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ألاثرتنتجالتيالتفاعليةالعمليةألاناحديجهلقلما

الخارجيالعالمعالينمنعناصرهاتتكونوالتيالفني

ألذأتيوالعالم،التاريخيةومرحلتهالجفرافيةبطبيعته

غرهدافىالحديثانوللحق.للفنانالفرديةالحالةوهو

وعرفها،والفنانالناقدمنكلاقرهاحقيقةلنه.جديد

.بقرونقبلهماالعامةحجمهور

لافالاثار.الحدهذاعندتنتهيلاالسألةانغير

اصحابعبثايريدهلكماالذاتيلمالعلعلىفقطتتوقف

يراهاكم!االخارجيالعالموعلىعليهولا،جي2العاالبرج

وانما،بيفسانرأسهموعلىالمعاصرونالعلميونالقاد

الادةعالم،الستعملةالاداةهوبالاضافةآخرعنصرعلى

والةكالفرشاةالالةمنكلاي.منهايفهمبابسمطءما

والصخركالالوانال!متخدمةوالادةالخ..والبيل(نوالتصوير

الركنهذايلقىألاالوسفومن.الخ..والجملوالكلمات

الدارسجدرانبيننجدهماالاالالتفاتمنالثالث

اللغويةكالقوأعدالبحتةالعملياتدروسضمن

النقادانالهـىذلكعادوربما.التكنيكواصول

.نقاشدونخاضعفالشاعر،بديهيةالقضيةيأخذون

الوسيقىالسلملدىوالوسيقى،والقافيةالوزنلاحكام

حقيقةوهذه.البيانواوللكمانالطبيعيةوالامكانيات

النهضلتروادمنكثيرمنافلتتإنهابحيثالبساطةمن

.سنرىكماالعصورشتىفى

.محدودةادواتبذاتهاهي،الفنانادواتانوالواقع

التيالفنيةالانواعاعطتناالتيهيئهذهومحدوديتها

فعدم.الخ...ورقصودراماموسيقىمننعرفهما

اعطاناماهوالاوركسترابدورالقيامالحنجرةالستطاعة

فانوكذلك.اخرىناحيةمنوموسيقىنااحيةمنغنلء

الانسانيالتراثهذاكلاعطتناالتيهيهذهمحدوديتها

علىالتغلب!يكمنبالعبقريةاعجابناان.المتنوعالضخم

غيرعنللتعبيرالمحدودةالادواتاستخداموفىالحدود

الكبيراتتالثولونيلالممثلاتاحدىانيروى.الحدود

تنشدهمانعليهاالجمهورواصرلندنفىحفلةحضرت

اوقعتأنوكان،ففعلتالبولونيالشعرمنقصيدةاي

الجمهورداهمهاحتىانتهتانفما،تامسحرنمماا،نكليز

شاعر؟"لمحاجابتالفذالشاعراسمعنمتسائلينحماسا

."البولونجبةالابجديةحروفعايكماتلوكنتانني،سادتى
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نجيكالثؤ!لمحينن

