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!ألد!بيكلمصرثه-ث!تكلمتضق

...الغبم!!ق!قيغغهـ!كق

الثامندمشقمهرجانعلىأخيراالسشارةنزلت

العربية،الفنيةالوفودسافرت،المسرحيةللفنون

لكن.الاضواءوغاضتتالتفيقخسجةتلاشت

منامامنامثلتالتي.الراهنةالعربيالمسرحتمشكا3

معلقةاسئلةزالتما،كبيربوضوحالمهرجانحلال

هوالمهرجانهذامثلفوائداكبرولعل.الاجوبةتنتظر

وعللأمراضالىوينبهناتناذاكريحرضتكالشرارةانه

لمجمسلينبهناانهقلتانإبالغلابل،العربيالمسهـح

والسياسيوالاقضحساديرالاجتماعيالثقافيصعضالو

لنبصاحشساأااذ.بيلعرا

عاممنذبالانعقادالمسرحيدمث-قمهرجانبدأ

فينظ!وهالزينالسوريينالفنانينمنبمبادرة!691

علىوحدويوطنيفعلكردبر،أخةبحماهـلمةوجيزةفترد

3ـالخسارةورذمواجهةوضرورةخالخا!سة67!احرب

المهرجانبداالحينذلكمنذ.الاكعدةجميععاى

هـصووليةانالاختقاليدلهوتبلورتسنويابالانعقاد

ممثلةالدولةالىالفناني!تنقابةعنانحسرتلهالاعداد

القومى.والارشادالثقافهوزارةفيجالم!سبمدبرية

يىضاءلالسوريينالفنانينانشغالجعلهذا!*ن

م!!!واءتالاخيرتيندورتيهفيبالمهرجانتدريجيا

فيبالمشاركةاوةللمهرجا!جديدةعروضتمجئةجبث

يتقاسمخطأوهذا.العرببالاشقاءوالاحتفاءتخظيمه

مفروضةفالاوائلبمعاوالفنانونارسم-ونامسؤوليته

خوالبادراتادعواتافيوماليةبيروقراطيةقيودعليهم

الخليجيةصونالتلفزستوديوهاتتستقطبهموالاواخر

استمرهذارغم.الفقيرااس!حمنأكثروالخارجية

وطاةتحتفانقطعقليلةمراتوافادـالمرضخالمنهرجان

!ظروفأوالتحريريةالحربسواءخالقاهرةالظروف

رياحبداتأنمنذالشملوتثتالعربيةالفرقة

وتثقلؤنيتناوحدةهـ!ىتهبوالاستسلامإخيانةا

دعوةظل"البابضالعروبةقلب"كسظ.انفاسنا

لتونسانصحيبيم.-مودوالهوالفننلمحبةمفتوحة

،يلا!محصمت

قطرلاييمكنوانه:(والحماماتقرطات)ثعهرجاناتا

ونجاحاستمرارلكقخشبيهةبمهرجاناتيحتفل؟نعربي

قلاعاحدىفيالعربيللفنانتحارهودمثهتمثرجان

بعدهجلنبالىسياسيابعدايمنحههذاان.الواجهة

كلختامفيتعقدانعلىالعادةدرجتولقد.الفنيئ

العربيالمسبرحقضسايااحدىعنفكريةلدوةمبرجان

فيخى،وتوزع،المبدعيناصيوفمنعددفي!ايشارك

اكىبسساعلىالمطروحةألقخهيةحولمطبوعةبحوث

انعفادخلالتجريأنعلىالعادةجرتكما.البحث

فىيوميوبشكلتفصيلياالعروصرمناقشةالميرجان

اكتفتوقد.والمييمالتحليلبغرضتمفتوحأندوة

اليومية،بالندوةالامندورقلمهرجانالمنظمةاللجنة

للظروفنتيجةاًلمفخصصةالختاميةالضدواتوالغت

مثقفيهاتحرموالتي،مصربهاتمرالتىامححسيبةا

نشاتفىالفعالةالمساهمة!نالتقدميينومسهـحييثا

"العربيالاقطلربعضلغيابونتيجةخكهذاؤوميعربي

الجزائر--المغرب)منها/المحرجانعنحيامسالمبرزة

الطيب)العملعنفنانيهاكباربعضوتوقفط!الكويت

صقر)مخرجيهاماهوفاةاو.(المغرب-الصديقي

المتبشىاللقيطالطفلهذاانالمهم.(الكويت-الرشود

تقاليدميلادهلعيدوأصبح.عودهواشتدنماقد

عنهةأعرضواؤدوأهـلهأحبتهكانان.احتفالية

به!التذكيرالدائمواجبنافان:فاهملوهوانشغلوا

بفيئهساستظلبذرةونزرع،أنفسننرعىبرعايتهلاننا

مستهقبلف.ولانه،ار-ناحضرمزلانه،احفادنا
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حطبالم!سالفنونالضامندعثهتمبرجانفيشاركت

الامارات-العراق-نصستو!::شيثعرقثئاراثمانية

فلصطين--الديمقراطية:ج!%ا-المتحدذالعربربقى

فيليبياتخلفتانبعدت(لىشربة-لحن،ن-الاردن

والمغربوالكويتنلجزائراء-حققدوكان.لحظةاخر

ذاتجديدذمسرحيةاعمالتوفرلعدماعتذرتأن

4باجمنهواةبفرقةتونسمثاركةاتتوكذلك،شأن

يغسطفلممصسوجهاما."الحدادالحبيب)!فرقةهي

تقدميةلمسرحيةلتسمحتكنلمالمحمريةالسلطاتلانالا

لتعانهتتخرجان(ت71اكواجد1ز،دامروهيأفنية

ر3بالذوجدير.دمشقحفنفيالعربالاشقاءافئدذ

السابقةالمث!رجاناتليالمشاركةالاقطارمنعددإكبران

عربيا.قطراسعثاحدبلطب

المتمائموتتوقعىصما-يكنلمألا!تدكلثقهـحرشان

أن!اقعيسينش)خكن.فاشلا--اكلخوتوالثوالشكاؤ!ن

هـحب.%سوايكنلملكنهةلى،بة،،كحقاكأي!تله

مثلتعليهانعكصتقدالععربيا-!ياسياالوخسعان

كلفيوالثقافةالفئعلىب،سينظامكلانعكال!،ت

العروض-صددلك-ن.بصنالمثمارءددعلىفأثرةقطر

قبل.ذي!نأقلىيلا-ل-الختى-نجةفياتحيدةاالسس-ية

-العراقمن"جلضمىالدعروضارتقتفقد

حنثن!رحلة\أ-لبنانمن"3691عاممنحكايات"

حم.اأالجوانحديقيماقصة"و"اليقظةالىالغفلهمن

دمشقمهرجاتفيالمتميزدالاعمالمصافالى(سورية

ب!،هر-المهرجانتميزكما.دوراتةب!ختلفألمسرحي

والدقةةالحذرمنكثبراتتدعيكانتوانايجابية

فثصاركت.المتصيؤةالهواوفرقدعودفيالاستمراروهي

وانةحيتينبمىالتونسمية"الحدادبالحب"فرقة

فرقةشاركتكما،ومتواضطاهتوسطامشتواهماكان

القرى1)بعرصلوريةمنالطموحةحيةالمم!رحمصعمال

هذاوفي،.مقبولانجاحاوحققت،"القمرالىتصعد

فيدمشهسبجاععةلرقةلمشاركةقكريس-بالطبع-

متميؤنوطليعيينبعرضنوالسا)عالسادسسالمهرجانين

قرية!ترسول"و"ن!،نلاأونكونان":هما

الساجر.فوازأخرجهما"تاميرا

اهمالثامندمشقمهرجانعروضخلالمنبرزت

منفيهامابكلةالمرحلةهذهفيالعربىالمسرحسمات

اقترا؟بالواقععلاقاتمنفيهاماوبكل،وقبحمحا!ن

هوالمريضمعالجةمنبنداهمانشكولا.نكوصااو

السماتمنالحشدلهذابم،نلذلك.المرض!تثخيص

اعتقادنا.في3!بيرفائده

واستلهامالتراثالىالرجوعال!ماتهذهاولى!

جلغامثؤ-)حياسنفيمسررأيناهماوهو،منهالواضيع

يكتبهالممقلمة-الخازوقعلىحفلة-الملكهوالملك

هـذدـارتبطتوصد.(انفخ-عاشقادرور-البدء

هيالعربيالمسرحمشاكلمناساسيةبمشكلةالسدء
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حجنفي،المعا!سالاستسإسئءاىوفخرجيهعخابهالح!

!تهروبهوشلتراثللعود.الدافعكنكبيراحىزءاات

.الرقاة"اجهزةهـنوالمرورنهو؟ماالواقعاج!ةصو

فنيةضرورةليستالتؤاثالىدذالمعهوالض0اات هـهـردري

استثناءاتعدا،الوكأوعيوالمعادلباإرمزعللأقةذات

والجما)ثالفلىفيبجانبهالتراثحياءلا**دف!نادرد

اعدادفيكما-معاصرةأبعادمنفيهترىلمااصصافة

بنحسها"جل!اسث!)؟لملحمةالحميدعبدسامىواخراح

احتمالاتوعنسلفيته!%عدا*اخراثاان.الاكلي

اجتهتمعافيالحياة.ستيرالخالوالتهزيينيةالنمطية

فيا.تحثرعندماحىيةوالمطا.للاه...فسامعرل!-يم صرر.!..

ب،سية"قفثات"تمريربقصدالمفحهـاقاسئالاسمسألة

اذا.وموضوعيتههـ-،قههـنخارجةلسعاريةوخطب

بهثالعفمنةي!سمحلاإتراثياوالتاربخينصوعالموثان

الاسقا،اتش!ذدمثلشحضاثالمعا!سذوالىاليهالالاءذ

اغدر.اكلهبثأثلضرباخبلانيمنسلااننيئوكما.عليه

لبىر-تيلب!عندمافلمهاؤ!-ت.اخالحىااقرفي

المخ!طوتاننجدلذاق.!ل-بد.للاتحصوا)جمومضخسحلات

6لماصحابينالعلاشةا"،!كلاعررب،ختاد-كعذدمثلفي

حييئ.المىسبيسبلاءكأنو.ال-صلطةبنة،حلهل".والمحكوم

النارتالاستقليديةاالمتو!!قير!هـشكأنت؟مبوج!القدميب!ن

النس؟سطاسضخدامحالةفيا!ؤتلان.11نعسس"يعيد

الطرحى!حدرأكبرعلىصحممع-مرو؟جوازريخرالار

ونجبرحقيقبئغبرشيءلاواخضءرالمعا!إ--جالىكباا

فنهذ+.المثاللنيلعلىإثمبب*ايم،ل!حلاإيه.عضبص.-د

بساالمسا.تدونثطءلحاحلبماكايلح!أنللطاتببم!ت

.ثش.ف!فشراا.،دعاأزفيب.ي!يمالتارعيةخىوبو"و

فهـ!الرحءنعبدومحخوظونوساللهسعداليهنحلما

."ال-،زوثعلىحىفلة))ش"المكاعوالملك11

العرإيحيالمرليفالتثفقر!يا!ا.صةا-44ا!

حنغلا*رحلة):عليهغالباالى*ء".اديجهعلحاوهو-عموما

-رنعنهخسوتاث-ظداءا-إ،رةالر-ايىقنةالىالكفلهبهن

.أال*صراىات!!داكرىا

تفسيرفيميزاتهحىاررادخرجلاعدادكانواذا

معمدروسةجد!يةعلاقةفىر!يافىوتحديدالصمل

منقيرااحربااهـحيينال!!ابلاعدادفانةكلالث

!،لفيمجديةضرورةلبدوالاعدادان.السلنيات

الاعدادضدول:،،الجبدالمحليالنصندرةأونجاب

منوخارجهالمهرجانثصاهدنادـفيماانالا؟عامبوجه

انعدوممدوحلخحهاالخينخئرتناكاسد-ءللمدعدادمحاولات

المعديناشدوهو-العرافية"الاقلام))فيلهمقالفي

اًنق!بل-الاعدادعنالدفاعفيوا!تماتة!عة!

:يقول،ويبررهاالمجالهذاديتجربتهيستعرض

علىيمتمدالاعدادعمليةفيا-لبياا!ايا)1

نقطتين:

دلجلالاقتباساوالاعدادالىاللجوءان:الاولى



أحىر؟!ةاعلىاتكاقودلجلواذ*ثالىحلي!!فالتفي!حلكأالعغؤر

اشة.اصراتباإوالى*جنبهيالن!أىاتمشوررأخياحيذالمر

يوديالذيوجودهعدمأوالمجلي!حماالمم!ا(!أفح!--ل

.الإخررتابداضاتعلىا،تكاءحسذااىا

ال!الميللشىسسىافق،رء!عملية!والإعدادانوالخانس*

حليين.االىتخابلافار!(د%ألإحرظىطكسواخت.-،عو

أعدواالذينفيشضوليرناردر؟يإىاشنيلشوهمؤالم*ء

.1(إححنا

نثمخسىيالكنتالمحطورانهذانانتفىلو،بالفعل

أضيفأنوحبازخيكما.للاعدادبدنجنالمشأواشلمن

أولظولعل.ألاقتباسوبينا،عدادبينإساسياف،رقي،

تررابعنفالاقتباس.\)صعورطةهوالفارقهذاملامبح

حيةصعنالاقتباسانكما/حيةصعنالاعدادغير

هي"اقمراألىتىسمحدالقرى".اعدادهامنأرقىهو

دائرغ"برنتتلمسرحيةتأليفايكونأنيكادحبالى!31

هبىهذه.ر،صحالمحتاسوووش،أ(قازيةالقوال!احاكثير

نجحبينماش/للممملإءنيةاالىشورجة:اندايىزاصفيور"ا

وناظمررنضتءنالإنحتى،تهاقتبا!فيبلبلفرحان

عدواتوا"سباساتاعداداتدسبعتحاانزجد،حكدكت

3الابعادمحدودةثامةوأدبيههـحيةأدما،جعلتقد

الامهل!مداعداديكنلمكذافى.ومسسطحةثهـبهاتسرة

ال!هـتخليحمريتمكيف))فاهـتبيترهـىجي"ىنوس

ح!!ركأ"صبزظللارحلة11(-!حيأت"ا،مهمنهـ-وفي-وت

.زحبه!اسواصقذكب!رصزردس

زيرجمالى*ماتحرلان،صو!اسقيالاشاإعدأدال-سم

عملبىناك-لمةلتعمس!قأةصحىادهي!ل.تحىب!ممااىا

المحى،فظةمعحيالىإجم!ترراور-تعالميأشع!ىبيأدبرب

أعى؟!إء،دأاف،ف،وربما.ا-سر،إيةكأابةأف!رأأكروءاى

ادتاء"نرأىأتغسحيراناه.ار*!ا!شتر:!ر،تش+محعا!!آيمخرد

آفقيلإءرافوأ*ءقعرسول!تض-،لم*.،تدكأصحنبأا!3أأف*!هكات

قظ.طركأص

ص.،يبا!ترأصغسكلإغ!درترعدمي،3(أكا)خاتأ--!ةا!

