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اص!دوراءبجوائزاشتركانسبقكتابترشيحيجوزلا-7

.قيلمنالكهاب6791لمامبوائز!،انلبنانفياللك"اباصدؤاءجمعببةتعلن

لا:التائيالنحوعلىستمنشحع

وليرةالافخمسةقيمتهاو:الجمهوريةرئيسفخامةجائزة-اولا

وصدرتبالجودةتميزتللبناني"؟للفاثارلمج!وعةتمنحلبنانية
الفلسطيني!ينااللكتاباتحاد.العربيةباللغة

**لبنابقى،لليرةا!فثلاثةوقيمتها:اللعاللمفيلبنانجائزةثانيا

-ا!ولاإ؟تمرالماضيالثانيتشرينمنوالعشرينالتاسعفيعقد-ةباللفوصدرتبالبودةتميؤتلبنائيمؤلفاًثارلمجموعةتمنح

انعفادقبلالكتابشهدوقد،غزةمدينةفيا!فلسطتيينللكتاب.الانكليزية

ايونسوخانغزةفياؤيمتالتيوالشعب!ةالسياسيةالمهرجاناتاإؤتمرحتمن!لبنازيةلليرةالافثلاثةوقيمتها:ا!ؤتصادجانزة-ئالثا

التقسربيم.ذكرىبمناسبةت؟للفأللفهبيروتمدينةتاريخجوانبمنجانرجمايدرصىتابلافضل

التحضيريةاللجنةالليهدعتالذيااكبيرالرسهك!الاحتفالوفي.لبنانفيونشرعربيبلدايمن

حاك!محسنيحسنالمنعمعبداللواءالسيدتكلمالمؤتمرببع!ايذاناتمنح،للبنانيةلترةالافثلاثةوقيمتها:العلومجائزة-خامسا

ادات!علىالملقاةالضخمةبالمسؤوليةومنوهابالوفودمرحبااللقطاعاوالفيزيائيةاوميائيةالكياوالبيولوجيةالعلومفيكتابلافضل

وحض،ريا.فكرياالجماهيرقي،دةفيالكتاب.عربيبلدآيفيونشرالعربيةالبلادمنمؤللفاتفه،فيالرياض

اثفيرياحمدالفلسطينيةالتحريرمنظمةرئيسالسيدتكلمثم،للبنانيةليرةالافثلاثةوقيمتها:العرركيالتراثجائزة-سادسا

!جلصغيرةباوراقاآستعانالاولىللمرةاز4الا،خطابافارتجلمنمؤلفأللفهاتعربجزيرةفيالعربيالتراثفيكت،بلافضلتمنح

وقراهممدنهمواسماءوالعلماءواللكتابالروادمنالاعلاماسماءعليها.عربيبلدآيفيوزشرالعربيةاللبلاد

يسنتلهمهذاخطابهفيالشقيريالسيدكانل!قد.فلس!طينفيتمنح،ا:ضانيةليرةالافثلاثةوقيمتها:فلسطبنجائزة-سابعا

عب!راًلاالمشتمعيناذانفييلقيهثم،ومعاركهامجاده،التاريخمؤلفألفه،اللفد-طينيةليقضيةانواحيمنناحيةحولكتابلافضل

للكتابجديداتحادمنمنتظرهولماموجهاتخطيطاوانما،فقط.ا)نشرلمكاناوللغةتحد.بددونالعربيةالبلادمن

اورلس!قاًعطتلقد،المؤتمرلاعضاءيقولانيديركان،اللفلنسطينيينالافثلاثةوقيمتها:السصياسيةوالعلومالقانونجائرة-ثامنا

والليوم،،والائمةوالمفكرينالروءادهو!ءاللطويلتاريخهافيالعريبةللامةواللعلومالقانوننواحيمنناحيةفيكتابلافضلتمنحلبنانيةليرة

قلوبفياًللحيةفلس!وون،الثورةفلسطينعلىجديدمنالتاريخيطل.لبنانفيونشرللبنانيالفهاسيةالسب

كتابعنويبثيطل،العميقةاغوارءمنالتأريخيطل،ابنائها،لبنا"يةليرةالافثلاثة"وقيهننها:الادبياللنقدجائزة-تاسعا

.اللعودةكتابا،الثورةكتاب،فمسطين.لبنانفيونشرللبناليالفهالادبيالنقدفيكتابلافضلتمنح

اللكريمعبدبسلمىابوالشاعرتكلمالنطمةرئ!بسكلمةوبعدللبرةالافثلاثةوقيمتها:الاسطورياتقصصجاززة:عاشرا

وشكر،بالخضورفرحب،للمؤتمرالتحضيريةاللجنةباسمالكرمبمموضىوع،العربيالاسطورياًلزضديتناولكأبلاضرلبنانية

المتحدةاللعربيةاللجمهوريةفيوالاداباللفنونلرمايةالاعلىالمجلسللبنانيألفه،عشرةالتابةوإاله،بعةصنأعمارهغت!تراوحالذينللاولاد

وفداالهبادتوذلك،الوليد*تحادالاولالمؤتمرفيمساهمتهعلى.لبنانفيونشر

.والشعراءوالكتابالمفكرين.كبارمن

اسماعيلحسنمحموداللسيددلشاعرالاخيرةالكلةوكانت:الجوائزشروط

اتحادءقمندوبابصفته.تكلموقد،اللقاهـرةاذاعةفيالبرامحمراقب

الاعلىوالمجلس،اللعربا!دباءاتحاداستعداد.فىعلن،العربالادباءالعربيةباللغةمؤلفةللجوائزالرشحةاللكتبنكونانيجب-ا

الكتابلمدلاتحىممكنةمعونةكلبذلعلىوالاداباللفنونلرعايةالتيا)جوائزعداما)6791-6691عاميخلالومنشورةاللفصحى

الفلسطينيين..(ذللكخلافعليهانص

مب،ث!رةوتلاهاواللكلماتالقصائدببعضا!فتتاححفلةانتهتثمومنشورة،مخطوطةلامطبوءةالمرشحةالكتبتكونانيجب-2

انتخابوهي،الاولىالمهمةالاعضاءفمارس،للمؤتمرالاولالاجتماع.الاولىللمرة

حمادخيريالاستاذانتخبوقد،السروامينالنائبواإ؟تمرارئيسعداما)الجوائزلاحدىمؤ!اتهمترشيحفيالراغبونيرسل-3

سمايف--اانيسوالاستاذ،للرئيسنائباسلمىابووالشاعر،رئتهاالكتابمننسخخمسى(تقديراتمنحاناللتينوالتانيةاالاولىاللجائزة

للنر.امينا-ياضيةالرالمدينةمفرقي،المزرعةكورنيش-الجمعيةمركزالى

ضءريةالتحاللجنةأعدتهاللذيالاعمالجدولالرئيستلاثم.ت،ببرو

يلي:بماويتلخضللموافقةاخ-صيتجاوزلاموروفيالخمسالنسختسلمانيجب-4

للبةالاولى،بجنتينالىلزغبتهغو.فقاالاعضاءتقسيم-1.بالاستلاممؤرخوصلل!قاء6791ايلول
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يتمكنللمالاردنمناللكناباننعلمانفي!كفي.اسهاباوشرجأيرالاضساليوموفي،لتوصياتواالمقرراتللجنةوالثانية،النظام

الكتابواما،الرا!خةالسيماسيةألاوض،عبحكممنهـم!واحداللحضورمن.لجنةكلفيولأالقرريناللرئيسمنالصاغةلجنةتننألفللمؤتمر

اللجامعبماتدريسحفلفييعماون!ت،م!عدد"فيبفقد،دمشقمنالثالثفيالسبتيومذلكصادفوقد)الاخيرالليومفي-2

المدعوينءنفضلاهذا،السفرباذ!الج!وريانقرارتأخربسببوالمقرراتوالنداءالنظاملمناقشةاللخأميةاللجلسةتع!ر(ألاولكانونمن