ألستخدمتانهاهوالهم،تلقيهكانتمامهمايكنلموهكذا

حدودبهتخطتبشكل،الصوتيةالقراءة،وسيلننها

بالإنكليزية.وجهلهاأللغة

للادواتلهذهالمتواصلالاستحمارمنلقرونونتيجة

هيوالاحكامالقواعدمنطائفةحولهانشأت،والوسائل

كلانالاحكامهذهرأسوعلى.تلكلحدوديتهانتيجة

،الفنونمنطائفةكانتانبعد،بدأتهاستقلقدفن

بوظيفةللقيامملغماتكون،والشعروالموسيقىكالرقص

الانناجعنالفنونوبانفصال.الزراعبىكالانتاجأجتماعية

المباشر،الاقتصاديالانتاجعنالفنونوبانفصال،الزراعي

لاداةمستق!لةكفعالياتانفراديةبصورةاليهاننظراخذنا

اتلءفىالفنونمنمجموعةخلطاعبحوهكلذا.معيبة

لنالفسرماهووهذأ.الوجوهبعضمنرجعيةواحد

وفى.للفئصفةللاوبرايعطواانعنالبعضاحجامطبعا

محاكاةبوظيفةبالقيامالاداةتكليفاصبحنفسهالوقت

محاكاة،ألفطريللانساقولرتداداالهاحواحسمنئتهريجا

أحوأله.اسوأفىالانتاجيةالفعاليات

وللجمهور،جهةمنللفنلنجداحيويةالنقطةهذهان

الحقيفلمةهذهلتجاهلمحاولةايوان.ثانيةجهةمن

يقودنالاطبيعتهاينافيمابأيديناالتيالوسيلةوتحميل

نايحلولالذيالموسيقاران.عقيمةبارعةحذلقةالىالا

فىشوأساميحاولكما،كمنجتهعلىاففجراذانيحاكي

قوسهومناضحوكةنفسهمنيجعلي،سيناأبنمهرجان

للناسحسبالزمنمنحيناتى-.لقدسيركفىبهلوانعصا

ميخلئيلفعلكماصخرمنبشرخلقفىالعظمةفيه

ألعظمةوان:العكسىعلىالامرفنرىن7لاما.انجليو

تماما.مورهنريلفعلكما،البتنرمنصخرخلقفىهي

اعنيوانما،سابقهمناعظما،خيرانمطلقاأعنيلاوانا

،هذهبصفتهالجمالمنحقهولهصخرهوالصخرلن

سيبقىفانهعمرااوزيدامنهنخلقانحاولناوانونحن

الفنونطلاببهايلتقيمشاكلفذه.الصخورقائمةفى

معالجتهيغيركيفيتعلمالرسمفتلميذ.يومكلئوألادب

العكس.أوبالزيتيةالائيةالالوانالستبدلكلماللموضوع

علىألزيتباستعمالئعالنظالخطأفىيقعذلكيتعلملمومن

زؤثرقداللوحةمساحةان.وهكذاخفيفمائيشكل

اللوحةفىيصلحماوان.ندريلاحيثمنالموضوعفى

الىيجرنلماوهذا،الكبيرةأللوحةفىيصلحلاألصغيرة

اللوحةيشتريانوهو،ولسامكل،دةفيهيقعخط



رقررأنيفشض!بالمنطق،فيهال!لمميوس!مهبألذييفلأوث!أولا

يواعاالتيبالمسماحةاللوحثيصنعثم،لسيرسمالتفيما

ماهنءميفالمرالادبيختاوأن.افشونانتتىعنيفالعنا،يقاهموما

ووبنآللممنىوالبنىالحالمحمرنبممطابلنة،الاحكامبوذه

وماالناثردونللغباعريجوزوماباوزانهآلشعوابواب

الئم...الوسسهبفىويسدابييالاوجوزةفىيستملح

النصىوثهب،أقوئأقيماالبدعىهةااكهعمنبالوضحم

فهبرمنذالادواتلهمبيص4فهمولحموءفظيهاخلطفى

كانماالقيعوا)هبيودماأوئنولعةب.أليومحتىالتاريهب

فىيكوعنقد.التماثيلتاويوفىالممريينثهبماءبهيقوم

تعسسفأمونئهـنختوتاونفرتيتىالوانعلىاغتراضي

سنترألىننتقإآعندمااننافهوشدئثلاماولعنن،.وكبوياء

هـهمحمدهمالصرصهابنحاهبلوأننتمنىالحسغرةللتماثيغب

ينبتسىبلمتمماهأبهلوييمالهبهثيصةالخدعةهذعاستعماقب

ينيونوألمالهبيينثدماءولنبن.كنصهبألابداعهننهايهب

"البيوويتالنع"كغآحاعمهبفبالوغممعاصرينا.مول!باثةاثهم

مهببصنوفمحاقأينآنفسنانهمدالهمديثوألفنالفهموفى

علهب.بهااصسماسناوثمحوئمأهثأهماءهانصاسهل!للففلهن

وألسىن!ا.المسرحبينالنهماعذلنعيأتهبالخلئمههثأوأس

.تاوث،الفهمسوءذثوثهمشكسبيريةلووايةاهبوجفلمفكغي

فىوالمل".حنكسبيبعهفلابتعادعوتاوة،السهبصيةنصوليلهب

نطاثهـاهفاوعبأدوأقوتسلبأنحاولهمالسينماانذلك

عبقويةعلهبفيةالالحبهمالسحكسبيريةالافلأمفهمغنان

بيبوهموأو-صادوهأوعهنصدو

المىوفىلى1اأمث!ا
بةمه.عسةسهسة

ألتاليةا،بصاثتتنإوهأالهـهيولدثعرهنديدفحعأسة

ألانساهفالغلهي-الثنائيةعووفسالثنائإبتصطيم

والهوحبالصنين-والعهبمالتهبدو

عويضحص9نسيب-نميمهمهبهنائيهأ-ماهسهبابو

يوبالثيدر-ادحد5رلد-

تاليف

نجمأ!سفمحمدأررصرارر!حارمعةحمعاطومعباس3 .أ-

لروتفىمركةاالحامعة
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لال!اوغمطء؟أشهمص"الطأويدلأمخاةاعورعبوهقوذا.طببير

ألستخدمةتم،السرح،جيدابيدهالذيالسلاحفهمرجل

الخأئييأبةبلامهبحهبشكهياننبفهمنقوئيماأقبهابونعكهن

علهومنهالسهمربعلهباكثوهوألادثالنبطهبلكن.اوءاللمب

نيويووكفىبوودواهبمسارغآبهاولمتفما.السينما

الدوأوثوالساوريوللناظوالصيةببنفتهبالسينمامصاكاثنمط

افأتمناصبحلقد:الخطرهذامنجزءايشكلالخ...

