
مح./لمبرلزلمج!19ا!ر!ا!،لوالمجأفيالف!ثااإفدفيلتاطا

"دوسهـةالذيالعحللبر.،صجأونيمخططيلقي.--!او3!
.اللبنانيونوالادر،ءغونالثقالآنء.فآبخ!ن!(3.ا"ا

يبةالمرؤ!الاهدا-أاللانبقا!كذاسرن

المشحترك.ا)خطرصولا)دطنيلفكلا.زوجدورذضر(1*"،

التصل"الداخليةف"التفرمحاولاتبوجورف!قيالو(2!طارعلىالاعداءحادثبعد،الطبيعيمنكان

.الثتركبالخراللبنانيينالسؤولينعجزكشفالذيالدونيريروت

العربيبالمصيرانل::-،هـمحسىراو.زعلىالت*مجد31أن،وكرأمتهلبنانادذسىعنالدفاعفيواستهت،رهم

.-ركالمثإلىخطر-بةبالتقطاعاتلسائرمعاللبنانصونواًلمثقفونالمفكرونينش!

.ت"وحمالهالتصديوعدمإفدائياالعولشرعية(،فيعاتقهمعىالمنقاذوالمهمىةموقفهملتحديد/الشحعب

وزضاا)غدائيئالعملبينالءت--لىبروازعدم(هامينامستقبلاللجنانيفمنبعاءتوريلعملالتخطيغد

العربي.والمحالماب!-أنفيأ)ثسعب.حقيقياواستقلالا

واقاص-ةالطلابيةاحركةاوحىدةتدعبمورةفس(6ءقدالىبيروتفيءحرونوالماءالادبرتنادىوقد

الطلابية.الهيئاتصعوتيقاقصالىالاحداثمنقفهمموفيهاتدارسواهـديدةاجتماعات

بموقفالازمةتجاوزلحىظدرنلفيبآنتالايما71العددفيصدرالذيالبيانأولهاكانبياناتعدةونشروا

الماضي.لا،-قبلالمس!كا!لى"(."الآدالب"منالماضي

نأغيرمنالخلافاتشرالصإوضوعاتا.زرك(8

القضيةتفيدالتي-الوزأريةالازرو"خلالقفالموتدهوران!كلير

بخ!الدا!-ةالج!ءللاكلةر،رزب!-الا!ء-،ن(!الوعيوعدمالاستهـتارمظاهرمنمظهرأالاخرىهيكانت

.الدفاعتاييدالىا!ندفع-بة..رالنواباسلمطاتا!دى

العالم.مفكريمعواسمعموضوعيحوارفتح(1.والاعتصامالاضرابعهدمنانفهمولاخدوافيماالطلاب

التصديعدممسؤو)يةديدتحفيمطالحبهمتتحققحتى

الدىالبعيدةالاهداف-بوتحصينالاجباريا)خجنيدمشروعواقرارالمطارلعدوان

الثقافي:الميدانفي(01الفدائيالعملحريةواطلاقالحدودقرى

وأهميةيتناسبمركزال-ضأنفيوالثقافةالفعرمنح(أالجامعاتفيالطلاببزيارةالادباءمنعددقاموقد

ثقافةوزارةبانشاءوذلك،الدولةتكوينفيالفكرأحاديثهمالىوأستمعوافيهااعتصمواالتيوالدارس

ةالفكربالحياةتوجيهفيالمثقفينمعتتعاونعامةاعتماداتعتمدالبلادانلهموأكدوامعهمالرأيوتبادلوا

ومسارحنوادمن)وصظاهرهانشاطاتهابمختلفريبدونسيكونالذيبوعيهموتعتزصمودهمعلىكبيرا

.(...الخومجلاتوتلفزيونوسينما.الفاسداللبنانيللواقعحقيقيلتغييرالانطلاقنقطة

مختلففيالتعيةال:رامجتو-يدضرورة(بالىالموقفهذاتجاوزوأاللبنانيينالمثقفينانغير

النظرفيالقيمموحدلبنافهماجيللخلقالدارسسبيلفياثرهلهيكونايجابيءولفيالمشادكةضرورة

والمستقبل.والحاضراثالضالىل!ضسعاجتماعاتعدةفاجتمعوا،الجديدلبنانبناء

اتوكيدوافيالتدريسأولىلغةلعربيةاال!غةاعتماد(ج،لشعبافئاتمنطليعيةكهعئةبهيلتزمون"عملبرنامج"

ثازية.كلغةالاقلءلملىواحدةأجنبيةلغةعلىفياللبنانيالواقعلتغيهيرالفكريةالقواعديضعبرنامح

المراحل.جميمقيو!جانيته!ماالتعلالزاميةأد،در-4والاقتصأسم!ب،سواالثقافب!ة:اليادينمختلف

في:السمب،!الميدانفي(؟.والاجتماعية

وتعديلالخيابيةالانضخابىتفيالط،ئفيالتهخبلالء،ءفينوالمفكرالادباءمنالمئةهـذدتعا!دتقدو

بحبثالالغاءهذاهـعيتخاسبلماالانتخاب،تقانوتالتيالمعركةهذهفيب!مسؤوليت!الاضطلاععلىلبنان

ارالعى،الاوضاعتغيربعد،وص-دهااكفاءةا؟ضبحواستردادذأتهلتحقيتىطلبااللبنانيالشعبيخوضها

والوظائف.المسوولياتلتسلمالاختيارفيالحقيقيئ.أجهـيالهمستقبلوتأمينكرامته

ل!"



اللجنة،هذهأعضاءأسماعمعرفةغيرمنحتى،مؤلفاتهمالاقتصاديالميدانفي(3

تريدلاانهابحجة..مطبقاصمتالزمتالجمعيةولعن.نصساعديأساسعلىالدخلضريبةلتلبيقالدعوة

...الاحراج.الفرصتكافؤوعيالاجتماالحكاكللىتتيح

احراجتريدلا،الاحراجتريدلاطبعاانهافلنا:الاجتماعيالميدانفي(،

منشيئايفقهونلاأعضاءكتبهاتافهة"نقاريربنشرنفحهـ،.اللبنانيالمجتمععلمنةعإىالعملى

يمشفداولمتقساريرحقاكتبوااذاهذ!،الادبشؤون،ص

ماجلسةفيبهن!طقوامتهافتحكمأوسطرلنآو
غيرفيهاالمقرريندوريكنولم،دراسة!لاتبرير!رغير..0فاصةجمعبة

فيهيوافقوناسطرثلاثةمنتقريروتقديمتواقيع!بحسم"الكتابأصدقاءجمعية"اسممهاجمصيةبجروتفي

الغرورأخذهمالذللناإتحكيملجانأعضاءلزنرات!مملىالادبيةالحياة.نحركأنالاولىنشاتهالىمنواتفيحاولت

...أعضاءلاختيارهمأوداجهموانتفخت"كتابأفضحل"بتسميهلماماليةجوائزبمنحلبنانذب

انحهاءجميعفي،الادبيةاجمعيةاهيفأينوالاالجمعيةهذهوكانت.ألادبأوالعىلممفروعمنفرعثي

وأين؟اختيارهاتبررولاتقاريرهاتنشرلاالتي.الدنيانيةاللبنلالحكومةمنمالبةمساعداتتظكلىتزالول!

