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 :رسالة داریو فو

 .الدخارج الب ھمبطرد" كومیدیا الدیالرتي"منذ زمن بعید، حسمت السلطة التعصب ضد ممثلي 

 المسرح صعوبات في إیجاد ساحات عامة ومسارح ومتفرجین، وكل ذلك بسبب  فرقو الممثلونوالیوم، یجد 
 .األزمةھذه 

ولذلك فإن الحكام لم یعودوا یكترثوا بمشاكل الرقابة على ھؤالء الذین یعبرون عن أنفسھم بالسخریة 
 . والتھكم، حیث ال یوجد مكان لللممثلین وال جمھور لمخاطبتھ

على عكس الحال خالل عصر النھضة في إیطالیا، فقد كان على أولئك الذین في السلطة عمل جھد كبیر 
 .حیث تمتع ھؤالء بجماھیریة كبیرةفي وضع محرج،  الكومیدیینلجعل 

اإلحیاء (حدثت في قرن اإلصالح المضاد كومیدیا الدیالرتي لممثلي ومن المعروف أن الھجرة الكبیرة 
مرسوم لتفكیك المسرح في كل مكان، ال سیما في روما، حیث كان الممثلون  الذي صدر فیھو، )الكاثولیكي

، أمر البابا إنوسنت الثاني عشر،  تحت ضغط 1697وفي عام . متھمون باإلساءة إلى المدینة المقدسة
الدین ، الطلبات الملحة من الجانب األخر األكثر محافظة من البروجوازیین والدعاة الرئیسیین من رجال 

 .األخالق، خلف أكبر عدد من العروض  المبتذلة لفالسفة، والذي وفقاً "توردینونا"بھدم مسرح 

 

، كان الكاردینال كارلو بورمیو  ناشطاً في شمال إیطالیا )اإلحیاء الكاثولیكي(وفي عصر اإلصالح المضاد 
شكال التعلیم الروحاني، كأسمى أ بین الفنتمییز واضح  بإرساء،  "أبناء میالن"وقد ألزم نفسھ بتخلیص 

ذاكرتي، حیث  ى معاونیھ، والتي أقتبس معناھا منوفي رسالة وجھھا إل .وباطل كتعبیر فاضح والمسرح
فیما یتعلق بإبادة األعشاب الضارة، فقد عملنا أقصى جھودنا لحرق : " عبر عن نفسھ إلى حد ما كالتالي

،  وفي الوقت ذاتھ لنقاضي أیضاً أولئك الناسمن ذاكرة   النصوص التي تحتوي على كالم بذيء، لنستأصلھ
ویبدو واضحاً، أن الشیطان أثناء نومنا عمل جاھداً بمكره  . أشاعوا  مثل ھذه النصوص المطبوعةالذین 

ما الذي ! أم ما تتم قراءتھ في مثل تلك الكتبما تراه األعین  ، الروح بمدى أكبر یخترق الذي  ما.  المتجدد



،  الكلمة المنطوقة واإلیماءة المناسبة أم كالم میت في كتب ول المراھقین والفتیات بشكل أكبریخترق عق
ومن أجل ذلك، فإن الحاجة ملحة لتخلیص مدننا من صناع المسرح، كما نفعل مع األرواح !  مطبوعة
 ."الشریرة

  تحت حالة التھمیش  ولذلك فإن الحل الوحید لھذه األزمة یكمن في األمل بتنظیم مجموعة كبیرة منا
جالیة جدیدة  , من ضغط تلك االزمة,و ستخلق  : فن المسرح في تعلموخصوصا من الشباب الذي یرغبون 

 بفوائد ال یمكن تخیلھا في سبیل ونیعودسوالذین بھذا االلتزام بال شك  من الكومیدیانات وصناع المسرح، 
 .عروض و مسرح جدید
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