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قيل!كذااو-خلتلاشهر)1(((بلانمئىكارت((ة!مر!ففلت

"-نكثبرأمرؤطكها..مهاروروءحمدقاتها؟صااًلجم"ورسيومذاك

زظ---ربممات-ارة:صملتعظتيواالتبجيل*ؤلفطاغراقفيا"قرظهبئ

ته،قدءو"هسسصي!ةلفءرياالمفمهوناءونئرتتفنىتارةو،الفذةءوهب!

وازد!-ارهمسرثاحبويةاىاوافيفة51اقلوباتطوئناثةئاوتارة

باكاتادمحاسنتتعزلانالاإمقوام..ا):ا!ةو!صونجهاأمطرد

.ات!فيقواالضرحيب4روعز*ت!لحتىالفاتنة

المسرصمةنخنماولان،ا"ثمارةالزوبهصةسكنفاذ،يمكنناوالان

كأا)رؤيحيثومن،اولاادبياثره!يصمثمن،مصتازيةبدراتط

هذا4اؤصدوا-ت..ئانياءلميهازظويانىااوالفكريةاوسياسهـة

انظراناحب،وانهلأءعيضقكر*ةهويةمنادبكباثرأيأخبماان

"ممرحيهمضموندياطبقيةوايابةا-5أاكاتبارويةانعكاسالى

ادبا.ص،نتااونص،باعتبارها

اررياسمط،هدفه-خفيلافهوذلكعةاءمنيريحناأنيوداكانبوا

يح،ر:كا"جهـر5ايهـجهربل6الفلأرقيهويتهتح!يدفييتوانىولا

ؤىاةظاماقىمممرصمسبلمرنثركارت)يسهكممص!--فيصينبذ)ك

كىان)7ءرمقدءتهفييقولصينايض،بررزاكو/جهر،)لبنان

بوةمعتت"كه!انيجبالسموقازءةأناررسحياسياقامنواضحا

الةوضويشخصم"صديدهـئانلبمرانلياتاحوهذا.موؤولةفنطلة

!ر--!اولو!-ء((القتل((الاخيرةم!مرحييصورتهالدي

"-صكيرعددهناك..فليكن،وارهابفوضى،كتبتهال!ياسية

برتهـم،الهوضو،بئبوذهانيت!.،ركوجمكالايهوايىاجتجنإبرافضينا

بأطغالذءئوكل،امى-اسةالعمكأبعدتجرؤ"ماماذإناافداقيونا

.الفعالحدهالبأسبهم

،دكراورت"،دتذمد،باجشازيتهالانسانهذا4مأراءادةيمتطنهل

كلء--لمىلملأديالاصاتناهذااكألازاادما4برطرصاًاذيا-ؤالادون

اً)ـسخررة4.ثيرعاةااتحاوء،كلهذا،أهدموااهـخرية؟ء*عيد

انص،نالىر،لنم!بة،اتهردوالىالرفضعنانتعبيرمحطولاتاواىلانها

ارفض.ا?اولاتخر3وهو،اهدموا،جانبكلمنايىأسيحضنه

رلانثى)كارت))فيالمحرضاشباباموقفضورتقدكأتواذا

فىلأص-ب!.منالىاأملمميحفأهجرد،الماركسية،راتالشعبعض

الغددارمطبعة-((المضارف))مجلةمنثورات-ا

.محفوظعصامهوالمو!ف-2
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مدرمء"أةمرطاعغشمحدأر

