
ف!فولث!اااشدتنعاطأ

واللإنانيبنال!ور!بعنالكضابافح!ادايبيان

:اسادةامنءؤلفسوري!امبمالعربالكتاباتعادمنوفدقام

دى،روقجلال،!دوت!بمااجورج،رفعيغ!ن،اسماعيلصدفي

محيالدين،عصيد!ل!مة،الهيسىانسليم،تامرزكريا،المثريف

حضروور،دعوتهعلىبناءاللبناب-نالكصاباتحادبزيارة،صبحي

ادريس،!،ءل:اسادةااالادءنكل!ا!لبناكطالالحادمنالابخناع

ا(بستانن،ادوار،مروةحسين،سعدابواحمد،1بعلبكيمنير

عاصي.ومبنئطل،دكروبابراهيم

ناالمقررمنكانافياالهربللادباءالعاماووتمرموضهوعاثير

فيالخريفموعدهيكونانوا!ترحبسوريالعربياالقررفييقد

دبموالمهنسةالعملصةب!الجوانبالعنايةضرورةوبحثت،القادم

الوطنفبمالثقاقصةبالوحدةيتهلمق"اسيص،لاالمؤتمرووااجتماعات

بحقوقالم!علفةاتاكمثرير5وتوحيد،العربيالكتابونشر،العربي

...الخوالنشرالتاليف

ءقدالذيالمبدئيللالفاقالصمشقىاً!خطواتننفيذالمجتمعونواقر

اتخصذثم،المافينكيسانثص،رخلالدمثمصقىفيالاتحادينبين

التاليه:الغراراتالمجتمعون

خلابى4ندرساثالراربعةللالالحادينبناقاءاجراء-ا

م!دد.موةصوعفيمث!تركةندوةوت!قامالاتحاديئبيناكعاونقضايا

اًلاسيوعخلالدورقفيالاولىاررتوكةالندوةنكونس2

.القادمابشهرمنالاخير

الةالي:الموضوعاكدوةتعالع-3

يمكنحداياهـى:المعاصراعربياالادبقياجديدوا؟لقديم"

