
الو!الحردحبر7اصإور9!االقن!حافيإفدثتناط

وقتايمناكثواليوماننا،اللثانيةالناحيةمن،كذلكاش!رلا-
عددوضعوفي،التعليميةبراءجنافيالنظراءإدةالىدحاجةمضه1!+عثلبصحححع!حى!-جثا

وا)تيللننانفحيالقائمةالاجنبيةوالجامعاتواللكلياتالمدارسمن

نالون،نربرتهم.الثقافببةمنففتل،م،الطا.دعةاجيالنامعظمتشقطبلصثمأنفيا!ررببلأا!لأ!ة

وينقلب،تارجحفييعيشونوهكذا-هيالثقافيةتردتهافيتعرسهم،،*

،وهناكههـناويتنالرويكتسبينمقمشوجودالى-اصل!المبدع-وجودهم.شأق،كبرىع،لميةلغةالعريةاللفةباعتماداليونيسكولقراركان

انساني.اوثقافياوحضاريمما،واضحمحورالىارتكاردونواف!ا،اللعربالىباكمسبةودلالشهاهمي!نهعدا،اركبرىاللعالمبلآاللغات

ئيىئخطمطيالمبدعييبتدبيروجولاداعلىقلتوعلىلىاًلحاصدجإدةالا،وللمناللععآل!ءويأتونالقرارهذااتىؤ!قد.اللبنانيةالثقاف!ةالاوساط!فيصاصوقع،وتراذأ

والتدبيرالتمظيمليدةوالثانيةالحاجةفان،.لناخاضعاليس.،جيث،مبأوؤ-الثقافيةالاولاطهذهبعضفيالعربي!للغةار"ضكريصللحظة

.قى،ءساعةنحققهاانووشورناوفي،وا!،وحسطاللغةهذهمميريهددلاحدالى،ذاتهاالتربويةالبرامج

.ىاكوالثقافيةاوالانسان!يةالروحيةالقيممه"يردللكاًلىيهددوانملم
وضعوهذا.الامل!قناعيرعمليا،هيالاولملىالتعليميةلغتناان

عنها.وتعبرتحملها

-اطفالنامعظم.اللعالمبلدانمن،حر،ق!ثضربلدايفيولمئيللااتريويةاكاهـجفيالعري!اللغةان،جهةمنالمعروف!ن

يعرفونم!ا-اكئر،الانكليزيةاوالفرنسية،اللغتيناحدىيعرقونالبكالوريافيوالفلسفكأالادبفي)غيرلاواحدةمادةتعتبراللبنافيقى

يتقمونممااكتراللغت!بناحدىيتقموى"مثقفينا"معظم.الاملغتهمحينفي(والابتمدائيةادتوسطةالصفوفوفي،والثانيالاولبقسميها

جملإحمانا،الاوصولميةغيرلثقافهبلغبماعمرغيرلفاللغتنا،اذن،تتقملللغتهمفئةموالرمعطمحة"الانكليزية،باللغةاوألفرنسيةباللغةتدرسالاخرىالتعليمموادجميعان

.....*...اً....م....العالمفبمشعبايفيلهمثيللامما

عمدمالاللغثمام!ةواسنعماتسفاليمكنللخفماتممماءلمثلفةهدلمشارحالهفيالابداعوفياسالىياالفصحىالللغةعنائشخليالىث!ثوةثانيةجهةمنوهنار

لم؟الآنيالتخلميبضرورةاللبعضعندتقرندعوةوهي.الدارجةاللغةواعتماد

هي،هـكالانسان،والحضارةالابداعمشوىفي،اللغة.ا!لأتينياللحرفوتبن!ذاتهالعربياللحرفءن

وهـدةفان،وا!سدةبلغةالايتملاالابداعانكماو.الشخصيةالمناهحلتعديلاليومالجاريالبحثالىبالاضافة،كلههـدا

اللغة.وحدةفيهي،العميق!منا!ا،الث!خصفي.لبضانفيالعربيةاللغةقضهـميةلطرحمناسنةكان،اللبنافيقيالتربوية

؟اللشخصياتمتعدد"سعبا،اذن،اللغاتاخعمراا!شعباليس،"الحاللسار"جريدةفيفكتب،ادونيسالوضوعاثارقدو

بلاشعبمكانة،الحاضراللعصرفبم،هيوما؟شخصجمةبلاشعبااليسوالمدارساليونيسكوبيناللعربيةللغتنا":الضوانيءلىهيمقالاتاربع

؟دورهثكونوما،حصيةوزصرالى"،"واحدةلغة،واحدمنهاح"،"واللبرامجالاجنبية

(6691الاولكانون11الاحد،"الحاللسان")!بهواانئرصكم"و"..حقا-فيانيةالبراهجتكون*كي:اترررة

."بدانتياوبرامبو

..00001المقالاتهذهعنخلاصةقرائهاالى"الاداب""نقليليوفيما

وا!هلعمه،واحدممهاج-؟الشقافيةقضايانااعظمهيالتيالاساسيةاللقضيةهذهفيمنهامشاركة

فيها..بدورهميشاركواانالىالعربالقراءداعية،اطلافا

ات!ى،فقد.اللعربيةلةتناوضععلىللكلامثاني!ةمناسبةهذه:المقالاتلاشس!ملبحمسبنوردهاالخلاصةهيوهذه

مقترحاتورفعت،اللننانيةالتربوقيالمناهجفيالنظر،يقالكما

ارقير!ةالايامفياعلتاوربما،الىتربيةوزالىةاًلىا!روايراد5مممكواليوجمط4العريي!غئثأ!ا

بضعدتئشاحذدفنويق!صرللصدهداطرهريمة!يهللهوللذشكلأيمكنمالتعدلسولدليهذاالبرامحوالاجنميبمهوالمدارس

انهام؟الاخربعضهاواختيصاربعضهالةواطا،اخرىواضافةالموادبدورهـصاا?راف،الليويخسكوفيدولليةكلغةالعربيلأاللغةاعتماد

وطريقته؟وروحهالمنهاحأساسفبمالنظريصدبالعربيةللاتعبيرتكريسوهو.الانسانصسشوىعلىوثقافة.ابداعكلغة

مترابطتين:حالتينمنينطلقانيجبالتربويجنامتهاتعديلانا!ءوهرركأهوقض،ياالعالمعنالمعامرالانسانياللفبيرمناساسيكجزء

النتيجة.-واللحالة،السنب-اًلحالة.والثقافيةالانسانية،والوجودية

ظروف!في،اكمراواجنبيةللغةبانتشارتتصلالاولىالحاللة4اهميتهـنفئمينايقلللاتأخرهكان.متأصراًجاءموقفهذا

الثانيةوالحالة.الابنانيالمجتمعمنقوية.فئاتبين،معين!سياسية،بالعربيةالناطقيئنحن،التسا؟لفيخايثيربآنجديروهـو.ودلالته

الحالةزالتفقد.ثقافيةظروفالىاللس!اميةاللظروفهذهتحولهيسواء،لغتنامنوموقصا،الللغوفيوضعناحول،للبنانفيوخصوصا

مستديما.صاروقتياكانفما.ثقافيةحالقىتقمصتلكنهاالسيا-ية.وتربةمتعليكوسيلةبهااوصلشنا،تعبيركوسيلةبها5-لةناحيثمن

تساعم!ا،راسخااصليالجعلهكثيرةقوىالانتعملعارضاكانوما،مضىو!تايمناكثراليوماننا،الاولىا)ضاحيةمن،اشعر

.الاستمراروقوة،العادةقوة:قوتانذلكفيبريث،يةالعراللغةفيالعظيمةاكاعنةااًللطاقاتتفجيرالىحاجةفي

باستقلالنانظفرلم،اللخالصالتقافيالصعيدعلى،انناوالواقعاشكالهزر"تنفدهاانقبلاللشاملالةجددمحتوىويواكبوتتسعتغنى