اإلؤهـ!ال!ئرةير

رحمل!الرض!صعا

مجهمللمى"ط-وادأ؟ةفى"هئام-6،ةي)!ا،!ليافاالاجمانطذاءاء"حر

((ءرزوؤ-"مامااقيدو))منف!لحاصماأ-ممىأزمناانوهو،اةوضىا

!ءف!!الذيالوؤتلانموكفهت!مان))انهااثابيقولكماالتي

...((ابداوفتهاإكونائفيه

هـلوهـها،اكانبايرلبتغهـ4ماكلهمامليوااسخرءةاا،اذن

؟..4عمالتعبيريحاولما

.؟..نفهـمهاويرةط؟هذهدعواهنصدسقهل

؟..ورل،وإسءران؟ريدورماذا،يهدمانلميريداماذاثم

)!ونانزربرذ"عر/ة،بالمرحيما"فنومكيؤيىلملأالاجابةزوبرىء

المرح/ء؟زء--ااصصبأنءم!":ف-ااًرالاورءعاهـف،دفيقااميت،

؟،حبف،ءنبمير4اكفيادءوزوايدالىت!راكاااباغازوعهجهوا)-جاسكط

إب"دانهآي،ثملنبقىناحببهمنومقبولا"ف،وءا-بمونانعلىوحرصه

إء"-،لافيم4رءبمتوبهن4وضراوافنامقت!ضب،تبينيو!قانفي

أةة،مةامنعظبمحظ-41يرتحام!ءررة!برم!راكااا!هريا"ضهونه

قة.لمصاو

ضه:!افىالمرحباصداثتجريصث،امحمو".ةاؤالس"وقوهكذا

غلالتالاسعلىاقائمةاالالابر-ةرعلملاماتهالمكلانمرءزهي،خارجهااو

ب،اوطنالمتاصرةءنيموانىلاالذياتجاريااوسء!ادوراداءوعلى

ز،فه.فنطلبئفعءليهيعودذاكدامماذأنه

فهي:ارئيسميةااسرحيةاشخصياتا"اا

غلالةالاسفييه(ونوا،الةولامأو11،مو"-ةالت*وقرأس،?رزوؤة

لئلاحالاصعاىخاف،،قي-ءرونأو،(القوادون)ا)-"ماتةجهمننفر

اضاليلهم.دنكثمهف

2.،سجاًلاهدور:ءهر)فيوا،اًلمحليالهالرأسءمثل،4ا:نكبها

اءوالابرضزازوفي،المشمبوهةالبر-واز"ةاطبقةاعيلياتتهويلفي

والبمازسسين.الكادحهبئ

التكه!ا)-لمكهةاللإقةحه*قةهي،اوليةحق.قةتتضحهئاومن

التجاريةةلمرؤاابرجوازيةاببلمنآثمافنحاعلىسلطتهادعالمتقوم

السيمالىمي.الاقطاعبقاياوبين

-صةمنطهدعايةالاؤتص،دبةاىءطاغةايه!نقوي/!ارفوهو

كلهذلكمنالرءمءلى،واكن..والمكروالخبثالرباءينقممهالا

وهـى،بالسوقتهصفالازمةهـبقهل،4مناتالىالاط!نانيسمتطيعلا

اةال!ة،كازإضااما،وا)تف،بكازيناوراءهايقفعنصهةحادةازمة

ءتؤالية،س!تشنواتعلىالهيهوناستغلهااقيا،المى،ذجةالبريمة



وخطرهااهميتهاالىاصيراتنبهتالتيالصغيرةالبرجوازقيرمزفهي

بهلفاذا،تذكرمكاسبتجدامكانتوان،ونهضتهاارروقحياةفي

حركةتتزعم!انب!سولا،الم!فومةبحقودسها!البةتنهضاليوم

اخر.حيناهادلة،حيناكلنيفةمعارضة

منشيءعاىيطمنانله!درالذيالمثقفرمزفيهوالشابواما

مردباقييكتفيولكنهالمجتمعمألى،ةيحسقبات،الثوريالمر

واحمة.عمليةخطوةخطوانغيرمنوالتحريض

الاستعمىارا)ىيرمزالذي)بلانشكارت))4شخعبوتبقى

الامبريارشىبثوبهنبيالاحالرأسهـالاو،الجديدالا!صادي

انقاذب!مموىالمناسبةاللحطلتف!بنفوذهيتدخلوهو..الفضفاض

عمليا.عليهاسيطرتهاحكاموبقصد،ظاهرياأزمتهامنالسوق

كازيرنش،،"رزوقة:الرصيةالمسرحيةشخصياتهيهذه

نمطمنجميعهاانهاوصلاحظ..البنكييه،بلانشكارت،الشاب

بالمسرحتسرتاترلاانطعلى..كادحةشخصيةبينهانجدلابحيثواحد

من4اهىاثدتكونفدثانويةشخصياتالمكانفاطرهاوانما،كله

بانا--"عنهاشغلفيااكاتبولكن،وال!يةالافتصاديةالناحية

الناع!ن.المترفين

الاحداثفاذا،آثارهاالاوضاعهذهتنتحانجداوطبيعي

حتى،كلهالاستغراقفيهامستفرقالكاتبواذا،متداخلةمنشعبة

الافتقاء4عملإ!نبذلكغافلا،تانماتاوأهونهاالاحداثأيسرلصسجلانه

.صادقفنيابداعلاياللازمة

علىنكونحتىالاولافلعنالستاريرممأنء،وهكذا

علىاوناعلى...اوكازيرون):يصيحوالدلال،السوقبابعتبية

ندلفثم،مضضعلىنداءهدنسمع..!11عى...تريعلىدوي

نايريدقوادكل:ومرجهرجفياقوماقاذا،السوقدافلالى

فوادوكل،)ريحانة)اجديدةاالبنتباحضار4لنف!ىيسنظثر

دها.اجديراوحدهوأنه،المهمةلههـذهاهلغير؟نهمالاخرينمتهم

،واورطلعراكاىايتحولانويوشكوالخصامالجدالويستعر

سمتحفرالتيهيانهاعلىفىمهاعنواعلانهاكازيناتدخللولا

بعدثورتصاتهدأمرزوقةواذا،حلتفدالمثممكلةفاذا...البنت

اذاددكن.):صارخةالقوادينتحذرفطفقتالغيظمنشيءداخلهاان

.)13ص..شيتكمرواماتتسلوا

قدالجدلدةالبنتهيفها:بطيئابارداالثانيالمشهدويبدأ

تعه!دثمبمقدمهاترحبالجماعةهيوها،السوقملكوتدخلت

ارهـطبويفيداستفلالاحسهن!ست!عبدهالقواداىابرعايئ!ا

يستاثرحديمثبطاريءالجميعيشغلفجاة..المرجوةالافادةالسوق

فيتسرفنفهامرزوفةانحتى،((بلانشكارت))هو،باهتمامهم

المنتمهدويتخلا..معرفتهالىتشوقهمالاخرينمشاركةبهالترحيب

والاسهء!تمارالاستغلالمدىعنيكشفمباشرعابرسطحبماحواركله

مالا.ءملكانالمهموانما،ا)طارىءيكونمنموملفليس:معا

يرقابالناحيثاخارجااىافهفر،الخانقالس!وقجوءنونمل

اتزاما!اكالكادحةالبروليت،ريةالطبقاتعلىيطوفوهوالشاب

يحاورو5وها..وافه!ابؤسمنالرغمعلىالغيبيبايمانطهاذنة

محرضهـا"والكندرجيوالقهوحيوالمه.بغجيوالحلاقالبيقال))

!عتددفانماامرعلىدلتانوهـكط،واحدةتكونتكادبعبارات

يفه!ونها..اتناللغةاكتشافعنود*ده،هؤلاءنشضةاثقفاجهل

الارفامافةمممهضخدماجميعاهؤلاءيهدديهامضياهـووها؟لاويف

مجودةكامعات4ثابايكتة!ه!بينيا،المبلشرةكأالمادلمحةالمصو

،الديئيشه!تقدا""مفيهؤلاءدمءمندائماينطلقبل،!نماوجة

ءص!مهلاالتفييربانيؤمنتانراا!كادحمنليجصليكفيالااحادوكان

نعبباذونحن.ذلكفيللهشطنولا،ب!قهالواثقانالانشالا/

،الشىابلشحريضا!كادحينهؤلاءاشجابةمننعجبفانماهنا

اليقال،يقولكما،(26ص..تنطقعادتماالحالة)بانواقتناعهم

مشاعرهمتئيربالفاطللهتعرضاذوجههمييثوصواانننتظركنالاننا

وردالطبقيوعي!بتثويرلذلكيمهدأندونالعميقةالوجدابلآ

والاجتماعية.الافتصاديةاسبابهالىالبؤس

فجاةتفرفصصاخبةمظاهرةالجمعاليتحركفقديكنومهما

عنالسطحيحديثهوالا،وكازيناالشابالايبقولم،انطلقتكما

والانتهازية.الاستفلال

السموقداخلالىفنعود،وضجيجه؟صخبهالمشهدوينقضى

بحديثوتطرهـ"،بلانشبكارتعلاقانهاتوثقمرزوفةلنرىجديدمن

عنكثيرةايماءاتيتخلله،ارخيلسباقلمحيالرهانعنطويل

يتحركاندونالسوقتستهدفوكلها،وهناكهناتجرياعتداءات

يتولونالاجانبمناصدقاءهمبأنتامةثقةعلىولانهم،للدفاعاربابها

مناسب.-نعويضبدفعالسوقحمايةدائماوسيتولون

ضيفهامنمسمععلىمرزوقةالىنااللاالبنكييهيدخلفجاة

لما!ن،باسوقضفحادةازمةهنالك:سيئةاخباراالغالى

يثصيرانبودالمؤلفلعلسبهيثقونلاباتواالعملاءلانبالافلاسمهدد

ازمعةوكانتبلبنلنعصفتالتيالشهيرةالمصارفازمةالىهنا

مال!ة،سيولةازمةايضاوهنالك..-ممتهاوافلاسهانزابنك

أ..العملهما..وعصيانتمردوبوادر

تعيينمقترحابرلملانشكارتيتدخلهنا؟..العملما،اجل

ثم،السوفيفيموظفينالدفععنوالمضربينامثمردين((رؤوس))

