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ز"،الثلاا)ع!."مع)!جاا!ول؟تا(ءموعد.:اً-بربهتقدمالذيالاةتراحالاز-ان.،فئهعرللذيالفني!المهنىراً!نلمالادبانهط،واحدة

92ث!ا)-".تمثوالى،ايارر3ثفي"الامالاءانةعقدهالىدعتالذيالادبالينولا،القديمالامسمذامنيصررة%ثو.بداوقد.ا.وما

:لءةال!االمواص:عؤ؟راةعمالا-دوا!تض.نوقدعدمثقفيرلامن!يرؤولن،اليتاةاةة!ةيخلمىلم،ةيرة3محاولاترءم،اليرمص

الع!.ةمءابرابةفي،اطالا!او-:-.بئ،!الالا.ةظيمفياةفلرا-1دارتاذاالا/يخاةارامن"مختلةعموورفياداهاالتىالحبيرةتا!ةهر

4اغ1،تر!ينلوسااممةدرمنامعابرامذ.ا)بهوملتمابثو،رء"اعراكاذا!.،-الالجيعنوءعبكيرأ،خلمهاًداأوشعور،فيأاصد.--اساًا

.ادةأكتاز؟سيرو،!اعدافوبطتءو،ر:ةال.رللةثاطهوقس.ءوبل،للحياةداف.اًطأ،شاو،نةةاو،قأسدن-هـحو

لي-ةالةأالعيئأضبعالمواسة،ر،موحدةءطةعلىالاؤفاق-2،يئوعمدإب"ء8من،ىخرلااطالنثااعنواالى،زماالعزث.عثالذي

15.-:فيذفيتراكوالات،-وةارااطاالاميتمنلو!ين،":(1بويحه،اط:اةثلونحين

.ـوال:3ا""العرمنجمةاشا-االناريخفي52:همثلككآن:؟،ا-تلإة"اعلىا)!ماتودف!و،افيلماوإدفع

ية.العلىتعااو!وافيوالترجمةالتأ)"تتدثدصج-ب.،:ه*ادالىاال-"إطلاتهيألاا3

ال-اتبى"إلعليةءا!ارادممائخقيروءا-.ينالاءسالشعراءلثعرفيأةالومكان

!ورية.اش-وبئحالمؤاةينث-يم-5ثهرفيالمرأةمكانةلرعنمملولكاجديثالشاطىءرنت،اء؟ه:"ثم

بتل!لملانط،فيوثوفظحايئعرالثافيهجمتها"يئصواعا01االث"ر

للموبءادبلممووش..ا-!ر،ئدةصلمببضعلاا،ال،خمزهاديوكلفيفظحال:غزقلم(أةلمربرا

برالعادباء؟رمؤفيكا.ااثشالذيئو،رهامةالادباهانلخاامنخلودها3و،مذكرلءزهأكزاو،ئ!ةصااسمتحملارمن.

عن،لاتىاؤنا31:رم،بخاصةمينءاقهل)ب:انفيءقدالذي،للاواكبيرأثيئاًذإرو.كان-،بنات؟درسةحةةالااقيمحينو،سلملاصا

تثلفالاعامافيمثقردقده"متاحءوعدتولذيا،فياثالغرالؤيرمص.ت!ا!مهـلموةألمراحديثلااهثليكلة.ا،ت!ةصي!حافظلقا-اكمذوث

قيا)الاعتاداتئكل؟مىمنبالرءم،ـ،كنههندريلااسببزأءلثمالا،ثي،صحانمرسجل،ا):-وليماالن"ضةرائدا.ينقاسمرئىوحين
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.!ت!/
1!هضبيالؤءتفىا!ما-فىا!قماكل.

الابامنمثومفيئيةضار!ورةالمص!رحيرونالم!رثعرفلم

"4!ربانارتمربراسولظكآنت!ل.،الع!رفيألاطلإحىالا!:بمهةاه

موهالمفمنحنلماإكدرمص!ذمناط!وم!و-5وعلى،ثالحد

"ة-اوكأب.للىهرخحىعلل!الاص7-.---ا-ائلواوفيلماانالقز-رااو

اللردو-فتدوالفاامقاقييخ!تانتضب!الرا،ناوا!هووا!لسرحفيالا-مماع:ةارراةدتاريخالمتأنيئ .ث4اتهلمراولكن.لياطأنالقر

!رللتأث-فى.عوعلىىالا-رصة55فا"!رالكطالفترةذه5-لالم!و

ثم،مايقالا-اط:اةفي!ىرالمالنقاشرجاء:لادابللموايمهلددعينم1.1نضع،وقبا!دوحالم13ف

ما3حلم-رالىاذد-دب.د.؟عود-؟صةاملم-رحاانلارواأو:حقيزتين

والملإق"اط!ر!6سلارااطيق"ازهنثأاهـال.افل!رقد-حىلالاصطا

ءص-رفيحيةالم-ركا"الحو؟ضىقيا.اايالىالم!نرىالحبرىاةو-علةازاًذيرقىتذ)دوكآن،-اصربىجهالقاهرةوفيادكبرىالمدنفىر3ظ

هـ".الاجتماعاسا:اة.فيرةضرالم-ر-يةالحهـ43هذه)ع-برمدىايوالىاًهـءصارامءدا:أالا-:ماعىفلاما)ةفيادهلوامآداطء"الار-:قو"قالعاب،و