شكلها،حيثمنوانما،وحسبثقافتنامضمونحيثمنلا،بعد.وتتجاوزهاالكعيرة
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نتعله!لافنحن.عندنالفتناوضعالىعندداالعلموضءاردانا:الاستقلالعدممناسوأهوفيمايبقيناهذاوافعناانبل.كذلك

يظلىحياتنااياماجمللتعصهيهنفنياللذبم!اللعلماناي.الامبلغقناالاختلاطبن،صيادةوالىاله:عيةبن؟"أرجحمعلقةحالهفيينقينا

ونتخيل،،بهنحدسنسفايصيرلا،دمنافييدخللا.وشكلاقشرةعنبعيدا،دائمتلاعاةفي،بدورها،تبقي!ناحالةوهبم.وانةمبز

شعاءالىفيتحول،كيانئافييذوبلا.ونتحرك،ونتصور،ونشمعرءئإدناتنشأان،الاؤضلاعهذافي،يمكنولا.اللحيقبقيةضناشخصه

حياتناضمن،والعالموالانسأنالحياةلنايض!يءالذيالنورفيجديدونحن.الامبلغخهالا،ماشعبفي،اصهلمةثقافةلااذ.اصيلةثقافة

كاللعس"ما-ما،اجنبيايبهـقى.الفريدةالانسانيةوتجربتنااللفريدةعنذنا"نشعأانيملأنلا.شخصيتناءن:معزولونالاملغنننامنمعزولون

آلهـة.يبقى.تجريدية،دخيلةمعرفةيبقى.بهاندرسهالتيالاجننيةاوالفيزياءتفصإلانيمكنولا.الامبلغتناالا،مإثلا،لبنانيةكأفلسف

الفرنم!يةالثقافة،مابمعنى،هيالانكليزيةاواللفرنم!يةاللغةاءماقفي،افعقافيةبنيتنافيال!نفسعلماوائرياضياتاوياءاليم

تحملالشعبفلغة.الإنكليزيةاواللفرنسميةالعقلية،الانكليزيةاوهذهنمارى!للمما،قيمناوفي،الكونف!منافيبالتاليوتؤلر،حياتنا

وا!عهفي،اللبناني"المتعلم".نظرتهوتعملةمعاوثقافتهءورليتهوالمؤس!.الجاريةحياتنامنجزءاتصبحبحيث،الامبللغتنااللعلوم

لبنانيهواو،انكليزيلبنانياو،فرلسيللبناني،ثقافي،هو،الراهنالطا!بيطرسهاالموادهذهجميعانهو،آنفيوالمدهشوالمخجل

فرنسيااولالبنارياليساللحهـقيمقةفيانهاي.آنفيزيانكلإفرنسي،انهاي!للبنانيةغيربلغة،اللبئليالتربويالمنهاجفي،اللبناني

انكليزيا.وإلابلغة:اًلذاتهذإهيفتتبمااللبنانيةالثقافيةذاتهيبني،ثانميةبعبارة

،أوطنهفيمنإفيانه.كنيردليل،اللكبيرالشاعر،شحادةجورج.الام-اللغةغير

مإشتمإلات،منليإرإ.وطنه،خارجلانه،للغتهفيمنفي،لغتهخارجلانهانهاعلىيجمعجواباهناكاناعرف؟الام-لغتناهيما،للكن

.هذهالعربيةاواللبنانيةوحالرمئشملاتامنوش،نسييةالفتالروحقييب،كثيرااحغ!!ا،كثيرةاصواتاهناكابئاعرفلكن.العربية

نفسهفرصإانهصدففردالىبالنسبةؤإبلتاذاللكن.ماساة-حالةهذاواترك.لنايكونانيجباو،واحدةام-للغةمناكثرلناان

ليسإشعبالان:شعبالىبالنسبةتقبلانالمستحيلفمن،بفرادته.تاموضوعنطلفىعنفيايخرجبحثهاناذ،رأيهامنالتافياللجانب

بالمعنى،لهحضورلااعني-موجودغيرشعب،غيرهولشىنفسهاف"حيلغههيالاما!مبلغة:سهاطةعله4فيردالاولالجانباما

.حضورلكلمةالعميقالوجوديالابداعياللغإةيتكلملبنانيوكل.المهدمنذ،جميعاابنا؟هيتكلمهاالتيالليومية

عليهتحالالى.الاخراللطرففي،اخرمثل،الحاجيوسفكمال!تهانها:ويغنيوكصرخ،يشتموويمدج،يبكيويفرحبها.اللعربية

الا،والوجوداللفكرفيحضورلهيكلنانايم!،يبدعاي،يفإكرانغيمرثانيهـةلغةا؟كأهناكوليس،للحظات!منلحظةكل)غة،اليومية

التوضيحيةرساضإ"فيآسرةبنبرةيشرحهماوهذا.العربية:الامبلغض"هـن،فئاتتتكلمهاالعربيةغيراللغات.لبنانيكليتكلمهاالعربية

اللبنانية،الندوةمنشوراتفيمؤحرانشرتاتنوااسمرميشالالىوهي،مكتسبهكلغاتتتكلأهـهاوهبم،المتعلمين2ف!ئاتهي،اللبنانيين

."الحقيقةغرةفي"رمنوان..اما-لغاتليسست،بالتابر،وهي،حياةلغاتلاثقاف!ةلناتاذن

بلغإتهالايفكرولا.يفكربأنيبدأحين،يكونبانيبدأالانسانيق"ضيهذا.اللعربيةهبم،الوحيدة،الام-اللبنانيةاللإغة

كذللك.باللغةوجودصفة،الوجودعنتعبيرهبمحيثمن،فاللغة.الام،وحطهإا،فهي.الاولىسيلتهاوو،ثقافتناحاضنةهيتكونانمبدئيا

باللغة،،لانه.والمستقبلوالحاضرالماضيفيحاضرا،نالافيظلتعبيراتناجملةفي-حياتنافيتدخلهاان،اللعلوملناتنقلاذ،قاددة

وإيرغصره،،ويصفهمإعهإويتمحاور،ويراه،ويستنبطه،الوجودفييرحلشان،العلومهذهتصبحبح!بث،العالمالىنظرتناوعنانفسئاعن

معينة،واحدةلغةدائماهيواللغة.كذللك،عملهيفاللغة.ويرتخطاهلحجماتيةاضإمخصيصنامنجوهرياجزءاتصبحايسنحنعلومئا،لغتئا

.ثلاثاولغتانلا.والتقافيةوألانسانية

العربيةيعرفمنيقولهلاكلام،يلعلمتتسعلاالعربيةانعلىاللكلام،الهـلممفيهابما،الحديثةالتقافةعلىمنفتحاللبنانيالشعب

ضيقالعربيةفيكانان،ثم.العلبمتاريخهايعرفاو،المعرفةحقمنجزءا،اليونمحتى،تصبحللمالتقافةهذءلكن.قرنمنانررمنذ

بالالمانية،ورنتاذا،الحيةالهـغإاتمعظمفي،اليوم،نجدهضيقفهوتإيئاونظرتهوفكرهحياتهفي.ينتظركما،تغيرللمانهااي.شخصيته

ميدانفي،الاخيرةبهذهيتعلقفيماخصوصا-الانكليزيةاو،!لا،اخرىكثيرةشموبحياةفيشاملةثؤرةاحدثتاهاحينفي.بالذا

.الجديدةالعلميةالكشوإفتحولفقد.تحدلاافاقانموهااماموفتحت،ونظرتهافكرهاوفي

واسعين.احياءبهاالناطقونيكونمابقدرواسعةحيةفاللغةالىعندناتحولبينما،معاوالفكراللحياةتغيرطاقةالىعئدطالعلم

ومذاهب-فمواعدليست،وقواميساللفاظاليست،ا!حيالشعبلغة،الابداععلىقدرة،فيرناعند،العلم.وطريقتهالعيشرإتحسنوسيلة