تبسللبدأوهكذا.ا.ليرةالفبمئتياولياحساباالمصر!فييفتتح

فيالمعاونسةستارتحتالسوقعلىللسمطرةاًلاجنبيالرأسمال

الازمة.تفريع

فيالسوقداخلالىالتمردحركةلن!نقلان!وقعاكانثم

ضدعصيانحركةفيا!بنطتاتزعمكازينافاذا،الخامسالمث!هد

منوالبناتكازيمنابينا!خصاميحتدمانيلبثوما.الاس!نفلال

خلالهتكننمفعنيفااحتداماثافيفجهةمنوالرجالمرنوقةوبينج!

وصاول..ونخلخلهاترديهاحيثمنكاملاتكمففاالسوقاوضاع

و!صاوديئىهـ،لاو!كنه،كازينافتنهرهالتدخل"!لانشكارت))

هـونحسبمجموعاتخمسالىالمخ!تم!ينانقسامورقترحاالكلة

ق!واداتضممجموعةكلمتوزعينالمختصمونفهـيستجيب،ثيابهم

اللونحسبفانقمصامهم.مغزىذاتدلالةذلكوفي..وبنتاوتاجرا

كلوان،السوفىفيالداخلةالديني!ةالطوائفتعددالىيخئ!يبر

ومادةومستفلمستعر:اًلثلاثةالا-تغلالاركانلهاتتوافرطائفة

استفلال.

قضيهبرزتلقد...اًبدا.؟.حلتقدالمشهكلةأترى،ولكن

فىالخمسةالقوادونينحبأخيرا؟..محموعةكليمثلمن:اخرى

المعهودة((ابتطبيقات))والمداخلاتمنشلسالةبعدمجموعاتهمتثيل

.المتهاوناكخاذلنطامنافي

تبديكما،الاتهامويعنفالحواريتصاعدالاجتماعيقدوحين

كارت))يرقترحعندئذ،والاصراروالجراةالصلابةمنألواناكازينا

-امنصب!اىايصدهاانواعدا/نصنتقيلانمرزوقةعلى((بلانش

،)إ..ال!مادقالجمووريةرتيساستقالةبحكايةهذايذكرناالاأ

الاولا!لاعلىا!ستاريسدلثم،و"منعاباءبعدلمشيشتهفنبرضخ

:المحثدالج!هورفيمعيراخطاباتلقيومرزوقة

،صراحةوانا..مسؤوليصويتحولؤولالم!لازم..اخوانيا:مرزوقة

اخرابااجنبكم.انافيلتكشر.فوققدرةابموقكانتالازمةانوبقواكم

ولانكم.بتعرفوهمكلكمويالليالمشربنالويوصهلموكمبدهماللي

الااالامش!اكاهابيعرفماالليالمسووليةكلكماحملمبديبتعرفوهم

وهلىق..للخلاصعطيممشروعمحضرتلكمكنتاننمع..بيعانيها

!عبالعودةع!تلحوتصدواماائووبتمنى..ارتاحاسمحولي

.(53ص..ابدااستقالتي
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ماالموقفبتازمالاولافصاانتهىهل:هنانتساءلانولنا

ايمانااؤءنولكني،القارىءيظنهماادريلستأ..بانفراجه

المسرحيةازمةان،الواضحالمحددوهدفهالكتاتبلرؤيةتبعا،قاطعا

ناهذا-التوتربلغانبرعدوذلك،مرزوقةباس!تقالةانفرجتقد

يفترضكانهناومن..واتباعهاكازينابعصيانذروته-اصلاوجد

،اشخاصقضيةالقضيةدامتمامرزوؤةبسقوطالمسرحيةتنتهيان

فيتتمثلساذجةواهيةبطريقةيمطهاانالايابىالمؤافانغير

مرزوقةووعد،منصبهاالى.رزوقةباعادةبلانشكارتوعد:مظهرين

عف"شيثانسمعلم-للخلاصىعظيموبمشروعوالتفربالاصع

غيرمنقائماالتوتروابقاءبي!نافونخالكلههذاوفي،-بعدفيما

فني.مبررادنى

***

،"الزءراًن"ءنخمسةيمعلقصيربرمشهدالثانيالفصلويبدأ

حر!لآايمنخاليامباشراتقديمانفسهمنهمواحدكليقدمحيث

بالعملكافرونوهم،والشرالانتهازيةمثالهـهم:دراميصراعاو

لطاء..الهميجزلمنلخدمةمستعدونجمهعاوهم،وقيمتهالثريف

حينسيمالا،الحركةوحبةودالاؤتعالنحسانالا!انتمالكولا

ايغ!إ،مباشراتعريرفهـاونفسهبفاياتهمعرفابلانشكارتالمكان؟لمج

بةاتخريبوابىلفوبوالامرالاعمادوو،مشبوهة!رفلا!مهمروىركم

ارروقعلىسهطروقد،((بلانشكارت"يم!طيع،والان

روساهران،وا)وصوليينالانتهازيبنمنزمرةخدمتهفيوادخل

:..)57(صموقفهمحددا!بهبقول،المشكلة!يبرايه

تتطلىبوالم!رفة..المعرثةتتطلبالحياة-بلانشكارت)