كاناذارأيهينثرأنيرفضالذيالحقيقيالاديبهو.الجوائزلهذهفترصدهاالمتصرصهـين!رروض

يوصفرفضه،أنأيمكن؟يقولبمامؤمنا.نفسهمنوأثقااثراتركتقدالجمعيةانينكرمنقىثمسوليس

رأيهيثونأنمنبالخوفأوبالجبنالا.يرفضحينقيامارسالتهابآعباءقامتر،ألاولىلسنواتهافيصحمودا

؟الادباءأوساطفيفيفضحه.نافها.ءمشكورا

تعرفلاالثتابأصدقاءجمعيةاناذنواضحايبدو،لاص.....-....

الحقنيسالادلاءتختارلافههى،لحانهاأعضاءتختار!ء!،س!امع،سينواتمد!مدل!الجمعيههدهواكن
-"....منبروحتحصريأعمسالهماوأصبحت،السؤولضةحس

وهـذا.المخلصينالنقادولالهمالمشسهودالدارررمينولاا،دبب"لبنانحياةجمماتأثيرهـايجعلالملامبالاةواالاستهتار

علىغرباءمعظمهمنقللمانآعضائهامنكثيراانلعني5هذالغاءالضروريمنمعهاًصبحجىعداسىخاتأتيرا

عرفناوقد..الحقيقيينممثليهعلىصطاعينغير،الادب...للاصلاحقابلةكانتاذا،اصلملأح!اأوصيةالج!

اشترهـولثنه،الجمعيةمعالسابقفيتص،ونأدشباأعواممنذعليهطراًقداجمعيةاتشكيلانرألحق

يدمماالتياللجنةتقريرينثرأنمعهاالضعاون.بللحضيالدكتورمفصلمنأعضائيهابعضباستقالةكبير.نع!ر

قطعهنسمتجحطصفتهللجمعشا،اًوبدليتمنعملهاعند.فياعغمةالإثد!مث!حاكريموجهوغيابلهارقي-،كانالذيزر"محماطنطينقى

مووو-صن.ر،خوريرئيفالمرحومهوأعمالهافيمكبيراترلهكان

حفلرفها!الىدءوتهعنحتىواصتنتالاديبباالثانويينالاد!،ءمناليومأعضائهامنكثيروأصبح

اهـهـيةبروحاليومتعيشاقياجمعبةاهذه،الثضافيةحياتنافيحقيقيةمشارحسةلهمتلر-الذين

بنوعيشعرونأعضائهابعضانحتى،وال-اتجمماواجمحيةمقادلراليهمتوكلأنرالتا)ييستح!ونلاوهم

ضرورةعلىآخرينأعضاءاصرارتحتالارهابهـنالا!طجوتشجيمالثقافةتوجيهفيتسهمأنفها!فرض

...الجمعيةبهتتناقشماكلفيالسريةعلىالمحافظة.والادبيال!كري

أصبناعنه!االنقابكشفاذاعسكريةأسرارالديهاكأن)

فيأصبحتالجمعيةهذه(.إ.أخرىيرايخةحشركارثةالادباءهـنعدداانبخمانفيالثثيرونويعرف

وكثيرون..بفهـعهمنمفرلاالذيكالخراجالادبسية!حساشماأ!!-"معالتعاونقبولضتمدةمنذيمشضعونا)!اعين

بهعضالآدتحتىمنهايستقللمكبفيستغربونيزا)ونلاالمسمؤوليةروحبضياعليقبضهمذلكمنهمتطابحين

بدأتالتيلسمحتهمانقاذاال-حقيقييننوا!كرالادراء.أعضائهابيناح!جقيةا

...اليهلتسيءالصريةروحالمجبنمنروحاانا)كثيرونيعرفهلاالذىوإكن

حياتئامرافقمنكثيرايظكلاهـذيالفسادانا)جمعيةهذهزوايافيتصتحمشأءحمبحكاؤدإتهرب*أ

أصدقاعجمعية"الاصيالسشواتفيأدركقداللبنا.!ةرحجةفهي.المثقفبنأمام.نعريتهاضرورةملح،أوررا.خجعل

الانماج.نشجيعفيلبم-لةرسالةلتحولزمثحاتالتيا)كتابمنحمتالتيلجانهاتفماريرزخنرفضزر"الاحىراجعدم11

السهمؤولية،وح،يىوالحدقاحةال!رمنأسم!ىعاىالادبيتؤرعأنا)طمبهعىومن.حجبتهاأوجوائزهابكلوص-حها

!بلامبالاةالعابثينأعضحاخهابعضبتأثيرؤتانحرولكنهاإجانإأهذهتصدرهااعشجاطةأحكامالتهرسبال-جةو،ذه

تطهرأنالجمعيةهسذهعاىويجب.اخرلناءأعص-فهمولاحتى.فهـعهقولادراسةغيوور-صنورورررو!،أو

وأناسناأصبحالذيالداخاقي.نركييهاتعيدرأنفهاصفولجوائزتقدموااهـ-ذء!بعضأن!صل!ناوقد...حسص-،نا

الوطنيةلمساتالموجا؟بالى،إفعالةاللور،ركةتعود،تطلور،مإتمشهمااطل!وا68!المما!حيالعصامفيص!عيةال

النظيفة.الثقافيةحياتناتوجيهفي،الاخرىعلىححمتالتياللجنيةتقريرعلى،شسخصيبشىمكل!او
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ثىةانشكفلا،المعقدا!سؤالهداعلى،ةةالاجء(لفواياش:

،المحطوفيناكرفينم!لمعرضيناللباذخالمظهرهذاوراءنقفخفية8رزحكهـ.ج!..ع!ج

الىتتن!يرالتيوالافوالالارقامكلوراءتقفآخرىخ!ةحكمةوان

.اثسرحمؤسسةتعافيهاالتيايحقيقية"الماليالازءكأخشبهساميمنالقاهرةرساللة

نأ-المرص!كيرماهذابعد-لنابدلاالهالآتوأعتفد!والمسرحيات.0والمسرح..المسرحمؤسسة

الفومي،المسرح،وأمحرفها"-،رحنابأكبرول!بدأ..المسرحاًلىقعود

الضرية!باللطررصةرسمتاتكبا،الط!اتكارريئولىائرنهافيااثلاتةالمسرحيهاللعروصعن.نحدثئاالماصيالشهرفي

،،3محر،ض،المسرحيالموسمبدايةمعاللقاهرةفيالخاصةالفرفةفدمتها

:الاقدميقحكمةاحفظوادمدبرمحى"،،(ستومليونراجل"،الجميلةسيدتي"

،قيامخيرءلميهارقومونمنالاالاشه،ءياخذلاللم!ديثالمجاللنلحيقسحأىالتنهرهذافيونرصو."التحسينات

،ونساءرجالايننمبوأحتى،انض-طات!للاءهاتلاط!الور2:نف"الموسمبداقيفيالمسرحلمؤسسةادثلاثةالرئيسيمةالعروضعن

يعا،وسرم!نضاالسيرلليكون،الممتازينللرو(لالناء!باتواب-احمحكل))،"بلدييلبلدي"،"القوقاريةاللطباشيردائرة"

!الثمارخيرينتجحتى،4زراءتيحس!ونائوالوادي."ففةوتابعهالتبريزبر

"ازدك"اللعادلالسكير-ك!القافط*قهايالتبةكأالحكهبمثرذهاننحب،الثلانةالمسرحيةلاعمالاستعرأضشافينبدأأنوغبل

بدلا،وص:انهاحماير"هاوممحتهرعننهاقىكبماللخادمةطفلبالميحقمكي09نفسهاالمسرحمؤسمسةعن"مسرحيغير"حديثانسوق

وتركتهالبعيدةالنارمنوفرتبااخي!ابعنهاننتحلتالتيأءلهمننغييرمحمليةالمامبعدا*ضينوةمبرفيالمسرحبمالموسمبدأفقد

المغنبميس!تخلصهاالتينالسهااللحكمةوهي،الأعداءلجنودؤر!مةا!سرحلمهـوسسةالأداريةوالانس!لاررصبفيواسعةوتحويروتبديل

علىلس،زبئونحينقدمهاالثياًلمسرحية*ط(أنتيدورأركأدفي))ثلمؤسس!ةاللجديدالرئيسال،م!فيعهدالأولللموسماستعداداوفرقها

يتركوابأنمامحييةاللجالاحمرالنجمزرعةلميمرعاةر!نعلكيالوادييدضنللمالوسمهذاانالمالهوموهن.الأهواصيالعزيزعبدالدكتور

و!م،للفواى4غبةمزرمحةالى.حولوهتىرجبرادهم4سهبأوادي!موهـ!ي،نفسهاالمسرحيةلىلأعمالفخصصكبيرةكليزانيةلنعسهيتوفع

التئ"ا!قوقاريةالطباشيردالرة))مسرحيةمحايهالقوما!تيالءكمةشويالمؤلالسةاًنءن.فعلنخطةوضعبعدبدأالوسمفأنذانهالوقت

نرتول!الاشتراكيالالمانيوالنتاءرالمسرحيالمؤلفءةجمهمااواخرمننتكاوقد،فرقةلكلعرضبنكنيقللاالمسرحيةالعروضمن!دداخراج

طو!ة.ءصح!اتمن؟ر!ءتمناكرتيدلتورألخطةانورغم.أربعةأومحروضثلاتةالىتصل

ورفلم،المسرحيةفيالواضحايننعليميأوالدعائبمالطارعكرغم4والأداولمالمالليةا"ؤنرأتالنىتبعا-والمفروضكالمعتاد-مرة

لااحدافانهذاكلرغم،اتظمهووومنفمسهالمسرحيةإظءشوشذهنهامحلىي!طرأللملمؤسسة1قان،القوةالمتفاوتةوالفنيةوالشخصية

الطاقة،المسرحيةفيا*أمضكأالكبيرةاثمرقياللطاقةينرانب!عالعبج!اهيرالىالمسرحيمالفنقوصيلبمهمةاللقياممحاولةفكرة

وحدةتتضمنهامابقدراللحبكةاواوضوعاوحدةفيشض-مئلاالتكررع!،والاترولاللفاهرةخارجلفنلهداالىاتنعطنن!ة،العريضة

نحتويه!االتيالطاغةثم،بريختءصرحية.نناور!اا!تجمماالضيكأاللخاصالجزءوهو-اد!ماهيريةالتقافةمؤسسةميزانيةمنجزءاان

واللفلباللكويةالشخصيةذأتاللئتءلمةاللخادمة"جروشا"شخصيئ!يالمؤسسةنتوسعانمنوبدلا.الي!احول-المسرحيبالنشأط

ا!ير-ر،او!ا!لاوظضي"اًزدك"لم،اتمردةوالروحا!طو!مسرحياننناطيكونوأنيدلا؟لذيم!الئشاطهذا-نشاطها

الملامحوالتكوين.أأشيكسبيريالحيطةالوالمصعاحريبالاطوارا،خشيالمرالمسرحفردةبالغاءالنشاطهدامنالمؤلس!عةضيقت-(!)باللطبع

بريختكتبها،كبيرحدالى"جادة"هسرحةهذابعد"والمسرحيالأمحتصا!رغم!عليأنجميفاانجيبصمرحوتجميد،كلهاالحديث

الىيسعىلاالذيالحميالمسرحءننظرينهابفاداكتملتانبعدالممرحية"الطلانع"مر!ضلصدجميدعلىعدوة،رسميابوجوده

طاقتهتجديدالىيسعىوانماانفعالهاتلرةاواتتعرجطمافةا-خهلاكمنبعضاانرغم"لماصيينالوسمين!يمنشاطهابداتقدكاتتالتي

وكان.اللذهنيالاؤتئاعمحلىمبنصاءقليامولمحفافيخذانالىوددعهفدكالت-متلاالفوميألم!موحطليعة-النتظبةالطليعيةالفرقهذه

لكيقىالمسرحيالموسيقىوظي!فة.حديدالىايضانوصلفدإرجت.جديدةوبمسرحياتبالفعلءدجديدللمموسمالعملمهتدريباتهابدأت