ىدت.حىصس،كأ.\.لمض-ءلى،كأ-..أاعاحهـد- هـر-رر!ر.!و--ىهـ

يمت!-ببذلثانخا.هـفلامصروءظيةاتتور،ارحيهالسص

قعا!اافىل!هـص!رس"لمماأ:!!االفق!ا-لاا؟..- ..!....!ىثحر..بىوج!حمن

3!-تء!بعيهنن،في!يعردر!لأ--،عهجحبعاوي!أرح-فو"!3-ت

ال:سس!ا-اًلم-هـحشيالتىعبىح"روأثىتتاسيى-!ةجهة

ورتالمتواككللاليرقيقيةرهتأطراات!ليحيأصحراحوايى

ال-،إ،ت!يا)وسسائاىهذهأجدبى)!لليتو.إ:،سرا

ؤر؟-ط.ءرةثط!!خلىستتجلتالخيئالمخاىاحةفيالح!عببذ

!.كص-)1هـحص،تعسىس،فاحمه5غممادااتألحكه-مسى
.-!رهـ...ر.هـيهـط

نأالناجحا)غناندثن،شان10(3691عامحك،لت

يحمىقأنافث!الفنية-كالالاشتص.ث،ءمار--خ!!ر

وصنسىءوزطء!تلأقاأنور.العملبنيةفياكسرو،،تو

لقدو.الىحدلدجهرعلىاجىنه!خهورنااتوسى-لىأاًمكانات

إت-!سم!ص--هـ-اشأتىكيمتبمبشومنازيكوأحىا-"ؤراممسىتعا-ت

المىناننسىبس

بقدر،وذشقفنور،صالةاستعارتلكنها!الفرنسي

كبرنتسف،%خرىفرقوومنا!جمدارسمناستعارزثا

ؤرفاوجدنابينما.وغيرهموفاختانكوفومايرهولد

والفانولمى!السينماالستخدامنجفجاجةتسنتعيرأخرنى

الديمقراطية،الميمنعرسرفيىاهرفقد،ا)سمحري

استخداصه!،اكن.للبنانءرضوفي/للعراقوعرض

ؤيمحرجتبينما/الاحيرفيالاموفقايكنلم

وأالفبإملانالوثائقيةءنحتىالاولينالاستحدامين

صورايكرروانمالولةصجي--شوثىقةيقدميكنلماسصووةا

منال!ر!ط!غيرس!ياقفيالجربدةدورأ"كانأش،صعروفة

.الاستحدامهدار-صتدعيولا

غال-لةساحبياتهأمرءيوالاخيرة!ةالرابالسمة5

اسل!ةصجليةاللغوالجملأغةالصتيخدامانثا.،تهايجابىعلى

المكل،لجةءللشخصياتشخارالمخكللل!نسالملائمةالسمهـ-ية

بطيغرتاثيرداتوانهاتراتيةأدبيه!يمارقدروالبلاعة

اخصوسى،صهـتهمطعنويبعده/صتفرجيهعناهـهـح

وهتشذكرناسبهسظكما،أصارزةا9"أهسداأحدوان

-ح!ورىسالجمشخلالسهـتحتىإهـاهنهاال!كاإتصعالتقاربى

هـحفو!نصيخلالمنالظاهرةدهززصلمتقدو.ثهـ1المش

نصلىو،"الخازوفسظعلىحفلة"وأ(اءخا"الرحمنعبد

نألناسبقكما."الملكوووالملك"ونولسرالمهاررسعد

اناررهـح.العربياهـهـجىبت،بكلرعديدعندلإحظناها

خلالطمنالغةاتجلي!وواتما.وحس!%غةليس!

وا!حيةلغةأىابحى،جةفهولذللمث،قفوالموالسىخىسية

ح!ةالمى!جهتو!عتتناهـب"لغات"أىالل/مرزة

افنية.اوطبيعتها

:ا"رجاناندوات

وحئتالثامنالمهـهرجانرافقتاخىاالندواتاما

ل!9بدفقد،ممينىسسوعموحولسالختاميةةالخددصحسل

والستعلاؤه!،.الإراءوتحاملالركاكةف-وببى.ذمضعثم

حثأةمنالمفظمةاللمحنةانالىتقدلرز!-ؤاحسسساالى
..-ي..-!جع

ألثقهاهـ!ةذوزير،رالحطنجعاييم!ورذالدكالجلى"رزر-ةش

3لى



مترسميابالمدعويقالنقاشتحددالم،ثانيةحبالةمن

بابفتحتاوانما/والفكرالادبورجالالمسرحيين

الخطوةلهذهكانوان.الحديثشا،منلكلالنقاش

النقديبالمستوىاضرتانهاشكفلا!الليبراليظاهرها

نسبيةوعنالموضوعيةاطرعنخرجالذي،العام

القطرهذافيالمسرحيةالتجربةوعمرالانتاجظروف

محاكمةفيبانهميشعرونالفنانينحبعلوالذي،ذاكاو

وقد.التفتيشكقضاةصارمةهيعةاماممنصفةغير

بعضمعاضافيةجهوداالعطارنجاحالدكتورةبذلت

اعادتحتىوالنقادا-سحجينامنالمنتدينالزملاء

زمنحدالىوضبطت،اخاليةاالندواتالىالتوازن

خوضو!منج،لتاليوقللت،قيهالتكراروعدمالحديث

اختصاصيةموضوعاتفيالشبانالصحفيينبعض

بدلوهالادلاءعلىقادرانهعادىمتفرجلايعادةيخيل

الواقع:عنبعيدالجالهذافيالخيالكمولكن،فيها

كاصا!علىةالكلامفوائدتتجارزللاستماعفالدهمنوكم

فيبكثيرافنملالاخيرةالمهرجانندواتكانتحال

الز!لاءاينوبرز،عام4بوص-وتركيزما!ستواها

المنصف:(خاصرايوهذا)الندوةفيالمشاركين

ة(الاردن)الزيوديمحمود،(تونمس)السويسي

الحميدعبدسامي،(الاماواتوفدعن)جلالابراهيم

خوستثنادياد.،شوليؤرهعادلد،،(العراق)

.(-وريةمن)أغانعسانورياضحفارنبيل

كانتوالمخرجينالادباءمنعددمثاركةانشكلا

الجماليوال!تذوقالمستوىمتفاوتةكانتلكنها6حصحبدية

المعبرحيالفنمقاييسلانطبيعيوهذا.واخرعملبين

.الادباءوأعنيالاوائلعلىالشيءبعضغريبةتزالما

نأ-المخرجينواعني-الاواخرعلىيصعببينما

كلعلى.يثاهدونعمالدصرالخاصةرؤيتهميعزلوا

:وركورشخحصىباهتمامالمش!اركينهولاءمنكا.نحلل

فوازةقوتليوليدةداوديوسفأحمد،مينةصنا

.بغداديوشوفي،الجزائريسليم.الحاجر

بحبلللندوةالمتابعينمنعددالتزمبينما

قا!سمث(لبنانمن)لشاؤهبول:مثل(!)الصمت

.(سوريةمن)كياليحسيب/(العراقمن)محمد

عسافروجيه،(-ونسمن)الدينشرفالمنصف

الندوتينفيالاخيرانتكلموقد.(لبنانمن)

اأص.لبنانوعرضتونسعرضلمناقشةالمخصصتين

الساخر-الجارحةملاحظلتهبداءبافاكتفىكياليص-يب

سافرونوساللهشعدانبالذكروجدير.الصحافةفي

بينه،.صحيةلاسبابالمهرجلنمددخلالالقطرخارج

دونفجأةغابلكنهالندواتكلهظمعدوانممدوححر

مسرحيتهلمناقشةالمخصصةاًلنعدوةفياعتذار

..."الزيارة"

64يحس!-

:الشاثعصرذةفه!سوء

العربيالمسرحمشاكلمنايامةالمشكلةعذهلعل

دمشقمهرجانخلملألالوضوحمنقدربأنبر-جلتقد

واالاسمن*قنسوأعمالثلاثةفيهذاوكانةاصامنا

يكتبتنالممقامة"،ا(الفخ":هي.الاحسنالى

."!الملكهوالملك)1و"البديع

!-بأنهالمرءيعترفانالوءموعيةدواعيمن

العربيةالاماراتكاض!رقةناشمئةفرقةعلىجداالعسير

الفرقخبراتلمستوىترتفعأنالاولعملهاتقدمالمتحدة

مثلممتازمخضرممخرجلهحاتوفرواوحتى:السريقة

سهوتلمبالفرقةصلالاوراهيمعلاقة.جلالابراهيم

اتتكما.ةالبدااتفيزاماضعفئاونقاثلامكاناتها

محفوكنصهويخترهولميحبهلبمنصخراجأ!اضطر

ث!!حىكأراال!دبادالسمهـناتخذالذيالرحمنعند

عمنزفىكسأكثر،بالسندبادعلاتةلةوننكىأندون

تادمامرتحلامسافرادانمابخلهيجعلانالىعبدالرحمن

سيافبالاولبعدينذاتالمسرحية.الخارجمن

3*اد!ابينالعلاقةخلالمنهـذلك،اخؤفيوالثاني

،وحذفاضافةالنصفيالمخرعدلوقد.والمحكوم

ف-3ثيم-والاخراجيةيةا!فئزيش*رؤمعيتلاءمبحيث

جوتر-*منيساالاولىدتيتقف.!رحعاختوثالىالم!سح

ث!ذترافيرزرررديةلححمحساتردداستياوالمعبالفقراء

الثانيتفييقفبيش-،،وال!حابةاسيرذوابالدديئعلاقة

قجبحةبأقنعةوجسوهنعمتخطتو؟دالحكامال!سادة

لاءهـعبئر.يةيكاتيرالكارلغةبالمحاحركاط-+ءتاكفو

اإقوةتراربطلاحاكثايوكأالذيالس!تدباديقفوهؤلاء

؟لب،طلويصدفتا)مححكمامحبهيستمرىءاقيلبثماثم

الامكانقدرجلالابراهيماستغنى3ـ.فقبلوأشاعهالذي

يالخارصبالثلآلعحماصحتعيخا:والتمثلركةإ-اعن

ف!ببارعاذكيافكانتواكنعةوديكورواضاءةتشكيل!-ن

.المدسبغيردادرهفيالتمثيلمقدرةنقصاخفاء

اقوىضحعاامتلكلوذلكفيينجحانالممكنمنوكان

قدحذفهوما"اضافماانبل،مباشرةواقلبنيانا

الجما)بالشكليستطعولم،زائدةب!ديةالعملاثقل

صفالعملظلبل،بالمضموناخهوضاالمتقنةوالاصنعة

يحسنلم،بعيدحدالىتقليدياعملاالعامةنتيجته

التزيينيةجماليتهرغم،مضمونااوشكلاالتراثتمعل

للجميعمفاجأةالمسرحيةثهايةكانتولقد.الخالحة

جلالابراهيما،عيبخاتمةوهى،ذلكيتوقعواانقنل

أربعينفيهعملعرضمنانقاذهبمكنمالانقلذالذكية

هـطقةفيعربيلمسرحرودسسونهـواةشبانمعيوما

.ندرفيماالاالمس!هـحتعرفلم

برؤيةبالترابنالاقتداءحاواتالتيالاعمالئاني

التي"انبديعيكتبهالممقلمة)1هيمعاصرةسياسية

مدينةمنالتونشيةالحدادالحبيبفرقةقدمتها



ابراوو:ماخراجومنالتألفجماعيعملوهىتأر،جة)

التراثمننتفاالصرحيهالستخدمتوصد.ححستورة

الواثقشخصياتفيهافظهرتتوالى*دبيالتاريخي

ن!خرجتلكنها.الاسكندريالفتحوأبورالمود!

وخقلت.مرضاماتمنغيلةفقتلتا"ت،ريخيثالسب

البطلتنحفلمكماتبغدادالىامراءلىحىنالاحداث

شخصياتمنادانتفيمئوأداثته(الفتحابو)الشعبيئ

الفكرةكانت.الانتهازيينوالغقراءالثائروالاميرالحكام

جماعي:تأليفعلىتدللا.مثستتهخائمةالالاسية

ربالعملهذامثلفي41فرورةتوجدلاحيث

مجالفيقاصردراميخيالعلىتدلبلتالتجيلي

المتحمم!تالهواةالثبابمنالفرقةقواملكرت.اتآل!ف

بالجالزذالفوزعلىسنواتمنذدأبواالذينللمسهـح

ثاهـتحيوالسهـحية.تونسرفبئالمسرحلاسبوعا،ولى

وندمتلآا67عامتاستالتيال!ثسابةالفرقةاعمال

الممثليناداءتجلىوقد..167عاماعمالهاإول

العر!قفيماابرزوكان.ا)فالقةوالحيويةبالرشاتة

علي!الحالةفيالسريةالمناشيربتوزيعالبدءفكره!

