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ومدذء"اجماعيةأوضإعنتيجة،المسر-كيالأدب،إليوباك،ا،سر

لا،لشعراوأ6ت:إغناكاهوماو،هار.بتطويتطورو،هافيمويخمو،"ر**ن

كلو،لذاو.ينإبيعهامنويستمد،ظلاطافي9رءرعولي،ةبالفمار7مأشأ

واحند،اًلصجنألىأي،اًلأولىؤيةأتسااإدزياتالى،از"أ-روهـربت

ألا-!ماعم،مانتعحكر8مظاهرصتمظهرإلىوقي-ول"ؤ:لجه)1ذروة!جلأز"ـلمترد

أشنههـروما،وفهماينالمتحفرأيدببعدهممن4تناونثم،الإغريقأيديءلىلا

أشحناإ"ءتلثففيإلحديثءاك!بلخ-ى،حضارةالى-فارةهـنبد:قل

.أوا"3أ

عليهموصحب،أمرماالباخينبيدالىو!/اياأعبرىا"رةأظااءن.وو

ء"طوقرواناًلؤيرووالقاهرةبغداد7ودمشقفيبيهالعرالمدز-قيأنهي،هاتفحكر

أجوائهافيوالتنوع،واصحهافيءالتعد-هذاعلى،أدبهولاالمسرحترفم

.،المدنيةتلكفيالمجشمعحجاةعناً،هـأةعزلالىذلكدريىكلنؤهـ!م"افاقهاو

الأولى،الشقافاتركبعن،نفسهاالعربيةالثقافة"فيتخلفاً"مجبهم.ومنهم

الاسلاميالتمدنأصقمفافيمتاذزاًلدينيالروحتغلغل،اأضيري!رءتومخيا

إخصريمءحاً،التمثيا!الىافىستندالأدبيوالبناءالت!يلمقاومةفيذحالاءامل!

الاسلامي.التفكيرفيوالتصاويرالحماثحيل

ليتبالأغرأدسرحبماذبإلى"عربيمسى".تمةي!نلمأنهقيلحؤحقةوا

ى-..ص.الص..دلةالفرالةأاًحدأصص!...اإشا-الم*أو

..و،جهه!!!..صهوو..،،ر؟ي-هـ!

،بالعرظاطفيدهروار.مماديافىكانمافكل،ثانيةجهةمنبيةاًلعرإرةلحضا7

ورو-"ـدتز-زأقيلحظوة1،أ?حممفيو،لديهميصحبلمبماعياًناتماأبيناح!ط

لي:4تكوودأساسفي،اجماعي،جماعيفنالمسرحأنلحظناوإذا.كأودالنإس-أ

-!أ
أرضهم.فيزحثموئه،وعدمهـهمءواتالىنقلهعنالقدار!العرب.،عزوفدر

العقإقيأنهوآ-هـ،جانب4ألحضارليوبمهه"نوأنحمر،بمازب!نحذا

.أميارالعلموإلى-أةالواعبأسبابال!خذ-الىتزاللاو-أ-ثابيذالعر

آ!وخماو،خاليصزيرمالأو،أ،صنوءةبله،أطارزقىامهـإالأوكلنإبرتف،توكان

زواقة،ا،مبرالىبما:يعمصا"-دونةة!ي،أحه!!اوالإبداعاإلىيم!ز-2ما

!كلقولطوماو،لىإيم*و!او،يمنطة،وتجامةءو)*،بودأوأي3تحة:نزالمط

،ا!هـ4اوأنصافإممةأاكلنأعرببة.اا،يثوأو-حة-إكألذك...لحكأو

سحةذهروفيالناسيعرفها،ادوخم"طأشخاصرفيعندعاإ:ءأوأ!تا-شفيو

"أياسوذكاء،اكحبموحكمةطالسموألووفاء،!اقيوكرم"عنتوقي

إلىعزلتهصتخرححنالعربيالعقالىاقي"،أيضاولذلك...رولىوعثق

سوفوكاج-ا!أدبمنتنيء،ولمورتهوهاًتلهالصطريالفحنونتا%همالاغريقعلوم

خلوءساو
،-لونالأو-يالمسرالفناساتذةممو-بيدليىويوروسر-
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ح!ثص-!ملا*ثص