النصتبقفالموسيقى.المسرحيالاداءعنالعامةفكرنهمعتتسقنخى!احصلظاننيا!عروضلى11بالنظراكتفينانحنماذل

التنخصاتلسلوكوتقدم،وتوصحهجميرالتعوتشكل،وتفسرهيصللممالىلأتاللعولألمحانمامامحلىالظسيدون-بالفعلالآن

وتهـمصاعدموقفاتتخذالنهايةفي.لمجىالمولىانتم،ونحرةمهالانحمايخة"اللفومازيةالطباشيردالرة"بهحظيتدلديالأسرء!لال!شنا-بعد

تعبرانفيجبالمسرحيةالش!صياتاما.ءوقفهتحديدعدىالمتفرجوخاهـف،اللثكيممسرحفي"يلدبريابذدكي"،القوميالمسرحفي

وقابلمتغيروانه،والمناكشةاللبحثتحتموضوعالانمسانلنعنواوراد-ذنكرغمالمظهرالبسيطة-الديكور)توخامات)الملابسفي

لانمتحركعتحولوجودهووانماثابتاوجودالليسوانه،للتغبردلو!تفيولادهشنا،والموسيقيةوالرافصةا!غنانعةوالفرفيالممثلين

.تفكيرهنوعيحددالذيهوالاجماعيوض!4"قفةوللبعهالتبريزيجناحعلي9ألقيتهالديم!الشديدالتغييرنفسه

فرقةتقدمهيالل!المسرحيالعرضنتناولاننستطيحهنامنالموهبةعداما..الم!رحيةالعناصركلفيالكوميديالمسرحعلى

مشهدبنحذف!سببءنلنسألطويلايوففولن.اللقوميالمسرح.الوهاجلفنياواننمالق

!كتفيولكننا..حوارهادراتمنكبيرومحددالمسرحيةمنطويلينلليدكعالاوليانالمسرحيتانبهحظيتالذيالواضحالاسرافان

منمسرحيةتقديمصعوبةنتجاهللاونحنتالملاحظمنهددبوضع،المسرحيتينمىكلاخراجيتمأنالممكنمنيكنالمحقاا.لتسا؟للىا

وامامالانفعالامامالحواجزمنالكثيريضعاللذيانعقليالنوعهذاوقصد-بريختبرتولدهو-اشتراكيمؤلفكتيهامنهماوالاولى

المنصة.علىيراههامعبللتماثلالمتؤجاصساسوثانيتهما،التعليممتوسطيأوالاميينمناغلبهجمهورأملمتمثلأنبها

الهاميةالصياغةفيءوفقاكانجاهينصلاحاننعضقدلاة-جميعاأفعالهاحدوثأمكنةأو-واعلتقدممةالتوريةتدعبممسرحية

الاهجةبنفسالاءانيءمياغةفيولا،جادلليلىاعدتهاااقيللترجمةيركنالم،القديمتئوطنطاالكاهرةمدينتيفيبسيطةنضعبيةمواقع

احمياناوركاكتهاوجفافهااللغويةتراكيبهبصعوبةاض،ففقد،اللعاميةوتقشفبساطةاكثرصورةفيالمرحيتيناخراجيتمأنالممكنمن

تقول.مثلينبضربونكتفي..يلمثفرجمللوبةوغميريدةجد!عوبةمنكلعلىآخرينعرصنأوعدضتقدءلم-م!اليا-نضمنلكي

هاتلافيترجعولما":اللجندكطلخطيبهالوديعهااغنية!مرجروشا؟والحكيمالقومبم،المسرحمن
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مسرحبأعملا"بلدييابلدير"رالمسرحياللعرضلكان،تنفيذهالمباتن!اللدارجالتعبيرالىاللجوءمنبدلأ،"هتباسةهشئنمالايفي

بعيد.حدالىجيدااغنيةفيازدكويقول."شفايفيباسحدنأنلافيمننى)):ببساطه

بعشراتوالمليءلىلثمديرشادكتبهاللذيالمشوشالنصفرغم"،تتقطعابشفيليجورجيرأسخلاكابكبمالاميرلما":نفهادانته

.نخدملاالنيوالواقفوالتعليقاتالجانبيةوالحكاياتاللمئمخصياتجورجبمرأسقطعكازبكبمالاميرلما"ببساطةيقولانمنبدلا

-"الوسيقيةالكوميديا"فيالاساسيللخطالدراميالتطورمحملية..."اجمشفيليم

المخرجفان،فنياالنصهذارداءةرغم-يسم!هاانالمؤلفيحبءمالهاعلافهلاللأعانيمكاويسيدالملحنوضعهاالنيالو-مى،

التيالكيرةالماديةالامكانياتمنيستفيفاناستطاعالشرقاوجم!جلالالموسيقىلوظيفةفيهافهمولالهاعلافةولا،اصلاالمرحيةبالمولميعى

المئصةفيالتحكمفيموهبتهمنيستفيدانواستطاع،لهاتيحتلقد.التعليمبمالمسرحاوالملحميالمرحفيالبريحتيةالمسرحية

فقسمها،حداقصىالىوصالتهالحكيممسرحمنصةمنيسننفيدلكي؟لمصريةالشعبيةالموسيقىمناللخصبةمحفوظاتهالىمنقويسيدلج!

فوقهاوتتحرك،والمواقفاللوحاتعليهاتتورعالمستوياتمنعددالىهوهذامنالهدفانالظنواغلب-نجريختمرحيةاعاليلنطحين

بوضوحيحددانواستطاعبالغباتقانالكثيرةوالمجموعاتالاحداثالىيهدفيكنلمبريختولكن..الممرجين"فردمتمةلم)فيالهسدهمة

مقروالقاهرة،البدويالسيدمقرطنطا:ألاحداثموفعيبيناللفرقالموسيقىتكونانمالمفروض.احرثميءألىيهدفوالما"الممرنته"

منفرقةكموقعلكلوخصص،الا!اسيةالحكايةتجريحيث،الوزيرخاضعةوكيرلهومف!رةا!نصمحلىسابقة،للمتؤجلنسبهببةم!

