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!.اضحااحت!ماراتقد"4الذياًلأدبيالئه/!اخض،رهـواًلاولدألأوابىالأ--.-.ا.اا.-ام،،..ا-،.-س-......-.--..

ايسربحالكبإلىتسعى.نجإدية"ؤسس!منف"ررتغلؤفولعاحللعةرءلمج!!ىإصف!ض!جمو؟وثرير!ط

إررالضةوءباًلقرارلاجتذاا!باالطيىينءالادباءااسه.-----.--ـ

ولىقعمتإحدممةا"ب"ثنقاوفةفكرخدمةتهدبركا.عا!ةاثهالمجلىجةرزمؤ!روخ!فاعهـ!نب!لهاًلتخطبطاواًل!فأفمه"الثورة

.؟ال!!فهذاعلىتحرء!اًلمؤس!مةانفياحديشكولا..الث!معبالخاصالادابلمراسل

خيانة"اًلترجهةان))صاليريبولالكبيراًلفرنسيالفن!انقاللقد

هـو-فيت"ااخرىامةالىءيةالاه4لغفمنؤحمب.عملونلىووردارأيمنهـ-،ت!انيالتيالاساسي"المنه-كلةهيما:شابااديباسألتاًذا

ع،زثاذاًاترجمقىانسهيانبرمكن،ؤه،ذالصاحبهوخيانةاًلمفني4!المنواذا،!اتإجياو.بييهـتماصدلا.اثئشر.هيمشكلتيان:لكلقال

اًلسؤال/هذاوسألناهحيا"فايىري))ىناو4اًزكلاش.؟.ءثنهةناؤصة:لكاقال"ئهات!عانيالتي،سيةالاسمشعكلتكهيماديرااديبالتث

واتفأقسى..عنيفةؤا-."اسطءالضرجمةمنالنوعهذاعلىلاطلقاًلادبهـكأ.جا!افبئى-رةازكلقىيرءثلاًلتيرلانذلك.ايضاالئشروركلة

."اًلخ-،نمة))كلةمنبكندءلوجدتيومكلالادصفةعلىءابرة-نظرةالقيتاذأاًانكالغريبولكن

بصشاورلههذهنستمران،صداوود.الىحليرةصثوقىاًزها.تنه"يلاسيولكانهاغزيربشكلتظهرةالجديساأكتب

عقلبباتسوىالنهابةفيلانخثقفهـمب،المش!وهةالضرجماتبهذهالص!وتالت"-ءاقىان؟التضافضهذاسرهووها؟اًلازمةهذهسرهوقما

نايجباموروهي،العالميالادبعن"تننمو!ةعامةوفكرة،!وهة!تخطههـ!فإفيتخحسعلابلادنافيالكضرةاًلنشردورانهيالحقيقبة

نالايرج!زالمشوهـةوالاقكارالتقافاتهذهقمثلى،لاتهـهـأصربانحاردهادؤ?درا!ةبور!،الادبيةالحياتواضح!صورةتكونبحيثدقيق

هـكببل،القديملمجشم!ضاطبهمينباتلانهـا،الجد/بىمعنا!جةفي.فعثىالشردودهـحالاءرهذافيتسا"-:!واذا.ل!دفواًضءةومعرف!

!ا-ىرمبرلم!!ي!ونانيره*نؤل!الاناما...المجتمعووفالمئلثمرةرسمي!اطابعاتحملالتيالمؤلىساتمعزرصطمهحانيمكنؤ،ل،التجارية

كا..الاطلاق.؟.ا!دببةوالحياةالثقا!قىلخدمة.اًساساقامتكبماوالت،رسميشبهاو

"*--دأ!وعالميةروابراتاساسهءلىتقومالذيالثانيا:دأواالادجمب،الاتتجفيضضمبمرهـودتقومطمةكلوسسةهنااًناقشاناحب

تقديمالىالسلسلة4تحولفان"ا!؟فئ!ف"صب!ألا"التمليص"خضعاًنهاوالادبياًلانتاجازمةجوانبمعظمب-لكفيلااًلمحهودهذاوكان

اًنحلالمنءلم!.،الجني"الملكقىءقد)1دواية،مثلءض!برةسطعبةروايات.عهمصقو،امحتخطيط

قصه!"نالواًنا.ئفهمناًلاخوىتاروا/1امنوكثير،انطوانبتماديكلو!ةاء-تاًنبرمدلم!رالقومبقيالداًدهياًلم؟سسصةهذه

تعي!!انهااًلسلسلةهذهاونيوضحمماولعل.والجراقال!المغامراتوالاد!،اً!رإةحيطتنافيخطبهبرادوراتلعبوبدأت،لادولمةتابعةعامة

التنمعةمننالتسلسلةاناعتقدولا،المقديرمة"ا!جيبادوايات)1نمتر.ا!واحداليومفيكتبادبعةايمساعاتستكلكتابا!تصدرةهي

تعودانيحوزفلا.."الجيبروايات))ءتلبلادنافيالس-يئةالثقافية"؟سس4تتتلانها،نجبرهامناًعبرالموصلسسمةهذهومسوصولبة

ناعلى..؟ا!سع!تئةالقدلممةالسم!قىا.نلككرث.الجدي!دةالسلسملةهذهؤجلت!هـفعاء"مؤسسةهيبلالربحلتحقيق-اولا-تهدفتجارية

ع!ىورضيةسممةواًنما،قىظالمسمعةليستيقةالح!فيالسمعةهذه.واس!شعبينطاقعلىواًنتشمارهااًلثقافةخدمةالىشيءكل

لىدكأا!ذي"الباسبور))هي،مثلاثجيبافرواياتا،محددةوقائعمناقئ-4التقاف"او-ةإهذهانصاجنئاقشانينبغيولذلك

بلادنا."اوبينارسير"ر4جامعةتعشبرالضخ-ال!بازتلجهاالم؟ورةهذهفمثل،واضء4صرلمحة

.ارراسمها،منعالميةرواياتس!لسةتتغيرانهوالصحيحاًلموقفانلمخزنؤتح))هو4اًلطررورب!ذهاًلثقافةواًنتتنتار،الشعبيةللثقهافةعظيمة

الانس!اني،اًلادبلاءلامالكاملةالادببةالارارزرجمقيهـوهدفهاتجعلوان،ؤالكنبنطاقاًوسععلى-المفكريناحد)مولكما."البنتريالذحيرة

مسشواهـمويرفع،المواطنينثقافةيخدمالذيهووحدهذلكقانب-ذوروتشحف،القديمماًلمجتمعائاركلتفجرالتيالحببةالقوةهي

دؤاًلرفيعالاددي،جالازتهذافمثل،العالميالمسةوىالىواثعقليالروحيخإضعةاًلك!ن!بهدهكانتاداًخاصة،حيا.فن!ؤيوالمادياروحيااًلتخلف

.حضسالمتلمالطانحاءجميعفيألانسانزقافةمنجزءااصبح.الجديرد،ومجتمعهالجرإدةحياتناروجمعيتناسمبدقيقسلتملاختيار

ةالرئيسص-اًلادبيةاًلاعمالتهدمان،ءثلالمةالسثس!5هذ.ف-؟طيع.المساهـمةهوعظيماهدفاخلنفسهـاوضعتؤدالمؤس!صةهذهدامتوما

