
1!ضيىالؤطرربيلمخما-فىالذتخماكلا

النشر.دور،الضءإرركأالمكضيات

...الفكرىالانتاحلمحآ!س!ا
تراح-)ض-م"كف-ا!روعرضالاسنوعهـذاهـ-بورمام

وتطيبقصالاكأابتنتصجيعامخهافةجوائروعالالب!لاهدوالوفعالجمعيهالكئاباصدقاءجممعيمه

القه،متنويالذينشاطهافيعبب!ةالجهتلقىانفيكبيرواملئا***

صصلةلهاالتيالحكومةوزاراتوتشريم،الفكريةالاوساطتأييد،بهالتسليةاسبابمختلفمنخطرةمئافسةلبنانفيالكتابيعاني

والسياحة.4والهوجهبالثقافةاراءليفالنتقوقرمنيعانيكما،ربومبعديوماانتشاراتردادالتي

اىالنأالبهان"لكتاباصىرقاءصمعبةمنحاءناوقد،القمعلىواتافه،المغمورع"ىورارض!طغيانمنويعا؟ي،الترجمة

.-..7.؟لخالدعلىوالاني

فيال!إباصدؤاءكأجمعهبهتحتفلالذيالكضابابوعبمناسبةبل،يخفولم،نجوقفلم،لكذمنبالرءم!،النشرسيلانعلى

متؤء!انكل-ةالجهؤررت،ال!ادمالثانيتشرين26-21بينلبئانفكليبطابعلبئانطبعانهحضى،عجيبحدالىويتدققيغزرانه

الاتية:الماليةالجو(ئزفيها.نورعمبارياتوروعتو-ساالاشج،ركثرةعاى،شجرةليساليومفلبنان،مرموق

أضرةآلافخمسةقيدءها،الج!هوريةرئيمسفخامةجائزة-امابفدر،والملاهيالفنادقوؤوةغك-،فندؤاوليس،قيه

فىتهء-البئانيلادوبوتمنح،الوطنيةالتربيةوزارةتقدمهالبنانية...مكتبةهو

العربية.بالغةالجيد(لوافر!الاف،جج،دهموفرة،اتاج،مبز&دةالفكررجالرنجذيها(لننينجةالمكوهذه

اعفاذة،&---رةالاؤ!ثلاثةؤصمضها،الوطنيالتوحصهحائزة-2،كأوقيمسموالتودادوتشجيععئايةالىالحاجةامىفي،وسصهم

............الحضاري.التطورفيكبيردورمنالعالمفيبالكظيؤديهماولتؤدي

موضوعف-ك!كلواثطكتابلافضلوتمنحو(لانباءالارنمادوزارةتقدمها

بعديئشرلماو.6!اعامنشر،اوطئياالتوجهيدهير،الثقاوكأعريقلبادبالس!بهالحيويرلآالحاجةلمهذهوتلبية

هـنصلةببالكظتربطهمهمنعدداج!مع،؟لرفيعللفكرموطنابنوه
رقدموصا.،بىضاذيةليرةالفؤصه"ها:الادبيةالدراسةجائزة-3

را"إفةموضوعةادسةدراسةلافضلوتمنحصدححورجالاستاذتخدمجمعيةانشماءفيو"داولوا،القراءةاوالئشر(والطئيفصلات

.......!مرلهـاوانتشوا"الكتاباصدؤاءجمعية"فكانت،لبنانفيالكظب
0691(-5891)الاخيرةالتللأتالسنواتفيلبئانفيثستبيةا

لام-اءاحدوسيرة؟لادبوتاريرغالادبيالئقدنطاقهافيويدخل.الاساسيالقانوربوصعاليهاعهدوالجنة

الاد!انتخب،الحاصرونءايهوافقالذيالقانونهذااساسوعلى

مرحلةاعداريتولىاادارإمجلساالاولىالجلساتفياشتركواالذين

وكلدمها،لبنانيةليرةالفقيو؟!ا:الاقتصاديالبحثجائزة-04عملهامرططووضع،الجمعيةانطلاق

الابنازيمالاقتصادفيبحثلافضلوتمنح،عسافتوقيق(ذالاست:منالمجلسىهذاتألفوقد

السنواتفياللغاتمنلغةبايةلبنانيباحثوضعهالعربياوزريقفسطنطينالدكتور،الرئيس

رنجشر.لمامتئرل!واءالاخيرةالثلاثفروخعمرالدكور:الرئيرنائب

الاستاديقدمها،لبئانيةليرةالففيمتها،العلومجائزة-5ابراهيمفارساميايالسيدة:السرامينة

باللغةنشر"المبسطالعام!"فيكتابلافضلوتمنح،شماسشكريعثمانبهيجالاستاذ:الصندوقامين

.الاخيرةالثلاث؟لسنواتفيالعربيةالدينعزابونجلاالدكنورة

:المباراةتذروط-قرطاسودادالسيدة

روقلفاتهمترثييحفىالراءجونيرسل*شيبوبينىجريدادفيلطالسميدة

الاولىالجا!زةكلاعدا)الجوائزلاحدىصيدحجورجالاستاذ

؟لفالممنكتء،نجبن(تقديراتمعحالتيبرالتطنرر؟وومن؟درلمسسهيلالدكتور

الجمعية:عضوالىجبرجميلالدكأور

الم!لأ)يبئالعامدار:عثمانبهيجالسد!(الاداب))!حريرررئال!ةزءرصالريحانبىالبرتالاستاذ

ريروت،سور؟شارعم-ابرأىاص!رىمرةقوصحالىإساعاسعدابواحمدالاستاد

8501ب.صالافىبلمءمهإلاتمن!13!افيفيثسلا!بوعبررزامجااسىالمجهذاوضعوقد

الىتسلممحا!ك-خ!،ىؤجبوغدالحمع-*قىوج،ةءن.بعبرلاالمرالمهايىورلصطئلفسينش!منثلاخ!رالثكفييقام.

لسريرص5؟00000"..هـ--!هاءمحابلايارمولازظر!!.الكتاباسبوعيدعىالثاني.

مىقرحوصللظ!،.691لالالاولملامفةوحا،جالوا!،والرشائلا!الاتبر"صداالاتيةالمؤسساتوستشضرك

.م..و(لضهه-ءحوالردلامناقض-ةدائما!-مةبهتسمحالذيعلالنحوالالسبوع

بناء،الكت،باصدقاعل!همية)جق*((الاداب))تاصؤ!4الذيالمدأانلا!اءودعوةخاببالكاحتفاء،منهاكل

لاانابواززاحدىلجنةقيصيةعةى!بحرركأا!ازهاهوهذا.اهـدفي:منهالجب

ابحاثاهابمتمعحالممممتوىلجالعاحمبماذالمنتنعو1.ألتعبير،(دتافزيرون،الأذاعة،الصحافة

زريقؤسطنطن:..ارء1،العامةالمكنبات،المدارس،السينما لجمعيهليس
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1!ضبيالؤطىفيا!ما-فىا!ماكل
العامادال"-لانإصجحلمملكنه..أءدبربئاا(ممرص"،تبعضبربئدم