التيارينبينبوضوحلليفصل"راوية"،"مدإحة"معالمعننينالمتفرجمحندخاصوجدأيبمايحاءاوظلللهاموسيقىواي،لماطله

.للاحداثللاسا-يينمنالنابعاللخاصالوجدانيايحائهاكللىستعتمدلالهافيمنهاشنفقد

الشكليالاركباطمننوعايحققاناًلشرقاويجلالواستطاععلىعلوة،المسرحيةوطروفمعانيعنتمامامتقضةوظرو!ممان

منالايتحققلابينهماالموضوعيفالارتباط-والصالةالهئصةصبنالواعيةغيرالمتفرجذاكرةمنجزءاتمثلانماالموسيقىهذه!نلاى

فيخارجهيجريوماالمسرحفييجريم!ابينالحقيقبمالتر؟بطخلالمثال.وحدهالواعيالعقلعلىلاعتمادواتمأمااهماللهايجبالنبم

من-يستفيدأنجلالواستطاع.واللحقيقةللفناب!ين.ألحقصيالواقعكاد،للفوضى2عنالاخيرةازدكاغنيةصاحبالديم!ألادباتيلثندلث

الانتقالىولتحقيقالمشاهدبينالفواصللتحديدوتوقيمتهاالاضاءةؤوريعممويفنولممصريادبتاتيمجرداللحظههذهفياللبريختي"أزدك)ز

ناأستطاعكدلك،معينةمعانواستخلاصالانتباهوفركيزوالتحول-لهاالمصاحبةوبالوسيقى-باغنيتهيعلقاهـذيالبريختياللقافي

وبرعضهاوألمجموعاتوبعضهمألافرادبينناجحاصوتياتوزيعايحقق.الاحداثمعنىعلى

المصري،المسرحفيفعلاالحدوثةنادربطريقةوالمجموعاتالامرادوبيئو!ت،المسرحيالعناءعلىمدربةغيرممثلينامعظماصوات"

ولااللذكروحلقاتبالدرأوينئئاوررحيةعلىيبخللمجلألانرغممكنكانافتراحاارىلااللعرضلهذاوباكسبة..لهذاعلاجاارري

،الكبررالممثلينوالمواويلالتطريبيةوالاغانيرالالحانافنصاتبالر،حناجرهممحلىالسجأئرللمتؤثرممثليناخنيارغيرالقص!رلجهذأيطان

وانولىالتظاوياللحميظوعبداللبابليوسهير،يختاللهوعبدحمدي.المسرحيالعنناءمحلىمديبينغيرشبانممثلينأو

الحجاريوزكرياخضرة!؟لاءكلولمحوق..الننربينيوبئاسماعيلالدفىولو!قأ!نازهايوبشحةباشنتناءجصيعاالممثلون5

."الكومبارس))منغفيرةجموععلى!لاوة..الهادىءقابيلوصلاح،لفسهمعصرامتهوانقذتهاتقظعايقذهانذى

وهودولىهيدأاللبدويالس!يمدتركروثل.قليلهه:،توباصنتئناءاي.بريختيينممثلينوليسواعاديينامييندرممثلينكانوا،دائما

احداثراويبينالت!هريجيةالوقفاتاو،دنوليمعانظلامفيوا!فيمثلونها،التيالشخصياتيتقمصواللمبأنهماشعارنايستطيعواللمانهم

لااتىاوتطريباتهالحجاويزكرياءوسيفاتاو،ومداحتهاللقاهرة1اندماجامتلاالديننورثسميقافدمحلقد.يمثلون-فقط-وبأنهم

هذهلولااقول..المسرحيالغناءاوالمسرحيهبالموسيقىالا*قةكاناختيارهاناعتقدولا-ذاتهحدفيادائهجمالرغم-كاملا

اللخالص!الحرفيمةالناحيةمن"بلدييمابلدي))!رض!كانالهناتنموذجبأنهئابتااحساسايصطيالديننورفشفيقالدوهـ.للهذاموفقا

.!حقوهذا..ممتلزامرحيا!رضاا!نيااعركانسانفهوالىدكاما،أمرهعلىمعلوبمصريلفلاح

فجسيدزيادةمناكثريرمعللاالمتقنالمسرحيالعرضهذاولكنوالانحطاطا!قذارةعرف،شيطانيةوحكمةوأسعةخبراتواكتسب

فدكماالتاريخفيليس-وحقيقتهالمصريالثعبعنمنحطشك!ورالدورلهذايرصلحكانالدقنتوميقانوانحنقد،تتلوثلمروحهولكن

الاصيل.وجوهرهاثعبهذابحقيقةيتطقفيماوانماللبعضيبدوالستفادتقدايوبسميحةانويبدو.الديننورشفيقمناكثر

المسرحميؤلسسةمنبةالمنتاللجنةادخلتهاانياوخثيرةالتعديلاترغم"الطيبالانسمان"السابقةبريختمسرحيةفيالعظيمدورهامننماما

رشدكي.رشادكتبهاللذيالاصطيا!نصعلى.الحكيممسرحعلىقدمتهااقي

الدراويننىهـنجموعالىالمسرحيةفيينقسمالمصريفالنفمعبخبيربمساعدة-اردنتىسعدبذلهاللذيالمجهودفانواخيرأ"

حتىاحديدربم!ولااللذكر-وىشيئايفعلونلاالذ-ناللعقولالمسلوبيالمصريالمسرحعلىالعملهدالاخراجميتكورتالالمانيبريخهـت!صرح

ةالماللذصحلقاتاًلىامامناينضمونلاالذيناما.يئ!وناينمن-قدالمصريالمسرحاننعتقدلاولكنظ.جدالدونوعظيمطيبملإهود

فيمتنحفمملوكاوالعقلمعتلأوخائناًومتسمولاو"حاوي)ةالتيالمصريةالطريقةاطارفيتمتلانهاالتجوبةهذهمنكثيرااستفاد

اليهبمعفلا!خطبثورياورجلزيفيعتخفيةقاةاواشزيات.الاداءوسيلةولاالاسوبتمبغولمالاقكارعلى"بقت"

لانت"عقلهفقدمجذوب1،،ال!حاويحوليكفونالناسبينمااحد.الترجمةالىبحاجةوليس،التعريباوالتممصيرالىبحاجةبريخت

المرحية،هذهفيالحورقيقى"غريبة))اما!"غريبة)):زوجتهفقديخلقهانطيعفيمتالتعريباما.معناهونفقدهتمسخهفا!ترجمة

فيصحوهالمؤللفاضاعهاالتياتنائعةالغربةمصر،نفسهامصرفهي.جديدمن

تخلوااواضاعوهاقدكلأالمالمصريينبأناقنامحناعاىوررتمهقوهما***

.!منامهمفيعنها"خاقشةفتثيرالحكيممرحعلى"بلدييابلدي)تمرحيةاما

منلاكثراللعرض-تمرصودنوالمنلحواة،1اللدراوينتىوبينمصسيعربيكاقبالفها،"قومية))مسرحيةانها.مختلفنوع!ن

