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ذاته.الماركسيالبناءداخلوالنقدوالتقييمالتحليلمن

وهوثغلعلبمفيمطامقاللةل!الدذ.مننعددوركسيةللقدلقصمطهوهنادلكىفارأكسماتان!طيمائخ!عطا

الروسدعةفالثورة.الروسيةوالثورفالعربيةالثورفبيننفرقيانينبغي101

والاقطاعابرجوازيةبتحطيمالبروليتاريافيهاقامت،طبقيةلورةكانت،حمدلواحدعبدمحمدبقلم

معينة.طبقةمصلحةفيلورةكانتانهااي..السلطةعلىوالاستيلاء***

،الاستعمارضدالعربيالشسبلورةهيالعربيةالثورةكانتبينمابمنا!ةؤورصنعنبكلمةالماضيعددهاالادابمجلةافنتعت

بمح!ل!ليةطبقاتهلاستعمارالم!متعمرتتخذالصرلمماعاوفالدغ!دمالحانملورتقوىلثورلشعبشهـرفيالاسكئدريةفيافعقدالذيارعربور؟ساءلملوكالئانيالمؤتمر

..فيبالمثبتعرالاعابرحلتواد.فاسطببنقضيفلللحث،الماضيسلتمبر

فر!!توجهاخن!ثم.اشراكيامنهجاالاقطاربعضفيلالسهاا)!خلافاتفوققضيةهيفلسطينقضيةاناثبتلافهذلك،كلقها

وبذلك،ةلاستعلافدعائفمنانفعابساسعلىوالافطاععلفبعاسعالية؟اوبثبهاالوتفيباأثبثاءمنقفهبءكأعتعنيوانها،والمسفوماتوالموبعات

ععوكعاوفلئث،عفيهاالفضاءدونالثبنقفتبينالفوارافتتأيببدأتقبيعاوللهثلوا،حلهافييسبمواًابأمنلدبوم!دعبدفلاوللأبلك

والدبلبالر.العربيفاايثعوورةوفيالاشترافدباثبتيثربتببنفيبلحفلمناأثائثارواننحفنبينالمىؤديهببعثتتحفروعي.فنيلامنينةلمسفوليف

تلدهيننالمث!عأرالفاردلزائعهبينيربربيننحنرفيننغيلنئغينمععطسعةوبملىلموردلدالخطريبلغحين،المتدفهـقةامواجهفييجرف!سوفالكاسحالشعبي

...+.والتضحيةالفداءقبلبحد

الاستاذيقولكماوتجمدناالحقائققزيفالعربيةعلىالثورةمطافندميو!صءت،المؤتمرذللكنججاجشكبلاالعربيالشعبابتهجلقد

السساسىالتالوحولهايضر!،حديدةنظريةاعتماراتضمن)ع،...ا.الا1.0ء.اا*.الى.
.......لديوالععدحي!لالحدارعدممؤلعرعقبصدرلديعرلدرفىكديبويؤه

باءتباهـ،الحقيقيلللفهممحاولةاومناقشةايةفيمنع،المعهودتحريمه:يليماعلىينصوالذياكتوبرمنالخامسفيبالق!اهرة

فهيوبالتالي،جماهيريةشكاراتاصبح!تقدالتظريةامتسباتانوطنهفيالفلسطينيالعربيالشعبحقوقاستعادةتأييد-ا

بدب.منولاقرهبمنلاعنهاالدبثيهبوزلا،محرعفعفدسف.ا،يبتغريرفيالطثرفحفهوكيألك،كاملفاستعاثه

***كففرع-4فيفاسطأنفيالبتبيللدبعبالتامتأغيدهبعلامث-2

بدسوععينتوفيغفللاستاذآأالانفسهاللعدعفياهلثاوفرأت.واللمنصرثفالادثعمارمنلاتحير

.(القديمالفارسقناعخلفعوضلويمسالدكنور)بعنوانافرهامندولةع8يضمكانمؤتمرعنالقرارهذاصطرلقد

لوعاىعوتفالدفتوردراسةعفىآواليساثااتبيفولفعاوالمأفلاقتبتهرائعبعالينصرعفكبلاوهدبا.اللا.بينيوواعحواواودوباواسيا"

مضادتقييماومضادةبدراسة(اغسطس)الاهرامملحقفياكشورة.!بنقضية

الهفدفد.الصبورعبدععلاحلدهواتثمنالاولباليببثءصفدهفمدبابوالاسداذفنبالعنفالافتينفحيفهمبهبعد

وهيع:المفاعبمنالاضرفالففبعفنظبععفلفتولفد.(المغرفسيواعامالععلبسفالثويثف)عنوانالهاتيهرببحث

الاشترافسعفعوبوعبهنانافيفليففنحيف،اعابعاولليسواعفرا"انلاوفيفالعربيغالثورأعوالدببهحدثنااةبوتبءددبافي

عبقرواديفيالشعرشياطيننداءملبينننطلقولن،ليالعلالسدوعن!قالثورةهذهتولدتفلقد.موضوعيةظروفخلالمنانبثقت

انينارغولىاو،هيلكونفووالساكناتالتسعالفنونرباتاناشيداواككماالممارسةتلك،الممارسةتجاربخلالمنوتطورتو.نمت،الممارسة

عثقركوحتىشياطينتستكملحىننتظرولن،الغزيرةالغدائرذيحابيذلكب!دواخنت،الشعبجماهرتسشغرفىراحتثم،ياللطلا*لعبدأت

عزلتفا،منوتخيعج،تينبانهاولآلىءععينتهاالتسبثالمنغاداععتقدبفايثورتو،نشييبهللوفابعاليبدليالوععلنحوصلومهبممورفتدرهببببفتتببد

ئثعحبفلفغ3ففنا،الالهفهئثعنونئثرللعثاننا.احدفعاعثاراعععنهاوتلأبماتوعقف،حرفغوببئ،اليبدبدريغالأوىبينللصراعثالموععوعيفلايهروف

عطرهاتمزجالهةبل،الهيلكونفو!ولا،عبقرواديمرتسكنلاآلهةفياليساريالموقعاقصىفينفسهاالعربيةالثورةوجدتانوكان

يشربه".الذيوبالماء،عوضلوشيالدثنوريأكلهالذيبالخبز،يومكلولكن.اشتراكيامنهجالنفسهاحددتثم،المتواليةالسمياسيةمعاركها

والشعربسيسوتوفيقلللاستاذماالفقرةهذهبعداتساعلاخذتهذاوعلى.لهاايديولوجيةاتخاذفينفكرانقبلتمالتحديدهذا

ناث،اخيعىآللوودونهامنلهواتخئث،فلقاعربالوفففرأددفمماتدسعاعبالعربيوالتورأعلىعوفيالهيرىصفدتلميثاعمفالاستهـاأب