نطاقكل،محافرتقليديوادب،طلصءكط.لقدصيادبعىالحديث

يمكنوهل،الادبهنمنكلسماتهيوما،المعا!رالعربيالادب

((.العبربيالاديبلمصتقبلةمعينملاءحتعديد

خمسةاتحادكليرختارءالادبمنعشرةالندوةفييشرلص-،

ويتولىالمحاضراتا)قاءانحادكلمناثنلنيتولىانعلى،منهم

وفائعها.وتسجلمغلقةاندوةاوتكون،مناقشنتهاالباقون

وسارصل،بشتىاندوةاوقالعبرنفنرالمضيفالافحاديتصرف-5

الاصتعماراتا"ا،واحدةلمرةالصت!مارهافيالحقوله،الاعلام

ريعها.فيحقوقكروةالاصحابفيكصونالاخرى

قبلالابحاث"قديرمويتمدآباواخرقيالندوةموعديكون-6

.الاؤلعلىالنطوةعقدمناسبوعين

ا&فانيصبئاالكتابالحادسورهـ(فيالعرباحظبا!اد

لبنانفيا!نشروفع

مأدبتهالماض!يمااحزيران17روساءلبنانفيالناثرسناتحاداقام

والمعنبنالادبراعمنوعددااتناشرينج!!عضمتاالتيا!"نوية

رلبممىطنبرهعبهببمالا!ظذاحفةافينحدثوفد.ابالقىبشوون

:قالورماولان،لف،نفيانرثصرلوضءف!برصزالناثريناتحلد

النلشرإصنمادبةفينلتقيانغبرمنسنواتاربعمفتلقد

،ر.لعديدةاحداثالكتابأمعافيظهرتالمدةهذهوخلال6السنوية

اعلنتحيئ،الاسيرةهاديرفيالاوفكومنكمةقررتهمااهمها

صنص

بىلزسال!بضادب!سللواا

لكثابا))كلمةالاونس!ووانخذت،للكتابدولبلاعا"ش7291!ام

.القادملاعلمشعارا"للجميع

مراعاةمع،طلبةالط.لشعجيماكطايدر51،ماموضموعانطةمقدم!وفي

.الكتابانتاجوازءابر،،وننميةء،دةابقراءةاكتترحقوق

شصورعننالئصىءباه*ت،بالاوفءكواهتم-،مأن!يريبولا

هيؤما)يتسادىو"،اثقافةانشرفيالاداةهذهبهميةاعضائ!ا-

،الثقافةلنشرمتعددةوس.لأنلهصورمنبرغموبا.انشعوبتحضير

واقلمها.نغقة،وهووانجحهاالوسائلهذهابس!زالا"انكتابفان

فهومادر،لمالعافبماوالانماءا)تطورعمليةعماد،ذلكاجلمن

ورمختلفالناس؟محجميع،دالمتجديد،فيوالاتصالاضنقلاعلى

رص،نء،؟م-ا،المهمةهذهاداءعظالكتابتوففاذااما.اببيئات

"صنوزنءجرديرءهـ:5!لمنه،محتواهفبمجذابا،ش"كلهفيانيقا

خيراهثه!،ذاكبعدحجراييكون،مظلممستودعفي،ايتاالورق

صالهثمرباسنواتاخلالالعالمؤكااكتاباصاعةوتطورت

لص--راكت!اباؤرإفق،ا)طباءةتطوربفضل،كصيراتطورا،الاخيرة

فيالعالم،ا!قراءةيورسنونالذينعددتضاعفوبص:،.تقدمه!!ا!هلمم

زالالانتاحوما،نفسهاالمدةؤيمراتتلاثطعديتكلالكنابانتاجكان

.الفراءةءا)ميدخلوناذ.بنااك،سحا?ليلبيتهظعدهيتابء

ءتتائلا:لمللاء"ينلناشرااتحادرئصروابعو

كله؟هذامناللبنلنيالكثابايرصنيقفو)كن

يعرفونهاكلهما:،شرونما،اخاءصةاالمهنةءشكلاتعىآنحدثان

لضيوفنااوضحابىبهـانانما.رالكثالثكبماءم!اعبهامئانون4إو

صوله.بمنالا:نانبمالكتابءلم!فقيالكرام

نءنسخوعدد،اوينءةعددءامكلبزداد("ت،نؤ/فيبا*ظاان

.سعمالةهـناكثرسهويانصدرا&ياكتبابلغت،حتىعنوانل3

علىصالاحصاءاجريناواًذا.يومكل"قرييتب3ثلاتقىاي،!ص!ب

الفء-لئةلكلؤ-كلىون،،الاوصتكومنظمةت!بم.ل!-ااءكم!ااا)طرإفة

،ا)ممكانل!ددبانس:"هاللرقمو!و،اكتابوتلانونستةشخص

الاحصائةالاونمى"*ونشرةتقولهب!ااشسب"اهذهؤلررظاذاوخاصة

ث"خص،افاما!ةأكلكتبخمسةبمؤت،البارانانتهلمنعندما