بيتا-يمب!يولاارضايزرعلاالمصريالمئسبانلنعرم!ساعاتثلاثدلالانهاالمتفرج-مسىانالممكنمنوليس،هـن!ديرشلدالدكهورهو

وج"فيسهمايشرعولا-اعظاماالاسلافشلوهاللذكبالبيفيهدمبلال!يالموضوعيالنقدعنقنيمهما..الواضحةوالفكريةالسيماس-"

شرفةتحتالعقل"سلوبهووانما..بلادهعندفاعاالكفايولاافنتار.سةوشديرشناداً!ركثؤرنبظه

يزعقاويصومانالاشيئايفعلنراهلااللذي،افىمظيمال!بدويالسيدكي!ةءنالتسا؟لخلالمنتتحددالمسرحياللعرضقيمةانفلو
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يمكناللديالجراب..الارتباطاشدبهامرتبطا،اللبعدكلعنهابعيداحادمةتصبحلكيالتوبةعلىالفانياتاحدىيساروأولتبامحهاحدفي

جديدكوكباوقراربلابحر"يحتويهانيمكنماكلعلىيحويانمينصحهيعودينتصحلافلمابالتريثالثوريانزعيمفي!محأو،له

الحقيقةتلكاكنشافمنيهربانيستطيعأللذيومن.."سياروطبقا-فجاةثم..اولانفسهيطهربآنينصحهفي!ؤمقاولب،لاندكاع

فيهوماالجرابعنيستغنيانيمكنانه..المقنعةغيرا!بسيطةرقضاللذيالثووييأتي-للمرحمؤسسحةلجنةادحد4الىديللتعديل

.؟!وزيتوفةخبزبكسوة-(كمعلولأ-ويشبع!ذايأني،التلاثالطعاتطوالكلاممهالىيستمعواانأدناسكل

انهاالكوميديةالمرحيةللشخصيةالاكاديمياللحريفيقولالمت!عبانلليعلأنصلنحاالكواليمسمنجريا،مظلبةدون،التودي

يح!ناجالمؤللفمابمقدارالاميهاخياللاواقعيةئنمخصيةتكونانيجبرقعقداسقيمااللباهتقوليواناتاروهزماًإكفار!طردةلمامقد

لل!ءنفسهاللشخصيةالحقيقيةالملامحمنيضخملكيالخيالالى.!المئصورةفوقالمظفرةالراية

الساخر.الانسانيالكاري!تيرمنعنوالىيحيلهاواكنه،الظاغيةالوزيرمنءلسلطةانتزعالذي!وهؤاومولي

نا:لمسرحيتهالمطبوعالنصعلىتعلإقهفي،فو!الفريدويقولهواما،ممالليكالىالفسهمهمتحولوااعوالهلانالمماليلثيطردللم

ونحن.المسرحيةابطالمنلايلصوهـوافعياينتجنبانعلينااركتيرةالخطبدغماتبلعهفسادعنشيئايعرفلابريناءخلصافكان

ش!صياتقفةأوالتبريزىيكنللمفربما.الهولهذافيمعهنختلفيهقفعاننفس!هويسنظعللما)ذي-اابموبم!ألسيدنغنعلماقي

ولكن..عصراىفياللحقيقيةاللحياةفييوجدالمهـبما،واقعية..الذكروحلقاتبالحواةالمشغولالننعبولارجالهولا-اتباء

الضاساحلامفي،وليلةليلةاللففيعليهـهماعترددنفسهالفرءدالحطابة.الأشيئايفعلللموهو-قيهمخطب!ناحدامتونييغتعللم

وابشمخصيتيهماعليهماعثر،وا!عهموجزئي!اتخيالاهممنالمنسوجة،ومخلصوءطيموواعبرىمتولي؟ننحنن!عانهووالمطلوب

اللحاسبةالناسعيونخلفالواقعةالمنطقةتلكفياكوجودانبصفاتهماالشعبنفس..وال!ئنلمنحط2ووالضائعا،رزلبهوكلهادننعبوأر

مييوجدابأنجديرانقهماوللذلك.الاخذعلىالمدربةواصابعهم-"الاخبشنسمع"فقط-قيالنهافبمكته"ا،خبارنسمع"الدي

التبريزيفانوللذلك،"الوجودكلمكنا"انهما.ايضاال!اسحياة.!المعجزأتوحققمنوليورأءسارانه

حسيتهعغم،وقفة،الارصيغيروجمانهواستطلتهثن!لا،فينهرغمهذاكلالم!مرحمؤسسةتحرصانالممثنمناكلن،شساءلاشا

،رغمالتبريزيسيدهاليهيوحيهمماالاخيالكلمنوتجردهالكاملةهـومنتدناكاتباأنلوالرديئةالمرحية.فلكمثلتقديمعلىاللحرص

واالناسخلقهماللقد.وملموسانوحقيغيانواقعيانملنهماذلككلأسمنحملمسريةتقديمعلىا!حرصهذاكللماذانجانفهاالذي

فييوجداللمكانافاذا،وليلةليلةاللففيألاولليةعناصرهماخلقوامسرحيةبأنهاأقتنعتاقدلوزالىة2والمؤسمسةانرغمرث!ديرنساد

لم،الاحلامفية-ق3سايزالانمالانهمادذلكبعدالحقيقيةاللحياةمسألةفييفهمونمحدلواللذين1انورغم؟الاقلعلىانتعديلتستحق

مسرحيته.فرجاللفريدكتبحتىالواقعالىأحديجذبهماروادعلى"مقررا"يىسرشديرشادأنويعر!وناللفنيالابداء

تابصهعنابداينفصللا،المفلسالاميرذلك،التبريزيولكنرشديرشادتأل!يفمنكانلوحتى-الرديءالممليأن،المسرح

نءينفصلانابدابطيعلانفسهواللتابع،الاسكافيقفة،الماكرالمسرحبقىهذهفينزي!،بلدنا..بلديان.؟يرمفىانينبغي

باعكمادرهمانجتلائينللاغنياءويسلمهيخونهانبعدحتى،سيدهيقنعللمانهعلىعلاوةبناتهاهلهلةمنزأدالمسرعوالتعديل،وتشوه

ومنح!التابعمنهمامنولكن.شاقلابثلاتينالمسيحالممبديهوذالاونحن..وتشويههازيفهاابرازملىساعدارقنوالاخراج،احدا