حهمءعلاحصف*!م!كل!لم"ءح!ء!كا؟ء!ماكاه!م!?حثي!*!ه"

.وسهوميرلىليلتفتلمو،سجالينوواقليدسلىووأفا!طونأرسطوءواتجهكا

ولاكثير!قليلفط...

ولا"تقليد"لدينا!لميمىى4أذذلكومعنى.عربيمسرحإذنهناكليس

يؤوممافيوالتقاليدبالرفيأخذإناتباعهيمحننقديم"مسرحيءرف"

رعي،ءرا\ي4لرر،هـبرسيلابد.-يالىسيفالتأ!ل-اواذا،أدبيةلاتء،ومن،

.سواهغرارءلىيطبعوأنهـ،غيرمنوالعلىينسبجأن!ن،الحالهذيكأ

لدلينا،فكانالحديثالعربتاريخفي،ءرةأوللبنانبهقامماوهذا

خعاكما.اقتفت"مصريمسرح"لدينافكان،مصروتلته"لبناكامسرحلم)

هذهؤ-4وردمجالذيالجومبعيداًيحنونلنو،الأقطهارسائر،ومصرلثنان

،اءاص!أدبىويعطي،بريإ*راسحالم!يتكاءاطأنألى،الانليميةالمسارح

...صىلحاابم"ا-نتاو

جمه--اكأاقي"وكارت؟-يأدليكنوعحيةبالم!مرءيمنأولإذنأتانكان-

صلوالأدبمنا)لمنوعهذأأنأي،ليقالاغرقلدواالذلينالغربلأدباءتقليدأ

المأخوذ،المنقولوهو-الطبجعيصنكانفقد،كاملشبهبةالعكأوعالمإلى

وأن،7جمهـا!رإياليأطوارهالأدباءجمهرةيثكلرلاأن-مقلديرنعنذقليدأ

هذهيتؤبلواوأن،مثمرةبةتجر،النظارةعنفضلا،اًءالقر!هور!حهمجد

الماوركيفيةيدفيالميكونأو،تطويرهافييسهمواأندون،التجربئ

.صةالمسر2بالعرليفتفيالض!عفنقاطبرزأوتلمك.البهبمبهمحلتوالذي

نأإرءأيححلتماعأدبيةحنطعة،ألرسالةأوكالقصحدة،أك!ثجليةجحت

فيلىربماأو،أشهفرءلىمخنلقهووءكاارومنويتملى،جمالإض!وقت:

"أ"لمشأوفي،هيوإ.هاط4عديتلوهاموؤصديتههالىممحم"أو،حديقته

أيفالاآوطوالإخراج،التمثجلو،اًلمسرحمنالمثاهديتلقاهااتتابزريجمز

،وللمؤإف،قيمته،وللمزخرفزيمتهوللمخريالبمفيمتهاذ؟7!ثا!فللم

إل!ا،مسرحيةنمااقصعةءلمطبجكمأن-المرإ-تطيعللأو.قي!"،كل.ءهـنةاخرث

إيااتحياالمسرهيةوء-ير.الشنكارةنفوصلىبأ"رحااثإدرو،كلثياكلابعد

ترتمنزبعد!مايتاتتم،با.لإخفاقموحهاعا!ومجحن،با.---:كأءثحسانت

ذرواتأع!افىاًلزسيانهوةمنتفعمترأنت،:كأذل!2،بارعهثما!أوؤذيىهـ،

03الأنزشاكأوأأحححهرةا

!كأدبيروجدهأنحأشنطاعإ.*او،كفرالمسرحيروجدأنأجنهانيستطيلم

التنالمحارحأك!لتو،والنفراطياةعنالتعبيرفينأسلوب،يقرأكأثر

لمو،منهاالأغلبالأعمفي،إعلميةأاًلمعاهدضمنمحصورة،دالي،ارفينشأت

ممثلابتنشئته1،139علىيقبا!،مجيثمباءتح!ااتأ!يرارر*ب-ياةفيتؤثر



حي.الىسليفاىأأنحوإءلأدلياتوجيهو،رحمسابناءو،ممخل-ن-

ليكأ.إف،ا)شعبحجاةفيحيةألى-التجربةىإلهأي،ذلكالىيضاف

وأ،يخناىأرسرحليىثلىلماذ،أألطأنحاءنحتاففيالمسرحعلىادولخمااعغيان

أ-ولحماارليإحصست-ى،أل!ربيةبرا!دصتهكأيىولبنانفيمكانسهباحخلالجمبدأ

يد،زرص!كأويدتركسفماوقادتها،بالسفيى"ستأترتلو،-إنبكلمن

أو)نىىث،راكجإجمىمهموليولصلم-أوليروأو؟بألىثسبارستالمسر!هـتنخفت

اهإمالسيئيأهـوائيأألخألي!فوأستغهـق،المسرحأدبعن،قليلاإلا

.ورلجمةا؟هـحممامارروليخأسشأ!.هـت-جمن،لأدباءا

--كأاصء!قطعكلنالإذأ!ات4تنقاماوحو،السماعيألتحثحل-إءثم

الفصلأتذومن-قصاركأبجماتالمطألىسخ!أدبفت-ول،ألىاسىاسماع

ما"لاث"يرفهمكلا"ا،"حبر"ما"خاحكويروساساأذيميايلاحظ،حدألول

ا)يأ،!دبةاطالةهذهالىالربىيحيالمص!سالأد-بانى...وهكذا."يقال

مه،اأؤلىتز-ولمتليتص!نأنقباى،أحالمأبأداونهليكيرقهأثرأ،أحمومامافييعا

...ليعط!صاأنوليمثانإيأالقس!ةزإرالآاعطاءث،شخصجتهوابراز

ءاىالاة:الأيامالم!الورأء،،ألىالعودةمن،أ!الميوتتك،لابد

..اإجمناقي1المسرحالمءنصرءلىأ،الج!حمهفي.المسر-جاخت

/!،-:..؟+:؟تر؟.بمأدبنافيالظهزةهدهلحاظ!نبرلىلى9تم،"الحديرث

.!؟.-:.منا)؟!سىثجنحس-يئإسلياهزربزشوهي،حيالمسر

،..ف.+".؟فيءهذهفيشكسسيرلعرد!لمفنحن،حصا!4نسىسىالفر

وكورفي+رأسينءلىاطلاعناليول-إلا،الثلاد

!نربنج.!.لاومتلاأإبرصعر،واالذيرق!سموقديدون،لاومواير

..:..:..!!ظبهه!طم..