المؤتمر.موعدفيخارجيةرحلاتاوبأعمالالارتباطلهمسبقاللذينالجمهورإسةكنابمنالراقذونالاعضاءويدعى.العالمكن،بالى

اقنللثة:ار!ي!ة!ن!وبوإبحىكما،الاخيرالاجتماعهذاحضورالىالمت!ةاللعربية

تؤللفورماعالاجنهايةوفي،القاهرةواذاعةفلسطينواذاعةالصحف

الظروفبطبيعةخاضمعاكانالاولالمؤؤهـرالىالدعواتتوج!انالامانةمجلسانتخابعمليةعلىللاثصرافالمراقبينالاعضاءمنللجنة

شكولا،التحضيريةاللجنةالى،اللفلسطينيةالاسرةشملتشصتو.الكتابلاتحاد

مختلفمناللكظباتدعوانجاهدةحاولتقداللمجنة-هذهانفي،يوئسوخانغزةفيمأدبيةندواتالتلاثةالمؤتمراياميتخلل-3

الاسماءآنبعضهمويقول.أللبالدانمختلفومنالفكريةاللتياراتكذللكيتخللهاكما،والقصصوالكلماتاللقوميةالقص،ئدفيهاتتلى

لبعضنسيانهنى-اك،اخرونويقول،يجبممااكثركانتالمدعوة،حانونبيتعندالاماميةوطالخطىبزيارةتبدأالقطاعفيجولة

قائمالتقصيران-المؤت!مرحفوريبعد-تفد"2وانا،والكنابالاعلامالبريحمعسروزيارةالرراعيللضوسع،عامرمشروعبزيارة،وتالي

قنمعينةمئويةنسبةيتعدىلاتقصيربرا/!انهالا،الجهتينفي.للعائدين

عن.عوضا،التقصيرهذانعالجانعلينايفرضوالضمير،الكتابننتقلانقبلانناالادقةبكلطبقوقدالاعمالجدولهذاكان

فيايمانولا،بعدهامنتحريرلاجانبية!ناقشاتفيالغوص،ولوصياتهمقرراًتهواصدار،الاتحادنظامانمذماءءنالحديتالى

عنعوضا،كلهاالاش!ماءادكرانهنامناشاأجدولعلني،جوهرهانذكرانمنلنابدلاالامانةمجلسانتخابعمليةالىنننقلانوقبل

الاسم!اءوهذه،بهاا؟منلااتياارجانبيةالمناقئه،تفيالغوص.المؤتمرمجرىطبيعةعلىتأثيرأهاكانالتي،الثلاثالحتفائقذه(5

الاوللى.للمرةكاملةتنشر

!رداكبرللدعوةاللجنةبذلنهاللذيالجهـديتضحسردهاوفي:الاولىلب

واما.منهبدلااللذياللقصورببعضانمسليممع،ألاقلاماصحاب.

نفاشانهؤثاعتقد،عدمهااوالمامةمراتالموانعقادمبدآفيميلنقاشمنظىةبهاقامتدعوةعنانبثقاًلفلم!طينيينالكضاب.اتحادان

موضوعنا.عنيخرجالىالماضي،الي-الشظءالتنفيذيةاللجنةفوكلت،اللغلسطينيةالتحرير

،د1..،00-..نر01بمه!ةتحضيرية!جنةمعبالتعاونيقولمانالكرمبماللكريمعبدالشاعر

للهايعبدراصيصدو!.رهصى.لسعراء-دلسطجنمنكت--اب،اللكتابكلمةوتعني،ل!كتاباولمؤتصعقدالىالدعوة

مح!ود،طوقا!ريحمنبن؟!طيرانيفوعبدسيفل!امحطوقااىلقاصىفدرولسوءاللجفمهمةوكانت.والصحافةواثعروالادبالسياسياللفكر

...او!ورمندنر.كنوااو!،مالمؤتمرفهذا،عاقلولااكثرلاالدعواتتوجيهعلىمقتصرةالتحض!يرية

..0011بم.واغراض"،الاتحادبتألي!يتعلقماكلفييبحثانشطنهمناكشبسي

نوي!ضصىللجوسا!محموبدالمم!الياعرسحصرللصحفيا(ندنك!لفانيغممصانوالصحفيالكشس!ابالىالموجهةالرسائلفيواضحةالانحاداغراضوكانت

بسيسو.معهن،ناعركمال:!راناث:إرولمفرواللموالفين.اشنانمهايختيفلاعامةأغراضوهي،المؤتمرلحضور

اللدجاذبط،برر،،ن،صايعانيس،طوبيأسمى،عباساحسان:الكناببمساعء،صاالتعضميريةالللجنةآنتستنتجاننستطيعهناومن

،اللدرنقولا،فارسنبيه.علوشناجى،نجممحمد،نوي!ضعحاجلجنةمناكرتكنلماخرىج!ةمنوبتقصمير!اجهةمنالمشكورة

000001.:اً.اً..دا..جدولانالىبالاضاقةالاولىاللجلسةانعقادحالاعمالهاانتهت
.معزسميره.لعاصه.لحالديول!يد،دهزلا

لموكانتحضيريةلجنةبصفتهاأعدتهماوكلالنظامومشروعالاعمال

جميهديرلثسايرا!دخياعبد،المحمداللكاثذتمانحغرومحمد)الهادلسوكاقلعبدمجلسانتخابعملبصةكانتكما،الطنيفوالجدالللنقاشخاضعا

اللحق.جاديوسفألهيجا.،ابونواف:نار!اص!2.اررانتيبي،اللعامللتصويتخافعة(المؤتمراؤرهالذيالنظامبحكملالاطنة

2وسفيت،ضعيفاللدينمحيي:اللشاعران:يحضروا"وادفىيناهـءفيوجودهبحكمفصأبمماالعامةالامانةعلىيفرضوللم

.خوريمولى،عي!سىال!ينور!ي،كمالر!حمي.:اللكناب.اللخطتللقلائلالمحولميالابالتفصيلهذااذكرولم،السابقةإلتحضميرية

..000001001.س..)....االلجنةمناللقصوربعضعلىاحتجاجأالمؤتمرعنتغيبواائذين

له.لب!ممرلسهوافيوبويدر(عول!بماءركاملبطرلشءلدعولنئمحمادخيرهرالكتا!منللنفم!وفقاالانحاداتتاسيسمنطقاىاقوللهؤلاء،التحضيرية

اليوفينوفي.النث!ا!ثيبياللدينناعراللكاتب.ولغيحضراهـىاللدعوةفييتلخصوهبى،معروفمنطقالديمقراطيةالانتخابية

لا...الا.والانتخابالنظاموضعمهمتيالمؤتمريتولىكيماممؤتمرعقد

القاسم.أنيسآسيىلبصبجيحصرحبرمنالتحض!بريةاللجنةبهقامت"قصيركللمعاللجةالامثلفألاسلوبلذا

م!،القال!زهير:أللكاتبان.ءرفاتاءرم:اثباعر-اللكوبتمنباسماليهوجهتدعوةيلبيا!الفلسطينبماللكاتبعلىيؤضكان

نجم.محمود!ررؤ--عفياظساحوانهمعللمساهمة،الفلسطننيةالتحريرمنظمة
التاريخية،حقال!قها7هعالمنسجمالفكريسنواهاالىقلسطينقضية

بماً.!ول(01..يحضروالبم.وبهلهمالكت!اببينوالظزرالتخطيطانعدامهوقضيتناتعانيهمافاهم

لعبوسي.برهالى.عرالسحصرولدينيعقوبمحمموالكاتبمىبرعاية،هذاانظزرفرصةلالدتابالتحريرمنظمةأتاحتوقد.جميعا

ء-صلي.جبراابراهيمجبرا:الشاعران:وهـوألموالذينالكاهـعةالحريةالمؤتمرينللاعضماءتاركةومعنوياماديأالاولالمؤتمر