ويضربه،السفرواجراللطعامثمنيدفعاللذيقفةاهو؟اًلاميرمنهملاومصرتزيفمسرحياتيقدمأنهيالمصريالمسرحمهمةاننعتقد

نابعدجسدهعلىالسوطبلذعفيحسوهميبسوطالتبريزي.تسوهها

يرك!لاولكنه،شفتيهعلىالطعامبلذةفأحسوهميةمائدةعلىاطعم"7ص،

الخبزفيءجسدينالحقيقيوالمكسبالحقيقيباطتعامالمطاللبةعنقينالقدالمعريالمسرحانقلناالماضيالشهردسالةفي

الذيالتبريزيم!هوام؟والجواريوالقصورالمشويواللحمالابيضالحيوال!يةالفكريهقيمصهوحفقاللائقنكريمهالكوميدياكسرح

الناسيقنعحتىبنفسههوويصدم!اوهامهبتصديقايناسيطاللبخلالمنذللكوكان.والنموالنطورن5كا"لمةعاممائهبعديمتحقها

،الاوهامتلكتحقيقامل!لىمعهويعيشوايعيشحتىاوبحقيقتهااتي((ففةوتابعهالتبريزيجناحعلي)ءاللجديدةفرجالفريدمسرحية

قفةيعطيولا،العملالىيدفعهمحتىيدهالىيصلماعليهميوزع.الزلىقانيالرحيمعبدالمخضرمالمخرجاخرجها

خبزوبكسرة،بالحبيكتفيفقط،شيمالنفسهيئخذولانسيئا.الدعوىهذهباثباتالأنطالبونانناوالعنقد

.؟وزيتونةالمسرحانتجهمابينمن،الكوميديةالمسرحياتهيقليلة

قفةاما،جسورةوخاطرةمطلقو!الخاللصعقلالتبريزيعقليازاداوتمنحهالتفكيرعلىالقدرةالانسانتمنجالتي،المصري

اللحاصلصاحبهوجوديتجاوزلاوترددضيقوحلممحمودجسدفهواللشخصياتهبموقليلة.داهـالتمثيلينركانبعدبهيتزودوروحيا

انسانيلكيانمكملانوجهانالحقيقةفيلانهملبينهمافكاكلاولكن..الىتطمحوان،زمانهاتتجاوزانتستطيعالتيالمصريةإكوميديةا

.التبريزيبحلمولكن،قفةبفلوس،الصنالىساراللقد.واحدنجعسللكبم،الكليةالانسانهمومثعنبهم،شاملةبفكرةالاضلاء

الاحتيالطريقءنحتىوالتروةباللطعامطالباوصرخقفةصاحوهناك؟والاررنهزاءعنتعبيرمجردوليىالحياةلفهموسيلةالابتسام

قاملةهناكانالناسويوهميتوهموا)ضبريزي،الحقيقيوالنصب.الس!رية

ب"ضهميكرمواانوليدفعهمصمورهمفيالامللجزرع،اتية4*هواعلييبمومثلمايكونان،واحدةمرةولو،يننمنلماللذيلىن

ولليحررهماللعملالىوليدفعهم-الطريقفيآتفالضعويض-دمض،ومحبوباومغامراوكريماولامبالياوهرحاجريئا،افنبو-نريجناح

وتشحولوجودا،الخمباليخلقوهكذا.والجمودالغقروافتح!ود،كئلااا!صا،شيءكليربحا!علىوقادداشبىءكلبفقدأنشمخاطرا

بها.3!وال!ناسالانمتحققماديوجودالىالماديةغيرالفكرة؟.خيرةشفافةدوحتكونهمثلما،نفسهاأأ!،ةرجوهرالابنتعيء*يرتبط

فيالجديدةمسرحيتهيئسحانباقدارقرجالفويرداتطاعوقد؟واحدةمرةولو"نلهإ*ونأناستطاعا)ذيومن

الفللغةعلىا!مايحاقظوان،والأيحاءاثفافيةبااعة"مسرحيلغةع!ىحريصا،كافيالا!ففةمثليكونانيكرهللماللذيومن

البسيطة.المبالترةلليلةاملبواالخإقضعيفدقراسأذجاماكرامخادعا،الحنهـلغفسه

الىالكومهديم!امى-سحافرقةمعرقاني؟لر-!صالرعبدواسضطاعيكونأناسضطاعا)ذيومن..اوفتانفصرفيب!لاودطيبا،وحوالر

ءسرحيادورااونجهـمكانالاكناوان،جميلمسرحيعرضالى.بحولها..قبمبهاوماالررنه،يحملكأنيطمعلما)رزيومن.؟دائما..متله

والتي،رجبابراهيموللحنهاجاهينصلاحكنبهاالتيالفيرةلللاغلني،مسرحنهوسطكيفرجالإريدوضعهاإذيالعجيبالجرابذاك
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الادبيين.التنظي!ئكلاستشهاد1الىادىمماالآخرعنآحدهماالبسيظالعقلبمجوهاوعنالمسرحيهحاجةعنزائمهكحاشيةلبدو

تنطيمايجادالادباءمننخبةيواصل،متواصلوبدأب،وآنياحاجةدونوذهنهالمتفرجوجدانالىالوصولعلىوادقادروالمباتر

تخدماتىالاصيلةاللطلائعلكللمشاملتجمعالىفهمهيتصاعدأدبيالررقانيالرحيمعبدولكن.الكثيرةالمسرحيةالوسائط5هذالى

وتواص..المخلصوالانفتاحاللجادبالوعيموصولودأببحرصالفكراللصغيوةالمرحيةاو-المتوس!الالاصل"يلحم"اناستطاع

فيفترةالوجودحيزالىالهدف!هذاابرازالعراقيةوالمجلاتاللصحفالعرضجسدفيممتازةبطريقة-"الجراب"يةحداءئاتوسطة

الافادةيمكنبناءةوءمترحاتهـاء7منيتعلقماكلبنتمروذلكقريبةالانظارتعتلينقىاللسماءمنيدلىالجرابجعلحينما،المسرحي

ومنذ..هنهايجدماورعايةومناقشتهاالجديدالتنظيمهذافيمنهاوالعراكحولهالبرقصفيالمختصمانليبدألايدي2متناولمحنبعيدا

علىبالحصولمعقودوالاملالغرضلهذاالاتصالاتتجرىاشهرولكن.لعجييتينامرافعتيهمافيويبدااللقاضييثثلحىمحليه