وفكرةتالتراثالىبالعودةاجدءاقبيلالمتفرجين

سائعزرتبمكيلاتفيالخثبمنبسيطةتعلعاالستخدا

ساتالمههذدـاءقعدا.المماهدلم!خلفكدي!ور!خصددر

اشراثخلالمناتتانهاالمحتملوهـت-اللاث

ييملماعملافان-العرض!علىالسويسيالمنخسف

وتقييهمهمراجعتهاساسعلى11للتراًثتهناإفيذاجحا

منهةومزيفمنحولهوممامواقفتعحيردـواتخاذب

دثاغلنس،لخدمةنوظفهحتى:ورجعيسلحيئهووحما

سليمة.نظريةنظرةانيا."المعاشيةوقضاياناةالمعا-

من9بر.طموحهالمستوىيرتتلمالتطبيقلعن

واحصفى،البلطيم!مد.يسىال!وخديجة:الممثلين

لكبسبلعئي.ا

:وخطرةذيهةلعبة"الم!كهوالمك))

تأيىفمن"الملكهوالملك11فوالثالثالمملةعا

قدمضوقد،فخةأسعدثاخراتونوساللهصعد

حكايةعلىتعتمدواهـرحية.ل!رريةمنالقوءي!رحالم

فينزلالملليصيبهملكحول،"و)يلةليلةإفأ)1من

الملكبحبحبأنيحمابلهلف!!-علىليعحرشكرا3

ينصب4حيلالحقيقيالملكويدبر.خومه!ئلبار

أحدالكت،واتناعهبلاخهمنليسخرمكانهالرجلفيها

الذيالابله!عزدأبو)وينكرلمالملكتبديليكتشمفلا

الحكسمعصاويمسكونفهوا،نتهزوجتهملكاخسار

.بالجنونالحقيقيالملكيحاببينما،حديد!نبيد

أنظم"فيالسلطةبنيةتحليلتدعي"ااس!حب

جانباالمخخطهذاضمنتغفللعنها،القمببةالحكم

شخصياتمسرحيةكانتولو.الشعبجللبهوهاما

الانجر،الجانبلتحسويرجهدونوسلكنلكلينا.لثصذالكان

علىالاهـئق.مقنعوغيرمتوازنغيريديهببتمنفخرج

-والدعادالنقادبعكقيصورهكما-ونوسانمسرحرغم

الناءدراميةكانتا!سحية3هذانالا.ملحميمىسح

برلفتةحمسمنخارجيةاشكألافقطتستعير،تماما

العنثمسرحمنوالفنياغكرياجوهرهاتستحيركما

النسراثمنبشيءوتطعمه،خاصبوجهالفرنسى

ممتعسةهـهـحية"الملكهوالملكالو.الفولكلوري

ول!ت.المشاهدمنكثيرفيذكىحواروذات:وطريفة

تكتلمالتي)اهـهـحيةاللعبةعلىيقتصرلااثولفذكاء

العبثالىامتدذكاءهولكن،!اجزائهاجميعفيمقنعة

الاتجاهاتمختلفأغراًضلتلائموحذقببراعةبالافكل-

م!مرحيةأذنفهي،والديكتاتوريةالتقدميةالىياسية

فكرتي:بينالتناقضمنتخلولا/ومكانزمانلكل

وضرورة،الثورةظروفتتهيأحتىالنكرفىوره

اهـجيانكما.الفورعلىالملكو؟كلالمباشرةالثورة

لشكلهريةالظلادانتهاخلالومن.بأخراوبشكل

وظلمهتهفواتهالحاكمئلزعيمتبررةالحكمنظام

ادفافيكانولوحتىبهخرؤ،ئداستبدالانوتدعي

سيزبهـبلشنيماالاءرمنيحسنائقي%المسحوسلم

معلقا-النقاداحدةلملكما-فهيوبذاك.بلةا!اينا

!قويزيدواالزماميحكمواانالملوكالىكنصيحةتتدو

بعروثثيم.تث!بثي

الم!مههـحيةهذهفيالالاسيةالعبثفكرةتنطلق

ذهتيةببراعةمدرولسةخاتمةوهي،خا-صتهامنالخميلة

والخاقهة،البدايةمنذلهاوممهد!فنيةولشق)محكة

عزتأبيبيتفى...مكانكلفيالجنون":تقول

فكرهونوسيقتلالبدايةومنذ."ؤ!هـالسلطانوفي

-الجلاد-الوزير)شخصيلتهعلىونجفرضطالحرية

الاطاتخلالمنثابتادورا(الطن..الثائر-التابع

منيحرمهاوبذاك،فيهالموجودوالوظيفيالاجتماعبى

يضعيءانه.الحريةومن،الحلممن،الخلاكرامكانية

سيالقلالدربرولعطينابل،الحيا*منإتثامركزلي

فنظرد،ويضيعيفقدهالثابتمكانهعنيفخلىمنالت

فلسفةان.الانسانالىوليسالرداءانىهىالنلس

عدم:نقطتينمننابعةهذدـالمسرحيةفيالمحضالعبث

منالانسانحرمسانوبانتاليللتغيرامكائيةوجود

اقاتمةاالنهايةوالعانية،افضلهلحيلقهوتوانسانيته

كلرغم،البسلادكلإلجنونيغمرحيثاليالسة

الحدثخارجمنالمطروحةالمباثهـةالثوريةالشعارات

اللعبة.يؤدونالذينالممثلينلسانوعاى

ونوساللهسعديطرحهمابيناذنانفصالهناك

لعبس"ضمنيظهرون؟لذينالممثإتلسانعلىنظريا

المقولةوبين،مسرحيةلعبةأمامناليؤدواالتغريب

الفعلكانوالتي،اللعبةهذهتقولهاالتيئالنهائية

.وافتعالبضنعفمحشورافيهااثورياالتقدمي
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"الفخ(("الخارو!علىحفلة"اكك"هواهك"

المعرحعة؟تنتهيانيم!تكانعاذا

فقطتاؤلولكنه.اقحاماوونطدوننتساءل

.خصوحافكريةوكاسمقولةكأحداثحيةالطسياقضمن

لسعبية.حكايةمنمستقادوانها

جنونهمنعزةأبويححوانهوالاولالحل

الممل!4أركانثيحكغ.شعبيكبطلالعدلويمارس

ليعود"مابطوايةنهايةينتييثم،الظلمعلىالقائمة

عليه،هولاالقمع

الملكمكانفيعزةابويوضعأنهوالثانيوالحل

بينص،،الوهملهويزينيخدعهوالكلسلطاتهويمارس

النهإيةوفيغانسانالكونهمراعاةدونمنهيسخرالملك

.للاعداميسوقهوربما،لهالحقيعةبكنطفيدمره

الحلولكن،عديدكأخرىحلولهناككانتربما

مقنعغير.تماماذهنيهوللقصةونوس-وضعهالذي

للناقدآراخاعدةهناواذكر.دراميتهوفىواقعيتهفي

تعثرب-"كتابهفياسلنمارتنالمعروفالبريطاني

يصب!أعلىالتجريدكانكلما)ء:اسلنيقول."الدراما

نحن":يقولو."الانسانيالواقععنابعدالفكر

والمقصود-فقطالشخصيةتقولهبمافيالدرامانعنيلا

الاهتمامبل-وحسبالمكلماتالدلاليبالمعنىالاصتمام

."نجكلماتهاالممنيةاثخصيةتفعلهبماكذلك

فينظريوجهةلادعمالاستشهادينهذينأسوق

تحو!وخاصة،قويملكالىلبلهمنعزةابوتحولان

الئالتجار-وشهبندرالجامعشيطنعلىفجاةموقفه

المزحية.فيواضحةضعفنقطة،الرضاموقف

وعبيد.زاهدالثائرينبينإلقصيرةالمشاهدأتتكذلك
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ديةسرسياسيةدعإودالىتحولالذيالحبومش!ول

دراميا.فناوليى!درلى!انه.وعبيدعزةبئومقحمة

منشيءهنأكالمتعددةالثغرات.لهذداضافة

الاطالة!نكثيروهناكطالنظريوالحشوالتنا.قخى

تقفااوتتلاءملامطهـحيةفيالعنائيةالحؤاراتعبر

3وميديةمسرحيةلانها؟الايقاع!هـعةمعالاساقيهاعلى

هذ5كانتولو.الارتجالبعضيقتضنيالذيالطرازمق

ونفسي.وفلسفيانسانيعمقوذاتدراميةالحؤارات

هنالكنهاملقبلناهاالمسىسحمنالنمطهذاغيروفي

علي!)الضخمةبكتلتهالديكورأثقالاه!حيةأثقلت

واعادة،المسرحىللفراطغ(وايحائيتطجمالهامنالرغم

هذامنزادوقد.التقليديةلى2مسارمعالعرضجو

البلاغةالىونوساللهسعدنزوعالتقليديالتأثير

يقوماولم،ساخرةنكهةيضفيالمهنافهما.والسجع

نأيحاولصعلىعبئاكانابل،اللفظياتغريبابدور

المعاصهـدالدلالاتالىاثحبيةاالحكايةاطارمنيخرت

.وبخدةةمباض

مسرحينص"الملكهوالملك))اننقولاخيرا

لخلقوظفلالبراعةوهذهالذكاءهذالكن،وبارعذكي

جميعلارضاءيهدفالمدروسالباطنيالتوازنمننوع

علىرجلووضع،المتفاقضاتلعبةوخوض.!الاطراف

التراثاحياءعلىأخرىورجلالسياسيالسهـح

فهوللعملالحقيقيالفكريالمضمونوأما.اششعبي

خلالمن:العبثفلسفةمنينهل،متثائمفكمون

وجهتجعلالتيالاقنعةحلالومن،الجنوندائرة

ومن،الآخزعنالواحدغربةخلالفن،ضمائعاالانسان

ء---كا-3---3---
-
-



-الحياؤفيالادوارتباتخلالمن.المرايالعبة"خلال

هذاونوسرلمحع.السلعأ%علىاقاءاعبثيةخلالومن

لبد..الملكاكالىءنوالحديثتالتنخرىتبالحديث

اخفأثلا.ومقحمينهاصضيىنظلاالخعلإتهـذدت

!هـحياتهكل-جاوزتالتيالفاحقةونوسببراتاعجابي

أاجابرالمملوكراسمغامرة1)فيليبداولكنه.الاخربد

النظريةمعانسجاماواكثر(وقافكريا)تما-كااكثر

انتىهـبل،ا)قمعيةالسلطهتبريزاوأقل.الواقعومع

لها.ادانة

متفاوتفكانفنة"سعدبهقامالذيالاخراجأما

لحيويةعموماافتقدانهالاتواخرمشهدبينالجاح

حاتكلعلى.والتنفيذيةالنمطيةفيشوحعةالايقاع

-تناقف،تحتىنجل-وافكارهللص!اميناالاخراتكان

وطتادواره!"يشخ!وا\اانالممثلينرعض!واستطاع

صأ3ةفتفو"ق(الملك)دورفيحنايوسفراسهم

راهـ-جموعلىادوارهميجسدواانا؟خربعخسما-صنطاع

.عامبوجهجبداوكان(ءزةأبو)دورفيعبجيعحام

:"عاشقادمر))و"الخازو!علىحنلة))

منوالفكرىالادبيالجانبقشةفيمنلالاط،لةلمل

التنفيذيةائزعةبسببكان"الممكاهوالكا"سحيتكى

عر!!هوخر3عرضفيتجلتالنزعةهذو/الغرضفي

حفلة"الرحمنعبدمحفو!لمههـحيةالاردنجةالفرقة

اخ!ولكن.شقماحمداخرجهاالتي"الخازوقعلى

م!ثاهددـيعوضمنمشهدفيجاذبيةيحملالرحمنعبد

سجنالتيتورهـالمراةالمشهدهذاففيصانتظارناعلينا

ونجاراوالوزيروالمحتسبالسجنمديرظلملزوجها

خزانةدروجفيوتسنجنهمبيتهاالىتقودهمبأنخبيثا

لهأرلمالذيالرائعاموميديالمشهدهذاوفي.بهيرة

الطبقيالتركيبيتعير،الغربيالم!!حفيمثيلا

تحتهومنالطبقاتاعلىفيالنجارفيحعبحللمجمع

منالنجارويبول.فالوزيرفالمحتسبالسجنمدير

للوال،،المرأةوتدشف.نفسهىتليفرتالجميععلىأعلى

ضعيفةمتهافتواللكنه:الاخلافيبطانتهفساد

مساعددـههاننجد،مناصبهمىتليمبعزيأمرشحبن

لكلمدبراوعقلاانتهازيامساعداظهرالذيالمءثلنفى

الوزير.ديوانوديالمحتسبوعندال!!تفيمنبمء

**،

ونصفمحترفاة.هاويةن!ففرقةالاردنيةالفرقة

كبير.السسحيللعملواخلاصهمعاليةشبابهاثقافةت

فنياامرصاوكان.متميزةاخراجبةرؤيةهنادتكنأيم

منالرشودصقرالراحلالكويتيالخرتتدمهمادون

هـتبسيطةاف،فيةوبلمساتفثرياانهالا.النحرنفس

للموالي!صارخةادال!ةاص،فوالتمثيلالاخراخلال

عملويظل.الكويتيالعرضيحققهالم،حكمهوتهافت

!أالمنح!تمن!لانتمقجرلانغل!فاعملافب!-.-قمأحند

ا،الامحا!.تجداكثيرسنت!ظصلووأرشمهصامعيكون

محفإفعندالانشائتاللفظيئإبا،غةواةالحوارفي

ومرحة.يعةسايقاعيةللعملليجعلةا)رحمنعبد

أشكالأيةالاخراجضليختمفلمالتراثيةاك،حيةكحناما

معظنمفيدياسر-تمامااخصكا-اخملو.اصيلةعربية

اض!اادحدودعلىيقعهذامنكبيراجزءاولكن.مراح!

يساعدلاتقليديوبشكلحوارياعملهالمؤلففيهااخر

هـتاحرندلمستوياتجديدكثفاستنباثعلىالمخربم

اباظة؟شرفالممثلينبينمنلمع.الاخراجعبرالفعل

.(النجىارلدورفيالقنانيبكر.(الوزير)دورفي

.(هند)دورفيلسعادةوجاعطهر

الت؟،الشسعريةحيهارر-"عاشقادهس"ىما

-المؤدنفيهتتووأخرجهابرادعيمحييالدينخالدكتبها

ي!4بأميرإ-.-حبأسطورةعسلىتالمح!ديفتورتمد

!له!ءالملكابو!،يشتركدوعندماة،مالعفمنو!ميرة

دمشقعنرنهرايحضرأنثاعرزيفيالمتنكرالامير

ومن،العثرطيقبل،زواجهماعلىيوافقكيعامخلال

الارضتحبللحبرؤيتهتتبلورالمعولضرباتخلال

ويشقوامعلولهميحملوابانالناسويقنع،والانسان

اليهموتنضم"حيلةللارضويكتبوا،سبيلاللنم!

