
فب!الفلأتااأنددتنل!

خث!بةساميمنانقاهرةرسالة
المسرحةعلىمشفرجملاحظات

الأمنطار!،اتجمهور،الشثل،اءا،حصا

ع!مرستةالمممرحمؤ-4قممت6اف،بقالمرحيالموسمهي

اتمنص-عدىتعرضجديدةاعمالادلهاضمت،مسرحبعرضا

اتي((الألمهبآمرالحاكمسر"باسننثناء،الاولىللمرةمسظرحنا

عاما.عضينمنإكرمنذ-والوحيدة-الاولىذلمرةعر!ت

مولفاعملاغ!رسننة،عئرالخمسةالعروضيهههوضمت

اكثرهاخضع،مترجمةأجنبيةاصالخمسةضمتكما،محليا

ووزعت.مسرحف!يكذلكسميماارو،للاعداداوالصياغةلاعادة

كاكالي:المسرحمو--ةمسطرحعلىوالاعمال!العروةهذه

الموصكط.المسرح

تماليف"اوداعاحجة)ءواحدعرضفيقصيرةأعمالثلاتةس

كلالخامسةسبتمبر28)).ارشرفاويجلالواخراجا!ابونيااظاص

ابندأت"الرحلة)).مطاوعكرمواخراجميخاليلروماننأليف((مساء

سعدواخرجهاحبزجممالمعطيعبداحمدشعرمنطويلةفصيدة

اردشي.

واضسراجادريسيو-فتألف"الثلثالجنس))-

.اردشسعد

واخرابربالثرحمدتاليف((اللهبئمرال!كمسر))-

نشاطي.قوح

الحكيم:مسرخ

وهبالدين-مدتا&ف"بتنكلماحيطةاسلملمهلاميا))-

الالفي.نبيلواخراج

جمص4.حسينواخراجبينتمرهادولدظلي!)الحارس"-

ب!واخراجبسبومعينقيل!يف"ودليلةثمشون))-

الالفي.

سميمواخراجدورينماتفريدريكقليف،،زمانهسلطان))-

.العص!ري

الجيبهمسرح

حسمواخراجمحمودمصطفىظئيف)وا!لالانسان))-

.السلامعبد

زكي.احمدواخراجفايسبيهرطنيف"انجولا-الفول"

الحكبتوفيقنليف((العدلمجلس،قمريتقر!))-

حسين.كمالواخراج

واتراالصبورعبدصلاحتأليف(،والم!ونليلىا-

الزرقاني.الرحيمعبد

عودةالففارعبدواخراججودجناجيتماليف((جواب))-

الاافي.ه!مودواخراجالاميرعزت.لأليف"حب،)ـرحلة-

:الكوميديالمسرح

واخراسوفرونوفتاليف"روبلبمليونابتسامة"س

:السباءمحمود

مئ

هـمركىلمج!11الحردح!االو

يلسين.كطلواخراجا!ثآس)انوز!جنابحرم))-

وا!راجسالمعليط!يف"انفريةيدخلونالملوك))-

لم.أردثيسعد

واخراجالفاضيمهيم.نيىف((لامالافليالراجل)،-

.راضالسيد

الموسمالذاالانتاجخطةفيوضمتاخرىامحمالىهئاكوكانت

((وكايوباترةانطوني)):اصلااخراجهافييبدأامااولعرضولم

نببليخرصهماانا!ررولىننشيكسبير((وجو&يتروميو"و

ميمواورفاربعمة)).رشدي.لرلشاد((الظلامنور)).الالفي

((الفرس))س.اورهيئكه،ليخرجهماانالممرروكان(؟"((الحديمة

وعيرها....سالا-درولارمان((ادغضبايليا))و،لاسخيلوس

،،،

أالقراامامالطويلةالقايمةهذهنضع!مفالنا،حالآيم!وعلى

وهـصلرن!دكرهسو!طنملوعلىالتذكرعذىتساعدنانكيالا

علركمتفرج!نورلمز"وناننا.الضورر-"المعفولةالنتالعاستخلاص

تاطئمجالاتآهممنومجالكظاهرةلمحيهنفكرانالدراميمممرحنا

كو-بلميهتسليظانبعد،والفكريالفنيوابداعناالا!ماعي

فني!تأملاحدةعدىعملدلوقملظداخلهرأيناهبماوانفعلناللمتعة

الفواث"وأستخلاصوالقذحالجمالىادنشا!هوهدفهكان،وفكريا

.ا!صورجوانبوتبين

مف!لأملا!ظات:اخرىأهداففلهالانسنفعلهماأما

ملاحظ-اذ،الطويلةللقانمةوالاخيرةالاولىالقراءةبعدبهانخرج

ت-أ،الورقعلىمكتوبة،أذهانناميرايناهماتنظيمالىتهد!