الحممةوعئفع.المناظوتيديهأسهمعةالمسرحيالايفرايم

أما.مشاهدةومتمةيصهبيةانباثلانهباالهسنمافىمصمودة

لوئيأمقائأمةاىم،الفكوتناصمهبدلهمادأثفويالنبواما

السستمهم.صفومهبوعنهخاوعبةباموووتشويهصالهبداقأ

الدوأئيعالمعوخووزثعوطبيمهبةمسرحهبةمناكلوووعبود

هثديراههبنبرغايليلقالنبمااقن.مشاهدةلاصوارووياألتي

.صئأأيئابخهبةبنأتهمانشهمءفىألمبئنويةمهب"لشهب:بالملايم

ممالفنةفىتقالفأعللمحمآان،السهمهبعلىتوكضولهبملوا

نفمسهاالسينممافىمشابنةمشكلةنلاصةأونصهم"الفهبوحف

فىالوسسبئبهبالىفاللهبوء،ألامويناهبةألافلامفىويفاصة

التعبيرفىالخهمهبموعهنغآاالالشهومناسبةنوغيرمناصبة

بصغوشابلوشاوليلاحئيلنبد.ألقثرعهبةناًلبهميةبوحبأخمه

الهعنمائهم.انصطاهـبالفهننالنائيقةالسمنماأتفتواقياتب

وماكانالفنيئأالوسائنعباصتممانيالاصةأواقغيفوذاالانث

خصبالىأصياناأنبلأألماضهبوئم.الفنونبيصاصبهمأقنث

عندماعحأالعامهفالنبونفىحدثمانيلنسمهم.وتنويع

،السرصيونبفاضئأهمالاووبيةأالنباعاتالاوبوااكتسصت

مسرصيالن/فىوالوثصالقناءأديباقعالى،للافلاحبتفاديا

.("البالادفاوهم"هصالفنونمنهيديدثبانوائبفالنأ

لولاتنشألمنفسهاالاوبراانوالحقيقة."البالاداوبرا"و

أنواظنااليونانيئبالسرصيانوتوتيناالايطاليينبمإامصاولة

وبمد،غسلهاثبئباليأاحئيناةأئئلا.هكذأتمثهةكانت

ادمخطيئةنتذكرذلكواثناء،سلامتهانفحصغسلها

والنتيهنة،الهبفهنبافيصلهالفىنتناثدآاكلواوبمد،وحواء

همانتانهاباستنهباونقوناثمأزدوادانزدودهاانعهنييبما

والنتيهنة.صصيصااوثبيصاشأنناعوهذا!للطعمعديمة

هموتآاوملونتمثالىمننوعمأهأنستنكوثمنحهبانناعهن

حغءهبةم.الفجواذاننيصاكهفعزفاوالسرعم"علىتوكهئ

ولاةسلطولافغألئاواهنلايبالصا.فنايكونأنيهبب

عمودعنخوهبنالةبصاومفالصكموالاشاناثفذلكات

أريدلا،شهرزادإ.سمعاناطيقلا:يقولاحدنالن.الشمعر

ألكمعانفاسمهباناويد.يمايةعلىتقحرموسيهآ

سمفونيتغثووفىاوونيوا.مبئكهمزءتمزف

...او...اوحأوياراولشووناادعذهنكصوتلا

اولثسماهاكماالبيوريتانئوالوهموةهذعمببماولكن

الاسطاطيقي،النظرهأالتطوومنوا:نيثيرثأسبابوا؟نيوتو

ومنهاللصناعيةالثورةبهجاءتالذيالعملتقسيمومنها!