منالاهـمبةمنغايئعلىتعتبراًلفرنسيالكاتبهذاوروابر،ت،لبلزاكاؤسسةااًنتماجيصدراقالواجبمنفان،الثقاؤيةالثودةتحقبقفي

ايرضاو!شاك،الاجتماعنيالنقدفيفيه"،1حيثوكلنالفنيةقيمتهاحيث!هـ*ونبىنافط،*ونلناًلضض!الان!ناجهـذافانوالا،صودةاحسنعلى

ميزونرالذينالماضيالقرنمت،بمنودبربمنزهيجووفيكتورفاوبير01ضاراالعكسعلى

بالاحساسالوقتنفسفيويرتهيزون،الادبيالميدانفيوالاصالةبالقوةلننخطيطخاضع!برانهأكوسسقياهذهانتاجعلىالىكامةواًلملاحظة

تعبيراالانسانيالمجتمعمنثماكلعن/عبرونءانيالانهم،القويالاجتماعي.مطالبه2و"جت!حنااحتياجاتءنتعبيرايركونبحي!ثدقيق

برهكنكاناًكك!الحدودوفي،اًلمعظيمةموا!!ممعينالسب(عميقادقيقا.المفكربربصةاًلرؤإبةفنقصهاخ!رىناحبهبةمنالانتاج!ذاًانكفا

الوقت.ذلكفيالمشاكلهذهءنؤيهاالحديت!.الترجمةميدانفيخاصةالدقيقهـة

لانفومقلمماذاالقصةكتبواعظماءادباءظهـريىالطاووررنوفيهذهوتقوم"عالميةاتإروا))اسمهاسدءلمةتصدرمثلاقالمؤسسة

سببلعلىلاؤءرجملمادا؟إؤتاجهـمرجمةبة(!عا(يةروابر،ت"سلسلة،الثقافيةاًلثورةروحمعلايتفقكلاهملالسالاسيينمبدأينعلىا!س!لمة
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الفامضةالاجزاءهذهلتبسيطىنشرهؤ:لدقيقةمراجعةاًلىبح،جةكانالىالانشانطموحليثبرايقمسةير!كونبكانالذيويلزه-.جازتاجالمثال

بل،ا&مباعيتراثعاىاءتإءيعتبرهذااناظنولا،ترجور،1واءادةن!نالذيالإ،طنهذا،بالعامعميقاابره،نأ4فبوليؤرع،المالماًكتشاؤط

المربيالتعب!يرمنامصرياوالمهمصتوى،القارىءلاصت،جاتاحترامهو!--ذهفيسةص،اتقدماالىالصحيحطري!قنالانهاليهالحاجةاشدفي

.اليوم4اليوءصالنااذياامجتهمابصبجصتىمص?!أيرلمدتجلىألىفيهانس!!افيالمرحلة

هذهعلى3!ن..0؟الادبيةص؟.ننامنالقوميةاداراموقفماهوثم.!.لمفوبر!رب!ا

فيتبداارقبلكاملةدراسةالادبيواؤعناتدر!!-ا!!!هاكلقىالمؤسم!ةانيرءبانالنيهـ!العالميةاقصةاكترإبمنالادباءهؤلاءا!ثال

وتعرف!،الكمالواوجهالنقصاوج"تعرفانزستطيعورذ!ك-،اًاعملسناسيامنواحتياجاتناحيأزظالىلانهـاؤرب؟ونعرؤهملهـمنترجم

.االادبيةلاءياة.نقدء"ا!يمبعيماذاتماء!-.العابرة"التسلهةبقصديكتبودط

طصال!حتفيلت!رصطالذىالحدر!ال!ل!ء*اقىمثلاهنأكهـ-الاشتراكيةتكو!انالاحوالمنبصالالمعقولمن-وليس

.........../رجاتدواهـولاقاريءاروحيالغذاءايركورثم.،العاماتجاه،،وهـلسفتتا

بطنقهاعلىتأخذاًناقو?"االداراءكانؤبير*نألىم،ازص،جهكض4وسبؤءولا!ذيا!ة!را!?،بءناو،ازطوافءازي"خامراتءنتحررثه

ومنائنحمالج!نةرمنرالمشطالفك!ال!د،مه!نهنماج.ل!ر"لاصببلم!منة!نسرلمعروام!.ما-وزيرالىفجأة

وأ"الاولىالكتب"بصؤانسلس!لةتنشران،واجبهامنبلتطاء"9!بالىةاًلاددباًكهاذجهذهفيالواضحأ!نياأف*مفاالىفيللاضافة

.نقتمبرانعلى،الممنىهذابرجملاخراسمأياو"العتبمابادب"ن))اذتهىىمجقهحؤ!يالانسازبزةالنماذجهذهالىابدا.ب!اجةلسنافاننا

سواء،الفروعمنقرعايفيالر!بربالادبنشرعاىالىصلساكأهدههوالجدإبىءجتهورضافي""ملان،الململإبريناءرر،ب!كللنرج!ةغيرالى

شعرااوؤصيحاشعرااو.يلةطيمصةاوفهسيرةؤصةالحديدهذاًكان..الملإرببناصحاب!ويىالراقءةا)عقولوالواعيقىالقلوباصحاب

نشرعاىىمهـلاصره!االدارتحر!انعلى،ادبيةدداًسةاوشعبيا،ءلميهزقىوماذيا،سىالالىؤغيران/جبعللمبكأرواياتلىإ-صإقيأن

جوهريسلايرصجاد.فيالدارتساهغ!هذا...3فقطالاءسبلىالريدالازتاجاوقايلفيثقاقخنايشإدمولىن،حداب*راًلىنادإا)راصالاساسلان

ؤيجدبربلاسلوباواضءا"لمثلابذلكو"ضرب.،اجدبربىاالجءللاز"".برنجهء!اآترايضسانهالعكبرعلىبلكثير

منه.ويعنبعالانئراكيالموؤفهعلاءم.!النشر"متفرؤ-قرجماتارضا!لمنشرصيةالقيالدادمانصدرهبينومن

منإشحرره؟وء،الجديدةالمواهبامامالطريقيفتجالموفف!ذاانا*بببراالانجليزيالممفكرالابطالتاب3نىللأادكروثمعقوللاصت-ارلاتحضع

الىيصتاجمجتمعنالانرمبر)4يعدلموالذي،تعاذ-4الذيالض-اع.تكونانيسجبا!تيالكلاسيكيةالاثاراهممن؟مابو!وكارلايلؤوماس

هذهعلىويرمتمد،جملةالاص3ا)خاماواداكلالىيرحتاجكماالمواهبالقو"يةالداراصدرتوفد.ويصنافشهااجم!عرفهاالعربيالقارىءيدفحت

اًرجدإبىقي.صورتمه!اءفيالمواًدزلمكطىيرمضمدكمااواهـباينارب!منذالسباعيمحمدالاست!اذقدمهاالكتابا"ذاؤدبرهةترجمة

وء-يلةوجودروممنبعمانونانفسهـ!اكباراأكأاباليعضانبلاًاءص،فيا!تصرؤطكثيرةاًجزائهابعضؤ!ماالضرجمقىجاءتاولهذا،سنة