دبل---يئتر،صااكتبامنز-ءبةاعلى-ايضاالنمئرةتقولسوهذه

آسلآ.قارةفي

يردفعمنو،الاحصاءاتهذهيصحرونالاوف*وفبمءهثلموناينفا

-لآبالنسبا!ا)مفي"كتبالمنتجةا)دولءفد!ةالىببضاناسم

.السكانلعدد

ا)كتابفياءوىاشأنإؤملتصكقءكلأصربمدداانغير

نمزاللاكناوان.وتخمصطودقةورصات"ءمؤ-ازادلقد؟11ئافيا

"-ن3:جراؤ-صم،انذا!ك.اعوالابالاء.،لىكأ.منكلزيرءالى!ح

-ادةاع!اخروورم،،الابرتبهقيالم!اتاهـنمترجملبت،نؤيالانتاج

ابناني!ة.غيبربئقلاممكتوبثالثاو!--ها،قديملتراث

"ؤلف!ا"تمنب"،اكتباجارةفيفريدةبظاهرةلص(نو،تسم

!والنانترون)ءرفهـ،و،امالعاؤكماانثمراتطورءنحديثهحللالاميركي

وهبم،صلمودهخارجالكتبمناكثراذتاص"يوزعامنلنانتلك،لبنان

الم.دولالعاجميعبصبئابظنينفردبهـلم-الامبيركيلولفايقولسظاهرة

،وفدرا"نةوذهوبعد،اللبنانيالكضابقوةعلىيدلوافعوهذا

!كتابنا،غربرلبلهذاوكصر،الهربيةيتكلم،نملأكلفكبماالانتشارعلى

راوقفدوهـو،المعاصرافمربيالانسانتساولاتعلىيجيب
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اللإ:انيلدىالكتابففدا،واقيجبارةمرافقةبهالمرطةالاحداث

-.مرضاذاودواءه،جاعاذارنجبفها.ربيااقارىءا

ماش،ان3العرببمالعا)مافيكارناحهنهالذيالنج،حهذاوبر!ابل

نونء4!وجد،موافنب"معيتفاهمانعنوعجز،!رولمورهم!،ن!دي

فيه.وادالذيا،جتمعوبينبينهالتناقضمنصسوفي

،وهواخرىمختلفةبي!ئاتفينجحفدنفسهاكأ،باهذادامو"،

الا!راد،تهواييرضيو،اختلافهاعلىاحياةاشؤونيغطيمتنوعكتاب

امربقافيعزاتهسببهـننبحثانعلمينسافان،وخفيفهارصينها

.لبنانفياًلمفترضالقمارىءبهاعتكمالأ،الاخر

الاشصاعنقاهـقىدوثرونزا!وا"امواضنيىنال!اببواص"

لنتى،اداتاحملةافيؤاذاً،المطبوعةالكلمةعلى4السريصوالمشاهدة

ائان،تجتاحءصريةاميةوهي،المعلمبناميةفيهميواجهؤانه

!فونيتسعاذياالحدوتبيتناؤفي.المختلفةاوس،طهفيوتنتشر

تمدرس.كظبعتهب"يوضعبرف،فهق،التحفوروالعالديكور

بي-روت!ياوحيدةااحكومبةاوالمكتبة.مكتبتهافيهامااضعف

جدرانها.علىء.ورهمبتعليقالمؤلفينكتبعنفيهايستعاض

ناا)ى،فيسعىالتجلر)ةآرغبةاومع4،الحكوميالاتجاهاما

لألالكا"الفندقانوستوا..ملهىاوكبيرامندؤالبنسانيصبح

مراكزفياحالاه!كمىا،روادهترضيومراغهتملاءكتبةمنلهبد

تلم!صاناجحةا"بم!،ولاءالزءبعضداموقد.العالميةالس!بحة

ا"جمافيدزادتالحمراءلغ"،رعفيال!بلعرضدفخمةاـكأصاافأوا

.!فيه4الس!اهـإمعنىوهذبت

"!ؤةمبالاةلاواء4،الجديداةجلمنف،د،الكتماببلغقاذا

اخيرراً،اخلقيابالتدووور!ممي!"اض-دا)ءملمةانالغرإبومن

المتهمينبيىن"ن()اكنلبا))فذكرتءت،مين3دهاعلىتضعانارادت

.التدهورهذاعنالمسؤوابن

جهل)4لادىء-خهفيوص:دؤدرهءرفاوالكتابانوالواقع

وزارةادراجوهـ-ب.وتجددهولثقية"نوعيتهفييئفعهماافاءىء

عاىوينص،مضتخمسسنواتالى4ناريخيرجعمشروعالداخلية

با)كت-سبرلم!-،كازوو،المدنواحهاءالقرىفيعامةمكتباتانشاء

ؤداستردتا،قي)تل*انت4وةتفيالمشروعهذانفذولو.امممالحةا

افو؟ءبناةمعنا"ءةعلى،واء،د"هماضائعااثبابءنكيرةصماع!يت

صالحين.