ناالرلسامعلىأصبحالتصويرالةفباختراع.الاختراعات

كرسم،عملهجوهرالىويتجهالطبيعةمحاكاةيترك



وباخترأع.والحطوطالالوانقضيةهيقضيتهفاصجحت

الفائتالقرنديكورأتيهجرانالسرحعلىاصبحالسيه!ما

السينماأخذتالتلفزيونوباختراع،الحوارعلىهمهيركزو

فنههالتفسهالتكونألاساليبمنمعينةانواعاتستقطب

.الخماص

،مزدوجاثرهأن؟العربيةبلأدناعلىالحديثهذلاثرما

ءلتركيزفنانيناننصحابئهوفالعملي.وامتصاديعملي

ومادتهموسيلتهمألىينظرواوانواحدةناحيةعلىجهودهم

العالم.هذاابناءانهمينسواللاعلى-كلهالعالملنهاعلى

شعرن!حتمحاولةفىالسماعاتيصيعنحالارأيتمرةكم

شعراليسمتهيبنتيجةوينتهيشعرةشعرةالرأس

قصةبتصويررسامااليوميطالباحدلا.صخراولا

احدلا.لوحةوعشرينباربعكاملة"للمصريةارمالوسه1)

هذهبرفضنا.ا!نشعراتتكلممسرحيةيرىانيطيق

احاطةونلمودسائلناعلىنسيطرانسنستطيعالعنجهيات

حيلها.وياهابحبل

خصيصحاألكلامفنوجهالاقتصاديةالناحيةمناما

ولكن،السمينماوابلتحت!ؤلاءوقعلقد.للمسرحيين

راكضينهرعواخندقعنلانفسهميفتشوالنمنبدلا

النتيجة.نعرفونحن.للدفعفوهةفىرؤوسهموادخلوا

لنتهتاداخارقانجاحاحفلتهاالمسرحيةالفرقيةتعتبر

ليست.الفرقةلرئشىملابسبدلةيتجاوزلاصافبربح

ناالعرأقيوناجمعلقد.حقيقةبلصحفيةعبارةهذه

ولقد.اليهيسمبقلمنجاحاكانت،(فلوسى"مسرحية

يدهفمد،ربحايهناككاناذاعماالسعديجعفرسألت

التذاكر؟دخلاين."الربحصافي"وقاللمروالهالى

نتسركلافلماذا.والتصاميمللديكوراتأبتلعتهلقد

،تجريدي،رمزيمسرحعنونفتشللسينماالديكورات

سنكونذلكفعلنااناننا؟فلولسايكلفلاشيءلي،تعبيري

ومثل.التقدمةالعريةالسمارجمصاف!الاقلعلى

ارقىفى.السرحةئركناليستفهي،الازياءعننقولهذلك

ن7بينومولييرشكسبيرمسرحياتتمثلالسراحيةالفرق

.للاختياراجادةالهم.أزياءاىاوعصريةازياء!وان

؟القاعاتأنعدمتأذأالطلقإلهواءفىالتمثيلمنيمنعناوماذا

مشا.كلهذه؟السارحانعدمتأذاحلقةوسطالتمثيلاو

ولسائلفهمءلىبالتركيزسيتيسرحلهاولكنمعقدة

وطبيعته.السرح

-2!

فحتى.والادبالفنوتاريخبالنقدعلأقةالوضوعلهذأ

ألادوأتمحدوديةالىينتبهونالنقاديكنلمالقرنهذأ

فىأوجههذابلغوقد.للاسلوبعلىوتاثيرهاالفنية

ا،+هأأ،"،؟أالعقلانيةللمدرسةنتيجةالنصرمالقرن

أنهعلىمثلاشكسبيرفاتخذالنفسوعلمالفكروتقدم

ولم.منهكلمةكلوينيثمونيحللونالنقادوراحفيلسوف

فىالابراولينألاستاذتزعمه.الذيألاتجاههذايتزعزع

والاثارألتاريخنممااوسععلميلتقدمنتيجةقرننااوائل

يكنلمالقدماءاوودهمماكفواأدتظهرلقد.البحتهوالعلوم

فأرا!،.ادوات!معليهمفرضت!هاالتىالحدودلولاليرد

الضخمةموسوعتهفىبأركرغرأنفيلالكبيرالخرجمثلا

املتهشكسبيرفيجاءمماكثيراان"لشكسثيرمقدمات"