..!.!؟+المحدز-ننتاجاأنتشرلماأسدلإآألولاو.تش!يكوف

!:..+.سوليرنارداصثإلالؤهـنسيجىوعيرفييرالفرمن

+بنذ..!ش-خرطاأنأي،سارتربولجانويىل!أويوصيئو

ول7.!ل!لك!عض.لم..إ."في)المسرحبوأءوو-كلدنقالىور(رث"ءإسارألذي

/.!،-بهلإنن.!؟ير.؟لألأغوبحيهـثرو،نمغايمماشكر5بعدمنو-!هلاجناا

"/س؟:..\...يا"؟!فيينعممبم؟د.،يرالقطرشاص!،مطرارلميلتلطالمسر-حات

:يخ!!!-ة+4!!ثحعم،!يهأطألىسحدولؤدالتأنالى،المتيعأحض!أ،وظل

،؟أ---عمذا-جملنافي

ل!ع"ثة

أربعةأ!:انالىفيا،ممرحيةالرر!ودتفءيمممكن

أصرلي-يوأالو-طيا!!(ريخلي*ث3(-ماتالآر2(ا!؟ولىأالمحاولأتا(

حع.لاأالوإفعية؟(

عاش"!،ص!لىاويؤثيدءلىبدأشتقدالفنهذاثيالمجاولاتأولىكأنت-

م-يىائيىليانإ-جإساىاليتنصإروحو،عتنرابخهاسعأنترنصنتالأوءفالنصفي

يتؤتأن،وتلييرالىى؟داصتأس-.ت"أ:خؤلثتأنبعد،لهأفيخ،نقاسى

ءلىليتنروأقىاللغتينبم!برإطةاطلىعأنفكإن،.أ!يطالي"وأز--ةالفروا!كركية

كلنم!أق،والإءبراب31وء-نكف!"صنالمىسحاحتا!و،ح!يةالمسرإءمرراقتا

لي-ءلو،حييةالم!سالقطعيىتبأحور،اصفا!شنفسهومن،ممهء-حابيحه

حصيمس!!حيمات2ثزلمروشعالطريقةهو؟%،"وإ-يريقةطعات،التمض-لفرق

حط.السللحسودا3(لثيدالرنروهاآوالمغفا!لحسسىابوأ2،يةأ:-يل-شحرأ(ا

صكب(أ:الكراليعلىخرجأاذتيااسرالكةسلميم،ونمار.بعدجاء-

.دءجما-أ!!إهـم3!عائدة2(

،ءارحواائقوطر،زأليف!أأصراتو،حياتالسرهذيموضوعاتأما

!وأ-يرورسحفيفةالمعرواثقالط!وا،خايموالموش-وعاتضي،عنفيءظفف!

هـ-أالغر(،فدإصاناسصءاا)-ص"كهءلأض(هـىاتلا،-اواؤليقيمخلهاو،"ىخا

ءمودا)بدإ:بيلأاإ:إكأعالأدليبة-كأسا-فتأ"التشجصيههألتاحينيةلأدبية

المعروذ"؟"ا!درنتصجرة"ذص-ؤالم!سحءلىىتعرضأ/ي1"وأصفافندي

.م.ثسيرةأشباووعهاوهانظائر

حية،ا،-سإفىطعأبحص"تر4حضقا!!ر-ريمؤنثطت،لاتالمحاوهذهأءإز

الىفيكأإهاكأميليةىتيي-ث،الزمنذلاثفي،أبربميةبلغةفعكاركا!فأخذ

س!*مدرفيالبهانأسحماذصا!طأقنديثىليىإرو!ساالثاءرأ)فعرب،بيةالعر

!إروب"ءلىلى)؟و!ةللهرصحاتو،4ون،ةأنصراءن"ةنناذضا"يةأرو"لحكمةا

أرءاولصاحبأوا*واطفافكلس)41روارأليض!!بصو"الحكمةمدرسة

زهـبممو،نهأوجورجعن"ا-حأ*الأاك!43ل!4له،ع!33اطديدية

،ص-قممزواذكرو3كص"راسسنر!سن11!ادوندرأ"صلمائصاة"إسسقديبءزتاهـأالم

فوكير،ءناًشعر"ييرزا""أس(ةكرمليشاعواكلابفارسىعربوكذلك

ضىث-:كر.هـ-ي(تصءأشهرمطرانخليلونقل

فيودما4ددفعتوات-4--لقدالىسحيالفنكان،الأثناءهذهفي

براتا)كرتانتسسو،لي؟مأساواىثلإسيممييناصتهاأئرءللىخلصو،بارأو

.ممادج""فكالت،بأوفرسهماللبنإليولىفهيهاضربالتي.+:-.في0303:-0-+*+

9اذا4مواالاعلىويدسجالعرليياللأديب!تذ"الافي؟..بم؟7..+..!

عنوانهاشريةمسرحيةيضحالحدادنجيببالشيخ.19س

الداخل"الرحمنعبد))4قصفيهايعرض"حمدأن"......!

