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عنحديثايكان،خلتقليلةسنواتقب!

ونيويوركموسكوفيالمسرحالىينصرفالمعاصرالمسرح

مسرحياتاحدىالىايجازفيالمرءيشيرو!قد.وبرلين

مسرحيةاولندنفيكوشراناو.باريرفيجوفيه

هابيممامسرحقدمهامانحوعلى"المثسيرةالروح"

الروسيالمسرحمنجزءااننهاليالتحليلفيتعدوالتي)

هـ،بشكلولكن،(نجوففاختلهومخر-هاكانحيث

هناكفليعت،الحديثبالمرحالامريتعلقوحيثما

فحسب.عواصمثلاثالا

كلوالالمانيوالروسيالاميركيالممرحيختلف

!ا،بعهى،فيثلةمتماولكنها،كبيربشكلالاخرعنمنها

والتكتيكيةالفنيةللمتجديداتادخالهاحيثمن،الحديث

طالاسلوبحيثمنبينهافيمامعيناتماثلاحققتانهابل

الايقتصردوليةطاهرةالتكنولوجياانالىمردهكانربما

وانمامباشرةالمسرحخشبةعلىالمطبقالجانبعلىذلك

الفيرمصناعةتطورايعليهايؤثرماالىكذلكيمتد

فيالكبرىالتقدميةالمدنانوالى(المثالسبيلعلى

وفي.بينهـصافيمامتواصلةالكبرىالصناعيةالدول

مسرحاننجد،بالراسماليةالههدالبعيدةالدولاطار

،الصدارةلمكانةمحتلاالاخيرةالفترةفييبدوبرلين

للصصسجبالنمى-ةشائعهوماكلتلقىالوقتبعضنفمنذ

برلين.فيعنهالتعبيراتوانضجاقوىالحديث

يعرففيطورلجنمسرحفيالاخيرةالمرحلةوتتمثل

اتجلههذدـالمرحلةاظهرتوتد،الملحميالمسرحباسم

اشكاله.انقىفياخطوراالىالحديثالمسرج

اطحبم:المسرح

هو"الملحميالمسرح"اصطلاحانالكثيرونيعتقد

لماوفقاالمعتقدمنانهحيثذاته!يناقضاصطلاح

سردفيوالدراميةالملحميةتينالطريقانارسطواوضنحه

ولم،قاعديةبصورةمتمايزتانطريقتانهمامعينةقصنة

هذينبينالفارقبانالاعتقادالىيومااحديذهب

خلالمنيؤدىاحدهماانحقيقةفييكمنالشكلين

خلالمنفعاليتهيمارسالاخربينماالحيةالخلوقات
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-بذتبولمدتوبو

-لمكمسلالملحميةالاعمالكازتفق!.ألمعتوبة"الكلم

اًشرو!--الوسطىالقرونوشعراءهوثرابدعهاالتي

ا-ض،كأ-،هناكاننجدبينماذاتهالوقتفيمسرحية

أتهـحفا3واتكأتفاولىتنوعية!!ةدراسا-ش،ل!اقضاى

كأبرحرأ-بةث-سإا،-ورتتفي-ر-رأ،،ر تأث1،3.تونلبا

!ءىوالملسبهيالدرامي؟نينالثيناكأ!فاء!يفقد

اجط؟افيلىعينالمحتدنىتحاجيهما%كأ'ت/:ألى*رس!تبالننعرية!

.رالرطعلهممنهـختلة،نقىكأفاتفأدهينت.-ت3ء،اجأنلذين

3لخقدبالمختلفة4اطريةاشا(في،ء!-،جكضاط!--ممدودو

ظلألخشبةمندااحيلذلكش!اليحصثالحم:ورالىلىانع!

