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كومیدیا الھزلیة بطردھم إلى منذ زمن سالف بعید حلت قوة التعصب عدم تحملھا لممثلي ال
 .خارج البالد

والیوم یواجھ الممثلون وجماعات المسرح الصعوبات في العثور على المسارح العامة 
كل ذلك بسبب االنھیار االقتصادي؛ لذلك لم یعد الحكام .. ودور العرض وحتى المشاھدین

والتھكم، طالما لم یعد مھتمین بأمر السیطرة على أولئك الذین یعبرون عن أنفسھم بالسخریة 
 .بل وال یوجد جمھور نظارة لمخاطبتھ ،ھناك من مكان للممثلین

ین في الحكم أن الذولئك أكان على  ،وفي إیطالیا ،ففي أثناء عصر النھضة، على النقیض
اً لكي یحملوا ممثلي الھزلیات لیبعدوا بعیداً عن جمھور كبیر استمتع یبذلوا جھداً مھم
 .بعروضھم كثیراً 

في قرن  سع لالعبي الكومیدیا المرتجلھ حدثقد بات معروفاً أن النزوح الجماعي الوال
تفكیك كل خشبات المسارح خصوصاً في روما حیث اتھم الممثلون باإلصالح الذي أمر 

م، تحت ضغط الطلبات 1697قد أمر البابا الثاني عشر في العام ل. بإھانة المدینة المقدسة
بھدم  ،محافظة من البرجوازیة ومن الدعاة الرئیسیین لرجال الكنیسةالملحة من الفئة األكثر 

قد نظم العدد األعظم من العروض غیر  ،مسرح توردینونا الذي، طبقاً لفالسفة األخالق
 .الالئقة



الذي كان نشطاً في شمال إیطالیا، نفسھ  ،في عصر اإلصالح ألزم الكاردینال كارلو برومیو
باعتباره الشكل األعلى للتربیة  –، إذ فرق بوضوح بین الفن "أطفال میالنو"بإصالح 
ة إلى وفي رسالة موجھ. للتجدیف والھباءباعتباره مظھراً  - وبین المسرح ،الروحیة

في اھتمامنا " :معاونیھ، التي اقتبس منھا الخالصة، یعبر عما یدور في نفسھ كما یلي 
باستئصال النبتة الضارة الشریرة بذلنا أقصى ما یمكن لحرق النصوص التي تحتوي 

ت لمحاكمة أؤلئك الذین خطابات سیئة السمعة لمحوھا من ذاكرة الرجال، وفي نفس الوق
 ".باحوا طباعة مثل ھذه النصوص أیضاً أ

من لشیطان قد عمل بالخداع من الواضح، على أیة حال، إنھ بینما كنا نحن نیاماً، كان ا
د؛ فكیف یكون اختراق الروح أكثر بكثیر مما یمكن أن ترى العیون، ومما یكون قد یجد

لعقول المراھقین والبنات یمكن أن یكون التدمیر كیف  !تھ من مثل تلك الكتب؟تمت قراء
طبوعة في من كلمة میتة م أكثر بكثیر ئمةة المالبواسطة الكلمة المنطوقة واالیماء الشابات

كما نفعل باألرواح  ،فإنھ من الضروري تخلیص مدننا من صناع المسرح ،لذلك !كتب؟
 ".غیر المرغوبة

واسع منظم ضدنا،  ألزمة یكمن في األمل بتنفیذ إقصاءفالحل الوحید ل ،وعلیھ 
شتات جدید للكومیدیان، : لذین یرغبون في تعلم فن المسرح صوصاً ضد الشباب من اوخ

بال ح، الذین یستخلصون من مثل ھذه العبء الثقیل منافع مستحیلة التصور لصناع المسر
 .شك ألجل تمثیل وتشخیص جدید
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