الخ...والناظرالمثلاتوانعدامالمسرحهندسة

الدرسةبيننشأت.ألتيللفروقأناخرونواكتشف

ألفنمصيرقررتوالتيالشماليةوالدرسةالايطالية

الزيتيةالاصباغاكتشاف.الىبالعمومتعوداوربافىاجيالا

،بتانيرسمواانوتابعيهيكلفانايسرمما،الشممالئ

فوقوأحداالتفاصيلاضافةطريقعنالطبيعةوينقلوأ

اصباغطبيعةأملتهاالتيالايطاليةأطريقةعكسعاى،ألاخر

فوقهاالرسمباعادةتسممحولابسرعةتجفألتيالتمبرأ

هذهأبتكارفقبل،البيانوعننقولذلكمثل.بسهولة

فظهور،الانامل،لاوتارهعبداالعازفكانالآلة

نعرفهماظهورسببوالعلوالطبقاتفىبتغايرهالبيانو

ألىعازفمنيخت!فالذيللقطعةالوسيقىبالتفسيرالان

القاماتفىمشابهاساسعلىنتائجونلاحط.عازف

.الكمانالىالجوزةمنبالانتقالالبغدلدية

مستأثرازالماالقديمالذهنيالنحىفانذلكومع

ح!تى"قيصريوليوبعى"نقرأكناأسابيعقبل.بالكثير

فاستوقفني،انطو-نىماركخطاببعدالشعبثورةبلغنا

اذهبوا"الجمهوريرددهاالتيالعباراتالىواشارزميل

النوافذ،،الاشيلءأقتلعوا،الصطباتاقتاعوا،بنارواتوا

:!الكرامأالمشتركين!لى

انا"لمكامعبم

ألعربي!الوسوعةهذهطبعمنانتهيناأنبعد

صلإرتالتيوالادبوألتاريخالجغرافيةفىالكبيرة

.جزءاعنتوينفى

استكممالصرورةالىالكريملشتركنظرنلفت

سيصبححيتممكنوقتباقرب،الباقيةالاجزاء

أررع57!ابأولمنابتدأءالواحدالجزءثمن

لا.لبنانيةليرأت

يروترار-ص،دردار:الئاشر



ل!أمؤ!تة--ص-سح!ححى-يرحححسص-

الكلابحتىلا..برءأيعود

اهثرءوماسكتتالرقود.!اأطالفلقده

روتجريمنعادماأيعود.لاان.عليمضىو

بطرفءـايزجر"فيروحالوجوذأرخبهماناصى

*****

زعودلنلاهالنعاجبعضهـخاهابمنت.بالأءس

تلر.حيتواا.تهبنااناهزجاجمنمنهاالبعضن،ع-وكانت

غداداوغ..صقيعمنبعضوعيون

جدمنسرعود"صنردالقطيعهضو

نريلاما.لحالراشد،السرىغذ

هـونولاالخظىصىدىو

**01لماالرعلىكأوتأجل،تموت،قبا!

برعض"اهنا!انت)***

اءاالعثجيراتبعضيستعيد،!هناالىجاءواليوم

اصمغاراحواليهار!!وويسهتريد،البعيداضبيهماحلإم

الطريقسفحفىيىنونرأ!ظر!اتولام ....اقداصوتلا

!!ممصنء

منشكسبيربهايتهكمحعباراتانهاعلى".-..شيءاي

هذهانابينانبدلاكانوعندها.والمورأتالفوغاء

من-للتخلصمسرحيةحيلةسوىبهايقصدلمالعثارات7

الممثلونفحملهاالمسمرحعلىالوجودةوالاثاثالمصطبات

السرح!.التاليللمشهدجاهزانظيفاللسرحوتركوا

بينعارياللمسرحويمتد!لستارةتنعدمحيث،القديم

لتبديلالحيلهذهيشتدعواانالسرحيينعلىكان،النظارة

لاعطاءمحاولةايان.الخ...-للقتلىجثثوحملالاثات

هىوذهنيةفلسفيةمدلولةوالمواقفالعبارات!ذهممل

الناقد.منشعوذة

وقوعهميكنولم،الفخهذامثلفىنقادنامعظموقعلقد

فعدم.الاصرارسثقمعجهلاكانبلصدفةمجرد

والموضوعالاسلوبءلىوتأثيرهاوالول!ائلبالادواتمعرفتهم

فاق7ئيسدرونجعلهمحرفةكلبتكنيكالتاموجهلفم

فىعندناالاذأعةدورالىاستمعوا.اخرولالهااوللا

العظيمالموسيقاريتدفقوهنا"الغربيةللموسيقىلمرحها

