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اجديد.االمرحيالمينلفعلىالطبىبقسدمنذلكلرفهاالجز!وص!ءير!ص؟.

المسرحفيمزعجةمشكلة!لانت"أصرحةا"ظاءرةانواللحقص---

فيا!"كمشكل"،ظهرلما!هارغم-الستينياتاوائلحهىالمصري!(لمسرحيوال!مقدالنقمدفي

دات!،حدفي"المسرحة"عمليةانولىغم،-اشابقالعقدمنتصف،**

التيالمسرحيةالاعمالمنبالكثيرالمصريالمسرحتغذياناستط"عتربرما."!الادبروائعبينالروحبهانقومالنقد-مغامرة..."

بذلكمساهمت-قخيةمنالتذا!شعباكفيماحوظانجاحاسجلتتجوبرتهعنصادفاتعبيرامرانساناتولفااهأالنيا!جملةهذهكانت

يقللاتقدماسجلتكما،نسبياالنطاقواسعمسرحيجمهورترييةفي."للروائع"اإبالنقديتعرضلمنفسههوانهطالما،النقدفيهو

اء؟مد!طالما،أسرحاعلىالمصر/بئاكمخصيةعنالبحتمجالفيتأثيراروحيةمغامرة،المحترفللناقدبالنسبةالنقدجمونانفياثكوللكنئي

الذينالروانيينالمكتابمنلمجموعةرواياتعلىالمسرحيةالاعمالهذهكماالادبفي-العاديةا!شياءانطالما،نور3ايمن"روائع"بين

الشخيضيةجوهرعنالبحث"صفةتج!هم1روؤ!رواحدةص!ةتمعهم.ئعةالمتالمغهـالبةهي-اخرمجالكلفي

يحيياسمي!ئاث؟رانويكفي،"اصيلمصريفنوخلمقالمصريةصدرالذي"المسرحيالنقدمي"دوارةدؤادكتابكانوربما

خوماالنقادتؤرقكمشكل!الظاهرةهذهوظلت.محفوظوذيبحقيلعرضالتي"وائعالر"كانتاذ،اقولماعلىددلدالماهرةفياخيرا

هـقعد!ظ!رحتى"الجديداسرحبماالمؤلفاءأمالطريقسمد"منالمسرجيالث،طمنسنواتسبعمنيقربطمدىعلىالناقد!ا

صياسعالوالمسرحيالنشاطبدأوحشى،ايجددالمرحيينا؟لفينادوارةفؤادكتابعننفيئاذاونحن.الندرةباللغشيئاالقاهرةفي

الحاني.العقدط!معالعاهرةمن!امرةكانافهنؤكدانثودانناالا،المسرحدوائعبينالمغامرةصفة

مناعلى"عنوانتحتفجاءدوارةفؤاد!لض،بمناثالياالالسمامااكثرعغامرةتكونقدوهذه."العاديةالاشياءبين))مغامرة،اخرثوع

ومشكلاتاررسحيةوالظواهرالمرحياتمنل!يرفيهتعرض"النياتروايضاوستكون،وحم!أالمغامرةهدفمناكثرالىتهد!لنلانهاقسوة

اتخذتسريعة"خواطر"صورةفيجأءكلهالقسعمهؤاولكن.المسرحمنباكترصاحيهاعلى-تعدلمانهااو-تعودين!ازهافقيرةمفمرة

احياناالناقديرعبالنيالشعاراتاو"النداءات"شكلمعظمهافي.نفسهاالمغامرة،ذة

.وفدمي!نةفضيةالىطريقهاعنالمسؤوليناوالكنابانظاريلفن!انبدلاالعاديةالفنيةالاعماليانالصورةهذهمنخرجنالونخطىء

القياممنلهبدلاالتاقدمهمةمنمكملاجزءاالنداءاتهذءمثلعونغير"يكونانالناقدباستطأعةمان،عاديانفدا-نلفىاو-تن!جوان

الخطرات""عذهمثلولكن،4عينجريدةفيالبوميعملهخلالفيبهاصحابيدفعانباسننطابمننهان،كماالعاديةالاءمالمواج!ةمي"عادي

بحكملاعمقهاجةودرأشكلهبحكم-اهمهنجهانةقد،ا،ؤهف5ماهاكماولكنهـصا."الروائع"مرتبةالىصولالومحاوله"لىالغاديةالاعمالى

،الجريدةصدوربمد-الانظارظفتاليهااقئالمشكلةاوالظاهرةاهميةوالكاتبالناقديبذلهاصل،محاولةايةعلىالجانيبنمنمحاولةستكون

في"اًلحطراتةءهـذهبادماجللمؤلفيسمحالذيالمبررنجدلملذلك!ذلكعنيقصراـنوفد،أرادامامنهايبلغانقد،جميعا

الكبير.كنابه*،*

صفحةالمسرح"عنوانتحت،بالكمنالثالث!الق!وجأءلحتعنواناولهاجاء،اقسام!!ثةالىدوارةفؤادكتابوثفسم

المصرية-المسرحبةت.نصوصمنلمجموعة"ؤلفؤيهتعرض،"خاب3أ!مرحياتامنالثهـينمنيمربمافيهت،ول،"المسرحخفةعلى"

عدىظهورهافبلاو،المرحمنصةءلى"مثللماتي،والمترجمهبينماالفهرةفيالمصريالمسرحمئصةؤ!مت-علىلتياوالاصبيةالمصرقي

يركز*ىالمؤلفامامالحقيقية"الفرصهيهذهوكانت.المنصةهذهمنوكمان.!ه-ع8طمموسمعلىتركيزمع،63!ا-5891عامي

"نفديهبم،مثهكلةعن!معزلللم-سحية"الادبيالنصا"علىالنهديجهدعروائيةاعمالىاساسعلىقامتمسرحياتخمسالمصريةاالمسرحياتبين

مسرحهناكجمونانيمكنلاالذيالادبيالتصهذا،"المنصةعلىصصرحياتمقتبسق!ثلاثبينهامنوكان،صقيليحيياومحفوظلنجيب

المؤلفجانبالىبالوقوفللناقدير-صمحالذيالنصوهو،دونهمنوبينما.الخفيفةالكوميدياتلوعمنكلهاالابرةهذهانالملاحظومن

ال!قيقي"الىسح"الىالوصولاجلمنالخلاقاثتركالجهدفيمنيتماقتناسوهو-المصريالمسرحفيالاقتبا!ىمشكلةالمؤلفتجاهل

ووه،خطورتهالهاوفنيةواخلاقيةاجتماعيةوكمؤسسةانسانيكفنالمؤلفتجاهل-كلهامييكنلمانالاحيانغالبمياجنت!يةاصول