راط-.واإتج-.دبان"لا-،عااهطحاصراديها"ؤاليف"فيلوافجوهردالا-رو-"كهاترالاصرامنن"اكواهط:دةالعل.هذزتوكآ.ءدأحا

أ-انالامطامعلالمارة،مخءإف"قوىريناعال!رمناماسعلىيقومالذيةاطةقرالارسالصؤ!قةانثأحهاالئاسارحامذهوابرز.يرةالكبديمالمصرا

منعددافيقو-!ويرهكاه"ذاعنلكشتول.اقهشوومث-كالإز"ـ.المصرادارع"دما-عبلا!االحدروي%هرحء-رهوو،لاوبراام-رح

ءلىالباثرازعءا-"ا!اثحوننليالافاانالو-دفي-الاة-يةال"ملاتون".نتتأرهماالا%ند"قالفرعلهل:ثل-ره!اوروزيازا؟سان

له--رحكاساسوالء--!د.الخةلف"هـ-!وباضافي4-ممايالاج.الح؟ةالههـلمنةارافىقا)ةوتلكجمهوروةحونو.برالاوأوحا-رافيإيئاورو

ءةتبالذييرا.اطالدورفيقا؟"رئعووقاك،تمثصلإلمنقيماغارمفي.لعدهاقهالاال-رحعلىبدونيرةالذيئطيةا"قرالارسالعاهقةا"أء

فيداعفاليونان!المسرخانر3نذالم:الس.ءلوعلىءح:"ادرا؟اقيداا):انية"اطقيقاما.7بااورومنقماع"فطي.يشون--قا-ران!3

-ريا!هاالريفأرف،ى،م!وفي"يماعالاجتالحياةغيلمارعإ-!ااهةايصا

لمث!سضلةااهرللاانتمياقذتهحللعهداروالمنلألخآإفا"وعلىنءالا!زعاحهاالآى-انمرأالع!المنذلكبعدإ:"نثاًتالقيولل!ةاتالفلإح.نمنلاساس:هبر-كاز"ـا

-؟-..ر.-ءر"علاقلهيحنلملاه"ؤبكازهفالرهذا..اصغيرةاالى-مالىوالط:زة

ول!ىن،"!لكآلتالسكلالمشامن15عيرعلىاطيخادلرويالبارز.م-"ـ.ما3ولا،براالاودارواأمنا-.!مااطر:4رسالاف"مهكامارحابا

اًنالانسن!اعال!رمشءلةعلثهكانتالذيالستعسىذلكخجرعلى.ثلرحثمرء-ين!عسرخانسثاًتحهكماذلكد"يرةالحبا:وسصل"أا)طهقة

ديؤ2فغقي-5يىعمليلته:اليزءنالم:ز-عألانز-:طيعها5من.ول3وابردق-والموالا-رىاسارحا.نذللاوغيرياس.ناس!اع؟لوم-رحاني2الى

الريتفي:الثعبيةيةالم!رئاتاليفيال-رحوظيفةمنيهـ"قر.ظيف"فيثاعب"الاباطياقانذلكمعئف،ل.-يةالا-كندراوالقاهرةفي

.؟المدن..7الا!لمتماءىالبةاءءعوامل"ن!ءاملخرالمعنتا-:"قدالر،نس

مطلعوفيالأضىالقرنخلالفلم"ألا-تماعيةوالانلل!ماذجالىأعودح.نماالريتفياثه.بةااطياةانرؤك!الؤا)امذعنبر"ألاجاانعالوا

نؤديكانتالتياكعبيةالةةوناهرمعامنزيناند-تعا.ج،اررنذا5ذ.5ظدتةكد،للى-رعيةابخومرف"الوفيعنابدا.-!غنلموالمدن

ندرووهى،نبأالديالةةوناو!ا:الوان.لا؟"اءاءاتحياةفيأهدوروال.بةاتالىبتفيالمصريعابرةحا-اتمن؟اساس-ةحاالوظ!ف"

وا،اءكآلاسرالا-لإميةالدينيىةاسماووإامهأساًبط"ا(وتالةةون):عا.سلما2.اءةالوظيفة5ذهادا.ثلوسل.عددتوقد،للىدنالثب-ة

طامضا-عباسيائرلجزاسهع:د-ا)لقضماني-ع"د:لاساتذةاعينكا،.عليهنفاقلل!نغااز.وفيالم.ارفةارز.رصدضا

.الصنةلاءارفلمعااارةوزتفاسدرتمراؤاءكد،-يرأاحك.متأرتقرقدو

ثلي:به!ليماال:ح!كرللءة"امهمةئددناعلىارالةرنص.قددممب،قالذيفيا)ةابالعرالادباه؟رلمؤلهالتحضيرلل-ةةاقيالبفارأقو

فىر.المؤءادا)موعدئدثد-آلوكامنالاولواليومآب.ن52بين،.دم:ق!لودانفي"!تماكا

ب:-اتوالهالث-صياتعبالانقاق،يعةالعرالبلابركأليودع-ب:الا-اترزةالادراهمنليماا)لتحضيراللجنةالفثوفد،6099