هناكانكماالكتابخلالمناخرىاحيانفيوالصح

الاسعحالفي"درامياعنصرا"ذالمثعنهـصتفا!نحوو-لى

صأو،لدراميةاالاعمالفي،"ملحميااعنحهس()رالملرعية

6؟سجرالكثالماضيالقرتخلزلالبر-ف:كأياتالروايةكورت

قوغالدفعايالقويالتركيز!4رقحدلماودودراميهو

عشتركةةعلاقةاطارفيفصلة؟إتزا!الاجتضمم:أتى

ص-دابمعلىكحعينوتركيزز-ماجا"6خ،ت،.تتتز!ةوتعد

يماكأواغد.دراميهولماالاساسيةالس.؟،تمناسقوىا

!حب-كداجمعب،رافيساالمعروالمإجدياكا"با"دوبلان)ء

-!.اصاعكش!وعلى-ا،"يرميا'!،لإراافيبا؟،قال

ا-ثاويفحلهمقضايأخذانار:اي-.:نرإ-ع-الدرامي

جديرغصتدـالاجزاءتطلذاكو"خه!،متباعدين-زئين

كا+دة.بح!ورةعملهاباداش

فقدانديفيةبايضاححيمسممماكلخاإغاماليس

نابعدلصلابتهوالدراميالملحميالووملبينالتعارضى

"تجاوزهيمكنلابانهللملاعتقاد،موضعحلويلةلفترةظل

كانتالتكنيكيةالتطوراتانالىفحسبنشيردعنا

تستوعببانالمسرجلخشبةتسىحلانوحدهاكافية

امكانيةاكملتوقد،الدرامىانتاجها!يسردياعنصرا

خشبةجانبمنالاكبروالقدرةالخلفيةىالعروضتقديم

الميكنةالىالراجعةالفكريةالاعمالاستيعابعلىالمسرح



وذلكالمسرحتجهيزاتذلككلاكمل-الفيلموالستخدام

التعاملاتمعظمايضاحفيهالممكنمنيعدلموقتفي

تشخيصالىببساحلةاللجوءخلالمنالناسبينالهامة

ميتافيزيقيةلقوىالثسخصياتاحضاعاوالدافعةالقوى

خفية.

التعاهـلملأتهذهلتجسيدالمتعينمناصبحوقد

مركزالحدارذتحتلالناسفيهايعيشالتيالبيئةجعل

.مغزاهولههائلنحوعلى

الايضاحمنبقدربالطبعهذدـالبيئةحظيتوقد

منفحسبكانذلكولكن؟حالياالقائمةالدرامافي

عنحراباعتبارهاوليسىالمحوريةالشخصيةنظروجهة

اليهثاونظرلهاالبطلاستجاباتحددتهالقد،مستقلا

المرءرؤيةغمارفيعاصفةالىالنظريمكنمانحوعلى

الر.فتدفعهاقلوعهاتفردوهيالماءصفحةعلىللسفن

متجلب4ستغأ!حرالعاصعةفاناللحميالم!م!هـحفياما

بذاتها.

يعدولمقصةتقديمفيازسهـحخشبةردأتلقد

علىالامريقتصرولم،الرابعالحائطومعهغائباالراوية

علىتعرضالتيالاحداثمنموقفاتتبنىالخلفيةان

الضخمةالشاشاتخلالمنوذلك-المسرحخشبة

اماكنفينفسهالزمانفيتقعاحداثاتستحضرالتي

تناقضاوتؤكدالتيالوثالقعرضطريقوعن.اخرى

والمتجسدةالمتعينةوبالشخحسياتالشخصياتتقولهما

والعناراتالمجرده،وبالشخصياتالمحادثاتتحاحبالتي

غامضا-معناهايبدوالتيالصامتةالتعاملاتتدعمالتي

ادوارهمفيكليةالاندماجعنكذلكالممثلونيمتنعوانما

مستثيرينيؤدون!التيالشخصياتعنمنفصلينويظلون

ازاءها.النقدوافححوعلى

بانالاحوالمنحالبايللمشاهدمسموحايعدلم

نتائجودونلنقديغيرنحوعلىمالتجربةيخضع

اهـهـحية.لشخصياتالعامحذفيالتقمصخلالمن(عملية

وطرحهاواحداثهامادتهااخذيتضمنالممىهـحيةتقديمان

ضروهيةتعدالتيالعمليةتلك،تفريبعمليةخلالمن

باعتبارهماشيءيبدووحينما،الاستيعابعملياتلكل

السخليتمانهيعنيذاكفان"العالمفيشيءاوكأ-ح"