جميلربيغئمقمرةبليلةتذكرناهائلةأنسحانيةبتعابير

مجموعةالسمفونيةان؟أذلكيعنيماذا"....صحو

خاصةوقوإنينطبائعذاتمختلفةلات2منتصدراصوات

لماذا.معينشكلضمنمعينةعبارأتلتعوفتجتمع

نص

و!اؤص-------ح!-!!---

الأيديوولمسظ"الوجو.تظ"والبشر"ا

القصار)عباءت

مم!**أ،ه

دءصودلن!("عصاهمنطص

د!7فولرا!الاط-افلمقسد(

ارها؟تطال-اطالةد
وءأ

،تهقال!ودلمفاليومأالسنوتا

جموتولابدبثدصا

هالبيوتفياعخاكباغير/بد

جدار!علىومشردين

ناربغيريتدف!أون

ارضه)يستهءفالأرضا ،

.السقوففييربضوا"ءزهور

كانوا؟ادوعاما،اسواله-:إر

-بريصفاء.افداد.غمفوقالحجاربيو

.روهـ-لممصىعدا

نافالافضلوالاشكالالعباراتهذهالاذاعةتعرف

الوقت.قبلساعةنصفالبثعنوتنقطعالبرامجتختصر

وكيفمعينلرسمايمثرحكتبهأحدئالغقادظلذلكمثلى

السفسطة.منتامافصلافاستغرقفيهالحريةتلعب

فيقتولشهرياردراسةقرأنا(،داب"71مننيسمانعددوفى

...وعرفورعشواحبوشفابيضقد"بأنهالحكيم

عشرةالرابعةتجاوزممنفينامق."الطبيعةسرولدرك

هن،لشمتالنقطةان؟بعدالسرهذايعوفلممجمرهمن

الفص!لنبلغعندمانائماسيكونالجمهورانحالباي

يخشوانإؤلفااستطاعهلهيالنقطة.الاخير

وتعطلالجمهورتكهربواضطراماحدة،وتشويقادعابة

يذهبواانلنقادناالحلان؟بهالمحيطةبالجدراناحساسه

الحبالوتسحبالمناظركاتتحرككيفويدرسواالسرحالى

.العبارةهذهاوالحركةلهذهالجمهوريستجيبوكيف

وان.نصمتانفالافضلالجهودبهذاالقيامفىكسلنافا.ذأ

علىعندناالشعرفنقد.هنامفيداتباينالنايقدمالشعر

فىطويلةتقاليدلناانهووالسبب.طيبمستوى

وقافيةأوزانمنالشعريةوالوسائلالادولتدراسة

65-الصفحةعلي-التتمة



وارسلابالوداةفي

-03أـلصفحةعلىالمئشورتعمة-

كيمممم!!كنبح

الشعوزاولومعظمهميعرفونهانقادناكل.وقواعد

منعواصفتحت7الجمهوروانشدقصيدتيناوبقصيدة

نحتاجهللشعرفىنملكهماان.مرتيناومرةالضجيج

ومننا،بذلككفيلشكلاوالزمن.الاخرىالفنونفى

اكبر.بمجهودالزمنمسابقةنستطيعكبشو

مرممايستشفقد.الادبيالالتزامللىننتقلواخيرا

الموضوععلىالوسيلةبتسليطيتجريديانحواأنحوانني

لامالزوماوخل!أيمنوالادولتللاساليبوبعزلي

مسابقةمننحذرانعليناان.هذهغيروالحقيقة.تلتزم

انهاعلىتفكيرناكلانهكتالتيمعبللنشالفناوللفنالفن

هناكماكل".والدجاجةالبيضةبلغزشبيهآخرلغز

.الخاصقانونهامنهالكلفنيةوودسلأللواساليباشكال

فىكماالادبيالالتزامالفنانعلىيفرضقدالقانونهذل

يجعلهوقد،القصةفىكمااختياريايتركهوقدالسرح

عقيرتنانرفعانفقبلوعليه.العمارةفىكمامستحيلا

الستعملة.الوسيلةماهيةنفحصانعلينابالصياح

تصالا1مختلفةوثقافاتطبقاتمنبجمهورلاتصالهفالمسرح

علىحواراولكونه،ديمقراطيةالفنوناكمراصنحمباشرا

الفنوناقلاصبح،إؤلفاعنمستقليناشخاصلسان

لاالذيوالسرحي.وواقعيةموضوعيةواكثرهاذاتية

السرحعلةان.حقلهئينبغانيمكنلابالنتمعبلؤمن

قدرالناسيعيرالمشخصانقيادلهيتولىانههوالعربي

السرحولان.والحكيمشوقيوهما،الاهتماممنمليم