انكم..سادليآنساتي.لتقريرايتطإبوالاخنت!يار..الاختيار

هذه..الفوضىامالاسهفلال..للهددكيانكمءصبرلتقريرمدعوون

..هيكمشلا..ثاختاروا..المث!كلةهي

:،وقتبهد1

وبرمس..هيكهافىماادنيإا..اخوانياوالدوراناللفليش

ث!و..الهيكجربتواوهلقالهيكحرب!توا..هيكوفيهاهيكفيها

بة.هيفىمثىلا..وهيكهيك!ضلكمرايكم

وقت)بمد1

الضمانءعالادعضفلال..الحاسمةالل!كلاتانهاسادقياآنساقبى

.(..العكسأوالخسرانمعافوضىامنافضل

اخربمنطقيدحضهو((برلانشكارت))منطقيرفضالشابواكن

58صاقوادينامخاكل(!يقول،للصراعإرامفامحورايخاقانمطولا

بر-نعمت!خيروناوانتو..؟رالاختمسؤولي!تتحملوااصءاروكم1.00

برلمورنإونحثا،ءصه.بتينبين،شرينبين..وا("وضىالاستفلال

..تئتحروااو3ستقيلواانكمبيذنخيركمراح

-قيخلراحياسنانحن..يعسصاونحن..شس!توااثتو

..(.مسقلكمهوياسكمانتوبس..مستقبلئا

ثاءباست،اجم*عايواثقا-طاباهذابلاغةمنالرفيوعلى

!ورهاءنمتتواى،الفادةء:صبالىمرزوقةءودةءلمى،كاريئا

..4ا:ديهوا،لملانمث!؟ارتلكذعلر!ورصتبنة،اصتحص!الأمورتدببير

نماءديدااستوالة!،،والاغراءالرفوةطرإقعن،الثلائةوينجح

اًاغ..واإه!ىاوواوكاايقالالسهوق!يالعاءبىن.فىجمينأكباء.ثار

زيينها،وتركل.هـهااعيدانبعدمجددااصوقاثيادبثاطإدبو

...وبطورتالاس!نفلالا-ا).بوتلوئت،كثيرةوجوهوهـلكفتفيرت

تهإودوصءت،الازدهاروذويحتى،وصءزةالشرةالا!بما،واكن

يستثبر،وبؤسهـاالحياةمرارةمنلثكوىااكادحةا،طبقات

الدائب.اللةكلىايض"بت!راثابنقمتها

ثاسجهت،عكويةم!اهرةانطلقتالاولالفصلفيلىحدلىوكما

اشاباعلىو!ضوا،الحراسلهاتصدىبثالسوقنحو

الملإهرةفرقواانوبعد،غربااوسعوهانبعدالشارعفيالقوهثم

وكبتهم.الناسسخطبتبديداغراضهااستنفدتالتيالساخطة

البكاءوتفالبالالمفيهةصرها،الملقىالشابالىكازيناوتنظر

فيدورهاكمارسالسوقالىتؤوبهيوها..امراتعتزمثم

البناتوهمساتهم،بؤوالآبهةغيرالثروةتكديسوثىالاخريناستفلال

البنكييهمنلتسخرانهاحتى..ميادىءاوقيمايالىملتفنةوغير

المشتبركره"ءدهـما،كونوبان،سفرهاجوازيعدبانفتقنعهنفسط

..باسمهاكله

قدوهي،إلتكييهمنسخرتفهي:وحيدةتسافروهكذا

اسيرةالبقاءتريدلاو!ب،بهرافهتهاالشاباقئاعفي،فشلت

.والمتكرةالمتجددةاستغلالهابفنونهذهفاقتاذالسوق

قد-انهبوهماذ،مطمثظالسوقفيغادرا"بلانشكارت"اما

يعقباتاسااثابايقنعلاهذاوهفهاًنفر..اوصاعهاركز

احدالسكانوضعانبعدخاءمة،فيهاومنالسوقبانهيارتامةثقة

نصائحهس!ماعءنالحميعاعرضانبعدوخاصة،موؤوتةقضبلة

يتضخم،القنبلةدقاتوصدىالنهائيالستاريسدلهنا..ايةالفا

كلرزوقة::!م!اطآذاننا!يمرنزالماالشابوصوت

الوقتابدا..ت!ميراحمش.ةمرذو!ةياتفهميني3رامش)

..ال!.معي..وؤتكيكونراحمافيهتفهميراح1اللبم

وصوحا(الموقوتةالقنبلةفيالساعةدقاتتزداد)

..اسم!..مرزوقةياالوقتتاخريفيكراحما

(الدقاتمنفيزداد)

الانساننبض..اًسمعي..مرزوثةياعليكجديدصوت

..اًسمعي-...اًسممعي..اًسمعي..جديديتنفسعمالليالمدعولش

.)88ص..اسمعوا

"**

مسنالهائلالثديتضحومنها،للمسرحيةعامةخلاصةتلك

لفني،االع!ملهذافيكعيرةملامحعلىظلالهاتعكسالتيالاحداث

تتماسك.لاتكادمبعثرةاشلاءحبلههـت

الذيالدرا!بماالصراعمحورتحديدثينحار!ونحن،لاوكيف

..أ!مسرحينصايبلونهيقوملا

وكللقهجمشعةمستغلةبرجوازيةطبقةطرفاهطبقيصراعاهو

سلمبيةاولاصحيحاذلكدكونفقد؟..بالسةكادحةبروليتارية

مجسرىفيءؤثرةفاعلةتكونانءنالكاملوغيابهاالاخيرةاطبقةا

وعقدها.الاحداث

اصبىواخرمحليرأسمححالفيهيتنازع،وطنبمعراعاهو

لولا،اصواباعنبعيداذلكيكونلاؤد؟..السوقعلىالمسبطرة

مطفشا.للثانى-راضباالاولوخضوعاطافانهاركأفيبهخ!هاالتزاوج

يحاولحيث،واحدةطبقةا!اتنت!اجبالبينصراعاهو

تمردتلماذاوالا،ربما؟..الامورمقاليدعلىالسبطرةجيلكل

إ..ثانعةراةصيةالسوقحظهرةا(ك!آبتئمكازشا

كذلك،العامالصميدعلىامراعا"حورتحديد!ينحاروكها

ت!اما.نفتقدهلطئابل،افسخصياتءمعيدعلىتحديدهالينحار

داخلى،صراًعاييحص!ونلااسرحهلأف!الرئيسيونللافخاص

ا!راداا!ردوا!دناعمونهاد!نهمبل،ذفسيتوترباييمرونولا

ثجاءوا،ال!ارجيةبالملامحبرهمتصوىا9اكا-لباواكتفى،نموذجيما

تهثللاباهتةرموزاوجاءوا،تصرالاتهموفبىس!لوكهمفيسطحيين

ن!ذيرونفىهم:اتادةااهـا.أفياءساعا"4وتناؤفاتهخصبفيمانالاف

لهم!درماالا.لدركونولا،الاحجاماوالتردديرعوقونلادائما

مرزوقة،1بعيئهثريقهـياواًلاثمالشري!تجمم!دوهكذا..ادراكه

الخيريتمعلكما،(اًلخ..القوادون،بلانشكارت،؟لبنكييه

غيرمنالخ(..القهوجى،الشحباب)الاخرإقالفر!يوالةضيلة
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..الفريقينمنأيفوسؤ!ماااخيرواالشريت!اخلان