..ارثبءرحضىضعيفةكانتجةالمسرحعدتهولاناولامهاقوىكان!ءاالج!وص!ى!رصجسا

المئظغصسينمنطبةقىنئدأت.691-4591المدة!دهصلالوؤكب

منرؤعتوالكتبوالمدارسالجامعاتان.يومءنإوماتزدادبدأتالشمال!ؤاجممالا

دديهسمظ!رت.اطذاعةغهلمءءنيصدونفبداواالبعضتمستويادءقن!-قىفيا"-رحوا..((العادهـولى))

..ال!اءدةالبورجوازيةالطبقةبازديادازدادتجد،لمظاصضياجاتصبحيالدينمحييالادابلمراسل

واتسعت.النسعبوبينلممينوالمتعالمثقفينبينانقساميحدثوبدا

..الفارغةوتمثيليازهاالسطحيةبرامجهافيماضيةوالاذاعةالهوة

لمل!نقفينبرنامجاؤأحدثتالقاهرةاداعة(لخاجةلهذهتنبهمناولوكانهـنليس،حءويةالادبصورواكثرالمعالمؤنوناعرقالمسرح

..طررقهافيماضيةفانهااذاءتنااء،إ!ولراحتؤاستراحتثانياالمسرحبروجدلمواذا..ضرورةهوبلالاجتماعيةالمولسساتكماليات

مما..الديرنوعلاءوجحازواسوابيالس!حرةمسرصياتاذاءقىطربربئ،الماضسيالقرنمئضصففي،المسرحيةالمحاولاتاولىةانتراثئافي

..الفنيمحسهوترهيفوتعليمهالث.عبقيءمةفياتجاهكلضدهووؤ-د،لثئانيناوسوررينكانواالمسرحروادان.عنرنامنبدات

لهذاصإضمعانهبدولا-مبروكالف-تليفزيونلديئاصاروقد!مأظحتالارسحؤاطيةوالطبقةابىلأكلتهبلاتلانمصر(لى(ز"قي(وا

.الابح!51بهتقطعتبينمامصرفيالمسرحواستمر،ضماؤكأاثئرررقمورد

احترفتمحليةؤرقمسرحيةالاستقلالنشأتء"دوفي.عئدناالاسباب

للفنونمديريةفيهاوالسستالئقافةوزارةانشئتئتالوصدةبوردالسع-هـيوبسيرفتحياللطلميفعبدامثالاؤرادهامنوذبعالتمثيل

الاسماءكلللوز(رةالمسرحىبالف-"ادارةضمتوؤ!:المسرعومئها-!موووت:،-طىبرروةهدونوءانوا.ونجر!3-..المعهـرماويومو!ى

علىالغنونيةمديررئببسكيلاليابراهيمالدكنوروعمر.الىدكرالانفةاءمو-ووارفيةضاقواةالىررقكسبير!مهممشرفينوكانوا،فقط

للشعبويقرءون.المحترؤونبهيمعملاثمبيللمسرحقسماحداثمخبيالمسرحوكلشيءفيالؤنمنليستضاحكةممرحياتبتقدرم

التسهيةصمحت؟ذاالمثقفسحللم!وشم..ويشاءليشماقونماةوبداهخاطرهبسسعةشهرتهاكتسبفتحياللطيفعبدانيعلمون

درسقرفهوالدكتور.الصثانرفيقتور3الدالىرئاستهواسندتت!ورهلم.علاتهعلىالؤنهدافشجعتالاداعةجاءتوقد!نكتته

كهاو"رحبالىلفسهالوقتفياوونرثمول!"الحقوقال-ءوربونفي!،ىفساعدتخاماالجمهورالىؤلحمتهبلتصقلهولمتهدبهو!*

نامالكهـئه،تعيينهبدايةفيل*هـصولهااكأروفد.المئقؤينا!واةءلىكانت.شيءيصلحهلاافساداالشصعبعندالفنن-الذوقافساد

علىمسرحانشصاءفيالمثقفالجمهوراملاصبحصلإىبراكسمااصرجالمحاية..فيمغرقةبلهجةوتقدم؟ماغيالاجالنق!دءاىتقومالموضوء(ت

وحد.بثها.فديمهاالمسرصياتاروعفيهتقدمعالميكسننوىهـصوكل..نجاحهامصمدروهزرا،الشعبلمحياةكاربركاتيراكانت

مسلحاالثقاةةوزارةفيالمسرحادارةعلىرفهقتور3الدهبطوفكر-خاصةرمضانلياليفي-دمشقاذاعةالىالاستماعجرب

ا،سرحية،نصوصفيالحركةتمئلءلىوموهءقىواسعكأ"سرحيةبثقافةراش!.."كاملام"لى،جةفي(لمءصطنعةوهلرخاوةالممطوظالصوت

المواهباكتشماففيدقيقوحسن،ا،سرحيةالطثيراتبدقائقوعلميقربماالحالهذهرامتوفد..المملثينبينشعبيةشخصبية

يضاف..ذئ!رةوطلابمرتزفةمنالمزيفينعنالحقيقيينالموهوبينوفرزان-مىوهوبفئانوهو-خلقيأكرمفيهاحاول،سنواتعشرمن

------.ا؟نجى.لم...-..ز-.-!-.---.*..في!-.--.----:-ء؟.؟-..4.-3+!--ء.!-.+حم*-!..د!-س...*3-ءب

+:+.7.!.!.طضولكضكهض!نهححضط!+!حه!ك!كغقي!.!.+..ة..3001!؟+.لى*حم!2-...+..بفي.مم!!*.:..!بهج!س.+خم!يدبز+ةرزا-.!غمص..نر؟:س.+،ءد!بر+ا!-....!
".؟!!:..."-.7.!..++و،....!-009مم!.-(..د-ات!!.،3.+د.-..-.!د"9!ففص.:..-.-."د،.بر:+لهـ-.كم..،

03*!ىفئ+حم!..ءلم:ى

؟..،!ح!ض؟عخحثه!+!-.-++-!.قفبهغ!ض!\..لا!!ك!"!*!.!000001!...--./!،01!.....-"..

!!؟**."؟.".7س+-!!8!نربه!.--."خ!؟.:.!خ.+!"+ص.ث!!*ح!!ي..!*4-:-آا"...::.-،+-..!

د+...س!.:حس/س....!-،س-.!.؟+."*يه!طهرحم!!جمو!يم!لمجه!ءل!د.0،07!!-.ط.!:"ء

..+.لد"!م!!3

يرت.،7.لم!*..-د6+.6"

2*لمعلحلأ+نن.بم!!ئهص+.خكل!!،.9(،00د!..؟!ك!س!!.

...:ش.2-.كا+آ+-!7ت.ة!!،+.نج.!-+!!-،!9!؟"-+-ء!...
+..س9ول!+.ى*..ع-.ءأ..-؟+7.طغط++..؟-+:.+:.+*كي!وب!!!إ!--لاخ-حم!لم-"ابر

و!سبك!3بز"..لحى-لى.+

!.9؟ء-؟

ول!غ؟!-آس!سول؟..د!د.8-.ممني.قى02.ك!-لم-9!كاأ.+4

9"عد!لاءمة-؟:..!.!!!
7-لح00!-جأ+!،

"-،."؟..!:!-برقياس.."*حمبمإ.+س-

ءذ-"كا.حيمة..؟.-؟+..