ما،لطرفينتصرأنمنللصمرحىبدلاكانالنزاععلىقائم

حقيقةللخيرانتصارهاصبحديمقراطيبفنقائماوباعتباره

الشعريبالعدلالعروفالاصطلاحولدطبعاوهكذا.لازمة

الالساسهذاعلى.المسرحيالادبخارجنستعملهلاالذى

الاجتماعيةللحاجةلاشرعياامراهنابالالتزاممطالثتناتكون

الفنونفىاما.وعملينظريفنياساسعلىبليوحسمب

ادأتانوالشفرةالفرشاة.اخرىقصةفهناكالتشكيلية

الكلماتتفصحكماالافصاحعنوعاجزتانمحدودتان

محلهويحتلهناالنزاعينعدموثانيا.والعبارات

بالخوفللنفستطهيرضالغروليس(نيهارمو)للانسجام

فلاصراروعليه.للطعيعةبتجميلابهاجهاوانماوالشفقة

وخهكللىسمياسميةمحاصرأتيلامىبان6لرسامعلى

مندينوالافبضعةأتقاصىانني.معاوماأسلةمهزلة

علريكنسكرسمسوىمطلقاشيءبلاللقيامحكومتي

كلىارهقثلقد.سنواتأربعلدةالمومفىساعالهنبثماني

اجتمالكمةاوسياسيةموعظةيجادامحاولاالدةههذطوالعقلى

نسمعذلكورغم.اوفقفلمالعارياتهذهاحدىفى

العربي.لرسام9علىشعرهفىلستنكركالجواهريشاعرأ

ذلكمع4البطةذنبصاادريولا"...بطةيرسغ"ان

العمارةفمنعننتحدثعندماومننل،جدليةهبافللنقطة

قلا؟.خوافةالفنيالالتزاممنالمعماهـكجعلادوأتنرى

دعمدة3منزوجااستعمللانهمعماراينمقدشخصاسمعنا

فىنترددا،فيجبموعظةعلىتتطويلاالتيللكورنتية

وعكذ؟.الخبولينمستشفىفىالشخصهذاوضع

الاعترافعلىيرغمونللفنالفنجماعةحتىنجدفبينما

الى.وايلداوسكارامامهمحتىويضطرالمسرحفىبالالتزلم

2السيدةمروحة"و"المثاليكالزوج"مسرحيانهختم

فىتنعكسالمسألةنخد،واضحاجتماعيبدرس"وندرمير

دفكرونللشعبالمفنجماعةحتىفنرى،وللزخرفةالعمارة

ملايينبعثرةالىالرودنحتىويضطرفق!بالجمال

علىتزيدلانراحيفىالزراعيالهرجانعماراتفىالروبلات

عقيمة.باذخةزخارت

الم!عتعملة.الوصيلةعلىماحدالىقفيتواذنالالتزامان

استطعناكلماحدودعاتحديمنيمنعنالاطبعاوهذا

نحنلنابالمنسبةجداحساسةالسألةولكن.سبيلااليه

يرقصفكما.الادبيكاريخناهوالفنيتاريخناان-.العرب

أدباامةاننا.للشعرالعربيطربللرسمالفرنسيون

ماجرهبىأيناواذ.ادبيةمقاييسكلهاالحياةفىومقاييسنا

علىيجرهقدممانحلىرانيجبالسياس!ةحياتناعلىذلك

ثفنرنتفسيريحاولونإلادباعانفاللااح!.الفنيةحياتنا

قصححةللسمفون!ةفيجدونادبيةبمقاييسدائماألاخرى

دأبفافاذا.سحفتافىنجدهماخ!ر7الى،معنىالصورةوفى

وقعلقد.شبابناامكانياتكلفسنخنقللحالهذامحلى

التصويركيمجدهمطفحعندمامعاكسةبحالةالفرنسعيون

قىوثابعيهبودليرمحاولةان.بهيوديفكادادبهمكللى

سارلقد.عثابعيدةيخروالكلياتللحروفالوانيجاد

للقثونالظلسيرالاحيانمنكعيرفىالفرنسيلادب

نابعدالادبفىوالسرياليةالانطباعةفظهرت،لتشكيلية

ياهناكيكنلمللفرنسيينفبالنسبة.الرسمفىعهرت

نحناما.والشبابالراهقةاجتازادبهملانوذلك،خطر

.المخاضفىولنماالطفولةفىولاالراهقةئليستشفنوننا

الادب-العجورشيخناثعنتاتمنالمولودبهلىانلنرفق



أصببنأثاصز!صمبعا-المزمنهبهذأحسبفيخففمماان.الصىبي