لأ.شكليامعنىالاكلعلىالظاهرةلكتسب

ةالاحصاء/ملاحظات

))مسرحا!عملاعشرأربرعةالموسمهذاالدراميم!مرحنافدم-

بسميى-معينب-نثناء)ممريينلموتغينواحدةطويلةوفصيدة

الاواـىفسفلمرةعملهيعرضالاميرعزتمثلبمضهم)الفلسطيني

المولة.مسلرحأحدعلىالفاهرة

سبصسهناككالت)المحليةالمؤ!ة)الاعمالهذهبينمن-

حجازيالمعطيعبداحمدقصيدةذلكفيبما)فصيرةاعهال

اكبوهذه)الواحدالفصلمسرحياتمنالاخرىالستةوالاعمال

اقاهرةؤفيتعرضاوقصيرةالمسرحياتمنتبةواكبرمحموعة

المقومالمسرحفيكلهالموسملححلافتمنهااثنتانكتبت)واحدموسم

عاالاختيار!ودعمسرحيأتابينااخالهالقائد((لأبين"بهد!

.الفرضلنفسالطويلةالقصيدة

باسثهي،قرجمةاجنبيةأعمالخمسةالمسرحهذاقدم-

هـاحمكيماامسرح!ي"الحارس))ثمالجيبمسرحفي"الفول"

الحديث.الاجنبيالممرحفيوالرديئةالمتوسطةالاعمال

شكلية:ملاحظات

التقاهيىيبالممريينالمسرحلمؤلفياعمالالعامهذاتقمملم-

ععشرةالطديةهسر!4وهذه،وهبةالدينسعدمسرحيةسوى

هـالطويلةالرابدلأمسرحيتههيوهذهادريسويوسف،المسرح

وجوتعبتالجديدةوصمرحيته،قصيرتينم!مرحيتينغير،المسرح

!