يحتضنتيار.واللف!والحياةالانسانتجددابدامتجدررتيارهيوانماوربما،الشرفةهكلهمن،ونحت.التعيشىعلىقدرة،عندنا،وهو

اةت!باسسا،اللعربيةوتاريخ.وأيكيفه،ويت!بناء،اليهيحتاجماكل،الازساناحتقاري!ق!منالعلمواحتقار.الملمنحقر،ندرياندون

حيويتها،على،البرهان-النواةهو،الاخرىاللغاتمنؤاخذاوتعريبا...اليهيؤدي،الاقلعلىاو

اعتمرارها،وضرورة،اًلحيويةبهذءالاحتفاظعلىوقدر""ا،ج!ةمن(66ا91ألاولكانون18الاحد،"الحاللسان))

ا!حديث؟للعلمنتسعاللعربيةلااللغةبانادقوليعمليايعنبمجههلكننيةامن:الترييمةور.برلىاً!3

اللعلم-خادجتبقىانالعربية-اللغةعلىفحكوممترهوبطيئامروينيعنيدقألبينعاليةلبرا!حاتكونلكى

،معناهوهذا.العلم.خاربميبقىان،العربياللفكرعلىمحكوماكييةذهافيقلتهكذا.ابداعينبوعلا،عيشموردعندناالعلم

اللعلم.خ!ارجتنقىاناللعربيةالحياةءلىمحكوم:بالتانيفنحن.نروكيدهالى،الي!وم،اعودماوهذا.الماضبمكلمهفالاسبوع

لغى4يتبنواانمنلهمبدلاالناطقيئ.بال!عربيةانهو،والتانيتفاعلحوارالوجودوبينبئإناليس:ناجمقةالات،محمشوةهياكل

تخلفهم.ءلىويقضوا،التطورحركةفييسيرواانشاؤإواان،ئانية،يلقبإا:واحدطرإفمنحوارالوجودوبينبيننا،وتجاوزوتغيير

الانهـليزية؟؟اللفرإنسيةأيختارونللغةاية:.سينشأخلافاانوطبيعي،عاجزونكلمةلهنقولانءنعاجز،ن.يهـقولهماونتلقف،اليهفنصفي

الروسية؟؟الالمانية.نعطيانلسضطيعلا،اذن،نحن.اسرارءالىوالدخول،فهمهعن

اللغةبانالقولعبتاظهرللكيالاقصىطرفهاالىالمسألةاوصلموجودانإ.ناقصوجوديعطيلاووجود.واخذاكتسابالةنحن

للغضضا،عننتخلىاننستطيعلافنحن.اللحديثللعلغتتسعلاالعربية.سلبيا
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اًنهايشعرلتناباللغةالايكثبانيقدرلاالثصاعرانهوسيالالتاورفصفانوللذلك.4نفسءنيتخلىلعتةعنيتخلىمنلان،كا!تمهما

عرببمشاعراياولبنانيشلءرآمنؤاذا.النفسيجوهرهعنحقاتعبرواشفخدامعنهامناءةالال!يعنيأنيجوزلا،عهحتهافتراضعلىلغتسنا

"حفقه"ماخيرالألضهبيرهذالهخقق،مثلااللدارجةالمربب"اللغةبان"فع!مانفعلانالىيدفعنابانجدير،اللعهـسعلىانهبل،غبرهـ،

:،قامراحرالاالنفتي-لجوهـرهمخلمصاكانانامامهيعودلا،الفصحى،اًلاجنبية،ت.المصطلحعليهاندخل،نلينها،نطورهل:غهرنايفعلهو

الكنارةءنيتوقفانواما،ب!المؤمناالتياللدإرجةباللغ!ةيعبرانامابهننؤلف،اشكالهاصيغوفي،بفتهافيالنظرنعيد،هاطافانينفجر

نءءعبرانالشاعريقبلبهبفاذ!وهايؤمنلاالتيلفصحىابالللغة...الجباةوبينبتهانؤاللف،الدارجةواشكالهااللفصيحةاشكالها

الا؟تخونهوانها،حيويرتهتشلوانها،ميتةانهايعتقدبلغة4نفسهالبرامجتعردبانهيألاوللى:مسألتنأللىاشيرانهناواحب

4و*ضات،نفسهخيانةفياستمرارااست!خدامهافياش!رار.ربمونفانا.الاجنبيةاللغاتعنالتخليشكلباييرمنياني!جوزلاأتعلبمعةا

التيالجوفاءالكلماتمنحشد!،بالضثالي،؟خاجهيكونالن؟حإقة،تاهـةهعرفة،الاقلعلىواحدةاجنببةلغةمعرفةبضرورةالمطالهينمن

؟آنفيوالانسانالشعرتخون.الاماللغةجانبالى

تحصلوقد-اللقناعةنفبفيلتحصللو:عالليااقول،جهتيمنا"غةاءتمادفيالمبدفيةالناحيةابحثاننيهيالثانج!واررأللة

كتبتلما،هيكماالفصحىمنخيرهيكمأالهـارجلآاللغةبان-روما،ؤرعيةناحي"فهذه-والدارجةاللفصثىا"ولالىتطرفىدون،الام

التيالدارجةاللغلآان/شعرتواذا.*الدارجةللغةباالا،اصدةلمة3عله:ااذ.الاولىالمبدئبةاللقضبةعنمعزلوفي،حدةعلى،"خافث!

الكتابة.عننهائياس(لوقف!انني،تطاوعنيلااوتؤاتينيلابهاا؟من.المبدأنقرانالتفصيلفيالبحثقبل

،؟محنبلغةةقصإيكنبانمنشبئايكتبالاالفاعرللانسانفخ!برتعديلتذيعبا،التربيفىوزارةاطاللببانلنفسياسمح،وختاما

الابداعية.طاقتهوتقظحيويتهثولو،تخونهبانهاروح!،فياللنظريعيداساسياتناولايتناولهايكنللماذا،البرامج

يجبالفه"حىالللفة":يقولكبيرلشاعركلامااحدنايقرأحيناي،ات!ديلاساسفيفكوناناقرحشخصياوانا.معاوشكلها

فيحتىالابداعىةفدرتنابقيتوالا،حرفهاوكذلك،فوراعنهاالتخلي:التاليةالمبادىء،تعديل

كانون4تاريخ،الحاللسان،عقلسعيد)"مشالولةالاموربس،ئطجميعهـ-بالعربيةباللغةجميعهاالتعليميةالوادتدريس-ا

يسمتخدمولماذا:يتساعلانهولهيخطركلااولفان،(اللجاريالثاني.لبنانفيالعاملةوالجامعاتوالكلياتالمدارس

غيرهاحيةبلغةنالاقناعوسيلةالميتةاللفصحىاللغةالكلرم!لىاقازلاللكتبفيالنقرواعادة،وتأميمهالمصر!"!،الكت!بتوحيد-2

وحسب،نثرهفيليساستخدامهافييى.ةمرولماذا؟حرؤهاغيروحر!ءرائيالتالفهمذويمناخماصييناشخاصاللىيوكلانعلى،الحالية

ىذ!ن؟شمرهفيوانمااتربويةالنواص!مامن،الكتابتأليففياللعاليةوالخبرة،الاصيل

والابداعية.الثقافيةو

ولغة،حدسا:تتجزالاوحدةالشعريةادجربةاناتناعريعروطكونو.ذادهابعدكلغة،الاقلعلىواحدةاجنبيةلغةتعليم-3

يقود"مالديهدعدلمانهيشعرلانهاحي،ناالصمتيؤئراشا!اوانطالبهـلغلىيتحتمبحيث!،الابتدا/مةالصفوفمنذاجبارياتعاجممها

فكيف(عاليةابداعيةلغةوهي،الفرنسيةا!لغةفي،مثلا،رامبو).الامللغةجانبالى،واحدةاجنبيةلغه،الاقلءلى-،يتقنانلبناني