برو!-نيمشوام،العاص!ةالازمةمنالرءمعلى،لالا!مرزوقة

واثقةبقبهتوانما،اخوفواالقلقنف!*هاالىنجسربأوام،ضعفاو

.وآف!راقتامة.دهاوالهاللحظاتاحلكفيحتر،ا"الاءرتاحة

ابلث-ال!مخصيةامإ..بلانتدوكارتالبنكييهامروكذلث

-خطراذلكمناؤلفهي-ذاتلاؤكالاووههت!الا،لا"ل،فةكأفتثخ!قى

.راز"2ءنبرةالمه،ا*اتبابلسانالنا؟فة!لافيدل

اوضى،عؤ،زمأ-احاقد..وصهودهـاسلإء.."ار"-متلمزماوابر

ىؤاودؤع،--هاوتنميناث-فء-ةاهذه)تطويرنادرةفىرء.ةالسوق

حيزالىاجردةاالنظرياتصزمنالاذتقالاي،اـلبءعياءمههارها

يماتاحقا،وااصيلةثوريةقىرؤ)ت!ككانتلوهذا-اورهايااجقالتط

ايازء!جعلتهالخا!لأاماتباروية.انغير-واعياءاهي!امار!""ا

انكانادريواست..الافظىالتحريضنطاقتتعدىلا"ضيق!حدودا

واًلمر!.لأ،انض،،لاادعياءمن3النمطهذاادانةبقه-!مت!داذاكفهل

تلس؟المرهـقنضعب،1و--!اثالاصافمهمت،لم.برد؟روويراذ)كجاءام

.واقواهالوضوحاشدواضءناصلبيةوااجموداكانوان،ادري

هينى4فلردودعلىالسإبدوراقةصارمنا!رد.بىيئواي

يهتبردامم"فاعلملأاير،ببا؟ونانفيهيفترضكانله!.؟.يسه-رة

،ذامواكن..ثوريرةطاءعة-الاقلءلمىالمؤاف،رعتبرهاو-نفسه4

وف-امبةبة?وينينؤ*انتاارر،وقفيءظاهرتانقامتلقد.؟.حدث

4داثرلا.؟.اشابافاين..ظكازي4فتزعمتايضاغاضبعصيىان

كازيفا"ع11*عإطفاوالا،الرنانةالجوفاءالهبإراتالاا"هم،اطلاقا

على"مو"ن،والادراكاوعياعلىاطص"يناالناسؤدرةفيكهولث

.لونحركاوةاضالانت

ننيجةءته-بئهىا.15و،اصدفةااهـدةواثماباسهلمبيئوليىت

تحدير-دءنوعجؤه-بالحريالكازبرويةاوساضبمابرهبئالرويته

برأىإمطعاني-.ص!لبملاتائه-،ئرفهـو..صراًصةاسوفىامنموقفه

لمص(ا-ويرتهإ:!يرفة."افتارة..عدمهاوالممىوقوجودضرورة!ي

:-562ر:اكازيمعجوارهمنتكشفكمااهازوا

...اور!اشوابر،لارضمربوكلمثرا-وقاا(1ط؟كهف-باثطا)

والربحمغامرةثيهالت*إرة..ا!لاليناو؟معازبا.لنابهزاجمربوط

حظ.

.نغيروفيظ)و-ين!اكافي

فب4عايرثبنالليحيإة.بةله.وفىبيضللمحيرنامهما-االظب

(..طةءغإولبننض

ى!العيبوانما،فيهاعيبلاوان،برضرورتهايقراخرىوتارة

-عليها:الق!يمين

بت!وفواماكأنهم..اصبعكمبرخبالؤ*-بواصاج-اشابا)

ده.يربكرا..ا!ءثءرةابالمشاكلتلتهواحاج..الس!وقمبركبكيف

ءجبورةاًللب..افيبنا3ءث-كاةمنواكبرواحدةكازير:(مناكعرفبه

..نصيبكماًخذتو..نكل--ببكفيئ..-يبوالنهالحفعلىآعتمد

ءصيركم..واةءحكم?عيرصار..وبينناببينكمآع،يثرفيءاطالما

ترفوالازمء-وا4قإلازم..اته،هـوبقالازم..بمصيرنمامربوطمثى

.(52ص..بةانوهنب!ح

وأى.؟.نهإه"ؤيف..صريحظاهر،ظؤضازاءؤحناذن

.؟.الكاتبرويةعنآهجميرااصدقفين9المو

ء-لمىالاصابةءفنناحكازيناسءصيةدراد.لأفييكونقد

:امبراناث.خصبءاهذهييا:ظرا.ولم!تء،واًهم..هذهتمطرلا-ضا

حيسثمنالتزام،1وثانيهـ14،تصوبررهاؤيلؤافااةءطراباواهما

.لسموقاعلى.نةالمهياطبقةاإبيواوجيةاالمبدأ

الرد!ي!عيالتئاقضذلكعليهفبدلالته.ويرفيالاضطراني؟2اما

،الاستفلالمعى4تفقلاكبيئساذجةاولاتبدوفهي:كازبناسماتفي

بدلىالاستضمالآرول(اهـلميمالنطقا*لمم!انطقت!حمصنلابل

تس!-:متمردةوقا،دةقانونيةمشرءقىالى!تحولثم،)الالستغلال

نفاذ..وادراكضنكاملبوعيفيبيءحديثاالديموقرا؟يةعنالحديثفي

اشخصيسةاتطورتلقد.؟.هذافيغصاضةواي:هناقىئلورب

وباحتكاكها،الاحداثمعالمستمربتفاولهاوخصالصها؟ءداركهاونمت

كازر%صنكولولامقنعةمقبولةتكونقدحجةوهي..بالشابالمباشر

"ساروحيث،اخبلءواالسذاجةءنالمعهودةلى-يرتهاالىوعودتها

طرر-قغيحرطر،قىئمةكانانودووقىباس!نفرابمتلهفةالشاب

اطبقيتاانتمائهابحكمجداوطبيعيا!واقعهذلككانوان-تفلالالاله

..الناسيعيشوالازمكيفطيب-كازينا)

..تانيباسلوب..ثانيةبطريقة-الشاب

.(61ص؟..تانبمااسوبفي-كازينا

ءلمىالمهيمثةاطبقةاايد!واوجيةالمبدأصثمنكازيناالتزامواما

مرموقةءكانةلكازيناكانلقد..قولاتأكيداها3سلوفببؤكدها&ءوق

لاسبإبواكنها..الاولىالمسرحهلأبداياتمنيت!ضحكمااسوقافي

ؤ-ه،فات!.لمةعصبانحركةتتزء!-ت!ااكاتبايسهتاذ-نر!لها

...الاستغلالفياسالي!بهاتجديدمزء.لأحطيرة5االىآؤوبفجاة

برفقتعاماهاةهى:وراءهاومنمرزو؟كأعنهاؤسكتلماذاالريوررمت

دئمى،،تائبة./موداذوعطف!؟حنوقستقبل!او!كب،تتهرداذواناة

اطبربربئفياالقار"ثمعليهاورضبااحراسىا!تأءرالث"اببكلماتتضيق

الظولىتخشىبحيثبلهاءمرزوؤلأأترى؟..وركلاضرباعاولى(نبعد

ذءواحدةكازينإانكلهالادراكتدرككلاكرة-راهـ!أم؟الفعلمناكثر

حظيرتهااىا-!ماوووبانبدلاتمردتاوجمحتم،ها،امطصعا

لازالارجح!وا)ثانيا؟هلمالالاصانال!ناغلب؟..مشغفرةنادء"

