
 
 
 

 
  2013الیوم العالمي للمسرح                                                                   

                                                        
 داریوفو كلمة                                                                   

 
ا دي الرتا مرَّ زمن طویل على قیام السلطھ بتدبیر التعصب ضد ممثلي الكومیدی    

صعوبات في ایجاد ة الیوم یواجھ الممثلون والفرق المسرحی. بمطاردتھم خارج البالد
لم یعد الحكام یھتمون بمشاكل التحكم ... مسارح عامھ ومتفرجین بسبب االزمات 

أنفسھم بالسخریھ والتھكم حیث ال یوجد للممثلین مكان وال  بأولئك الذین یعبرون عن
 .جمھور یواجھونھ

بالعكس وخالل عصر  النھضھ وفي ایطالیا بذل المتربعون على السلطھ جھوداً مھمھ  
.... من أجل االحتفاظ بالكومیدیین ضمن حوزتھم لكونھم یمتعون جمھوراً غفیراً 

حدثت في قرن االصالح المضاد  ةا الكبیرمعروف أن ھجرة ممثلي الكومیدیا دي الرت
الذي حكم بتفكیك جمیع أماكن المسرح وخصوصاً في روما ألتھام تلك المسارح 

 .باألساءة للمدینة المقدسھ
قام البابا الطاھر الثاني عشر وبفعل ضغوط الطلبات الملحة من أكثر  1697في عام  

لرجال الدین بأصدار أمر  الجھات البرجوازیة تحفظاً ومن المناصرین الرئیسیین
بر عدد من العروض ألنھ وفقاً ألراء دعاة الفضیلة قدم أك) مسرح توردنیونا ( بتھدیم 

 ....الفاحشھ 
وكان ) كارلو بورومیو ( ألتزم الكاردینال  -المضاد  زمن األصالح -في ذلك الزمان 

ریق الواضح بین التف مرسخاً ) أطفال میالنو ( من الناشطین في شمال ایطالیا بأصالح 
 مظاھر والمسرح كمظھر من.... وحي كصیغة علیا من صیغ التھذیب الر الفن

في رسالة وجھھا الى المتعاونین معھ والتي سأقتبس منھا ... التجدیف والخیالء 
بأھتمامنا بأجتثاث ( عبر فیھا بشكل أو بأخر عن نفسھ قائالً  ... عبارات محدده 

ن من جھد من أجل حرق تلك النصوص التي تحتوي طحالب الشر بذلنا أقصى مایمك
اة أولئك وفي ذات الوقت مقاض... مقاطع كالمیة شائنة وأزالتھا من ذاكرة الناس 

 .أسرار تلك النصوص عن طریق طباعتھاالذین یفشون 
فما ھو ... كنا نائمین عندما فعل الشیطان فعلھ بمكر متجدد ... واضُح على كل حال  



مما یمكن قراءتھ  و مدى مایمكن للعین أن تراه اعمقروح وما ھمدى التوغل في ال
 راھقین والفتیات الشابات بالكلمةأي مدى ألفساد عقول الم.... في مثل تلك الكتب 

المنطوقھ واألیماءه المناسبھ أعمق من تلك الكلمات المیتھ المطبوعھ على صفحات 
المسرح عن مدننا كما نفعل مع  وعلیھ أصبح من الملح جداً أن نبُعد صانعي... الكتب 

 )أنتھى األقتباس ( االرواح الكریھة 
 یبقى الحل الوحید لألزمة كامناً في أملنا بأن ھناك ترحیالً كبیراً ُینظم ضدنا  

َسبٌي جدیدٌ ... وباألخص ضد الشباب الراغبین في تعلم فن المسرح   ھنالك 
 ثقیل یحصلون بالشك على للكومیدیانتي ولصانعي المسرح الذین بذلك العبىء ال

 . منافع الیمكن تخیلھا لصالح رسم صورة جدیدة 
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