدةتعنيكانتانما،الثورةاعطتهاالتي

اًلا-قهاعي،للب:إعمضولة،قووبألتعبيربالنقدتعبيرهوسانلخلالمن

-لأاليموإ-ا(ثآررآتىتنفذالفكر1دراماتجعلمارآجميفيوهـو

،.إونالحرةأباكاادؤيةخلالمن،الشعبمنالعريضةللمجموعات

معينة.بئطارعليهللضفظايءاءاتاوتوجيه

الفراتدراءانت:باتكنلمالحرمةهدهفان،تقعم!ومعكل

الشع،خشبةءاىللتمثيلالمروراوالجوازساطةا؟صبحتاقه

اخراجهابعدامأتالمشبعضتصضتفقد.ال-ماهيراىااكظذاو

!ادخانا)ثرامامعحمثكما،التوقفالىالمسرحعلىوتمثيلها

افراًرا4-انظراحاديض!الاذلكانالا..المصريالقوميالمس!رحفي

فكرةافنهاتةفنيلدتؤمأبقدر،شانهامنانتقاصااو،بالدراما

.الدرام!الادبفيالجديدلننطوروتضمفا،فيهاانخ!الصةالحرية

راس:-وات؟عدة"ةذانطاقالمسهخدثةالادبية.اًلاثكالاطارومي

.ةا.هـبىاالدولسارح5اغلبساد،(الشاملالمسرح)عليهاطلق

والغةاءلرفرفيالمسرحلفنمجاورةفنوتاإستفلمسرحيةعروضوهو

ءرورها،أز-صذ-مهيما،(آلبانتوءاتم!.)أل!امتة1والحركةوالموسيقى

ع:اءالفي،المر،ب"ث-اهدتدىوالقبولالاست!+كالىوالوصول

السمين.آوالصعبؤ"فيؤ*رهمل8يانيريسدل!-الشديدوللاسف!

عأ-ىانتث-ارهرغماتاتيمااهدا4!،مانالاالبدابةمنذنسضطيمولا

لموسهيفىااممرحاعمىدتقلميهوبهقيءمالانذلك.العربيةالساحة

يؤالالمأاولداك!ماويافلزنشتاينوالضرلىةواتءدةمتدفجرهالن!ي

،ظااواإبسبسورلينبولونياوموإعيورزلوزبامسارجف!ماالبئء.ةا

.الثسؤءةبرلبناوبراموميكحلم!سك!د!!ر!انتهالىوصلحتى

نظر.!-ءةىعاالموسي!ضاالمسرحؤكرة،يئفلزثجاؤامبرينوصااذ

اواذي،واا61الدراء!ال!ابعتفقدلماغكاشراكاست،دفتؤ*رية

إياتطر.المرامىال!واراكهاباستهدؤتكما،النثبريالدراميلاطا/ع

،-ة(-دتدورءض!دثرركلاظ!وروا،بال:ئرو.5ولابالاصتهـولا

اةودفيلامسرحاوالاوبريتصرج51هوولا،آلاودهـابفنهولا

ا!متعمالحساداتهفءفلزنشتاينوضبوببما،ا)حمي!او!ميفيا

برمعاييرهواكخرالدرأمافيبرختبرتولتالالمانياسالبءو'صهون

ل!!ا!والمواماااعادةمسدورا،والفنلاالاوبرا،كي!و-4'مصعبه"

او-يؤءيةاا!حيةالىاصالةامناصهـمناهذهحوتهت5برضوأ&هفي

ألادب!ءالعملي!فقدلاخنىفقطمهينةلحطاتوفي،ا،بدء.طاك!