اروحيالعمللهيسمحمماباكثر-لكقديسمحالذيايضاالنصاقتباس"عنوانتحتالسريعة"خاطرته"اديالااللهم،المشكلةهذه

اعادةطريقعنالتعبير-هؤاصجالتا-سحيةا"بتكماة"-المنصةفوقيكشغوا""حتىالمقتبسينبكشف!ببهاالتمططالب"263ص-شديد

فيالمؤلفرأيناوللكننا.والمدربةالمثقفةهو5نظروج!ةمناكض،فهاوليس،"تاليف)ءكلمةمنبدلا"اقتباس))كلمةبوضعانغس!مهم

يتعرج-خاصشاملموقف-اتخاذعنبميدا-الكت!ابمنالقسمهذااقول.بهاتسليمهوءأبقدرالناقدجانبمنالمشقلة"تناول)هوهذا

عنمنعزلةدراسةكلفجاءت،ومتعرض-الذينالمسرحيينالمؤلفينمعمتونفي-رأيناه،اأشكلةتلمكمنالمؤللفموففهوهذاكانبينما

فكريةارضيةاو،-واحدةنظروجهةأجميعبينها؟ربط!،زميلاتهابالمزيدويطالببل،كاملاالمسرحيةفجاهلامشكلةوجوديتجاهل-مقالاته

من،نفسه(لئاقداكتئضمافمن-القراءنحن-تمكنناواحدةوطنيةفبميثبتدأيناهثم،روائيةاعمالعلىالمعتمدةالمسرحيةالاعمالهذهمن

.نقدهموضعالمسرحيةا!عمالعناظهوكشفهخلالانقبلكتبتقدالمقا!تهذ.ان.!كدانملاحظتيناكشابا"هوامش"

محاوإتهكليقدمالهفيهيقول.شقديمكنابهالمؤلفصدروقداليه!ؤديقدو!أالرواياتمسرحيةمياإغراقلخطرالمؤلفيتنثه
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تحتوجميهل؟شيئاتعنياوشيناالمسرحيةتقولهل؟والحيويالمفاجىءمنلكثيرالتسججلمننثوعافيهاوجدقدوانه،المسرحيالنقدفي

؟السلوكاوا!خلاقاوالفكرتجا.معينمحمولعلىانناواحسب،المستقبلفيوالداربنالباحشنيفيدقد.المسرحيات

يانالينايوحيانماذكيةبصورةالمنقولبالنقدبمماالمنهحهذاانالتانيالقسمبصدداليهاشرناماسوى،ذاكانحقادهفبممعهنختلفلا

الحقيقةفيهوبينما،ال!مدةالقولبةيتجنبانجاهدايحاولالمؤلف!تا!يخهنشرهمكانم!لكلمعوضعقدانهايضايقول،و.الكت،بمن

مفروضا،مسبقاموقفاالناقديتخذانبضرورةاتميمالىبنا-!ديمنشيئاالقارىءيلصحينصالحيفيذلكجمونانرانج!يا"...

نفس!ه،الىثم!مسرحيتهوالىالهـاتبالىيوجهالذيذلكموقفالمسرحيالعمللطبيعةالعهممنمزيدنحوالحديثةألمقالاتفيالتطور

واجهتالاومسرحيةكلالىتوجهوان.بلاانهاالمفروضبصنها،اسئلة."وعقشضياته

المؤلفنظروجهةمنالاكتمالوعدمالنظصكلشكةالنقديةالعمليةهـأتعرضمسرحيةكلمع-حاولقددوارةوؤادانوالحق

المتناقضيئالطرفينمنطر!عندنغس!هدوارةفؤادوضعلقد.الناقدالانجراجالىاننصمنالممصحيالحملاطرافبكليلمان-بالتغصيل

علىعيننوحمننقديةييسمقةمرض-مطولةطرف.بي!نهمايقفوللمالم!رحمطالنقداننعرفونحن.والملابسالمناظوقصايماوالتمثيلاو

اسئدفىيبدأاناوركنمنكانوقد.رائمةورقةررمورةفنيعملكلاو"التركيببمالفن"منلوعايتناولهوانمه،واحدافنايتناوللا

يبحثانآثرولكنه،؟الصورةالمسر"ىعلىهذهالعملتم"كيف"ف!ه!كلهافشتركلكيوتتداخلوتمتزجتننشابكالنيالعديدةالفنون

اأإذالراواكموذجهذاالمرحيالعملفييوجد"هل":متسائلالاالمسرحيالنمدوللكن.المنصةعلىنراهكما"اررزحيالعمل"خلق

*،،ثلمبكهافيالاقيخاوهووانما،موزعةمنفرقةالفنونهذهيرتناول

للفنانالخاءعةالشاملةالنظرةالىالفنيالعملاحضياجبقدرعنبعيدا،ككل"المسرحيالعمل"يناتختىهو،وتداخلهاوامتزاجها

بنغساشفولتىضفنظرةالىاك4!يالعمليحتاج،اللعالمالىابىرعكل!ىفيكرمكمان،دوارةؤؤادعنذء!رتالتيالمدرسي!ةالروحهذه

لكليكنلماذاعماتساعلانحقاويمكننا.الناؤ!جانبمنوالقرديعلمناكانالتيالاوايمةمندورالدكتورالمرحومبمحافراتععصلم!،ل

نابعالنقدلوظيفةمعين-صورثم،خاص"فلسفي"موففعظيمذاقدعنكيهوابحث،اولاالنصانعد"...المسرحيالنقدمبادىءفيها

بذلهامحاولاتملامحنرىانبالفعلويمكننا؟الفنلوظيفةتصورهمنثم،وتعقدهاالحبكةوعن،ونموهاتالشخصوعنوتطورهاالقحنة

فىىولكن،ذلك-التصوراواثوقفهدامتللهيكونلكيدوارةقؤ:دعم!لالمسرحيالعمل."...عنوانجح!ث،الاخراجذلكانقد-يعد

والتحقق.المحاولةبينهذهمنوبسبب.كذلكتركي،لنقدامنزوخالىيحتاجوهونركيبي

لوعامنهننتظرلسنا.قيدسوفايكونانالنافدمنزةطلبلااننايحك!لافانه،ا!سرحيالناقديواجههاالتيالجننات.المتعددةالوظيفة

علىيقفالفنيللعملفهمامنهننتظرولكنتا،الفلسةيةالدر؟ساتمنالجانبهذامنهيحب!نهفقطليسبايزداءةاوبالجودةالعملعلى

لفؤادالممكنمنكانوقد.والايعادالالسسواضحةومنيةمكريةارضيةجعلتهقدوتدر؟بهوتجربتهععليخهلانوانما،اخرجانبأميهيكر.او