مسرص-لألكتابقائمةأرةهياسمهوصودوقئكدمسرحنامنصةعلى

..المساصر

اةر؟دواعاشورنعمان:الآصرونالمعاصروناأثقلإديونادكت!ابأما

ممهـرحبحةوهظك،عملآيلاحدهميقدم!غ،رشديورلفادفرج

-!ول!فا-اثةنا،و2"!يرارلفادوأضرى،عافور!نممانممنوعة

س،اك!،لعا!وواحدة،و!بةالدينا-مدأصريانواثنتان،فىدريس

.لخرجونالهأيت-!هاـمديئبلمحمودوواحدة

هـ-كطض!فينعءيىن!وىالجددال!نه:،بابالأايقدما!-

شا؟انايض*امخرجانبخراجهه،!ام،المو-من!،،يةوو!طالجيبهسرح

.الشبابن!وممنخى((نجوم((ودونلقريبا!زافي"وبون

ةاً!لاسهصي-والاعطل.مطقاللاسجيةاءمالىاي.لفدملىما-

لمسرحاالكللاشبراأتراثاقصدوانما،ققطاأيولانياتهيورت

)ااثوكلاله-.بميةا((مرلدى،الىوروولاروهـيمةا-ونانامن،كلهالمالي

ؤلب!لوا"نياال!!ريةوروسياب!دهاو"،((الاايزا؟يية))وانكلىرا

ءننرالسادساقرناواسبانيااحربينابر-نومماالأوأىا*وفيةاالحرب

،3!باوالاء+را!ديواواليابرانياص-ءجمىاالمرحخى...اخرهالى

اثي!:-ر.وءماينلموبسلا!!اغر،قياعملاتضمكانتالخطةانرنحم

ال"ب-فيابتغإمفرصأعظممنانض-كلبرهذامسرحنا.زحرماننا

هـ-دةالم!العمقمعالممىصهراتجديدواالأخراجفيوالابداعالنمايىف

نا!رصصةمن!رحناذحرمباخ!ص،ر:اتمثلافيا)نسعرعظمةمن

الجرهـانا-تمراأعالمياالمسرحبنهروأصيلا.تار!فيارت!بائايرتبص

اصالأسر!هزظرةان.الهلمدان-دلوديالزمنعبرا!عثيرةبروافده

ادرا"كي،اارةراثذاًت،اننشل!ةابىإدانلمحيالمعاعرالممر-!الانهاج

نكتشف،الماض!!لي!!ؤ!وندراهـونموالموناهاش*ئلمالتيتلكاو

دالدرب-صةيعنبمالماءةها-دلفي((ا"وم!االمسرح((انخلال!اهن

ل،لاع!لخاصةااقوميةاوا)صه،غةالقومي((الاكتتنماف))الاواى

مثلاالتفيبهيف!ر،1أهمااًن.إطالعااكلاس-كياررصيالتراث

بمصى)المسرحءاىنىيف-رصءاغمهماعادةهوصرالمطاًلمسرحة!ا

انمةصب-اعادةواءسجديدةوفض.ةفكريةنطروجلآمن"فيمه

:،يىلما-ونانوالمهاوميإفاريا4ووالمجرادور:!ك!3الامروكذاك)شعره

ا)ة!!ايةا)ولجدصب!ماتالممطو.الا/حاديةالمافي،واضيةادلمهقراوالمانيا

الاخراج"جالاتفيءتلأوالس!وفسياتا:وارزديوقياونالمسربم!مها

وا)فف-وعا)ضراءعتىةىالاو؟ندرصةتاءضمدانماااهـمثلميوالاداء

اث،عري!ةامةالهفيصكهبئالكلاسالاعمالاميزانر--تينا!مطي!ن

وشءدسه،بسرفيجاديوأوبوبوريبيديزوسوؤوكل!!سلاسخيلوس

4افنحاءسخلالمنهناكيظ!ثانالمبدعاًلمخرج.ورا!ه.نوماراو

أطلقةاالتقةاساسعلىوقنونهاالمنصةفياأتجديدمفامرةباطمئنإن

منلاكثراحدوداغبرونرحملهيقدههأتذيأكلاله*كياا!م!!اءفي

الم!!بر--يئآنبى.والأداءا!رضفياسلموبمنواك!رتف!ص!و

ءم!بدأوا)بروكبتر!ل)نفسهلالمكلضرامنالعظامالمعامرين

اعهحال،لقديمبراعادةالمطمرالمسحعلىالف،ثيرام!البااننجديردي

رروكبير!نفهااللاسجمابتجديديةنطروجهاتمنعظيمةكلاسيكية

نتءك!يرترا!دياتاخراجاعادةالمجالهذافيأعمالهاهمكانتمعلا

ا!مبن.اا!ديد!طايناصالمهنالموافيوصودركم)تجديديباسلوب

وربرهـصا،توعايمنقيازنآيا(ةرقنض*،طفينلأمسيلا-

ة-المسرحبر-وتصاأ!!،!ضلاالقومياًلمسرح.هـ:طقاينلمسلا

برهـ!يقدملا،ؤا"د-ةافنيةواابشريرلأابر،لأءكافياتثراءواكثرها

أخرىو!سحية،جديدةواحدةءسرصة!وىالاولآ!يل5عرض"

ومدأ.الاولآعرضامنوروزاووزالااكشرعرضهمنلآيضرجقديمة

هـ9ءحفافءفي،وم،ة!كونان-!بالقو"!الىسحانأؤولاخ!رى

وأهـ،".اروحفنونكلدفمالقو"كيفالمسرح،"اقوميةاالدراما))