-الى*زهريعاسىأحمدوبالشبىغ،أ*كدلسافي

السباق"حيةمسسيضع-الاسلاميةالكايةصمىسسى!!+.:...

جالالدينروبالآباءإذاثم،".ذبيانءبمسبين

منوسي!اةالمسرحفيأدبمجدونوالرهباناللسيحي-+.د!

لؤ(ءوإليحالتاركنوزلنبهـثىوأطرفهاالوسائلأغنى

ينقلونو،الي"فونسفينص،لأفكارالمثصروالمواعظ

الأسفاربطونمنبيالعورفيالتارحو(دوثاكأز).ةنر.ير002

.الملوكويجعلون،المسرحخشبةألى،العتيقه+3.دأ3*!ه

يتحاورونالمعروميلىالأقدمي!القوأدوالوهـراءو...+.+

لكأقدمأنأستطجنعولا،العمربلغةويتحد؟ون

ايفهم،وزا،المسرصيئالمؤلؤينهؤ،ءبأسماءثحةأ

وجلها،.المقامطايتسعلابحيثالطولمنف!يقلى

تهذيبو!ا)قوميو،أوطنيأا)روحليروثحوليدور،كلهاليثىلمإن

الناسر."بمتوو،ليالأ-دادافلاء،شوا،الدينيأتسمورتعميقو؟الأخلاق

...الرفيعةأليطولات5؟ألؤويمطالمثل!ىو

لى،اللأوإ*ا،".4ااطرببكلر!األىأخدطووذا!ايستر)دسحم!أدبوظل

،الأطا-يالى:طوراءصنء"أ-ديدةرلياحهبتاطربينبينماةفتروفي

حمخاففي-دليدةالوأنءلاا):اسأذ!انو!ءت،"الأدبيالجاةأيقظت

أ-كر!و،أشةادرافي،أ)خمةلىفي،المؤالةي،أقىص-4افي،إث*شافي:لأنواعا

ميضار-لأصهدرو"أ)عمادذاتإرمالمتر!رليةأن%ثرنهسإذ،المسر-يةفي

سحإءافي"2!مايلمةلااق!"اواا"عهلأليلو"اليشونوءبراال!"حيةمسرنعيمة

ني.الا:خل

أبرازفي"(اعماد.ذأتإرم"ءنا)كأدامىإؤر--ناالياتر-وصقدأمإالأول

ا)!ز!يواه!ا،او-ودأفيماأكأطاًإزاتأن!ي،قلبهءلىعزيزةفكرة

.نسانلااإجمهاايتومىالتياحلأفراتوالمسراًولأءحاداصحععلىينطويالذيالأسمىا

أهـمحول،وا،جلالكل*هـ،و،الرأيفيالثحسالاانشقاقصصكىر!افافي

ما



ألىطريقةانعالثرةألىالحبألىأجألزومنالحياة!وضوعات

3!؟"تر.صتاللبنانيمعالمصيعتوكأماوأوضح،وللكسلالانفاق

--،تقاليدهفيواتقرت،،بالعادةاليهتحدرتلء4

-+-تفكيردوفييجيونالذينالاباعبينالشقاقذكوأوجدت

الى!يركدودأالذينؤالبنين،المتجددةالحديثةبالحياة

وفي.،المعيشةطرازوفي،للأدبفيالقديممنالتضافى

!5!--اا!.والسياسيالاجماء!يالتفكير

-جا-01-ى11والبنونالآباء"مسر-يتهنعيمةيطلعيكذلم

!-!ب!ئكب!بم-.3عظيما-روأجالىيةالنؤ"وفصوقصصهجانبالى-لؤيت

---!-ةالأوساطلدلىالنظيرمنقطعوإقبالا،الأوساطتتلففي

-ة-التقليديةالأساليبيومذاكالنالثثونفترك،خاصةالأدبية