اضاء-لآولكن،نافتيلماهولاءضياععنء-مؤولااذنلكتابا)يس

لا!لةالمسصؤوبهيإكتا

بعبءين!ةرانوحدهيستطيعلاالمدرسيالكتابانندركوهنا

"مش!-وىوارنفعالمنلهبمءدلتأمهـما،المتطورةواررقافةالترببية

صل-بفيا)عاءةالثقاؤةمادةاعت!ادمنبدلااذ،المدرسين

يتسعاكي،اهحرةالقراءةعلى.وقوماالتيالمادةهذه،ك!المدرسالمنهـلمج

ر.دزر"مرحميمةءسداهـ"لكناباوبي!نبينهوتنشآاطالباأفق

.اجامعءااوالمدرسةمنلمخرص-4

المكهباتاىا،اتعلمي-ناام!يةاىاالمسموعةا)ثقافةايثارمن

احرة،سلسلةااًلمطالعةاهمال،الىمىءالننهبالاةلا،الىالفارغةالعامة

يملمكلاالذيا)كتاباضولرحتىبرلمدناؤبالكتابعلىافتتحاطويلة

كألتجوااربات41افوقيئتحران،المجاورةالاقطلرالىدخولسمة

اما?مة.اشوارعفي

!ائلا:كلمتهعثمانبهب!حالاس!ء،ذوان!

صعيرض!،مدروستخطيطعلىيعتمدونلاالادارةرجالداموما

لمحلىن،الاجتماعيةووالافته"،ديرةامقافهبئاا"كانياتالكتابايديهمبين

هـنفي"المشمتغلونأداهماقولونالمسيدركولن،لنشرادطاعبصف

.للبنانخمهات

يأضسيلااذياطوهـلملاالنافعروناتتظرانوبددذاكابرلومن

مهة"،مينظهواوان،باءد،!ما)شوكينزعواانعلىعز*-وافقد

نااملين،الجديدنقابض!مقانشونايامخلالوسيصدفون،بانعسهم

نفسه.علىويرتفوقالك!نبان!ناجءعهيستقيم

**،

خسبةسامبممنابقاهرةا!ةرسا

.إواافهـبمالمناقتن!ة:ا،سرحياتراثا.

موضوعخاص،بوجهاررصطاصراثوا((التراث((موضوعكان

اس،بيع81دةلفنيةواالث!قافيةالقاهرةءمحامةفيء-ت!فيضةمنادنهاءات

((المسر-يالتراث(("وضوعءرحتالتيالبدايةالانتو.ماضية

اعيدصيتلباكشر((اللهبامرالحاكمسرمسرحميى"،((هبمللمنللمحشة

يم،اوولى!طاق!"،وهبييروسفءوكان،اقوء!بمااالمسرحفيعرضها

اتقشاتوانفجبرت.اعرضاهذابطلهو.!.الخ..رزقامينةطادم

،فكلابصح!بحازكتتشكا"اصينء.حيةبدابقىبدآت،الفورعلى

انقريةاتقييمبادواتءتاشرةاماء:!المطروحةجربةالت"تقييم))

عوآملولكن،ادارسينواالنقادمنناولفياقياوالدرا-.ية

سيىءعرضمسالة.حوات(الترشيد1،"الحكمة((،((التعقل))

)سريعةااقصيرةاالمقالاتهـ4دكتبضخم"وضوعالى،ردثقىلمسرحية

واءغحمةمن"ورالؤلأل،لطواكأا((ا)دراسات))هيكلتنتخذاتي

واءتئتاجاتحليلاتووكللاحظاتوفرضية("فدمةيئقهن((عاءود))