.والماءبالللفزهومفئثعلفاتميفجالتتاالصعاءالالاتهيعالتبمالاافةوشفتتفتحتفأفبعداليبدأبيثالنوريفععتيفرفتوسيفمواعالنفسوا

لاالجامدةالالةلان،فناتولدولاشعراتنتجالصماءوالالاتايديولوجيىةاهمهيالماركسيةكانتولما.اثنظمالعملفيطريقالها

آللهةتوفيقالاستاذفالهةذللكوعلى،يالحياةتنبضولاتشعرولاتحسفيالمجتمعالغربي،التقليديةالثبوتيهالممادساتوجهفيوقفتللممارسة

منانا.اخلقولابفيفتوحيلاعيتفالاسعغففان،التفيرمنععينةصورأ2نفتردبالععلبيفالثوريةوانتولما

ينطففووالانسانبنتلمنالاأعراءتوفيتفالاةفيدعباابواًرععاللأبتعنفالحاولعبمافتفدماًويعكعفالتبمهيالمارفسيفايثيرىميبادب

الفنونرباتوليستوحوا،الشعرشماطيننداًءليلبواعبقرواديفيالعربيةالتجربةخصوصيةبينالتلا؟مايجادبشرطالثوريللتغير

الغدائرذيحابيارغولمعوليترنموا،نثلكوابفوفىالساكنغقالسبعيناعأفففوفلكوعلى.المارأبسيوفيالندبرثفالايبارارعيهمويفوبين

-7!االصفحةدلى4التتهض-هذاخلالمنبدولا،الاساسيةوتياراتهاالماركسيةقراءةاعادةبوجوب
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عنيميزهال!يهوناجيالعظيم.عبد.عندالفنىالأسلوبات!سحت--صس!-

!مابياحدليسسللينابينبحربتهلان!نيتنتمهفهيحالذويالمجهود،ذثسالكيبكيسلكبامنوجم!عرنهم!ك1!ط

المحكك.الناقدموقفالىاقربوانما.هو،المتخلفولاالضعيفمجهودس-ا

منظومة،قصةاوجهشتىمناًصننبارهايمكئ"ماتثم"وقصيدتهزكيكما!اًحمدكدكتوربقلم

!مه!-!حياهأحكاقي!!ها-؟ه*عقثةوفيهاموفففيها!يهـ

.شاعرايظلانالقصصييةالقيودهذهبكلاستطاعكيفلنعجبحتى:لاجخنانتجربتان

بقصبةالقصرةالقصةلتلاقيطيبانموذجايقدمانهنقولانيمكنولقد،العاديةالتجاربتضخيمعلىالهائلةبقدهتهالمرسلالشعريمتاز

التيالحمودعئدوقفانهلوافضلاننيغر،الايامهذهفيالشعرهـاازاءونرانا،الموتحولىتدوداكجاربهذهمعظمنجدنكادواننا

والقصة،الناجحةاللقصدةلثرطالتعميمان.عيدفوازعئدهاوقفحاولنااذا.وربماامامالىالتطلععنتماماكلاجزيناسىمنفينايوللده

لقصيدةالاولىالقراءةفانذلكاجلومن،والتحليلالتفصببلعلىتقوم،نغصانالانملكفلا،السوادبصورالالواجهلاماضينانتفقدان

فيهاصحورةكلوكانت،والبلبلةالاضطرابمنكثربشيءتشعرناناجيةالقلأيبفوق4قبضصتتيبسحيناللفقدلالميا:نقولوقد،نصرخوقد

فيوالرغبةبالدهشاحسعاساتضيف-جذلةلغةوفيمصككةوهي-انهنجسفاننا،رعبمصدرداًئمايكونالموتانمنالرغموعلى

؟ماذاثمة!صاصهالمقارىءيسألكماتماما،التساولانمقالمجرديكونانعنوخرجالموقففلسفماالمغزىعظيميصبح

وهلمةلاولتبدوالمثيرةوالمواقفواللمحاتوالاصواتاللخيالاتان!ييت-!يقولكمااحرىالىمنغرفةخروجاوحالالىحالمن

واقعفيوللكنها،السطحيانننويعمنضربات!يىءوكأناللقصيدةفياحداهما:للموتتجربتينرأيتالادابمنالماضيالصهـدوفي

ملحوظةورجةعلىوكانالنساعريعافيالذيالفقدحالةعلىتدلالامرمنناجيالعظيمعبدللشاعروالاخرى،دمنئسقمنيمدفوازللشاعر

مباث!رةننببجةهومابقدرتياقضهذافيوليس،والعمقالتركيزمنفيتعبرهماوضعاسالشاعريناي-انهمالحظتوقد.الاسكنهـرية

.اللعامالقصصيللمنحىالعظيمعبدانليبدالقدحتى،المعاللجةتفاوتعلىاللقصةاطار

!اقررانبعدمباث!رةموضوعهالىلمحاشاراثاعربدأولقد،هذايجاوزهالاينبغيحداالتن!عريللاسلوبانالاحيانبعضفينسي

لكذموتوحكى،تاريخالناسبعضحياةانودلك0مات"الشيخ":محنهفاعتذربههواحس.نطويلعنفضلا

.الحسناء""مولاتهاحبحزينفتىوفيهاحلوةقريةتاريخالشيخالحسناءمولاتيياعليكاطلتانيعلى

عندماالراويولكن،عسقاماتالشيخانالاخرالمقطعمنوندركعثراتذوالقوللان

الحسماءمولاتهنحواحاسيسهكلفيكركراعاتهوقصةقصته-يصكي!الكلماتبيطاشتاذافمعذرة

السردمنمترابطةاشكالالىتستحيلجميعاوهذء،نبضاتهويبرزاو،تماماالايحاءعلىقادرا-يقالوالحق-عيدفوازويبدو

التهكوين،عمليةفيالمناسبةوظيفتهالتدا!هاويؤدي.واللغناءوالتقريرالذاتيالاحساسوبنواللضياعالفقدانطباعاتبينالربطعلىقادرا

االعلاقةعلىايدينانضعالخاتمةالىالوصولعلىنوشكوعندماالشيخةحكايةيحكياني!نعمدالربطهذاطريقوعن.والوحدةبالغربة

الشاعر.الراويوعنسقالشيخعشقبينالوطيدةتاديخاللحياةكانما،موتننهمثلماتالفقيدوالدانتقررا!تياللعدباء

والأ،يفعلماذاجيدايعرفكانناجيالعظيمعبدانالمؤكدومن.التكرارسوىشيءولاحلقةمثلحلقةاومعاد

طفلصو!ةفياللشيخيودعهالذيالفقربالصباالمقريةتاريخبدألماعلبب-"سدتانهاحدالىالشاعرذ!نأالموتحقيقةملأتوقد

-لقةلا،بالامسكانكمايكونلايعود.وعندماالمجهولىعنباحثا-سحلاببناءلامواجشيئايقولانيستطيعلاانهفاحسالمسالك