خ.س!.غ"ب..!..!؟ف-/+!...7-!ك!7.دكا!-

!ف3.لا-+كا!؟-؟!ز-!.!.-في!!

مغ-ء(،،!+*:..+.ع!بئ..!!أ:!!!.."-.بر"--../

لا2-..+7:.-ف.بط!عث!،هـب!.!-1-دى-!قى/!!ب.بز.-+!:"ير!ج!..-:+/يم.لا"!خ.7لم..1.+000

..09خ(3!قيفي.0001:-.؟+.لأ!!++!9ص7ءك!ش!!.
لا!3!ت+"!!.كأ-ك!إز!جبئ.-ك!"!!جيم"ط"؟ت!2+ ..د..+..+ءج

!جح!.!ء!!.".؟!!،.!لا-!.كا+!م-د+

ء9ئمإ..هـ،دف!!-.!..+9.*-.ء..ة!"؟؟-:-

--:لىب!-+.،.".أ!2-+.س!؟.كا-،!!"؟.+.لا

..ش.صه!ص!!-؟قى+برتر.!!.+.+..+.!-؟!.-/ء./-

..09!-03"!؟.!!!+ول.ديئبزء!-:،09ب-شط!لمءفيس!س+-!ا.

كاس304002:في+دد.ص؟..بز!2.إ!د+.9++د؟كل!!"؟جلث!؟؟-سجص!كاقيبمى-!ح-؟.!كل!"

ال!مهوريحيونو!-نرساجورا3برامدحيةيرقىرهافيالثقافةوزارةؤرؤقىاعه-اءبعص

73



الؤءش!-"!ضلمحأ!ما-فى.ميفىاالمختماكل

-لكن..براكساويهـسجنالسلطة.علىهيرونموسالقائدقيستوني"تشبللخلقوحماسةالتنفيذفيوعنادالرايفيجرأةذلكالى

تسدتحيليريدبمالمطالبة1حريةللثمسبعهدهافيا"تاحتالتيبراكساعملهبدأوؤد.العملفيالاشيءكلفيزهدمع،الثوريينحماسة

..للحريةرءزالىوطالبات،-االجامعةطلابمن(فرادهااكثراشقىمسرحيةفرقةنجنأليف

الجنة.منالصروج،)مسرصيةايضماالصبانالدكنوراخرجوؤدولم،والفهمالتوجبهسهلةخامامادةيديمهبيئضمنوبذلمك

"لعادلون1"ثم،الحكيملتوفيقإض-،اتعاونؤدكانوان،السابقة.نجاربهاحسبقسماتهاتتصلب

هـ4مسرحي!ةاولواخرج.القداصالمملثينمنالجيدةالعناصرمع

-..الهاوير!اتالممثلاتفاذا.الحكيمنوفق.تأليفمنبراكساجوارا

لاهـ-وترحمةكامواليرتاليفمن(الصادلود)مسرحيه(1)00.0
...-....نر.،ليراهـ"يفوقفيبرا!تمثواذاه،دئ"واصواتثابت4بقدمالمسرحعاىيرقفن

خاءذاعضاتج!معلحلمةوراحواوول!احتدىلعلملحزللملاييننىتراكىلمنظمةتالم!رلمحوهابرلمةوكان،المسرجبةابطالرحركةتمثلهوحسنالمخرجخيالبفضلالنص

...........10001لشخصيةخلهةهوالمم!-حنرالخيالوسعةبالذكاءلهشهدعمل.اكبر

الاليصر.عم..لكيبرلرووةالمل!تنادموصيفةمجردالمسرحيةاصلفيفهي"السركاتمة"

ايفى،نالشاعريتطوعاذ.طبيعتهعلىالامريجريائبدءفيكنب.للمسرحيةفهمهبحسبطورهالكنه.قراغهاساعاتفي

فوانوؤء.؟لكسيرديفهويكونالدوقعربةعاىقنبةلالقاءكالياببيفاكأصاجفيافكربداتعندما":(لمسرحيةعن؟لصبانرفيقالدكتور

دوبىوتدورااماا"مةاهذهتنفيذسبيلفيلاهبةحماسةالاتنانولىظهـرسعانولكن.فيها؟لكوميدياعناصرابرازالاولهعيكان،براكسا

اكوددوعدمبالث،تفتوصيهكاليلإيفالشاعرمعحبعلىكونفانهاامالهالهاررر!عمتاليالمراةهذهحياةفيالمماساةخطوظنيتبينتما

بسقاله:الاسفمنوتكتفي.حبالهفيسقطتكبيراثمركا

القنبلة؟القاءطلبتلم-دورامناكبراطلأمهـاكانتامراةكلماساةهيبراكسامأساةان"لا

نسهماندونألارهابيالعملعننتكلمانالممكنامن-كالياييفامراةكونهانسيانفىترغب(لتي؟لمراةمشهلةانها.العمليةطاقتها

رفيقوهو،فيدورفستيبانيصطدمالاثناءهذهوفي؟بالفعلفيهماردوكوثرمثلتوقد".تكونهانيمكنهالاشيئا..اخرشيئالتكون

لهويبديبالثاعريصطدم،جديدمنبالمخليةوالتحقالسجنمنفرعنحوريارليتانحينفي،انوثتهاعنتخلتالتيالمراـة،براكسادور

..والجمالالروعةفيايةالحياةانيرىاكصاعرانذاك،ازلرا،5تغازلؤكانت،انوثتهاعلىحافظتاتيالمراة..الوصيفةلورمثلت

الوب-"هوستيبانانحينفيالطغيانعلىيحقدورلكاجلومن،لبراكساالثانيالوجهقهي،الانثويةبطريقتهامنهموتتقربالجميع

فوقهوالذيالعرربلالحياةيحبلاحاقداله.للثورةالقاسييحلملموحيوير"ورقةسحر(المسرحيةعلىوجورهااضفىوبذلك

ينفذاندونيعودثم.القنبلةليلقيكاليايبيفويذهب..الحياة!بهاتكونانالحكيمتوفيق

ضميره.وأخويهابناهماطفلينالدوقعربةفيوجدالهذاك.مهمته-لامسرحيةالخاصفهمهرغم-انذاكرفيقالدكتوراستطاعوقد

المنظمةاعضاءليسنشيريعودوهو.بريئينطغلينقتلعلىيطاوءلا.السياسيينايديبينتتخبطالتيالدولةماساةيبرزان

غيرسبيلاسلكتاذاشرفهاتفقدالثورةانيرىفهوذلكفي.!.؟!..لا-!سس

قتلفعؤلدستساناما.دلكفيفوالوفدورآوتؤيده،ائساكية-.......+*بز:.ء؟..غ.+ت-.فيلمح!،.

.........ع.-.9.!!ح!"..

ناتعتزميومالثورةولان.جوعايموتونالاطفالمنكثيرالانالطفلين90000..!.+00،....+.2.

لكنللثورةمباحشيءكلان.العالمتسودسوفالاطفالتنسى!لأ!03!!.....+.......أ!.عإ.