.السرطاوي.بالاتحاد.اللخاصالنظاموضعفي

سلمى:الشاعرة(اللعضورمنيشمفواللموهؤلاء)-المهجرمن:ا!انيةو!ووة!ةا

السويداحظ،اللخطابابو:الكا..نبان.لندنمنالجيوسيالخضرا

التشيلي.منفيمقيمين،واكثرفلمسظينياستينيضمواحدميتمرانعقادان

اللعضويةحقلهمليتوفرهولاءالي.الدعواتارسلتوقداهـىالحقيقةهذءتحتاجولا.سهلاامراليس،متعددةعربيهبلدان
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ثم،ارشجاللهفوقيمةءؤاةات!جودبضرورةيقول،الاول.الاتحادباعمالوالاشتراك

الافل.ءلىالاجنببةاللاغاتباحدىةالجإمعرؤة"عجمدالكريم،الخطيبيةر!:اك-تراء(حضرواالذين)-ضزةمن

ازطص"يخاللفقهذا،ث!روطايةوجودبعدم)لمجول،وا)ثاني.رشبد!اشم!،ر،ن،ا!اضبمحسبببمحمد،السبعاوي

افثاني.الرآيانتصروقد،اًلفكرية.الاتحادات.الرب!زهير:الك!انب

:رايا!هناكوكا!،طسءب"؟فراآلاولاًاو./مراءنربار-9-لمبا&مب-وا!خابالشعراءمنعددال!بهمبالاضافةحضووقد

.اللحضورمنانكثرةتم*نلعدمنظراتحفظالاول"لميلحمسن.و!م،انض!ابهـموولونالمسفقبل،ممه،بالافالىتقدموا

الدمحوةبى-ىعددبئييقوماللطسيسكبماا،وتمر.ان،عتبراثانياو"!نالرعبد،ظقتراتثميخد-دعب،أأتكطعئددرويش،حسين

.روحض!.اللهعوض

اتثاني.الفريقبرأيالاولالةرإقاقتنعوقدفياكء-ويتحق!رسوااأدينللمؤتمراعضاءانإنجضحو،ءذا

الاعض--اءبعصوازخخابترشيحاًمكانيكأصولالجدآلاثير-اً.هـلاثنا!سافرفقد)عضواوعشريرنخمسةكانواالختامةاللجلسة

الحاضرءنالاعضاءببنالاذتخ،بواللترشءجحصرتقررواخيرا،اللفمافيين.(ال!اميةالجلسة

للبلبالة.منعاواضحاكانانهالا؟عضواوزللاثونأربعةالم؟تمريحضروالموارزين

هـماللذينالمدعوينآن،ب:هـيقولا*،ءةاكامالاحفيجاء-11ء-نالخروحعلىجميعآاللحاضببرنحرصاللكنيرينغيابمنالرغمعلى

خلالخطيااف-صابهمبمجردأصيليناءضاءيعتبرورالمؤ"مريحضوواراتمنالتياالاسرالعددويرود،واضحكانكما،اكءاتحبأفضلالمؤتمر

اش!ر.-تة،جاوولدةاللبيارآتهذهحاولثوفد،الماتزمةألفنكرية+اللس!ياسية

بعدالااصيلاءضوايعتبرلاالجديدامضوااننذكروهنا)الثوريالمستوىالىبالمؤفرمعتران،أخرىتارةو!كشقلةتارةمجتمعة

.(انتسابهعلىعام"رور.نجحتا؟ها!قدواعتقأدي،المنشود

تأ!ء-ياما؟تمرااحانياالمؤتمرأعتبأرا&امةالاحكامفيجاء.وقدالقولنوجزالانحادمولدرافقتالتيللظرلأوفاللعرصهداوبعد

.لتا!الامانةومدة.اللعامةالامانةانتخابلهيحقوهيالنظام،بالاجماعالمئاور"بعدالمؤتمرآقرهآالتيالهلاثةالبئودفي

ا)سالي!ةالاشخاصاعتبارعلىبصاللجنةالىاقترآحقدم-12.العاللمتلمب3الىائداء.واوالمقررات

وذلك،يشغلونها-التكيوظائفهمبحكمبئالامامجلسصفياعضاءأسما؟هم

هم:وهـ؟لاءالاشخاص،اللهادفالثوريوالتخطيطاللعملقتنسياجلمنالاتعحادئام

بالاعلاميتعلقماكلءلمنالمسؤولالتنفيذيةالىيجنةعضو-ا

القومي.والتوجيه.ينبنالفلسطإبا*نراتحادالاس!م!-ا

التحريرمنظمةآسستهاللذياللفذ-طينيةالابحات"ركزمدير-بمنطمةمهـقرؤهوالمؤقتالمقرواما،القدسهواللدائمالمورر-2

.بيروتفيالفلسطيئية.(اللقماهرة)صط-:يةالفكالتحرير

يما!--تآسستاتياالغلسطينيةاندراهـلمتلصسة"؟مدير-جوو!،الهلسطينيةا،ة!ريرمنظمةمنيئ!زألاجزءإلاتحاد-3

اأفلسطتيين.الاساتذةمنجماعةيدعلىبيروت.لهمميثاقاالقوميالميثاقيعتبر

.لجربةنجاحعاىتدلسابقةالىاعلاهالمذكورالا!راحاسشندوقدطىيئتمللم!قدماللذياءسوعؤا،اثىالن!بر*دافتهـالمحروهذا

الفنونلرعايةالاءلىالمجلسي2ء(عففبين.فةالوظبحكمامحضاءوجودانطلاقاالسؤالهذااثارتالنظاملجنةانالا،بالمنظمةالانحادعلاقة

الا!تراحهذااىالا.الوظيفةبحياربعةوزراءالقاهرةفيوالادابمنطقيايثيةالفلسطاخحريررالمنظ!ةاللفءردةاالقاءهـةهولانحاداكونمن

الاعلىالمجلسعنمختلغلم.لكويمئاالانجادتكوإناساسعلىرفضقد.ووطبا

.االانتخابنظامعلىقائمنكوينا.نهاي،والادابالفنونعايةلربمختلفالفكريالانتاجعلىال!نشجيعالا،تحاداغراضمن-(

النقاشبعضحولهجرىن3بعدالنظامأقرالختاميةالجلسةوفي.الاجنبيةالللغاتببعضوكذللك،باللعربيةمجلةتأسيسثم،المناحي

الاجماعية.بالمواؤقةأقروقد،الاسئلةوبعضالامانةالىاب/الافط)بارساأ"بعدالجديداالعض.ويقنل-5

أبرزها:ؤ!ذهوالسيماسيةاللث!قافيةالمقرراتوأماخلالتجيبأنالعامةالامانةوعلى،و"؟للفانهاجهبانتمرفقااللعامة

اشهر.ثلاثة

الثقافببةالمقرراًتوكلمنللاتحاد،جس!بماضررايسببمنكلالاتحادمنيفصل-6

والش!!اواللفكريآلادبياللفلسطينيالتراثتحصيع-1.قلمهاوبلسانهوالاستعماراللعربيةالرجعيمةيخدم

01ء.1001ا0ء0ةمتظم"وارلةفيالاتحادنصيبمنا"لليةالوازنةتتألف-7
لاري!ت-)ملسطينحوللدراسيهلكتبظلي!استكمال-2?

....اًاً....والترلحاتوالاشتراكألانشسابرسممندم،التحرير

والمدارساةلسطيعيهرسالمدعلىهوصهالم(وسياسياوجعرا!يا،اعضاءتسعةالىخمسةمنيتألفونالعامةالامانةاعضاء-8

عامة.سةالل!