:البعيدةالذكرياتعلىامينايكونوانلللوجودادراكاولاعواطفولا!دانطفئي..مانظصديقي

الطفلوجهالمنخوببوجههليس0.الطفلوعادالابتهاهـةتلكقنل،اللصرخةتلكقبلالاحساسهذاويتجلى

الغربةمنل!ر..هادىءاصننثالبعينيهيمدوهوالفقيدصورتقدمالتيالبطيئةالنغماتفيوذلك.المسكينة

جميلكلراحقدبانيفضياسىاولادهاللشاطىءعلىويدعغربتهالليلبحمارفييكملانقبلذراعيه

اوبهبلا.الصغار

الشيخ؟حالىوكيف:مبشريناتاهلمنوفالفوازابياتتنساب-منهاالعموديص؟ى-الرثاءقصا"لدوكأكر

وهيمرهقةالاعصابرسمهومعللمأساةمعتصويرهيتمشىوهذايعملالايقاعيفصهاالتوعانالا.تكلفولازخرفةبلادافئةمساربفي

الىيتنبهعندمامنهيفلتيكادالخيطولكن.الاسىبثقلتنوءمتوترة-تقليديةبصورةيبدادهو.قفزاتمنالشاعرحالةاتننمالنا

الغيل!سو!روحتتهمصهثم،ذكرناهانحوعلىفيعتنر،شيئااطالانهسقوطمقابلفيالميناءفيالانجمكومةانقضاضتصور-حلوةوكعها

الجانبالىبلنافةويوجههالقصةزمامبعدهيملكالوقتبعضالحكيم:بقولهالنغيةفيمفاجىءونفقذلكيمتبعثم،منطفئاصديقه

الشيخسلوكمنالخفيعانقني..الليلرصيفعلىفالجدار.أهدم

الريفصعيدفييجريالنيلحيثهناكانيشاع..اقولواتكأانيقامصرختوحين

المخضلالساحلحيالغربتهالليلبحارفيواكمل

التلعذارفيترقدالامواجوحيثماهناكهـدوءفيمنهايجترويروح،شبب!افيهدأذكريلالهالىويعود

.......الخ.:كالصارخاوصارخايرددعندماالايقاعيتحطمفجأةثمورزانة

عنتختلفنرىكماوهبم،اللشاعرطريقةتتضحالنحوذلكوعلىوانطفأالميناءاشعلصديقي

امتلا؟ووجثمئتختلفكما.القصةعلىاجتماعهمامعفوازطريقةغداالللقاءالىوقال

قحياالصينحديثخلالمننستشفهالذيالانسأليوالروحبالمودةقبلىالردباءالنتميخةقصةالىللوثوبنقطةنفسههذاويكون

والموتوالخلودوالعيشالجنةعناسماره:"الميناء"قصيدتهاخرفيللامواجيقولان

معاشهمضيقرغمكانواالناسوكيف!فانطفئبم..ماتصديقي

منشمورواحدبساطعلىيطعمونوكانواهذانفتقدلذللكونحن،اعقدف!نجربتهناجيالعظيمعبدواما

اثنين!طعاميكفيواحدوعاءقاموسااصطناءنتيج!المصقولةللر؟ىرصفهانكما.الطيعاننجاوب

-7ماللصفحةعلىالتنمة-.اللهينالعفويالننلقيوبينبينناحالالكبيرةطاقانهيدمراناخشيللغويا
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لبطول!نيصصلحةاناهووبعمقب!بع!نإند)للذل!اطربملعالدينبابرفبمكدبحئهبلعنفولمعرفيالافضق!ورا--

لمعصرذا،للددسندجمتشاشافهدأهبمايحطلفهميتجهكلحمن"يتذعبدفيقدانريطمعالصميورعب!دصللاحبقلم

وادواءومشكلاتناحياتناعليهفيعرض.هذهايامنافيبهيسافروان

لعلالفنانينمنكيرراضهاقد،التعبرفيلامعةخطةوتلك.عصرنا!ه

الساميةملعمتهفيكازانتزاكسنيكوسالعظيمالشاعرهواخرهم

اللعطفبواوور!أها.اللجديداوليسفيهالنااستخرجاتي"اوليس"وهـن،القصةلقراءةحبيقدرالادبفنونمنفنقراءةاحبلا

اللفوثلاثينثلاثةبعدهاليكتباستطردثمهومروسلالمياذةتتمةىئها،معدودةمراتاللقصيرةاللقصةكتابةعابثتاننيالشبابمطاللعذكريات

الشعر.عيونهنبيتيئست!رزولما،وجههاعنتسفرلاولكنها،بيم!اليفيهاتلوحكانت

دنلوليزوحهلمحداشامماالىالمغنةر!لتهرر!راولسيعادر!ورمنلئسنكمطالعابكعهدىليكنوقلت،برغميعنهاتسليتاقلاكها
................للقلبالقلبهمسةوترويهالنظرة!كلفيه،بعيد

انه!ادركواحدةليلةبعدولكنه،ان!تظارهفيتليماخوسوابنه

مناكتسب.فقداوطانالاوطانو!اعوانالاعوانولااهلالاهللتزيحالخشنةاصابعيامدانالعجالةهذهفياحاولانذاوها

اللغباعسنواتخلالومراتمراتوالطئمعقلهبهاتسعماارتجاربلا4رقيفالاصابعتاكؤلتكن.اللبخيلةغادتيملامجبعضعنالنقاب

غافدجمنتركهماكما.نليماخوسزالومابنيلوبيزاللتمابينما.العشرتىمسراهاتعرفرقتهارغمولملها.جيداتدمبىولاخدا!خدش

الشاطىءعلىلبكعالقديمكتابهفيكالسئدبادخرجوحين.ساذجين.نقائهابهىفيالوجهءنتكشف

فصارالاستعالمؤودع،التجربةرائحةاوالبحردازحةانفهملأتالاربعةالقصصيةالاعماللمجراءةهذهبالغةمتعةاستمتعتوقد

.المخاطرةقمةءلىليعينتىوالمللمناقدمببعضهامتعتىكانتوان،الماضيالادابعدداحتواهاالتبم

حديثها.وحدثناالجديدةبالدنيااللجديداوليسوكان.حديث+ولذلك.الماضيالشهرمطالع

هوبل،رحلاتهيستأنفلااللجديدةاساطيرهفيبادالسن،(لكن"

الراويةتحريفافسدهاانبعد،مصححةمنقحةروايتهايببدالسيعالسسئبلاترحلا

فهمي،الرحمنعبدمدخلهوذلككان".اللعابثينوالنقلةاللعوب

ولعل.الاولىالحلقةمننضجااكركانتالثانيةالحلقةانالحقومنالطدبايامذكرياتنااعزمن.ليقديماخفهميالرحمنبعبد