والاض!اءةوالملابساديكوروااتهعيلوا6لاخراج:المنصةؤنون

غامراذاالاحظامكانياتهاكلنكتشفلنالفنونوهذه،والماكياج

يرقهوناوازامأاننيالارضفي،الجنونمنبوعبعقولهمم!رجونا

مسا!اتمنالاجيلانابغا؟طالمكببرةوبر"ناظربعيدمنيفواطئها

العالى.اكلاور?كيااثاتراأرشفىصا-عة

((والم!نونليلى"آلجيبمسرحفينرىاوقتانفسوفي

((-امسلام-ا))وكذلك،القو"!االمسرحفيالطبيعي*كانهاوكانوولا

أقرب"اثاتابسا))كاتورضما،ا)حيممسرحفيوضعتالة!ي

وبينما.صقانجريبيامسرحاكأناذابالجهمسسحاىاطبهتهافي

اكثوص!رخ!)!يابىهـاية"ن((اكولا((؟وضعان،قالمونمنكان

الحواصب))جماهيرعنبعدآواكنرمسرحالجيبمنواتهاعاءماهيرية

ووها((الغولا)خروجفيكان!قد،ا!صضاءوالياؤلت((العا)يمة

،متزايدةجماهيرجذبعلىوقدرتهااسنصقرارهابعداحيبامسرحمن

أهـممنواحدعهى،ءالقفا)جمهوريةمسرحاتيخروجهافيكان

انتصضالمووفيكانكط.+رةالاصالص:واتفي4المسريءروة-:ا

مسرح1وديواستفي((المها/،مرلحاكماسر"،)ودلىلمةشمسون((

القومي.فيالحكبمهـولافىلا،اجيبا

!-لسواحد"خرجير-نأثر-ان((التوازنعدم"لمحبيلومن

مىنواكأو،عملمناكثبرباخراج-اردشسعداوالالفينبىلي

اكثراخاصاافطاعالمسارحأخرجالذياردشسعدحالةفيعملين

اًلمؤس--4ت!ذلأممجيدونمخرصونهناكينا،ينآجزءملينمن

(شيءكلرغم)نشىاطلااىاأهملاء-ضهعادإاولابرذابهماكافيااجهها

.ا!ث!رفاويوجلال!اوعكرماسميبرذبالطبعذهنيوفي

اضيمةةاالمواهباصحاب)اكأول!طونا"ىن،اوسماه!اوجمي

والظلبآلازر"انمحمودمصطفى...الاسدلنصصباورتآثرينهم

ا!قومي،فيايلهبآمرالحاكمبسرباكيروأصمد،با!جبءسرحفي

دوريخ!اتوصى،-أيضاأقوميافياوداعابححهامايومم!اوظافر

!ف((بئدلىؤلميالملاكهبو!))4ااعمااضعفمنو(احدةلهتخفنار

.ايكوكلءب-دي!ي!لأقالالليدالراجل،ف!الفوف!م،احيما

ساطان،))ب،تص!عرةء!آءفيا((برارلفيالملاكهبوط((وبمنالمهثة

لشا،الخ..لمامهقيباوالاعدادغةاصيااهـءأ)ةفورانتذكر((زمانه

وص--ءين...ايفاقااا،،دةآ)ى((الحارس((مرحيةفيوصات

و-ضيفوارال!منيسثءولفيحذؤءبتترهارواديعجبهلاجمعة

ما-هىالىءرمص"إمودورفيمات...بيدة-،توشخصجدءداحوارا

()المخرجالعصفوري-مهبريسثسموالمسرحية4ركبو4بإةةلهعبت

مبرردونأصلملاالمت!ددللنس((اجدلميد))انهعلىويقدمهالعبثلهذا

وهـ-ن،هبمكما((الاجنبية))الاعمالنرىلااثكلابهذا...ف!كي

بهويىقضم،التجد!ررليكن.حظاء..لمةجديدةصورةفيدراها

ا!مماالمم!رحبينمنأصلاوايكلونوا،هب!د!نومؤ،ةونشعراء

صحيحة،اسسعلىقهمهعلىيساءدوناوءكليالمونهيرفعمآيفهموا

فه،اصليجدويدفهماثماردونلهفهمناوئور4الاضلاقهاداما

التجديد.وغيرالفنيةافا"رةاغيرآخرشيء

ت**

هـ!كليةالشهوالملاصظاتالاحعاءملاصظاتكإنتفقد،وبعد

خارج!من-الموسهمهذاخلالءن-مسرحناظاهرةتتناولالتي

!ف،الداخلمنالهظر.لاصطات،الداخليةالملاحطاتأما.فحسب

،الاقكارعنوالجديث،الجمهورعناأحدرثالنىاولاتجرناأنبد

.يقد"!ءاكل!والافكارالمسرحجمهورهوالداخلمنالمسرحان

-8"قاءفيتالجا)م!-5هـمايسواالمسرحوج!ر.اجم!رااهذا

تصور!ان((المسرص-""تحاول"نفل!م!وانو،،فقطااتمر!ن

)،حوا"مااوالمسر!ةايهماتصلمنوكل،عنهمتنحدثاناو

الحقيقة.اليالمسرحخارجالناسكليفمالمعمرحجمهوراناي
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.وحدهأ"والقضايا"القصصهي!يست2لمرحقيفى؟لاف!ر