يتهملاحتى،ارهميناارشدوااءكهقيواالت!لببةظ!ارتظ"ران.لعاول

ير.رؤ!ونلاوانهـما!*أةءروتهمفد((ةالشهاب((حماسةباناصحابها

.!الاساتذةإقىبأستاذارلللافراوؤاء)اومعنى

،وانتذاءللتراثمهـرصاناتقيامام/*لإرحواانالمتناقثىونانجسولم

يرونر/يئمد511!رص،ناتوع?وا،التبرات!ذاالمرارر-ةءؤسسات

يرونهـنتوؤيناسىالذةاةهـؤسسحاتورثحسوا،،كأوالتأكفاءةافيهم

بحاسنياكترواببر!ازة*،نةالاسيكل.اااحوافهر،واهـأباولاه-ماماؤيهم

لاسماءايخوارلتواوالاعمال((ولء*.دؤر((ا*ي((عفةالارث))ده"هـقىللقيام

مئل،:جةالمها!بئاتاكقجهـودزوحيدضرورةوا!رحوا،والاعلانات

اجهزتهابركلا*وراؤةاوشزارةوا،دابوا&)ومالمتة،!-ةالاعاىالم!ذر

التهلهيمووزارة)اًاخ..الجما!ببر.دةوا)ثقا!ةوالنتذرا(هرحهيئة)

!قت!رحانوا!ترحوا،العربةالدراساتومعهدوالجامعاتالعالي

علىيقسحوان،المتروعوجمط.لمضكتركانالمعنيةاعربيةاادولاعلى

يمعتركااناليونشكوهـظمةوعلى(ا)ثقافيةالادارة)اعربيةامهلآالجل

لخ.ل..للأراسةوالبحثيلافيتمو

النافعة،المنهصقيالمقترحاتهذهعلىالوحيدالجوهريوالاعتراض

وهذا-المت*،قذث!ينوكل.حقيقي،ميمر-ياترا!نانملمكلاانناهوكان

قة.الحقهقىهب!-التسليمفييبدأونكلانوا-الامرفياعصيباهو

:الت)يىتبنبالبديهيتينتسليمهميردعمونوكانوا

تراثا.عاممائةعاىمحمرهـايزيدلااًلتيالاعمالليمهمتا.

مماالمالةالاعوامميهذه((ءهلمت((افنيالاعمالكلهـل!ست

.اكهـاثمن-ءامافابعدولو-ي?ءحانيرهـلمكن

اتراثالم!رحي6ااهملميةحولالمناوثاتاسى.رتفقدهذاومع

با--والا-ااطرقااصلمحوحول،وثراستهجمعهضرورةوحول

و)ا)ضقافية(((اوط:-فىاو(("الهو"-ة((ا)فاير-قىءـذهلت!عقيقوالادوات

لوضوعايفهميكنلماؤ"كثابةاعلنالمتنادشينبعضانبل.النلفعة

كلفهمفد((فقطالان))وانه،المناقثكأفياشتركح!نيجبدا

وانه،اخرىلةرحاوخرجاةبحاالمسرحدخلوانه،واعمافهابعاده

يتفقلا))رغمذلكوان"،التقاليدي((!ايىسصار))معيخظفلذلك

"إنفهينقذ))ذلكلكلوانه((ءهتعةيلةامضى))لانه((!اليمينمع

هبماقتراحاتهوان،اتنروعافيام!ساهه"ااستعدادعلىوائه

.إ(الابقةالفرةضمنوردتط!!اوالا!راحات):كالتاكي

لفويديشدورينماتبةروافيبموقف((المناقشات))هذهوذكرتني
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اصارء"باضربكلنهلانوورأئراءستؤزاؤدإبمزازيفبووؤمبهيخرج