.5%ا"!لادارلدك"وا-عيادكامل3ةورلدا-للحاماحلىىرةو3لدا-افةيملءدا

.؟رلمؤاثاب!اتعاضومويردخد--دعب.رتو3لدا-الةهوةعزرلدهكةوا-يباشأاادفؤ-نهالدامىسا

كأ-اذوا،اعمالهوسيو،،رالؤةارلاد-لياالداملنعللوشع-د-انسدعاصليرالدكتو-ا،دىالماساءدتور3الد-يثهم15الهادي

مقرراته.هيرمزعناية-بقس!3وداد-الحلباليحسبب-ا!ايريصلاح
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1!ضيىالؤطررفى!لد!كااالنمهشاكل

الوجدانذا5مفاهيمكلنه-م!ان!ا.مصرفيالثعيالوجدان.ملم!كانتاوانبىا.يلادىذكرمناس؟تفى."،ماقياالاء+ةالاتوهى.كاالداوا"

ش-داعوءروحبءملمنافئإفةهاومفلاهرالا-:ماع.ةالحياةعنريالللوجدان-بةبالةنتكلجا-ذواالذيئالديئوخثمن:خ.يلاد

مذه?والامنارتقرلاسواا)-مادةعنواسعةلاتخيلومان.حر)مل"ا)أ!اتمركانماهواك.بيماالة:ونهـنالئانيواللون.معينةوفظرفيالثعي

كاالذيعراالش،)مو!وعمىكانت!الدلالاتنةالث"وال":يةالاءهالهذهمرمظامنمظهربوزاوكان،اطصوم!.جهعلىللزواجالات!ةبا

مذ.حدىاص،اطابر:هبعار.لثيروي.عديدةجماهيرلم(د:،ـوسطبرج!دسالذيلللوقفهولثالثااللوناما.،كاالشاعرت14حلو5الاصةالات

وبوطه،ابموالزاحففال،بخاص؟:هاعبةالا!الاحتفالاتفيالقصم!دجمياطار"ناكي!وناندونبرالفنالا":متاعفيعه،الحالكأةالرخلثته

اثالاحدسيرهونة"،ومبالغةإظةودشدبانفاهالجاعاتهذهو-دانالاخيراللوقمذاةيئلوتد،ءا4"يدللةنيةاةتاهذ.يحبطلطا!تماعاو

ث،.هـونوعه،ممييرونهابة..ومثاركارامتماميةالشراذجالهوصراعانافل!راوهذان،بع:دحدال!النلاثيفيخذااوةد،غناريلهمماينفيمظمو

الاحداثبرمفىمعهـادةثهور.يةاقفموويرةخذونقعا)ياًكامت!ابناء.الدفياوس:دوقالارجواز:ورأ

و-داياتهمامامءدحم.ال.؟ظةالاأتباه!م5ي:ير1،،،الآخرا)!ءف!وشدللوجدانل!هـ"،احاكأراًدوديتؤ12كاالفف"الالوانذه5ظلث

م.،الحه-اةفيادةإفع2اع.صرمشءض!مو*وم!م!عنتعبربرنماذجتوالامماهـطاطتاعواءوثله!أجميع.13بيةقيهعالئةالفااهروءالث*ث!

رذلداكام...صارو-اسومشاركةا،ة"ال0دصكرلمه3ذلك!عونث:لمالاعلاربحن.لم.ء-صارع"ىبوفبهازتت-دزماذجالىلل!ام"فيةارجدا

-ء.....-..ءلاا-ت!-د!للثعيالوجدانثستفماش!يةمناسبةالاالدينياوالا-بماعى

بمنب-ات.اطوو،،مبه-ثمحالديبا)-!لا-رحاوطيءه؟سولىر

اللمتيةواحةياصاضهمإيةالا-إم2بزرعش!قا!زيككلا،و-دانا!همالمءطلحالة:يئبيرال"ئلوسامنث:ةصهءافىوتعويةصهعنال:ع"يوصيرأفى

ص:-"طياةممار-:همخلإلمن4طبيعر!ووةذ:اًتاقياتلمد..ىقا)م4الدييالافءرحد.دكأدمقفلمالديقصع!4الانشىولذلد.عإيها

الاسسذه5ء0اعالصرمنزاًالواووا!:جاجاتاسةلةا)ةفسقاعفي)فرزخلقمنهيعديدةاص-افاتال-"واض!يةتعوا،?؟دبل،المءروف"

كدلالةم،1اعفلمثوجدولا،فنلبناءمن!ااعظميوجدلاللئدة)اءد."وروبئ-تد"ـالىةبحاجالدوامعلىبسكانالذي!الشعالوجدانذا5

فيالختلناللعلاقاتكآحفإ-،م،للخبزا-امكاى:!نناص!حأبما-ا-"علىاه"الا-رشقمةال!لابامذافيثيرانوحىبنا.؟"لمضغفي.ومثاعو

ذ)روءوءننوالديئوالاسرة،اقوال!رلإ.5اعلاةات:والحيلةالمصمعم-اءات51منالد!ئا)فمرم!الىالثعىالوجدان،أضافما.غلىل3.ل

...5ذهاص.حثف؟د،قيلمنالدءنيةصة4الصلبفي)سينلمبه-اص"نفسهبة

نجطاكآصطلاتحاح.ىلاادلضءخيةبمضإالفيهاىمنا%الوبطيز"!اننودؤادلىيالئبةدمحمهمقةاتلقالمه-نيحاليإكةالعاال"رقةالى،قةالمعرالىالافانلعاموخش.ؤالقم!ة