فيفقالدقائقحين،ؤهميالرحمنعبدفيالشرقيالموسيقاراثرهوذللك..كممنذ..الوقتذلكفياالساذجشعريبعضليلحنانهبالجامعة

يت!-ذانيلبثماولكنه.ا!وتاروضبطالنحنحةفيالاولىالخمسالىعودةكفى..اكثر..0سنةعشرةخمس..اكثر..سنواتعشر

.أنعودصدرالىطريقهااصابعهتعرفثم،اهيةالفىصحراءفيتغرقيانفلولهاوشكتالذيالقديمالشبابتذكر

الهاامتحانوىنها،عصرناتجاربا؟برهيسياسيةتجاربظلاثالايامتلكمنذ.لللقصةومحبابالموسيقىمولعايومهاكان.والارهاقي

تلك،ؤيهاودعهالذيالالهيالروحمنالقبسله!ذا،الانسانللصلأبة.واعتزازب!بةصاحبهخطىمناكليشيع.واحوةاصدقاءونحن

التلويحعلىتعتمدكلهاوارتجارب.والستا!ينيةوالنازقياللفاشبةهيلاذصوافي.اللحينذلكمنذالرمريةالقصةبذورالرحمنعبدوفي

زادتوكاما.الفردعبادةالىالناسودفع،السعادةبوهمللفرد"الثور)عنوانهااخرىوقصة"اموديسيوميات"عنوانهاقصةله

-،دائ!يطانبوهو.وزألهاغروراالفردزادتقديسهافيالجماهبراشاذناتحريرهايرأسكانالتيالقديمة"التقافة)مجلةنشرتهما

بقداسته.نفسهيقنعاقيريدىنهالتقديسمنبالمزيدكان.واحدبشهراحتجابهاقبلوذلك،اميئاحمدالدكتورالمرحوم

الذيالفنيالعملهذابدوربالاخصاولاهمافياوالقصتينهاتينفي

صحرائه،فيالسندبادوقعالذي"الدينبهاء"الشيخهوذلكالسندبسادرحلات"الثانيةحلقتهالادابمنالماضياللعددفينشر

ويضاحع،اوهاماويشرب،اوهامايأكل،الوهميةجنتهالىانضقلثم."السبع

!ين.الكلمةكرامةسفحالاكلهذللكسبيلفييدفعولا.اوهاما

الحسى.الللهاسماءالمنفوخالطاغيةهذاعلىيخلعاللذيالئيلذوالملاح.اللعرجميادبنا"اوليس"هووالسشدبار

فاولستايضاوهو،شجاعتهفيهانرديهالتيا!زيمنذكا؟هبهيخرج

هووجودهانأمالحقفيموجود"الدينبهاء"اللشيخهل

فالل!واد.بوجورهلنفسهيوحيالذيهواللسندبادانأوهمالاخر2

السندبادبينحوارهوالدينبهاءالشيخوجودفيهنستكشفالذي

اهـذيهوالانسانانلنايقولانيريدالماكرالك!لبئحلىلعسمهمعوكأنان.!واكلعتهلآ
اخر،خطابيدافعبأيلا،المللبدافعحهىكفلوواله.ده...ء

هاوية.احجاراالمعندذلكلانقضالمعنودتوهمعن

بيناللصراعبدءعندالعددهدافيبنايقففهميالرحمنوعبد

قصته.يتمانقنيالصباحالركهؤقد.والسنديادالدينبهاءءبش!الامرشارعفررم

!صءالطلبةلجميعتقدم

الصفوفمختلففي

ئرقاحمصسص4هـولزماا!لضاوفنصةممدقمصركعبدمنوللزللغفانرهوالعهدوهوكتالعهداالمدرسيةاللكفبانواعجميع

.م....-اولاجنبيةاللعربية
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يهمأفجوحنإخشبةلنمغيعلىومالفيس!ىالىدحقعقةعملحلفيحمئسهللتهكذدفنة)-8اللصفحةعيلىالمئثعولىتنمة-!

،ف!سىومسرحيمهالجاجفيالموسيىالىالمحرجيحنابموكما

الالعات

فيالمضبيعلىالممثلسماعد،الفنيةبالعناصرالمشبع)المسرح..

يصرورولاوذعنهالمتفرجبعينالاحتفاظعلىيعملبحيثاًلمسرح..

وجوها.المسرحيةاحداثعن

انحاحهعلىتعملللممثلهامةاداًةتايروفعندالمسرحيةوالملالسىومشاعرهم،احاسميسهمعنيعبرونالشعراءهؤلاءيد؟انارى.الغزسة

...فسوف.اللبشريةامالهياللتيامالهمغن،واحزاذ!مافراحهمءن

االفنونداللجقصلهمفيمعممملعلمهوقووعلىالمممرسمعملاسربرلاححاتهاوحرسمىعلىالحياةمعصراعهـمخلالتنلورتك!الأفيالانسمانيةتجاربهملنايقدمون

لاتايروفوللكن،الملاسىتصمممعمليةانهاءعنمسئولاليسوالمخرج.الرنسيدالوائهماالفني!تطلبهاللذيالنحو

....-..يسعس*وحدهابالالةوليس،الانسانيحياوحدهبالخبزليس

مييحددانيجبال!يولمونعالعنفالثرلملالسىتصعمبماباعلىيفكرحظاتهوالانسمان،بكثرهذامناعمقدالحياة،ويتهللويبتهجويؤحالاقسان

....فبمصراًعدائماوهو،وامانواحلامورغباتوعواطفاحاسيسومشاعر

كئريؤمنالنىالنظريةتلكتايروففيرفضللمتفرجبالنسبةاماوهي..المواقفمنكثيرتتولداللصراعهذاخلالومن،الوجودمع

يمكئولابهالطئميريمكنلاالمسرعفنانترىوالتبم،بهاالممثلينمنوقدتس!عدهقدمواقف،بهايمرالنىالظروفوطبيعةتختلفمواقف

البروفاتاثناءفياحياناالممثليتالقفقد،بالمتفرجالاسليماتوليدهالذيالانسعانذلكهوواللفنان،وتبكببه.نحؤنهوقدتفرحهوفد،تشقيه

.الجم!ورامامالمسرحخشبةعلىيتاللقمماانررءعنبهايعبرالتياللصوراًلمواقفهذهمنيستشفىانعاالقدرةوهب

وهو0عيدكماللاستاذابحثفيالبارزةالنقاطاهمهبمهذهبصدقييعبرالفنانفلندع..واحزانهم؟افراحهمواعالهمالبشرالام

اللحقلفيخبراتهمنايهاضافهماقيمغهمنوزاد،شكبلاقيمبحث.بعينهار؟ى.عليهذفرضاندون

اثنائه.فيساقهاالتي!المقارناتومنالمسرحي***

عربيةترجمةصدوربمناسبةويلسونكولنمحنمفالىوبالمجلة

الممثلعلىثقلهبكلالقىقدتايروفاناؤولاناودانييخرالذيثرورويوسفالاستاذكتبهوقد.(لوهوفيضياع)لروايته