السريعةخاطرتهفي-مثلا-رأيناكما،اخلاقياموقفايضذاندوارةؤممهخلالمن،العمل"-اهداف"اكشئما!وعلىالحكمعلىفادرا

اشمئزازهخلمنتناولهاعندما""لموضوعيو؟لمعاللالحبللعبة"عن.؟لمنصهعلىالمسرجةفي"إلمتطورلل!.لية)ء

وكسان.رشديرشادمسرحيةفيالجنسقضيةعرضطريقةمنفينقطةالادبيالنقدمعيلتقيالمسرحيالنقداناعتقداننبمكما

ا)حملخارجمنتأتىمكريتطبجقعمليةانهفيمعهيلتقبم،معينة

:!ى-سمسىسى!ر.اي،ا!ل!فىادا!لصوبكولجهووجدانهالنافد..ذهنمن،الفني

ووجدانه.المبدخذهننلفنانهفيلمتسابقةلعمليةالنهائيةالنتيجةالى

الى.يتجه!انه،اًللعمليةلهذ.الحاداكبا!درالناقدءيتمتوح!ينما

شهرصطالعواأوقد.الفنيالعملعن"لناتجالوجدانيوانطباعهتعكيره"عنهجة"

الخاصة.المقاييسمن.بمجموعة!هلنفساصتفظ-قدد!اهـةفؤادانبدا

س!ئانيةالثقافيةادحلاتاالناورحق!بمشكو!،حدةعلى.مسرحيعملكلعلىيطبقهاراح

هـ.هـذهمثللهتكونانفي-عامبوجها!دبيأفدوالن-المسرحي

حسابعلىالمنهجةتلكتتمانمنهناتنشأالخطورةولكن-المقاييس

اصش!العملهذاانورغم.ذاتهالغنيالعملفي(لكامنةالخاصةالمقايرلميس
!ادلهتعرضمامعظممعال!لكانركما"لروائع"امنلا-يكونقد

التوارىبيئاحترامهمنلوعايقيغار.الناقدعلىارنصقدانناا!،دوارة

!االشخصيةحكمهلمقايريسواحترأههحدةعلىمتفردفي!كلمللكل

ااضشان.لينما-نقطةعندمكانهميح!د!وا.ان-اتحاهاتهمكانتيا.5-النقاد
على".!مح!م....ريسطردريعولوكما.الحاصهالعسهومصعداله

!-أصدوعمننقديهمقاييسؤرضمحاولةطرد،متناقضينطرقين

فيكللكامنةاالمقاييسوتأمل-اكتشاف!وطرف،المعينالغن!حالعملعلى

اًلعلوم".حدةعلىفننىعمل

أنيكننفليستطيعالكتأبمناتوالثاالاولالقسمينيقرامنان

ادثرويلياتممندوارةقؤادا!تعار.الريم"ا!ستفساركلا".المنهجدلك

الرصعئالفكرىالنتئياليكمتحملف!النخلامهاةنشطعالالهئلةمنورموعةعلىيقومأذياالمنهحذلك-
..يسمىان،مكنلما.مقنعةبصورةمخلصاتقليداالمسرحيةتقدمهل

..........تنقلاتاوكاريكاتوربرة.مباكاتدونوادنموعةالمرتيةالحياةبسطوح

و!دباءاللكعابحيرءبا!ماللديمهو!بحث!با!طزيقةالثخمياتوتتمثلالقصةتنطورهل.؟منطق!بهغيردرامية

بالطريقةذلكيتمهل؟منطقيمتدرجسبيلقيالنهايةالىالمؤدقي

الىثصلهل؟اًلمسرحميكاكيزمامكانياتاقصىباسضخمدامتسمحالتي

والتحققالوجدانيةوالمثمأركهالمنعاظمالاهتماممشاعرالمتغرجين
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خلالمنالاالعملياتهذءبكليقوملاوهو.مدربنمثقفيقاوعاديينمنالشرقاويالرحمنلعيد"جميلة"مرحيةالىينظرانباستطاغه

وقتفيافسانيةوكنجربةجماليكقالبال!!للعمل"فعفف"فهم!اللامسرحيفهمهخلالمناو،الجزالربقضيةالوطنيانفعالهخلال

الفنيالعمللعصرعامبتقييمارتباطاوثقالرتبطال!مهذا،واحد"بمرثية"اعجابهفيذدجمما،"*المسرحية"فيالمتلرةالغناقيةللقصائد

مرتنطايضافهموهو-معاانفيالموضوعيوعصرءالفنيعصرء-فيتاريخيةنظرةيقدمانباستطاعتهوكان،!ك"هجائية"اوهنا

الوجدانووالفكريم!تركينهبحكمالناقديعيشهالذيالعصر،الناقدبعصرابندار"والشاروليليعقوببلدناابطال"لمسرحبتيمنافشته

والمكاليالزماليانثمائهبحكمالنافدديهيعيشذي5اوالعصر،الخاصالنظرةهذ.يقممابئباستطاعتهكان.باكثيراحمدلعلي،(لقمان

*،،.ايضانظرتهيبرزانيستطعلمومنه،الجزليالوقفذلكاوالجزئية

انهلنقلاو-معينةحقيقةنستخلصبر.نلافسناالانفس!محالمسرحيالقنالىاوالفنالى،العالمالىبهوالخاصةالشاملة

ينصلمابفدردوارةفؤادكتابفيبالنقدقيمللاشخصياستنتاجالعطيم:اودينالىكلمةنشيرانالصددهذافينستطيعوقد.بالذات

منكبيرعددامامنايوالى.النفدذلكموضعكانتالتيبالاعمالوهي،الماضيبثقافاتالمعرفةيئشرانهووواجبهاكقدوظيفةان"

سنواتسنعغضونالكتاب!فيخلالمن-المصريةالمسرحيةالاعمالالفشوارتباطاتهالعملونسبيةالانسعانيةالحياةوحدةللعارىءيبرزان

المسرححقيقةمنقريبةصورةلنافتتندى،عداالخمسينعلىتربوبينوالعلاقة،الخاصة4تجرقيعلىالفنيالعملهذاوانعكاسوعلاقاته

وا-جميعهاتنتىالتيالمقتبسةالمسرحياتاستثنيناواذا.المصريفظروجهةآودينيستخلصهنا."الاخرىالقيموكلالفنيةالقيم

كبيراعدداانللاحظنا-الخفيفةاوالاجماعيةالكوميدياالى-معظمهابوحدةاصيلااحسالسايحسالذيذلك،فيهالعظيمالانسانيالشاعر

ادآثر!ر!ةفييعيسونيزالونيماا!مريينا!صجسنالرأبمنهذابحاضرالوثيقطهوارفوالوجداليالعقليالانسانيةتكوينماضي