العال!.لفهممحاولةايعن

هـ!اقوةلهتكونانلنبغي"سأبيعي"هوماان

قوانينلتعريةالوحيدةالطريقةهيتلك،مروعهو

ذاتهالوقتفينشاهـالناسيكونانويتعين،الببية

مختلفا.يكونبانوجديراالنحوهذاعلى

هائلا.تغيراكلهذلككان

عباراتالدراميالمسرحمثاهدتعقيباتتعدولا

ذلك،ايضاانابذاكشعرتلقد،اجل\)نوعيةمن

يتغيرلنانه،فحسبطبيعيهذا،تمامالحالتيمماثل

منها،مناصلالانهاتروعنيالرجلهذامعاناهانابدا،

ماكأقصىواضحاشيءكليبدوحيثعظيمفنذلك

ابكيانني،العالمهذافيالوضوحعليهيكونانيمكن

".يضحكونحينماوأضحكيبكونحينما

لييخطرلم":فيقولالملحميالمسرحمشاهداما

غريبهزا،الطريقةهيتلكليست،بالعلىقطذلك

هذامعلناةان،ذلكايقافيتعين،تصديقهرم!*.ولا

فليسرعظيمفنذلك،ضهـورلةغيرلانهاتروعنىالرجل

وابكيئيبكونحينمااضحكانبي،فيهواضحهوماثمة

.،(ي!حكونحينما

النبعليى:المرج

التعليمي.الطابعاتخاذفيازسهـحخثبةبداتلقد

الصراعات.الحرب،التضخمنالبترولواصبح

المحموسوق،القمح،الدين:الاسرة،الاجتماخسة

الكورسغدا.اهـهـحيةللعروضفوعاتصوحاجيع

ةم!خهولكانتبحقائقيتعلقفيماساهـدالمسنجصيرةينير

تقدمالمسرحخلفيةفيالاقلامواصبحت،ا"بالنسبة

العالمتانحاءمختلفمنلاحداثشرائطللمشاهد

احتلتوكما.احصائيةمادةالخفيةالعروضواضافت

تمالمسرحخشبةمقدمة"الخلفي""الاحداثشرالط

الصحيحةالمساراتواظهرتنلنقدالناسطنثااحضاع

اناسالمسرحخشبةواعتلى،ا!ملاغمارفياعئةوالخا

غدالقد،يعرفونلاواخرونبهيقومونمايعرفون

الفلاسف!ةلاولئكفقطولكنللفلاسفةموضوعاازسشح

كذدكوانماالعالمتفسيرفيفحسبيرغبونلاالذين

التعليم،وبازاءالفلسفةبازاءفانناوهكذا،تغييرهفي

يعيدوننس!ااتراهم؟كلههذامنالتسليةتقعاينولكن

هل؟والكتابةالقراءةويعلمونناالمدرسةالىجديدمن

للدرجاتدراساتونعدامتحاناتسنجتازاننايفترض

ية؟لعلها

ببت،الحدبالغبتمييزشعورعامةبصورةهناك

الجانبيكونوقد،ذاتهعنلشريةبىوقيامهالمرءتعلم

السارةالجالبهووحدهالثانىالجسانبولكنمفيداالاول

ضسالملحميالمسرحعنندافعانعلينايتعينوهكذا

وعسيروجافمنفروعموض!انهحوليدورالذيالشك

حقا.

بيزانسقلبلاانهوقولهيمكنملكلان،حسنا

لشىانهكماالهيةقاعدةتكرسهلموالتسليةالتعلم

فييستمرانويتعينالماضيفيدائماقائماكانتقابلا

المستقبل.

فيماالجفافمنكبيراقدراهناكانالمحققمن

ومركىشالمدرسةفيلناالمألوفالتعليمبنوعيةيتعلق

نتذكرانينبغيولكننا،الخ...الحرفيالتأهيل

يستهدفها.التيوالغايةظلهافيذلكيتمافتيالاوضاع
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تجارياتتعاملايكونانحتمايعدشلاثلكان