عنانفصلالذيموارالثاللونذا05اءاعاتحياةفي.ءسال!لح!اةلط.11الةو-بللعالم"اضحو."-يراتالىوالوصولاجم.لاعلىالةغلب

-الع!قني!عاهرالثء-صاةفيوضل،ر،الديئه"والاصتماي"الضوابعرللوجدانبالخبة،ا.الا-ر*ا-:فالنيحوصاومن.ابالامهر

ا!افاتمنلماليهفاضوماقيفاصيلهاللقم!ةذ.5فه،1شوى.نا-."الثعبى

الارتوازفياللونهدامثلوث.أننسللابالأ-ء"الةنثؤدلهمايؤديعميقةالوان12.ةه15حوار.في"اشخصاض!ا"القصوفي.دلالةذاتهام"

رذنن؟انااظهنلفليخأإةفمل!"الم!ملاناانهلدرهوءكرلانفي"دهخاائذوىالفه!دينوق.ل!ياحيةم-رهاتوهرفي)ن":ليمافيروءطامخوشعا.تىقوبيناعا)صرمن

3-!--زائهابئلا.يةوممسرحيةومي،اتحايلاا-!المى؟معىينقمهراص-مة

الئمفصلغلىاعتمداان!هافيعرالظورواياتالددة"أاق!مىاروايةعنيم4فةاع"اءو)-5012فردوجم!اكل.."شوىانها-بل،حقي!كلونكألون

ازالاوصوكانفقد،ف-سمبالذهنيوال-ص:لالنفب،الالماوةعلىلام،شرةفى؟همذابهـيم..9ادظةاعا!راانوالى-وصوالثالاحداثبئ-اء

فيللشضيىتر.وزر"نث!الىاقاعوالمروالصوتالحركةغلىثشدال)!"هذهمنتجعلومثاعوعواطتأ5ازو)ؤيةكرةو،"مديات،الذهن

لهلاحمصورأيرمرشكآنلقدالدز:اصدوقاما0أاديةاام!!اء،"حدودحيالاصطلا؟ت-اهالمسرحمن!رابللاقئلهانضالفبماكبيرةمحاولة

كاقما3م-وعةيرآبرمويةفءرورأصلاكة":حرثيليةصورأ،ال:عبيه-5مطرونانوء!البءا.يوفيالم-رحديهايؤكآناليظبفةالرسس.لادابر

ناالمفل،رانمذكانول؟د.الدينياقصمرلفياوالشاعو.واياترفييحدث-.ناك5للبعيا

،لفامهواالشعبىالو-دانبهام51المارةعلىةد2المنءبير-انبعلىاث..قياللةةونالاجتماعىارالاعاالىالدينيارالاعاذا5كةاشواذا

.!دوحئطوثلةفترةخ!ل4تصايالاشارراةدمام"15وظية"ادياولهـدالةيموهناالثاعرانوءدناا!وصوصهعلىالىواجحفلإتفي

للقرىثقبفي"باهزللتما5ذيئلماراان،بلالةرنعذامطإحفيثبقرؤ!ياعراشاكانوقد،العامةاطنلاتمذهفيالر؟"يرالدوردييؤ

.الصع.دىروفياصةالدنعنالهيديرويفالشاعر،وغيرمااهالا-راطص"ادييا-اراويلوظبفةمثاب!ةوظيفة

واحتياج."اساسكضرورةالب"مع-إقفيال!يةالالوانهذ.أصأتمذهومن،ال،--تدليماذجوال:15ارواطوبالصراع"مل!ملإحملجاميره

.مشابم،9وظيةثؤديكدهاوكانت،الثءيالو-دانا!ياءاتمنحا!سم،كاالزهـسالموم)"مةبمالهلإلطزيدإوا،9مد*عالمثه"ورةاللاحم

):لاشىالمظاءبىمذهو!دأت،وفلمعراحيطلاالاص؟ءةا.الم-وح9لوضا!فهذهكاوويالشرقاالادمةص4ةواخيرأ،يىبرساهرالفا،وءل-مة

،الاذاع"ها!طر.واااوإ:ثةثلاامرمفافيلمدنيةاالحتارةكأثيرءتاليىالبماثعلاتامنلحثيرفقت!وير!يقظ4حفيميالثعب"اللإ-م
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لعسسزبي1الؤطففي!ط!-االنممتثعل!

وشثف،دماافيواللاذاعةبا)ةس!بةاما.في!االاساسىالعنصروهوا!ةإفةإدنارهشفي.ئيمالةى:يلالنمقفروفهاثل:ألالمفلساما،ا)-!ةهـا%ا،ول!

وحوافزالاديللح-بافزطوللقفيةالو-اللمذهخضهتص!نماالمثح!ةاشاعر"كااقفيواجالزكاتفالاتماعيةالا-8افا-!اتافينحلوالحبوة

لل"جنيحىا)لنقوقكانفك!هناومن.معينةنظما.لافكارالدعالة-الافلامووهفى(الاذاي"البرامجل."فىواضحبقإ.دالى)ميلقالقرومذ.