ا-اواحناذالأدب،والارشاد"الوعظ"عن.عزفوا،إتبعةا

إآثراو،السابقةبالمفاخرازالاىشإلىوسيفة-ىابىس

تقبمسعيدماالمجتمعمنهيعافي"الذيالواقع"نحووتحولوا،التليدة

اررم!ؤ،ودوامحر،والمدرسة،الاسرةفييعافي

يدونيرماوقول،ضاعالأوهذهنقدفيوأخذوا،والأسواق،اقاجرو

ليدلفر"الانتقام"ؤوقحيةمسرفكانت،حيهنمسرأبطاللسانعلىعنهاقوله

.13عامالأميركيةتورثرجامكلةفي"هولوءت"علىمسرخمثلتالتيرمدو

في!مفله-ر،ا)سابقةالمسرحياتمننعرفما"ء*!القصةهذهفيالأ!طال

يقومون،الشعبابناءمنهمإ.،1و،خلفاءولاقوأدولاأمراءلاورر.)وك

مة،جندرنفرو،فندقضاحبو،وفلاخ،بنكموظف،ءاديهلياعمال

اًلواحدةتعرف،.بلادنازساءمنهنك!رالبطلاتو،وكاتب،ومستضدم

-*اليقيملاو،ابأةفيرهابدولا،نجطيبهااو،بزوعجهـهاأو،رلأب!يهامخهن

--.المجتمعفيع!!!هاأو

-اللهجاتبيةالعرالبلادفيحىالمسرللكاتتتعرضالتيالأساسيةالشكلات

لهابدأيرقى،جدتز-والرجلالمرأةبينالحوار،والعاميةالفصحى،الاقليجة

خطوأغ!اوكانت،مسزحيانتاجمنقدمامافيومدورنعيمةلدىحلول

العاكحية،استعمالعاعنيتورلمإذ،هماكأرأمامالطرقمهداإذ،موفقةلحقلاًهذافي

الحدتفيبي!ياالأمروتركا،اللهجةاشجارلم!توالثللممثلينوتركا

.وا)رجالالنساءبين

إءفالتأالىمصرانتقلتأنحدث!الحسبانفيليسماحدثولكن

أعؤ؟او(1كايوبطراءصرع")1شوقيأصدرإذ،الشعروبلكة،حىالمبر

..."ال!لميربكعلى"و"قه:ين"و"ليلى".ءخونبر

نأبيد-علمت-كماشعري!سحفحهالنايكونمرةأولهىهذهليست

في!موحرك،الأدبيالنوعهذاالىالعربيالعالمفيالثعراعبقيةهزشوقي

عاممن!وتأطلفما،الميدانهذافيموهير3أو،-ظهمبةتجرالىالشوق

خكقل.لسعيد"يفتاحبئت"جةمسر-برالل:نافيللملأافيانتس-ى3591

إجنهانأنمنالفصلهذابداًيةفيقررناهماصحةالمسرحيةهذهفييظهر

4أزهذدقطعتهمقدمةفيي!رفعقلفسعيد،الفرنسيةرالمدرسةمأخوذاًأضل

نفهيقارنحينال!ثضءيموقفهتقديرفييغاليلكنو"راسينيقةبطرمتأثر"

ولمتءوضوعةوبم،ةمنطارم؟رلامقارنة...وهوءوتكب!

ليث"ر،الأءرداريفوح!!المصرحعالمفيأععلىماأولهذا3!ءكاننا

.غالحارجمنؤعأتهمؤضيتناول،ءقلسعيدانالقاهـفي

اًحووخارخ،5بلاديغتاروخارج،بت!عهخارخما---

مقلد""نجذلكوهوطحولهفنانسفيهيتقلبالذيالفكري-.

نالية،اليوايىهولوجياو،التوراةاًأ!ثتعادوالذين-4للفر.