زاويةومنلمرحيانهماًد!اماو!مونناحيةمنثوبرنارداوبنباا!زضالتجاوبتعميقاجلمنالنقدباهميةيشعروالنبىكاالنكوين

كأشورنعمان.المسرحية.لشضصياتوتبلح!مأضمونالهذا!ؤيتهمالاكئدووجدانهالتافدن!نعبرالمتلقيوبين(لخالقالفنانبين

لمالتي"الفرا!ير"مرحيةلهاستثنينااذا-يسادرويوسفانكارليليقول.ووجدانهالعادكطالقارىءذهنمنودربةحسالسية

على7وهذا-و!قيالدينوسعدا!!ذيومحمود-ا!كنابهايمر3الجوهريةالحياةحوليدورا!مل"..النقدفيالاساسيالسؤال

ا!راءذرنويفهمونا!راميارعراعطرفييصورون،اورالسبيلالذينواولئكالملهمينبينكالمف!ريففالنقد..0نفسهللشعروالمتميزة

عشرالتاسعالقرناواخرفيعاشالذيالطبيعيالتصورالساسعلىكلمافهتناغماتيسمعونالذينواولئكالننيبين،الاليممنحرموا

اوكيمتوفيقرعاهثه!،ار!ريا!حستيمورمحمدغرلبهواللذيالاكثرمضمونهايصركونلاولكنهه!الماديةمعانيهامنشيئافيفهمون

علىيفهمونه.ا!دئةاننسطيحيةبطريقهالمؤوبالحوبصرعايةتستطيعانلاالمبدحالناقدونظرةالمبدعنالفظ-نظرةان"...عمقا

وا،"الخارج"و"الانسان"بينيددرالذىالصراءانهاساسعلى-ترتنطالمماال!تطبقوميكانيكيةوالاحاديةالجزئيةمنالتخلص

الذكهاد!سيالوفععنبعيدا"الانجماسو)!ا!ول"ا!ط"بينوالحضاركمللغةويالتراثالتقافيالتقافيالانسانيةبتراث-الوافعارض

عناخرجوافاذا.الصراعلهدانتيجةنيةالانتالشخصيةتتخذء.الناقداوالفنانبهايكتبالتي

يو!ف"يثذلهاالنيالمحاولةعنخروجهممييزيدوافلن،لفهماهذاعوصفيبالرغثةيتهمناائالميصرعالفهمعلىنستبعدولسنا

النفسيالانعكاسمننعلخلق"اللحظالحرجة"فيمثلايسادرالفنيعملهوعلىالمبدحالغنانعلىمنهايشرفمرتفعةذروةعلىالناقد

تيارعنبعيداضئيلاجانبياانعكاسايأتيلكنه"!بطلهشخصيةعلىاذاعليهنعثروكيفافنالفنيالممليوجداين.جميعاقرالهوعلى

تياراتعن..البحتحاولنامافاذا.المرحيةفيالرئيسيالصراعايوجد،بدورنانتساعلاولكنت؟الواسعةالمجالاتهذءكلللناقدتركنا

هجومالرأينا،والمعاصرالحديثعالمنافياروحيينوا!نقدلفالتآتصوراتفيام؟نفسهالنصفيتتتدللاثانجنةبصورةالعملهذا

على-الملحمبمالمسرحعنلهتمييزا-الدراميالمسرحنقادشنهعاما؟ا!صعلىوغامضامعتماانعكاساالاتنعكسلاالتيالمتوهجةخالقه

اكتشا!اجلمنواسعجهدتقديمعنعاجرةكانتاليالطبيعيةفيوعيام،العاديمماالقارىءوعيفيام،لهعاصريهمهمفييوجدام

الخارجيالصراعيتجاوزمجردالذيشمولهافي"الانسانيةالحقيقة"الاسئلةهذهمنايعلىمؤكدةواحدةاجابة.ان؟.المدربالمثقفالناقد

(لوافعىالمسرحكتابكانوبينما.لهمعادواقعوبينالانسانبيئواـوظيفةالنقدا.نواحمنواحدلنوحوناقصجزليفهمالىبنا؟؟د!انما

يزاثونما-اهتمامانهمكلةالاجننماعيةلاكثرافياستغراقبحكم-مصرفيالعملقراءةيعيداللذيالنقدذلكالىنسمعىولكننا.عامةنجصورةالنقد

بالمرحلةنسميهاانيمكنالنيوشوبابسنالطثرمرحلةفييعيشون،عن!ماوامتزاجهاتنسابكهاميالمساعم!وال!ونالنصخلالىمناقفني

وتثيكوفسرندبرجتجربتيمنيستفيدالمعاصرالمسرحكان،الابسنيةولرتبوتحللتفسرقراءة.ومشاعرهالمؤلفامكادكلمايع!"ون

الت!يصكنالرابطةتلكعنالبحثجانب،ومتكاءلمينمتمابلينجانبيئمنالىيؤديترتيبا،الفنياللعملفيالمتناثرةوالفكريةالفنيةالجزئيات

،وبينخاصواقعضدصراعهفبمالفردالنموذفيتراجيديابينتصلانالنقدالىنسعى.الشاملةالثقدنظرةيحملماهوبعينهاستنتاج

العظيم،قمهسترندبرجالذيالجانبوهو،الانسان!يةالنموذجهذادلالهالفنيالعملوالى،جمالبمكشكلالفنالىابفناننظرةيستخلصالذي

فيالانساليتميزهيفقدلمالذيالنمطيالنموذجتراجيدياجانبثمالعمليضعالذيالنقدالىونسعى.بعينهاانسانية.لتجربةكحامل

خلقهالذيالنموذجوهو،الدلالةشاملةاتجتماعيةأتةعهـموافصراعهقراءكالواسواءمعاعريهوجدانومن-عصر.-ثقافة.منمكانهفيالفني

علىمحاولةجاءتاايضاالمسرحيينالعملاقينهذينومن.تشيكو!

اللبناءاو-الدرامياًلصراعجانب،المسرحياننكوينمنالاخرالجانب

س!المبملمعوقدالحططرجليقهخلىببشرلوغك!ابممتعامهدمنالذدوةالكهفيسعييرلمبض!أألتياا!رينف!