.نالشأبهذاترخيص؟والمهرجملابسوهيم-للمختصمينالمخرجأختارهااليالملابمى

القديمة،الايطاليةالغد()كوميهيالارتادك!الكوميديافي"الهارليكان))

القصصيالتيياربينما"جووب!نالمختصميناشخصيتيبينباعدتالملابىهذه

العرضوانخاصة،ليلةاللفمنالمستمداللقديمالعربي"الفصلين

النشرعقباتكلمتخطيةدائبةأدبيةحركةحاليااللعراقيشهد،قديمةفارسيةرسومعليهاعربيةستارةتصنعهاخلفيهعلىيجريمما

ا*عيةأجهزةوجودلعدميةوالم!3الماديةوالاخفاقاتوالتوزيعالففيالاصليالحكايةنصمنمباشرةهستمداللفاصلحواروان

هذاورغم.وتوزيعهنشرهعلىوتعملالعوافيالكتابتنبنىمشجعة.قديمةعرييةملابسوحاجيهالقاضيملابسانعلىعطوة.لميلة

..الادبيةاللفنوننشىفيجديدةكلماتزرعالشابة(الطليعةتواصلبكرابو،الساحرللثناليالممتازالاداءتنسىاننستطيعلااننا

يعرفلاعاصفبشكلوصلبرزغيرهمنأكثرالاهتماميأخذقيروثمةقفة.دسزفبموالثانياتبريزيادودفيالاولابراهيمالم!عموعبدعزت

والاصالةوالتجربةالفجاجةوبين..الصمتوجوهعنالاحتجابمتناغماادا؟همافدانوتلاحمهماالشحصيتيننكاملمقداركاادراكد

والمجلاتالصحفعبرالقصصيالتيارهذا،تقريبيومكليولدوبين،الاتيويوانسإبهوخفتهمحزتبكرابوانطلاقبينوهاومونيا

فرةبينالمكتيتلواجهوبدأب..عامةبصورةواللعربيةالعراقيةكلبعدسيفعئلماودهشتهوجزعهوشكهابراهيمالمنعمعبدلردد

منللعددا،للقصيرةالروائيةالاعمالوبعضقصصيةثعجاميعوأخرى.واوهامهالتبريزيخيالاتتحفرهابئرفيخطوة

الهزدهة.يعر!لابصوت!وراللجممواجهةعلىالحريصالثبابكلفرجالفريديستثمراننرجو،دعلاعظيمةمرحيةانها-

خمسءتنرةمنأكثرصدرتالمنمرماللعاممناًلاخيرالتضهروخلالحلاق"السابقتينمم!رحيتيهمعلانها،اللخصبعالمهااولتي!ات

فيحديثاصدرتالياللحطقاتالىاضافةوروائيةقصصيةروجموعةبعانمالمصريةالكوميدياتمدانتستطيع،"الكسلانبقبق"،"بمداد

لاصدقاءمؤخراصدرتجديد"حلقاتوأعقبتهااحتجبتثمبضوبة.واخاذساحركاملمسرحي

الاخيرةتو؟صلانالمؤءل-ومن.."قصص"بعنوانالوصلفياللقصة*صي

..مجددةطلائعيةمسيرةضتخذةث،طهاننتظرانناأ..0هذاعندالعامللهذاالمسرحيالموسمينتهيهل

العراقفيالتقدميلالفكرانضطشايحملالقصصيايننيارهداانعروضبتقديموعودهماالافلعلىالحكيممسرحومناللقوميالمسرحمن

المنعشةالتباريحكلورغم-..يلالاصوغدهالشابالقلمدعائموي!بتاللقاهرةمنتخرجانالمسرحاممؤسسةمنوننتظر.اخرىجديدة

جم!ةتقفاللعراقفيالش!بابالادباءيحققهالذيالنهجل!ذالفرحةبااللىتحتاجالمتفرجينمنجماهيرالىبعروضهاللضلوالاسكندرية

الافكادوتتكه!والزيفالسرعةمنهاالبعضلمحؤوسف-ادبي"أخطاءوتستمتع،المدينتينجمهوراحتياجاضعافالمسرحيباللفنالالسهمتاع

والمجزوالتسطق..والجنساللذاتعلىواًلانعلاقالمجةالسقيمة!جمهورهمااستمتاعاضعافبه

..ووعيجهدبلااللفنيخشمةساميماللقاهرة

اللجريةنحوقاسيةمس!رةيواصلمجتمععنالابتعادان

باهز!لأصيتسطركلماثعنابتقبملعك!هتسلللكونقوىلبحثلعووخرتن!ترللاكيهشك!را-

.والرجاءالهدفهوواللفداء

يحيىاللهحسبالموصلالادب!اءرابطة

وقت4آكبئهنأكثرالاليةا)طروففقتضيهاضروريةقوةالالتحام

محلىالملقاةالتاريخيةبالمسووليةوالشعورالفهمهذاوازاء..آخر

55و،.وص!أالعسادركأقضيتهخد"ةفيلللانسانتقديمهيمكنوما،المفكرينعانق

شزفلغأال4لمغزالمالارضزرععلىوحرصا،عادلاشتراكيمجتمعنحوبدأبوالسائرة

97صع!ىعنوخروجا،ادادتهاوفرضتجمعهاوحتميةاللخلاقةبالمواهبلخصبة
بى.هذهكل..البعضللدىالبرجيوالانغلاق،الخؤونالصمتلهات

العراقفيالادباءيعلةالذيالهدفصميمأ!سدتوغيرهاا!كلور

جديسدزرعاتق!اعلىطخدأدبيةرابطةتشكيلفيوالمخلصالحادونضاللهم

ج!يةتركةبذلكمتخظيةاللفطلالانسانيوالنهجالتقدممبمالانطلاق

الكبصرللشاعرالمفكرالانسانبعثفيا!اجزةو!سهيرتهاالعراقيينولاالكتابالمؤلين

ادات!وكذلك..لهاوالمعنويةالمادقيالامكانياتنوقررغمالخلافي

الحيدركبفيشرنقةمنيخرجأتقصيرةفترةوفياشنطاعاللذياللعراقبكأالادباء

را"7ارا"!ا!دهـدرلدىاللاواجميالعجزاضطرحتىالانسانغدمعوالتفاءلايصمت

..روادهوملاحقةحجبهالىاللحكوميةال-لمطات

تعزلسياسيةمفاهيمجملةهناككانتوالاتحادالجمعيةوبين

يا،