إواوء-ت!اإبىوااطبقياانإمللهلحبحكمفكازينا..ت!صنعمادعرفمرزوالة

وأ،ووجودهاالسصوقكي،نتهدديورإلأنظرإقىفلمكلاالبرجوازقي

بقىلههلمتؤمهـما!(ومن،:!اعالنقدءيابببلا"قدمانطبعتممت

ضمنرواننغيببرالاء.لملاحالانتدولا!ارروقزؤهنلاضصا!-:اا!(ؤ

.ةلمصدداطرهاا

وبراهمب?بطالبةفياوكاز..ثائرةا-متوءصلةيناكاز،اذن

بالعى-وقايمانهاداموما..اج!ن!هاعبلأالأومحدايورةداعهلأوليست

ىؤتعورانفي؟(سولا،ؤليلملاتعهثانويباسؤللأ،متي!ئازإبتا

.والده4وبرفبىادللااطفلايثوركمامرزوؤقىوجه

ذفيعلىيدل،ةطالألىأتوصاهاكماكازينافخصيةملامحهيتاك

،.والاشفاقالم!قيءلمؤهطظ-01العارب!ء+ء.،!-أ/!لم،71الاا!اتهاطةء

ايديواوجياهىكازيناارربرولوجيةاندزء!انلانف!":ائبطحولذا

تبرياصلاحية4روإوهي،رؤبتههـءاافكرابئارو.لتطوان،الكاتب

وبرور!يالمشهكلةترىولا،السوقعلىالمهيمبيئالقادةفىلميبا

"هز.اطلاقاتقدميةوغمرء"ءلمةقىهةطؤنعدها4كلاكاذو.ذا"،51ام!"وفىا

نعثها.التيالموضهوعءلأ)ربخبةاباالظروفالأار

شكلأالفئيعيلاعلىهذها*اتبارويةتنعكسانالطبييم/ومن

اشخصياتايرصوفىم*اسىأالانهاهذمنجاذباينارأوقد.."ضموناو

ثافىةكونانلهاارلداتىاابامث!2اشهخ!يةسيمالا،الرئيسية

باللف!ا):ةصالءنتقنعسلبيةمت!حاذا"فجاءت،ماركسيلأطليصلأ

والرضوءاهروبباالعهلمنوترضى،ازاهر!اواثعارالبراق

التاريخي!ة،الحنه*ةهوواه؟(ملا)ئفس؟منياثم،ا)واؤعالملامر

طوباوب-لأتاربخيةبهدريةادئاالغييةاقدربةا--تبدلوكانها

وقناعتهصاايمانهاومعللة.،اجباناسهاوكهامبررةالههاترتاححالمة

كازينل.اليامثلةااصضيرةاالبرجوازقي"ءوتعاطةها

رسمؤيالقاصرةالاصنظإلاحيةالروي4هذهتئعكسكذلك

ا؟



يسوؤهقطيعجرد5ثهي..اطبقيةااهميتههاعلىالثانويةالشخصيات

يعىااوجبركرانغيرءنالمحتومقموهالىالمترفينالهادةمنقوم

بهايتكرمساخرةاشفاقنظرة"ستحقوهي..متمرداثائراءيهباو

والعطمة.والتعا"الاستعلاءضروبشتىمظراعليهاالشاب

***

،كذاكمسرحيةسخصياتتصويرهفيالكاتبرؤيةانعكستوكما

هـلىتغلينالمسهيكا!المتكاثرةا؟افهةااحداثهافبىارؤيخةتنهكس

جزئبباترونعداهمايستقطبمحورياحدثايختارلافهو..اكادحينا

ء-نونفرجثم،اموترواالتأزمذروةالىميدرجاويتطور،متباينة

واحدئي،تونعيرممهانيريدوانما،حاسموانقلابجذريتفير

شامىللأعرضال-وقا!ساوىءبعرض،الطخلإنالنظامابناءمن

الغافلينتنب!فيواملا،الض.جرةنفسمهعنترويحا،وسطحياعابرا

يستورءوهكذا..الاوانفواتقبلالامريتداركواكياربابهامن

والتهكمالسخريةالىمبلمهيث!بعوان،ناحيةمنالسوويع!نان

معمتوافقةالمسرحيةنهايةتاقطوهكذا..ثانيةناحيةمنوالعبث

وقد:الرو/"هذهءعمنطقياابقاتطاومتطابقة،الاولالفصلنهاية

احفمدااىااشىارةذلكوفي-موقوتةقنبلةكان51ااحدوةء

الممستقبلنذيرالىمشيرامرزوقةيصاورااشابهووها،-المكبوت

واصصاباتلملاحالاصلان،بخرالاستهاواتطوقامنءحنرا،الكامن

حقيقية.كارثةالىاعابثةايةالفوضواتواستحا،ث!؟كل!مصدوالا

؟المحوريالحدثهوما:مجددااكاتبانسالثم

مفاضبا..ساخطا/اكاتبايجيبقد،العمو!4السوقازمةانه

الازملأ؟سببوما

..ضفلالالاسغبرشيءولاالاسدتغلال

فكل..وتحديدادقةاك!ثرؤولاننتظرزلناما،ولكن،حسنا

الاؤخاعقدرةتوا!كوكبولء..انساناتقنعلاغ!ال!ةعامةالفاظهذا

بحيىثاحدثاءناشخصبإتامالانفهالمسرحيلآطوالنصونحن

منطآهلأث!ب!وتئمب،مامعاالطرؤينظورجدايةعلمركةببخهماتنشالا

المرحيةال!ركةوضعفايفماالا!اعكدرةتملكوكبف.؟بةمبررة

وءكليى-لأنف!لأفياغراؤث-االىالداتبيحطربحيث،صريحببئن

لءثاؤبادابظوملما،الينالللاتسربكلماتاثيرهايتلاسسىخطابي*

فدرةتملكوكيف؟..لورطةاهذهمنباللاصخلاباملوداخلنا

-*ادإنةء؟تافرة"تباص-وطنجتهعطزمناالاحداثوتشتتكذلكالاؤناع

يرمتلكلاكل"ذاكان،اًجل.؟.واحدةيهمركزوؤرةحولتتلمورلا

ص-داؤضغاضااطارااسوقااز"ةتيقىولذاك،الاؤاععلىقررة

ومنادوب!-!مالرواةالا?بمنلضف!ءأكلفبهنرثسبرانيسمح

متتابع-"منفصلةاوحاتف*لالممرحيلأتتخذهئاومن...الملونة