اللغةيعونبرهاالت!باللغةفيكتب،!،وآمناكأفهاقةلحقهيخفعلاجهةمن،لهويتيح،اللخهـارجفبماختصاصه،جههـةمن،لهيسهلوهذا

المثلىى؟.الانسانياللفكرمعمباشربشكليتفاكلان،ثانية

في،ذلكمع،ويستمرونمهتةلغةاللفصحىانيرعتبروناللذين.ورنوا-تالخمستنجاوزلاانتقاقيفترةتحديد-؟

وصفوااذاالقراءيعلرواانعليهميتوجب،باللفصحىقصائدهمكتابة(6691الاولكانون25،الاحد،"الحاللسان")

،ءيقولونبانهماتهموهمواذا،كذلكهياميتنتاجبأنهاهذهقصائدهم

صورةيشوشماهذاموقفهمفي،ذلكفو!،وا2ًرواذا،يفعلونلا:اللغ!ااًلى!ودة-ص؟

علىعونقدانهامعابهالمويمصميغلىليهاصوكثبرإ؟م،للبنىلص!سببرو،لىجاللقف!ؤمنلميبدااًوبرا!وتالمسحهوااًرلرحوع

اتوجه،عقلسعيدمقدمتهموفيجميعاوالشعراءاهتابل!؟لاء

اعلانعنيكفوااناياهمراجيا،بسيطكقارىء،يتوجهونمنبينللكنه،قبلهموجودة:،-كالحياةاللشاعرالىبالنسبة،اللغة

عهلميايستمرونانهمحينفي،بهااقناعمناويحاولون،يصتنقوذهاحقيقةفكلامه.كلاملاعمل،جوهريا،هناوالرفض.يرفضهاانيسضطيع

باحديتشب!ااناياهمداعميا،وينقضهايناقضهامابكلالقي!امفي،باهـلا!ننخدإءهافبويسصت!ريستخدمهاهوف!جاالللغ!ةرفضعلى

،تموتاوماتتبلغةالحياةوصفءنفيتوقفوا،رامبو:اللعطيمينوحركأ"حهوسهرصدعلىبقدرهايومنانهفاما.مردود،متناقض

ويكرسوا،بهايؤمنونالتي،الحية،الدارجةباللغةدنيتبوا،يدانتاوواما،ويغنيهااللداخلمنويفجرهافيحتمصنها،عنهاوالتعبيراكغسبة

بشقيها:ذظرتهميؤكدالذياللحيالمثلانتاج!فيلناليقدمواحيا"،م!.نهائهاعنهافبتخلى،نفسهعنبانفصالهااي،بعجزهايؤمنانه

الدارجةاللغةوحيوية،جهةمنحرفهاوبطلاناالفصحىاإللغةبطلانقرارانتظارالعبثفمن.جماعيلاخاللصشخص!همو!فوهذا

وحيا.ننالفكرذايفتحونثدوحينئذ.ثانيةجهةمناللجهيدحرفهاوعظمةاللطةهـنبالتخليكلضى4اللبنانيالشعبفياجماعاومرسوماو

تغيرء،جديدةابداعيةدف!عةاوجودناويمنحون،لغناهحدلاعالمااللعربيالحرؤطبننفبريقضيأو،ال!اًرجةاللغةوتبني،مثلا،اللفص!ى

بها.لهعهدلاابعادفيوتوجههاو،للغةلاختراعالتخطيطيمكنلااذ.االلاتينيبالحرفاسضبدالهو

يخلقذهـكدون.الرائي،الرياديامملايكمنوحدههذافيواسبابلنواميسيخضعانوموتهااللغةفنشوء.لغةلاماتةالتخمطيط

حياتناتفسخمنالمزيدفيتشاركبلبلةوالعملالقولبينالتناقض.احيا؟ا،صحيحة.لكنوانقناعاتهوتتجاوزوطاقتهالفردقدرةتتجاوز

فوفىوتشوش،المعنيةالقضيةصورةوتشوش،والتقافيةالروحيةمسنهتوىاللىيصلقداللذيالشخصياالوقفاهميةهنامن

تكاياالىالادبيةالحصاة"حولانهاثم.انفسهماللداعينصورةهذاالشاعرفان،الشاءروجوديسبقاللغةوجودكانفاذا.الضهادة

لم!او،لللديهمليسالذيرناو،املامب*لمبالمالذيناللعاجزفيلاكدا!علب"يسهن!حببلبل.تعجبهلاكانتاذا،اللغةهذهيرفضاني!خطبع

الدارجة.باللغةولاالفصحىباللفمةلايقواونهمالديهميرهد،ذللكبعديصمتقدلكنه."هايرفهانالانفسهمعمخلصماكانان

،جائزانوهما،والامران-ثانيةبلغمةلللتعيبرمجالالهيجدقداو

(6791الثائيكانون8الاحد،"الحال)سان").ئعالجها.عالتيالقضيةصدودغنيخوجان
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..يةوالاسيموالافريقهقيالمربيةالدوالمعة3مشترأفلاماؤنه،جالىسيا-ا

وررجى،ينممانيهنبالسانوز!راجةماعفيلينماال"حالهينلكأس!ضكلآاله!ييرجصر!لمحمئز!لإصى.

ألادضل.نعوالونغيصربعضعلإهايطرأان11

تفيمباجراءراحانهالمحتالموتمربداركأفيزروتاللدكتوراءانوقدواالصرحا!سميه!اؤدصهأيا

التىالاسسحضتءنأوأللشكلحيتمنسواءا)ممبخما!قطاعثلماملاللقاهرةفي"الاداب"لمراسلة

ءهـكاتادارةأسلوب!يالفظرسيعيدانهأعلنكما.عله!ايقوم***

.المشمترك،جالاتسةسهيافيوكذللك،السينمافياعبقيالواللقبادةتصبح،بلادناتجتازهااتيا-التحولاعوامفي

بافصراحاتهم،،باوالانالسهنجمابنلكلفرصةالمؤلمرسكيآوقدالمنجزاتانشكولا،للمثقفينمس!ئويى"هيواللفنياللثافيالمجال

ؤ--كالمؤتمرواذقفى.اأبحتبساطءلىالمقترحاتهذهطرحتثموزارةانشئتمنذمنهااحميرتموالتييولسونورةمندبلادنافيكأالثقافي

ش!-الن!!"ممار!فيوا(وضويىكأالنظام!يكونماخهرعاىالاوليومه.عكاشة"زوتالدكتوروضعهاللذيالتخطيطالىترجع،الثقا!ة

بعهردياماؤتمراشمابؤقسدالتانياليومفيأما.البناءواكقدطب!عةباختلاف*روتالدكتورايمانعنالنخطيطهذاكشففقد

الحديخهفيفخزيدوا،افىةعلمةاللخاصة!نعكلاتهمبعرضاًلسبنمائهي!يننجا!ايحققماالمشروءاتمنيضعفلم.احرنشاطايءنالثقافة

القطساغقي،رانبوضوحؤظ،ر،الموضو!ةالقواعدمعينننافىبمامنحقبةبعدعط"ماحصادايحققبمااهتمبلقصيروقتفيسطحيما

الممصيتمائيهنهمنكبيرعد:على!ه!بطرايزاللاجعيالرزوببروالتالخلاصاذدهلمارلضمانالراسخةالاكسسيضعوبدأ.تقصرو!دتطولقداللزمن

لمه!ؤ.-واهامنوتحنتمدهممتجمع!قكريرةوحدةالى،فونقرونالذ/نوؤرق!ة،الكونسرفتوارمعهدفأنشأ.بلادنافيالجادةالغنونحركة

نمأالسببمجالاتتعاقا"ور"آاير4منافشمةالىاطلاؤاالمؤتمريقعرضومؤلصسة،اللعراشومسرح،واليالبصهضماالسبومعهد،اللكورال

ونظمهوبراهج!ا!سينهلمبمعهدتتعلقألةمسأيةيناؤشواولمالجادةمعارضوتنظيمارنوبةاثارانقاذومشروعاتفرعأشروعووضع،اكشر