.سعيدةنهايةحيةا!سلتنتهييهـ،وجوارالاهـبىرة

هـنالمسكريالمسرحفرقةحيةالمرقدمت

وا!نلدائملخاضعهلكنهاءحترفةفرو"وهيتسورياة

ممى!حيةأولهووالعمل.!مبةلظروف!خاصبشكل

ناالمتوقعفمنلذلك،حالمسر!خشبةعلىيراهاللشاعر

الدرامى:الضعفجالباىاالادبيالجانبعليهايسيطر

نأالمتوقعفمنولذلكلمالمخرجعملاًولهيكذلك

.كثيرةالعثراتتكون

المنطقي،بمبرمنطقهالهاالاسطورةانويشكولا

أيفاشكرلا،شعريةولانهااله-طورةلانهانقبلهونصق

البرادعيةعندللمسرحمطواعةكانتالشعريةاللغةان

أملمكنالكننا.للغايةجميلةالحباشعلربعخىوان

عاشقا"دمر"
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+جأرأء-.،ا-فا!صبلاا-قي!.حاان.حلأت--مدد"-يز!ثم

قبهررتا%ثححسب،\تردصء:،!موس-تت-؟ششتحديدا

الدراص-قغيرالقفزاتخلىشائقخاء.وعلاه%تب،افعحا4د

هذد،وبالمصثمعببالمعولألاهـرتةعلافيالمبررةرغير

تما!،غائبةكانتانهانقللماتظموفقةتكناملجةالمعل

متح!فميئعهلىإمامكنالذلك.ووعثاؤلفانجرةمحن

فب!والجراعةهبهالوتكمن."المعالءتقليدي!الاسلوب

لانخاظلث،عريامسىهـحالى!لكنه.شعراكتبانهفي

ما.دراميئةفموهـنتنبعانسانيةرعشةبايةنشعرلم

نظى،نظبمحواريتنفيذوالنصظتزيينيةاللغةاثوكما

الجماليةالرؤيةمحدودالاخراتاتىفقد.للاسطورة

النصم!بانقاذقامالمخرجاتويبدو.الشكلناحيةصن

رؤيادلكنثوالتعديلالحذفمنبكثيرالملولالشعري

ادارةحسنفييماتنفيذيةلمهـصذدـالاطرعندخللت

تمثلعدممع:الحركةمعقولورسم.للممثلين

كلعلى.السهـحعلىلهامعادلوخلقجمالياالاسطورة

يحاصاوللايقاعةلق!هـهربماةمملاالعرص!يكنلمطل

فبقتوالشابللممخرجيعوديلوهذا،للمشاهد

فبئبأجمعماتمى،ماتندمجفلمالرقصاتاما.الموذن

كاجميجزءاتىوانما.فيهفهـورةعنوتنبثهت.العرصط

بيىنمنلمع.الفنيالعملخارتمنمضافاتزينيامنها

فهـبالفعالالتماثيربعضللمخرجانويبدولالممثلين

الددتنور.ابودانفايؤ،ورديانجارياض:منلل(هذا

دمرلالمسرحيةبطلايكنلأالاسف.داغستانيئ

تجرقي!مما،لغناضةاللامعينهؤلاءبينسن(والاميرة

!يلمكما.مراحللارتفعهـالعرضهذاتحققولو

ئ!هافرقذمنالمسليالعرضهذافيفعالدورللاضاءد

.ايخاح!اناوجمهورهافهاخلرو

.بالتراثاقتدتالتيالمسرحياتزحققهلمماكل

الحميدعبدساصيالعراقيالمخربماستطاع،عرضكفن

\)جلغامثر"لملحمةالمتميزةالاخراجةوؤيتهفيتحقيقه

.!المقالنهايةفياليهاعودةولنا)

الدعائي:السياسيالمسرحتهافت

السهـحقدمماالتي"الزيارة"مسرحيةتطرح

هـ-نعدوانممدوحاًعده،هاماموضوعاالفلسطيني

حدث.عويتيحسنواخرجه،القعيدليوسفرواية

ارئيساموكب.بائشةمصريةقريةحياةفيطاربطء

سرياتفاثاثرلدقائهتالقريةفيسيتوقفالاصيركى

.يضطربشنيءكل.غامض!وعميلالناحيةمديربين

استشهدأوالحربفيبعضهمجرحالذينالفقراء

بأسلحةا-سائيلصعالحربفىوأصدقاؤهماقاربهم

والرسميوت،الزيلرةروصعلى!ونيجمعاصيركية

هتاويبدأ.والمراسموالزيناتالذبائح.يهيئون

فلسطينيفلاحيشتركبأناؤخراحهوالاول.:موضوعان
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لث-+جاممثسلأ:!،لالالىديالشا"انطب،ج!ابأ؟.-ى

ةستحصلاميركيةلحعؤنا!نناانثءوشا؟تاني.اكش--ص!؟مجنفا

ورد.اخذوبعد.لتوزيعئهائريقةإحاشتفاهكت"تح+صىبلىرر*

ةناتالمعرهذهمنالمسعتغليناستفاد"تنتإ؟راجرا؟ات

!*لىالحواملعلىلمعوناتتوزعتء.رلى-ص-ن!يت .ا..هـلى11س+0.

تعبب-رايعتبررمزي؟صعنىمنذأبئفيلما،بةالنهشف-إء

ادهـ،ءفكرة(الغلبان)للفلاجتطراوهنا.متفاتالاعن

بالقماشرمحشوببطنفيسوتهاتحامل"زوجتات

جما.يقتاةونأقدةالخافى.ئةامحفالهلااججلبفوءللب

فيساقالطيبب،ويصمفعاضلباتافيثورا!خدعةفوتنكث

يتداركوكي.يموتاضعذيباوحلأدووخت،ال!جنالى

اللحظلتتلكفيالفضحةالامنوضابطالناحيةمدير

يحرصفلسطببني"الفلبصان"بئنادعاءيرتبساتالحرجة

وأم!بركا.ولصببنالمرجوةالعلا!!ةويهدد،التمردعلى

المزورةبالثثهاداصةمدعوما"الغلبمان"صورةوتصبح

وعندما.السجنمنفارمخرمعنمرعبةاسعئورذ

بحبنخلالمنتفشياوالأشاعةتعقيداًالامورتزداد

شعهاداتبختلقونةعنه(الثهـيلوجارهزوجنه

هذايحملانسانالاطلاقعلىهناكيكنلمانهتشبت

ينشدةوالعمالأءالرسميونيهزبمحينوفي.الاس!م

ضحر.ل!حوةتدعونجمرفهشادامامللشسيخأغنيةالفقراء

الحمتعةتعثرمنعدواتممدسجثس!-حياتتشكو

واعداداظتأليفاانتاجهكمبتطورتتطورلهنرءيةالفنية

فبينما،ونزولاصعوداتخطفيمستواءتراووانما

هامل!"و"السيفتركتكبما!)فيتالجمفهكات

المسرحكتابلمصافيرفعه".اجي"متأخرايستيقظ

تقتربالتياعداداتهكانت،الجادينالشبابالعربي

واقحام!الاصالنصعنحروجهافيالخأليفمهت

المقبولبينتتراوحعليهخارجيةوتفعىيهراتمثصا!د

."العبيدليل"مم!هـحيتهكاتمستوبطكذلكارديء.وا

كالتسواء-يعالجهاالتيالمسرحيةعدىيسبغانه

،ألميشرمللىأواسيحعاولهكيتاورومانلميخ،ئيل

العدوافيةالسماتلقسط-للقعيداولشتاينبك

هماالدوامىوالوعيالفنيالبناء؟لةصتلكن.خةإالحما

بحواريتمتعانهرغم،هـسحبىكمؤلفطيعوزانهما

،الجمهورحماسةاثارةعلىطريفةوجراذ،ذكيسلعى

نا.الكامنةاجةالانفعااسيالسجةاشحنتهيغ!وقفر

ميتفتنسدكما،والاسهابا،لانالةمثقلةهـ-هـحياته

لان،والمؤثرذالمقنعةالانسانيةالشخ!-يةكثيرةأحيات

منفهو،عدوانممدوحعندالفنيحجباءالصر

عتل5منوهو،ومقللةوص!صرحلشعرابالصهـاخالمؤمعيق

صتميز،عملالقعيدورواية.المباشرةعنالمدافعين

يشغوعمللكنه،الكامنةوقوادـالدراميةبموضوعهغني،

لتبريرهاالقعيدجهدالتى)الشكلىفوضى!تأصلهفي

وضىعيستطعلموعدوان،(ظريفةبهلوانيةبوسائل

الرواية،صنوالمتكاصلالوحدالصراهيالجوهرعلىيده



هـتفى،ضافانهقللانبعد.التكلتشتتفيغرقةل

ويردزنفسهيجهدهوفيما.يحدثمابواحعيةاقناعنا

!هـالى"أمركة"*نارر!حيةيحيلانفوادـعلى

آلمعبهـحارتعبهخطاأول.ا(آلعربيةالمنفقةامرنه))

شحصي!.لحويلهومعاوعدوانانصسفينيالومحني

االغلبان!شخصيةادىالمسحوقةألحمريهاديسسط)

يهأتشويدةلجداالصفىرذهـذهدانت.الفلسثذيت!

والبحث.اليوماتفلسطينيةونلشخحصيهلنواقعصارحت

يحول!ةوذليلمممحوق.معدومأونادرأستثناءعن

والتمرد.لةالبظومن(زالفة)أسطورذالىفقطحصوما.

هذ*مثلفييقعأنتقدميلكاتبامكنكيفادريلا

جاتكنالتعديلبهذاالتكليفاتاهواوحتى.الغلعةا

ادانةعلىالمنتدوناجمعفقد!مسؤواةفلسثذينية

لعيوباضافةتومكرياسيلسياالمسرحيةهذهتوجه

فيه.المفروحةالمتكررةوانشعارات.النية؟لى*عداد

فيه.واللغةالفنأساليبوتعدد

.انتشراتسدفيعويتيحسناخراجيفنحوامم

بوجهالجا-المسرحيواجههاعسيرذخروفشصمنررنك

موحد:.وغير.مشوشةالاخراجيةالخطةفبدت.عا+ا

الكاريكاتيرية.المبالغةوبين.المفرحذةلواخعيئاببتفىشراوح

يتميزلم.مسطحةنمثيةفكانتانشخصي،تحمعظمبزما

زيناقىسوىالجديدالاخراجهذافيالممثليقببنمن

دورفيسليمانصبحيط(الحشري)دورفيندسية

وبى،2(الزوجة)دورفيسمورفيلدا.االعلبان)

برش،قة.لعبهلوشخصياتادوارعدةفي.!وسا

الافتعالفيالناقونسقطبينمانسبياتميزواوهؤلاء

المجموعةباقىمنوالخطابةرالتهريجوالميلودراهـ"

سبقموهوبمخرجعويتيحسن.الممتلينمنا)كبيرة

ليلة)!مثلالاخراججميلةعروء-،لهشدناإن

انتظلم-فيأاو"الساعاتاضبظواإ).(،القتل

وصع*مقنعغيرنصسمعخانهفجعتالتولكن.(،ا!-حمتر

المستوياتءعقدديثورومع.وشاقةعسيرةعملخئروف

.بشيءموحيةغيرواضاءه.حاوربهحتنبر

فيحظاأحسحنالعراقبيةإلقوميةالفرقلمهتكن)م

فقدةالفلسطينياهـسحمنالدعاليالسياسيالمسرح

الشهداء"فيالتاليفضعفعلىاجماعشبههناككان

رغمالجزائريسليمالمخرجيستطعلمبحيث"ينهضون

وتردادالسطحيةمنالعرضرانقاذالرفيعالجماليذوقه

استوحاهاالاصلفياهـ!حيةفكرة.--الشعارات

الوتى"ثورة"فيشواروين!نوهبةالدينسعد

بدراننبيلولكشن:"سوافي7"عنوانوأعظاها

إ"ضقلخالهاثالثباعدادقام(المحراقف!القيمالمحري)

اتفاقيةايامالى-6791حرببعداي-زمنهاست

ونظامه.الساداتدبرهاالتيالعدومعاكفردا)حملح

حربشداءهـتفانتازيةلمححسةحيةاورتروي

سخدمليعدنواسنحورحر!نهمواا)ذدتاكتوبر

ونرى.وخيانة!زلةسنيجريماعلى!اح!نجاجهم

!التفافىرالاعلاميالسياسيالوا!ععنمبالعهعورد

يحتنتدحيثالموتىعالمصوردـعنلرىنماهـدهـ-في

مراحلمختل!فيمصرفي*العربباـ4؟مهشهداء

لضالها.

الشكلةتشتتهيآلمسرحيالعم!هدامشكده

عادغاك!بيريةالرويهولثن-لعبيريالعم!ثثموح

فانتازيةهنابدتبينما.الوامعوراءميمالعوكى

العرضانكما.يجريلمامسطحةدخنرهودسزحهت

المزوعهدالكن،العبورلمشلهدالسيححطقيدلعر!ق!ت

لهاوثانقشاهدناهمايكنفلمطمغدوطادانللعسجيليه

الرتيسيأالمشكلةاما.سريتهااوعمماجاتااوانميتها

الاسلوبعلىالعثورفهيتلزلحيهاالمخرجيسنصعدمألني

والاهتاع،سبيلاالثعكلافيةاختارثفد،للعرصاثرلم

جفافمنللتخفيفوذلك؟!فاوالترفيهياتهـفي

الىقادهالس!بيلهذالكق.دراميت!وعدمالموضوع

الخياليةبالقحسةاقناعناعدموبالتالبمالوالعيه.ءنالبعد

ثم-ومن،لنيابهانثتنعلموأننيننناهدهاادتي

ومعايشةالاداءواقعيهالىالتمتيلوإقتقد.فنالر

ضامبوجه.جاهرةلانمات.لثذليداثاصبح.الادوار

الموا!انبهيؤمنلماالامحلاقعلىشيناالحملهدايض!إنم

اماةمصسداخلواحدةضرورةلهكانتوربما.انعادي

خالعملانه.الجرائدنكتبةعمايزيدلافهوخارجهأ

والانسانيتين.السياسيتينوا،نارةالعشفعناتسمن

التفصيلي.فيبنائهوانسانيةلمسطتدراميةهناكتكنكألم

نعرفها.لوعظةممسوخكاريكاتيريلضخيموادما

الديمقراطية.اليمنعرضوقعور،بهةمشحدةفي

فيالمم!رحيةالخبرةعدمخلالمنحدةإكثروبشثق

عنعبارةالعملكانفقدة"والفاشيةنحن)ءعرخس

سلايداتوعرض،ايمماليواداء.سياسيةشعارات

وت-دوغيردـ.خليفةثارسيلاغاتواذاعة.،ضقب،،و

هـ-جوانبلتصورفنيإمنظىغيرمنمعادمجت

تشيلي6العالممنمختلفةاحقمنافيا!كسظهاد

طالريدياًحمدالمملأخرت.وفلسظين.اورغواي

عمر.زكيالعربيالشاءراعدادمنوهو

الديمقراطبةاليمنقدمتهالذياك%نيالعملاما

بعنوانميلودراميةتقليديةحيةمرفوالشعبيأ.

الرخم.عليواخراجتاليفمنا(القاتلةالغردية)ء

الانتهازيةالسياسيةللشخصيةنموذجاتدينوا!سحية

وتظهر.الحكامإحدخلالمنتنعكسالتيةالوصولي

يبقىالعملوهذا.الن!ايةفيوالماديالمعنويسقوخه

لفكشرهتمثلاواقلة"والفاشيةنحن"منأة-عف

تحرلةلكن.الحديثالفنيوالعمل.،الس!لمس-ا!
...ي-هـصا

إتاالظلمومنةناشئةعصةتجربةا!:!نيا!سح

تلكفيبدأا!هـحاتيكفي.كبيرذ/!قايشرنحاكميا

صضحمسة.وحاتونجعةتقدبهيبانح،؟العربيةنثقةا(
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التيا(جزيردـالنحاس11هـهـحيهثنهوكرس

جماعئتاليفمنالتونسيةاحداداالحبيبثرصةحدمتها

الفانتازيةالمسرحيةتححي.مسمتورةلأبراهيمواخراج

كارثة.تتهددهلالنحاسجزيرذتدعىماجريرهعق

سوىحلولا.طبيعيةلاسبابسيغمره،ادبحرانهي

ايامكما)الم!نافضلكيا،زواتا!ضلمنخاينفذأن

.الظوفانيمنعسداسكانهايبنياناوة(نوحخوفان

قوائمويضعون.الاولألح!يختارحكمانهامج!سددقن

وفي.شيءكلقيودعصالحهمإنفسهملالفاذألضاجين

الانقلذمثروعاقترحأنديالمفندسيرفضالنهايه

.شيءكلفانالطويغمرد.)همالاستسعدزم

والافتعالوالتهريج.الذهنيةمنلثيرفيهام!برحية

لمسرحيةجيد!خامةالمحوريةفعرتهاانمنألرغمشعتى

وصبيانية.ضعيفهالتفاصيلمعالجةانالى*.لاجحة

الفرقةهذهفيوازهوايةالغ!عفجوانبخبرتكما

مباشر.عملسياسيغمارتخوفسانتحاولوهيانابةا

سورية:فرقثلاثفيا!سرحيالتجربب

ألثرمرسورياةفي"التجريب)1مححثللح!كسبح

وقد.والتفسيرالنغذرةفيوتعدداابخاماالمص!لحات

تلاثةمشاهدذالثامندمش!قمهرجانخلالمنأتيح

اهـىحالارلىةفرقثلابطعنداشجريبمنأنما!