الدءايئاولماديااح-بائا!.سامنسيةاسلموس"لةريموناكىبر(مطركاهررلقليساع"،كبرنامبمكاص"الةمجاكا"ـابراهدمنو؟ة:"ب،يةلم!را

.-صتا.اطقيقيةحا-:هعنى!وولاابخ!ور.اقعمعثاةش!افكرةوبرعفىالرقصصالاثفيوض"السالترةبمهانالوبر"فىتقلميدءلى"ةملما3

انهالةجد.فاروقإ!فز:اللء.نع،دطيلةالاذاعةيخلمارابحشانالترعةنب-االىالمةجولةالفرقذه5ت*مدأذ،القاهرةفيالم-ارح

ذللاشبىدالماحىيللنظاهثماولأللا-تمارالدعاًيةاساسيةوسيلةتكآاء!ورلدىالمارضاعلى)هملحي:ةا)ةركأاكؤعااءلىا)-عاحية؟هياالف

التخلسفعليهااعتمدالترالادواتامةدوالزرئالاقلهاتابلاحنرمذهبنمحدانالنادرمنوليس.لمدناقرالسمهبيلأيئاتوالبيفالرفي

والاقطاعاإدواعماركآلا-تلل:!اورطلمةالمعل)ةوىمنودعانه:ماعيالاحقطرعنح.!بهنفيإ-بمسبنوالمدفي،فيثنراللائطابفايااش"قالقر

السيننماماا.اكسكآتوعالصافىل)محبيرة.الالامووسرؤصحاب01حلقاتءلى!يئأشيئأبقضهىالمت!ولةال-ىقالفرمذ.فياكالا:تر14ت"ثددة

ثح-نلماق-غاباًنمضىرأ!اليةصةاعة؟صرنشأسهامنذكازتةثدءمحلهاونحلاثاعرا

اشفلواالذئ!ترقينالينعةوالمالنةجينيخ!دمالذييقال!لرفي-داثاًوما،ا-لثرءبما!ةلا:ىفهىالدييالاطارفيءائثالتمطا)ةةوناءا

خدمةفيا4ًداوالةء:يد.ا)-ينماشا:"الطاطالارمه.براديؤومن.وفةالعر"اهـ:االمند-.ات0الاحةةدلاتفيو-صوصاًسدصدان!ا!الزا

ةحونان؟!ىنكانالذيالاطاربقا،اذ-،المنحرفا!افزنحلكآزتا)ةىالتىللنع:يراهرمفااناذنالىضعمذامنالواضح

كبففيعولاالذي.فالمريبالغراناوجدالدىالحوافزلهذهدبريرأيىتالرفياثب؟اأتثالبفيقيهمغاوزةةدتنلاشىاصذتقدحا-راعل

بعدلكعبفىم،الطالطبفاتانوب3ارضهىيرارفىفيدءمقثةفارالدثيةبحضارةيتأشالذيياليحرالوجهثاتفيصأ،.ت!ووالمدن

صدة-دو-ائلاهـامنةسهاو.جدتص%نهالذي3اترازعنة!إتاانالجديدةالة:."اهرالمفأ"داملمفاواذا.ال!عيد.فيالةاًشز-!قمنثر31في-ب"

اهـامضأ:عةعاج!ةتقتانالافعلبعلاانهاوا!صت،اةئاللت.يو"دوشانتحاولانه!وجدنا،المتجولةل)+مفلميةوالفرقوا)صيماكالاذاعة

ماءجيم(.و!ات!رواندونئلالوسلهذ.الدييالق!مركاومناكإعرءمنالثعبيانالر-دعيىبضلكآنها

الدوامعلىيحاولكاناش!االو!دانانشىالعامالعرضمذا.نملواحن،ادنيااوصندوقالارا-وزو.ن،-!ءكرةترويكآنتالتي.

مما3للة:ونالاصعللا-،الاشكلعنثعوضهال:ىالخاصآنهننويئلمقانهـل:الاخعىزعلى؟طبيعياًاستلالاالجديدةزاءالوسأ"ني.ت!."ل

الهوماما.جديدةةنيةبرأش!لالىرحوطيفةدعويمىاتهمحاوفيرايناالىيستمعانه.الى!نمايدخلانالثعرجي"اليت:اتفيفردكلثستطيع

فى-هزفس.يجدالفدهيمتراثهءنانة!الحالةفييعي!قالشعيفالوجدا!الرضعمراءاةفيكفئلالالصزمذاعنبةالابان؟ءامبنملالاذاعة

حديدةبة"-دوسائلالاذاعة0ا)-ينمايواجهوهو-الظروفاءسنفيتسعبقالحديد.الوسائلمذهانالواضحؤن0وا)-فيللاذاعةامنافى

ضروفتقياءا.ةكلقدهمما-اتخديرواالنآمريشبه؟ا-*وضهانتحا.لكآتتالتيالثعبلطأاتالاجماعىورلنعللحىفالتحالالىهاثعلور--

اضاعالماةلطلدقايا.ند.ضهاالتونمنةض!لاتعلى:قىاتف!وىاخرث."لءا12دعضالىاشرلأكا):ىث!عةوق%غلىالى-دانية-.إكاافيتلجق

أ-اًصاوا.ولدتباوةدالدءايئفى"الفنيختدطالذيا،ضرليدوابعضوالشعبصاةمن!ااصو.ثةمدالهـ:ونرإوونتكاوقدءا)؟ومعناضو؟،و

،و،.يشروحغذاءولاقنموا-مفلا:داماًالشعينجداالومذا؟وتولذلك.اطارجومعنفسهمعفيهيعيشالذياعمطاء"ـ.للصران.الى