انستانسلافسكيكما.المسوحيةانجاحفيالاولالعاملهواصبجبحيث.يمقعمرالاستاذمعبالاشتراوالروايةبترجمةقام

وفي.المخرجعلىبذلكمايرهولدوالقىالمؤللفعلىبثقلهالقىقدالتعليقيمكنهافيهليسالمنمقةوعباراته41!متعباسلولهوالمقال

الثلاثةالعناصرعلىيوقفانماالناجحالمسرحمياللعملانرأ-يالمبادرةعلىالقارىءوحثالروايةعنالاورمننوعانهيخر،عليه

هذءمنعنصرضعفلانوالملابسالموسيقىالىبالاضاقة،بالتساوي.الطبعةنفادقبلنسمختهبحجز

.للسقوطويعرضهاشكبلابالمسرحيةيخلسوفاللعناصر-***-

.......،الكسندرلمدرسةرائعاعرضالناقدمفقدعمدكمالىالاستاذاما

ئعةلهخرلااخلسرعلىفنىلسامطلعكمالمعيد29ا!بنقدحمب-ولمميأناحرلركعتفلقدمدرسةعنفيهاحدثنابمقدمةلنحثهمهدقدو..-المسرحيةتايروف

.ء..!...،7!.للفروجالفنانذللكبهاقامالتيالجادةوالمحاولاتستانسلافسكي
.كئت(ب!سعاتالملالهاوبراباسمالمعرومه(النسحاتاوبرايحت

نعلمجميعاونحناخرجهاكيفلنايبينانكمالالاشأذمنبرحبالفنوناصابتاتىاككسةبعدوذلك،الجديداللشكلالىبالمسرح

الممثلمنيريدلاؤمريخت.وتايروفبريختمنصيمنكلاختلافالتشا؟مية،الصبغةسادلظحيث،.!اععاملورةفشلعقبدوسببافي

ثا.....سةمداحداهماملأرستانذلكبعدتأتيثم.السوداءالافكاروسادت

يملمحللعكسلم!الرجمنفيلايرح!دففه،حتىلكالديجزيقومنفاوبالحممىالمسريمالعلونفطالالتقاءنقطيبين!هو،فناير!مدرسةوالاحرى،مايرهولد

الغنانهوالممثليعتبر)تا*سوفانيقررثم،المدرسنين.بينالاختلاف

الممثل.منفالاولى.ومايرهوررستانملافمكيبعكسوذلك(المسرحفيالخالق

واللحرب،والباطنيةالغزااليعنبحثاالعلويهاديالاستاذوكتبالتانييرىبينما،المؤللفهوالمسرحفيالخالقالغنانانيعتبر

الطا!غة.هذهمحاربةبقصدعليهمالغزالياعلنهاالتي.المخرجانه

الغزاليكتابفيوردتاقيالتهمبعضهاديالاستاذاو،ردقد...فا

واتسي.(المستظهريةوفغنائلالعاطنيةفضائح)او-(ارر!رى)وفتواحد.هميواسهلهااللفنونامعبهويرو!عئل!الممثلكفن

...والممثل.والسممهقواعدءحفظاوتحديدهيمكنلاالذيالفنائهاذ

اللباطنية.ثرفىالىوجههاععانقه،علىتقعاًلتيللمهاموذلك،(النشيطالحدترجل)هوعنده

ناوبعد."المسرحيالعرضانمناءالاولىالوحدة"منهتجعلبحيث

وعن،وفنهالممثلعنتايروفاراءفيعرضعيدكمالالاستاذيسهب

لركسيتوالموسيقىالمخرجعنيعدثنا،للممثلوالخارجيالداخليالتكنيك
المت!3.واخيىاالمسرحيةوا!ملابسالمسرح،.وخشبة

،ولصكل*م!ثاعدواومبدعها(.ومبرزهاوممنطقهاالاحداثصافي)هوالمسرحيفالمخرج

.-.(المسرحفنفيالمسشقبليةاكتافهعلىيحمل)الذيالشخصهوانه.

*لل!ق!مثمشو*سسفينةيقود)انالواسعةوثقافتهبخبرتهيسشظيعالثيالقائدوهو

ااشطشواولى-مسغويخاطر،اورقويعرض،الاخطاءويتفادىالمسرحياًللعرض.

.(النجاحبر..الامانبرالىبسمفينتهيصلواضرا،الرياح7

صقف:صلتجشبدالاجبانمنكثرفيصمةفهيالمسرحفيالوسيقىاما
.-،...الىبالنعىا،رتفاععلىتعملاخرىاحيانفيهيبل،الئصمناجزاء

النجج.برتبة
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الملةانفيقول،الفريهذهمنالغزاليموقفالحب،يعلل

-!ا!صمفحةعلى.المنشمورتتمة-لاحهةمنالاسماعيديةالماطنيةوالحركة،.حهةمنالسلوقيةالصاسية

اًووررالطنعةمصالحعيللدفاعالعراليىررالعماسمهاللمولهاىهدافي

السلطتينبيناللصراعاشنداداثرعلىذادكتالهعدروقد.الحاكمة

الغزاليبكتابجاءتوالتي-اللكاتبنظرفيالتهماهماما.اخرى

غرابةالغزالياعلنفلقد.اًلباطنمةحركة!وربمبدأتتعلقالتيفهي

اعترأف:الىتسعىانتقاميةدعوةبانهاورماها،الاسلاميالمجتمعءنالدعوةهذه

فوازؤصيدقيبعدذكرتها،دنقلاملللشاعرؤصيدةاسمهذاخطرهماظهاربقصدوذلك،الممسلمينايديعلىالمجوسلهزجممةالبار

ؤاشيا،ؤوامهعنيفادنقلموتيكئوان.شيئاالوتعنفيهالانوناجيمزاعميفئدواخذالقضيةهذههاديالاستاذتناولولقد.الاسلامعلى

المحافظة.اوساطنافيغالباتقععرضجريمةنجمتوانها.،صميمةعربيةحركةكانتانهااخراليثبت..الغزالي

التبريرويقدآابنتهيقتلابعنصورا7امامنايضعدنقلاملانهاديوالاستاذالغزأنياسرفوللقد.وتنافضاتهالمجتمعظروفعن

انني"اللزاوية"ؤضيةيثيرنفسهالوؤتفيولكنه،للقتلالتقليديهذهعلىكليةالحكميمكن!انهفالحقيقة،اليهذهبميمامنهماكل

انيرتلقد.منالسبلمضمونمنالسبموضوعالىمنفذاتكبىناننصلحخدمقداللطوالفهذهبعضاناًذ.طالحةاوصالحةبانهااللطوائف