تشيكوفطريعةمنالمعاعدالمرحاستفادثم.-كلهاالمرحيةمدىعلى"*ثابولر"وكتب"*داب"تطلب
نايمكنمتميزة"نفسيةكتل"بينالهادىءالتحتيصراعهنسج

صراعهتغذيةبهدفاللصغيرةالجأنبيةالحراعاتمنعشراتمنتستفيد
من

وارماصرالحديثالمسرحكان.المخ!بضةجمراتهعلىوالنفخالرضيوالوزيملللوكللاتاللعربيةاللشركة

يزلعالملكتينتقللصلمنالىس!منونيلشوفيوإمرحدن"!تمانلاولىلكيقيقسمتفيدثيناترلنهإلرشموفيالمتذبيشارح

النىثم،وليامزوالى-الواقعيةنزعتهرغم-ميللرالىيصللكي
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يكونانيمكنلاهذاانالا،الاوروبيالم!رحعليهيقفالذبم!الهائلزحلةهذةكائت.وفريشلوريخخاتانىثم،وفاميوسارتربيرانديللو

المسرحاعماليحصرالذيوالفكريالفنيالعقم""منالنوحلهذاتبريراالمتعلقةالاسئلةمنلكثيراجوبةعنبحثاوالمساربالطرقمتعددةطويلة

واقعفيالناحثةالاجتماعيةالدرامادائرة،مظقةشنهدائرةفيالمصري"التاليةالدقيقةفييتركز"انيمكئالذيالمستقبلفيالانسانبمصير

القينانحناذاالعقمهذاصورةلوضحانويمكننا.الخأرجيالانسانانعكاساوالفييةالروحيةالانسانباوضاعوالمتعلقة،سارتربتعبير

وقد.نفسهاالفن!رةفيمثلاالمفريةالروايةالىبسيطةتذكريةنظرةصورتمااذاكافيةتعدلمالضجميالماديةالاوضاعهذه،الماديةلاوضاعه

من-"النفسيةالدراها"مننىخلقاجلمنمر.ولاتهناركانت"بالدراما"تمدناللكي-البناءجيداميدرعملفيحتى-وحم!ا.

هذااصحابانالا-المثالسبيلعلىرشديرشادالدكتورجانبالتيالاسئلةتلكمنواحداسؤالاتثيرانتستطيعالتبمالعصرقي

6الاجقاعيونالدراميونفيهوقعالذجميالتطرفلفسفيوقعواالاتجاهللجانباحاديسؤالطرحعلىفادراالمتسائليعدلماذ،العصرطرجها

مصطلحاتافراخعلىتعتمدارننيالمسرحياتمنلوعاالنتيجةم!نتالانس!انواقعتداخللقد.بالانسانعلقةمتواحدةمسألةعلىقينصر

قالبفيالسلوكيةاوالجنسيةورموزهاالنفسيالتحليلمدرسةسوالطرحامكانيةاسشحالتحهت-والروحبموالفكريقماعبمالاج

علىعلاوة،اجت!ماعيةاوفكريةاخرىمرثبراتكلعنبعيداكااميدر.جزليةباجابةالمتسائليقنعانامكانيةاستحالتوح!نىكلاجزكي

عندنرا.الذكيالدلالةباللغالموحيالشعريالطابعلذلكافنق!دهالكثيراجوبةعنبحثاايضاالطويلةالمرحيةالرحلةنلكوكانت

بيرانديللو.اوويليأمز!يسيمشكلةحولىتدورمسائل،ذاته"بئلمسرح"المتعلقةالمساةلمن

،،*المسرحفيالشعرمشكلةوحول،وجودهاوامكانيهالعصريةالتراجبديا

وسيلة-كلهالعالمفياصبحكما-بلادنافيالمرحاصبحلقدالطبيعيةالمسرحيةالتقاليدمشكلةوحول،العصريةالمسرحيةواللغة

انسازضةعلاقة-خلقعلىقاددة51الوحيدةالجماعيةادرايةاالاتصالو!ول،الرابعالحائطومكرةالواقعمعالتماثلمكرةعلىالقائمة

واحدآنفيوالمتبقيالفنيوالعملالمنصةفوقالفنانبقمضشرةالاديواعتمادءالنصعنو؟ستقلايىت،وملحميتهالمسرحدراميةمشكلة

صرالمطعالمناكلظواهربينالوثيقالازنباطبحكم-المرحاصنحكما.المتنوعةالفرعيةالمشاكلمناخرعددوحول،عليه

ؤالولوجالظواهرهذهمواكبةعلىفادراوالفكريةوالسياسيةالاجتماعيةعاشقد،والعاصرالحديثالمسرحاننقولانباختصاريمكننا

نوعمندراميشامر"الىدائمةبحاجةيبقىالمسرحولكن.اليهاسترندبرجتجربتيعلىواعتمادا!الاولىالعالميةالحربنهايةشذ

علىقادراكاتبانقهء!ولكننا،ءأدياشاعراهنانقصدولسنا،"عظيمالخصوبؤالتن!ممنكاملقرننرصفعاش،اساسيةبصورةوتشيكوف

الوجدافعوتراثهالبشريجنسهوثقافةومجتمعهعصرءقضايااستيعاباغواروفيالاذممانقاعمأداخلالنحث.مزكاملقرننصف.والتطور

اللضةا-لتخدامعلىقادراكاتبا.وتراثهالخاصهوشعبهوثقافة.المجالاتالمتعددالجماليالابداعومن،حنباتهبكلوهقعه

يعرفهوثمذاتهاالددامامنعضويااجزيجعلهااستخداماالمرحيةبدأاذ،البدايةهذءعنكميراتأخرقدالمصريالمسرحيكئولم

له.يريدهومامنه-!يد.ماويعر!،المعرفةحق"المسرح"تيموربمحمد-حقاوالجادحقاالمصريةاللكامل-المصري؟لمسرح

توفيقالحكيمبهمالحقنمأوسرعا،الثلاثيناتاواتلمعرمزيوابراهيم

حشبةساميمالدرامياتراثلذلكالمصريالمسرحافتقادمنالرغموعلى.قئيلبعد

!حمسي----.---".".حه

تقدمالادابدار

الرائعةالعالميةالرواية

بر5

هـوهـهل

اللكبيرأليوناليامازجهتماليف-

كأزأنتزابهبسنيكولس

طرابيشىجورجترجمة

اتيحوقد.والمتعةالت!املتثيرعميقةبفلسمفيةالمثتموقةالاحطثوتمزجبال!باةتنبضمد!شةرواية

."اليوناتيزوربا"عنوانت!تالبيضاءالشاشةعلىالروأيةهل!يروهانحديثااللعربللمواطنيق

حديثاصعو

صمحمسيم--
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مقالتهوصدقتعبارف4فاشرقتالادبهيكلفيللبنانخدم

وتكفلتحميخلقيةمنافبهيالكنوزاثمنانوادركغايتهوتنزهت/\-+

يمتنعولامقتنعاالايكتبلاكانولذلكالمنشموروالرأيالمخطوطةالكلمةس8

.قلقواماالناساستراح،الحقفالاذاعابىءغيرنفعايعدءبماالا

للعقل-الهامةوكل!طبالعلمامنكلمذلبنانفيالفكرحريةوخدماكلريرطليالال!مبوع

بعدوحمةلم!الئيهرالعقللعلللكمنبقرؤاك!باحكاعهبنعهلث!رفيلعمعو!الىلفريكة!فك!.الريحانيامينوفاةعلىقرنربعبحرورلبناناحتقل