سوف!بالهويعلنابشرفيناقصالاطفالقننلبانيرمرصكال!بايري!.!إ؟؟ء).!!..:".....::..+.خفييه!ثصشلا...!..!+ص+؟*

لنصسفالحمحعويشصر.الشرفعنانسلختاذافمماللثورة،*ضكر:*2:ة،2!نر.-.لم2!ء
،.......س!د:.-د!"".*د؟7+...++!به!ممم+بر،!3؟.؟.!!+..أ؟*ى!لمح!.لمع..طبم+..سروعخ!!.

ائفسهـ3معرضبنحياتهملكلمراطريناللو!(غت!بالويؤحلونالثورة.!+...س...؟؟س3!.لأد:لأشك!*-!....ة+-..+!+!-
..ح!؟"ب!!في::+بهم!د؟+جم!هبم".؟..!!.+-.!بم:3!مح!ب

للمراقبة.يومبنطيلة....ط!!د+د.دا.خد+..!+2..!ص+2؟!ا...سفيفي.!؟!

+-كف!!-+به!....++!..تد.:!

لكدط.اصرىمرهالكببرالدوقمروربموعدالنائرونو.بعلميومانيمر،!صولفيبئ.+في!يئلم++ء.

ع!ىالامر.)ملبانالمنظمةافرادمنقردلكلاتاحا؟ليومينهدين...!!؟*:د.ولك!!"+!.!:

رجلقتليعلىمالدمالهيعلممالشاعر.عملهخطورةويعركوجوهه...!بهلا.لإور+!!!.%-ح!..لا

امارديفهفوانوف،نالطغياالرجليمثلانهذ.لكنهيرخبتعلىموقفهلا.!!خ!..ير؟:س.!!.لا+-.خ!في8بروذللا

!هـعىالحزبفروعمناحرفرعالىنقلهويطلبو.بجبنقواهفتحور.:.دح!+نجي!9:؟....!غبر.؟قي!غء---،+.،4*حمض

فتحسىدورااما.عنهبدلاويتطوعبذلكالخليةرئيساننكوف.ف."..إ؟"%+-س!ق+أ.بخ!.!.!

ء-!نهالي!+كم7ة؟!ك!+حي3؟،.لا الناسسعةعلىيحبهابانوتتمئىكالياييفحبيبهات!دسوفبانها.!!.!!9،.،.+

شبابهاعلىوتتاسف..و(لحزبالعدليحبكمايحبهاانلااجمعبن،-2ئمأ!علأ-بننجي!قى؟آ!بخ:+"...+.

الثابتالحبهدا"لهاحبهعنيختلفلالهحبهابانومحسفالذاوي-؟.إ++2+.:!.!!يمت.!قي!ا؟-+

حبيبييا؟تذكر.والسجونالعدالةوبينبينهيتميزلاالليالجامد..-لأعإ.)+بز!عإ؟سعلأشش؟إ.يمبر+؟

ليسئثابد!ارشتافثمةئحنفنحنلولانفتأومنئمالاألعالمضلصيفاثسمنا.:.كمغ؟؟!بر+إ-.ت22في!*+بشأ7.ح!*؟ددإل!!!

هومابكلفرديهوماكلالثودينفسفييختلطوبذ!."لنا.."-.!.؟

فيكالياييفويذهب..مكانالثورينفسفيللانانيةليس.جماعي.بركسمسر-؟ةفيللملمكةزوج3د،رهيمثلوهوماويالعكرموسى

حوادثها.عرضالىبللمسرحية1تهحليلالى.نقصدلم)1(..(لمطاطيوجههملاءمحبوضوحوترى
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--حض.---ست!ت!
1!ضيىالؤطورءفيالمه!ما-فى!ر.!

السجن.وتودعهالشرطةعليهوتقبضالقنبلةفيلقيلشسبهحبهسبيل
غ--...؟2+09./0..+..:؟.+لا..:+:س.....-رالعفوويعدهالمنظمةسرعلىالشرطةرئيسيراودهالسجنوفي

07*سجم!؟+بل!حمما!ز،!!!!لا+!+د..!..+!....-+..:.صميرهتستثيرلكنها،الهدفلنفسالكبيرهالدوقةتا.نيثم،فيرفص

د؟.:..9......بئ.نمي!؟.....!!؟أ...أ...بهالحقتهالذيالادىيعفرلهابهحتىتزالوماجريمةعملهبانوتقئغه

...+.:!.:..003!!:00....لى...؟نسبيلقيوالقتلللاجرآمدفعوهحتىادوهلقد.وطبقشهاهي

-شع!...شغع،++."-ا.إ:ةغعبخ%/أ.."في.!!...س..كو!الاشاعاتفيشناقشونرفاقمه.محتمعنلرىالخامسالفصلوفي !."*!.+2ىفى.-..!!.ةا..--.....بطلمهموا!يرصىبراءلهعلى!حالمحط

.!!--ر!ء!كنر..بر.+

بانقبولهوعنلادوقةكالعادفمقابلةعنالشرطةمديرروجهاالتى

.+!+ب2برس.ا،-يرونلاحلكني،الانباءبصحةيشكونانهم.(لثوارباساريعترف

.نر..ميخس؟؟/بز4في؟..؟ةإ.++لأ؟.."ع!.؟وترىتحبهان..دور(حينفي.باروامهالالمبدئهثبالهعلىليرهانا

يريدمنيقابلانحمهمنفانذلكعداوقيما،يحونانيمكن!لانه

.*:.!...+*+:غني+!.غع!:.باستشهادهحريتهفاشترىبالمنظمةمرتبطاكانلقد.يسعاءماوبرفغل

؟،؟........4+!؟3.!:+!ور+؟-3:س%:.ا.3.+.+*.س!،.-.+++!.مكالهياخذبانمطالباحماسهمسترد(فوالوفيعودذلك؟ثئاءوفي

!!لا.+قي....بر+01.؟؟"،.-.لا.ج."ا؟..!+ش*7:.رر-+!.!+:...+..-.-...+.ستبانيدخلذلكالناءوفي.ببطولتهأعلىمعلاضربكاليابرج!لان

"..:.فني!..في!بما.حبئ!؟*...9..!++.ولد...2

102.لإ/تجعغعغش..غعغا.متنفجر.موتهيعنيانماخياننهوعدم.يخنلمكالياليفانمعلنا

.!.....-!...عغ"ترءننغع،؟..+93ثه..+!.!.. ..:لم.لا.رامقتوصعيرةكبيرةكلعنستيبانتسالولمصيدورااحزان

خ!....9!ول؟!فمواله.سعيداكانوفدبد!الهترىواحيرا..اعدامهعملية

لمير،.!ح!9".ء+0101..!+.ة..الحياةمعالسعادةرفضقددامماالموتمعالسعادةتلقى

..!:2...فيفيع!..-..نئكوفودطال!ستيعانمرة.دل!ن...ولاولالتالمةالمنالسةفىحقها +في.!،عغ.3.مى..العبلهرمي.يكورارمطالمهسدصلمباكيهلرلعيالعهايهومى

-!م،!.....يرممىبانالمنظمةكليس

..تشبهنيالانفانها،اقبل:ستيبان

..جورابراكساالملكةبدورق!بامهااثناءماردوكوثرللنأسحبكلتذيبمر(رةالىالشخصيةالاحزانتتحولوبذلك