"قدموس"!شأذ"هووذلذث.ا،سر-حةاتارهمأ-كاءكي.ج-

ينلأثرا!ذينفيسميديةءرشاهـاآ...يض!اأ-"

صن،هماغيرفي.براشأ،حهبصوتعلوصافا،اهسسهـحبن-.-

،يبكوكما،حيإسر-االفنمعتنسجملاأجنهاو،الأثار:.-

فطهيمماىأقوبهتظهرولا،منطا!كا!الفسيحؤء"تجدولا

...أكنىولا،أحصفىلاو،تصائدهة

!لرحي.كاتب،سعيدعقلبعدأي،الأثرعلىوبيء--

ءو\،"ألانتؤامفوق"الى،ا،كوناليوا،باء1"إلىبنايرجع-+--

وفيها"المحاميأولا))قدإأصدرالذقي!سانألدينتقىسيد-ا+!!!ص!ا-

-...تفوثم،نيةلبفانج!ماءحةطإلاتجمح!حمضتصوير7

:"المجامىأولا"مقدمةفياًلدينتتيسعيديقول

ليل،اخياليةقصسةفأ!شوحيماحضءا-يإلىأ!دلمفآنا...))الدينا

!ايوافقنيمغ!اتوأخذ،ليحوالتيالحوادثألىرجعت

الروايةهذهفيكلأعلملاوأنا،وأخرتوقدمتعلي!!وزدتنسؤخمهاثم

"...وقوعهايجتهـملأولاأشهدهالمحاد:4

يتحدثالتيحاءوالأء،رمدونريدكأبطاليالدينتيفأبا)،،!ءحيبمهذا

...الاذانوكلالعيونكل،والآذانالعيونمنيبةقرعخها

رتم"حفنة"و"العدوكأب"فيظهرثم"المحامى-لولا"بعدقليلاوقف

!"أفيوذ"-يهة!ءسهاقينأزرخو،غ!هـهاليعدكان.!اإو،مستو-قفايكنلمأنه

هبىكانإنو،حيالممصسالأدبفي"موهوب"الدلينتتيسعيدأنأظنلا

المغرورين،وصف-فييتفوقأراه!والاخرلىيئالأولياتفاق.أنهيعتقد

النا!سىت4الصلئلثأو،أضلا-بالمعتو!نؤرساو،انننأبم!سلواو،المدينو

أسبابمتشيءفيالتف!يرأو،ذواتهبمأكتشافوبيقبير3حيلالذين

الفكرمضاتومن4وكلضعلىلدلي"تعترأنوقل،تحقيقهاسائا!وو،أكتشافها

إضحاغلكنو،الموأقفبكلفىفييضحككقد!!النبيلالروحأو،السامى

منالضحكعالميليردماكقدار،نظرهوبعد،نفسههدو-ءنرفخلاهذا

حو)4منفالجاة...عنهاوالتعبير،التقاطهامانتم!شأفيةفوتوضحورة

!إلثم!بجهـ-ثمح.جطتبة

يروت!بر!ف!!سوريالاشارع

97062:تلفونل!ك!

نت!

رواثية-هـ.درسية-ادييةكتب
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مستعملةكبومسترىبيع



حه،مصهوكذلكو،الوا!يةالنفو*ىوالنليظةوالقلوبالنابيةاصوربائعج

...حهمسروأبطال

قيالابنانيالمسرحعلىطغ-اياهذه"الا-خماعيةالواقعية"إطاىفييدخل،

بثيليات!و،اتأءقيمن!هـحياتالمحدزونقدممااكثرأطوار.،آخر

نجبها،الثاملين!أبريثحنداوخلبلاذالاتيكونقد،واحد!صلذات

ألنوعهذاألىيغمتنر4!!أز115راكسارق"تموعةفييظهرفهوهبههاينالمجلو

قطعةوكل،شحةىمائةمد!برو..!نريليةقطعسصتنجدحيث،حياتالمسرمن

همهليستلو،هلمذهقطعهفي"الأسطورة"يعتمدكانواذا:ف!لعنةعبار

3أفكاريتناولهووإنما،اقعيتهوعنخرجنهأذكيعيفلا،موضوعاز"