ا!امشحهالشحبر.رد.رةا)تاقرب!و،الاقلىعلىالقديم

!-مفها،كك!صباتفاالويفهـمرءلم!فاولكن.الذهنية

:الإسئل"!ذهصنأكثريضايرقهملاالفنانون

الغؤىهب!لى؟!طالمفتبهتباهبا.صز؟.مشهسوور،سبأ؟ننبصدماذا

صحيمب؟

أ:إ-حي!-ةاخزامالإليسحتإطاممقللفرورذمن!لولكن

المعبمبعءلىأثرادلأساتببصجىدفىينزوهزقد؟الموضوعية

منلإ-لنبعب.ا)ووتتزمنرر"فىانبنصالي،اأعقدسنبهنسه*ابلغ

ليؤديالو.-قيةإجبالاساتطورأنقرونمفذافلاطون

تنااء-هـمتفنفمز"هنزد.الاجتكل،عيننالاصواًثز!تفبورالى

أدساليبإتبؤحبهشبدزلاساهبلتزهب.هناسصالسعتسمانسنبنفإيمب

لسبيأب.ل!اتبتصاععس"ليسبظائفقاروت،هنفهوبصسفتهبا،سسعنة

لإحمزضصتبتبينتبكش-*عنيمبخلصهباثن.اصمافهااستسزناهالى

النتائجصتنص،تبلصهتب.ال-سهمالء.بمإافوتالهبائإنالنسصوس.هنزا

تبماكلستالصماتبتإإلاساعببهنناظمبونبقبلتص!صبتالتهب

للتبتبؤبنباتفا،هبكتباثهغلى.زنجصعباًثننشمنفيعبلااننا؟علمز

تبصالتبفشبلسجسمص!،ئتبالتبتفكاولالزرتزالتسزعبنبلهب،تظنبعبلم

الصتببس"التبؤنينبئبانصتبأمبصسبإبدعبأثزاسمننقيلزترصينفد

ؤعبيهبفحى،ب،تاثبشخشلممافطحيثوسصبالصبنبسانسننيننللنفنيسنف

الثبننبلسي.اليناحوفى

بينتفروالهبثيرالهبمعتس!لسساسامحياعبنزنسإفماكنبيىأاننا

نأمنامكرامنونافىوه!،والجتكلحوالادواتا،ساليب

وينعسسبفرأسهيتبكصبالثبءثزالنانبداثن.با-نبيقنتفيسباان

اتبباب-،األىليإخفسعولاقاممبدمتبلنفسهيسنبصهماوراء

الالسلرلسحونبصشغزاالصتبالصأأبثإوسا.4أتعابيسنبيسبوالخفايا

اًمصيالهتلاخقدمنتبجةقأم!لى:ذكرناهالذيالغوطبى

ما،السماولي"نظرلي-هاابرأزفىاليهالكنيسةلحاجةنتيجة

ألعاسنبيصزسس11لصههصبرنتشيبةشسثالهتثبسيالتنبسنماؤث

اسس!!ص--"لتنهصبهبزصهيبةسبثذلسسككزأتبلم،ا،حتبينه

دفإءشتب؟كذلصعن،نصعسينزالرنبصللأننبسس"وسنشفنبالفتحنبينبسن

ثبت!وبالصشفالسمشحلصسسعبرفاكامب:نتساءثصانهناالثبصس

تباتنوالسسرذللاصمتسنإامبممالكثرسنفىألوالإتبنبنفلاحهلى

نصبرحي:اقوسبانني؟الصببةهمنهتتإلتإالتيئاللبمبسنينب

المسىشصصية-الإحسصؤب،ثشتنتحساويعباتز-النتنفعصفتتزصسبت!ب

حصسىتسترعىتتباهبلا(اللضزصهإافنصتبرننننأمثلةشبهـب)

صجىىدفىالدينعبوالتساسيوالمتبدألسصرهسناأماتزانتباسسغس

علىىثبتهسلبرصساًلأبينلاسبواننا-أفعبتفونصعب.وؤستسعبانفنرافثب

دجما!4رسمجملرملجوأدلاناللحلطو.إليارسفاؤمصببهم

ولاتهنوألا:بتل!اليهاينظرجائصاشحاذايرسمولم

تطعىملندجاجةجانبالىشحاذفصورذ...تحزنوا

عقلهمنتنازكضاتجعلولا،حالبافيا)شارع!الشحاذين

عادل!الظالمتقلبلنانها...أيضاحالبايدجاجتبا

فرنعسفتباربملانوابعبلل!تإغبستلصبصبهصب.معبلصاالعبائهبهبلا

ناهووغيرهتبتبادبهنمبالبامبنسمتمبيتبماان.الهبسام

بعباًتدصلمواسلتبتزلتتبليدأمكاأجاتتباصسمصبأصبصباتهيسسمبى

تبأيصتعصدمتفاصب.حشاتفامبلماتلعببعبيعبلسيعبعبتبحصستب
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