والاسإأإيىبالقصصهذه؟هاتعالحاكطاطريقةاايصإ،هيوانما

المنصة.!وقوتتجسدافظياابهاتعرضاك"

جكل!ورهءني،ارداخلمنءسرحظعنالحديتفانولذلك

سإن:كلهشعبناوعن،كنهوطنناعنحديظيركونيطاد،وا!كاره

ميفجيلانهبمشاهدةيتتمغيومن،ال!يهباءفىهابالم!رحعلىيتؤج

،معالاتاواخبأر"نعنهيقنبمابفراءةيكنفيومن،التلي!زيون

!ت4نصوراويملك16ابدعنهيسمعلمماومنالبلمنبهسمعمن

!فلأالمسرحلهيعطيه!-يمنا!شةدون-يتقبلومن،!ا!نته

وهـصبمرجوهودء"ضفطيرإمعءت،لأ!بالاةاو-زناوابىهاج

فيظ-رومني-تهزومنيقعضو"ثيرضحكومن،((اللبيقز!ز"

ثوتنمصوووخرجمنآوجدي!االىضزادوكدخرج"ن،وجوم!ي

؟ساعاتتلاتالعمرمنولعدمادنذكره

اررياسءبكأشعإننادضاياءنحديثالمسرحالمحكارعنوالحديت

هـ-ءطريف!عنوحدرت.حصاريةواوالأخلامحيمةوالايدواوجية

!بيح.اوج!ل!وبما4احساسوعنالعفكهير

عاىيتإصرآنيس!نطيعلا،وا!دإرهالمسرحجمهورعنالحديت

وخارجالمسرحفي،ا!دانمةالهمومحديتلانه،اذنواحدموسم

داهـ-دإذانالأورسإلىءنيكونمدولكن.واحدآنميالمسرح

اررابقة،الصفشتؤ!الخارجينتنلهصورناألذيا!ب!أالموسم

النتانح.بمضانإخلاصعلىساإعد،كعينة

المسرحمؤسسةان-)1)آخرا"كان!لمحكتانسبق!د

صلىطةالمفالطبقةافيءمنمحدودةفتةاظارديفعملزالتما

تحاولبئن-الاروعنىسمطالبةالموسسةانوفلئا،الفاهرية

2نهم.فئابغل6القاهرةأبناءدلاءىالوصود

نا،يرددونوظلوا،ازكلماتهدهمنآلناسبعضدهملفد

المرحجمهوران!دالوا.المسرحجمهورألف!ع!همالممرحمر.لادي

والاسكندريهاهرةالفو!كا،حدهاهالمؤسطةالطبقهالىينتمي

م!هولأ،31وحدهالمرح(()?ذفيدان.خاطىء!هموهذا.الالط

المسدإحجمهورولكن.الطبقةدإذهتحالإبا2بلدلا!ططينتهمنهو

بالمسرحرتب!لأجمهورألمسرح.روأدهمنبفثيراوسعاكالامحأ

ف-سلالمنايمضابه/رتبطوانها6وحدهاالعرضءمالىةخلالمن

اصحادةاخلالمنثم،الم!رحياتتسجلإتينقلافياالتليفيزيون

4عسإسوتثنإوضإخصيافهنجومهواضإ،رامامةااخبارهننعلالتي

نصورانحإولظاذا.والتحليلاتالمعلومات،والمقالاتالتحقيقات

فس!و!وحد!آلعرض!هأتةمر؟ديآلايضملاانهعاىالمسرحجمهور

تحلإلملاعامبوجهالمسرحيةالحركةتحليلالىالفهمهداةنايؤدي

ا!فنيه.للظاهرةفهـحق!ياىايؤديلاالافقة"يق((ا!صاديا))

ال!ضاريةالقهرةمنيتجزالاجزء،اس!اسها!ي،الظاهرةوهذه

دوراحركأهافي"الاقتصاد))لعبانالتي،العاسإةالاجتماعية

فربما،العكسعلى،الا-اسيادالدوردإهاينفردلاف!انه،اساسيا

دورهالافتصاديلعبلاالىإ)الجماهيريةانفنيهالظاهرةارلبطت

السياسيةبالعواملاعمقارتباطا)التمويلعمليةخلالمنالافيها

المنوسطةطبفتناتملكلالءطا،العامةوالذوفيةوالاخلاديةوالفكرية

ضئيل.جانبسوى-الحظنلحم!-الآنحتىمي!