اناسلوباساسعلى،شبمءلاالىانتهتالقضيةمذءحولمناقشاتالىالانضمامطريقعناجزائهربطبمحاولةشكبلاالاسلاميالمجتمع

اعني..باسلوبهالشاعرويسمتطيع،اللحكمفيالفيصلهو.المعالجةاهدافلهكانتبعضهاانكما.لوائهاتحتوالتماخيالفرقهذه

اسبابلنايوفراونظرءبوجهةيقنعناانبتكنيكهاعنبم..بصياغته.الاسلاميالعالمتقويضبقصدتخريبية

قايمكنالذيماانفسنانسائلحينونحئكا،الفنينجالصدونسمميهما.العباداتمنالباطنيةموقفوهياللكاتبسورد!ااخرىوتهمة

حاب!لىلجدمعطيلحومحدلمقنعببسطهالتحرلةلافتمسحالالجرقالثسابر-غلي!كنميهخلالهايسشطعلمضعيفةمناقئن!ةهادكطالاستاذادارهااتيوالمناقشة

......؟.ء...-.نفسهفالكاتب03الفرقةهذهالىالغزاليوجههاالتبمالتهمةينفيان

النظربغضالعنيمدلولهلحمدورالموتان3منفيمح!انويمكنثالويراعنصراالاوقتايفيتؤلفلمؤلهسيتهارغم،العباداتانيرى

فشييبرزهانالاللشاعريتحولم،الوافميالاطارفيمدلولةعن؟الرأيهذا!أءاينمنادركطولا.والتزامانه2المسلماعمازفي

الموثرؤولهؤطمنهايرفعلمالتيالممتذلةرتهة
عوفالصلاة،العقيدةعئامرمنوالساسيمهمعنصرالاسلاآاليقاللعبادات

الربدوجههافوفىانحنيتع-اورفتوالا،ارا؟!االمسلمعلىينبغبمفروضوغرهلواًلزكاةوالصوم

بد!هنكيكنلملياغفريقبليهإ!ظرفي!ا!ءان.سليماباطينهكانولو،حتىالاسلامصفةعنه

اخسرفى-الهتهلالهايكنوان-!ق!موحزةا!قفي-الالياتاداء..ا!صذلكيصحبانيخبغبمبل،يكفيلاوحدهبالقلبالاسلام

.....الاستلامفرضهاالتياللعبادات

الئهرية.فيالتورظدونالوافعةئسردانايجازهاعلىواشتطاعت

منالشاعروصوت،التكمفشديداللحياةبتقاليدالاحساسوكانفيهاويذكبرترفعاناللهاذنبيوتفي):النورسورةفيجاء

.الفقرةعشرتهقلوبعنتحثدنمماالاالخصبمنهيفيضخلالهويعولاتجارةتلهيهملارج!،والآصادبالغموفيهالهيسبح،اسمه

سالفيماطمسهاالتيالدمبقعةعنا!يخرةعبارتهواستطاعتفيهتتقلبيومايخافون،اللزكاةوايفاءالصلاةواقامة،الللهذكرعن

لمالزمنانبمعنى.نصابهفيشيءكلان-تضعالابنةعروقىمن،فضلهمنويزيم!غعملوامااًحسناللهليجزيهم،والابصارالقلوب

الاني.الىمسعتمرةوستظلكانتكظاستمرتهالحركةوان،يتوقف.(حساببغريشاءمنيرزفىوالله

التجريةجماعهيمعليهوتدلبهتوحيفيماالعبازةتلكاكانتوسواء.الزكاةو.اًيتاءالصلاةاداءمنبدلااللهذكرفبجانب

الكعر.بهاكسبالشاعرفان،اخرشيءايكانثاماللصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين)إلبقرةسورةاولفيوجاء

الصغير:ا!ك.(ينفقونرزقناهمومما

قزأتهاولما،سندحسمنكيلانيالشاعركبهامصرمنقصيدوربالتمد؟ولكنولابالتميا!يمانليساالنببميقولعنحديثوفي

!الادابفيغئهاوساكنبتعجننيى:قلت+له.(اللعملوصدقهالقلبفيوقرماهو

اولافحتبكذللكالاقردامما:قالوودطيبةمنقليهفيماوبكلالباطنيالسلوكاننرىالتبويم!الحديثومنالاياتهذءمن

ان!هتذكرانبشرط"قيعرةأالغفارمكاويعبدالدكتورقصةغنفرضهاالتياللعباداتاراءذلديصحبانبدولا،كافكر!حده

...نفسهبالاسملبمقصيمهمناستوحاهاحوتهيخفيانيستطعلمبانهالغزالي،-سىهاديوالاستاذ.الاسلام

منفذالتكونالصغيرللملاكثقدييدييينالوافعةهذهاذكرواناللتكاب!تفس!همومنها،الباطنيةلثبررهااتيالممسازلىبعضامام

-لابساطةعن!كلشفبسماطةمنمليهندلبماوهي،القصيدةفهمالىلمنلازمالجوارحتكليفان"قولهمعنداللغزانيوقففقد.الشرعية

الصنيعهذايمتدحماوبقدر.كلهكيلانيشعريميزالذيالتعبراللشاقة.بالاعمالالارياضها!مفىلاالتيالحمهـ،مجرىبجهلهيجري

مماطسةبعدالاعطا?يقدملاماعادةالشعرافخملان،منهينتقصالامور*هذهبواطنعلىاطلعواالذين،للحقائقوالمدركونالاذكياءواما

إلرشيمه.التقافةمنشكلفيالمماطلةنكوناتبشرط،يق!كمايشعركانالغزالياننظنانمنايريدوهو"ذلكمنارفعفدرجتهم

الي7حاجةفيشعرءاناعنبموانما،ثقافةبلاكيلالياناعنيولاء.برجاحتهاو!بما،هذهاللباضيةحجةبقوة

.!عندهماباسبابيدعمانوهل؟كذلكاًلحجةهذهبقوةهادبمرالاشناذشعرترىهلولكن

بقصيدتههبطتالنيالضحالةهذءعليهنمتبانيجب-ثمومنتتعلقالتيالعباداتانفيرأيهمويرىالبهـاطنيةبهقالبمايؤمن

اًلاشسةالستةالابياتفيحلقكبمااولهافيحلقكانقدولو،شيئاكانفاذا؟المسملمينعامةمنوالشعطاءالسذجالا-شديهالاباللجوارج

الطفلضم"ح!ايةامامفيهاوقفناولما،السعاذجةنثريتهلهلالغفرنا.منالمسلمينوائمةوصحابتهالنبيبانيؤمنكانفهل،كذلكرأيه

سسننوحياسيوجههالماويدمقهالمالساسانهعلى"الميلادعندلراحتيههاديالاستاذانالواضحمن؟اللعباداتهذهيؤدونكانوالانهمأللعامة