صدر!االقوميةالدارتف"ءانيجبولذاك،"مانتاجلصشرءجمسورةس!لة،،كارلأبرلياسلوبضلىتمامايخرجالاساوبوهذا،4اًنبالاضاقةكثيرة

يت!حربىوثتى،القراءمندائرةأوور-عالىيرصلصتىالاذلإاجهذاانشرمم،اكأروالصلأوب"للمترجمءمورةيعطينابحيث،الاصملروحءبئولميبتعد

بذلكفتتفجر،ء/1حدءالىالايامهـذه/فييعانميها!ذيالجمورمنادبئ،م.كادلايلاسلوبمنصورةيعطبنا

الحه.ب.الازتاجمنجه/بةا،اؤاأالثصعرابياتمنالكببراديخلفدالسباعياننعرفانوبربمفيئا

ادبائن،التاجنشراءادةهومةالاهممنغابربئءلىاخرءشروع!أكفاسنتخدام،ارنء!دوحعنابطدؤدبسلكانهلندركاًلترجمةفيامرببا

-المشروخ!فافياًلقوميةالدادبردأنأوقد،السابقالبرجملمن/نجاو"ة*ألىءرجم-4ؤيمالاالكاتببر*ةبهؤيهاطبيعيمابركونانيمكنالعربياًلشعر

كتبالرارلان!ثسلماذا...الم،زنيكثبامصدرتمحندماوذلك،قيففتثم.غرديكا.لب"!

رف!اعا"هارعثرانا!الجدإال!،ديءعلىبرضعب!كأبوهيامينقاسم5ء4:"زءروالاجزاءليمضفينفسهاالىترجمةقأنهذامنواكثر

--توفي!قكبط!بعلاي!ادلماذايل،المصريةوروحهـاوقيمتهااهمت،،سزة-،--،هيتشاجبح-تجدايرهةؤ!داكلةءكف!ودكألانها،مغلةكأ،الفهـم!

فريبةتكونصىالحصريو-،طعحممئوسليمحسينطهوانعقادالحببم020./لىصه"اًاى

؟العأمالقارىءيدالىالااة--،!منكئيراالمنرجمفيهالىضكأدم4ال؟رجممننموذجوهذا

ود!،ناجحةلهمالسلةوهي"نكاخ"رنا-))سلسلةايضا،!اككارلارلدأيير!جمانه،مسبروالتالشثرحالىالانتحاجاك!ا!قد،مة

مختعرةكتباما.نقدمكثيرافهيالاختصادمنئيمانهاتتخلصان!بربولكنها:ؤيقول"ملكصورة))فيالبطلؤهملفي.

علىجمالمشاًسمبرظ،رانيجبكما.واحدكتابمنمثفرمةفصولااولاعقالىالاهتداءهيالانسانيلامجتمعالقههـوىألغايرةان.)ء

عملىمحاسبت!يمكنوحتىالادبيةبلمسؤوالجةيمشعرخىاكتاباغلاؤ!القصوىالغأيرةأؤول..وأرحمهـم!!موابرابهرم!م/ايرضماهمالذيناًارجال

-.الإسإسهذاجبيادوللاماني،بالفعل.ننالولالي،لاملتبلطغالغا.،،ت.انيرعلموالله

يمكنها،عظيم!شعبيةجامعةت!-رالثقاؤ""ا؟سسةاهذهءضلان4بئجفق!طبرالو!!ءضمارفيالفكرإرسلهاالرياحوؤدشحبقءسابحات

هذ5ولكن،الش!عبابناءمت!ناولءفيي!يواشيئااركثقافةمنتجعلانبأؤرالىىالغارةتلكطبتداذا،ا)ثرإ،من!الا-اًبه!غايةكلالىالرجاء

الذياًلمنهجمننهائص!تت!حلمه!اندونال!ثقيقيدودهاقودي!نالجا"كلة،اتوالاقالنوباعرضستو،ا!قباتؤإمتالحقائقميدانفيلىالعم

دراسة،او.فخطب!بدونهكذاكتابأينشرمنهيجوهو،ءلميهتس!-ر،ادأ"يةو.الابمباء!الج!حسرى،انضاءطاىافصمارااثة،ءالجبادول!قطت

يخطىء،وجيداءتاباقيقدممرةيرصببانهواوح!دةا4زنجبجةاضهـجاوهذاًاتبظ!وكذ)ك،والوجسىالاإبئمن3الإعطافمهزوا"،القفاءمنابك.1

تقدنمالدارانوهيالفزوضاحسنقرة"ناولو.رديئاكونابأديقدممرةالعبببنل!يبيحالمراةفيكالخيالالواؤعسخرة،المنىمتاطعمةتالغايا

.خطيرةالننيجةلكانتدديءواحد/كتاببينهامنكتباربعةيومكل:اك!فير!نعما

بالتخطيط!الثقافيتماماتجن:هاويرجببلى،تماول.(.نجنبهايم*ننتيجةوهيبهصتمازينوكل3المشماءاو

الذيالغزيرالانتماجهداءلىلىللأش!راف"-؟وقىلج،نوتكوبن،الدؤي!ق"لاقءبم3ورربهاووكبمدها

ودفع-،الادبيةالازم!قىحلفيالدأر4!سا!!موحدهوبذلك....السوقل!،5ا!-دولا،احدايفبدانلايمكنالنرجمةفيالاساوبهذلمثل

ثورتنامعيتلاءمومفيدمثمربشكلشعب!نةدائرةاوسعالىالثقافة"إقةوطر،عمرهفيالمفضلمةألاسايىب!اصدكانفألن!اولي"الى-،ع!يرلموم

الثصاءلمة.لثقاؤ-ةا.مناخرىاجزاءلجداننايل،الإيامتلكفيالتعبيرطوقمنشائعة

ر.راكتابهذامثلانهوبراللإءوالحل،واضتىفوبةرصينةالترجمة
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سالووو!افيالقوم!يأاالعموح