لاهـ،دةعليهاالحصوليتمسلعةمجرد!يهنافالمعرفه

الىالذهابسنتجاوزواالذيناولئكوكلةبيعها

،سرابذلكالقيامفعلاعليه!يتعينتعلمدونالمدرلة

يقلليتعلمهماامامهيزاللابانهيقرشخصايلان

مناسبةظغيرمعلوماتهانباعتباركانسانمكانته!ن

خارجعناصرمنهاتقللالتعلمجدوىانذلكالىافف

المثالسبيلعلىفهناكةالمتعلمالثصخصاحرةسينطافت

فيمواجهتهاالمرءتحعيانمعرفةلاييمكنلاالتيالبطالة

أمراالعامةالمعرفةمنيجعلاذياالعملتقسيموهناك

ضمنيكونماغالباالتعلمان.ضروريوغيرمستحيلا

الاهتماممنقدرلاييمكنلاالذيناولئكاهتما!ت

نايمكنمعرفةهناكليست.الامامالىيدفعهمان

الضيمالمعرفةمنالكثيرهناكولكنالسلطةالىتودي

اليها.السبيلتفتحاقوحدهاللسلما"ومكن

ائحللعثربالنسبةالاختلافبالغةئفوظلامتعليمان

تتصورانيمكنهالاثسائحفنالثتالمختلفةالاجتماعية

الاوضاعتجدانهااذ،الاوضاعفيتحسنايحدوث

كانفايا،لهلبالنسبةالكفايةفيهبمامناسبةالقائمة

المثالسبيلعلىالبترولمجالفييحدثالذيذلك

بأنيشعرونوهم،منهسيستفيدونأنهمالمحققفمن

ليسوانه،الحقيقةلهمتكشفتمرالتيالعمرسنوات

تعلممنالجدوىفماوبالتالي،كانمماابدعالامكانفي

الاخيرةكلمتهمقالوالقداالراهنالوقتفيالمزيد

ذاالخنازيرتصدرهالذيالصوتذلكفيوتمثلت

شرائحكذلكهناكولكن،والامتلاءالرضاتستشعر

علىبالسخطوتشعر"دورهاتنتظراحرىاجتماعية

العهفيالجانبفيكبيرةمصلحةولهاالقائمةالاوضاع

ايا،فيهتقفالذيالمكانعلىالتعرفوتنشدللتعلم

ويشكلمحالةلاضائعةالتعلمدونانهاوتعرفالثمئكان

التعلم،علىحرصاواكثرهمالمتعلمينافضلافرادها

الاشياءمنالعديدعلىتعتمدالتعلممتعةفانوهكذا

والمبهىجالسارالتعلمهناكفانذاكمنبالرغمولكن

الكفاحى.والتعلم

التىالتسليةمنالخروبتلكهناكتكنلموما

سيجعلباسرهاهـهـحفانبناءالتعليممنتسنتمدانيمكئ

للتعليم.مناسبغيرشيئامنه

ممرحاكانولوحتىالمسرحهويظلالمسههـحان

سيجلبفانهجيدامسرحايكونماوبقدر،تعليميا

لمشاهديه.التسرية

والموفة:المسرج

اننا؟بالفنالمعرفةتربطالتيالعلاقةهيماولكن

ماكلليسرولكنمسليةتكونانيمكنالمعرفةاننعلم

.الم!مبرحالىمنت!ميامسلهو
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تقدرلاالتيالخدماتالىتاشسانسبهتلقد