اذكرانحالابم!علىويؤسفني.فكرتهتوضحالتيالوجهةساياها.عزاحةذلكيقلللمكانواى،الي!نيةبهقالبمايؤمن

تكونانالا،يزعمهالذيبالمضمونشعبيةاسطورةثعرفلاا-ننا

فقط.بيتهاهلاوقريتهاهلالايتدارلهالامحلية"حدوته)محمدءالواحدعبدميحمدلقاهرة3

ئ!ة



الصليب:على:التبئازار

لانهشوشةفارو!لصديقهيهديهاخالدابوخالدللشاعرقصيدة

يرهـبيالخرابالمدينةشواطىءالىقادماويرصورء،فيهاعنهيتحدثارفيهايؤكداىيريدعلونشلاجيلللنن!اعرالكويتمنقصيدة

الشاكلهذهيلقي"صليمه"علىدآهقدوكان.هدف*ثىاو،امللاثمومناللهوجدمنذوجدالجدبلانالثدءمنذفينااتنر

.000000001.ء....إ)فقطللاخيارمقدرةهذهلانعدنوجودمنالرغمعلىخلاعىلا

ىتانهيدوتعع!تفيحبالحاروبالمسحمتوماحنىاجم!مرلاومر؟فئويسمحبهاسجناءالارضويجعلنا،امامناالابوابكلعلوشناجييغلقوهكذا

....الوعدمنكرينخائفينجياعاعراياالكافرة

ينزعانيستطيعولكنه،كابوساوخيالاوخيالسرابهوانماموفورسلوىولامنالاالدربفينجدلملانا

افييغنيانويستطيعمسماضميفنا.اًبتمنميدهمنالفادياصمناولا

اغنيهتجترصدورناا!ولىخلصناولا

قلوبنافياللحياةارتعاشةتحملترفجفوننانشبع..للمالربخبزنعناكلنا

المدىالى!نرول..الربخمرنحنشربنا

والمطرالرياحمنابعالىا!،.العدميةفكرةابرازفيارغبةهواتينازارفيمااهمان

لجبطد!ىومنها،شوشةفاروقب!لد!ر!!المنابعوهذهالاملقوىتستطعولم،الج!اًلالهقدرهبالضياعاحسماساتصف

.الخرابالمدينةثواطىءالىالحلوةبادىللمةررمثانبعدويسيعر،حت!الانسمانيصاحبوهو،تمحوءانالالمقوىولا

متعمسايكونفقد،الشاعرر؟يةتصدفىمدىايالىادريلست7!شيءالعري

اثبيءانما.شوتذةزاروقلبلدمتحمسايكونوقد،شوشةللفاروفىظرولىبهاارتبطتواقعيةاسبابمناللعدميةتلكالبثقتلقد

!-دالىسخطهاوصلهوقد،جداساخطالثاعرارر!هـاناللذيارتباطهاوكان.تقريباكلهاالانسانية.وظروفمجتممهوظروفالشاعر

وهـا-مضهاجديدجزءموط*4اناساسعلى-اسياة!حفارةالكفرحينللطبيعةالفطريةالمقاوتتمنبدأ،التحديمنشتىمسشوياتعلى

مدمر.خوفمنثغهاالثكالهفيالجنونيلدطاءالممافرةالمجابهةعندوانتهتقليلاتضن

حيثمنالمرعبةالر؟جمةفبهذهحقابشيءاللقعيدةتمتازكانتواذاالىويدفغ،يثربماتضادماولذدكلفيوراحت.المحضةالمادية

الم!وؤء"عرضهفي/العصرانسانتهزالنىالمعاناةعنعميقتعبرانها.الرفضثم،فالاحتجاج،الهشا؟ل

")يوديتممسه،بالمادةتمسكهوفيامامهللوقوفاتكررةمحاو!زروفيناجم!قكرةالليمينيونيتقبلانبمبنحداىالىارىولست

....بهمواعني-اليساريونيرضىحدايالىادريلستبل،علوش

المكم!-"بالشحنةهذاعنيعبرحالدابوحاللدان.الاجاناغلبهمر.ا!كبروإلودوالمحبةاللخيربيوطوبيايبشرلاالذيهذاسالماركمسيين.

طلى-بساطةفي-ةادراائىللصباقاع!،اوح!حسبهابفاحعةهذئمابعبيرلحربخلعمثىاحدا!رضيانحالباكلطمطاللبالليسالشاعراننفهمانينبننانهعلى

..!ويختصمونانشادءجراءالخلقوي!مهرينشدانوحسبه،هؤلاءمن

للقمر:م!كاق:الوحيد!اًلثمرة

مادونلا/ماا؟خرهاولم،بدويعبدهللشاعرمصرمنة-.

ولهذا.للادابالشاعرشعرمناخذتهاالذيانالانيوانما،تقدمهاغفراناوندمسماهاولو،السميدمهرانمعمدللشاعرقصيدة

صبباكأننهاغيرييناقشانالىمثاراسكوتييكونوقد،عنهاساسكتما:لهاقراءةكلعقبنتساءلج!لنا2لماو،موضوعهاالىاقربللكان

.شعرءكلتمسودالتيالدرامية؟مهرانمحمديعنيهااننىالوجبدةالثمرة

زكيكمالاحمدالقاهرة-لانهفنانايعلىرننايفرضضداننيمقدماالشاعروليعلم

5!مم!ه!!احسالاحيانبعضفياننيالا0غرهمنبعملهاحسالسااكثررأجمه!في

الفهميحاولمنتدخلعنهيصصرفيماالتدخلالىهدشوعانفسي

بررصمععرضبزمشاللعفو..اىح4.للعسةيتفق.هذامعطهمزيفا؟وهلالتننمثل
يسالله.اىيح!الحالهدءوفي.الادراداحطاهاوالجاد.ماح!

حديثا.صمرالحقيقةوالا-لستظلويبرريجيبانالغنانواجبومن،ويستعسر

مغسعة!الدا

ص"يكونانرضيبانهيمنيماذا:اسألانبدءبادىءاحبوانا

سائلا"الثانة"عندكانانهمعئىوما؟الحقيقةاى..الغناءالفريرة

مثثنا!الرأسثقيلاعمى

بينهمنيكوناناحبولا،الاصيللهانتاجهشاعرمهرانان.