المختبرفرشةوالثاليةتالثقافةلوزارةالتابعالتجريبي

فرقةوالثالثة.الفنانينلنقابةوالتابعةادخياصةالمسرحي

.العماللنقاباتالعامللاتحادالتابعةحمحىعمال

مفهومفيفارصا"التجريبيالم!برح"يسمجل

بحثفذاك!المحليالمفهومفيعشهاوروبافيالمجريب

المناحفيوفعالأميلخلقوهذاةشكلينخبوي

لم!سحا)!ان.هنالرا"عيجتما،ا-سيلسياا"

مفثومفيبالخلطالكثيرينإنهانيتهم"التنريبي

الجمهورمعالتواكللزيادة3ـصحاولرزيعتبروةالتجريب

حاجاته.وتلبيةالعريش

هوذاتهحدفيالكلامهذااننعتقدونحن

المسارحفكل.التجريبالنطريةوالتعميةالالتباس

فهوالتجريباما.هذاندعي-منهااتج!اريةاحتى-

ومضموناشكلامختلفةطريقشسقفىبحثكاناينما

والمسرجالرسميةالمؤسسعاتمسرح:السائدالمسرحعن

عندوكماتبرشتعندالتجريبهوهذا.التجلري

بيكيتعندكما،وغروتوفسكيولوبيموفميرهولد

جورجصسهـحياتفيوكما،وماياكوفسكيويونيسكو

عندكما،فايسوبيترمروجيكوسلافوميرشحادة

انه.وارابال%وابهطعندوكماتولوركاسترندبرغ

فهسولذلك.بهوالمسموحوازلوفللتقليدينسف

الكلمةةمعنىبكلصتقبليص-هـحتمخسساءسسح

ليستدربهان.كثيرةومصاعبهةقليسلجمهوره
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لمسرحاو.اكنتوبالادـمقطانمااورودلور،هـ*شرحمز

عروضى"يقدم-دائمانقلنمان-غالباحطتانتجريبي

تتسعلاالحجمكسغيرةحسالاتوداخل.فقيربشع!

الاشتراكيةالدولفيحتى.متفرجمانتيصنلاكثر

وآنخبويامفهومالشىوهو.التجريبكلفنهومهوهذا

معوعلاقتهجوههـالسهـحفيبحثهووانماةياشكلان

فيثمتالداخليةعلاقاتهفيوبحثةالمعاحرالانسات

التوجهيدعيهـهـحيمكنكيف.الجمهورمعصلته

مسرحفيعروضهيقدمأنالحريضالجمهورالى

فماتوجهاتمعلىبهذدـالمفمةقاح!اذاثما!اقبانيكا

؟"ا!قومئا!هـح)1مهمةهي

3-سحنايصبح"!فيهنرفشالذيالقدربنفس

مسرحناتوجهيكونآننرفخىفنحن.تجريبيااغوميا

فيمبررغيرتنازلايفترضهذا.تعليمياالتجريبي

وبدلا.خاصةلبوسابمستوىالمتعلقةالظموحات

عمليةمجردنعتبرهالمسرحيةا!جركةدفعايمتبرإتمن

تشونشإمامهاعقبةيكنلمار،توفيقيةاكلاحية

واحدءنظريةدعاوةفيوتدغمها.اهـهـحاتجاهات

رغمالعمليالتعاليمنكثيرفيهطمتقاربوشكل

.النظرياتواضءا

كثيراالتونسعةالمالجديدالمسرح"فرقةحسححت

صسرح"وكذلكةبالتجريبالمتعلقةالمفاهيمس

التجربةحقيقةيطرحانفهما.لبنانمن"الحكواتي

جمهورهامعتتحقق"التي،والتعليمللتعلمالمفتوحة

تعريفهولهثابتشنىءلا.مساءكلمتناميةالحقيقي

الممثل،تدريبطرقولا،الدراميةالكتابةلا.الجاهز

أطرهوبكلالممبرحيالعصلان.العرضمكانولا

،تتبدلاحتمالاتمجردخ!المعبهذايصنحالمعروفة

."بالذاتمتفرجمعالحيةالعلاقةوفقوتحوب

اللمهسعدكتبهالجميلالنظريالكلامهدذا

مجردلكنه،العرضبرنامجعلىالساجروفوازونوس

صالةمنيخرجاناذنالتجريبيالمحهسحعلىان.كلام

الى،الكبيرةالتجمعاتالىالمغلقةالحعغيرةالمسرح

شكلمنيغيروانةوالملاعبوالساحاتاشوارعا

بمهماتيقومأن،انتاجهواسلوبالمسرحيالعرض

يفعلهلمماهذا.والثكناتوالمعاملالقرىعلىجوالة

،شيءكلليسهذالكن.اطلاقا"التجريبيالسهـح"

المسرحيالعملصلبفيهيالتجريبالىفالحاجة

خلالمنفقطيتحققلاوهذا.وتمثيلاواخراجانحا

والتواصلالانتاجعلاقاتوتغييرالجماهيريالشكل

أخصىزاويةمنيتحققوانماثالعريضالجمهورمع

الجوالأوالقوميالمسرجبهيقوملاالذيبالدوربقيامه

الثورةودور،الممثلاعداددور:التجاريةالمسارحإو

القديص"البدائيةالاصولفي"غوسقدالتياإسسحية

حدودرغموهي.البعيدالمستقبللرحابتنطدقاو



جديدلنبطضالقناةستحفرأ%خعيقا!بماهيريألتعنى،رها

اتمثي،!اعلىبصماتهاوستترك.اصصتتىالأد!*رضننوقي

.خراجوا!6ليتتوا

:((الطنالىالفاللةمنحنفلةرحلة)1

13يتكيف!أ!الاحمليفايسجررنصهـهـجمغوق

:الحفارنبيلأ(الامهمنموكينبوتالسيدنحدىص!

بسببولكنط63!اعامكتابتهابدأفايسىأن)

ثمأ(التحقيق"ثم"ساد-مارا))ب!-هـحيةالثحمغا)ور

.أأفيتنامعنحديث)1ثم"لوريتانياغولوددانثى"

.(1668عامحتىأنخاوء،قجل

الفعرقيالانمقالسرحلهالترجمويعتبرها

سعالجطةالىالذاتمشاكلومعالجةبخرحمنأ)وانصج

معليلة"فنذبدأهجديدلغويبأسلوبعأمهممشصاثل

قديمهفكرةاذرفايسمرحيةفكرد.(أالفجوف

فيونجاحاشهرةنالأ"نبعداحيا"ها!عادأفات!وبي!ن

جديداأسلوبابهاشقالتيةا)رالعا،ال؟بيرةسهـحيا.أول

منكثيرمعيحدتهذا.الخسجيليأهـهـحهسو

للممىءهـحاالابداعيةالعتبةمارىرنتخصطوأي*لفينأدو

هيالطبيعيةالنتيجةانأعتقدلذللمث.يدركها(خاكحى،ت

اند"اعمالهبقيةمنرنألقاموهبةأتلالعملبخرجإن

ع!لالش!حالىايأ،علىوعو.وذهنيتانويصهل

الشهيرةفايس!هـحياتلمستوىيرقىولا.رووليهـببا

الذكورقي.

الىتقريبههوبالع!لؤنوسإرراسعدؤعكما

اللمسا!تبعضواضافة.الحليةالجيئنةمنص،!د

غريبةمشاهدهامنكثيرفيظلتللنخا،رالم!ا!د

تحاول.المحليالمتفرجاقتناعوعذى.ألمحليإواةعاعلى

ح!مغيربورجولزيشخصيةووكسعتحهليلالمهلا-هـحية

خلابئمنوعيهتدرجوتظهرط!ابرو)يتاريااالىإةرلط)

يريدهمايلاحظ(حنظلة)ان.قهوانحىحادحعاناته

صغيرة،طموحاتهجداطقانعانه.3يريدو1ماويتجاهلى

كعداد"بضكفيوعملوزوجةبيت:صحدودةوأحلابهد

البنكومديرالسجانفيالتمثلالمجتمعأما.(1فياعذة

اعلامى(-السايكو)الطبشظريةصاحباحبيبوال

وكذلك!والتساؤلاتالشكوكمنأجنالمواذهنأتطهير

والصحفيوالمثقفالدجالوالشيخوعشيقهاإزوجةا

المجتمعهذاكل.الحكومةوأخيراتالخيرةوالسيدة

بونهيطالكلهم.وطأت!،تحتتس!حقهالتيالقوةكاهو

وكلهحم.والطيبةبالتساهـجيخدمونهكلهم.ارة-ىبا

يقويهم.وجهله.يري!مهمحسمته.اذلاإ"من!نتفعون

وسظويقودهفيححرضهأحرفوثر)ازراويأما

.لمواجندغةالطر.ربئكأي!رف.ذاتهعلىيعثركىخا؟حمة41!ذد

حنظلة/)اكأ.وكرامته.اتيشررانسىمنرب!لط-ي!5تسا

((حنطلةرحلة))

ة!لم!مواين!.لفاحا-زاومخز.!فحثاأيمد!كط!ا

متحدي!ةمتمائلةنخنرتةولحمبح.لبعهدعينيا*يرفعبىن

الىالغفلةمنالرحلةءب*سذد.وذاتا.هويتا،"دركوقد

محمدعندالاثيرذجةبالشخصتذحسنارحلة.ا!يققة

تامر.زكر؟-حسحسوفي"إحامودريدالما!وت

البورجواز!المواخننجدأ)رأسماليالم!جتمعلمحي

اواحدابالبعدماركوزيسميهمافيغارقاالصغير

واعغير.مسيسىغيرنجده،الاستهلاحسيةلحياته

والحقةالاسر)المؤسساتقبلمناليوميلانسمحاقه

بلدنافيال!غيرالبورجوازفياعنالمواأما.(والقانون

ومحتاج،محروملانه،الوميةحياذ4في!سيسزفثو

مباشرة!لهالمؤسساتمواجهةان3ىما0القمذاقتصحاديا

م!ثعكللأتا6عرصيمكن،بحيث.وصرامةقمعاواكثر

وغيابالرقابةشروظضمنالممح!هـحعلىالحقيقية

ب!دعائيالذيالمسرح"زمةتبد؟هنامن.الديمقرافية

نحعنبمااقناعنايحاولفهوتوالتعليميةالشسييس

فيوهو،سلفانعيهماويعلمنا.مىطبقابهمقتنعون

الذهاب"قليدغيابوضمن)فنيايتوجهلاالامرواقع

الفئ!اتقبلوكلنالاجتماعيةحياتنافيالممحرحالى

الا(الطروحاتلهذه-ربما-تحتاجالتيالشغبية

التعليميةالدروسطلهذهيحتاجونلاالذينالمثقفينالى

المبسطة.

أثبت،موهوبمسرحيمخرجالى-،جرفواز

عركأتسوبداولبسقظولم.الاولىعروف"منذقدراته

.بم(الضيوفحليب"اخراجاتهأفنلصن.واحد

.((تاميراقريةمنرسول"،(1نكونلاأونكونأت"

باخراخالثانيةللمرذيقو-او!و،11صجنون!!ات11و
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وهدا.فيهشيءبكنجديدااخراجل"حنغذلةرحبةا!

واظخصوصاتالابداعيخيللهوغنىصحةعلىدليل

.والافتعالةالمعقدذبالديكوراتمثقلاكانالاولار*خراج

الساجرحاول.الشعبيانحسعنوالبعدتوالغرابه

الممثلتحردةويعيى؟اسىحيتقلممايتخلصان

مختلؤةبدشكالالممثلونيركبهابسيطةقطعافاستخدم

ممتازةتعبيريةاستفأدةواستفادتالمسرحىالفراغفي

بتشكيلاتألاكسسوارعناستعاضكماالاضاء3ـةهـن

جسادهم.بلالممثلونلنعها

بعضىبتخفيفالجديدةالاخراجيةالرؤيةد.ت

منانقادهومحاولة.المعدالنصمنإزالدهاالمقاعع

ادعاءات8صنالرغمعلىبهاصفحادتيئالدهنيةانغربه

ثتعليقاتاضافةالىالساجروعمد.المحليةالحبغة

"العرضثنايافي،دارجةوأغنيات:شعبيةوامثال

المسرحشةاللعبةوجعل.محليةكوميديةنكهةليعطيه

يغيروظممثلينسبعة:المعشوفعلىامامناتدور

لناويقدمونةالمسرحخلفيةفيوصاكياجهمملابسهم

املبخيباتيمر(حنظلة)يدعىرجلحعايةآايهادوق

3ـمديروعندزوجتهوعندالسجنفيمستمرراضطهاد

ايقاعانورغم.والحكومةوالمثقفالشيخوعند

الثانيةللمرةينجحولم.لاممسبداالاولىالمشاهد

المشوهة-الساخرةالمبالغةاو-"الغروتسك"أسلوب

منذوخرافةحيويةازدادتانلبتماالمسرحيةانالا

الممثلسنجميعيبدأعندماالنهايةوقرب:منتصفها

يأ-"البارليسك"بطريقةوالاداءالذعبةفيبالدخول

.اقصاهالىابجاحايحل-التهكميالتقليد

ازمةعنتتحدثواعدادهااكلهافيالمرحيةان

حنظلة()انالمشكلةلكن.ساذجمواخنعندالى*عنراب

وضعالذيالشكلوفيونوسانلهسمد؟صفي

فيه.-الم!برحيةبطل-(حض!يوسف)الساجر

:للتساؤليدعوناماوهذا.البلهلدرجةساذجشخصر

و!واجتماعياسياسياالمضطهدالانسلننهوذتحقاهل

المسين!ىالنهوذتتراهام؟المغفلالابلهالشخحس

الواعي؟

الاضافلتفيقصاهالساجرالمخرجنجاحويبلغ

الطبمشهدففي،البارعةوالحدولالاخراجية

تنتزعمظاهرةالىالمشهديحيل"اعلامي-السايكو؟)