اللصهيوص!الاسرائيلياللكاتبالىنوبلج!انزة!ع-بر-03العامالامينواما،فقطضسةم!نالاولالمجلسيتألفانعلى

.....0005110005المؤتمرمنمباثرةؤينتخب

التوسعيهوالاهدا!العمصريهمنلافيدبهىامح!بارعحعولصهموبميىفكبماتوفرأهايجباتياالشروطحوليلألل!الجدلاثيروقد

:رأيانهناكوكانالامانةمجلسامحضاء

السياسيةااتاثفرر

تحريرحركةاناعتبارجملىلنضالتحرراللعمالعالمحماحركاصتركةهيجميعءفلىطيقاً!ملامهكثيةروروا

اًلاجنبه-4اللدولوالى،المحررةاًاعربيةاللدولاًاى./خية-232بص.ابيد!حانسا-السودان

.فلطبنقضيةلم!ند؟هاالمتحررةيلا!ابدارومطبو!"تالمدارسوادواتالكتبجميع
هـ-نالواضسحا!وقف!الشعبيةالصينالىخاصكأتحمة-3

فلسطين.قضية
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-ؤ"مرالماءضاء-بعضهـفأبدىالبنهـهـاحولمناقشمةجرتوفد

الفا-طءتيةانهضيةدجالىا-ث،صة!التثثر5هذق؟دياىمن"خو(ةهم

وبيئ."!لىةوبينالايدإولوجبطالصراعفي

((أالادب))صالز!ةالىازريى!الصءب-ن.ن!يةانواجبمن4اتالمعاكسةاكظروجهةوكانت

للسببين:ادتهـعبية

4.اث-مبماإ"مينا؟قدءهاأتيااؤهـ-.كريرةا(،دية!لى!ءدات،.أولمهمل

اسرا؟بلفةاراالىوأنداعياةءحالوالسهاسي1،وؤف!،وثانيهما

***اهـ-دولبعضموقفوصوحهزكبمايفوقأ(وؤفوهذا،مياسيىكوجود

يرة.ممارالالتومنهاؤ"حررةائ:ءبئالاجيدولاوجميعاإعربية

الس،دررلمىعاصها"يبالاد))اكبيرةاخنازميلدخلتالمؤ"ص.،ورأ!مااولتنانوحي!نينايبرةتنانالىبالاضافةهذا

خى-ررور،تتهاادأءف!قاز!ةاإص..ماالور--اباللكتواتحاد،انصينيىنالء*،بكآدامنكاذة،-محاوتشج.تأييدا
..-لزو!مايرنسو

.-م!:-!.نر""!بطيرقينألاؤرالاسهويبن

للمدولحاؤزانيكونوضعؤدبانهددفة،اءعور3إذااللتدآؤأرثم

((يبللاد)اةتلميذنهابأتهخرلت!ا"ابأالاد"و3-"لمعرالواةه-ح،يحاتصرقةبدهةبد،رهـ(./ةدنكيالاخرىالاجنبية

بتحيةيبادلالبيرستاذالاالكبيريقالصدصن.لتهدم.اتهـير--

"ولراتلهداءيه،والتقديرالاعجاباأز!،"ما4صادؤ."حاولكماعفروة"ورردةتيستفللإنإلى"ردادمعردةان-(

.لازدهار!اؤيقال!توصنبالمزيدال!-!رةان،ادعالميالعامزلمرآي،"مو،رهاقيوالاستعمارانصهـيونيقيالدعاية

اولادءسيقيىارالةتست!دفتقممي!ةتحرريةمصرك!ةهـ!ه!معركأنا

ثالثا.العمالية)-ةبالا!بريانجظومر،ثار"اومغنصب

لمقالمطوز،ييده،الاردنف!طالباسلشعبناالىخاصةتحية-ع

5!حهـحيه5!هرحمي0كفاحهفي

.ل!"نتانالامانةفمدة.ا،قبلينلىسعام!بننمةالاول"عدهالذيالمحددلمواللذ"!الاردنفي"ا.لاصراراإفلسطبت!اللكتأب-+تح-فئ6

!كطجهـودهمبذدواقدجميعاالاقحطداءفبئءانفي!كلا-3ف-بمالطليعيلدورهماتنقديرمعأ؟تمرحضورمنظروؤ،متمدن،م

والسياسي،اللفلإريالصع!يددنعلىالمؤتمرلت؟رقىمنتمر11!كون.المعركة

للامانةالاولالاجضطععنالاولا!تقر!رينن!رينا-لاعضاءهؤلاءانالاالوطناؤ-بطوالمالمينالاحرارالفلمص!نيبناللك"ابتحية.وكذلك

ناسيالرقيوا!سبب.اش!ركأثلاثخلال،انعقادهومهـلمة،4أفورام."!سبالمغ

افىليللنظامالداخل!بةاللائحةاعدادالامانةمجلسؤهـخولالنظامات!عاكلةالامانةانتيخا!

ي!خطوانللانحاديرمدنولأ،ثانيااإفروعائظمالد؟خلميهاللأ.!"اثم،أولا

ا!لوتحت!ين0ها.تينددونالوثابةالاوآى4خطواز

الفروع،0بلائحةخاص"ءنايهالضمةالامانةتعنىانالمنوقعمن-(منالاعفاءثلاثةبئنتراؤءالازنرخاباتعمفيةجرتالجلسةنهايةوفي

ناالمع!قولمنفليس،نلاتشد-ؤ-ويةدعامهاللفروعق!تسفيفااذ:اعضاءعشسةوهؤلاع،المراقبين

اللصدفوتشاء،مددةمتبلد.نفياعضاوهيئوزعللكشابحاداينمو،باكثيىصراحمدءلي،ربيعجمآل،أبجا"احببب:ة،ذالاس

قطرفياإعمامةالامانةفيالمسؤوأ-ناعضائهءناربعةيجتمعان.مئيبفاروق،صسنالغنيبىد،آلسص،رجودهالحميدعبد

واحد.بر--يعر.اسما!لصسنهحمود،جودتصاللح:لش،عرانوا

ناارى،اوبرءرافيأ!كتأبجسحوفياص?،لمى،اغتقاديوفيالفنونيةلرعاالاعلىالمجلسمدير+ئ!طايحصعصاموالاست!اذ

.وسور؟،للبئانفإتطينفيس"ولدالاولىالثلاثةارورروعموةفبكبارأصدالمجيدعبدحسنسي"ءمدوالاستاد،والاداب

واعصساءالعامالامين،الاخوانالىارفعهالاخيروالمطلب-5.اوو-!

:.ترحاببكل5يرة!ووانوالرجاء،الاصازة،سلمىابووالث،عردصما!ربم!الاسض،دامامةاللامانةرشءوؤد

ورت--ر،آصقومياتنراثدتمثريالفكالتخطيطانأقوللافأعلنت،-امةايكلالاءاذةفيرفيتهعدممعلناسلمىآبوالشاعرفتت،زل

الصهيونياللفذراماموالودوف،ملابساتهابكلءقىالفلسطينالقضهة.باإتآك!بةءاماآميناحمادخيريالاستادفورالانتخابلجنة

الاجنب!ب!ة،الأدمغةمنلكثير"ءلىاورجطرالةكرهذا،أوجهوجهاالشاعرفازالاربعةالاعضاءلانتخبخبالسريالاقتراعجرىولما

سوؤطبل،بذلك3*هيوأ،3:رىلمسؤوليةا"خطيطا!ذأانآقوللا..المساعدالعامالا""نتلقائ!با!صبح،الاصواتبأغلبيةسلممىابو

يتح!لانمنبكببرلاخطرالمسؤوليةهذهان:اخرشيئا.-أقول

اللعربادكنابمنكانواوتوىحت،صقط-كتابخهسةقيهامسؤو؟الا،!(داام!داما

.وحده"نيالفتءطاإثمعبكتابمنلا،الاوائل

ا)خطوطوة"كهابعداللعامةالامالإةآنن!ةقد،هنامنوانطلاقاأرومالى!،دكاناولاالعامةالامانةءلىا؟""قدمواض?ما-ا

اللفلسطهنجب--ثاللأتابصةوةمنعددأتضخآرممليةللبرنامجالىماءكأهـ-نوذللكالمؤتمرفيتمبم،الاولالم!ؤتمرالىالمدعوينالاعضاءجميع