يقدماهاانالحديثينوالعلمللمعرفةيمكنوالتيبثمن

خاص،بشكلوالممسرحللفنسليمبشكللجقامااذا

ناالغالبفيلييقالكانبذلكاقومكنتوحينما

مجالانولكنهمابالتقديرجديرانامراقوالفنالمعرفة

تلكان.الانسانيالنثاطمجالاتمنثليةمتمايزان

بصصورةنوافقانالمناسبومنتمخيفةمسلمةبالطبع

حقيقية-غيرهاشأن-المسلماتهذهانعلىعاجلة

تأثيرهمايمارسانوالعلمالؤنانعلىنتفقودعنا/،تمام

بدامهما-اقرانعليولكن.الاختلافبالغةبطرق

مسيرتياواصلاناستطيعلاكفنانبانني-سيئاذلك

شكوكاذلكيثيرقد.علميناوعلماستغلالدون

ينظرواانالناستعودحيث،الفنيةؤدراتيحولخطيرة

غيرومخلوقاتفريدةحالاتباعتبارهمالشعراءالى

الهيةشبهبثقةالنقابيكشفون6ماحدالىطغية

الكثيربعدالاادراكهالفيرهمرم!تلااخياجاءالانتعن

نامقيتشيءانهالطبيعيومن.والكدحالعناءمن

وايا.المختارةالنخبةهذهالىينتميلابإنهالمرءيعترف

قتوفيالو،بهيعترفانينبغيذلكفان،الامركانما

اعترفناالتيالعلميةالاهتماماتاننوضحانينبغينفسه

تجاوزهايمكنهامشيةاهتماماتليستقليلقبلبها

منالعملاسبوعبعدالاجازاتايامفيالامتابمتهاتتمولا

بالتاريخمهتماجوتهكانكيفجميعانعلماننا،الشافق

فيماالهوايةمنكنوعبالتار!بخشيللراهتموكليفالطبيعي

لديوليست.التسامحمحملعلىافتراضهيمكننا

بحاجةكانابانهماالقطعوجهعلىاتهمهماانفيالرغبة

ولست،الشعرينشاطهمالخدمةالعلمينهذينالى

القولعلييتعينولكنبهماالاحتمالممعرضفيكذلك

اقررتالىليسبقانيالا،العلومالىاحتاجبانعي

علىيعملونلاانهماعلمالذيناولئكالىشزراأنظربأنتي

نحوعلىيغنونالذينإولئكالىاىالعلميالفهمصعيد

شدوالناسيتخيلماعلىأوالطيورتعثدوما

عنجذابةقصيدةاعارضاننيبذاسكاقصدلا،الطيور

سابحيختظهرعلىتقامحفلةمباهجاوالمشويالسمك

واالاسماكتركيبيدرسلمناظمهالانالالشيءلا

التيوالمركبةالعطيمةالاشياءاناعتقدلكنني،الملاحة

يلجأونلاالذينلاولئكيمكنلاالعالمهذافيتمضي

يقومواانالفهمعلىتساعدالتيالسبلكافةالى

ملائم.بشكلباستيعابها

الاحداثاوالجامحةالعواطفاننفترضردعنا

علىعرضهايتعينالامممصيرعلىتوترالتيالجسام

السعلطةشهوةاناليومالمعتقدومن.المسرحخشبة

،النوعهذاالىتنتميالتيالعواطفمناليومهي

فيويوغبالعاطفةبهذهيحسماشاعراانوبافتراض

يتمكنفكيفالسلطةاجلمنفحيكامنهتكيكونان

اليومخلالهاتتدافعوالتيباطرادالمعقدةالاليةايضاحمن



سياسياال!ثاعرهذابطلكانماواذا؟الملطة!هـاعات

البطلكانماواذا؟السياسيةاحياةانبضيتحورفكيف

وبالرغم؟العملادارةطريقةيتخيلفكيفاعمالرجل

والسياسةالعملالىينظرونكتنيوجدفقدذإثمن

بالانفعالمفعمنحوعلىالاهتماميثيرانلاباعتنارهما

الكتابلمؤلاءيهكنكيف.السلطةالىالفردخهوةقدر

المحتملمنليساالضروريةبالمعرفةالالماميتققواان

والمراقبةالتجوالخلالمنالكفايةفيهماسيتعلمونانهم

سيتعلمونانهمالمحتملمنفايس"الحالهذهوفيبل

نا،متسامانفعالفىابصارهمتقليبخلالمنالكثير

ناأو"باختربيوفولكسشير"مثلجريدةتأسشى

بالغعملهواويلستاندردشركةمثلتجاريامشروعا

نحوعلىتمريرهايمكنلاالاشياءهذهومثل.التعقيد

المجالاتاحدالنفسعلمويعد...ابساطةافيمغرق

انالشاعربهالمسلمومن،المسرحيللكاتببىلنسبةالي،مة

صادراةيك!نانعليهيتعينعاديغيرشخصاباعتباره

التيالدوافعاكتشافعلىالتوجيهمنالمزيدتلقيدون

بوسعهيكونانينبغيكما،الانتحارالىمابانسانتودي

المثالسبيلعلىالقتلةلاحدالعقليةللحالةصورةتقديم

"بالمسلمومن.ا(ذاتهالقاتلهذااعماقداخلمن"