اء،صىا((الاداب))لمرادهـل

هـعرءعي!حهححح!عي-ههسيى

اكاهف-كأالارومتعتمد"،ا!ةبالثقاؤيةالمؤسساتأهممناثسرح

صواتأخبىرموز"!والعابراإحليالأنولرواج،الجم!ورمستوىيوفع

تقالبهـالشمعبعلىالحاففوهو.المسرحبمالاربطريقعن/بنترية

يقدمه!اككبماوالكلولالمجتمعنطوررشتوعبأنهكما،الفكويةواالحياقية

ولمل!ومابقدروت!!زمعافطةعاملف!و.والروحيةالمارقيلمشكلانه

!خهاونفيوالاممار!عوببينتقاربطأداةوهو.وثودة!ددنعانتقاى

ألانسانية.العياة!صور

!-واةيرولف!!،دائمةأوموقنةمسرحصتة!و!سؤرر4ؤم!كان،لقد

دو،دت!مشأص-رافوفياكانت."مموحلدإضايركنلمولكق،م!رفون(و

ا!ثهافبةا!واديتحولأو،آصرح!:،المئ!عيبةوالم!محارححيناالسبئ!ا

اك--يالاءهالب!ضى،!أخشابعاىنقدمإقى9مو!-اكحأ!لمىوا!ص"ماع!بة

متفرفا،"إئعا،ط-ا)ضصذ!لمث؟إنفه!ذلكومع.مسرحياطابمات!مل

يضف!بربدأؤدا!زحيااوضعاأنالا.أ!-اس4دعا!شولثبتولااطاربرض!ه

ال!وهـيموالارنت،دالثفاؤ"وزاشةأزض!تحين5891عامءضذباكفريج

صة--ةا(مصرحيءواركلدأعطت.لامصسارح4كلد)ريرملاك!،فيوضمت

9)وزارةوأءصبرت،ج!ةمناررص!ينهـجه،توبيقبينهاتحارسمية

زحأسسوؤ!.أخرى!!ةمنا-سصببةاالحركةازد!ارءنمسصوولة

نتمب:قلاثؤ"4وأصديت0691عامم!فيال!قو"بالمسرح

من4وفيقلهبنهاذالاسقاذقرق!ويديراكلالصكياالمم!رح-ا

عدف،ن،ال!كرماويوموسىا)-كارف!مي:والسمارةلاوأنمهـى11(5ثلين

رفق،ؤت-وععصر،الجبينأرورإسر،4اغزاأبويركلعقوب،ءجلوفي

ون!-وىزخموهباهـاالرينوفطمةبىبميوثراءدب-كبماوثناءاسبييا

.اررسحهإتءنرودفيالبطولةليهـورقاموكلكظههم.الخ....ص!متي

مسرع-03ب!همحليمرمد-ظذالالىو"!يرهاشمصبياا(م!وج-2

!حي.الملإورطا!!هالاسض،ذوء!./رهالىوررائس

وؤكب.لممغلادوا؟تا!نأ!اتأرر!حيىسهم!دالكلآسيكيام!رجاوفدم

كبيرةخطوةالم!رحبركةاقن!افة،رارةدفعتالثامهذامنشهـأيار

خلإلىأبو)مموحاسح!هليهوأطاقتنأق!!عاىلهامسرماألمس!تحين

وابللادسودإ،فبمالمسرعروادبرارمنرائدلذكريتكري!ا(القباني

القوء-ء!المسرحؤرقةو،ق!مت.ءم!رالظسعاقرنافيمقاط!بةا!هربية

اذيال!ورصو))،"الفخو))((الافيع))!!مسرصباتثللأثةا!نحض!

زاربرخقيمرةلاولاتاهاالمم!رحبمال!نطورفيوالجد!!."الفيل

يرسشهر-مسرحياءوسقاتقدمأنتسشطيعمئظمةفرقةنشاهدسوريعة

نأر!-!الملا"أوكلن.صموحياتلسبفيهوت!رضقواصلينشهـرين

نء(باخالات):و!يا-سحالي،،تحاؤاتريالاولىىلمسحية1نس!نمرة!

أ!--!اث،"نخ!!:صعنوبرابراهيمهانيواخراجابسئهئرإك؟ئبف

تضلأاهـذ!رىخيردة"ؤسمسةالبن!أنتريدال!نجمسزأنفبمالمسرحية

وؤ-ي.هاندرزاراعىاافتراؤءتسحتالمؤسسصةوتضع.الراحلزوبر،،

أراءيماءعوت:اؤضىأوزفالدالفئانابنهابىرش،نيأتيالانناءهذه

ال!لاؤ،تء(ىالكن!يم!قىأنئرافعنالض،ربرةاطبببصيةاالحياةموضوعحوق

بهـب-كأءنفي!اوماالعياةل!ذهاصتراء"ات"اباويرطنوجنالرين

ص-زأمهءحارقءاىلمارضصابترررلبة!م!ؤوءاندرزالىراعيف!بقيدة-توسم

دلم!"كبز!اء-،ؤصبماهيا!-عجاونيعد-إن!ؤلل!مياد:ز!إ((ال!أمالم!ف!نش!11ءمصرحبهه-اة!نالثا!!أأ!همل!نمشي-!
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حينواحدبوؤتالعليلوقلبهاًلاعلىمثلهوتهدمأبيهحقيقةلهفتصشصف"

ت!مببحينكيسةالةالامد!ورولمقوم.4ابمن4أكأريحب،أنلهزكمتم!!

ءلمقاب!اجهلكة"نجر!ابالعمليةوف!مزوجهامنانضما"ااًاؤورسم!ةاًحرأق

...اوضىوكلةتجاهابعهاانهـ-،رركبماا!لقدر

فيالاولىاًلممثلةهـكه!-النقادجميعبشهادة-ازيناذطمقىان

يرءطلمبهعاألتك!الازةعالال!?ختلفتعطيأنجهدصعاحصاواصتوؤد.براصعور

الاموءسةدورأما.الحقدأبوازفيزج!توؤدا)":جحمسيزفيدوءر!،،لأس،:لأ

اوجههـ-أ!--براًتظاتوانالدزوممنةر3أصودها!"!اءشمدتفقد!"..!*"زوبز*د؟لأ!خ

!فقلمطمةجهـدتوؤدكببرالدوران..م!يلءستوىفيوصركاتهالأزر3!؟."-"!ني+؟!؟ش7"3ل!يمئنا!فت!!3!3؟!!،

)بر-)3*؟جم!!**لإيزلأل!إءكررط3

ودكائهابهوهـ:(نهاالسه*مانتوؤ!.أبدادلمكفينفشكلولمايهاالومؤل-،،-عد!بم+هع-"نمضدآ!!7!بفيس

ضرلم،!ا.أمحات،!"مااًك!تر-!-7.لأ.في+!*-!+لا؟لأ+"3!!ا!إ!+

كا....احح!!م؟خ+!

ر!مرنةممثلر!بقان.ماندررالراعيردورالسبيم!جم!ر!-قوؤام!-!ننح!بر؟خد!ء!-ش!-؟لأأ!!فيبزمبهم،3+

اًذاإبالغولا.بس!واتالقوميالممرحبرظرانقبلالمسرحفياشتغل-لأ!لم-!""!لم؟!!1)ل!!ص!أذ،لمثلأ%عدرز؟!ظ

عليهيضفبمانه.يرمثلهالذيالدورفي:إزبرباررمببهب!يرفيقانقلت-+..++"-خطأ-لا!ا-كاأظ-ا+؟د.!ش!***ول-+كا

يوص-!أناستطاعوقد.والراصةالمسرجيةوتجربتهشخص!ب!تهمن--!م!-أ!-،كوس!يأدبم!7--!غ؟،لأ-؟
....ا-!!7+*-زا.+سدض!!.؟!هك!لا--

فىص.-3س،ةا

"مم،.بأكثرالدنيهتفاجئهالذياًلطيباراًعبما"وووميالضز.لمبئبايشكلرلاا-!3!لمس؟؟+!!!!!إ؟!ا.!.!!!."!03

قفزاتتهدالزينفطمةمعاصعباعتشش.ؤدمهااصع!المثءالووو!*رعإ-تعملط!!+ؤ!!/

731-----.7!!ء!!أ!