والفل-فيالتاريخيبالكيانالتحقيقهذا!ماو!.مبا،؟وازنه

م!لرالمسرحعلىىالماثلألأتنبصراعأتافالاعترالنحخبقءالىوالب

الحث،وعكسوالحدث،الفعلوردللفعلتفهموفي،ورمنيا'مىن

وظورو!مو،.صوطهبقلآلصرا"كهوالت!ر،وادضادوالصراع

معذلكفي.متمشب،اتفن!ةالصراميةالقواعدمنذلكوغيرالانفعالات

مراوقالاتانآن"ميللوآرثرالامرجميالمعاعرافدرامياًاكاتب!ول

المفاجاتا."هذهناحيةالحساومرهفدائماحساسوهو"'اكافيهنة:ل

حوارابينهطالتطبيقيةالؤوفىثم،والهتر-ماتبا(لرلفاتطومهت!

مبرزا،الاحداىمنظريةومشاكلغنائية.ووقفاتءوسيقيةواطكن

ونهايات.بدايئتفيالموةقيمسرحهفيوالسكتاتمظتوالءالوو!فات

هذهعندالصهتوفننرآت،الحوارواختفاءاتطلاقاتوا،اوسبقىا

بانهكسرحهيصفوهوفلزنشتاينكلماتنفسركمااو.وتلك

المستحدثانوعاهذايجتازانهادةا،(4الانسانيةياجباتأم!سح"

تجددالض!الباسمةالضحكاتلجماهيرة3لية(المطبخاوبر')مراحل

عاديةاحداثفى،بالموسيقىممنزجا،المسرحخلالمنلناسصجماة

.فينضعانيجبالعشرينالقرنفيآننا"يذكركمااو،ملموسة

رغبةجققءيه-!يشىالذيقرنناءتالظتياكصفانالابار

الضرفي"لان.لترذيهبئإلاستمنتا!!طمكانكلهـءاًاشاهدينمنالملايين

منالباصثبنكثيرعلىيعثران2-فكرياسأسلهتيارخدلمن-كانهبرام

النفسيةللحالةنت!يجة،اليومجماهيريينمنألتسليةميالرءبةعن

يرىالاسأسهذاعلى.("نعيشهاالشوالياسيةةماعية.الاصو

الترفيهيالممرحهويكونانيمكنالموسيقيالممرحانازنشتاينؤا

الحديث.امصراوطالنمابرع

الفهـريةالاسأساتمنشيءلاأالناقلالعربياننيافىزتلؤهادا

بلاواتام،وءناءرقميمنلفنيةاللانواعخلط،ومرجهرج..

ال!البطعاممنشاذمز-ح.الدراميةالمواقفاعلموؤ!،وربرر

اسماهمااستمرارومع.القديمةالرقصصالاتباءكثاتاشبه

الاهلية،والصاصةالمسارحفنىخاصة،(الثاملالمرحلالعرو!م!ل!ولا

شبلاادديااك.خامنيق!مانيستطعالم-مضت!ءنواتوء!،سدإنه

ناايضااليومنستطيعلاماوهو.وفوائدهمدلولاتهلهدراميا

نفنبكلمنالوفاضخاويظللانه،النالمحعالمستحثل4بالثنصفه

الراسخة.والقاس!فنيةوا،والجدقيالاصالةعنبعيدا

اهـامامالمعامحددغيرمس!تقبلا-تثساؤمغيروفي-ارىهذامن

اًلعربيهـةالافظار.جامعةاوعلميةهيعةتقملمما-المرامنىاادفيأ

طريقاالعلم!ة!صتهدفة،العربئالدواميادبنالمشثلوابمب!ةبردراسة

اسوة،واك"اشالبحثملالدةعلىالمسننقبلمشاكللوفع..لاةطوإر

عامبن!فىالنمساحكومةانشأقهالذي6(اج!اهيراابرحماث)ب!ء"-د

خاصضة،صفة4اد-!امياالادبطريقفيالحيويةالمشاكل!دهلامثال

عامة.بصفةآصرالم!والادب

عهعبشددز

(بك!اطر)اكاتحبجام!لأ-عاعداالاشناذ