*انهي..وحيدةامنيةسوى؟لثائرذفسفيتبقىو!.والحياة

وصوتهباستمرارتعملاناللتانويداهالحركةالكثيرتا،وعيناهالمعبر..سبيلهافييموتبانفكرتهصعيدالى.برتفع

كل..وفهمهاالنفسميةالحالاتتقمصفيومرونته(لنقي-الجهوري

المسسرحيرملأانه.الممثلينكبارمصط!الىبهيرقىاناستطاعذلك،الفروسي.الانسانيالجانبتمثلكالياييفالشاعرشخصيةان

؟نت:لهاقالحيندورافيصيحتهان.بحالاتهالمتفرجينويعديمعنىتمامافهموؤد.داووديعقوببتمثيلهاقاموقد.الثويةمن

لخاتمةانقاداكانت.السياطاثارليريهاقميصهوتمزلىقه.تحتقريننيالاطفالمنقرسا.بريئنا،هامساكان.تامهبعفويةفأداه،دوره

.لدورا(لموثروداعهب!ث،ليغتالكاليابيفذهبحينالثالثالفصل،بالعاطفةمليئادافئاصوز4كانا!طفالمنتحدثوحين.انفعلاذ؟

بطيء؟اردالفصلهذ؟ان؟ذا.بحيويننهالاولالفصلانقذوكذلكبقسلستيبانطالبهفحينهدفهاتعرفبخطىارررحعلىيتنقلوكان

كالياييفعاطفيةعلىا!عتراضفياجادتهفكانت..ذاتهحدفي.تعبيرخيراستنهـارءعنمعبراخطوتينتراجعالطفلين

ازمةخلقت؟لتيالمعواملمن،لهواحتقارهتجاههبرودتهواظهار.بيديهيستعينكانفانهالتعبيرعلىتساروهلاوجههقسماتانورغ"

واف-ليسستالازمةتلكانحينعلى.المنفرجذهنشغلتكسانلقد.يؤديهالذيالدورمرونةمنوزادذلكفينجحو؟د

..المخرجانتاجمنالتصرفتهذاانومع..الاصلفيالحدةبهذهحبعنثائراله.وادائهفهمهفياحسنوقد.وأخلاقياشاعرادوره

المسرحيينالممثليناحسنمنجعل!فائقةبراعةابدىؤلىالممثلهدافان:؟لكفيويرباقضه

يقدر.انويجبثروة؟نه.الشمانيالاقليمفيحذسهـاقلبهالعالممظالمملاتالذيالثوري:فيدوروفخيبانس

فيترغبالتيالمراةدورتمثل(لمسرجةفيانها:دولبوتدوراالحاكموندامما،للثورةمباحشيءكلانيرىفهوضغينةاو

تريداتيالمناضلةالمر؟ةوتمثل،المنظمةاعضاءبينالس!ميحلانجوعا،الاطفاليبموتونشاهدانهفيمبرروحقده.شيءكليستبيحون

تشساءـدالتيالمتولهةألانذىدوروتمثل،بشرفهاتحتفظانللثورةعلىتركتالتيبالسياطضربهعلى(حتجاجاتنتحررفيقتهوراى

ت!تالشخصيةعواطففاساحقة،فتشجعهحتفهالىيذهبحبيبهاالدورباداءؤاموؤد.للثورةالعابسالوجهانه.تمحى!آثاراظهره

ثائر،منالانسانيحولالذيالالموتمثل.المبدأمتطلباتضغطحين،الاولىاللحظةمنذالمسرجملأوقر.العكرماويموسىالممثل

نابعديهدمهانيريداله"علىحاقدثائرالىلشعبهحبهبسببمسأهـ4لتقريرالمناقشةاثناءوفي.احشقارنظرةكالياييفالىنظر

الانسة(لصبالدورهذاباداءوقامت.بسببهحياتهتهدمتوالحقد.بينالاحتقارتوزعهافيمرعبةموسىلهجةك!لتالطفليناغتيالى

الزين.فطمةرأواالذلنانكما.."ترفالشرف"صيحتهالمشاهدون.بنسىولن

وتجاربها.المسرحتهوىبتناانيص!ق؟نالقارىءعلىيصعبوقدزوجا.لا"يقولكانحينالمسرحعلىتبجحهفيكرونبراكسا

المتعدددورهاوتؤدي!وراشخصيةتتقمصاناستطاعتقد،قليلةفيه.،(،الحكومة

المعبرةوجههاقسماتان!لفنانمطلبوراءهليسبنجاحالجوانبكوقدالمشهدعمارحعيرةاحيانبريجعلهكانالوجوميدورهوطبيعة

صوتهاانكما.التعبيرفيوتشاركهاتقولهاكلمةكلمعتختلحكانتوجههاستطاعوقد.جميعاالممثلينشخصياتعلىشخصيتهطغت
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1!ضبيالؤطررفىا!عل!أ!ما-فى
كانورثص!دلى3ففي.جميلاكانالمسرحعاىالمألمينوتوريع.وانسجاموالحد،عثالهامسةالعذوبةبينيتراوحفكانالطبقاتمحتلفيحوي

كأ.ج!ومن.بالحيويةدافقاالمسرحجعلمما(مكنتهـميغيرونالممثلونكاشدورهافهمتوؤد.فجعالمتوالصراخالملتاع(لنداءوبينالعادي

ديكوراتبجمالادهشناالذيالفئاناسماعيلنعيمفانالديكورالوؤتيجدلاحبامنهـمو(حدا.نحبوكعاشقة،للجميعاختهي

منطرفيالرابعالفصلديكورفيالمرةهذهكثيرايروفقلمبراكساتنسلان(لثالث(لفصلفياستطاعتؤد.ليتحقق(لكافي

وكذلك.ينبغيممااكثرققيراجاءفقدالبيتمئظراما.القلعة!نالحديثالىوال!ورةالث!سبمحبةءنالحديثمنبرساقة

ناقراناوقد.ايضاالرابعالفصلفيهـوماانجحكان،التنوير...الجماعةماساةخلالمنعذابهاتظهرانوؤ(روت.الخاصحبها

(فتصرتوالازياء!!نسمعهالملكنئا،الواديحلمى.نأليفمنالموسيقىؤ-حب!صاسبتهالكن،المؤثرةالمضاظرمنلكالياريفوداعهاروشهدوكان

دتر-السوادبهـيرؤافاجاءوؤد(ماردوكوثر)الدوؤةثوبعلىالقنبلةلصوتسماعهاعند!ثرااكثرتبدوجعلتهامأساةتمثلانها

التذعروتصف!يفاتالجميلةالازياءبدتوؤد..تطيروىئهاماردوكوثرفببم.ؤتلناهنحن:تنفحروهي

والموسيقىوا!رياءالديكوراطالقائلورقلحتى(براكسا)مسرحيةفيوبسينالحبيبؤقدمأساةبينيترددتعيبراتحملصيحتهاكانت

يوجدفلاالمسرحيةهدهفياورا.التمثيلو(لاضاتثهيلطغ!ةقطءابااخزنثياببدتحينالخامسىالفصلفياما.المئمروعبنجاحالفرح