يسنبطنانالحالةهذهفيفحىبالمرءعلىانكذلك

اسبابثمة...المرءخيالدالماهنلكانثم،ذاته

الامللهذااستسملمانعنعجزياليهايرجععديدة

منالقدرهذابمثلنتيجةالىالوءمولفىودالمنث

تلككلذاتيفياجدانبويىعييعدفلم.الحساطة

تمانهالعلميةالتقاريراوالصحفتغلهرإلتيالحوافز

نطقهلدىالعاديالقاضىوشأر،الناسادىملاحظتها

اكونانالاضافاتمنالمزيددونيمكننيلابالحكم

النفسعلمان،للقاتلالعقليةالحالةعنمناسبةصورة

السلوكيةالنزعةوحتىالنفسيالتحليلمنبداالحديث

فيالقضيةالحكمالىتقودنيالتيبالحقا؟قمعرفتييوثهوط

فيئاعتباريوصعتمااداوخاصةطماتمامختلفنحوعلى

والتاريخالاقتصادعلميأهملول،الاجتماععلممكتشفات

وهنا!معقداالامريجعلذلكولكن:تقولانرمكنك

اذاوحتى،بالفعلمعقدالامرباناجيبكانعلييتعين

جانباانعلىووافقتنيالاقتناعلتيارنفسكاسلمتما

فقد،متفاقمةبصورةادائيادبهوالادبمنكيبرا

قضاءيكونالن:عميقبقلقذلكمنبالرغمتتساءل

انالاجابة؟بالخطرمنذواامراالمسرحهذامثلفيامسية

كلا.:هيذلكعلى

فىتحسيدهيتمالذيالمعرفةسالقدركانايا

الىشعر.كليةيحولانينبغيفانهشعريةمقطوعةنظم

يستثيرهاالتينفسهاالمتعةتلكيحققاستخدامهان

المعرفةمنالقدرذلكيحققلمواذا،الشعريالعن!ش

علىفان.العلميالعنصريحققهالذينفسهالوقتفي

بالاكتشاقاتع!هـيحفلوفي،ذلكمنبالرغمالمرء

الىمعينميلناصيةيمتلكان،العلميةوالمستحدثات

لديهتكونوان،الاشيالمقلبفياعمقبحوردالوغل

وذلكعليهالسيطرةيمكنكياناالعالمجعلفيارغنةا

ثعرتمتعهمنواثقايكونانفييرغبالمرءكانمااذا

.لمالعااهذ

اؤسساتا"منضشبالملحميالمسرحهل

؟"الاخلاقية

انيكونالمفروضمنانهالىشيهللرفريدريكذهب

هذأشيللرطرحوحينما،اخلاقيةصهـ!مسةالسهـح

الدرولراستخلاصخلالمنانهببالهيخطراثمالمطلب

الجمهوريدفعفانهطالمسرحخثعبةفوقمنالاخلاهجة

وقتفيالجمهورلدىيكنلمو،افسحقؤ،درذالى

نيتشههاجمهوقد،الاتجاههذاعلىاعتراضشيللر

فقد،الاخلاقبوقفيبالنفخلقيامهفحسبذاكعقب

لنيتشهطبالنسبةمداهكانايا،بالاخلاقالا،خمامبدا

ممتع.امرالشهللربالنسبةبدابيضماللاكتئلبيدعوامرا

والاغتباورللتسليةمدعاةاكثرثيلمثمةيكنولم.تماما

ماضيةالبورجوازيةكانتلقد.الافك،رالىالدعوةمن

الامة.افكارلتشكيلطريقهافي

علىالتربيتاوالمرءمنزلترتيبأنالمحققمن

الىدرجةمقبولةاشياءجميعاهيلحسابهتلقيهاوكاهله

ةمعارااوينهاروهوالمرءمنزلوحفولكنةكبيرة

بالخاصالحسساببدفعقيامهاوظهرهفىلالمالمرء

اخياالطريقةهيتلككانت.الاكتئابتثيرامورهي

،الزمانمنبقرنشيللرعقبالاشياءالىنيتشهإهانظر

وبالتطليالاخلاقط!النزعةتجاهعدائيلموقفايتخذعطن

فسه.نصحيللردـتجا

باعتباودـالملحعيالىالمسرحبالمثلالاعنراضرحهلقد

انالمجادلاتالا،الاخلاقيةالدروساستخلاصفياخيبا

الملحمى.المسرحفيفحسبنيةافاالمرتبةتحتلالاخلاقبة

الاخلاقية.الدروساستخلاصمناكثرالملاحظةهدفهان