مشهدفييفعلوكذلك.الجمهورتصفيقمرةكلفي

بالحركةمعبرابالكلماتيتشمدقوهوالمثقفحذلقة

يملؤهاالتيالمسرحيةالمساحةوكأنتعنهاالرشيقة

بل،تغنياضافيةجديدةلغةصارتقدالممثلون

الشهخمشهديتفردوكذلك.الكلامابعاد،تتجاوز

الخالصةةالمحليةإمسحتهواخراجااعداداالدجال

الطبولضرباتمعالمتثنجحنظلةيبخرعندماحصوصا

برركاتحيويةالمثاهدبافياغنىكما.عليهيغمىحتى
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المثثلينبلفيوتجعلالمشهسددالرةنوسعافافية

فيه.يشاركون

منوتخلصواةعامبوجهمجيدينالممثلونلان

وفيتالسابقالعرضفيالمرسومةالزاندةالتبنجات

قدسيةزيناتية(كأظلة)!ايوسفمقدمتهم

ة(والممرضةالزوجة)درويسلايزة.(حرفوشا

العشيقأ،الدرويثى.لالدجلادعيخ)ادريىتيسير

التجريبيالممرحوفقكما.(الطبيب)يوسىوحساق

1)سجاق)!فكونينجاحهماوافدينجيدينبممثلين

ورجلالبنكمدير)كريموعدي.لمالحثومهورجل

.،الحثومة

هناثلكن.جيداعامبوجهالمسرحيةاخراجنان

المكتوبوالنص.الفنيانتوجهيغتلاذ.يصدح،شيئأ

التجريبمنناملونحن.،سالالىهما.بهالمتقيد

غيروالتنغليراتالدعائيةاننحعاراتايلغياناهـهـحي

الفلسفيةالرؤيةمنونابعا؟رينايصبحوان.العملية

الوجودفيجديدةابعاداتستجليالتيالعميذة

الالسانية.والنفس

:((الحيوانحديمةمصة11واثسرحيالمغتبر

الفنانينمقمجموعةت!هخىأنحقةلشجاعةانها

المسرحي"المختبر"اسمنفسهاعلئاخلقتالجادين

لمشعمللتقديمالصعبةالايامهذ"قروففي

المعروفالاميركيللكاتب"الحيوانحديقةقحسة"

الفرقةهذءنشوءوراءالدوافعهيما.البيادوارد

وراءالسببهووماأشوتليوليدالمخرججمع!أتيا

لاعمالها؟فاتحةالبيمسرحيةاختيار

هـهـحياتأولىهي"الحيوا!حديقةقحسة"

نجاحصعليهاونال1658عامكتبهأةالاميرئيالكاتب

كرابتسجيل"بيكيتبهـحيةمععرضتعندمافائقا

الذنضالبيمسرحياتتتابعتيومهاومن."الاخير

5عاديسمونماأوالطليعةكتنابلقائمةاسمهانضم

موت"و"الرهلصندوق"كتب.العبثبكعاب

يخافمن"و"الاميركيالحلم\)و"سميثبسي

مسرحكتاباحدالبيستبر."وولففرجينيا

أعمالهفيهاجمالخصوصوجهعلىلانهالعبث

وأظهر،الاميركيالمجتمعفيؤلالتطاشسالمسرحية

عنهاسلنمارتنالناقدويقول.منهالمظلمالجانب

قدالاولىمرحيتهمنذانه،(العبثمرح"كتابهفي

في":قلثلاويضيف.اللاذعتهكمهومرارةقوذاظهر

كلتتعبيرهناكموضوعهاوفيالواقعيمسرحيتهحوار

حقيق!*صلةاقامةىلىغريبمنتملاانسانحدرةعدم

نا.الانسانمعالحلةاستثنينااذاةكلبمعحنى

بعالموثيقةورابةكلةذات.(الحيوانحديقةقحى")



.1(،بينشز)دوعار

يررلمراا)ىكءالمحاترغيم

خانقة،صغصرذياجيدترا!امأأ!نتئ

الىالاتكرذسنا؟كنراكطأمايتهـصعلى1ا،-اطإ!!

ووركجالفرنىيالمحبثحسىبكبنلى،سيةا(ي9أغههـاركطا

هـقنوع3دناذاإىإنيفياكن.ساكىمونينكف!ألاالعبث

عنالمرححفالانسكانيأ-حبيرشأ.الدرامافغاإخلىالم!،

ارألسمالبئاالمجتمعوصإتواى-لا-د!(شءأءررظكأا

سفهومالمىكرحهذاكنومفانء:،كست.لىتحمزكياأو

ائعبثيينبع!قشكلانياتعضنج!صدةذفهـبتتهدصي

مواؤكأوخا)حة.فنيةمفاهيميحملونعدبالغرأ-ييق

عمرايونيسكوعندككا.وزردافي،ةانعزال!هةشهـياسية

.لثىلما!!لحبى

ب!دوكحماعلى-ا.،نطافى"!نقنهأ،إجفبفةاكأجمي*ءرزء

ةالرا!البيلممحرهـحيةنولمإيشزجدأححب،رفي!إكا

فحدفجكه،كه!مواحفضمارازلمه.ؤءح!فرا!"!اذلىهـر!-:!

سك،مأوميكتكخ!جمت!ر!لىا!!لىيحؤكوماذ*وانحيخ

!حه!(ليصر!.عامهحديقة!صو!طك!-.هـ-*!وسكدشد

ادصص.دارشىي!ورلىأكدياأحمغيراا:وك-ضكأاريا

ا!!!لمفجاكىرعكدمضظكه!ابتهح!ياترتكفياإ-فءلىر،؟حانه!غل!

أز!اد!!حما!اا!بر-صياتهؤإخ!،.3إوةصخؤ!ذأل!!حتماعي

فيكم(!يمري)أ!ما.و!اته"!تهبئوعاكطمنككلشا-س!يفلهى

ومولخني4،دائملمىجيلبمابرن!ال11:أورهـيلةإكل!نحفن!سس،،

الناحيةفيمفروسةحجرأتماممنألحوققيالمةخرفةالحيوت

.11ال!المصيمديشةأتمظبم*يوردنيوم!ينةهـءتبيةا!!خمر

نأوآخرحينبينبيتررحد!ثرشاعويلاجبريوسترثر

يرنمممثرثرتهخلالوس،ت.ال!ء!انحديقةءنلهيحى؟ي

كايعنالقازلمةوغربته"البكاتسةا!قير!اكياته+-ورة

ب!ممنىا!ة.خرأ!أيسأولبهضما،جبواتأيص!تبلإئطاف

بي!توجبركطنجناؤعوأخيرا،ألحيذأك،يركا.أح!يمض!لماذا

صاثخا.ويضخ!داهرمىخفزدتال!ضديتهةقي36!كدسءلف

ر!!!االحديدهذا"المورص.وافىس"عثسل*بيمشرنجا!!تل؟ا

أ!-بكطءاعوأه!ا؟شرؤلمكطءو1حمرذ؟حل.ماًلض--!

أكطأتص-!تق!غ؟حبيلةل!يخمالمزوإزلازرجطاإدنجاافيخمدإوا

علىبيحويجبرشعشد!ا.أا؟ءبثاأكترلزصيئءفي

حتمثمعريا.إلثمد!،خحص!هاثتي،ناتإلمغتو!دالصراع

لحهـمررهـحمريدلقىتححالم".!ساتالخ!أخ! -.......همما-و

لموتهخطكأفقد"لبيتريفف!"ممحهاالكنيالسكينعليئأ

ألي!إ-ابهليلمغأتبعدب!ثهارذاللمحبةقادث.ألبداية!ن!

الانساني.التوا!ل!نذووقلا

زلميترشذالمسسءحعبديوورلمفالناؤديقولطوكه،

المتواصلغيرالانسان"فانأ(اللم!معقولطمكىسح))،،كتالي

يفقكدالملأخرينمعولىلوكهوفعاليا-4و!عمالهبتجارب!

مابأىكدوجيدافرداليصبحالاجتماعياءويتهسمات

ميزذ!ماهذفى.(1!انانيةوظلاماتحسوذالوحدة"لأ!ن

ا،ميركييزايكس،بلسلسلةيثسمذي11اصاس!-!ح

3،إلباهـدا!ءخديدنجةأ!نهنأم1ا،وأالماًاط5لممحطوء-:ا-جمروواانديق

وممار.وبمو!يفطأونصلمطأمتاقورن

أتم!"ر!ط!ؤم!هيا!ر!يئ*وو:ةكطالعصك!ا!

اونرءةقلكوهو،!نهلفكاكلاغماعثحمةةو؟.لجاح!اكطالصرا

.نمسحقوقاسساصلبءجخكسعالهـباكعحكفى!التد"يرية،

فكأ،الكريمالعيسطفرصلآممقليىكىويجردد*او*!مم!ان

عليكطترمقتصرليسمتطالغربةدذه.انم!مانمتههـعالبمروتبرلى

جتصع8فيفالاغترا!ط،أرطفيصاالرأسكا)كطالم!-هع

المض-عارانفكل.وءلقعدأصسمىاورحتراكايولار؟سحمماليلملأ

احالسي!قوقتلاضى.الممادة!ري!ويحئغى-تزيفعنلإوو

بمالتالي،"الكحيوأنحكديقةص!ة)1.والمحبكممكناو*مان

بل،الفذذؤهيضها1ورغم!بةأمبرمصكأحجاتلىجمم!مف

اكميالموتفلعيةخىدولثمن.خور!اخصصانجةور-!حص"!!جمط

أل!الىءريب!وصإدى!جل!عحيمرث!ا؟خوكأص،

.الم"نسما!لصلاطكلمكنوا؟،غترابألق!ثرمند!-جم!في

بالغكربتئيوحيبكت!خلوصك!ه!االحدرقةكغداحضكط

م!؟ضأكعوقي-قىخففيةو!عمللأ!!ونرخلردكر،رال!زن!

حمبديمتوترا!طع:العرشء!ي!د؟احح!ح!خبشالدعابا!ف

فيه!،يشردلحظةال!فرجإمامجمدعفدهـ*.بدو*نفاض!خذب

مندمجوصوتيجسديت!بسميد.العرض-ممنبثدا

اورصرككةبلغةتجسيد.ودمثماالشخصىتيقلحبم!ع

للن!،!أمينفهمانه.بدقةالمرسومةالمعبرةالهـشيقة

الطليعشةالعروصنركربع!فيعلايذكرنيثرمحيدحدالى

ويقف!أجنبياكببلدانفيبرشكيتهاحظيتاكتياالعالية

السذاهةعنبعيداخراجانة.لندنداأمام!ا

طاحدالى،والابخارالبهربكةعنبعيد6والاستعراكط
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سزظلهعحح!النىبهـيةبكليعصبانخوججهد

وبيت:ج!يريفيتدبالخياةوجعل،المسرحخشبة

ا!يوية.بمنتهى-يعيثمانبل-يتحركاناللذين

وسائلجميعالى.لجآقدالمخرجاناعتقاديوفي

الىةنفسيةمعايشةمن،انفيالمسرحيةالتدريب

كالتوأذا.الخ..عقليتفهمالى،جسديتدريب

حمصفي"الشعبمسرح"معقوتليوليدبداية

صمتهفلن،مشجعةغير(توباز)لهاخرجعندما

ةالاطفاللمسرحياتالتلفزيونيواخراجه.الطويل

.كبيرةذجامفالناجاخرا

أقلعلىاو6النواقصمنخالعملمنليس

علىالتمثيلولعل.النظروجهاتاختلافمنتقدير

بعضمنيشكوان،تفهمهعلىوالاخراج.جودت

والمنفعلالحارقدسيةزيناتياداءكانلقد.الهنات

وتيرةعلىكانلكنهتعامبوجهجيدا(جيري)لدور

ونبرذصوتهفيخاصةالانفعالمنتقريباواحدة

الطموجمنالرغمعلىالجسديةحركتهوكانت.القائه

البالغالتوترمنشيءعلىللاداءالنفسائيالواقعي

اما.الباليهراقصخطواتاوالنمربمشيةالمثعيبه

اكثرفكلن(بيتر)دورفيالقاسمابوالرحمنعبد

كانرفيقهمعتعايشهلكن،ودقةوانسجاماحذرا

تكرسالذيالغربةلمفهومالاحيانبعضفيمناقضا

للفاية:صعبهذاانوالواقع.لهذفسهاالمسرحية

فيالممثلينبينوالانسجامالتواصليتمانيمكنكبف

والغربةأالتواصلعدمعنالعمليعبرحين

العرضجوعنمعبرةتهادئةفكانتالاضاءهاما

فنبعضاوتبدلهابمالوانهاكسرتلكنهاءالنفسئ

انتحاراي-المسرحيةنهايةبدتكما.العرضواقعية

العاديين-المتفرجينلبعضىغامضةبيتربيدجيري

فئمانقصاالمخرجينالزملاءبعضفيهراىماوهذا

ميلودراميةذاتهاحدفيالنهايةانا)واقعلكن.العمل

العيبفيها.يرىاسلنمارتنانبحيث،ماحدالى

يفوالتسامحامفيةالعابكل،المسرحيةفئالوحيد

.يموتوهوجيريموقف

عناصركليحذفأنيمكنهالاخراجاناعتقدولا

مفاجئةئهليةوذاتبارعةذكيةحبكةفيالغموض

العملمعالمتفرجتعايثزبدايةهوهذاان.كهذه

حدودوفي،الضيقةالصالةحدودخارجالمعبسحي

الواسع.المجتمع

زيناتيوالفنانقوتليوليدالفناناستطاعل!قد

موفقةبدايةيقدمواأنالقاسمابوالرحمنوعبدقدسية

بينوتجمع،ومضموناشكلاجلدة،اهـسحىللمختبر

لهمنأملونحن.الطليعيةوالحداثةالكلاسيكيالاتقان

هنفيالكلالدعمجهودهملقيتاذامتترقامستقبلا

تتحدى،مغامرةفرقة؟خيرافثي،الرسميةالجثات
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التجاردـلمحيبمجييعوترفضتألساندإلتمليديلل

وهماكللتخاطب.ألفنفيالاست!دكايوالمجتمع

وننير.وعادلانساني

:((القوالىتصعدالقرى))