اضافةثم،ا!امةالىخطوطفياراًءهممنهمت!لبكي،والعربالانحادا-ىاخطجاات-اب،م!صرورة،اعلاءهم،والمقرراتالنظامارسالها

مرففيش"خلواحداكببراعربياكازباانأ?قدولا،كلهـ،مقترحاتهم.أشهرالسة"تنجآو)رلامهلةفي

ه-ترهفيهادففكريمخططسببلفيعمرهمنثهـريناًوشهرالئظامفيجاءوالتي،الاتحادموازذةانايضاواضح-2

اإورربمية.الامةصجماةمناإحاسمةالمرصلةاللفلتعط!بنببسةالتحريررمنظمةءوازنةفيالاؤءإدنص-بعلىزورتمدانها

بأسرععليهاالحصوليجبالموارنةهده،ت13ةراًوالاشوالاذة-حابات

روبهصيريالطالعمنيالبرزامحعلىبناءبل،وحدهالنظامت!قد.يرمطريقءنلاوقت
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ي!ختوضعرلو،يابذلوالممثلصنمقلكتاخلالقلدذكرالمصريم!دلمس!انح..ضفه

الفرقاصيحابوخلافات،اغلقتاو"فتحتالتيالمسمارح

ويوسفعيدوتريزابيضوجورجعكاشة،ومشاءأهمخشبةسا!طمنالقاهرةرسا!ة

وفؤادياسينالسماعيلاتئ...!الريحانيوالكسار.وهبيالمسرحعلنىم!تؤجم!لاحظاالتء

مطلقا،الاقيمةلاالمحاولاتهذهكل!انأقول،:المهندس،،مم!

هولما(تشويههاستهراراو)فهمنا"ضمويهسوىالمولسميكون،.الادابمنالعددهذاصدورمع

!ذهخلالمنيبدوالذي،الدراميالفنهوما،المسرجباد!ا،لةولأانمنذالقاهرةفيبداقدالممرحي

احيانا"ووطنية"احياناتجلرية،لعبةولاتاروالرجل"الكو!ديةالسر!بت!ديمه،الركيمبهصرح

في"التمثيل"اجلمنالاستشهادتسحق،جكيةورومالتال!ميديالمسرحيلفللصو"الابالشةعلىضحكدالطأ

ولىت،عندهوتنتهيالممثلمنتبدالعبة.الاحيانغالبالمرحرردأثم.اللثالثةمسرحيتههيوهذه،سالمع!كط.

بران.المسرصلفالمو!منيبداظ!،ابداروب!دا..الحكيمفيقلتوقديصصةبمسرحيةموسمهالعوكللط

اددراميالشاعرذ.لكهو،الانانكلتراتشماهدهأدذى...ة..ؤ..ص...-د""دزة) ممد-الماهرى،!بلنلعرصبمالمالمىالسهر)

هسذاومنح-ينضبلانبعاالمسرحمنحالذي،العظيماهـوسموج!وي.عامطردوبنمنذادحكيمتوفيقكتبها

مسن-الانسانيينو)إروحللفكرلفسهالوقتقيالنمعد،-.نابة.7 عد.علىالعل-ل،دأمجه.برحموي-أوالسرحي
التفاذهوالتماملاتوادتحليلاتوالمواقفوالافكارالموسيورى،اهـفةالدراميالفنعصور!ن،المصرحياتصنطيب-

النفسم!والتكوينللثقافةالكاشفةوادصذوروالننمخحياتا!قرنفي2الانيكيةاتيااسخ-لوس"صصنونأغأ"من

متلاحقهأاجيالامأمالفرصةأتاحالذىالنبع-يرررنأ!نكلالضاحكالى،الجيبمسرحعلىالمي!دفبلالخامس

لورانساوليفييهاوجيليجودجون،الخرجين-الممئلينمن"زور!تر"او،لحكيمامسرخفيلسالم،لعلي،الاباهـ"ءلى

تصوراتهم""يقدموالمحط،المثالسبيلءلىويلزورسونأأو!الميلادبعدينالعشردفرنافيأادعربيةلقاهرةا3ديابمحمود

اوثقترتب!تصورإت.ولكنها،ايزي.3الا.نتيك!بيرعناثيناينا!ابلة!ذهغندلتوقفانزحتنافيوليس

برادليالىكولريدجمنالانكليزيةالسنقديةبالحركةارتباطلظ!هرةر!نانبدلااذ،العربيةوالقما!رة،الانيكية

الىنشكسبيرالىالاشارةبناحاجةولأ.ويليامزورايصنند!السارح"م!وراررمجردمناوسعقض!ص"المصريالمسرح

بديرسيدقدمهاائتبمبالصورهالمصريالمسرحتمضإ"إذيأالاسالقضيةبالخحهديدهيالاوسعوالقضية.الاخرى

هودائماالاصلكاندقد.اذكرماعلىعامينأوعاممنذوبحثهالخاصتطورهيةقضسيالمهبالمسرحخصوصية

التنويعاتوكانت،الا+ساسىحنا!هوكان،تبير!رتمت،القو!يةاو،أ!ةالمحنتحخصبرز"عنالدانب

قدمهما-هو،تمثيليةاونقدية،اللتنهذا.علىالمختلفةالهواةمنصجموعةءاجهالياعبمنصةءولمصرفي

وإويليامز،و-ليفييهلاوبرادلي،جبييجوداوإريدجكو!المنصة"ظهوروفى.الجومحونى،نالمقلدالمتحمسين

!مطاوعكرماوبديررر-د...ويلزللمسحاالحقيقيةيةالجداهبىليصت،مصرفي"المسرحية

كبيراءددايضمالجديدالسرحيصوسمناانؤلتالدراميالمؤلفظهورمعيبدا.المصريالمسمرح.المصري

الجديد،الموسمفيالمصريةوالمسرحيات.السرحياتمنلهذاال!وميةالشخصيةعنا):حثقضجةان.الصري

الراحبلالىالحكيمؤيقتوشهرزادمن-تاريخيا-تبدابؤئاسال!ها-تاريخية"نسقضحيةوهي-المسرح

يضميدالجدالموسم.سالملعليالابالسة-علىةمحكايااياتالذكرصنصجموعةالىالمسرصيتراثنارلبتحىوتحللن

الجيلين،هذينفبين.سصكليينالمهالمؤلفينمنثلاتة)جيالاثلبنالمهاو،وهبييوسفمثلادعصبب-نالممثاينعن

اخرونمؤلفونهنساك،سالمعل!،وجيلالحكيمجولمثلالمجيدينالممثليناو،الريحانيججيبمثلالطرفاء

الدينولسعدعاشورزعمانجيل،بينهماجيلالىينتمونذلكعنالبحثفياحلايكمنوانما.ابيضجورج

.رشديورشادادريسىويوسففرجوالفريدوهبةشوفياحمدبينالواصل-حقاوجدان-الواحدالخط

،القاهرةفيالاانتعيشالمسرحيينالمؤلفينمنأجيالثلاثةوبين-جادمصريصلسرصم!ؤلور!لخاقمح،ولةاول-

القهاهرةموسمفيمسرحيازهاتعرصالثلاتةوالانجيالوصحمسدرمزىابراهيمصن،المحاولةووذفيزإوهصن

يحققلم"المسرحيالنصى"ولكن.الجديد.السرحي.سالموعل!همافاضلوزبيىلدراب!روحهوداآىتيمور

المؤلفانذلك.المصريالمسرحمنصةعلىبعدسيادتهكاتبلا،الجادالهسيالسدداصيالمؤلفخلقمخاولة

.واستمرارهالمممرحوجودضمانهوبعديصبحلمالمسرحييقتجسالذي"الخطاط"او،المقتبسالمسرحيةالعر*وض