دهوالمسرحلقضمة!!رة"قان.أسورىأالمسرح.ناريجؤكط!ائ!ة-!-؟"أ+ا!.+7؟+!أطا!!!ا. ......ء7؟،:!فيخمشب!-؟دحل!؟ذ

+د!:ز-!ج!!!و

يمثإ"الذي!النهطةرجمانوبرب!ىةطيعوالموهـبةالخبرةبينيسجمعفنان+".+خ0،04ط.--بم27/برإ+

/وؤد.داؤمةجميملةاؤاقالىامصرحياا*هلدافهووز"،بيرانةورألاتاىا-!.قئا--*بر-ا+.-.؟7+،نمهؤلى!-بخ73؟أ،

هد-يقص!الذيالموؤفأغطى-جصاراتعاوناأمكرماوىإوحىى5?زصاون-لأ.---/-!+عا!!:-++/.!؟/قى3!طح!بماك!ا!*!++!أإ%!نجلأ!؟!لم .......--.-+،يه!طمز!!1

ر-ناعصادجلكلو!!ديالععصقوالتطالقأتظاهرصعا)ونعها.رض"لىاًاعصاةط1،..!!+أ+،س!--أبخ،كسع-آ،
...05-ما*ء"!د-/+ز-ا-نن

.اظهارلمحمدمحهرفكممضل؟لماضةز"شهرءع.-وضطارقتيثعلالم?ة،..!در،ا!-7--2"3-؟ول!-لأكل!؟.!،-*!.!أ+4ا"د23
داًلجسصعرارالاهـ،صعدورالعكر"،وصعموسى"صعلو!د.!الىدرجرعود-!!

و!-و،ريج!بنادبسيثناءمثاتوفد.،نألاعسنفمصعؤجم!الصامنااءتععا"اء.---خ،ا.أ!-ش"ب*سجع؟*!-د-؟؟د!!يئ.-كا.-.+"+"لملمفيطألا

7ب!هـ--لأ.لأبر!،!!لا7؟بلا-!+.س2لاشا!ع!برلأ-!ح!ا2..!بخ

هـلمىأوزؤإلدمنحصاتلاز،،الميكبرةالحادمبأءهإلارفي،مير*"!ه!دور!!ل!يم-،-جإ3-!ع--4دلأ!7ح.جوإأ3قىا-ا-"؟.ء"3!!كل!

*،1+!"؟،--بممم!.ء++"3!!،،نم

لا3-00.-.---خ--ة..--.-!*.د.--ى*-لاس-س.-72ء0-.!.-اء..:لالأخ-س7-إ-.:3.--ء.-لابز.في---.:؟خ.-اءحن!!،!لمحلأ!س-.ا3!،!ون،!3!-!أ؟،4!شدء.-63.دلأا*أ!.3ء،بهم؟!ح!ممحغ+؟جبمحط42*

.--*--.خ---3-لا.ل!7.+.--:--أ،-.د.د.نر..لا3-د.لأ.؟.*لا3*0.-؟ء."لاكأ"س7-+ء!..بم؟ت!،؟(-؟ك!-!+لاا!ولل!!تنهلأ!+،لم!ظ؟ا

-.-*.-!لأ-.،--.--؟.--..لا--*3...-طئي!الأ*تءس؟لم*أ-!!لم!رر!كيئ!!هـ!ي!طدنم!طو!

*-؟.لا--*3-ددءلأ--"لى*-كاخ--ء.ا-*؟/-،6أ؟!ح!ف!!!سد!ع!-ؤ!لأ(3لأ.-+!"لأط+!5ل!!!طلى.كى!ء!ش!ل!-.ىبر؟-؟آ؟ل.زأ!

.ء!-دير؟-في-خ+لاخيه!ي..

.-""س*-؟؟ع+ء--لم،احالانة":-الأإ)حبة!سؤك!ااًزحى"*"رازهـ(!.2)ووءر"أاوي!لمو!"ى

لإ-كالى.-**

37-ف-يتخلتكماالمرهعهذهاموكلتهاواجصعءنؤخاتبأنهاوير"هـ.،،اةنجا

.،يالراء-الىروجهامنهربصتحينلزوص-بئ1واجبءنالسابقهالمرة

*!..دجصلالراص،لالفنجانيظهرادير*ون"!اليتصععلىاًلوة-ء"تفوبرت

لىء-صتىبربىاهطاصعهماكلعلىاعتددعوفد،نساءوديرىصيرور-صبعمت
-سع"رزثننيمبزسعسعاءني!لىلا.

لاجإلاتي.+س؟ة"-!قي3؟-!!!ذ3.لاب!.ا-صكن،ديجب:(الحاليةالخادمواًولمدهاءكهلزورهىنتا!ةيالءإدم

.ولفيإ؟ة!-؟ل!.لاغ!فينر!؟7خب!!؟"؟لا!بئنجلاب،4اًصةاواؤءافيوهيريج+ضابرج!اوزؤ،لرانعنؤكأ.ول!الاحداث

ش3303خ-لا-كاع3-لإ3!هـءزؤترددولا.اًندأنجيمتربرصععىاذلقمنقىوجتؤداءها؟،زتوان

دظ--لا+د03،-د--ل!..لأ!بأت"أ"و:برإبرا!أودؤاالشابرؤ"صهابر،لحقبقيةاًب-لم!أاصءإرفيالةتبم

لاخ-*لا-ظ-ع+جدخننفئ+و؟خع"ع-7?فيسع!7*لاو؟دتصهاكماا(؟لصسةتحةرقالا"نناءوودهوؤي..الوراًثيب،لزووري?ءاعي

-غ،؟.يز:307*صيمنرفي-لأع:ش*رزفي"؟--"-بر.خفيلأ*كا:.لتشتور--الضقاشبرت،يبربمادوحيناداوزفاا!4زةصفيالابمكانة

"؟3زرفي؟!س-لالإلازرزرد-!.+بخ-3ء!.لح0\؟؟!-..لاليهس!ؤوليةمفكراورصهـ*اماق!دراعيالمر!هـودوبربئالصرعلإهاتيو.لمبخاًا؟رر*سة

جسعجيز---يىصترأرازدنج-ةلمرأرة-!وصعما.ءلميهبرهعمنأنرفسضلاز"بىصعاءا*راق/اص

..،-؟!بز-د!في.قيسع

3:--7-دلأ-:بر؟!.-.د!وبرعرضالراًعياخطاعءيصترأنةءىيركذلعصو.بنزوجهاالخادمفعصيحكأ

--3ءلالا--.-!سع-.:خ!3ء-ظد-)-يرو-3أهعوهـ-ادباثصونعصا-عصصيةاؤ:!يو.يقاًلحرروصع؟وليةيرةصعملأنعليما

.لأع.-!.-!*"؟:ل!لأبر"-به!رزكيونؤ*--؟!"ءعزلاءوص*!ةالفنجف"لمزوبقاءريج"نادجلرمداور!الدعلىاًارض

نج3--*بم.بر!سعسعننبىسعئجلإ؟لأ؟خ-س!ء-،-؟.إضلمراابءها

لأسع-دنرجخ-ظ:.د?كا؟4:ءروقددورو!والفنجء-زالامءنالبطولةبدورافيرناذطهةفامت

س+لاد---+..!نر*!*كابزسع3:3د-سلأ؟حيثء-نا)ءادا.بةفيبهعاشتالذيصعماععيالاجالصع،عراًظهابرقتصعي