ال!ا!جديدةوالمعاهدالمدارسكأوألفهالدريرب،ركؤآو،الدرالسيةالسيمفونيالقاهـ-رةواودكسترااوروبابلادمنعددفياالمصرياللفن

غايتص!الىاًيمسهـناديوبمعهدالانطلاقيتناولوارللم،ازضهاؤهـ،يجب.الثقامةوقصور

الواعين.ا&مينار-وكه(بمنجبلخلقفيالو!ببفىعاشفالاديباللفتىانهوءكاشهت"رووالدكتور

حاجةفيه!لن!االىانهو،وعميقابارزاانطباعاهذاكلوزركالهراًثمحبي،فاجنرالعظيمالالمانيبالموس-قي؟هامالذي،اللكلاسيكبة

اهـ-ىجم.ماالسهنجمائيهنا!دةيسه!دفطويلة*ريتدريبالىمو)ح)شوكظبولرجم.اًلحدلثةالاوبراًوخاللقالالمانياللشععبي

بهايالتزمواصتى؟بخهإزهاا)تيانتور/ةافى"رةبمثاكلالاحى*،سنشر)الطيعتحتيزالىماوأعمالهحياتهعنكتاباووضع.(بفاجتر

.راقبافناويصوغو!،للادبإض،اع،لثقثروقوالدكهور.(الاخبارجريدةفيأجزائهبعض

ةيمأعلىنوؤد.-نبالمسرصؤمملنالثانيثروتالدكأورلظءأ"لماففد،جبرانخلبلجبرأنالمهجرىالثلمعرفبمالمضمثلاللرومانسبم

اللدفيقتشخيصهالسبمنمائهينمعمؤتمرهبدايةفياعلمنكمابدايتهلأوزبددمل)و(عي!ى)و(النب!*ديق!ة)و(النبي))4لمرجم

باكز!المرحيا!وضعفوصف.داخلهايرفطربوماجهسالم!للحركة!-فياللدكوراهلحلىئروتاالدكتورحصلوقد.(الارض،ارباب)و

اجعنذبهماللذيرنوالفنه-نالفنسانينمنضخمةأعدادوجودمنالنالج.قتيبةلابن(المعارف)كنابتحقيق

هـمةالمهالاقترا-اتءرضثم.المسرحيةافرقاؤكه!فيهالباللغالتوسعايداذ-،الثقافةاوزارةالىعكاشهثروتالدكتورعودةكانضوةر

ا*هـلملاهذااللكتاببعضوممف!فوذء!،المتشابهةا!فرقبادماجونائفت-مجالعلىالمشرفينوزارتهرجالمجالاتالىالحياةبعودة

هنعالوزبربعدفترةفيالمسرححققهاللذيعاتولهبعد،نت!انكمبائه4فيادفيحدثتالتيالفجوةعلىيقضيحتى،اللجمهوريةفيوالاداب

هذهعلىالابقاءفياخرى!وةفكبراوتآعيدكهفذكرثم.الوزارةثروتكنوراروولايمافي.والفكرالث!كةو.بهنالممهيلمس+كأالمنجزاتبهيئ

واللكورالالأوركستراجوارالىفرقةعشرةخمساللىتصلالتيالفرقبالمعرؤةالثاملةالاالناضجشكلهيأصذلاوالفكريالثقافيالتحولبن

..المؤهلةالمسرحيةباللقيادات)تدلحي!هامعكاملعاملمدةالاوبراواجهزةاطوائحيتخطىالذيالسريعالشاملألاستقصاءالىسعىفقد

بوجودتبشراهنالربوضعهاالمفرقهذهكانتاذافيماي!نظرذللكوبعدوجهماوزارتهمجالاتمنمجالكلفيالعاملينمعليلضقيواللقراراتا

لا.أممأمولصعيللاصلاحوثحامة4ةوغاوسيهةنظرهفيالحقيقيةفالمعوفة.لوجه

المقترحة،الحلولعنليبحثاورصملاتطرحمنالبيانينت،يثم.له،تمكين

تس!نطيممماأوسعحالليا"كأالمؤسبهاتعملاتياالففكأ(ئرقعةانفيقرر،اللعرب،بالسبنمائبينالتاريخبملقاءههبمالاولىتجربتهوكانت

كلالىحةيقيةحاجةتوجدلاانهعنفضلا،تغطيهأنالمأليةمواردهااللعامالقظاعانيتوزعهازالماالمتحدةا!ربيةاللجمهوريةفيينماوال!

الىالحاجةا"سيفيالافاليمبينما،وحدهاالقاهرةفيالتوسعهـذاالاهتماميهشحقفيماالعامهداائخاصاللقطاعيقدمولم.والخاص

اهـهبيعل.هذافيتقدء"آنالمسرحمؤسسةفممتلهءنشاطكل.الفنيةالناحيةمن

كلفنه،الوزيروضم،المستقبلخطةاريانتناولاللنهايةوفياتنرافتحتتعمل،انت!-اجشركاتثلاثيضمالعامواللقطاع

فوضح.والشخصيةالعامةمشكلاتهمللطرحللصسحيهناملاموترك،محفوظنجيبالاسظذالكبيرأديبناالانيرأسهاالتكطالمسينمامؤلسهسة

اتجه-اه.للمؤتمرينواضحينانجا!نثمةانهالاولىالدؤيقة!ذتعاقدتؤدكانتمحفوظلهجيبعملينقدمتالتيالقاهرةلثركةوهبم

والافكملمنئى.الدمجبضرورةيناديواتجاه،التوسعبسصيالسةينادي"/بىةاللقاهرةالءلى"قصكأوهما،للموسسةرفسايصبحأنقبلعليهما

للطبيعةودراسهةوفهماموضوعهـيةاكثرثالثاتجاهظهرالاقجاهينوبين،".3اللقاهـرة"عنوانتحتظ!رتالتي"القاهرةفيمفضيحة"أو

المجنممعفيهـانالافهمههو،ايىهاالممموحقضبةتحويليجبالضىارركلةؤهه!الش!افيكأافمركةأما.الاسمبنفسظهرلظالنن"الخ&لبمخان"و

لهسىالجديدالمممرح،ناالطبيعيالمسرحمجالهوفهذا..الاشتراكيعنااوللهمف!يالهنوقدمت،العربيالسينمائيللانتاجالعامةالشركة

فيجهأنويجب.كلهللشعبمسرحولكنههورالجممنقليلةلفئةملااقرهساوستهرض"الحبعلىصغيرة"وفيلم،درويشسيدالفنان

ليبالاسس!لمءنإبحتوان.واسعةجديمدةجماهيرالىالمسرحهذا.الطوخبماللهعبداصالمقص"الامطارجفت"قصةممنفيلما

اللهامة.الرسالةهدهلاداءالمناسبةواللفكريةالفنيةالض---يالعالمبىاللأنتاجاللعامةالشركةوهي،ا!ثالثةالمثركةاما

وكريءساعبعداستطاعانهايضاالمؤتمرانضصاراتمنوكان،اًلاجنبيةالدولمعالمشتركةآلافلامائتاجءلىالاشرالىلتتولى،نمفشه

ويئتقدهاالمسرحب"الحركةفيالزائفةاياالقصيرستبعدأنو.اضحكلاهرواجاءوقد"3لبوباتران31"و"طرزانابن"ف!لممينأنتجتؤقد

المزائفةاًلقضاياهذهمنبدلايضعوان،وأخطاءهاعيوبهاويكشفننتصاطهاوسيوجه،االراجعةتحتالثركةوضعضلذلك.للاماليمخيبا
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...يقحققط!ويفالاشترابرالمسرحقضية"ثلالضءمبئقاؤة-تهمحقيقه"وضادا