انعملية.موجودةالنصة!طالا،موجودمصرفيفالمسرح.الفوريالتمشيل"اجلمنعجلةفيللخططأو

ماوشخصوالممثلينوالمبنىاآتمويل،الممرحيالانتاجلصصىو)هاالقاهرية"المسرج"امجلةمجاولةان

الاينقصهلا،مسرحهناكؤيكون...-المخرجبدوريقومآتظرابغض،وهبييوسفاورشدىفاطمةصذكراتعلى

هؤلاءيعرضهمكتوبانصايقدم،نتهخصائي،اخرشخص،اتالمذعرهذهرهاوتكتبكت!تالتبالسطحيةقةالطرعن
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مشكلببحثالكونيالمستوىالىال!صول،شيئانللدافعفومفرفياننصةوجوفىكأندقند.المنصةمحلى

الوصولثم،متصارعم!قسموسطفيالطلقةالحقيقةالاغريقيمالمسرحان.الع!لىولشىالؤلفعنلأالبحتالى

بأسولا،المسرحيالموسمينتهيانقبلالنصةالىكماتمامامسرحلاحالةمن-البدايةمننشأالذي-

المصريالسرحعناالبحثص!ةمشكلتأصيلمن-ممينئذثشمشىظهورمعالا"مسرحا"يصبحلم-مصرفي

ولشى.المصريالمرحءلمن،القومية،الجديدةوالنظريةالنتماعرظهرحينماالامسرحايصمبحلم،وأسخبإوس

احمد!ؤلفان-هكذاصايةالحكطالا-أيضابآسمنفلاويشاركالاخراجيتولىكانالذي،المسرحيلفاليؤ

هوصسحية-،الموهوبالسياسيألاذاعيوهو،لسعيدفيالمسرحءنألشائعالفهومفانولهذا.ايضاالت!ثيل

وتمويل،،منصةاكهفطالما؟اًلم،نعما...الاخرماببنفرقلا.الاستعراضاتمننوعأنههو،مصر

فعلامسرحيةكتبهمايكوناناما،ومضرخوممثلونمنصةعلىصنوالممثلوالمغنينانراقصينمنفرقةتقدمه

عن!ضمونالتمباكانطالما،يهملافهذااخرشكماءأياًوأو"ألعظيمةالليلة"اسمهشيء-فثط"الجالونمم!سح))

المخرجيجدلاادذيأإنجمالمهـرجالممثلزفسىطريق.لأالكوميديالمسرحفرقةتقدمهماوبين"الغازيةوداد"

بأسا!المسرحيةهذهفييةملحهزوبةءآيه!يرتا!زي)اسص"شيءفي(وميديا3وليسمسرحاليسهورين!ا)

ثبيى-!بفيالعرضبعدالمرحبابءلىيتركهأنورنوانت!نأنا"اخرش!اءأو"ودكتوروسلكجنان"

أ!أ+اذهـكمل-صنولثيابو!ما-اإتمثيلبإباوإسوا-انشاصالاشياءهذهويكتب،"فين

ماوليس.اخرشيءأيأو..3-ءححلاادأو،مباشرهالمسرحمنصةالىاذقهوةمنضدةمن-مسرحيين

مديراإلوقتهذأفيوكان-رشديرشادلضورأدد"منعالقوميالمسرح"رقةتقدمهماوبينالاشياءهذهبينورقلا

كوميديايسه""شيئايؤدفالىنمن-الحكيملمسرحالكاتبفرجلانفريد"بهطالحلسليمان"!سرحيةفي

جمعة،حسينهو/موهوبمخرجأ)ىويدفعه،موسيقيةمصرحيةفيإكطآعااالمسرحفرقةتقدمهماوبين،المسرجى

الىنسبتهمفييتساوونجنالممثلمئب!ددآ"نيؤيإفي"الدرس"ارونسكووكلسرخي""إلمتحذلقات"موليير

لسهسشلفيلك!آيكومبارسنسبةمعالمهرحمنصة"المتحذلقات"مخرجيهنعماوليسبل،واحدةليلة-

نا؟ستنتمفثم،الهؤلهمناظرهالىإ+المرحوم)!لديجنان"يخرجكانلوكما،موليرمسرحيةيعاملانمن

اةلاتم!ء3.أح!أ+ادالىبحاجةتزالماالول!ةأد!وميدياوديى،(اذسمالحىاخفاجةلسهجر(،ودكتوروسدك

هكذا،المناضرأحدفيويدصجها،براقصةفيأتيايونسكوصصحيةيعاطىانمن"الدرس"مخرجمنعما

.ءلألا07،لا!!15!ظ+ا،الثازويةالمدارساحدىفياحتفالاينظمكانلوكما

مسرحى.مول!علىس.والتحدلدلة،عضلاتهالستعراضالىلهدفالمخرجانفطالما
،"!لملحميةلباهوهذا"يقولانمن،اخر-ورستجدت"".

والخرجوالممثلونوالتمويلل!المنصةطالماهذايمنعمالي!لىاداوالتماثيرعنباحثا،الم!صةسيدهوالممثلانوطالا

وهو-مطاوعكرميهخعماأجسبل.بكثرةمتوافرين3!ححدادأوالنجاحعناو،أ!"ع

درامىبفكرالمحزاما-الشبانالمسرحيينمخرجينااكثربل.مسرحاسيكولىالمنحسةؤوقيرضعنتكماءأيفان

مناكثرحذفانمن-يمنعهماليس-ومحددواضحانمنعانتورزعمان!ثلمسرحيالفامؤيمنعلنشيئاأن

،قاوىالشرالرحمنلعبد"مهراناذفتى"مسرحيةتبن"مممرحية"الىكتبهاقدكان"،اوبريت"مخطوطةيحول

لرؤيةتركيزاأم،للوقتاختصاراأحذفه،نعرفلاثممخرجهايمنعشيءلاثم،"الطحينوابور"يسروجها

ومشه،سككاملدرأوركطخطورأءسعجاام،يةالفكرلفالمزالنقادءلىيوزعهبيازايكتبانمن-لمرورنجيب-

العزيز،عبدمحمديمشعماليسكما؟!المعررضالنصفيالمسرحءنعرؤت"ماكلفيهستعرضوالمتهرجبن

مال!يس،واًضحدرامىبفكرضيتعاخرشابمخرجوهومازجابريحت،اتىاست،نسلافسكيصن-طبعاالوأقعي-

مسرحيتهؤدطاالحكيمؤصقتولغهيغيرانصنيمنعه-عاشورنعمانيمنعشيءلاثم.المزج4لشاءماةينهما

وضعهالذياللغويالتقسعيمفيسشبدل"فملكلالطعام"اسمهالهرديئةقديمةمسرحيةكتابةيعيدانصنأيضا

النثريةالواقعولغةالشاعريةالحلملغةة-ن،الحكيمالسرحبموسمليلحقتقديمهايسمتطيعلكي"طيسالمغما"

عربيةادحلملغةفيجعلالتقسيمهذايستبدل،الجافة،"عامقطاعافتديعطوت"..جديدمبالىالكوميدي

بمعنىعابىءغير...دارجةء،ميةالواقعولغةفصحىلكينجمامهرجاممثلاالمخرجستخدمانمنبأسولا

منالخاصهو5تغييريحدثهبمإولا،الحكيمتقسميم،سادريوسفيعمنعماوليس.التذلكرشباكيضمن

عليهماؤظ-2حاإالذينايينالمستوبين/دراصيوتمزق-إخلهوليسى)مسرحياتحويلايجهزانصن،الذكيالرصيد

مسرحيتبما.نصفيالحكيمقصةاهيالاخيرةصجموعتهصنقصيرةلق!ة(دراميا

الاوالكثيرةعةالسرأالامثلةهذهأستمدلماننيالمهزهـ-""جديدااسماويمنحها"لاتعقحدودفوق"

وحقا.تقديراكثرعلىلصمبقهوالذيالماضيالموسممنمسرحيت"مقدمةفيرتف"قاله5-،كلج،لىحا،"الارضية