..االاالاسىمنظلاالجمهورعلىمنظرهاالقىفقد.البالكاسفةكئيبة

المسرحببةنجاحفيكثيراتوثرولاالجهدمنتنتقصلاهناتبضعهاكطياةالمسرحسيدةظلتوقد.غريبانصر؟لامسرحيةتنتئىجعلها

موسسعداما-(لاولالفصلفيبا!يقءالممثلين.نعجيلجملتهامنافىساني.تأثيرهاكاملللمسرعحيةتعطيانفيوافلعتا!خامسالفصل

بالعربيةتمثللمسرحية1لانالالقاءفيالكتيرةوالاخطاء.العكرماوينادبةوتنتحبكالياييفمصرعتتخيلوهيبشفتيهاالجمهورتعلقلقد

الاستاذترجمهاالتياللغةبجمالننوهانهنايفوتناولا.الفصببحةوتمضى..يانك؟سر.دوراياسيري..دوراياسيري:وحدتها

وؤد.المسرحي!ة(تعريب)مسألهايضاوهناك..شويرياميلآخوكانني:اننكوفلهاؤالاذاخى،شنقامصرعهتخيلاتهاعنفي

دصشالاغتيالحادثةواتخاذ،الاسماءتبديلعلىذلكاؤتصرللاخا،بربمونمرمذ؟قأي:تتساءلوهيو؟لانينبالدمعانفجرتدور(يا

؟3ثورةقبلوقعتالمسرحيةحوادثانعلىوالنص(الكبيرالباشا)التفاصيلكلعنبحدينهنحليلهاوشفىستيبانعادفاذا..احيانا

وؤعكانوانعليهاللمخرحسلطانلاالتعريبمسألة؟نواظن.تموزاليمةسوداءظلالاالقتودموعونثيبمبصيصةالحائطعلىآرتمت

علىاخذوقد.المسرحيةجومعتد؟مااكثرالاجنبيةالالممماء..(لمسرحعلى

نئسرااخليعنالكيشهمعبالععرينعطغتصهعدهبطللحولسةببلحامس!كجيثةإلمخنميعانيهعناكلوبحسبها.مثلهتتوقعنفسهاهيتكنلمنجاحافطمةنجحتلقد

.....ويكفيها.تعمىانكادتحىوجهدباخلاصدورهالعبتانهافخرا

.كهذهذهنيةمسرحيةومع،واحدةمرة-شدو،دوروس،الخبرةلمج!موسىامام-ى4ثبتتطال!ثخمةقوةمنلهاكانالتيالوصبةانها.

اولا،السوري.للمسرعانطلاقنقطةالمسرحيةءـتهمننجعل(ننستطيع-!تيبتعوكادالمسرجملأالذي(سبببان)ماويالعي

انسانية.وافاقجديةاعمالنحوالعربيالمسرحتطويرفيوقفزةم؟هلاتهالىبالاضاقة،دورهفيلحاماعشرينخبرةواضعاالممثلين

علسىالقوميالمسرحوفرقةالصبانرفب!الدكشوراهنيءاننيووجهقويصوتمنالجسديةومؤهلاتهواحساسمهممنالنفسية

الآسنة.حياتناصدأمناحرجت!ئااتيالمسرحيةالفرؤةهذهنشوءفىالناثئةالممثلةهذءوؤفتفقدذلكومع.الاشكال2كليتخذمطاطي

منبدلاالحربرالعمللفرفتهاتممحانالثقافةوزارةطىواتمنى.معجببشكلدورهاوادتوجهـ"

وكنت.الرسميةالدممواتاطارفيمحصورةحفلاتهاتبقىان

.1101!..،..1.11.0.1الاعفاءانسجامعلىرجافورالذيالمنظمةرئيس:اننكوفبوديس مرح!ريدلكسياحرينصحرجينعمالعنلعدترود

.001ور...وربدورهقاموقد.الطارئةللمواقفالحاولويتخذالقراراتوينفذ
0حرىسالبهيهبسمولبم

متصلبةوجههؤسماتانمشهـلة.الاداءمتوسطفكانغزالةابويعقوب

صبحيالدينمحيي-دمشقحينالخامسالفصلفيفشللذلدالمناسبةالهيئةاتخاذعلىتعينهلا

تماما.موؤفهتمثلؤدكانوان.لدور،حنانهيظهرانعليهكان

-55!ثم..التنفيذساعةؤواهتخور؟لذيالثائر:فوانوف؟لكسي
ؤنوم.عمرمثلهوؤد،كالياييفدفاعيقرأحين"شجاعتيستعيد

ع!ىؤدرتهاناو..تمامادورهيفهملمعمراناؤولانواخشى

...يةالعردروبيراقبوكأنه.حركاتهمنبالكيريقنعنالمفهو.محدودةالتمثيد

.دورهفييسرسلانمنبد!نفسه

ا!بالرائعةالروابركأهذهمنالانمنذنسمختكاحجزت!اوقد.كاليا.يف(يمانمنتفتجاءتاك!الكيبرةالدوقة

.اهـيالارلىتقرياءلكبر(تم!ثيلفاجادت(اكسابر)بطةماردوكوثر

والبم!مةكالياييفالىتنظرحينبالبكاءمثلتهماتحملهمااللذينوالوجهين

سارتر،بولجارالماييوالروائيا!فيدوفثنبها..الغفران!لىحملته(نبعدعنهتنيححينالصفراء

*

...بهـاقىيباا!!ابداروررصلرها؟لم!رجخيالتطاع؟لىوقد،ناجحةالمسرحيةفيالعامةالحركةكانت

نا.النصاصلفيموجودةتكنلمدؤائقل!حظوحركاتيحترعان

ذلك،تلافىالصبانالدكتورلمكنالتمثيلصعبكاموذهئيمسرح

1خي!ههي5!ه!!هح!ه!ه!وتألسففيتواكبحركالهمجعلتالممثلينعلىسيطرتهثدةانكما
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9!ضيىالؤطىفىفىالمحقاالنهمقاعلى

الملإوعة،القصصيةالمجموعاتاعتبارنافيوضعنالوحتي،(لمنشورالجنوبيصمالاقل

مجموعشبة.قصعىعصغالمكتابةوتفابرزتلام!خمومحموولم!مجرفحمودوليمومحمدالدينمحييالادابلمراسل

جوركيعلىتتلمذو(ممن،بالواقعيينانفسهماسمواالذينالشبانمن

ارتباطاالنضمارعبرجلمرنبطةقصصالنافقدموا،المرجمةاعمالهص!ل

الارتباطتعالاةخلالالواقعيةابراز،ذلكمنهدفهموكان.ضخماالعربيةوالقصةحنفيالدكتور

الفقراءتصوير،يعنيدلكوكان،وا(راقباللأحظواوالمرئنبالموجود

..و!كذا...الموظفينوصغار،الكنجةوطبقة،والفلاحيئاممالواويجرموا،الادباءموايجرانحقهممنان/ورتؤ!ونالمدكاترةبعض

غيربنقاوةتميزالذيادريس)وسف،الانجاهلهذاالاولالممثلوكمانواقعنارفسحقلهمتخولالقابهمانيعنقدونلانهم،والنهضةالمفكر