؟-د3كأكم!،.أعلىمثلالهصودهعانهااصعابنهاوءعالافراصعمعزوجهاتعريم

.ص.3ش؟---+--؟كا-.ءش+لأوؤعهترفروجهايحونهاامراهعصعفمهعفيالعصبوتالحقدراًظهاييرقي!عص

.،-سع!-!!-*ج..اًلامدوراخسراو!و.تقيديندجلأنهمعاليههربتالذيللرجل

شعوره"لراًءاةمع4ب!!يبضرواجهمنابنهات!ذأنتريدالت!8فةالمتل

"الاشباح))ممصرحببيةاقهي.(ريج!صا)دد-"!ثىإءالضغطو!ةتحتتنهارثمخادمريجمينلبأناًلبدايرةفيفتحتجمربرضلانه
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-+:ئركا!ة:رز+-د.ئر!9-خ:-د-..-3-؟لى:..9-لأ-كا".لأخس-+؟!ش!"في!!اداًو!،وكاد.المسحقبلؤيلادةو!هـ4اء،صرافيخادمف!بي.بالمزواجوعد

!؟ني3شء7!:ة:خ؟.....د-د!!!!ني!.--.كا.!+لأ؟قيلأ:*:.سالمخرجلطا:اتوالالصبب،عاكاممالف!.عاىيرفوماداءالمربكادورالهذا

في!لابزلأ)بزخ:لاش6؟لإ:لأ-:.."-.زر.--!ك!!غلآح!حم!نخ!!*.-+لاخ؟كا--بلأخثناءروواهـبيصردلاا!ورأ!ذاكانوادا.المسحيةابطالمعادماونو

!لأكا"طبخ-خبر-.شس.*-"خ!بر!ولغ!!ع".د؟لافي!لا؟"س-.!!-بم+،...لمإورطي!-اوصة(،!ايهابروق(ال!دركرص)ورسصيةؤيدور!افهـإىا"م!رحفي

س؟!::-نجقييزط؟لأ-+؟!".قي!دبرخمتي!ئين!!د!-!!!.+لإنرتر-.!3-تن+؟!ؤ%خ*أ+قي+--.3!..ء--إ؟أقيحولقد.-سوريافياممرحايدءعأصهليكوجهلثطإفالواسعالمجال

خقيلأ،:.،ل!:--.!؟-!ث!!9خيم-؟؟*ك!!ي!صح!!!./،*ل!د"!!خغين!ح!قيلأاتى!:.:آ.

-ل!..!لأ؟ع.-*لى-لآ!ش-خد،.*..د.!.:3-خ3+--نخ!شلمج!فئ5!في-3!!!،+ظ؟؟مهددزهىاوأدهشتصي/الضبىربهطورؤياوهـك!المض،هـدبعىدأنتحاهدأىني

إبر-.--!!؟نجش.-ظ-نر*لأ--لاس؟بربن!!لا-...ء-*-ظ؟زر*إ.-7.-:كا!س!!س6ريربولا.الضفيةاة.4أغراًلىوزةأد!!ا"حمعبااناددثوبرحوارتمثلعاى

لاب3-.تج3خيمكأخ3-.د!ء.3-حمي--"-:؟إ-.03ءخ!(--لا-*ي!!1؟،

قي3ىدةلإ!*خخ؟"ء.لآسد!!..ش3!ث!!!!زر!-يزد!3كليخفئ+اًهـىدحؤ!"ءماصبرهيالاشباحمسر-يةمعالمسرحيةهدهأنفي

-3".يز.ظ--نن..،د.د-!خ!لأ!!!-تر-*"فياتثائر.المربرضالحاطفيأورقالدر!ودقامؤقدالبكادفهميأها.القومي

؟*7:س-لإ-لا+ش!!!لإنرلآ.سلأ:ة.بزني!!؟مب-رداًهداخطوهءأنوانمجيدامثلانلكلمطفيئا)طفيأعرقأنهولولا

--.؟..!ل!.،.ضلأجم!نر!؟سل!:خءشحفيحممفيفي!ير.*....ء

لأ-:-3جمئن..-.لانج!رز!لإ،"نر!بملأقيع!رقيد!!+..مرهلاول،ورالبمبةجابهـةالعدورهدا!!بربئوم.باله

خ+بز-خ+ل!؟.!-،!نرى*ص!.؟-في-،.خ*+بز"..لاى.:د.ترلأ*ددأخلا6نمسس!--روفيوتافلي.نأ"نبوبجةلأمسرصيةالقباليمسرحولىعرصتوقدم+

3--..3!*ح!!لأ.-ع.بخ*إ-"؟خ!*"خ!-ء،بء!ك!!قلعزهادقآمكما"الفخ"اسمم.نحتصنوبرهاليواحواجنوماس

!!-شتر.--.3.--.سبئ--!كمنح-انإمكنو،اوليير(الشبيلالبورجواري)"!رحيةدنرهابراخراج

.*!،،س"-:-خ-شاًلقلع!مادقهاالابشاذفانمولميبرءسرحيةأما.الاولىافسرجةبروسمطية

لأ-نر*:-6-.؟؟.علىيعضدما؟فدر؟لنه!الشقيدءلىبرموملاشعبيمامنحى؟خراجهانحا

سلا---*!ل!ا-لا..قيهاازليقيالمواؤفغلالاهـض

لا.كا-لا.-.-د!بئ.لأكا:-لاالأشتا،ذالمضرجعننتحدتأنالمسرحهكأم!نال!د!!تءهذ!بعدبدولا

نر..!!خ!طلاخصي!"

:3----في:/"3!!قيشلا*!في..ءخرجااشأنهنحهنسجلأنالبدايةفيونود.صتودرابراهيمهاني

"."ل!!!كا؟سلا.ا)قوء!المسرحاًعضهد4.وعلهللفنوننىتيكاةوكاية"نءجازهوصل،هطوبرأ

ة--.لأ!*.!!ءنج!لمح!!-،-!.-..

.!لأ!لإ--خب!ص!!ءألإبرإنر3-+لهءلأو،مةسوربر،!ياالممصىدأ-يةالحر؟قىانبل،مسرصياتهمعظماخراجمىي

آ*؟؟+.؟؟ء*.؟مجيرجمسحنيج!حجى!لأ!ننك!ح*--.!..ء .لأ--!،*-!س!!؟زو!-!و--اةضصرتأببع!اًإىسرحلروادالحهاهـبرقيالقاعدةلوسيعلحولاتجهـاهها

لا!!خ*؟ول1؟+؟-ء.بئعالىادبيىةويم"دأتسيكيةكلا"لمسرحباتعرضعلىالصبانرفيقج!ود

!-لأ.3بز!.خ+!م؟طور!ء".ختئبم--

-..صلإ-،.--لإررس!-،هاز!ه!أما.افضحذلقوالمثقفبينىليلجم،!ورسوىاليهأتجدبلالكنها

-لح-ء!ح!--ء-نؤربرتةمشكلاتيعالجالذيالمسرحنحووفهـ!بقوةاتجهققدصنوبر

-ش*-ء؟---!ى-.-!-!.الرىاهمةتطودهقترةفيالمجضمعحيهاة

--ط--!-عفيدكأى.+لأ---ألانت،ح،،المعامالمفضش،نسضرا،بلدناأ.بطال:التواليعلىوؤدم

(!!حاالإف!!لآمسر!في(الفئجمسز!أفيهـناقاطو-قىؤيههرص!وقد.وندبىم!اًدليديكلروحة،القدررجل،الفخفيرجل