ادارةوؤ-9بالمسرحسمسةمؤفيهامةتغيراتحدثتالقدوعنالصريالمسرحعنالبحثعن"الفراوير"العطيمة

الىالفأفيزيونمسرحوضم،لهاالتابعةالمسارحمنعددالارضية""المهزلةفيشغا"فقد،الخ...لاخمسرحنظرية
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المنصةفنونسيادةظروففي،المنطقيمنكا.نوفدالنجىونمنظامؤ!طالثناعادة!يوبدى/ء،ألمؤلسسة

ناالمنطقيهـصنكان،المصريالمسرحغلىالناضجةغيرحسناتكوينودكن.المسرحيهالفرقعلىالممشاينيعلتوني

النصةاحتياجاتوراءالسشجيةالنصوصدانبي!هتجنالعاملمناجيالاربعةخلالمنتشكلللذيالمبرحي

فعلكما،بالوسمالبحاققاويةمنلا:والتجاريهأادفنيهيخضعاسشعراضاتجاهفيوتشكل،المسرحهـدأنفي

فحسب،السابقالموسمفيادريسويوسفعاشورنعمانانرو-نبدلامعظمهافيالناضجةغيرالمنصةلفنون

وتحديد،لمسرحياتهمالفنطاالتركيبتحديدزاويةمنوالماهؤلاءاستهدافتبمعنى،الجادالمسرحبى،للضأليف-خضع

ذلكوكان.المغلقةالحجرة-النصةبمجالكممهاعر!جالوتحقيقالاستعراضيلالصممباهج.علىا)حصولالعاهـلىين

الواقعيةعنشرالتاسعالفرنمسرحياتتأتيرتحستبالطبع!واورلو!و!وتة!يةالسطحبالغةوجماهيرية3تجاريةنتائج

وحجراتهابيكهنريالىأبسنالىغوركبىمنوالطبيعيهالدراميالعملمباهجاستهدأفمنبدلا،تمامدخارجيه

وخللخرطموحشدعرىخيالبأيصعالتمدونودكن،)مهالمغيولسفظللقد-العمقابالغةولكنالبطيئةثارهواومتمته

نا.الثلاثاحجرهاجدرلأاننطاقعنالمتفرجبوجدانالرلمجسطاعلىاقفرجينإؤلرأهو-ءلمىسب!لالمثال-وهبي

الىيصللم،هؤلاءالمسرحيةالنصوضكتابمنوأحدايكنولم،ي!ينمتتالجيلينطواذالجلدالمسر"!عدلمظ!ى

تكنيكفيمتحكما،ذلمنص!ةسيدانفسهوضعأفتراضتربب"الممرحيذوقناتربيةفيالمساهمةسوىتاليره

فىشوفعلمثلماأسلوبهفيوليسىالاقلعلىالاخراجالموترهواذريحاريانجيبظلكما،فاسدهمياودرامية

فيحتىاو"وكآيوباترةقيصر"او"جونسالت"الكوميديمسرحناعالموكمااالمتفرجينهؤلاءعلىالرنيم!-كط

مثلمااو،"بارباراميجور"الواقعيةالشمديد/ةحمسرحيتهالمسرحيذوقناتربيةفيالسماهمةسوىتاثيرهيمنولم

جمور"او"البنائينسيد"فيالعظيمابسعنفعللحسناالتكوينهذاالىناقول-فساداتقللاهزليةتربيه

المذهجيةانقيودعنتيخرجا-"بوركمانجابرييليمكنلا-الاصيلوغيرالدرأميغير-المرحيذوقناول

مماالرغموعلى.والطبيعيةالواقعيةنلنزعتينالسخيفةفيالعلويةادتغيراتمنمجموعهاحهداثابمجرديتغيرلن

من،والطبيعيهالواقعية،الكلمتينهاتينبهتوحىيتحولانبدلااذ،المسارحادارأتاوالمممرحمؤلسسه

المسرح،خارجقائمهدفبوجودالمسرحيالكاتباحساسفهمعلىيقوم،دراميحسالىالمسرحبىحسنااوذوقنا

تبدومماالرغموعلى،خارجهالقائمةالانسازيةالحياةهووالقضيةالمؤلفالنصبناءمنبدءأالمعروضالمسرحياالعمل

سعداوادريسيوسفاوعاشورفصه،نمؤلفاتعليهفوقوصوتهالمثل3"حرالىوصولاسولهايدورالتى

انهاالا،الهدفلهذااستهدافهامن،الخ...وهبة.الخ02..وأضاءتهوألوانهوتكوينهالمشمهدرصورة،مهالمن!

طاقةولقصور،الناضجةغيرللمنصةالفنيلخضوعهاالىالمسرحيالحسىمجردمن-التحولهذاانونعتقد

نادراالا-تستطعلماساسيةبصورةوالفكريةالننمعريةعلىالمسرحفهممنالتحوليعنيانما.-الدراميالححس

سليمان"اوادريسليوسف"الفراؤير"فيحدثكماعلىالسرحفهمالى،والتم!مليةالاستعراضمنزوعانه

.ابداالهدفهذاتبلغان-فرجلال!ريد"بىالحلءقلهوخلاقمفكرشاعرعقليتصورهاكماالحياةاله

طيبة،دراميةبحاسةومزودا،مفكراكاتباانبلمدرباشاءريتنفيذي/-بعقليلتقىحينماالمم!سحيالمؤلف

المنصةيستخدمانهدائماعليهيبدو،الحكيمتوفيقمثلانماالتسولهذاانونعتقد.المسرحىالمخرجعقلهو

فيصر،المسرحخارجاخرهدفلخدمةالمسرحىوال!ص،المبدعينالمسرحيينالمؤلفينمنكاملجبلالىيحضاج

التجريب:مننوعاا)هدفهذا.باوغيكونانعلىدائماجيلالىاحتياجهعنيفللابقدر،والمعكرينالشعراء

-الشجرةطالعيا)جديدمسرح!فموذجعلىالتجريبالحساهـيسةذويا!نالمسرحيينالمخرجينمنكامل

بالنيبةاجديدفكرينموذجعلىبالتجراو،(مثلامطلقافرصةتتركألاشريطة،ةالاصبوالدراميهالشعرية

وا(مثلا-فملكلالطعام)بة.نفسهالحكيمفيقلتوجىإن"مننوعاستعراضيةفاتالطهور-ضؤلتمهما-

..العاديةوبالغةالتجريدبالغةفكريةجزئيةءلىالتجريبفاتالاهذهبدأتفقد،نحهذرإنعلينا)"ودكتوشولىإك

لغويةقضيةعلىالتجريباو،(!ثلا-ائنهارشمس)ابسننوعمنمؤلفونهناك.(!ايضاا)سينماالىتتحول

مسرحية""بخأقلهاتسممحالاذفنيةقضيةثنايافهجماا"منفذين"محرجينسوىيلزمهملاشووبرز،ردا)واقعي

فنية،قضيةعلىيبالتجراو،(مثلا-الورطة)..أصلاهشساكانكما.المؤلفالمسرحىالنصعلجهميمليهلما

يسميهجديدافنيانوعاخترعاالهطريقهاعناليهيخيلالىيحتاجون،اونيلأو!سيكوفنوعمنفؤلفين

توفيقهدفان.(!ثلا-القلقبنك)"!مسرواية"-كوينتيرواوستانسفسمكيزوعمن-شعراءمخرجين

خارجايضاونكنه،المصرحخارجودائماحقايقفالحكيمالمسرحيللنصلفهمهمتجسيدا،النصةلقطرءنيقدمون

اةحبالمصريالمسرحخارجإلقائمةالحياةان.الحياةللؤلفينمن-للنوع!ينولكن.بهواحساسمهمالؤلف

المرحمنصةعلىتعرصالتبى(لمالمعا/رض"اما،!مصرية،با(صرحالدراص!الحسذدكتجسيدهما-المخرجيناو