والقوةبالايدنفسلثفييمدهاو،ليجلوهاجيةتارأويةأسطوروعإتموكأفي

االنداويأنأي،ممساينفرحينإياهاويجنبك،عنهاليبعدثأوتنجبةحين

"أرحومنظم"أو"حوادثص.ارد"هوا2ءسأحيةالمسرقطعهقي"مفكر"

يرمالجحيث،مروهبلأدلي11وأبطالء!ارح"ءيوعةالقبيلهذاومن

،نالمضشو،الشارعمنحوأدثهويرهأخذ،إقعيةوبروحالمسرحيالادب

.الفندقو،باليالكهرعدالصو

-اأفإ

ظنيعشلى!ف---ة/!،ر،،ت!جم!ى-،لأ*ا .-.-!.-كابى!يه!ء..!ث.3.!.طا-.كا+7!صفيأ

-.ءأه!+.عف!يمءةفيةك!"!.6مسم!
ا!لهص-..لأءو.7،.بهج7بمد+ءنراحت

!خ.كألا.بر/ثنز!فك!إ.دأ

اء!/م!!إر!ا-لى
صصص!

هـ7!صنم!ىنف
وولصخبة!اشت!ة

01برىلريلزم!لبصرةلما1

برطبرى!لأئهكأةابىعصمحلأء3-ير!ر!

ه-كابر!ية.-.،

نح!محؤوهما+-ع!---3-:

--.-.------....د*9ولفي-ى-."-إ!

."!زلأ-ا

ل!ا"المجلإنيل!ممر4.لميمىحى---001!!

!لمخص!مىصما!صص-!ر!م!ي!لمصرا

!رمىتزلفممنئبر"ا

ليأخالزب!ملةالمجوالكييى!دطيصضمض
م-؟!س!صءلربى؟

%الظإمءاقبة11:ث!-ثةأعلم!اؤفهى،ةا!خيرحيةادا!اكآليفوأما

واثدارشادرتاذالإس"سيعودون"و.الحايلثيوسفالاسقنيضؤري

"اومأبرنش"الىأسنرأنابوديدانو.فرحاتالأسطفان"نديدو"-

.خاعر!كتابني،حدةعلىترز!أاح!ا،-،%فيليفصوز

القوميةوالأمجاد،-يةالتارالبطولا،تالىعودةعلا!-!بارة،المؤإفاتهذه

الأخلاقية.-التو-ثات

،اًيض.أ9.!زاكأنيةو.اتوأميرأمراءبطلاتهاوأبطاطاو،يةذكرلىالأو

ي!نوزه،وما.عانوء.ما"الفلسطينييناللاجين"عنحوار.أوحديثهي

يماً،قد-بئأبنانفيهشهدقديميخ"ارعنتتحدأث،شعريةماهـاةفانهااثةالثاما

.ضيفاةفحهايةالثاعر.

الادبرنهوضظيبثنرمااشأهنا؟بدأجيثاؤتهـىقداللبنافيالمسرحأيكون

العربي!للمسرحالستقبهلإن:القوليمكنا؟العربءندالمسر-ى

وافية.شافيةاجوبةطايقدمأنيرلكلاواطضر.تردأصنلةهي-

.الادبيةالأنواعامننوعأيفيالعباقرةيبذ،1التيجهوداعلىمعلقاًيظلالأمر

وأنه،نهائيذكأنيعيفهلا"المسرح"فيآفولايشهدالعصرإهداإذامكا؟

فراوهاللطيفعبد

ص!:ع!مكي!صعإلخا

لفر)!ر-.!ر!)ا
ى!ص

صماهـ5791

صربرفيفي5م!ع5"

بر.-كاحي،!-ضصرصصهلر05مء
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سسلا.
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مز!لمحم!بربرصر!امرعى،لث2ودرمىلرر

!!اممنرونئهضلجابىءضكمنى
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