العلاقةمثل-فبموالفلانظرياتفدنرناتهموفضايا،يتح!قأطيرمكن

طالماؤديمحلمالمعروفالاديبوا)خاقدءوء!يسلوالد؟"ودكانء"-لالل!،نمى؟قبلت!موقف،يا.الفنؤ!هالاشتوأكيهو؟نالافبيئ

لا*-خهلمورر!،ا،ورلههـءه"تلاثية-"رجمانهو،وجدانهوحركصالهداعبوادنزململكيلهما!فرء!اتاحةوضرووةالمسرحلممثليالفن!بة!كثقافة

،"،تالمحت))ثم"يناكأرااحاطلأت"،"ممنوناغا"منالمكونة.الانسانينباللفلتصلواو

الفدماءأليونافيونكانات!بالطريرقةالمسرحع!ائثلائيةهذه.أ!دموانوالاخلاصعيالودرجات"ندرجةبأعلىنوقنتتاولقضاياهذهكل

الخطوطهزهلحندارحاميقفولا.ا!خاللدةهسرحى،.نهمبها!ق!ءو!ؤ-يابطا4بأزللمسرصيهنبرقررلروت3ة!راللدجعلمما،روالشمجاعة

الرائع،اللحم!دايحققفيروحالأتفصيلاتايف،يرتناولبليرضةالعرفيأة"زوهآءهـيالعميقالوعيمنالمستوىبه!اس!روانه،/معهدهم

،ااًللكترردورايروبميرةولى،كببمنصمترابدورجميمسهنماءنقومبأن.ءمائب--نبالسبالاول4ا)قاز

.كالىئررابدودتوؤ-قومحسئةزيد!ممائهءنوالستبنثروتالدكتورعقدهاا!ءيالمقارنة5وهذ

صإقياتاولىؤنرجمعوضنويس3ءورالدالظروفواتتوبالفعلأىالاوونشمأتهااكائنطفولهبانن؟منتجعلنا،"نهموموضوعوالمسرحهءن

،الاخبريرنن-القسم؟رجمةيرتموام.ممنوناغا!هياللثلاثيةهذهفيديءالراوالإيد!كلداهابدمعاثراواكثرهاحياتهلىئبىأهمهي

خث-وغفيايوناني.اا)ترأثاماماأوقودبضراورةيعتقدونممنلانهو"،م-،بذلمهمارواسبهمنللخلاصطريقةالكائنيجدفلا،ساوكه

فيالضماهدير*.ترب!يثااحققييةالروحنقلمحاولةوبضرورة،تام.تئنهيلا"حاوراتمننفسهفي.تدر

.*كربوليتوجههـانغندماالقديماليونانيفيهيمبنئىكانالذياللجومن،ما3لنشأةبيناللفرقعاى7قائموالمسرحالسينمابينفاللفرق

ةدقي!-أدبيةترجمةمنبدلاذلكوثاى.الدرا"ء4العروضبضصأ!!.ءلمب"الانترافالررولةتدخلكبهبفبلمةثم،عليهالقائمبنوو!وية

ناف!ة"كونقدنظرهفيالحرفبةؤ،ل!نرجمة.حرفيةنصبة.ؤرجمةلارؤضاللذيصنوعيعقوبيدعلى"ثقافبنشاةنشأفالمسرح

في!الم*ونأنؤجمنبغ!مااتترجمالتيالمسرحيةأما،الاكاديمبةالحياةفي،،إلاشغانيالدينج"-،لبحركةوارتبطاسماعيلالخدييبمروصدافة

يصسدانكعلاورريرةالتفه"4بترجاس!نطاعوقد.ألاصلبمالنصوهـبماللخد،ويفبهارأىاذني"اةوالحرالوطن"روايةمسرحه!لى!وعرض

.وجلالاخلاصفياقديماالءو.آلمسرحباغلاققامروصاشهن!بحكمهمساسا

الروعوبعث،ةالحبالىيرونانينصاعادةاني!واونكانواواذااولفبلممكانفقد.تجارية-د!ةنشأةفغانتالسينمانشآةاما

هـ،خاءاحيبالىؤما،نته،قعملنالهـمصتبزالافعمرصأوكلماتمعانفيزغلوللىخدالرعيمتمثلثوانمناكثراتستغرقلاللقطةعنءبارةهصري

التيكأ!جبتالى"فياروحا!بعثاللقديرماليونانيالمسرحياللعرضالمسورةتظلبانويطالبويصفقيصيحتشهعبكانو،يخطبوهو

المعاني؟هذهتصممهدأرباحاالتجربرةبهذهقأماللذيالتاجرحققوقد،دقائقللعدةلععروضة

فمن.ء،تقهغلىالمهفةهذهمظاوعرم3المجتهدالمخرجأخذلقدالحربائرياءمنجديدة4طبفالتجربةهذهاثرفيوظهرت،هائلة

حدوةش*لالىانقلبوؤداًلمسرحيتناهدةبايجزيرالجببمسرحيدخلؤ-صا"وال"ملىءةغاوا1،برميداؤريبمنالؤنالىيمتورلاالذين

صرحي"الفدماءاليونانيونبهاؤدمأتياا!طريقةنفسوهي،اللحصان.4ريواللجاوؤضانببضا?لا)خجلرياللكسببغرضالسينماصناعة

المدوررض.طرقعدةعرفقدالمسرح!أنانبعد،لاسخياوسىممتوناغااهتمفامناحيةمنأما،وادسبضماالمسرح"نكلنشأةمنهذا

علىمثلتق)ضارعانط،مطاوعكرمالمخوجاعتبارهفيوضمهل!اوهذاث،دانبعدابف!جورجمنطقبقذزغآولسعدانفنجدبهماالثولة

اأء،ازفيوقازمجاهلطاولىوور!برو!ومثأت،منعزلبحرشاطىء!شةافقطعقدكانان.بمداورربر!ابالتىيليعنيأنبارير!منالاخصر

مكانالىالمئظرهبئىاضيفوبفىتك،قصرواج،قىأمامفتحفتمئوناعالتفني-جوقة1291-سئةقأللفس.بالفرذ-يةالتفذيلعنالزمنمن

رجالىالمسرح?ارالح-نذلثومنذ.ا!فديم!بنالمنشديرنومكانا)ضظارةت،الف!واحدفصلمنمسرصقيبتمثيمااًلمفرقة،ابرةهـآت.باللعربية

!يرالتصوكان.وو!بد؟وؤهر!اءفيإدالممسرب!لير.!نوننتوقيأحمدبعدهالمسرحيةالحركةالىودخل.ابراهيمحافظالشاعر

اسضشمرهمااوهذااسخبلموس"قبوحيفملاأدخلقدللمسرحاللبدائيتحءضنالحرزومةجعلمما،والشعراءالادباءمنونجيرهماالحكيمقولوفي

اماميجرياتمثميلاجعلؤقد.فائقةبا"انةوطوعهوآداهمطاوعكرم3!صا،.391سنةوركلت،ؤوميةةرقةبتاسيمو"هتمالفنهذا

ويرتوسهطةالامامالىقليلارورتفصلآمنصةغلى،ممنونافاقصر.واجهةاس!،!!اة!عيماًللبعوثوارسال3191!عنةالتطيلمعهـدائشاءاقترحت

جدارءنتتكونومؤصرة،الجانبن-علىمنهاصغروبابانللدصولباب.(لممويالمسرح

بداي!ةاسابقة?لىاالحوادثالعشررنالقرنلمتفرجفسحرسوم"زينهلارساءتدصللايكنلمث،ؤونهافيالدو!ةتدخلفانالسينمااما

وهي.يروز،ني"خفرج*لة9معروكانتوارتي،ممنوناغامسرحيةرأدرؤقد.-اريالون!الكسببغرضتدخلهوبل،الفنهذاقواعد

مادته.معالجةفيخاصاضعاوومخرجهاا"ئى،ةلكا"بجعلتاأخيالمعر!"الصناءةهـذه4اهمب،الوطنيةالاقضمهادقيالنهضةباعث،حرباطلعت