ا)ة،زييرء.-ححو،اطرير--قاؤيط!!ا/راهـانا،"-ارجلاةر4انبعد

الا"ر/طلباذاواز4،رتلكإم!ممحلاواز4،!وضىكلنره:!"بةمظدون

ي!جباجبننىولاننرطةاعصزتوا!ا،ظ(م11لهمكطان.إبربؤالثسهـة

اوحيدات-ويراوا!ا)جميع!وقالماز-اان53،،الا*ورزء!اميمس!كان

اكبرلاصداث!ر?"اي.!ة!هزان.إو.إدانهاءا!-و،!ءاا)"لمزياوالف

كلمالم4.ءلىبيح،ورلااءفلا"ءتل4ازواء،،ءمكنضجيسج

آخر.وبر،،ء-سحناوجمماا)*راًت"وضوعان(؟ت"باكأة،و

ؤيفاببدارسى"ء"ادوةالحعيت،ا(مافاتؤبكنفساتاءفي

اذكرولا)ازا!رةاوكطلسدحيةاالفنونبم!هدا.دساالدراس،ت!سم

ؤتامانهمنهوعروت(4اسءالمانهياكهللا!"فادارساهذااسم

.وو./بزوعمن،إ"ز"ءل"ع((المسرحبمأتراثا))عنبردراسة

لمحرؤفيور?،1اء!الالاعها"بمايا))هوءوضوعط؟لمنادراس-قىا

البحري4اوبراافي:خملكازتالتبمالمسرحيةا-مالاماورقمنواحدة

اة"ص!وناكطالاعمالهـمهورأ.لهر،اقرناهذاء-نالاولاربعاكل

رراحاتوطبىغا+)-ا.س،!-دوانت!بماأ.-،حاالموصودغ()المسرحيةشبه((

درصقيتس.!وتيحا&ديماااديه"قياوا(ضاسبلتالاء-اداوا)ش!عبيهالمواهـد

،و!جممااص!رةاالمدن!يةاثءع:-اا)طبفاتواد"،ءالرإفي-بئمنضخهقى

،وبعضا"ثهـواءيىواالاراصوز!ون!بإنخ!!اننيمهالميافنونا

يظنات.اباا!ارساكانل*جم!ا-()المر/جاقيشبه((4التمثيلبالمساهد

اصه-ولا)"-،انتتتف3ا4ا*ةو،،لبمرشكلأ"لكأ"رنهاا،بقىابداارط

الس-دوءن13و."عرليةاوهـر-04صولااابىفء"وانادل،مكتوبة

زرهرت((بقاء))!ك!ا)س:بتشا!3اهوادرالىفياعنالاساله.كبما

!كطلذهباهـةلمحالدراسة.تحويرر!ار،،أماتك!ااكبؤءكأوا()ا!نهإيا))