الاهواء-خلافعلى-العقلدأنيثقوحعلتهالمعرةميلسوف(لىلثدته!قاعةفياقيمتالجاري،2الاحدكا"رقبلمناللعاشرةالساعة
..وهو،الريحانيمهرصناتلاسبو؟الافتتاححغلةب!يروتفيبيبلوس

المطرغرارعلىوالاستهـالةبعولهمولةبو*لعلالإلمنعغلسحئ!لهنىرالذىتحلصفةبهذهاحتفاءللثقاووالشمالي(لمتنمجلسىاحياءهفررالذيالاسبوع

"رعودلهوليسيهميالذياه!ا.والذت"الذيحلوشارلالاستاذالجمهوريةرئيسبرعايةوذلك،الذكرى
..علالقاءعلاطوجديالسيدالاجتماعيةوالشؤونالعملوزيراتدب

منععيدلهاحترامالىيدعوالععلبحميلائدككلالريحاليوكان!هاوهذاءلممته

بسمةمئيةمتسماللفكرفبمخرحضا"لملغماصهىعلىوفاحبرلا!لميعقيدماخلالللشانسن،السادةيهاا

..--..مستحقةوديونوذممحرماتاوطانهمضميرفيالاعلامللمفكرين

واصاول.والواىافدسالنتخليدكان،الايفاءعلىالطافةتسعفولمالدينغلاواذا

تعش!قعندمالوطنهالخدمةابرلبنانابنالريحايامينواسدى.الجزاءواملالواجب

قطعةعندءالعروبةكانتوقدؤوادةصميمفيهواهاولغلغلىالعروبةلهمواخواناوالعرباللبنانييناليومجمعتالتيالمناداةووراء

دحعا-عرمياانفتاحالمنانيتهكانتكمالشانيتهفيوتكاملاتراثهمن........
...مروربعدالامدادلبنانعبامرهاحددكرىاحياءعلىوحملنهماو!أء

.والاخلاقالسنئمكارممنالعربية*دابفيمالاغلىواجتناءاممينبنبئثمشداعشبيكمن،وفاتهعلىعاماوعشرينخمسعة

لنفحاثللهبالالعطاحاءلهدآلضدعيدلعربتف!وعتتعصفيهافيحتىكلقدصقعالىوالمعربلينانلوطنهاداهاالتيالجلىللخمماتكبيروتقديرالريحاني

بة...العالميوللفكر

.حساببدونوالواهببسعخاءاللبنانيلهالموهولساغاصوكلماوباياديهبفضلهتلهجومجلداتهالريحافيامينآثاران

كلاستصغروقدالحريةسميلفيمناضلاالريحانيامنصاشمدىلهوسطعخلقهوفمتحصراخهعناعةفيرتعم!هدررعلىفازىء
....وطنه.بهايدينالتيالحضاريةوللقيمللبنانواخلاصهبرء

قولععهالىكايتهكلجمىفجرعرفيسمياللوحبرصععبيكنحلبكلكسرتمقلاذلبنانجبتهفيعريقاكانالريحانيامينانوعميقهالقولوصحيح

.العرببقاعؤ!معبداللحريةوافامالعروبةواحببال!لمموكرزالادبنجممعندما

نغسه.
ومنالاستقلالعتبةمنيسيرةمسامةعلى51طريقفيقفىوقد

وكان4متهالطترسيخفبمطولىيدلهكانتالتيالوطنيةالوحم!!د

الميامين.ابطالهامنبرطلا

لينعمالاثواكاناملهمتدميالطليعةاهلقسمةدوماكانتتلك:لثا!رصدر

.بالورودوطنهم

الإبرار.اعلامهمنالخالدينوبالغائبينالريحاليبئمينحيلبنانان

*،*

يوسفالاستادللثقادةالشماليالمتنمجلسرئيسذلكيعدوالقى

شسلمامنلببانما!له!ثلهاضلنزفيحيويهمميكلالر!دمادىدينسىحيهكلةشنال!دا!8هولما حي!هميهالحىاليمالدكرى،دكرىاحياءفي،اليوميحيما

صم"
فكعف.مهماكفيبحجرولو،بنائهتشييدفيوساهموا،ابنائهوغير

مرتفعامنيفاجناحالننانصرحفيبنىالذيالربحاليكأمينيونبمن

والسلامللوئاموتجندهواخلاصهوجر!ئهادبهمنمصلينةالسسعلى

وبينبينهغوالتضامنوالاخاءالمحبةعرىوتوثيق،ابنائهبينوالتفاهم

اقطارها.جميعفيالعروبةابناءنجامحمدابراهيمللشاعر

الاسفارتجشغبلوالخطابةتجالكتابةيكنفلم،الس!بيلهذاوفي

القارصالنقدوتحمل،والمصاعبالعقباتوجابهللاخطاروتعرض

لهما.مثيللاوتضحيةبصبرالغاشموالاضطهاد

الالمكتملل!العلهوأك!مالشجاحعدحاملحتىتضثلعهمناًلثقافةوببفازن:عرمافىتياقرلفنالرفيعالغزلقصائدمنمجموغة

منبعضاالانكليربةالىفنقل،الرفيعالعربيالالهبروائعمنبشيء

الاوساطفياحدث،ملالنانكليزيبشعرالمعركطالعلاءابيلزومياتالادأبداًرمنثورات

ثم.الخيامعمررباعياتقبلمناحدثتهاالتيكالضجةضجةالادبية

الاميركيةوالمجلاتالصحفامهاتفيوالشرقيةالعربيةالقضاياعالج

الواقعيلمسانادادثم.مسموعامموياللشرقصؤتافكانوالانكليزبة...