الجانبيأتيذلكعقبثم.يلاحظباخهالقوليعنىذلك

ليطى،للقصةالاخلافيالجانبايالشفرةمنالفليط

انطلاقاملاحظاتنابدأناباننانتطاهرانبالطبعبو!عنا

وذلكعمليدافعايودون،للملاحظةالخالصالحبمن

المحققمن،الملاحظاتدلكنتائجفيف!بلنتعثر

وظروفضابيئتنافيالتعارضمنرو"لمةضروباهناكان

اعتباراتالىفحسمبيرجعلاوذلكاحتمالهابالكاديمكن

هيالتيوحدهاالاخلاقيةالاعتباراتفلشت:اخلاؤية

احتيمالها.يصعباموراوالقهررالبردالجوعتجعل

لايتمثلبهانقومالتيالبحثعملياتهدففانوبالمثل

هذعمثلعلىالاخلاقيةالاعتراضلتاثارةمجردفي

نادراالابهابشمرلاالاعتراضاتهذهمثلان)فالظرو

الانتقتدموضعالظروفمنيستفيدونالذيناولئك

لموانبسهولةبهاالشعوريمكنانهمنبالرغموذلك
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يتمثلوانما(الجمهورافرادبينثلةعتمابصورةيكن

القضاءولسائلاكتشاففيتلكالبحثعملياتهدف

النزع!باسمنتحدثلاالواقعفياننا.9ـالظروفهذعلى

امرينبازاءهنلونحن؟الضحاباباسموانماالاخلاقية

ناعليهمبانلهميقالماغالباالضحايالانمتميزين

النزعةواصنحاب،اخلاقيةلاسثاببوضعهميرضوا

موجودالانسانانيرونالنوعهذاالىالمنتميةالاخلاقية

الاقلعلىيتعين،العكسوليسىالاخلاقيةالنزعةا-!!من

والمعنىالدرجةادراكسبقماخلالمناوسعبىيغونان

اخلاقية.مؤسسنةبهماحعيالملالمسرحيشكلاللذين

؟مكانايفيالملحميالسسحيؤدىانيمكنهل

بانهالقوللامكنناالاسلوبصعيدعلىتحدثناادا

الملحميتبا!هـحيتعلقفيماكببةجديدشيءهناكلجس

يجعلان!الفنيالاقتداروتركيزدـعلىالخفسحيري4نعحااان

التعليميةالاتجاهاتاماثيمالقديالاسيوحالمصمنؤريبا

العصورفيالاسرارمسرحياتفينجده،انفيمكن

فيمسرحوكذلكالتقليديالالسبانيألمسرحوفيالوسطى

اليسوعيين.

خاصةمعاتجاهاتتتط،بقالمسرحيةالاشكالهذهان

وبالمثل.معهاواختفتالاشكالهذهنشأةوقتفيثارت

معينةباتجاهاتيرتبطالحديثالملحعيالمسرحفان

بصورةتقديمهالاحوالمنحالبأفييمكنلاوبالتالي

استخدامالىتميللااليومالعطيمةالاممومعظم،مطلقة

وروماوباريسلندنمنوكل،مشلكلهالمناقشةالمسرح

لمالانوحتى،التبلينبالغةدلاغراضبمسارحهاتحتفظ

فيالاوالتعليميالملحميللمسرحالواتيةالظروفتوجد

برلينففي،الزمنمنقصيرةولفتراتمحدودةأماكن

لخطورصنارمةنهايةالفاشيةوضعتالمثالسبيلعلى

.المسرحهذامثل

تكنولوجيلمستوىلاالملحميئالمسرحيتطلب

بأنتهتمالمجتمعفيقويةحركةوانما،فحسبمعينا

الىالتوصلبهدفبحريةتعرضالحيويةمشاكلهترى

كافةضدالاهتمامهذاعنتدافعانويمكنها،لهاحل

المناوئة.الاتجاهات

فىاتساعاالمحاولاتاكثرهوالملحميالمسرحان

وهوالحديثالمسرحاطارفيتماؤيرهافيوعمقانطاقها

القوىدائملتجابهالتيالهائلةالصعوباتكافةيواجه

الفلسفةة،السياسةمجالاتفيبالحياةسةالنابض

عليها.التغلبمحاولاوالفن،العلم

حسينيوسفكاملترجمةلقاهرةا
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