ء-ن()اجها!ءراةاوبرسيكو((عامنطاقفيداتلوو!ءعلىالاساس

.!،ؤءةزاحي!ة*نالمسحا!مماعءلمزط،قوكاوراصل،ناحبة

!--ا)-،:ب:الدرا!قىءنالاولطالهدةيصدذهالاولا)نطاق

وهـ-فىا.ةأمد)5اا(*ربرقىاو11،"وبةالاءم،لمنمه-"ةبفا،،استمراًر

.ا)ؤ:ازءناستحابقىو!بملشا!د،ناعقليقى!!يماالم!كدونيكهصا)س!ب

للفافي-ةليه.ورة!ه:!ىافى*ء،برهـ!ورهمعفاجةاط،أبجبلميناوجيلءبر/

(ء!ثاتب!اا(ذكدةارهءوءفىالم!اءا!ا!يب!د!ااورةاكةبزااًلى،روضاثناء

.جمهـورهوبينشهءجممااوئتانببن

ذه!بروءولإمكهؤول:إفظالثانناد؟ط8اتهيحد*ااتالبموا)نطاق

صازبمناراديابر.نمابالغاوياتحو،بر091اتحورراهذاوهءورةياالبقا

ا)-،!ضي!ذاون3مدرونحن-((العولوبة))ا!ءتجادء4كجز?نالفنان

ء"طه---زتا،ضا*ء"والا!"،ء(ب"وعمو.ر-كأا"ءو)براارادإسةبين

.تما"اودشت،مه*ص

دوءم!ورهان.ر-رى.ك!لىإ"للأصزاءا(الارادي))ا!لمنا!زووير

ةجاب-لآالاسما-ا-ك9.04ة("وءعلىم./ازه-،،)"اعطمن1.1استجاب

اتتوير،اعويىقىءم،زة-!اوا،!*جابة.منو،الال!تزادة!يورغب!نه؟

اتطيواا)فنكطااةمهل"نالمطاوبةف"ةالموظمعهـن!معاىلم!لانازما

،،رالتحونم،الاستحأقيبداءليبهااورء-لممادي-اجتهاعجما-نجحت

وءف-علىا"،اك!بااةتو،رانم،ءافيالاسرء،!ءطاواله"ةهـراًرثم

،و!ذاً.الجد.إهـةالالصتجاهـة

ان3زصوء!علىا)تورهـةقى!بملنهءلمبلا،ا-*كلابهذااهـرال!"4ا

الاخلاؤ--باطابءاءعالة:!ما)افءمةطوالت،"تا!ابعاكتنبرهاءاىيغلب

،برو!ره!كاالاخرو!ابرهـه،عكبطعارعو!و-افلأريأاا)جانب!ابإغا-

"*ونانر!لاونصال!،1.ا)بره،ورءاىا!،ورص،الدراسةتصبوان!-ا

!ته!ءطحفمواوصءت.وابرةه،عفي،برءفىعلصحةمؤ-ودغ!ب!ةذات

)دارد?ناررت?بزه،ول،حضا؟ئةبهفرة.ياتالا-إ"اة"ااؤي-الئيتائج

لااز-"تبتاتصاهفيارووضا((المهرحياضراثا))ان5-!!بمااتددا

دةميرهخبالاهـ-!ذاؤك!اءدضاستءث:هماو،زتيبم-قىا)ىيؤدي

الممهءتخدهكأ.الاسالتيب

اتالمطوةمجردمنانطلاقامعهاكهامليصصالموضوعهـفىامثلان

وعنفي"ا/لامعة1الاسماءوعنلعرببماالمسرح/دا،-قىهـنالتف!العلآ

ا!ولا،،ت!!ماالفبرضهذاءثللمحياست!خدمتالتي((ا!ررةالمناهج))

!-راثولصمهعلاكتتتحاؤطالعنمرينالقرنمطلعفيالاميركيةالتحدة

المانزادياو،الاوروببقىا)قارغازحاءمختملفءن1اجر،إناالاللاؤط

المنا!ءهذه.نيةالاولالاءكأاىاؤيختةرسالةبعدغرالت،سمعاقرنا

وهيلأصلح،الفعلبمللهملحتىاو((للطملادليلاتصلحؤدلماكاو

إثبنوااناطراؤالايحاولالنىاصحفاءغاؤس،تفيهـلملاحابالطكيد

لخ،اً..(ؤاءهمو)و)صكضهم)و)نهفلهم))او((اطلا!مسعةإ)

ابحت،موضعاالميدانحقيزتةا"تشاؤءؤبلبالطكبدلمهلمحلا9كنهاو

أهي)4ؤبالحقي!فيمةالءملومياديناءعيقيةاوملامحهالحق!بقيناريخه

انهاام،!فطاقببمةااء"ظديقواوالاؤبب"المخفوظاتودورالملأ"جات

)؟احقيقيةااجي،ةواا"،سباالمزدحمةارراحاتاساسا

اقىظمشسنالسادغيهمانهاعقد-لاولاالثانيوالعامل(5

ادراسةا.ؤهذه.المذكورةا)ثراسةمنرأسافيطلقاذياهو-كش!ا

الثقاؤه-!ةمشاكلتساءعظمفياحقبقبماابىحثميدانانثوكد

علىرأسها،"ا(صريالمسرحازمة))مشكلةكانتوربها،((الواؤع!ية))