م*.اىحشرمفدخلوؤدرتهبجرأتهمىسضعي!أىالصفرمنيسبدأانالماصىعماالغام

!لىيرواج"قاهيدزهاان.ا)سوديالمسرحمعطويلوماضاًلاخراج4ديسبقالموجماهـبريفنيبنجاحؤدمتمسرحيةفرفةوألفالجامعي

.العقباتوهذه.اهـويطريقهفييرضعثراًلمممرح!ج!ملىاة!اأ!صقيتبتور:ةإ.!توقئيفمناوو،لجودنيألا!تالدميةبيتمنكلانظير

يرلمجما:بمأى.!،ضىف!بمكناًلحىإرادهـقاتءأما.وحىارحيةداخدىة3--ةالحرتشجيسعءناجامعةاتضخلىأناًلمحرىنمنبلالمؤسفومن

....ءانالذيااجامعيالمسرحدعائملمأثيلءلىمعهالعهدتجددولاالمسرجة

موقفوهو:القومية4الةرؤمنوايضلمفزيرو!الاداعة"وقف-ااصظزواهث!قضنتساناالقوءمطاإمصرحةرقةاًلىلممددأنانمااذاولمهـانه

وبينالقوميةالفرؤةبيندسميتعاونأيبحصلاث!اًلآدحضىأد.ثصاذ........

بكلالقوميةافرقةاوجودتضجاووللأناًالتينء"ينالمؤسوااضلفزبرونةالاذاعةرمعيىتمئونبذلكوووم)ا،ضدافالاصطربقفيواىحهواالبمرينمرحلة

هـ-ئسىورداًناوالباؤيةالهزبراةالعناصروتسةصلانالىتيةاً!كانج!اتها:د"تأوما..الافصىل،والاحسننحوباسىنمراروتطويرهاااىفرقةمسنوىر

القومية.الفرقةمع.فن!املااندىونومتذصا!لىمسرحعات"سوريةخارجمه-يرفييرساهمأرومواهبهبجرا.نهاستطاعرجلءنال!ديمث.بصهـد

..فسيطرإقتهعنثبعيعأنذكرأنبردفلامتتالينعامبنسور؟فيالمسرح
الىا!وريسوقانءكناًلذيالدعائيالعنصرذلك/فقدانالىبرضصاف

الخطرتين.اًلمؤستينهاتىنطاقعلىافيرقةااعمالءرضتاًذاالمسرحيرفراوهـ،انوبصامثليناعاىاك-صجتوزيعر:!اانجه.اًلمسرحيةاعداًد

لاءىضا?الهرؤةالماديالمسىوىرفيالىلالاةتأ!ةممنئلكلمنو.بطلبالادواردورعئمصلبةاًدبيةمناؤشهىفيهايناؤشهـم

..ابئالممئلمنطلباماوندر،لهونصورهفهمهبحسسببىورهيؤديأن"

الفرقهىمنعامةوسودبر،خأءصةدمني!قفياصحاؤةاموؤف-؟اتجاهمعفيه!يرئسجمصتىالدوريمتعيدهيطلبلمعينةبحركةبرفوم

خى-داًلىوتدهودهالصحافمةمسنوىبضقريرالقولولنبدا.القومبيةبذلكفتقوىيمثلهاًلذيالدورطبيعةلاكتشاؤطالمجىللهتادكااًلمسرحية

العواهـسلهذهالىيصىاف.معالجهـتهايتولى4قصىهكلمعهيجرفبرديبينبر!نبحكا.دميئأندونتجاربهحصيلةوتزدادالممثلشخصية

ممثلينا!ةرقةأعضاءالىالصحفيونروج،هااًاةيوالض!لهفاتاالفممخهءهبئنفسهيكتنتفاًن-ممشللكلبرنجهبماًنه.4شخصيضعننسخةأوالمخرج

ازالةالهصحافةواجبانرغمالمعصرحسمعةالىإسيءمما،ثممثلاتسوربر،فيلاهسرحصنوبرهانياخدماتوانوالادإء-.افهماعلىوقددته

.والاحضرامبا)"كريموؤرنهالمسرحيلىالعممناًامهر"ور،ومؤدرةالىدلكتتعدىوانما،فقطاًلممضليناءراًدمجألعلىتقتصرلا

ؤهي:الداخليةالصعوبأتأمامتأخربادفبمجديدمسرحفيالحأصلاينق!!تلافيعاىاصضوبرهاني

ا!ادبر"المسماعداتوعجز،المسرحيالعملفياًلمختصينفقرىن-االازياءيعينوالديكورويصممالاكسسوارلمعدهانيفانولهـدىا،كسورية

لحوائجه.اًلمسرحاتيفاءعنتقرير:أيعملىاز".الصوتيةواررثيراتالموسمقىويخضارللاصىاءةويخطط

مم،المم!تلوقعليهيعينت!الذيالمنخقضىالماديالمستوى-2نشمإطهيقتصز!محتهالىيحءإجالامودهدهمنامركلانرغمشيءكل

دعم،الاحضرافطريقءنبذلكفببحدونثانية"هنةاتطأدالىإصىطرهضى".4اختصاصمجألعى

.4عملفيطاؤته؟لالممثليبدللمكيالوحيمدالسىمانهو"رافالاصانوهوواخلاءصهأتعابهفيص!وبرلهاتىينتريكمال!كراًنالانصاؤ!ومن

راتبهف"فمنأكثريحممواخربعمللملمجومالمذيلممثل1ؤاندلكومعفي؟تجأرب،ولهمىديرممثلوهوقلعينهادالابسناذالقوميالمسرحمدير
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."منبرطه"و"اج!تصاميبروين"الإررانبةواًلشاعرة"ميلمعاثر*"ودكمل،فومالذيالموظفراتبي!دد59برقم"رسومفهنلكالفرقمةؤي

صفحاتعلىسنينبضعمنذارراًنفيالعربيةأنغةءنحثمانرب3و-اروالمبافيا!ة-ويرةد!نكلالىرف"اؤء.الاصليراتسبهبثاثي،اًضافي

وف!دى"الاخاء"مجلةت!،دراًنقبلأي،البغداديةالحرية"!!ةجروأدى،عادلنجرءملو!ذا.والمقمرمنو!المجيدامرقةاأ(عضاءجميعبين

مجلةفيأمجدداةبا3،"الاخاء))ا؟نادتهوتدما،الموضووعهذاالىا!ذب-ناهـثلبنأت!سرربماو59المردءومالخماءعاىالقرقة"ديرير*هـلاًن

فيالعربيةالملغةءنتماكلفيهعدد،المم!نبهداابرثااللبناذبب!ة".الاداب".،ام!حقوقالم/مهنبعقدمعهم-الارتباط؟"المرسوماووعله،!م):طبق

جاسممهديلاسفاذاًهواًخراديربوهناك.لذلكالنلجعةالحلولؤأنايرءكاؤ،تودةعالرواتبفيالمش،وإةنظامالغاءثانيةج"ةومنبر،قىمنهذا

الدكضورترجمةجافبالى،العربيةالى"زخهكار؟ءيات))ترجمالذيالممرحقيمقيمنالحكو"ةترؤعولكي.والمننتبهطيناًلمجيدرنهخلينللمهمالية