ررءلمم.محدورةطاق!عنالايكشفلاالذيالتصميممنالنوعهذا

،ومراتمراتفيهالقولاعيدهوضبىعداتهدابع!والقصيدة

كسمانثدةالموضوحالسهلاصبحبحيثالابتذالبابالاعليهالتمرسيدخلهولم

كاناذاالتمرسهدااننفهمانيننغيانهعلى.ودبهبمنلكل

ألاالواجبممن،المستطاعةانهالتجربةاساسعلىالبادئينيخرم

منذبقوةنفسهافرضتلقصمعمةالثانيةاسموهةاي.المعقدلثكهفيالاالتعبراسلوبعند.استوىمنلهيتصدى

الاولىقصئهارفيابعاثماوانتصاراكهانكساثهافيالجئسيةالعلاقاتقضيةيثيرالني

.اللحياةبحقيقهالمرءتواجهالتيالخفية

الادابدارللبنانياقرشا.م؟الثمنالغزيراسبيحبكانالديالشاعراننقولانيكفيفهلوالا

اتردانني؟نادماالاولحبها!كلادرفضتهفلما،ساقطةالىودكه

5555555!ليجيبالسيدمهرانمحمد
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تستفيدايضاوهي.باطنهاهوثمايظهرما!ن،الخادجيةالشخصيات

....."....الايخرةاًلسنواتس1.الصفحةعلى

سلا"،لسميكوورالدحينالولولو!)مصارمصرحيهبرالجارببسمناكلصص1
موجتهدسبناطافتاللذىاللعبثمسرحمنالحقيقيةاستفادتهاولكن

مسرحيتهاستمفدتوقد؟فاروقعداًثرموضوعوعرابهوايوب

وعمرناعمرهمنسنواتبضعة،بعدتثزلمالتي"ايوب)الكبرة

اسماعيلوانا(الدينوعزفهميالرحضوعبدزكيكم!واحمدقروق)كتماحينمكانتهانغسهفيتحزوزاللتماكانتانادريلا.القديمة

نااشكولست،وننفعسلدس!معنحنوكناويكنبيكتبفيهاهوكانالفردؤصةهي.مكانهاالجديدةاعمالهازاح!تهالل!طخذقدالايامانام

تراجيديةاضافةةكونبالظهورلهافاروقياذنحينالمسرحيةهذهقيعرايكونقدهذاةيصر.صؤفبمععمنيبحثال!يالضائع

هـامةولعله،4نعرؤلاللقيصريقولهانيريدماان.الحدالهفكرةيكونوقد

"مالرو".بتعبرالانسمانيةالحالاوالوجودالبشرياله"يمشكوانيريد

الرماد.التقليديكافكابطلد.جوزيفشخصيةمنانفاسفيهاالقصة

ارادوقد.اللواقعوراءارمةعنتعبراذرفهي.ازمه"سيازمننهاوا

المعرفة.فحمدتقصت4فيعرفنه،غبمجديداسمسلامسعيدالتفاصيلوبعضالواقعيةفوقاللقصةازمةبينيخلمطانالكاتب

ذلك،والمرأةالرجلبيناللصراع،الخالدالموضورمهوالقصةموضوعوعروالتشريفاترئيسعلىبارنرددالشكوىصاحبكاحلامالواقعية

بعدسحرهاالمرأةتفقدوبعدء،بالاستسلاميتتىاللذ!يالخفياعالعشباللواقعالايهامالكاتببهاراداللذيالخلطهذاولكن.العدالةدار

علىجديدةتنويعاتالقصةوفي.والضبابالوهمغلافعنهافضاناللفرديقول.شملهاوبتالقصةليثقليانالاصبعضفيحدهجاوز

اخرىبةنزوةوالتدصرنزوةالحبررىالذيالغازيالرجل.الموضع!...الطعامخزائنعلىللا!نخوفولاوحلغيرفيسانقدم"الضائع

فبماخرىوتنويعات،التجربةفيالدخولالىبغريزتهاالمقودةوارأةاذهب..ايرريخياحبيااذهبليقال!الليكقيصربعثنييقد

الروايةفيرأيضاهاتجربةوتلك،المتكلمينبينالمبراوحةمثل،الصياغةاقى-!طنكاشبم.تثاءمامنهافكلخزائنبملكلليفتحالاميئالى

نمهذوسخالحيزفيللعربنتقأكمتحيفيلس!م،الالمنناذبعضينجوكيرووقدجووفقكنغااطادوهصرتهالرياخاكلتهالذىجسدكاكس..هرلمم!نناءابجوع"

.المحدود

ازمةالضائعاللفردازمةانالوضوحالبالغةالكماتهذهتوهمنا

وتجرقي.،لهبنهطارمةاعتقدمافيهيبينما.فقرارمة..واللباسوشرابطعام

منشئتمااواللهوجهاوالعدالهوجهاوقيصروجهلمطالعةشوق
الصورد!صلاحالقاهرة

....الميتافيزيقيةالتفسصرات

لةالمث

اسسس!وىصعوليالمجلةلانالقصةام!عافيتدخل.واحدفصلمنمسرحيةهذه
س!-ضنالمسرحيةانارىكنتوان.اللقصصبيئجعلههاالعددموادتبويبهافي

وثانيهما،ا!سماروسليلالملحمةابناحدهما.مختلفانفنانوالقصة

ع!**.لدينيةاالاعيادظلفيوحدهنف

لا.ل!احبكمابهواعتزاحبهفنيعملخورشيدلفاروقيوالمثلة

ا4ً..(منزءإن)إوصنعيالجودةباللغعمللانهابل،خورشيدفاروقاحبلانيلا.قصا؟!ي

كشفخلالمناسطاعتانهاجودتهاعلائمفمن.المدلالهعمببق

.....فهمفيواسلوبهطبيعةمنهالكلتحد!اننفسهاعنالشخصيات
015لا!نولكلهعييواجههااننالمئكلةتلك،نفسها"المثلة"انفرغم.الحياة

المحكهيتكونانتستطيعانهاالاوراءصمتهمختفيةتظل"ايوب"

ا75ًاًلشعوبوعكمةالوجودية*.باطنمننفهمانونستطيع،المسرحيةشخصياتعليهتعرضاللذي

بايوبايلهغضبةحاقتكمابهحاقطلمايصارعايوبانالمسرحية

.....أانسبيلفياسنشهدو.لوبكماللهيحفظانا!يأبىوهو.القديم

522وجود"احلا!!وم!العصر.قذاراتامامالوقتنفسفيالمتواضعةالمزهوةانسانيتهيسفحلا

طرابيثيجورجترجمةالشخ"عيات،حتىتوضيحفيالباهرةاللصوربعضالىفاروقلل!

عثل،الهـاريكاتيرمرحلةالىتصويرهافياللشخصياتبعضخرجت

00001.-..قدمهنجد،معاوقديممحدثثسرحيمنهجوذللك.المحامبمشخصية
05لوليماوامه؟ردوبريمجي!صياو!"و!جد،مولليير!رحفي!كالضفادعاغريقيةمسرحيةفي

يونسكو.مسرحفيوقمته

اردابدارسرات.4.ففيهاالمسرحيالتطورفيكثيرةخبراتخلاصةلةالمتومسرحية

يضع4انالحاذفىالمخرجويستطيع،كأ*سشيءالقناعمسرحيةمن

---.-ملامحنحديدمنمسرحيةلمحائدةفلا.جميعاابطالهاوجوهعلىالاقنعة
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