خ!ية،(القمرالىتححعدالقرى))هـحيتحكي

برصدنرذلك.ةرضقطعةامتلاكحولقريةفينزاع

النقانث!يحتدم7ساوعند.الزراعيالاحلاحقانونحدور

يبدأونحكايةللجميعليرويالفلاحينأحديتدحل

ها.جمدبتجسس

.الولاةو!ساعالعخمانيينايامقدورالحعاية

بعدالرفسيعابنا،باشااخمق!هـكافيمربيهتنقذحيث

بانقاذمهتمة.لهمهواهمال.انقكبفيتسعه

حليها.س.ليابها

خلاد41مصاحتير(سكعد)المرإ!وتتعرف!ى

أب!4رجلعلىقرانهاعقدالىبهاتحل.والتضهشيات

النهمل.حياةعلىمنهاحفاخلا

الواليويتزوج؟تتغيرالسياسيهالامورولكن

بلفلها.للمطالبةتعودالتيالجميلةباشاكافيأرملةمق

اضاعتانبعدةبالاحتفاظت!هـعلىهندالمربيةلكن

حماتهاتحولهاانمنءرباوت!ثردهاالاجباريواجهابز

الذيالجنديحبيبهاحتىةاجنوداتجامععاهردالى

حربمنلموقعهتفهمهعدملموقفهاتفهمهعد-ايمانل

والمحسالح.الزعماء

رمنفيوليقدفقيرشعبيقاضويكون

وى7قد3ـلكونهمرحشتثب!تالىوصل5تيالاضئهرابات

به.معرفةدونوتنكرههربهخلالاواليا-صدفة-

يعودهـنقخ!يةبالقخ!يتينيعهدالقاضيمذاوالى

القاضيويأمر.الارضتصودلمقوقثسية.الففل

،الاغنياءويذلينا!هـالفقراءعرفناهاذياالشعبي

تجتذبا.الطفلالاولىفي/دائرتانالارضعلىترسمبآن

،والفلاجالآغايقفالثانيةوفيخالمرأتانيدهمن

تكونانعلى،نارمشعلمنهماكليدفيويوضع

قلبلكن.تجذبهلمنوالطفل.يحرقهالمنالارض

وقلب،زرعهافيتعبأرضحرقعلىيطاوعهلاالفلاح

ربته.الذيالطفلايلامعلىيطاوعهالاالمربيةهذه

لهند،بالطفل(ادملالعادلالقاضييحكموعندها

وقبل.للجميعامتحاناشرطهكانفقد،الهل!حوالارض

بأنليذكرهالقاضييستوقفه،نالمكالفلاحيغادران

للارضبامتلاكهفهو،الحدهذاعندينتهلمالامر

آخرفلاحوشيظهر،جديدآغاالىالاياممعسيتحول

.الثورةوتتجددالايامتدوروهكذا،بالارضيطالبه

الملكية.الفاءهوالطغيانهذايوقفالذيالحلان

ويتقاسمونةهاالجميعيعملكلهاللقريةالارضواعادة



لتأسههـ"!ظهرالباغيةإكوىا!حن.لواءحدعلىغفتنها

.ا)عادلححمهذفوش

إسنطفيةاجدارتملدوأيوأنحمسقعمالأ؟-ضس،ع

باستثناءاتلشىتالمسرحسعا)خعاملفيحبرلههمشتفدم

وهـعبفعهامعالمتفاعلة4الفروبمحبموعبل.ز،درذ

هذابلبلفرحاناصستطاعثما.،تفدم!ألتيالنصوسط

كمخرجوانما،ومعدكمولفإيسنفسهتثريى!ألحام

المسرحخشبةعلىوتحريكهم،ممثليهأداره،جىت

الظروفصمناستطاعولقد.!وتناسشعفويةبليونةة

ودوق،المخرجبدورالعيامءلميهفرضتالضكبالقاءرذ

يصلأراصسنطاع،تقنيةهـهـحيةامكاناتأرخبرات

مفصدياوسهلوحديثللغايةرسيطمم!صحيضصلالى

فيموواضعاةالصثرخىامديكورفيمايرهولدبنظرية

لبمو!وح!تىمكالىأبمطالىإ*ركأتانقللسهرل"ه!فه

عمالي..نجمعمجردوانماالاخرقء!ثلىص-!حابكن

ل!كلقم!ا!!واذنال!رصلطفيماأبروفيلات

وعيومع.تقمحصعهاواجماد!ا!دواراهـ!ءضعدد!ادا"

تطق،%والشىخعم!بة!ذهمنالممتلبوق!ط.!املإهـإخحشي

المصتلون!!ىالبصطداخلالصس!ا!بآنذكركاحمنماراذأ

المضصالية،بلبلم!رحصاتوإفية-ا!صحر!صاو!أيتراحححقون

اهـ!طرصللانهنظرا،ورونيةن!جماأكترمحشءاطر!

كه!ا.الملحمىالم!سوحلضظر!ةوعت!ورأصصبلىط!ووليوخدا

ف!لط!أ&:ديدالقدبم-ألاقنعة%.حمولمول!أ!ماأبلجلطلج!

المنمما!دفي،الممو!مئبري!لىهـويراهلما!والمحا-!ر!جا

والطفل.الربيةحثايةصثبرهازروىإخي

المو!صيقيكأالوترانقعنبلبلفرحانالصشغسنى

بافيعروضه!فيعمادة2الممميالدراهيالاءلتي!ار!ات!

الممثلوظبهيقومالمبوحخشبةءلىحياحمنهناءح!خدموالص

ا)"أ!الاسلوببهذاعرضهاكححس!تهدر*انغىجبم

المسرح!الاحتفال!روحتفولصف!افيومحننإق!كححعبح!

هـال!جه!ذ

ل!أ!ءا!ناجحبابللمحرحاتقاةشحصطضرتيشوم!!

غيرالتعسيرمنرلقاتمنلي،إخخلحىفكافيإ،ةالقوا!!ا!طدهمير

محببة.سحكيةلثصعبيةلكهة3حواراكسسجطؤقد.أمو!يا

واسحتخاعهـلسةةولكةخكلفيفةبروح،وحكهأمثالاوؤر-له

القدربنفس!ا)حوارلهذاالممنلينأقاءأيخظ؟نمهضرت

الفرديةإجمرأعاتهمفتمكشوا.اكةوالبساالإيونة!ق

ع!عليهالمعالتىالواقعنكهةاىصفاءمنالقالغموجودة

جداشبهذاوبلبل.الفحسميح،صضواهعلىتماماالمحافظة

اللغصستلمشكلة-والمتنصفا)شعبي-الصحيحالمعادل

يىتالسباقالعردبالكنابصق3قرانهأمعليقف،المسرحية

العدنجدمتجاوزابل،الحكيمتوفيهتم!همةهذأالى

إسليم.االمسرهـحىاللغويبحص"منهم

لمحافجو)محرلةنقطىلطملاحظاتبتىعووينابقصظ

ناالملاحظاتسطردأولى.شصاأ)تحنلسطللعملابهجصط

"القورالىتصعدالقرى))

جودتهاهـصلىتكنلموالآغاا)فلاحبيئأفئاغهـفكلة

وتجسيدها،الاخرىالحكالةلروايةرؤهلنماجحاعدخلا

،الارضقعود(نيجب!لمنكجمهورهق!ه!ونلرحالؤا!نحئ

طريقةعبرالفلاحمعمسبنطوبنسحلسشلياومضعاصون

لديشاالمسرحيةتفقدل!للمط.بدورحهـاالمضري!ة*أو*داء

المتمرارها.ممبرر!اإصكريجعبرالجزنيةنص،ااودلا!

تغلبتق!الاصل!يةبرص!ت!موحصصآءاطصاووذ

يجبلظحولمنطقيةحيوقيفي.زخر؟كماانصكاأ!علصهـ،

بوشتبطريقةنفكروتجعالناطالجمماعيةالىفوت!هت!دألط

ناحية!-توبرشمحمق.والموقفبال!بر!إحكأيةأخلألىمن

الاولالجزءفيفهو،الممبرحيالايها!ءطيايلغلمأخرى

فينيوهمنا-الارضحولالمزارعيننقارزىفيأي!

معيبد؟التغريبولكن،خفيقيالمصعوحعلىيجرصطما

فقط.الطباحنهصردائرذحكايه

التقنيةهذهيفسدب!بلفرحانالطفجدبصخ!ا

يمثلوقممتلينأماميجعلنااذ-ممتححةغيوصطإغة

الربيةقصةبدورهميمثلونا!ؤ-!قح6وانماابر*غاقخ!ة

تعقيدوهو.مسرحداخل!هـحاي!صني!دا.!ال!ىا

التشويهنطمنصة!قالشيءبصطحومنالههحبرر،

للمضصعآخربشكلم!مسنلبمن!ضاانناءيم!؟وا!تف!ير

مشصسدحضكارفكقدأيضاإذللط.وحدهاالقفح!ميلية

دائرتيفي.والمربيةالاممعالتهمايةقرباخدلاحوااكاغاا

الايماءةفنفالمسرح،ومقحمامفنعلا.الطبالنسير

والمشكلة،والتكرارالوصففنولصس!طوالفلط

.لبرهانتحتاجلامثمحلة؟مامناالمخروحة

خطابيةتعليميةعباراتحض!والثانيانعيب

،يلزملاوحينيلزمحينالراويينلسانيعلىمباثرة

هذه،معهماالملحميوباهـىحذرعابهماضقناحنى

ولمزمنمنذتجاوزهاقدبرشتكانالفجةالتعليمية

المسرحياتتل!ملأبل،بهاالاخيرةمممرحياتهتثقل

وشعبيئتبارعهـهـحيفعلخلالمنأفكارهيت!ح!صث
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وحنىخفولتهمنذالانسانعندالفعبحسمغذيا

شيخوخته.

الخطبهذهمنالزائدةالفقراتبعخىأتتوؤد

قنهعالىالدافعيفقدبحيثطصلا3مغربموئعفي

الفدرحيثمنانهاكاصا.تماماأهميتهالحدثتسلسل

ذاخماركسياصحيحةغيرجوانبعلىركزتاحيانا

متناورميىاوالمدينةالريفبينالنزاععلىنجعضهااكد

تضمنتبل.المدينةفيحدةالاكثرالطبقيالتركيب

منبلبلفرحانجمهوربأنضمنضااعترافاالمقاخعهذه

يتوجهإنيجبالذينالعمالمنولسسالبورجوازيين

موضعمناكثرفياليهميمشيرونممثليهاناذ6اليهم

.الاتهامباصبع

المشاهدفييفقدبلبلفرحانجعلت3ـالمباشرةهذ

-الاخيرةفيمسرحياتهكعادته-واقعيتهصدقالأولى

نأيجبمااوالبطوليالاستثناليتصويرنحووينحو

جعرلقد.اخنيواالعامعنبذلكخرجولو.يكون

التيالحدةعنتزيداوتماثلبحدةا!غايواجهالفلاح

الصورةهذهانوأعتقد3ـ.ظهروراءبهايتحدثكان

تصدقيعنمتفرقةاحالاتمعرفتيرغمةوعامةواؤعية

.الجددل*غواتفلاحين

فيأضعفتظاهراالدراميةالمواجهةهذه

بها.واقتناعناالمطروحةالمثعكلةالىانجذابناالحقيفة

كما،ضمنابالتاليامثرطةارجالومعهالآغلمعانقانون

الايملكلاالذ!وصاحبناالفلاحيةالجمعيةرئي!ععه

ومتحدياشاتماعليهماينازعوخلقياافتراضياحقا

انا..تماماذهنيهوبل.واقعيغيرهذا.نجراوذ

نقطثوالاستثناءاتالمناحلقبعشفيحدثاوحتى

للمسرحية.المتماسكالبناءمناخرىفنيضعف

فوني.للعملفكريكمطلبالملكيةالغا،مسالةاما

،الانسجامتمامالماركسيةطروحلتمعبالطبعمنسجمة

حفرحانفبعد.كبيرحدالىطوباويامطلباتبقىلكنها

فسورذبل،الثوراتتجددعنالرائعةفخرتهرلميل

التعاونيةالجمعياتحل!ول!دنجده،تجددها

؟دانكما،التطبيقحيثمنبشدةوادانهسبقالذي

تحسللملانهاكافةوالقوانينالزراعيالاحلاحقانون

الملكية.افاءااي،"قحساهالىبالامر

الماركسيةمقولاتيناقصرصماانهبالذكرروجد

لانمؤهلاليسسفالفلاح!للاقطاعيؤديالعملان

مستغل.الىيتحول

داعيةيكونأنهوالمبرحدورانارىوانا

اقربهوماالكاتبيطرحفآن:بحدودولكنومبشرا

عمليا،المعاشالواقعمعاصدقهووماالتنفيذالى

نظريارأيايطرحانمنوتعليماووضوحاثوريةاكثر

حهصعلىيسبغانلمجردالتحققعنالنجمدكلبعيد

ثالنظرياتمنإغنىاواشعا.ا)نظريةمعإلانسجامحلابع
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الدهـ،وةمنثوريةاكاشترومم!تخمليهولاقىالتحريض-

الخالصة.الذهنيةالسياسية

الذينلغايةانجسيثامديكوسالىدشرناكناواذا

عنا!هـمنواحىدوعوخالاخرلحرربيعالفنانكممه

ن"بدفلا.الديكورومحسمماممثلا.اتقدامىالفرؤة

خبرتهانفجتالتيالفنيةالءناحربمجموعةنشيد

مدور.عاصم.منصورأحمد:مقد!شهموفي.وتكاملت

سلامةببلعفراء.حياصسراعدذ.قندقجيمن!ور

الهاشمي.يئاداومحييؤخدقجي

واستطاعوالآ"داءمنعالبمستوىتميزواهؤلاء

التيالمتعددذالشخحياتالمختلفةالاوتارعلىالعزف

وعرخزامأكرمانهذايعنيلا.منهمكلإعبا

وعبدعثمانالشيخوسميحشاويشوبسامؤندلحجي

كها؟دوارهمانامللكن.لا.س!يئين3،تواابنياالمعبت

زملاتهم.ر،قيمن5نيرذإؤلنه!اأو.افركةاتعلهم

كل!.انكلالمفيوالعروشافر!اجميعشانثووهذا

**،

هـتولاءالمرا-ء!ذا(-لغامث!)1-!نالمحتبات

بئصكمعجبلكني.ألننانيةا(361!اءمماممنحخايات))

ارائعاالحميدعبدساكليباخراجوتحديداالعملين

متحفي"طنهسيةخلقفيينجحشامللسهـحوتأسيحه

الزتوجمالالشعرروهـةلامانفيةوصعاصر

معجباننيكما.الفلسفيالمعنىوعمهتالتشكيلي

الو؟؟حئيوجهوالىالجمعياءحلشالار--صات1ويةا!فوبا

باشراف11الحكواتيمىسح!)حذفرفيالتحريضي

جماهيرياالعملين)!ذينكانولقد.فعسلروجيه

زقدمنكيلمارغم*المهرجانفيالح!دارةوفنيا

التمثيل"منبسببا(جلغاخشا!لعرض!الندواتفي

يسنالعلكاقحينالافتتاحعركأ!كانتولانها

سأذشأنحيئالعرضينعنالحدصثاخيللن.اسلحته

!ماث!خو."تنادياإلمدكتورة،مقالجنالةالردهذ"

تماما.معهافيهثمااتفقتالورية"يمتتشسادجريدغفي

.ا!رجانعروضرحولكتبماخيرةمنوهما

،،،

،(جلظ!غ"فحالصهو49ثغلئى

قبم"1افىكموم!عدح"و

خوستنادياد.:بقلم

فيتجولكلما.اتساعهالانسانفييدهسنا

المستقبل،أعماقالىضوءهرفعثواكتشفهاطالحياذ

مشرقةتليراهاالخعيدالماضيملحصةعلىوثسه

الانسلنوؤفةفهم.احياذافيتقد.اكلما.واضحة



))جلفامتنى((

ء.تالش!بيرئحلبفيكالنارينداع.ون5الأمامأتار*ش

ليلتمسمثالفنفيبتفحسصسها!نيريد،الراصس:رزثوت-!(!ز"

لظسه،ؤتالوفي!ويشستا،سص.المستقبلاءىاخحئوته

الانسانحف!!علىيخلأن.اللآ:!ىاكفأعواايةأهـرقا

فس"خوأ)دائمزصخصسبهش.اصحبا؟اؤيالكغ!غلإىا"ررالخط

الم!حالانسسانبحسنصع.ليج!وحهشزهـددد"بصبه!ر"ته

.المتفرجأممامالمتحركةالجمسهـوعيظدد.ا)ء!صب.،صس

فواءوبئ.ماعرتينبيدينالقديص!ةطورذالالىممحع!-ك

ويض!المسرحعلىفقتشحص-نزبضبع.جحديد*

ولن،وحيدفنيئثوباد!نسماني!شؤ-لث.أ!كاماقصسمسا

داجملجدوالحص،ةفيجدرركال،.رلصشءخدط!قيتو

.واج!نجساده،فكرفىحركة:حى--،ت!