ؤوو-رر.اوا!تجاريةالماليةالميادينفيتجن!أنيمفىوماالسينماقيلأ

هصر.استديولنشاء

صصصص
صلصع!شاو3،ذفا!.متوجساتدخلافكان!انالمبهذافيالادباءتدخلاما

صامنة.أخرجتالهفي"زينب"4قصعلىاورممههيكل!ببناللدكتور

نشترفرنشنم،االمتقفالمخرحعودةبعد،ناطقةأخرجتعندماذلكبعداسمهأعلنثم ر.؟...أوا!وبامنكريممعمد
ويول.23ثورهقامتأنالىالحالهذهعلىاهـئماظلت

اصبحتاتيااسيئماادعممؤسسمهالتقافةوزارةوأنشأتا،91ع2لىنة

الصا!عيهةالمجمد!كةلماوابالعاملبرهااروز،راجتمعارتي،بعد!ماالسينمامؤسمص"

الامثل.اللحلالى

فىرطفرأللمثاص
-.لعرضاًلقلمرجالمعاخرمؤتمراالوز،ريعقدانوينتظر

اللكتابلم.مشاكل
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وغطرسة،ثقلمنيخلولاخطاباالجوفةممنوناغااويخاطباشاعراعلىوماالمرضبدافيبمجردالموضوعداؤمايعرففجم!ورهما

القرمزا"اهـعج(جيدلتحيتهوتفرشمصولةبألفاظكليمئستراوتحييهقصةالىيفطنحتىممنوناغاباسمداكرتهم-وقظانالاالمخرج

ولكنهللااهةيكونانماالتكريمهدا!لان-مم:وناغاويدرك،اثمبنةاتستسادلكبوقد.بياولسوللدي(تستس)و(ألريوس)الاخوين

.بكاسندراالصنايةمنهاطنبسيرهوؤبما.السيرمحلىيوافق"ظاهراذ،فظ-روأتقاماالريوسمنهفأنتقمأخ!بهفوجةأغوىاذخطيئة

للكنه،ةراخرمأدبةله.أعدتحيثمنزلهى1اتستسودعابالصفح

كاسندراوتخاطب،القصرمنكلهمنستراتقبلمباشرةذللكوبعدأللعنةحلتأنذللكنتيجةمنوكان.ابنالهلحماالابفيهايأكلمأدبة

هـراكاسفانودغم،تدخلآنايضااليهاوتطلب،وقسوةحشونةفي،كليمنستراقئوجقدا"ريروسابنم!وناغاوكان،الريوسبال

حتىتخرج.لكاد-لاثليمفخرافان،الملكةحضرةفيالصمتتلتزمملبك!اابنمننلانفام-لمحاربتهاطروادةالىلللابحاراستعدوحين

ان!،غير.الجوقةولمونبها،سيحدثبماالمتنبئةاللكا!ضة،ر!ميااية"فنخانهال!برطهلملكمنلوسعلىنزلالذيباريسالاههربريام

الجوقةفتزدادا!قصرتدخلثمالجوقة!ذلكفتضطربكلاههافيتمضيثلوعندما،ساكنةالريحظات-4زوجضهيلانةمعوفركنوزهوسرق

فيالجوقةافرادويحتلمفاللداخلفنعاللبيةصرخةوتسمع،اضطرابالكيالالهةافيهاآوقعتهالتيزللته-عرفالسببعنابولوالاللهكاهنه

فىؤنبهاجريمتهاآسغرتهاوقدكليمنسترا.ؤظهرحنتى،الصيحةتفهـرحقفيخطوهذاحئزيراقلقدكانانهوهي-انتقامهاعنهتفرر

فخورا(غيتاًللهعبد)اي!""و!ىيظهـردقيقةوبعد.الجوقةأقرادالكبرىابنتهلهاقدماذاالاالربةعنه.نرضىولن.الصيدربةديانا

يوشكحتىالجوقةافراديقرعهحينثائرتهوتثور.للعائلتهثاربأنزعماءاللجيت!للكنافيتهقتلمنوآشفقالهـللعفاصابه.قرباناافجيني

اللقتل.منمزيداتريدلالانهاكليمنم!؟رافتمنعهعليهمبرنجقضأنيطلبكليمنسترازوجت"الىفأرسل.التضحيةقبلحتىبهرالواما

وللكحن.تامةبجديةالمسرحيةهذهفىدوارهم2الممثلونقدموقدتكدللمافحينيولكن.أخبيلالىزفافهابحجةافجينبمارله"،لالليها

هينتبمءشخصيتهامنينفلتوللمتمامادورهافيانغمرتالتيالممثلة.المذبحا!ىقتدتحنىاوليسالىتصل

.كاسندرادورفيتوقيقمحسنةايجسنوسالىفارسلت،ثائرتهاثارتبذلكواللدتهاعلمتولما

.واجالاقمعاثمرة"ماضرهوراحتالملكزماماليهوأ!لممتزوجهاعمو

هىصذابناتتفهمكمافتفهمهاديةالطرواكاسندراتخاطبكوانكليمنسترازوجتهلهفتدبر،سنواتعشربعدممنوناغاويعود

نافعلااستطاعتالتيمحسنةمنهائلجهدالىلمحضاجعملالعصرممنوناغانصءبمنكانتالتيكاسندراالفتاةوتلكهوشنيعةقتلة

هذهأحاسيسوتعانيتستشعرحتىاحساسهاوتكثفخياللهالركز"أساةمنالاولىالحلقةهيهذهتكونو.المهزومةالمدينةسبيمن

بثي!ابممنوناغاوراء(محسنة)كاسندراظهرتفعندما.اننننئةحتىيعرفهكانا"ريروس!ائلةا!ويلالتاريخهذاكل،الاورلىبلآ

الالىىمنظلاالج!ورعلىمنظر!االقىاللبالكاسفةكئي!بةالاسرهـنيحكيهامطاوعكرمجعلمماالانعناغا!بةوللكنها.اليونانأطفال

للمسرحية.جليلانصراتنمتىجعاها،المس!رحجانبيسقفوعلىممفوناغاقصرواجهةعلىالرسومخلال

سابقا.قلتكما

عناثض-وخالىكاسندراوتكلمت،اتقصرمنونانحادخلوعنممابحلماخلالادواريوزعبدأعندمامطلوعكرمفانالممثلينعنأما

تقولهاكلمةكلمع.نختلجالمعبرةوجهـهاقسمماتكانت،السوداءنبوءتهاسميحةاللىخراكليفدورفآعطى.ندريهلالسببعوضلويس

.وتانالتعقيدالباللغالمورهذااظهـروقد.التعبيرفيوتشاركهااللكترادورفيللهامدخرسميحةدورانمعجميلسناءمنبدلاأييب

ادعذوبةبينتنبوهافييتراوحفكان،اللطبناتمختلفيحويمحسنةاعتنروربما.القرابينحاملاتوهوالثانيةاللحلقةفيسيتضحالذي

المتفجروالصراخللاللهةآلملتاعالنداءوبينالعاديوالحديثالهامسةالمسرحعلىالحكبم!توفيق4شهرزادبمورتقومكانتجميلسناءبانكرم

،والوجداناثعورذوبمننطقتهاكلمةكلفكانت،سيقعماهولمن،الجيبمسرحعنىممنوناكامسرحيةعرضوقتنفسفياللقوم!