جمهوريات"وبفة"حبؤمة))فيبرزكما،لأواؤحمقازررفهم،عاديرةوالرواقيواشعرالقعةاناعلانوحقبل،وسحقه،وتهديمه،الادبي

الىيفطنوافلميسادربيولفمباشرة!ثرواالذيناما."فرصأتهذافيالوحدةمصادرهمانوالمصيبة،العربيعا!افيموجودةغير

قاتصورو؟بل،"فعيةخادمبصودة!وسفا!رهالذي"الواقع))ومجلاتوالجمهوبىبةالاخبارجريدةفيةالصادرالنتفرصدهوالحكم

وكسثواالفنفقدوافقد...1!وا،فقطذاتهاجلمنموجودالمواقع.!والمجلةوالادبالش!هر

شكلفك!كأيبوها!وحاولوا،الواقعرمط!-فيواحدةمرة،الثقافيمحالمناعلى(يها!ى)المذكوروروالدكاترة

الكتابهـ؟لاءفمعظم.ساخرةاوبائسةمنافر،الاع!تياديةاعباءهمخلالهممارسين،المامبقيةيذتفونثم،الموسم

،الارضوتعب،واحزانه،الفلاحهمومي!حملون،الممريالريفمنلانه،العربيالعالمفيموجودغهرالنقدانايقرراحدهمفيطلع

(لتغذيةوبؤس،الريومشاكل،الغيوموسواد،الشمسواتذرافىثالحديالعرويالفكرانليعلناخرويطلع،الغربعنكاملةسرقات

الرجلعبء،واحدةوبعبارة،والخوف،والامل..الجهلومرارة..وهكذا..الاوروجمبماالادبمنواصلكلنرصنالىبحاجة

وبر،الشروقاي(لرحمنعبدفيهؤلاءووجد..الارضالىالمرتبطدكأصراوسماهذابرز،الفجائية(الطلوعات)هذهسلسلةوفي

ويبدأون،يولهونهـ!ممتازةانصابا،يسادرويروسف،ا!خميسيالرحمنمااوللانقبل،تنيئامننقراوللم،الذيحنفيابراهيمهوجرب

:الشبابالك؟ابمجموعاتصدرتو!ذا،بتقلميدهااعمالهم،الادببابفي،وتيفهاالعريةالقصةعلى؟لهجومهذاكانكبه

..منصورانيسعليهيشرفوالذي،بارالاصبجرإهـة

الاخطاءنفستحمل،وغيرهممنيبوف،روقوالطوخينوحاحمدع،المزعجالرأيهذاليناقتس،زكيكمالاحمدالدكنوروتصدى

الفني،العملوشكللمحتوى(لخاطىءالفهمسقهـممنفيهاوقعالتبم(نوقرر،حنفيالدكتورتضبكةفيواقع،لمسةاولمن،بهواذا

..الفئاننظروجهةمنللواؤعالخاطيءو(لفهم..تماماميتةالعربيةالقصة

الثقافةوذنسى،الفنعناصرمنعنصراهمالموهبةاندائمانظننحن،هوائيمزاجاملاها،سريرهةنزوةبتأثبر،سيعةزوبعةاثيرتوهكذا

صقلطريقتهوبالناني،العارهمالىنفسهاالفةانر؟يةبصقلتقومالتيعلىبالموتث!الحكهذاعلىبالموافقة،ايضاسريعااخض"هـتثم

دضشرالمحفاحدى-نادروذلك-تجازفانوما،وتقوومهاالفنية..العربية(لقصة

فيكلهوقتهويرمضي،القراءةءنهويتوقفحتى،الشبانلاحدقصة

اوروبا-كأإبانونا!،الوجدالمصقل!وذلكانظانا..الك!بةمئاقشعة.فحتمللا،الاخبارجريدةفيالادب.اصيةباننقولىوقد

الاتصحيحاليستالمقراعةلان،يكنبونممااكثريقراون-اس!ئثاءبدوناتبرير!ردلكقولنا،ولكنللمساحةمراءاةالقضيةاطراففيمطولة

..الكونالىالانارنظرةدائما.الهصيرينمقاليهفيحنفيالدكتورعليهدلالذيالفكريللسقوط

ن(بدونبالموتعليهاوحكمالعربيةالقصةهاجمالاول(لمقالفف!بما

ئتسبماماذاتي!ةاموا!بهمعلىالشبانهدءاءت!مادقان،وادنالمقالوفي،القتلهذاالسبابويروضحفكرتهيناقشانوبدونررررسها

موظفيوعن،العاطلينوعن،الريفعنريبورتاجيةصوراالالنا..(بالخطافين)ونعتهملهتصدواالذينهاجمالثاني

..التافهينالحكومة

ارالاص:وجريدةمنصوروانيسلحفنيبالنسبةالقضيةواز"هـت

الجمهوروابتعاد،(ل!ننابةعناعلامهبتوؤف،التيارهذادالتولمالمحتم،تالعددفيالجريدةتسمحوسوف..والنهضةوالمفكروالقراء

تبرر،جبى!!ةمعجزةانتظارواثروا،الشبانالقصةكننابىمكتدمه!ا!ةبدون،ينكرهوان،!هالعربياررهر،هاجماناخر!!ءةور

وافوكلئراوجويسكجيمسفخمةمعجزة..الطينمن-قادربقدرة-..احمرمنديلاالثوريهاجمكما..تفكيربدونبل،نق!ية

..جيداندريه

،/يخاطبونالكليةمدرجاتفي،دائماانفسهميطنونانهمالدكاترةآفة

حنفي،المدكتوراعصابتتحملولم،والصمتالانتظارفترةوطالتولأ،عليهاوالموافقةالاحكاملقبولومستعدين،العقولصغارتلامذة

..العربيقاتن!رالقصةماتتفيناخصرختهواعلنيفصرانناسنجر،فيعتقدةالدكاقرءكلـؤلاصنفمن،حنفي؟ورالدلماظن

حاثهلكئا،يتةالجنوبيالاقيمفيالقصةبانقال!ركانولوالقراءيحاسبايضااظنهولا،المغاليةبكلمتهالقىلانهطائعينخلفه

(101لا....101،والمطالبةالوقوفمنبدفلاواذن.اصبعهمنلاشارةيستجيبونتلامذة
وصعيراوحيدو!راليس،وارتهىماتالديلان،العولهدىع

شيانكتابمواهبتؤسسالننالواعيةالدفعةقوةفيموتهي؟ثرلم..وبلاعتدالا!بوبالالد،وبالعقلانية،بادفسير

النقاشووجد،النجاابوالمعاطيوابو،فياضسليمانمنلآخرين؟!العربيالشرقفيتموتالقصيرةالقصةانصحيحهل

..واخرينهلساوغالب،مكاويالفقاروعبد،الشارونيويوسفالاقلب-،جرا!هـومجلاتفيالقصةهذهمصادرالىالتفتنااننالو

للواقعيسة،السطحيالمةهومالايس،انتهىالذيالرافدهداهـبروىلانوذلد.بقدرالمتطرفر(يهفيالدكنوروافقنا،الجنوبي
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!ئرد1لوءلىلا1فى.!ما!!ا!!ما.طىا