المو-صمفيعرضتالتي)والظلالانسان"مثلمسرحيةان

ببعضسطحيتاثرعنمبأشراتعإبيراتعبر،الجيبم!رحفيالماصى

فيربصورةتعبرولكنها.ا!ربفياحديثةاا!فيبيةالفلسفات

وجدان!يعمقااكثركأنتربماسأخرىغيإبيةاؤكارعن،مبالثرة

(ارذا1مارسي11-ة!اهرا-((المسهاء))ي!دةجر(1)

الجما!ررلإىاوالوصولالمسرحمؤسسبما))عنوانتحت-7191

((.القريبة

"جتمضصافيسائذةأقكاروهي-محهودءصطفىالدكورمؤلفها

ظهـرتافكارانهابل،وحدهاالمتوسةالطبقةب!تسطئزولاكله

الطبفةتطهرانبإلوالفكريالعلهطلخلفهعصورفيمجتمعنط!ي

هـلمتفقدهزاورغم.للهاما)ماديالحديثبمعناهاطةالمولى

نجحتبينمإالواسع((جمهورءـا))ذاباصة!يالمسرحيةهذه

ايو،جمهوراصضذابفي))الغول))مسرحيةفلاخرىمسرحية

نابصةلغونانيمغنلاثورية((سياسية))هفاهيمعننعبرانهارعإم

/.متوسطةطبقةأيمناصلا

ةقفيإ-تنإنأولاخرى((سمياسيمة))مسرحيإةفي!كرناواذا

ثمنفون))مرحيةءثل،طينفلى!إةاي،كلهالمعاعرمصيرنا

بئ،اا!فول!عةل،آتحببممرح!يعرضتاك!ي((ودايالة

))نإخلفة((؟سياسيةمفاهيمعنعبرتلانهااجمهوراوهحرهإهـلت

يفول:خاطىءحكمالى؟ضايؤديانبدلاالقولهذاف!لان

حمهور،وحدهلآادتإوسطةاأطبقةمنكاناذا،مسرحناجمهـوران

-.طسيهفهومتليرفض،وهـضنيره!!نا4رقضىوواع.لقدمي

نفولاناًزشا.المسرحيإةهذهفيبسيسوهعنمهإوممنلدإخلف

وربما.رفة511حقطةالموسطبقتنانعر!طكنااذآالقولهذامثل

طواخاطىءااهـ،سهميالمفهوماننقولانالحقيقةاىاالا!ربكان

اركيكانونعر!معهـف-وط"ممصؤولية.فيمشتركا!ن،المسرحية

.اكلاماةتورهامع!ضالمتظرانإوواخراجهاامانراا)تمثيليوادالها

هنا:نبرزهماانلريداسا--%ننفطظنهناك

رواد.المسرحجمهورفةهـ"نمهخيرجزءللسرحمرلاديان

داخى-ليتكونالجمهوربإنما،العرضء"،أةالىيذهبونالمسرح

منحلملألثم،نف!-4العرضخلارمن،ايحماوخارجفإالعرضتإالة

الىياو،اضلإفيز-وناءثل،برمتهالعرضنن!لالتيالاعلاموسالل

..لخصصةااوالإامةالصحادةمثل،عنهالافكاراوالمعلوماتتنقل

،واناليه4-تإوبرانالمسرحعلىيجبالذيهوالعريضالجمهوروهذا

محليىصهءثفرصون،لل!سرحمرتأد!نالىمعظمهاوكله!حولملمهيحاول

بعيد.منملاصصتإهاوعفاقراءةبرايكتمفونولاحركتهفيويشاركون

افي"ءمنحالبءن51بروادهأممرحااةصاقاا!ض!مرارعلىالامراراما

معمر---ونتقدرمعلىالاعرارالايعنيلاقهـواكوسطةالطبقة

ذوقذاتطبقةاىاد،افعلينضمونروادهلان،و!كريا!نإامحلف

المبىسإالاةبمإدماسالماسإ"ماهـخلفدكريومسنإوىهارلإجماليا

انإدية.قلةاو

!وءعلىالممربة؟اظاهرةنفسرانيمكنلا4نفالوقتفي

اضحليىلاضإوءعلىولا،وحدهمالمسنإحاروادالاجضماعطالانتماء