-بالذاتالاخيرةالفترةوفي،معظمهافط-يالمصرالمسرحخارجالقائمةاتحياةفهمخلالمننماالذيالحس

"!ملحمية"او"!عبثية"أو"!كونية"معارضفهي.مختلفةنظرزوايامنكانوان،كذلكدرأميافهما
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يتلهرؤ،هذهالشاملةالابداعدمليةخلالمنليكتشفتحتو!لامعارضهياو،للواقعمشوهةكاريكاتيريةاو

الاخراجأسال!يبخرجت.وليصوغهايدةالجدالمسرحيةسوى(مثلا،وهبةأسعد-المىلمبير)مطآقاشيءعلى

ال!ؤلفونفرضهاثقيلة)واجباتتلجيةالتجدليدءةالمسرحيالمصريالمسرحصسورةولكن.الميتةوالتماثيلالجدران

الفنسونهذهاماميكنولم.المنصةفنونءلىالمرحنعضتقدمهااستثناءاتؤهناك،القتامةبهذهكلهااجمسمت

ا،المسرحيةغيرالفنوناياهمنحتهامابكلتمستعيضلىانالا،ادريسأيوسف"الفراؤير"محدودينلفينالؤاعمال

تلك!لتؤديلكي.،الشعرااوالتشكيلاوالمولوريقى،فرجلالفريد"بىالحلسليمان"،"دبعدلحلاق"

المخرجين،اولفينللموبالنسبةهذاكان..،تالواجب"الزوبعة"،قاويالنترالرحمنلعبد"مهرانالفتى"

،جديدةاتجاهاتيخلفوالمالذين،ؤحسبالوهوبن.ديابلحمود

قادرةآلمشعر/"ةةواالرراميةوحساسميتهمموهبتهمكانتفقدء،لثورنعهم،لئ،المسرحبةالعروءث!كش،بلهـاتان

4جوزي-ؤعلهكذا.ءطيملآمسرحيةاعمالخأقءلى!:-لعل!-بافيعلباورلثديرشاداوو!ةسعداو

معكازانايليافعلوهكذا،مبللرا!او؟يلورحينت-روكو"عادل"لا،والتجاريةالفنيةالمنصةاحتياجاتوراء-المثال

نتبينانيمكننالا،ولكنت.ايضامبللراوو،ةليامزتينيسالنزعاتوراءإتستعراضاالاصحسرجي،لهاث-لسوى

اتسرج"فياو"الطحينوابور"فيقائمااصيلادافعاصن-ىكلمنهـجردةؤلوحالتبالاخراجفي"التجديد

بينالمزجالىتللمثاوهذهمنرجؤعيدانيملمحى"هـلومياا!زي"لدالمو"!أن.مضةوالمعرهىبىانصوترتبطعندصا

يقيةلىالمويا1\لكوصيدبيناو،يختوبرفسكيستازسملاءلىنصوخر7-"الظصينوابور"فيبمرور؟-جب4قاروأ

القوانف-نةودىضرمما...تبه!المليناتكوواألاميركيهبهنالخىرجادعاءتحت-الماضيالموسمفيعاشورنعمان

إ-رجصناريئالسيدؤ"صوررفيشكلاالتي-المل!ق!4وطةالمحةاو،الملحمي/ختبرواداءزغطالوافسكىستانسلاوحر

رر-تطوفيالرغبةرون-بالقطع-نابعةتكنلمالأن-.هاجمعةحسبنحثصدهاالتيالمدهشةالمفككة"الزحمة"

المسى-سارحكلمثل-"خطورلنالذي،المصريالم-سحفيرشديرشادنصعوصخرا-"سلاميااتفرج"في

انهساكما،ذاتهالممرحياولفامنبدءاالا-الاخرىتقالب-دبر-نالمزادء،ءتحت-ايفعاالسابقالموسم

الصرتجماالمسرحجعلفيبالرغبةمنتنبعلا-الضرورة-،ر!خت"ينش!و"والامبركب"قيهميالمرسالكوميديا

و.رلينولندنر،لىيسىمسارحمعا!ماواةقدمعيىيففوو-ذهلوالمولدذلكمثلان.أقول،ثان!يةمرة-الماتمي

هسذههـحعالمسماواةقدمءلىيقفانفهو-وزو!وركالى!شظهـساربيناولصلالتب،سدالىيش!ميرانانماالزحمة

و)كن!ا.حقا"مصريةدراما"اصبحاذاالابىحالم!ويينالمر!حيلاخراجالمج!اسطودراشةالدراميةالقوانين

"ة"الهيصؤبءالمشاركة.ي.الرغبةمنت!بع-رةالضر-اماهـ-4بوجدلا-ان"طالا-النصازاءلمخرجحسماسية

تطما-؟-،ئجهـ،منالثكوك-أرعبةاومن،أولاالمسرحيةحمهماسيتهوبين،لهوؤهمه-!النههذامنافه-لهوما

!-دامعجنةامىوانضمال.ثازب3راكذاكشب!بافي"ءمحدرجنلي*وقد.لبباوالاساانحنالقوتلكلنقمهلىفهمهو

نمفورىؤلملأ-ادرصلسيوسف،.مثلجداولسنا-طهوحين-كماالوافتقارهوتفك!"المكتوبالنصضعففيعذره

،احم!لمىدالدفندىءاشةفيمصو!حدولدلتكوفىلءسمدنظرلحالةنطالىلثاو،-الملق!"المدرلصيةالفوازينظلفهالحديديالتماسك

.بةر-ء.-رو...،نفمسهـ،القوانجمنهـصذهووقالملحقالشعريالخيالالى

موهبة،مدربادرامياذوقاظابز=نطوا،!بوالصاوحقا!خرجرءط!بلاالفقراواقس!ككاوالضعفهذاولكن

.سواءحدعلى!حرجينللاوللمولءين،مثقفةدراصجةحالةفياحياناالمتفرجيناوصالة-المنصحهتحويل-!ي/

وؤصرر!ماالمدارررث!اصحابفرجمط،الفريقينول!ن-رض!ممتصقاعةالى-"!الملحمية-"درجةالىالوصول

:نساءلهميكنلم،المخرجيناوالمؤلفيناصن،جنالموهوبالاخسراجا!ا!برونردةالمجط!محفوظلتهالمخزج.فيها

درايهمااومىرحم!عملخلقاجلمنز،صج-!كريقماصوعنالغربيالمسوحعاىالوجودالىكاحرحىمقاللتيالتجديدية

الناضىج!ة،"يةالفكراقفإوا"دراسهانغير.ءظيمنالمسرحسصإوأفوناقدمها،جديدةدرام!يه،2رؤىنتيجة

اكثركلاماتتط؟ب،المصريالمسرح!ى،الناضجةغيراوتث-كوفكتبلقد.ذلكبعدالمخرجود!اهمهلواستل،اولا

...الرسالةهذهممنرثحىو!كتبهى،وإم،ستائسلاكسيضرجهاانقبلمسرحياته

نبلألمما!بالقاوووةوكتب،سكوموفيالفنممرحصواصفاتاوليدلتقلطبقا

للمجبعغسهأك!!!كاثيوكتب،كريجيخرجهلانقبلمسوحياتههوفمانتسال

،المصرحديجمعبالطبهبااللىبهالليخلقمسحياتهيتطرهاو

!-صم!فيآ"أئ!--"قصاصالناءو-فىنقسها.مسر-صاتهلكت!انقملالاخراح.
عسوالمسرحيالئالي!عىالحديداكارهكايرروكمب

53--!.-وا!ونلسسإعة.-،اهـسحىاد-إقماتجرقيبختبروخاض،بنفسهباخراجها

0002-..؟وبن،ءوالموسيقىفياللشعر،والاحراجوالاعدادالتأليف!!ب

لهثال!!و.للدود!-يبرو!-/:9،مسرحياته-فيهلف!مكاناللىياقتالونفس-!أ،المناظر
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