اكفهادزالوما،الداخلمنوتنخبهتمتصهوالملاهيالمقاهيلانالاجتماعيةوالعلاقات،الخارجيالعالمعنوالمبانترالسطحيو(لضهبير

علىمضيغاء--كأ.بالصدورتجازفا!تيالقصصيةالمجموعاتعنصامتينا!قصةموت/بعيالدكتورانالمصيبةولغن..فقطاليهامنطولىا

اما..الانيكو?خوخ*ويمالىمرتكعهالنااعوسكوت،المصاعبهذهكنأاوعجماابعيايببعوهل-اسألهوانا،جمعيعالعربيالعالمفي

لم-!تاسماءهم!ن،از؟اجهمتقبلإدبيةمرلة"يفما،الشباباكقادحصرييعتبرالذينهؤلاءمنلواصدمكتوباشيئاقرأتهل:-دهشة

.؟!)1(.ؤئؤا..واذن..معروأةواثماناعيرايعتبرانما،العربيعالمناديالقصةكتامعلكهبحصرا،لهم

خطامنف،القصعميؤكرناير؟لف،للكايكو!سعككبيرةدائرةعناكان.مكاعتامرزكرنا.لنةار1(لهاديعبع.الكساهبجامب:؟رتي3ذامن

محاممءسع!بأوفير،ؤبميعأالد؟ئرةفيطرايهمنروءهناخلا،صكيرنقومهاسويهب.عزامسميرة.البأاالرحمنعبع.ششبابوعادهي.صفحؤم

قعرشميءالىيئتمهبلالانع،"يتد(علانثم،الكهوهذافصهبالاكلاق.الراسشريف.السباعبمفاهلاأب.العحأايالمسلامعبع.اعريس

..ذاتواحببادناوالىظروأناوالىومبودناالىينهعيماسميه.بةهماعيشوأي.؟لعينمحييصباح.نورمبالماهيعبد

في(لمرأمورةكالقصلان،العربببكأئقصكلمكيان(يضاصصيحوغير.اصبوهكالنوظذو.زرزورفارهع.جبراابراهيمجبرا.حورانية

الاصكأزضهـ*انثال!ثأصحرحوةير.ضعيأكزالتماالبينوبيالاابأيأ!؟رؤاعجأياسيمأ.الابويونس

و!ج.سيءالمنشورلانرالنضبنفسهالاقليمفيالعريبة!ء،اور،زينالقماصينهو!ءلاحدمنفردافنياعملافرأتهل

(يدكأررءبوفهـو،والصايامبالصتكا"أ.صههحنجرذلنهاكنمفيوبالموت.؟!الدكأرستدمبيابالموت(العرييو)الاصذعلى

تار-كيفجيداتعرفإبةجرصفحاتعلى،زوبعةةؤلزوأبغ.؟ا.جميعا؟لثربي؟لعالم

داهأد(لدزهأذهمييالأاعراالاهيمقالكأمةفبرمرهلعها،عأيهااعتمدتاكيمصادركفأرلن

وازا،الرحهنعبدجياي،ءالمسلجريدةصفهـحاتعلى!اقش!ا)11ولم،العرجميالعا"فيالفكرعاصمةهيالقاهرةبانتعلنالتي

م!!الااكتباكدولم،!والاوروبيالعربرالثعرفيالرمزق!ةمنلغاتدمعيان،واحدةدقكلة..مرةواحدمرةنفسكلكتسول

..قىالمصر!هذدرفضلبوطل،لتحرير1رئيىتدخلحش،ول!رال!ليتشنى،الاديباو،سدابهامةاربيةمجلةلمراجعة،صغير؟

لانيا،لهاقواصخطيعولافهااعراو،الاسبابلااعرف!وانل.!بالامرهكدا.حكمكفيعادلاتكو!أى

ومقهتاكراهيةالادببىالهوسطيتشبعوهكذا...تقللانممناسهخفويصرسيحصرانلا،يعلنانللدكتورفالمفروض..كللا

!؟...فةوالثقلوالةكرالادبعلىوسخطللجيلمهزوزةصورةلانك،وحدكخطكليسالخطولكن....ورواجع

لقبفيممثلاكلهانجيللعلكبل،ومقدساتهبنفسه؟لثقةفاقد

يم3ه!هه!5!هي5555!هه5!ى!-ح!حيى!..وجليلعريز

ولكنهبا.نهمقو،الجنوبيالالبليمفيايمباموأكوهأالممتازةالمواهبيخ

قريبا:اعتمادوبدون،وساطةبمونتحربرهايعملالتي؟لجادةالمجلةالى

لا..وكلباتييفاعاتوب!وأك،الكبررأالاسماءمحلى

)الىرصغلةتئةرهاكانتالتيالاصصهلوأقيأرصدعمليةلقفهان

ميياعمالوبييأدمون،الهأبانالأصةكتافممعظؤبان.نهيكد(الؤأديدأ

ئايوأننسوأئعانميزائأهكنزانالمبذرأيعنيونيلك،كلهألااليمفيالمتناارأالمدببومن،الريفاعمأكي

المسرأرمالحيومهالئادوالى،؟لرعايةالىتفتأرولكنها،موأكودأ

الىتفتقرمواهب.وانسانيةوأخلاقيةفنيةغايةالىيهدفالذي

لاللشبانبالسماح،الفريالواقعلانماءجهدهاتعملالتيالمجلة

نأوئكوالتيأراهنالصهميصؤالمرافبعممعرأكالىتفتأرمواهسم.والتعبيربالكتابك
لتسؤيلان،التهبجيعألىتفتأرمواهمع.وامريكااوروباأيالمعحيأةالفنرة لمل!مم.ء!ماصاوملفيلباسوسثوسلمجونوحيدة!صةقرأواالذينالدكاترةالسادة

فبمهيسهمونوبذلك،العربياتنرقفي.نموتالقصةانيعلئون

لميهمةكهبتعينالنأااةوزارأتأولياببيسعهمعامواعسم.حاياكاماتضها

ا!سى!ان!اعير!،دانمةللقراءةهيئةلتكوبن،الفنيبالنوقلهمالمشهودالاساتذةمن
،للورارأتظهأعه،للأراءةلمبابيلتكويبيالنشردورامامالميأانمؤتأام

تأمرانيمكنهامواهمع.اعمالههأبتأمميم،مادياالشباهأ؟لكتاسموتسارو

عربكنتراءتهأليهمتساوببلا،أصصيكممبموعةاعممارتكاليفكانحنلو

...عمرنصفأورد

انتاجهتأمميمعببالهياجبالاعيىأيرممبزبرمتهالأةاأيالوهيهاابي

ببروت-الادابداراالقراءةلانوذلك..موهوباكا.نبايرصبحانعنويعجزهبل،القراءالى

الميماركمنتعامبمالفامكوالمبألااهيالكنسمرالتةما،ممنوعك(لصحيصة

هـلكي،لهالمقدرمنبأكثريطالبالناشرزالوما،كمالراحنانهاعلى

حي!،القرائيةالتربيةفيفقيراالجمهورزال،ما،الخاصمكسبهيؤمن

8؟"