-اةأي!اً!وكائةا.0يالثر-ودالوملا!حكلمنراخاكاثاحبهصافى"لاه!يقكتهامثاروميراءامه،ماتاعلىالث.،يةنالةةوتإرو!"ك

.اددوداليومي.جودهمنابمدلهمطمحلاالت-ون.لكتصنعا)لةى"ىم3ومثءلااكاسورومكانث.ئافيابراأ!ا

وح.اةاطيةالار-ة!ر؟،الطهجاةالطنحلرانذلل!رعدحاودنااذاشأنهخيلاللأل!3ل!ن.لم.لملتذ.-3الا.لالمة.استحونالقيومي

وم2مف"تا44حقدتين4البماهاتينانوجدزا،ال!بيرةا.و-طةااملبقةاكان،.ف"اكبراطال!ويخضعلاءوأفوضوثاًالفنكآنبلال!بير

البىثاتعن.عزولةخامةحدودفيولكنالاصطلاحي؟منا.السرحقلم،ادائهووسائلبموضوغاثهم!!قأوريوللضواطامىك!.يمهءهل

على-الةالبفي-واعةماداالريففيا.المدنفيسىالا!فيالاموهـو؟اوفوعاتاعلى3بيرةعلطةذا5:ف!لأا)تحفيديءن

مة!الاوبراؤءرح.والش:تلا)تأليتحيثمنيةم!رغيوام!نثاتالثب"الة:وقفيالابداعدوافعالىتظران.ـوعليناوللسيماالاذاع-

زال01و،امماعيلاطديوصيغ!دفكطكةالحااطيةالارسنةرأنشأتهقد"الشعبالفأون.!نفلم،ولل-يننماالاذاعةفي،الابداع،ودوافع

لفرقحبات!رالعاممواسممنطويا-معينمو-مفدطيعرضاليرمحىاحدارنبطتوواذا،وهىالدعايةاوللتبارةحوافزمنحاففىباًيبطة2.ر

الطبقى"افيامنالاساسيشهورهاوين!ونم!رشوراجن!ةغلىالناًثيرحدالىيمللاالذىالضبيلالارتياطة.افزاطومذهمن

اوجودةاىالا-رالسارح.ـوالحهيوةلمتوسطةاقةوالطاطيةالارستقرلاجتماعيةاوالاحتفالاتالدينيةالات5الا-ففيء"الثعبماالةةونتللاطبعأ

تفللطبةتينمالينبناءاتسله"فىالاساسيةوظيفتهاز3ش"صرفيلونايالدءفيالراوياوالثاغرالىيتمعالذيوراء8علىيحنلم

نحملدونالادىاربحوموا-ارحامذهلوجودئيسيالىالهدفداًثيواتالبثمذهخالقهوالجهوروكآن،المروفعىبالمالاديةالنبعاتمن
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1!ز!طالؤطىفى!!مافىا!تثطكل

بهيح!ععيقأطبعيأاداءح-الم!حياةفىدورهيؤديان51-رحامذااطافزومذا،ا"دلهاا-كاسب.نلقللقد،ة-يةاويةفصر6)بىاي

.تمبنهانثائهفىساكلواالذيئلاهمؤ...ظفوا)مووللعأملالهلإحاطيلأر4الارص:الصا"،تبئافياها)يهيهدفماعث::اةفىلاالمادي

اطا)ب،حيام!م!قيوالآصلإةح،لرااوس!ائلفيبئة.نبرىالحىلمبو-طةوا
مفإهو.ـالهوقيتهءلإةافليالءام،ماممطالاجالبةاهرهيحسو،.دوراداء.

مىه"!اًلاذةعالاوا)همللمجافى9الثاةالاسصاءمن

الةنكآن.فاذا!دةدةزة-.إتلهـلإددةء2اطاةثمىحبحيثالاشياءعن

.-.ناجدللوالدبةاسامماًةأ؟"الحقيقيةحاصام"ازانى!"ـش"ذا.ن

الانسان12يمرا):ىماتلازوالأتعاالافةقبهاثتأةسصحياطب.يةأهذةيرةقحةلما!؟ءبهءق!افماعلىءملونالتينلاء.ؤ7انجدلو،الشعي

إحيلةالعالمجز!اوأجل.ن!ىبي.ماعصرمن.ناقي"تكونوالتهطت!قطوجو!مفيفامضهرورة3للفنالىالدوامعلىو!نا-ون،المعلية

نفس.دملأالتىالعدميةالظرةفيلتفاراناله.حنمتإان،افيرث"علىهـلوالعانفهالاتهمامةنجكركرافوالاعنبة-االا!3قىتودا!بد

الف!حلهذايتبحعظيم-ميلفنإلىالاثا.تأمل3!ااهـ!رياا)فلإح4،قمبرفىيناضلظلاذياا)ثمعبياوجداناو5ذللا.هجهاز.يضم

عهث"لأامضاتالىال+دماغاليولفبت..اةوىأة-يةرطاف،الءا!اجهيوانانو-داما.ء!ياتهفيال-رح4وفا:فنةس-ؤد!طالتيالةليةلجالاث

-!الاعظبم"ا::ا.يرصنعوناذيئالاه"ؤصحبأنأللعا)ماالبعليبةءذاءهبدئملادونو.28ا!برىاالمثو-ط"والطبقةاطالارستقر

ىفيخلقو!اكآلتيهحياة0ءوز"ةءةحكآلذىصا05نهير!عوكالذي.الثبهيل،صدانتتاعلاىاخرءالاتفىوم:تصه