68



منكوين..لهوقفواشيخوكالابمواطنيهعقولعدمتجديدةلفةيتكلمويكتبيقولهفيماواخلاصوصدلىيقينعلىليكلن،اليدلمسوالحقيقة

معاصريه،موفففيالريحانيتأيفمننقفانبام!.ننافاناليومامااله"حف،وتناقلتهاالافاقيشهرتهامقتالتيبرحلاتهدقام،الشرقعن

...بحجرنربالماندونباللشرقعلاقةلهماكلفياميناامرجعواصبحت،الايديوتداولتها

دائرةرئيس،تريمنغهامسبنسبرالمستشرقبريطانيامنصربوالقىالعرب!للمةجمعالىملحاحاقزالهتزالماووباتت،العربيةوالافطاد

الزالروالاستاذ،سابقاغلاسكوجامعةفيوالاسلاميةالعربيةالمرالسات.امجادهموبعثولضاعنهم

تبه3مافيلاحظتلقد:فيهاقالكلمة!بيروتفيا!ميركيةالجامعةفييكشونبانويعزيفتخرالشماليالمتنفمجلس:يقولواضاف

والطرقالتصوفبدراسةالخاعياهتمامهرخلاتهعنالريحانيامينوالكتابالادباءطلبعةفييكونوانبقعتهابناءمنالريحاليامين

وجدالذيإلمعريالعلاء!ابيالىانجذابهوتبينت،الاسلاميةالصوميةمنالمباركةالبقعةهذ.انجبتهمالذين،والادارةالسعياهـسةورجال

كاتبمجودليسالريحمانيانواًلواقع.روحهتهاثلروحالديهولذلك.واقاصيهاالارضدوانيالىاشعاء!مواقدفيهفلمعوا،لبنان

قلمهوجردللحريةن!هكرسانسانهووانما،والعربيةبا!نكلصزية(لقيشم،الريحانيتجا.،عليهيجبمابعضمنانالمجلسرأى

حياةانفيشكولا.السواءعلىوالشرقالغربفياعدائهالمحاردةالمكانةمنلهبماواعترافابفضلهناطقاتقديرالكونئقاميةبمظاهرات

يعمرالذين!ولئكينضبلاالذيالمعينسيظلانونتاجهالريحانيامينأهـ؟نسواءوالسياليةوالاجتبماعيةالادبيةالحقولجميعفيالسامية

جنيه.بيناختلجماقاو!.وفانهبذىىللاحتفال2لمجلسفدعا،الصالميةالواطنفياموطنهفي

إلقاهرة،فيالاميركيةالجا!ةمندوب،خوريمنحالدكتوروا!قىمناللبنانيةالاوساطفياصداروهاتجاوبتحتىالدكلوةانطلقتانوما

بل،مقطانبارزبادبهليسخالدالريحانيانميهافالمرتجلةكلمةحلوشارلا!ستادالجمهوريةرةيسفشمةر(سهاوعلىورسهيةشعبية

!رالىدطالذيهوالانسان!الريحافي.المثلىبانس.نيتهكذلكفبملمورجاناتاهذهلطئيالمناصرةكلوناصرناورعايتهبعطفهفشملها

.وهناءسلامفيالعالمليعيشوالتسامحالتعصبودولاللشقيقةالدولاما.بذكرا.وبالمحفلبلبنانلائقمستوى

العالمفياللبنانيةالجامعةمندوبحاطومعادلالهبوالقىبهاتوجهناالتيالدعوةتلبيةالىالحالفيبادرتفقدالاستشراق

فيها:جاء،كلمةالمبادرةهذ.فيلمشاركتناوعلمائهاادبائهامننخبةاليناوارسلتاليها

كلمةالحويةكانتيوم،بالاص!دمكبلاالعربيالشرقكانيوموسهلابهمفاهلا.لبنانمنلعبقريوتقديرابربنحباالمباركة

والمرضالجهلباطماريكفنانللحقاريديومكلامدىالشفاهتجاوز!***

حرامتمرداثائراالريحانيامينالعربيللشرققيضيومئذ،والفاقةرئيمس،اوزيرو!فيتاليالسيدتيالسوبا!نحادمندوبنكلمثم

الانحمانمحنلشريك،بالمحبةمفعماقلباالشرقحنايابينمكان.محرراالمستشرقةمعربةالقتها،والروسيةباللعة"ا!جنبيالادب"تحرير

.الانسانوجداينوآلامهالسوهـياتيالمندوبتحدثوقد.شتيفانوفاايليناالسيدةالسوفياتية

ادركمناـولوكان.تحرروداعيةوعيرسولالعرببلادميكانكانالذيوالعبقريةوهلموهبةالاصنةذيالواسعالانسمانقلبعن

ومعنوية،ماديةامكاناتمنلديهمبما،المهاجرشتىفيمغنربيناانالريحاليتراثانوفال.وآلامها!راحهويستشعرالشعبيحتضن

الوطن.تحريرفيالاسهاميستطيعونعظيميكناًلسوفياتياللشعبوان،السوف!ياتيالقارىءالىقريب

فيهالانتموتلنةالريحاليكلموان،الكبيراـلاديبلذكرىا!حترام

الحق.منكثيرا

ه،مونتافسم!ارتينزدروباالمستشرق،اسبانيامندوبوتكلم

الىه،ا!ندلسفردوسمنجئتفالهومما.مدريدجامعةفيالاستاذ

!ردثاصدر5اكابرمنابنااكرمهط،وا!س،طيرالحضاراتكل"،العريقوطنكم

.والاشخاصالنلدانبينوالتفاهمالحريةعنالمدافع،ابنائكم

عامة،العربيوالعالماسبانيابينالعميقالتعاونانايضاوفال

جديدةبورودومزدهرا،مثمرازالما،خاصةولبناناسبانياوبين

.!اسطدضهسن،لىرصا.اخرمكانفيكلمتهنشرناوقد،قالرموحامعةفيالعربيالاددهاستاذ

الاسساسه.ال!مامةحديعه!ي

ريتزيتالو،امبرلوالدكتورالمستشرقايطاليامئدوببعدهوتكلم

ثي-صالعضوبانتوتشيكالمستشرقتشيكوسلوفاكيامندوببعدهوالقى

اولهيهد.ان:فيهاقالكلمةبراعفيالتشيكيةالعلوماكأديميةفي

الىمنااحديستدممىالتشيكوسلوف!اكيينالمستشرقينتاريخفيمرة

عندتالقراءان:واضا!.المهمةالادبيةالحادئةليحضرعربيبل!

ادرصسهدلاد!ر!اكبربمقدارويعرفه،قصيرةترجماتخلادمنالريحانيامينيعرفون
...وفيالشرقيةالدراساتمعهدفيالعربيةاللغةيدرسونالذيناولئك

وادبه.بك!بهالطلابيعرفحيثالادابكلية

..مترجماتجبرانخليلوجبرانالريحاليمؤلفاتمناعدانهوفال

جفيل!قصصمجموعة.قريناستصدر

ا!دابمعهدرفيسآ!رميشالا!ب،فرنسامندوب-كلمثم

ماضيالىحديثهمسشهلفيعادوقد.اليسوعيةالجا!ةفيالشرقية

اًلادابراًرمنت!ورات.ل.ق2..اللثمنالابومنهم،الريحانيامينعنا!قدمونالس!لذتهاكبهوماالجامعة

عليهاصطلح،المهجرعالغهوالريحانيعالمان:وقالمل.شيخولويس

احبذاناريدلاوه!أ.املمةمعنىبكلجديدهو،الجديدالعالم!اسم

نقد،ماكلفيشيخوالابانتقعىو!،كتمبهماكلفيالقريكةفيلسموف

هههههههههههههـه55هههجعلهالريحانيافكارفيعميقائرمنللمهجرمااظهاراحاول6نما
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ومصاه،الداوداحمدطهالسميدالعراقيةالجمهوريةمندوبوتكلم

الريحاني،امينوالفيلسوف،والاديب،والمناضلالمفيخمم:فاله

اولهـتوعو.الغريبةالاداضيوفياراضيهاعلىالعربيةالقضية

را!هذاوسياسيا،اجتماعيامتطورةعربيةنهضةوالى،عربيةوحدةالىالداعين

التيالاخطارالىمننها،العربيللتقاربالتاجحةالاساليبمقترحا

.واستعمارصبهيونيةمن،ت!جابهه

الكبيرلأديبثنمهاروايةاخرفؤادالاستاذ،السوريةالعربيةالجمهوريةمندوبعلموبعد.