جإسممهـ!يالاستاذترجمةوزرلمميز.الجعفريوصلملخجوأدمصطلىلىاممثا-ينتمنحنتمرفهـةأول!اكفافةوزارةتردتانيجبالمجتمعأمام

والمقالات-الفارسيةالقصصبءرجمةدواالذينومن.والعذوبةبفلرقة.والنح،حالاعجابيحوروناديناوا(مثلات

مشكودضاذوالاسوهبيتوميقوالعلامةالقيسيناجياحمداًلاستفذبصورةلفرقةاأروفءرودوقلةخاصةالنسازكبماالعئصرؤقدان-3

عضد.-محرؤمن،كببرؤعددهم،بالضادالناطقينا؟ناءمنامااصحاؤقياوأنمحاةظايزالرواالمحتمعانالىا*!ئلاتاقلةوتعود.عامة

اًلادبوعيونعررترجمواالذينوالشواربيشابوا!شعزامالوهاب!يصها!ونالذرناشمباناقلةاما.هدمتهبلامصرحاًتكرربمفيتساعدلمم

هذافيالعاملينمنوسواهمالبستانياًلدكتورلبئنو"ى،الفارسيقذةوابىأولاا!ابةة،الاسبانيالىير،ودفانهولىشاقصهمبل،ا)ةرقةفي

-الذيشلالشاكراحم!الىهـكتورماذكرتجانب"الىالعراقوفي،السبلبمصودكلنهاينسحبافرؤةا!موفلانتناقصمهمأما.ؤانيااًلمادياردودا

العربيةاللغةقسمرثىاليومو!و،الضياممحنبرسالته3"ورإهاًلدنالىبرمهبئقد!،(اًلهكاالماضيةالا!راحهـاتلكن.أ.ؤضل!وضعأىحصوله

.ببمدادالاداب1كليةؤيكلمحه--رحاةثتاالواجبمنانالىبالاضاؤةاًلفرقةتنمةعلىتساعدأن

وخبر.،اًيران،الىالعربيةاًلبلدساناقرباًلعراقباني!ضجهذامنأنيحبشكلهاثء،تالفرقةتضهـنولكي.ويثقفهاالموه:ةينظمللمسرح

جاءمنثرية31انحيث،المفدسةالعيزبات(مدن،الروابطووزرهيرمثلء،أن!؟موجبهللضتليحق-لاالاقلعلىسنواتلخمسالتماؤدطررقةز"نجع

ابناءمنهميبنالعراقاوالايراًنيينمنسواءكاهمي*ندمان،دكرهم.ابداالفرقةمنينسحب

،تالعلاقسهذهانشكولا.كنفهافيننشمأواوزرعوعواأاو،المدنووذهالحركةليهاس،دتالتيالمطردةبالخطواتأؤتخرالنهايةفيواًنني

منيقدمهوماالشعبينابئاءمنالمخله"ينبفضليومبعديروماس*توطدالفشانالادرباًلنتقاؤةوزررظلفي3النجاحءتابعةلمهاوأتمنىاًلمسرحية

.الممذنب،ذاجلىخ!"أت..العجيليالسلامءبدالدكأو.ر

اًلطعمةهاديسلمان2كربلاء

......:..:..:........:/.:..:!.......:....:.-001!ال!.

فعةكااالم!كقفةايراًن.و.اًلعر!قبينالادبيةالروابط

مم..***
!.ص-

رمصها:صلىبنتليستوالعراقيالإإرانيالشعبينبينالادبيةالمروابطان

دواوينمنواضحودلك،اًلتاريرخببةالعصورابعدالىتمتدؤهـي،اليوم

لىءبن51.ي!ما-صكلاصى:مرجمض-رإووبسنااصصا-ا.ر،لأخر.منهماكلثرتاوؤد،.البلدينفيظهرواالذين،اـكشابواالشعراء

ألحديمثوظهر/العصرفيتوطداالعلاقاتوهذهتوثقاالاواصزهذهزادتوقد

-صممص،انايرؤيالادبيةالحركةرؤدؤالعراق.الحديثةالاثارؤيجلياذلك

ءلقأه-.هـ!ب!انرني!:لزجمة-5لياحل!اا2-ءرارطاًلايرانيالادبأتطودويبلي!قاتأ.ببراأئرت،مشرقةوجوهاوقدم

هـ"بس015سرا-،عا.-علا01اًمثلملالمعربهبئباللفةالشعريئظمونكانواشعرائهمنالكنيرينانحتى

كى-صى.شجمر!صهـبرو3-نلنياالش!راءمنوغير!ط"كوهيفيروز))وابشاعر"سميعي"المرحوم

-.الهاريمفيسبزماولااًلاخرىا6لادبمي!ادينفياما.اسما؟هم،لاتحضرني

!.ل3!را!ير!صا!ثىء!بص:لربرسصايىلعرمل2-3ر!فىان::اوص.الي4الاشارةعنغنيمعروففأمر،الببنووالفلبسفة

ص-ءا-7،!*لحسمينمحمسللدقىود"محمد"ءتاببر!ممتر"دهنما"،ذاًلاست،

ى.لء3.س!ثلهمااهـ!مصلهمبتفبهص؟و-عهول"!مرل!ضيا5-ا(1نفرةروزو""زادهتقي"و"دفيعلي"و"راشد))والاستاذ

ل!اتحفالادبفيومرمود!،ودابردهمكاناًاذينواضراب!"دهخدا"و

."بهـ-اوي!كتبوناًلعربرببةيجيدوننفسهأالموقتؤيوكانوا،اًلجد!دالمفارسي

يخاخضصى!-لزجمضسلم!بلمح!االىلعدا7الادبينزر!ب!ءاىمحصيم-فضلولهم،جماحباويت:ونها،اًلاحيانبعفى

اثرهالقديرماًلفارسيللادبكانوكما.الوطيدةالمتينةصلاتهماوتوثيق

افاشث!ى!ي!ئي!:الصرعص-لربهضال!ع!إط!ص7-ؤ-!بت!ث!رهاثرالحديثاًدفارسيا!دبفهـان،العربيالادبفيالببن

حا"-دواحمدوالجواًهريوالصافيؤالشرقي،المعاصرالعراقيا!دب

سصضلهاالمحعوربا3للى!ضطمماا8-وترجموا،الفادسيبالادبتأثرواقد،العراقادباءابرزمنوهماًلهرأف

إخليليعاجعفرالاستاذأبداالاخيرةالاياموؤبم،الفارسيالشعرمنكثبرا
!ص.هـاقلى!صحما9-.فيدوؤد،بارعقاصالخليليوا!لبت!اد،المفارسبمالشعرغرربترجمة

قصه!"-ن"،وضععلىالايرالي"هدايتصادق"قصصمناثاراً

8-بهوتأثر!آ،الفادسيبالادبيعنوناخرونادباءوهماكوروايات

الادبمنقيمةبحوئانشراًلذيأالصرافزكياذالاتامثالجايواضج

ءممرسيالىظالادبصاتبشخصهالعربيةقراءعرفوالذي،اًلعامرانياًلإير

"ر!وي"و"سمبعي))و"هـرمد"امثإل،،مرةلاولىيثالحد
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