.الروادا،ؤلاءوارفىوفيوالاخلافيافكريواالسياسي

اجتماعية،كظاهرة،المسرصءةا!ظاهرةلان6اولىناحيةمن

؟كإ،هـرةولكنهإا،كلهالمجضمعميالعامةالاجتماعيةللاوضاعتخضع

4الفرد،-بئخصوصالاكثروادإوضاع4الإخاصلاوضاعهاتخضعفنية

وكل--ن.جمأعيسإكلوفرادىينتمحوزهإاالذينللفنانين،غالبا

للطبف-ةالاجتماعيمالهما؟دحنى،المسرحروادلان،ثانيةناإحيمة

اصوا.كلهالمصريالمجنإمعالىير!نتمونفانهـبطبقتهم،المتوسطة

انهم.نفسهفيالوفتالمجرداماما((تصورها))فيالوسطىالطبقة

والاخلافيافكريا!جتمعهمتراثمنجداالكثيرداخلهمفطيحملون

عوا"لمنالاجتماعزإوضعهمعليهميمإيهماجنبا)ىجنباوالجمإلي

مختلفة.نوعيةصفاتذاتول!الجالاتانفسفيتعمل

انمإالوصدقضإخامةجم!9ضإكانيمىطإيعلاأحداان

الجم!رهـ!ايهـرعلمفلماذا.النامرعبدجمالبوثاة)الجمهور))

سإلالواخرجهاًاصابونىإظاقركتبهمالمشاهدةالقوميالمسرحالى

ء،للةد؟ءطاوعكرم4وأخربرروولنميخائيلكتبهمااوالشرقاوي

اًرطبقةعند((ازعماءا))عنالضقليديالتصورعنالتعبيرالىالمؤلفإان

"؟



أ"(هـ!الدلثضخصيةاىارمزاحينما.،المتخالفةالبمللادفيلائ!سطة

اصابونياوكان.ا!-ديسااوالنبياواواعظانجتخصيةاراحلا

.!باشرةاللهرد!ولصخمص!يةاليهرمزحهنوخفةفجاجةأكر

ا!،بلادنافياةوس-طةاالطبقةعقليةعنالمباثرالضعبيرهذاوسغم

،هذاو!آد"ببآننصفيدونحن.ادسحاىاا)طبقةهذهتذهب

افتف،رهـو،4اقنهاانا!ةامنوالاخراجاكةيىفرداءةجانبالى

وهـ--عنف"صر511معاصدقااىاا!هقيدالقائدءنالضصورهذا

اطبفةفا.اضاصراءبدجماللمحارهااضيااك،ريخبةالحركةح!قة

صورةفيازعيماتصورالىحقاقيلالأ.خلفةا:لملادالمحياإضوسطة

4وحسعاىالتار!خيةال!ركة((هذه))ولمكن.!القدساواكبي

،الز?معناضصوراهذامنن!طءن!وذجعليقحصلام!ادخصهص

نملإحةاونموذي"طة!ولىطبقةءنم!رةءركةللأناملافها

.أهاول،"ختلفة--!ورةبهاض!لميماالىاضطرتوانمما،كلابكية

وبك!ل"انالاف((عناوثاليبالمف!م((الاذسان"ازعيماصورة

.فيرهـ-ااوالحكمةأوالعطمةجوانبمنالانمى،نهدايحملهما

ةراورصاهذهمع،افاتبئالىسءكماوائفنان،الفنانيصدقلمواذا

يفعل!،ارح!ةب!ااماريخايملفيلوير-دكمنكلن،الوا!عية

ا!--ذيبئاوا!عا!اعلافةلاذهنيمةمهورةمنمسصمدا.لصورامكانه

رفهبولماجم!راهذاهجرهارسببوءهذا.بر،أفهلالجمهورعاثه

.المسرحالى

قيكونالذي،مسرحظفان.أ-اةلآأضرىنقط!!اتبرز

ؤ-بيومخرجوهمؤ)"وهيحى"نلا،الضوء-طةالطبقةمنا-،هـارواده

..هؤلاءلروادهالنوعيةافكريةا،زصالخصاكتنتاف،الاحيانمعطم

مزدوجة:مهمتهنصبحوبذلك

!اتعبيعن،مبهضعهرا-نألحاروادهىاءاوصوذامهمة

واقعيا.