الحاةعليهـايشرفالىالذوقهـ!لعةألفتوقداوصوعامذاةعتبوتن

،وقيءونيالمصراصرحبافىالغوئلوسااسألدرلجنةحةيير-ىالا-ناذ

118011011ء+ااهاهادا1181180110118110110110110118110110110110118110118118110110811ا"ااااهاهاااهاهاااهاهاااه-515!اهاةركتووالدرمندوءدرصرإدوالحكيماق.فيتلا-تاذا.ناياجنةهمذ

/ب-تتظلاللجنةمذهانثاثولا-الراءيعلي:وروالدكلىاوي8السهير

العالميالمسرحروانعتاحلهـرفيالا-ةماعيةلحياةادرص!وااصريناعضاهد)بهالم!ملماذاءناة!ة

وث.تتاله.صالبثهوقاهخبرالىحاج"فيم:فرفاللجنهءاك"لفةتطورها

-لاب-ارع!،فرصة)شاعلحىالصفيرةالىسطىالطبقةبناءواحبنالف!

المسرحياتاروعؤ::ظمكتبسإسلةتمنالعامةاءاءاتمذه)تملورالرأهنارضععلإهميراذياالسرح

ياالةضامنوتتناولشهرهاولإلميةال"ا:طريرقالطدتهافيايضأوبالمالجاعاتهذ.حث"طور.غال:عبإناءا

بيعرمثقفكليهمما-لازمادرا-:،لمفياقئصدتاذاوظبفتمهااراه4إتافىتمايعفلن-.ماورالة

مللإحي-الاصا-رحاباًظ!رددهللمىرحقاصرمقكومعلىال!ريحادر

مكاا:سمص-منابهدالىالنحلرمنددلابل،الهادر"المحتريحةالملإقاتخلقبئالذصي

ت،ا-رجا؟ب.ننماهيةالاجوا.صاعتانب!امنافقا؟اريخنافي!لههذا

سارتر:لبونجالفأاً(زفدت)القذرةيردلاا.1تاةفيئاءات"احتيا!ا14قا.م!ضهت"اكعيان-دبالوالاعترافمنةددولا

تسميخومساؤطون"زالكرتانبر.2+الاحتماعىابالاضطرطمسهاوإندةجوموجاتا-5تجا،ومميال*عية"ـاطادة

لءبةء-بللضروريومن0ش21المادي1).514قص،عناع5الدفىالدائموالفاف

سروبلعمارا،ماتالحقيقه30بولدوماالم!رحئنو،.والاذاعةالمسرحببن4اؤ،الالع!فةةاعلر5ايضاً

وشبرنارد"كاؤد-دا.4وءلالعامةاطضائمىبرهضفييشترك3اإ3للفف"الا:يمل.مذهانحيث

ت-دوبوقوارس!مون))يةاللامجدالافرا.50ثالىاطماجةف-4جنوذدلاس:أ،ظروف3وفياحيانأالآ-رمحلرعض!ا

مورءانزسمارلز"المحرقالبلور60؟اغضاؤها)ةفمللمموحدةكاحتدةبالجنينأشبهفيا-!بححدودعندالفن

ووبلشتعمانوئيل،الحريةثمن.7الخلصةماتلالممانشدولا،الحاص؟المحددةوظائرز13لةؤدىإعضهاعن

.-ثقعداهالاثج!الور!يةالاش!لمنثكلحدودكلتر-ماننحاولللتي
ومكاالمير"نلودالها80

.باًث!)5الةنالىعيةللطبالحاجةدعاويرعلىايضأوزءمل،وطفتهاداءفي.

نمصياتلمسرلهذ.زطلب!شكلكلوفابفةيميزالدياطدالىشفاقهاطا!ةمذ.تسبحبحهثالختلفة

ريروت-لاللايناسمدـاوعةهالا-ة"أه؟ءنلامثلآالمسرحاناًتمام.برفالاشكالمذهمن

م!ريسرح!إقفياميىس.فمذا...كل!السينملا.بالاذاع،

ة110110110110110118110110110110110110110110110110110811،(118011811811011811011011011011011011811011011011011011فيطيعبحبث،مةعاثينالااانجدللولنههاباالمحبيرشةؤ،لهنيرصو
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1!ز!أاقىطررأققا-!ما"فى!:.صا

تاالححومف-تجهباننأ.لتااكا.اًواترتصاداًثقافأ-افرمقاصؤور4

فاًموا):اءىتىالفرالارهابمن.ةلنقتإ*ر!االثعب4رفيالىريةرلا3!ه!ما!.----11ل!

عوروالثالمقا.مابروحاشالجزفياةاصلاال"ر!الشعبهذا؟دحازمأ

وان،عظز،--لىولن،ةتأالئاطابدةريةالءرالامةمن-ؤهبازهليةالعرا؟رائراأننذوالم

مكث-\""عرارضايةفي.لاارشهعلىجديدمنتمثللنماينفاهـأ-اة.