.(1جلغاسصض!"يمسصلقداتنارهـطو؟بطنراهكذ

في!قدمانغرى!ر،نصساثالفنبئؤةالحلاصىار-6شزحسلى

واتتلام!ذالخطازاهسخ!تيام!فينسصه!حآارخا.الارصز

الحض!،رغأصعماسص-هـفيالمممكانناذاءأجذورا

.أنر!س!ترا

تصسورها؟أمثطورةالالى*-بخاليكأ-يةاررهلى

رحقالكاتبحقببمت،ال:ومحتحىالممشعلةتحللم

رصسيته.خالصطوأكل.فنيخالصطفكلا*م!ما.المح!هـحي

اهـهـصيالعملزصكان!لىالمشه!وع!الالسض)5

الكبرىالرؤيةفيالمشا!دص!تصلى؟مبعخواأم3فىاكر

؟تمصسهـ،أنبجبكانالتيالمرحصزبةالنقطةضصيصستأم

يجعلىفكو.الحميدعبدساميلعمبسهرنا

بمزج.الملحمةرىحيصحظف.شعبياع!مداالمىهـحية

فحىأ.العل!قودص!وةهـ!سصوا)ربالاغاني،زصسالانسصإكليصأ

((جلغامش))

.بروكلارةالمجموعاتيحركوالحفإصهـ.يورلمكرانه

تكالثلة.وحدةالصخى-صةفسو"تمايجعلأنيحاشط

توظيسص،موظفسنوصسمحعنصركل.زائداشيئانجدلا

جدعاشالصىالثيابزخارفمن:واحدةروح.كاملا

الى،ورموزهاالآلهةاحر!الىثالقديمةالتماثيلفي

المعاسصدسنكلخسذهابألهيوهمكالتيلصلواتافيجة

كلفسىالتفكيرعلىقدرتهتبهدنا.شالمغاوروالكنائر

ر،لصسركعهثالمسسىهـحعلىيةالحبويحفصاسوصسو.شيء

هسذاانفنتصور.ويقنعنا.احناءوا.الرشاةوتسنويم

لاف،.الزمنهذافيينالسبتاماهوالمىهـحمنالوع

يحولالك!".العيدمظهروعاى،الجماعةعاىيبقي

ا!ىيحىركها.المصيرفيختةبامجموعةالىال!صبرة

!ء،وابر!اءالميلودراماىنيبعدصس،.اوءيواا)تفكير

الكببة.الرؤيةاىا.أ:.غاصسءلىاحدود

المخرجمهاشذيوكد.جيدادكأارجمنشيءكل

الاعحعاب/؟شالانبهارعند؟فنصولسذاولكق.الضيرمهـعححاا

خنوحالمرمنرخرجخلا؟،ءح!لملأ.عادد.نرىعندما

العيلنتبين.اص!مح!وادذرشكأق-صألخمثزذذر:ذفي

!عمي"-روحيننيزحس!!:.ونلحقهاهـهـحي

ا!ليلة.اتلكقسبلكعرفهالااننانظنامحفعوااىالشعرف

،ا)سصاءتحتونهيسم،ا)هجرحتىاصسربنفؤد

الننصسوةتمزجالعالمفيخمرتوجدلاأنهونكسثصف

هـح!انع،نيلا"جلغامش"رعد.الغنغيربال!عهـب

.وظ!ثأى،معجبيننخرج.رالحث!معو

كبيصرذاكسكانجةت.حعبة"جلغاصس--ث)1زرصخصية

."يهدألاالزيالمنطربالقلب))!احبهوللتحبيو.

الا:،تم!واة.الكونأمامرلمحف!دقدمهذهتكونتدر

يصسديصا.لاصسذاكللكنوبعكردـ.،بقواهالصسالمدخولس

ولا.المصيريواجهالذصسالانسسصنسصظافيةنصنعرلا

المحجاصدةالوقفةتجرحنا.قهبصدعلاقته)صشظافية

الميلودرامالمىتنبحسشلسش،.اكبرسصاالانسانصسايا؟مام
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مح!ثىاًق!رذعت.الشفافيةعننبحث.إرياوليست

.الانسانروحيهزأنعلى

ف!لموضعناهوالسببانونظن؟لمازانتسالمل

معاهدأفضلالىئنطلقأننستطيع.الثالثالعالم

عملناتخلقوأن،الفنيةالمدارسطتستوعبوأن،العالم

منالاتتحققلااهـهـحىرؤية)كن.ذلكبعدالخاطر

متوىبالمهمحكومةالقوىوهذه.الحيةالقوىحنلال

ويتجاوزالعصريخترفنطأنالمخرجيستطيعلا.الراهن

"رشا!فيفتاةتظ!رقد.الشروهـالارضية

لكن.شرطهاعلىوالعملبالموهبةوتقفز،استنطنائية

،الكبيرةعثلالمجموعهفييبدووأنبدلاالعامالمستوى

توجرولمثتسبقهاأجيالهـنفنياارثاتتناوللمالتي

مو!6يوميةتدريجاتفي،مدرلسةفيالثلفولةمطنذ

ولعبيرحما.حركتها3سيدولصبحجسممها"تصنع"

،!خرختعالبىانطمنتأتيلاوالمرونةألرشاقةهذه

عمكل!ي.مدرسيةدورتطمنولا/البروفاتمنولا

القواعدباتقانئبدأان.وهوى،وثقافة،يوميطويل

ينحنلم.وفنامتعةالاداءيصبححتى،والاصول

ت!نولم.بالارضيسعتعيهنوموونهضالاممثل

فيأالوجوهتمبيوتغاؤ!ماوكثيرا.جممملةالاجسام

الحطنةتكنواممم.واحدموقفطفيواحدةمجموعة

رل2.مسرحيئعملكىصرورياتفصيلأالنحادةاو

العمليقبلهأنيمكنلاعادياوضعاأو،صدفةكاذت

فىمعنىلهالتطفاصيلهذهمنتفصيلفكل.المسوحي

أكب!بو.االصملويجوحيتراكمئشار!هووالا.الممبوح

يعتمدصهـملفيتتضحالثروطهذهانشكلا

يعتمدعملفييهاتفلاأواخفاؤهاويسهل.مجموعات

جهدئة.مغامرةعاموضنعمواجهةلكن.الممثلينمنقلة

.المخرخمصلحةفيخط

ذحلمالذيبالكمال،نراهمانننقارنأنحقنا

يقالانجهدكلوحق..المتفوقالعالميبالعمل،به

((ينهضونلشهداءا"
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كأ.،رنى،تحو،المعاطرمرحنانحوخطوةانه:فيه

مة.دلقاا

:((3691عامحكاياتمن))

--"كأثة،مكتنافينتثطتلكننا.العرضانتهى

رب9-تالصصندرقيتاسلونأر.بالجدةنجقونلل!كار

فتركاأنيجباننانعي.س:--صدكر،.امثريطانهايةبعد

،.زحكيوإيهاد.وزهازقش"ا.الممثلينأمامنمرةا*التحما

شطالار110-3،اتلى:وحثابا؟رأيناكأماذا

الاحنلاعت.فر3هـالمخاالجىهـودثهـلطتقسمالتيا)ءربروأت

!لبكا-ثهاب!!أتيئالءلمة01ح!ناكللااههوم.شالمؤاومة

ط.!!خاعادذ-روت-رلحا.أسدرلايصطاددىء،التىةدالرء،ى

-اكأء!ارذيز.ع1فورمذ)كشوولم.ممثلة!ط!ر،رر،

كرا"ص-ساضعاكألىال)-وهـ9-هـذ!ءشلصحفقةن!ح!صلماتف

..لدتيرما-أذنمإصباهـ-ي1جالممحوأوصلى.القط!

.بالضمفرذأت-حرنا.وصفاتدون.باهرا!،ممتعكان

نر-رذ!)مصاق-.،كأحكاوأش-حركنا.ألملبفيططوبر

اتط.طنوذمطند!احه

ر.ض!!!اابوظهـلما.إ-خوافاإفأاحلأواؤتأح+!اهـ*!*3"-

ص-:-طءأنختلا.ال!-!-زوالحعيلالا!-:رورؤثصور!ك!

إزحر-اتا.الحدامعلىقدركهاو،اإسمحببةالثصخص!مة

الىخنتا!ا!طا!!يومية!ءوم!قالانطلا"صمحلىالقادر

ء!-"طف"جهالثععيةالفسخ!صءرز!صسدم.س!باس!ت

أجكى!اعلىوادرة،أحميلةقدمهالكنأ-.!ستو؟دط

قوية،بلتمغفلة،ذلطيلةاجم!ت.اهـلجموالتمييز

والمدندمشهتث-وارعلملأالتيئهي.متمردة/دبهبة

ءلىالهجومفيه+صيئ.الغرنمىفيا،حى-لملألأيام،السورية

قموتهئما/وبسلب،وفطهد.تتأ)م.جبيلبمتسجن

بره!ة/وحدادهاحزنها.مضطهديهاعلىتتمردلكنها

هعكل.المحتلينعلىوغك!ب/الشهيدعلىانحناء3

فيللردجماعيةمشاورةهو،المساءفيالقريةتبحثه

((الحكواتيمسح))



ا-قاتفصبلةم!"-كلةمن.ث،دا.والاإحلل*ة.رادحر،ح

لاستخراخالارثم!يففيثائقيشعملالءرضوراء

الحورتلاستخراجالباسذكرياتوفيةالعاخةالحورة

والمعاصر،الشعبيحاررمنافادةهوراع.الحية

المصرحعلىالمطروحةافنيةاالمسائلحلمحاولة

.الاحتفالوجوالعفويةفيهتتوهمذلكومع.اصياسيئا

يعلمالذىالمثقفوقفةالحكواتيمسهـحيتفادى

يبدأفالعرض.يعلمهبأنهويش!عره،ا،ميالشعب

السهرهع،هالمسايسعد"أصدقاءبينبتعارف

،واحدةاحداثايرونانداد."ونحناانتوجيتو

المسرحفهذا،ذلكومع.منسية-وادثوبتذ!صرون

الكامىةالفوةالىالناسنظريوجه.يعلمو،يحرف!

علاقاتالىويئبههم.بأذفسهبمثقتهميعيد.فيه!

وفي،المحنةفيحدتهموالى،بينهموالحبالتضاهـت

فكل.الصال"فيجديدهرؤيةبذلكويخلق.التوجه

مناقوىمعهتلاحمهبأنويحس،جارهالىينظرمنا

عنه.غربته

ينقلونوهمالوطنيينالسياسيينالعرضيقدم

لكنه.العامالوطنيبالمطلالىالمبالف-مطلبهمنالفلاح

الرجلبهيتميزوما،الاجتماعيبعدهممعيقدمهم

فييوماالستينباضرابيحيطكاذوهو.عنهماشعبيا

وباقتحام.ولبنانفلسطينفيوبالتمرد،دمثعت

يمكنوهكذا،كنتهكذا:لكيقول،جبيلبنتسجن

غضبكتجردانيمكنوطالضكلوفي،تكونان

من،الجاثمالاحتلالتجعلانيمكنك.اذلالكوتمنع

.3691حكايافيهوكما:ضيالمل

الارف!ليامتدادكبحرارةانعرضيشعرك

منقريبةحيفلفيهاكانتالتىبالاياميذكرك.العريبة

حيفاياوينكأ1الموالعلىويتركها.وصورد!ق

."بلادناحدودو.لن

الذيأنت.مثدودا.فرحاالسىحمنتخرج

بيمتتنقلتالذيانت.المحتلينعلىالحجارةرميت

جبيل.بنمتسرايامامالتجمعالىتدعوالقرى

الانب!،رالىوصلت.وجمالشاعريةالوطنيوالنضال

ملابسهفي،وفنيا،ترادـساحرا.الشعبيبالانسان

ومواويلهوزجلهأغنيالهتجد.وعفويته،الوحئنية

الفواليسممهدمعكويبقى.معبرةثبالجباةملتحقة

الاعتقالاتبعد،الباكرالصباحفيافلاحونابهايدور

ينسى.لامنظرا.اخاذداوحة.جبيلبختف!

حديثا:صلر

!هـلىفا!ا

كلشاعر

صيا!يرلجهـ!ل!جمما

الامكنةبأدقالملحميةلوحاتهعبريصلك

العذبالوجداناغانيترتفعحيث،حساسية

..الخلاصالىالتواقةالنغسبعذاباتلتمتزج

ومنالنقايامنتب.مكانكلفياليران

التعبة،الصواريتحركوالرياح،الندايات

متضجر.بارداووهادىءدافىءوالايقاع

بطيف4لحركاتالاصعبالمعادلةانه

الشواطىءعلىوتتلاشىتنبعث،يعةوسر

لحبالانقىالمعادلةانه،والمطلاتوالسفوح

،منجؤور.الحيكوحرالرواسبفخرقديم

بينالنمويبداحيثالعاملةالمعادلةوهو

السىالعائدةوالاسواقالرماديةالخرائب

.الحياة

منمجموعة"الطوفانبعدطيورلأ

اجنحةبعكلالنى!افرقالرومانسيةاللوحات

.واقوىاجملعالمنحوتصير

يلادابولرمنشورات
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