اخر.مكانفيكلمتهنشرناوقد.الشايب

في:التقافبمالملحقطحسنمجاهدالرحمنعبدالمسيدوالقى
رضعسئرناسمالكبيرا!ديبكريمان:فبهافالكلمة،بيروتفياليمنيةالسفارة

لهيقامبانجديراله.العوبيةانمولجميععلىواجبالريحانيامين

ديهاماوسجلزارهاعربيمفكراوللانه،الجزرةارضفيتمثال

-كا34،.4.ومغر.بهممشرقهمفياللمربيالوطنابناءالىوقدصا،وعمقبامانة

كاص--السعوديةالس!رةمستشار،الملحو!اللهعبدالسيدالقىثم

ص!++النجدينجمعالهفضلاالربحاليحسب:بقولهاستهلهاكلمةبيروتفي

مصهـهـاسص"عرضانوبعد.لبنانونجد،الجزيرةنجداًلقصيرعمرهكتابفي

--صصكا+واحراموجمحبةحفاوةمنلقيهوماالعربيةالجزيرةالىالريحانيرحلة

ص!--كا--ءتسهيلاتمنتصرفهتحتوضعهوما،سعودآلالعزيزعبدالملكلدى

ملوك"و،"الحديثنجدتار-"كتابيهلتاليفموثوقةومصادر

يمقوعمرتنرورويوسفترجمة!التيا!فضالطليعةفييذكرفضلمنكانولئن":فال"العرب

والاسلاميةهالعربي!لامةضميرفيالديرالتاريخيالاثرلهذاسجلت

و(لمملكة!لبنانبينالوثيقةاللحرةالعلائقفالحةكانانهفهو،فاطبة

."المسعوريةالعربية

نج.عاطورةروأه!ما!ل!العرورةالمملكةمندوب،عباسالحليمعبدالاستاذذللكبعدوالقى ..:فيهافالكلمة،الهاشمية

فلسفية؟روايةام

كلمة-يتجسدانقبلالادبانيرى،اللهرحمه،الريحانيكان"

بوليسية؟روايةامهكذاـ.قويماوقهمدا،سليماوئوقا،رفيعاخلقايتبانيجب

؟الم-!دواتتأثيرفيروايةامخيرواتتونمتزرعتبذورمناعطياناماوفي،ريحانياتهفيح!لىء

عنجليةصورةاعطىانوبعد."العربيالادبفيواثمارهاازهارها

الاجراميةاليهودلاساليبفضحامأاسمىالمظلمعنالدفاعان:بقودهواستشهدطالانس!انالريحاني

3امة،يكونوقد،واحداانساناالمظلوميكونقد":فال،الايمانمظاهر

هنا-ومن،واحدوقتفيكلهاالامورهذهانهامنجزءهوالمظدومينالظلعندمعانيروناللذينالادباءهموقلائل

...وفضولشوقمنالقاريءلدىتثيرهوماغنافابثيءبلاالادببرسالة!الجزءهذاازفنطاذافكيف.ا!دبر!سالمة

احك،شرورويوشفلصديقهويلسونلكولنقاوقدماوفيفالمافيعظي!مافقيدشاكانلقد.ألايمانوهو،منهااسمى

شنرسوهذاتهملرلعذافةائيه!عمدماعليهذافعلكةلنقا.د:ئم!تنطلقفيالعدمهدامثلالىنكونمااحوجالعربيالعالمفيونحن،عدمنا

....الايمانمظاهرا!سمىليهنرىوان:الظلمعحاربة

نادونالاسواقمنالروايةتشترىوقد،للمامية-.-
محمدية،سعيداحمداررميدالفلسطينيةالتحرررمحنظمةعنوتكم

إ(...احداهال!

ينبغيالتياًلقدوة.هوفلسطينلابناءبالنسنةالريحاليأمينان:فال

تناوللهااذامخدرةحبوبأهناكانصحيحو!ل!يوعقلهقلبهيغمسكانانهذلك،بهايتمثلواانوالا!بالفكرلرجال

واطلقت.-،ضخمكهربائيبموللد4عقللششسةالا!انلافكريافالباالا!ب!يابلضباب!يايكقودم...العربيالواقعتربة

يف!وكونت،تفكيرهتنظمالتيالخلاقةحياتهطاقات.العقليلترفمهنةاو"فيهحيا"

نيتنته؟عنهيتحدثالذياللسوبرماندا!فثر،الريحاليالبرتالسيد،الريحاني!لكلمةالقىواخيرا

الني.!امتهوممثل،للمهرجانرعايتهعلىالجمهوريةرئيسفخامة

منواحدكتبهاالتيالغريبة،(الشك"روالةاندلثقافةاالث!ليالمتنومجدس،القدملبنانفيالدودةلبنانكدمةنقل

تجكلجميعهاالامورهذهقعالجآللعصرمفكريابروالعربيةالغزبيةالدولوعندوجمطالريحانياميوعمهرجاناتاحيالهعلى

..ء..ء،.ا!حتفالحضرواالذينوالاصدقاء،ذكراهممريمفياشتراكهمعلى

...عالماسهالعابىيعلىيمسكهيرور!فهانثرنا،محافراتىرةالرررحاليالبو3فيالفيتولدهذا

اللعمد.هذافي

لا!اب!ارمننن!ورا!.الجمهوريةعونمن!وبغياب،الاسعنرابمنبكمير،لوحظوقد

مجلسالحاجمنبالرغمطوالمحاضراتالافتتاححفلةفيالمتحدةالعربية

المتحدةالعربيةالجمهورية!عفارةفيالمسؤولينعلىالشماليالمتن

بالريحانيشكولايعتزالت!القطرهذا!مثلمندوبار!سالبضرورة

...الصافيةالعربيةوبنزعته
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