وماوتذوؤهالماة.ك!مياحبهالذيما:نفسه((الجمهور))هوانما

اورؤكلمه؟حبهكانولماذا؟الانيرؤف"اويحبهالذيوءا،رؤضهازريا

اهـوففلهذاالهة،نجبناسنجابكأحدثتوكيف؟"وقفهعنعبرويهف

التكوءنالاصتهـاعكبماكانوماذا؟اءمهوراجانبمنالفعلردكانكهفثم

لدىوينالت!هذاصوركانتوء،ذاً،الجمهورلهذاواننفسيوا)ثقافي

اثزافيةااو-المسرحيةالمثروعاتتداركانتوكميف؟انفسهمالفنانين

واخيبرا؟الادارةهذهوراء.لقفكانتالضيام!ليهاوما-عامدوجه

الءنسميالفنياجانباانواعتقد،نفس،1النصوصدورياتي

آخرهـ-ويكونؤدخاصبوجهعضدنا((المسرحيالىتراث))دراسة

نجدلاا)دراسةلان،الاهو.ةحيتمن"وصالنههذهدرالم!جوانب

ولايعنبم.ذلكبسدؤ:-فىتمالاساس!كطودكرير-قىةاصماع-ل!ونان

ترورةعلىالطكيدير"فيدل،الهءيالجازباهمي!ةمناتقلإلاهذا

الابرماععلومقفي،اي!ضاالاجنماع""زاحبتهمنالجانبهذادرا!!ة

ؤنىي((دفكل(("هورانلماتالمسه!ص"لمنحاء.ا)!يريثةقىالفنه

وفدمناسبةاجتماعيةوظروؤطراوضاعؤوبقىيرز:هـارفباطا،معين

ونكرسااذا،وضهوحااكثربكلءورةعندناالمسوحعلىالحكمهذافيكلبق

ابالغافي((أعر.!:،))اترصمةاكانت،المسديةا.ر"ماتاؤبمحتىانه

احقيقةفياويبوالت!،اللغويبالمعنىاءيتةاوحرؤت-ةنرجمةوليست

اللغويللادبالمترجمسرحياالعولاخضاعاساليبمناسلوباكان

ا*هـ-!لا!زاا!ض،عصور*نورةءكإناي،عندؤاا)سالدوا)من

يزدادلم،المعربالفنانبهاتمرةصاءعةداخل!اجتماعية!عاتاواء

نااواض*اتاب!ذهواخاق.إؤديااوالممثلافناناعئدب!ااثمورا

وا((المحورة))الاعم!سالفياوالمؤهفاتافياكبربةلأثيرا.ؤثر

."الم!ة))

،

:اخبرةملاحطة

والحادةالحارةالمناقشهةنوعمن،المنلدثلمتهذه./دلعلام،يرى

يرتهسعونئم،تهيه"نادفوهيبدأازريا،المسرصخاث)تراءوضوعحول

؟4اترالم.تالمقترحاتوضعفي

ء-نحيناهميةاؤلموضوعحولء(شابهةادض!فىأممهبرخورررها

هـوا-سا)حقبقةفياوضوعوا،الابرتماع-قىاواخق،هـةاءالدلال

إكونأ،و":هش،1الم.لموبهـا،زهسهاالمناقتذص"وانما،هنايهمنيم،

اءمبفي-ةاورهـ،كاةمكلء:،!شةمنؤرغواقدالمصريرونالمعقفون

وايحةالص-اراتالفصإىابشمأنوسإووصلواواؤعهموروتطاكل

،ءتعلقانهيعرؤ-ون،موضوعاختلاقتؤممرؤكبفوالا؟احاسمةا

اءلاقاافضولاابو/ف!لهـانه-،3صو)4ممكطنضءيجاكبروالارة

لالالاتمنليمم!تنوعاانه3-دلوامن؟فرجا"رإدامسرصسةفي

.؟اررها،،م،النف/العقلى

دو