.الءومإعدارألاحبىال"ربالى،الءالمااها)"داقيينالعرالم:قةينمنءددو-5

ىما)"اميالةوعيهاووفللحاااليملوليالةارثغاتذالمجهدةمفابأز:ايمااان:"انوكااءمماا

15أشدا!نمنيقا-ون!ما!وانيتخلراعنلنا5ادناهرأنيجعلمضاواث!بنشالنحبياقا"رافيإعوباال!ومةينةالىننوالفالادباهادئاهعيناوانحن

ت.يىنالفرليراوالق!إغموهرملىالادقاءفىسيلف"مثرةاوبضري!!ونوتدا01الذييبرالثرز-ىا)ةرةع،والاصضداسالجزفى!ا)عرشب:ا!

.علي!اضاء6الزراةالملءيخال:ار13ةءرام."ثوةجمربثعأا)"وماحبير

"س!قلة.ةحر9!عرزراالجز!!!ضتلميبيةالكلبممحرفيزسيينالفراةالغزارصراهدنساوفنء-،هـاولا

الجزائر.فيابراهدونالعرب!ناا!واءاشبر3لاال)عردوطنامقاطه":الجزههذالم!زاعاعلى،ذرة6للالجديدة

دةءال!رارص،1علىالاحرارالءررد"اهلثكدوا!د-!ظة-اغنز.لنانالا،فهـآهموفرالوا-لىةام،"معنا"أئهوف!ل

كاظم-افا!ثواخالد-ا)-ءابلاشاكربدر:اقيعالةو.الهالفيوالضميرنيةالا؟-اذأ،هااكااالدزيبةالاعمال"ذهعلىال!ارخ

راضي-نيازياللهعيبد-الحليعلمط-اد-ووقففالذيىالخز-"ضالرللىو،فبمرنااسا:اس""ابهذهنعلن؟

!ود-الدوريالعمعثد-ال-صدمهدي.ا؟-لةااش.الجزفيالمهاءدكافحالمال+ربيشهبظمنكآفةز-يةالةرالاحزاب

.-تيومدحاعا"ـ-العبلىاازوكاحهماكاف"بال+رننااصواو،بال.رينحىرلمفاءرزداننا

الذيا)مةشودال:علورقياهاتاتحددو؟ملةا-"درعندناالواقعظروفا:اوضوااله"رىللمسرحطنق"ع!يقساما"خطةرصممنبدفلا

يفحىامل!تياهاكلف-:فلل،دعاما"همنئيما-ء"ر-لدءام"ا)ةنالى2لمتاجإ"ؤالىس،م"من"اافأهدقىددو15ءةاصرط"41مذ.تمد2انعلى،به

الا-تهاص"،ايىاةلفاروفكامل،ةهملنةصهمهدلمماىالجدوعديمالفن.اداجدوىذا!إفياازحونولن.إ:اسوالنة-ى"بماعىالاللواقع

،بئ!هالالا.لل+ملإثنادالالإرنفوسفىازن)وا!ادفىيرسالملممابل"دريرالا-حةاواهرة4الفى!ودةالمواله-اًرحرزةء14علىا.ة،رت

يإ:"،يلعز،ة-ىهـان3الىاولأمناطه"سالصىالانفهالينمالمقفإنام-ر-اتباتح:بلاتىاتح"الم-ر"نومقار،الاوروبريئله-ارخإل

-..!لماذا؟!ديولمفهاذا،ؤها!يتملمخراعظيمحهـ-رتاك00.5.!!ةولاورا

لبعةأمة!ىررةكلادر"كة.عرس.ىف.هى-4فلملأايامهكلال.ج"دلال،5ص
-..وقد،ارر-اراعلىوازمهىحيال-وا)تاريرغ!ابفيبانل!ا)رءاش

لفغأا:دطاإلص"افصكءاااذ-ثومكل3"الهـ،رنقسادواشعد!اال!ثيرة4سملالم:وكةالطبصفوفمنفىرجلمعفا"ماناًفنافيائالص،ن

تحونةلمنا)مةثوديالهصرالهـ-وخثمء-افىساءاةىالة:وقءصل،بدا):ع*ومةالمز"إ"ا!ز+يدةالبالصفوفمنصرجرلءانيالو-رج

أء-يعأوالةصلصءعال.هءاكاصأؤيةللريبةقر"ىبل،ر?يىةفصلااسباب.ءمركارناشر:ابفىجودةالهوت!ابيلاات"ىتتيمفيأ.ءولاشقاهلا

لمثحنما-.بهئمينالقاوءفلمةعظمنهإنتمهما-ف!ريعملكلعلىوعه-دغيثاوءديوصفىأبمه:طاقاتأين؟روضبلا،ربيعبلا

بماأصح-اوعةداعلبعيئاارص،1فىيضهـ:هلأصوف"لهـعر!بمأال"لامذللضفار.بردورءاثهنممانويبالد!-درولفىلااأبل.إوليمدالووعم

.هةاينقصماانبليةاثرازلياتجالامويتقصناماليمى0ءاطقيصنفياضابامنآ-ريوبموء!!0ور-رفيبوءدالدينيىوم!وي

نمةم!ال-ىئقالعواعلىوالقضاءنباتالام!مذ.عنالكثففيالمساهمة؟-5وخارالتثيلس،د

وفىالعبيرةأعيةللصدينةا)5فيوت:دعتذةسحقص،!اافراوالا-أاهاقواتلىهناكو،1إه،وصيالهـ-رحفيةحولعديدةا-ئلهشاك.ء

ءالمحدودةالصفنرهثأالقر-تدرسانا):"اتمذءابممنو،ظ!ة!ه"اموالقضيةمذ.جلالموا"فمختل
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