بعذاباتها،المرءلليشعرحتى..الاعماقمنوهز-"لمالناسفبهرتلربلمتينظرألاعلإ4كانانهالمسرحيتينمخرجوهوللكرممنقولولكننا

وأشجاننا.آلامناعنالاقعبرولابألسنتناتنطقوىنهاايوبلسميحةعلىف!بفرض،ففسهاللفنيالعملرغبةالىبلالممثلات

الوضعهوؤهذا.كليمنسترالدورجميلسناءوتتفئ،شهرزاددور

فيوأفلحتعليهوجود!اطيلةالمسرحسهدةمحسنةظلتوفدنعنخيالناشكلالذيم!عوضلويسوخ!لمل،للقدراتهمااللطبيعي

ورالجم!تعلقللقد.الأساويتاثيرهاكاملللأمسرحيكأتعطيان.الاخرين

وتندبهمنوناغامصرعالغيبفيتقرأأوترهصوهيبضهتيها

تندبوفيها(ويرللأهيا..ويلاهيا..ويلاء)ومصيرهامصره!-وواحدشيءعوضلويسحلممنبهالانالمقدمفاللعملاذن

نفسهساهيتكنلمنجاحامحسنةنجحتللقد.ايضاهممصيرهمعندالوقوفلييبررماوهذا.كاسندرابدورتوفيقمحسنةقيام

سميحةامامبهثبتتماالشخصيةقوةمنلهاوكان.مثلهتوؤعحلمتجسدأنواستطاعتفيهذجحتالذي،الدورلهذاادائها

خبرةواضعة،الممثل!ن.شخصياتتبتلعوكادتالمسرحملأتالتيأيوب.وحلكلناعوضلويس

.كليمنسترادورفياللفنفيعاماعشرين

وضعتهوحيراحادسانتبين،ممنوناغاقصرامامالمشرحيةتفتتح

وقدعوضلويسالدكنورأشاهدكنتالمسرحيةهذهعرضوطوالبحادثتتغنىالجوقةتدخلبينما،طروادةسقوطنبأليعلنكليمنسترا

سيزيفوكأنه،حلمهتحققيرى،الصار"أولفيمقعدهاذىشدليجسىد؟رموضعهالذيالضابلوهعلىالضوءفميسلط..افجيني

.يفرحوللكنيمللايومكلنفسهارثكيءيفعلالذيذلك،السعيدالكلماتهذءبعد(ايوبسميحة)كليمنستراوتظهر.الحادثةهذء

(سرورنجيب)ممنوناغاويظهر،طروادةسقوطنباوتؤكد،مباشرة

مث"،ه--دكلمنيجعلبأن-جديراكانمحسنةتمثيلانوالحقالم!بوأختمبرياابنة(توفيقمحسنة)كاسندرااللكاهنةووراء

والمغنباتوالرافصاتألممثلاتكبارباثريذكرناانه.السميدسيزيفوتضيء-طروادةحرباشعالفيوتسببهيلانةخطفاللذيباريس

الراقصةعنستانسلافسكيبحديتيذكرنا..افشاهدينكبارفيعلىحلتوقد-المسرحوسقفجدرانعلىذللكتشرحالتيالرسوم

بفاجنرايضايذكرنا،الرقصهذاسموجذبهيفودنكانايزادوارابمعردة)خنعذباللغيبلهافكشفحبهرفضتلانهاابولولعنةكاسنددا

وك!يف،للبيتووفن(فيدلو)تؤديوهيلفلهمينسعهعنتكمعندماحرموؤدالمعبى-دكاهنةفىصبحت.ل!واهاأحديصدقهالاحقيقة

الموسيقية.حاستهوفينفسهفيثقتهاليهأعادت.ووطنهامذبحهامنانتزعهاممنونانماانغير،لمسها
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نئرعقديكنللمان،تنفين!االعالميزمعاللشالمشروعاتومناهـ-هـوركانانهايعنهلابأنهاممثلا!،ببنمنم!"تةعدفتوقد

مجلدفيو!ناكهنااثضنالرةالمخدثينالكتابأعمالتجميع،فيهافعلاعلىحرصا"هءلاتناتف،لكما،ءجوزدوراوشابةدوربهتقومالذي

ليسهعل،الفنيةالرحلةافتقدكلماللاديبتاريخيةمرحلةعنيعبرالبطشولةدواربهلقوماللذي:ادوركانانيعنيهالا،المعجباللجمهور

الاساتذقمعؤعلاالتعاورتموقد.اعمالهمءلىألتعرفاللقارىءعلىفيفعلتكمالأهايىمنددورأيتحولاأنتستطيعلانهاثانويادوراأو

ادريسيو)سفواهـدكتوراله-جورعبدوصلاحعوضلويسالدكتورمسرحب-4فيهنددور(هايذكرالمصريوالمسرح.بطولةالىممنوناغا

حأطبمويحيىفرحواللفريدحجازيالمعطيعبدوأحمدصالحورشديريرمامسرحيةفييرمارودو،الشرقاويالرحمنلعبدجميكشة

حسينطهالدكتورمعالتعاقدعقذةأءامهاللعالموجدوقد.وغيرهم.لوركالغادسيا

علىالتغلبفيييحث،.ولذلكالمعارفدارمعتعاقدهلسيق

العقبة.هسذه

يالكت!ابالعا(!م

قالفقد،"للقديمالتراثاجلمنتبذلالتيالجهودعناما

بهيلملامخطوطامنهكثيريزاللاتراثاأيدينابينانالعالمالاستاذةالمؤس!علىعامامنمرفاالانالعالمامينمحمودالاستاذيعمل

يعرفسهيكادلامطبوعمنشورتراثآيديناوبين.الباحثينمنقلةالاطولىيدلهاسيكونملمكانهذ!امناوهو.والنشرلليهفللطاللعامةالمصرية

والعملالاصالهذهلتجميعمشروعاضعفقدوهناومن.ايضاقلةالاوباللحديث.اكحمدةالعربيةالجمهوريةفياستابأنشرعلىالاشراؤطفي

الافغاني،مثلأعثرالتأسعالقرنمفكريمااعمالتجميعثم،احبئهاعلىانينهفيامةيلدوحبنالمؤمنينمنانهنتبيناللعاللمالاستاذمع

،ارض"ابوأالمعارفوزيرمباركعليوالشيخاللطهطاوبم!رافعورفىعةطابعرأايكوناقبدلااذ،عنهايصدرماكلوفيأدبهافيتبتدىء

عمالكأالقرنهدامنالاولالنصفكتاباعمالبعفنستطبعوكذللكادالانه،الواءكيالممست!قلوتفكيأرهاللحيالشعبكيانعلىيدلواضح

.هباركزكياللدكضورقدشعبأانهءلىذللكودل،تمييزهيسضطاعفلنالشعبطابعتميع

علههاويح!طالامةيحميالمتميزا!ابعاًن.كيانهوفقد،نفسهنسي

تطر!فقدالاجنبية،الثقافاتاجلمنالمبنولةالجهودعناما.المسشقبلةجاتها

،مانتوماساعمالمثلالانساننالتراثمنكثيرةاعمالللترجمة

.اليونانياتثم،بروست،جيتيهأوقف،عينيمهأماماللواضح!ةالحقيقةهذءالعاللموضعأنبعد

للتأمل،توليهأضلعليهاتعاقدتقدالداركالتالتي،المشروعاتكل

كلفيستصملبل!قطالادابعلىالدارمشروعاتتقتمرولنةعرببثقافةلنااناعتبارهفيآخذااللجديدةاللخطةوضعثم.فرة

.والعلوموالاجتماعالفلسفةمجالاتانناكذلكامحتبارهفيوواضعا،عنهاونصدرنحترمهاانيجبعريقة

نسائمهاعليناتهبحضىانيةالاأشللثقافاتالنوافذنفضءانيجب

شى.عال!قاهرة.بناتطيمألاعلىرياحهاأو

اأاأاأأسااأاألأأا!نأطا......اأاأأسا!اأأطااأصأا!

!!

اأأشص

ح!لايي!هضالؤلطإ
صطاأ

ضوامما!صشيات
مأمأ-
نجسارنأار

ونربنر!رفيلملركزفىاا

لل!فايية1إلمجامعةا!فةاساتدةمن

عليها(ومزيدمنقح!ثانية)طبعة

:بثيروت-ا!ضا!ثو!:فتعمورإت

!--بيروتابخمةساضىسكنتصإفعضيضةتوزيع

!..........................بة..
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