نق!لأحولتلتقيلاولكمنها،ذاتهافيجذابة"بمونود،اتة!كيفما

كأتقد!فكرةوتئمي"حدداواضمحأهدوأتخدمبح!بمثواحدةيةاساس

..والايدوولوجبلأا!ض!ون

ا)كاتب4لرؤومبلأصبخنتيحجةهووانما،ءسضخرباذلكولبس

يعهثانيجب4واكأ،ا-ءوقاوصود!بدئيايقرو،و:الاصلاحبلآ

براربابيمجنانيجبكط،افايرقىاءنيئابرل8واوصالصاعبثايلهوو

اىاءر*ي!تها!تقاركانهظومن،وخصثومكريعاب!"موان،اسو؟،ا

11،ما،ا-ما!ءراا/لملاغهـابفرورةجم!منجديةقضيةاوتقدميةقلأرةاي

يتصروءا)ض.اهئاومن..الرمديرلأودوموضتهاارروقءنالدثاعالا

في-ر،واسشريرلةوااًلاثارةعناصرمنكلهكنودراكبرحث!دالىهمه

.الهءادقالاصلالةنوياالضروريةالانتقاءرعصليةعابىء

اط،رؤ".واالعر،لم!قةدالفمماالوانكليعرضفهو

.صمي!عااقا.مةابالمؤسسىاتبخروهو

وا!ف!زالاإماعهـنبنصيبهما-ياسةوااحكمارجاليخصوهو

.والكلماتالخرات!يوالتقكد

اخفية.واالطاهرةالاستفلالظاهربكليعبروهو

يهاجم"وتارة،يدينتارة:كلهاالطبقاتعلىاتهاملالهيوزعوهو

..يعانجتوتارة

منهوكا.مرهقاكلهذاكمنيؤوبثم

..وصمالياةنه،و!مظوط،1المسزحيئتفككذلكينتجانوطبيعي

الم!مرح!ةمونءةءنا-"قيشطاوهذاا)تغككذاك!بمانجداوطبيعبما

الطبقية.إواوبريةواهدا!ع"اخااالكاتبرويةوليدهوالذيالاصلاحبى

التبريرغهابؤب!اءا(قىاالاصلاحيةلكاتبارويةتنعكسكذاك

أعيتفمءرزوقةاـتا!عضعااقد:المسرحيةحوادثمناكفبرالمئطقي

فلماذا..ثانيا7ءاتاراةازمأولاا(تمرداتالبئاتبضغطمنصبهاالى

؟..الرضىهذاثمالننمردذاكحدث

إ..المط!اصمتاالاجوابلا

ثم،تلقائياتمهرؤوانرمإلآعئمظاهرةفياكادحونا"حركولقد

!؟وكيف؟هذاحدثفلماذا..والتفرقالتظاهرعاودوا

إ..اخرىمرةالصمت

ت!ساندون!االاست!:ا?:!-يمكنالا،الشابوشخصية

..ا!!ر3.1،بلى..؟خطيرااوكبيراشيخا4المسرحي

!هو،الاء*لملاحيالانعلأاس!هذامنكذلكالحواريسهلممولا

يتراءىكط،والتءهـفيالاؤ؟!الطابعءلميهيغلبصيناصاخبصمارخ

حيناسطحيمبشر.وهو.الكادحينالناسمعاالثمابءحاوراتمن

وهو..انفسهماكأهلأا((الزءراًن))حديثذ)كعلىيدل..آخر

والفضب.!لغثيانمثيرةخطابةثعظب"بنضمة!نض-حالعهومعلى

*كللا

همااهدمواالسخريةانقلناحي!ثانطلاقناضقطةالىنعودثم

وجسث،عنهالتعبيريرحاولماكلو!ما،الكاتبيبتضهءاكل

هنل:ؤيتهاتربنعب!!ا--طؤلاتجملةطر!"،

نفهمها؟وكيمف.؟.هذهدعواهقنصدهل

؟..ويلهوير-خرانيريدوبطذا،يهـدمانيريدماذاثم

وجهةتخالفن!روصهةمنو)كن،دعواهنصدقاننااكاقع

علىن،.بء.خويء"كانتوان،حظيسخرانيريبفهو..نظره

الادهـ،ءهذا،اجذاباالمتماوجبادعائهخدعالذيالفافلجم،وره

واليافطات،ارنانةاالماركحسصلأ،راتالشعءن2ماراعلى-(فحليالقالم

وبان،وفاضلفثر،النظامبأناحقيقيااكاتبااقتنلععلى-الخلابرة

علمىالمهي!ين،مقدراتهعلىالمسبطرينالقادةفيبالعي!لالهيب

الخلاقة.طاؤ،ته

رة-صاد!الحتئان!ويصجهل!وهوا*ن،وملايلهوانير؟دوهو

اثكوكواثارةزءزتهاقيلااء،لتداءيا،يان4هدموضرورةا)نظام

حولهاملتسىاؤلاتوا

الاطاحةعلىيقتصرهدء4والكن،وا"ازؤصدقاير!دمانيرإبوهو

مسؤوليةحملعنعاجزةفياتتلطلوبادورهاادتقدخا،يةبرووسى

بينوثظن..والانهارالتصدعمنوصيانتهال!كلعاىال!فاظ

.اءقدءىاااثورياالبناءوبكليناعاتباالمداعبا)،دم

هووانما،ظالمااتجئهكلهذلكولبس،.ستغرباكلهذلكوليس

ثوريةنظريةتقدبرمعلىتقوىلابرصوازيةلرؤيرةاحتميةاليخيجةا

منفتقنع،افضل!ةقيلنحوالكادحبنخطىتقودكاشفةروننكامالة

بقائه،علىشحرصبل،المبدا-سرلاباهونلأاصلاحعيةبدعوةانضالا

--.جزئيةوقشورؤف"إ؟الىوالجهـودالاذهانفي!وصرفو*-،د

الع!لعلىالابديولوجقالااصزامهـثاانعكسكي!فراي!اوود

متبماعدةنتوالىلوحاتعنعبارةالمسرحيلأفاذا،ومضصمونافكلاالفني

واذا..وت!يهاخداعابعضهاجانباىاوضعتوئن!منفه*الآ

-2؟-



يتعمقاندونالسيثاتبنشريكتفي،تقدميغيما!للأحيا!صهوق

مستقبليهرؤيةتقدإمعناءذاتهيركلفانودون،وجذورهااورعبابها

الخبدالىتتوقمعذبةنفوسفيوالحيرةلظلمةوااليماستبدد

مهين.شقاءمنةاقوالانغ

الكاتبيكيلهوالتقريظالمديحطوفانالحقيقةهذهمنيغيرولا

البشر:من)ونينيضمزالماالذيالجمهورهذا،وصهورهللمسرح

مصدرعني!بحثونقلنطلقوااثراءاا-ورمهما'تينالصئمون.المتروون

ا!نغمالمناكتمفواالذيناثرثاروناوالمثقفون،والمتهقيالذةصديد

مقاهيجنباتعلىونها3يلوفخمةمنمقةوالفاظبرافةبشعارات

يخدقلاالمديرحفيالافراطانذلك..الحمراءث،رعفيالارصغة

افنىاالهملعلىصيضفيالاالناسعواطفتملقانكما،ؤ:ياءملا

رالمثلالجما)يالاعلىالمثليتحدصينذلكيتموانما،تقالميامضمونا

تحقيقه.فياكاتبناينجحلمشيءوهو،الماركسالاعلى

لا،جماهيريفنالمسرحانعلىاكاتبانوافقكأ؟انونحن

مقدمت4فيقولصيثنتائحمناليهانتىلمحيصانوافقهانورضطيم

:6ص

ولفاعليته،مباشرةجمهـورهمواصهةعلىلقرر؟4المسرح)

منهنجعلوحتى.ا)فنونجميععلىيتصدرانيجب،الهظيمة

مت!ثرا،مهيجاءشيرا،عنيفانجعلهانيجب،نرجوهاالتيالغاية

كلمناقديمةاثيابهكلمننعريهانيجب.ل-همكانافذا،ومؤثرا

افرورية.االصد!4عنيفصلهما

ءلمىيحافظانشرط،اخلاؤبالاليهن،فظاليكن،خاو!ا-كن

)بداوانلموؤفيتحهزاًن.ا"اعااؤلبفىالث!الباوتحركهتاثيره

.الواؤء"ناانطلاؤ،موقفاي،الموقفهذا

ورصيةتب3اانفبلت،ووذاالم!مرحيموقفيمعوانسجاما

.لاهصرحبيروتلمحترف"ببضعلىبلانشكارت"

ا"صور!،.اناحبءتكما،ا"!بةوابننداتاوكازيون،اوكازيون

،ا!س!53-االنظامب،دالااهوالمحترفلياتاحهالعبة.نعم،لعبة

هـثه5.لتواو،احريةاواجقديرر"خريرضيوأطلقيت،ببىا)نطام

حتىببروتعرقته!سحيصمهورايوالىأص"دا/وهذاالسخريرلأ

.(..الان

..؟!حاقدةلصلأءجرديغدولاالامر،اذن

مو!فالىذتطلعدل،لاعبلءوففانريدلانحنولكتا،حسنا

نابالم!م!ول،الانطلاقنقطةتقعأينالمهماهـسو..وصادقجاد

اعاناةاومدىالمنيااله-دقمدىعنبمرارةنتساءلولذا..تنتهـكط

اذا"هماواللهىوا)مب!ثيقصدكاتبعنداوجدان!يةواالم!عورولأ

كذلك..؟')"مسرحببروتمحترف!دإ،1ءطميلألرغبةا!ةجابةو

كادحجمهورأهو:كاؤابهيتباهىالذيا)جههورلونعننتساءل

اقبلناء!مضرفبر!ورهوبل،لا؟..والثورةاضفيبرافكرةبورقه

امس!رةخصصااءدتاتيا4وبهسرحصضوبهالكاتبمعويع.ثيلهو

لاهية.

اوهاء4يدعوان،4تيخففانا!كاتبمننرجوقنحن،وبعد

!اف!،ومءوفل!جهفيسعيدالب--5راطببةواحلاء"ا!رة

،وال!دمالسحر/"فينجحقدوكونفربها...ا)ضبيلبجم!وره

علىإه"تويناضجاؤنياءملالنايقدمأناليكلهافشلالالمفولكنه

صمه!ورمناوسخر،هدمءااولمسرحيتههرم)علهبل..ثدم!

..نفس!4الىعزيردزعليهءال

رهـيةالمأو،ان،حالماخلاؤ!موقفمناكثرالمطاوبانذلك

تملكلاعقولفيحشراتحشرعباراتاوترفعشعاراتكونهامنأعمق

مدلولمها.ا-؟يعابعلىالقدرة

دغمانسعدالدين

!ي!ميمي5!هههـههكا!هـهـه

الاسيويالافريقيللادبلوتسجائزة

7191لعام

الافريقيينللكتابالافريقيالدائمالمكتبيعلن

الافريهة-للادبلألوتسجائزةمسابقةعنالاسيويىن

التالية:الفروعفييوذلكالادبيةالاعمالفضلالاسيويلا

قصيدة25عنيقللاديوان:الشعر-ا

قصولثلاثة!ن:المسرحية-؟

كلمةالف03عنتقللا:الرواية-3

العلاثة:الؤ،عمنفرعلكلالجائزةقيمة

وميداليةتقديروشهادةاسترلينيجنيه.05

الادبيةمةالقصوبجانبالمقدمةالاعمالتكونانيشترط

وانلعصرناضوعيالموالواقعتعكسانفيعةالروالفنبة

اشكالمنشكلايضدنضاليةمواقفعنتعبر

.وضدبةالاجتماعيوالطلموالعنصريةالقوميةالتفرقة

ا--ياالاعمالوكذلكاستعماريقغلغلاوعدواناي

افضل.حياةنحوالشعوبامانيعنت!عبر

وهي:ارسمميةااللغاتباحدىالاعمالتقدم

الممليهكنلمواذازسميةوالفر.يةوالانجليز.العربية

تقدمانفينبغإب،الثلاثلسم!4الراللغاتباحدىبىصكضو

الثلاثاللخاتباحدىلهكاملةترجمة

نصالمقشطفاتترجمةاو،المصدمالادبيللعململخصاو

الضورادكبارمناثفنبقامنقديتحليلاو!ماالادبالعهل

.الاولءلى

وطنفيالكت،باتحادالىبر--خ،منالاعمالتقدم

هذهاله!خة،مثلوجودعدمحالةفيوللجائزةالمتقدم

الى:الاءمالترلصل

شارع4.1الاسيويينالافريقيين،بللكتالدائمالمكتب

..م.عج-لقاهرةباالعينىقصر

7191،يونيو.3الا!اللتمقديمموع!آخر
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