اع!ضأكأاصا!دخللاآفىيااوآسحاجم،ورهأىاالو!هولومهمة

راخلها.همبيجريدمايفنمو!كنه

ص،لةداخليجريعمماالأعلاموسايلتهقالآاكط"ورةاتكلان

لمىءمهورة،أص،لةاهذهنج!موعفولب!وتداخلوأح!اناأعرفيا

معاوماتثحكلميفيءتسواء،الاخرىهيالاهميةمن!يرةلرجة

يئوي.لقديمه.مااوءمدء"("اوءهعلهعماافكارفيئض!كلاوالمسرحعن

إعرضاص،("اىا--ورالجم!اجتذابلمحيتساعدلاازصورةمهذه

ات-!ااهقل!يةا.ل!ينفيالا-الهءيةالعواملأحدهيوانما،!قط

احقيفةفياالمسرحيةؤالطاهرة.الم!مرحاىاالجمهـورهذابهاسيأتي

..."ا!ن"المسارحفيتعرصالتيالمسرحياتمجردهييست

يرصهىإالتر،المسرحيماتتلككذلكالمسرحيةالطاهرةتفموانما

التكاالمسرحيةواانصوص،ا!بوعكلموسناومرةالتليفيزيون

،)مؤلمفةاومترجمة)الصعفاواجلاتااوا!كتبفيتشر

هـنوالمتخصروسةالعامة"حفالكلتنشرهاالضيوالافكاروالمعلومات

المسرحيةالفرقعلاكاتوفىوالمغرجيئوا!لفينوالمسرحياتالمسرع

والمفاجراتالمصاركو!،المسرحبمؤسسةلهاعلاقةلاالة!

الصورةهذه.اجماقيوالفرديةاالعناصرهذهكلبهنوالاكاقانه

ورالجم!يقيماضىوا((هورالجم))نفس!يةمنوؤرلى،انيةانساحثر

اممثرتكونقد،المسرحيةاللإهرةباعضاءثخصيةعلاؤةخلا!امن

لسصجاتامنبهعلاضهوفيالمسرحشالجمهورتمصورفياتافي

برءيئمياشرةمناؤث،تومننقدية"حلإلم!ءنءنهايركتبومهإنفسها

هـ--فهلأن.المدير"نو!ارواكفادوالممثليئوالمخرصءنالمقل!

ا)ء!سكاهـكب،امنا!راهذهكلمنالههايةفيكتتكونالصالصور!

اضبماو!ك!،ضالعيصآتةراخلالمسرحعنإجم!هوراتصورستكون

الىسحءرتأد؟ءيئ-ت"وماقياوالعلاؤةاتصوراهذاطبي!عة-+خكم

هذهالصورة.نعسهللسرحيالعملوبينالصالةخارججمهورهاو

العمليلألهذهحبيعيةوثفجة)العامالأج!اعي*نتاجعمليةمنجزء

جذورهاتمدانها.وحدهالمسرحالىالمباشربطليرهاتتجهواكنها

يحكمهط4!ل،عامبئ!لالاجتماعبمالوافععنطبيكلتهاوزستممد

واتجاهاتواخلافيةهكريةواوفاعواجتماعيةسياليةعلاؤاتمن

تتخصصالذيالمجالالىاًلمبانترنجأثيرهاتمضدواكمها،ايديولوجية

العلوف-لةتقيملضياهياصورةاهذهوركأن.ا،م!رحالىأي،فيه

،--!خاصبوجه/المسرحوبننا!ةمنكلهالمجضمعبينالحقي!ة

.اخرىناحية

اتل!فضزيوناكاجحةاممضإ!لمةفيمثلاالتنريفنورظلخفةان

شمتنىصون"مرحيةاص،بةعنأةارررووهي"واالناسراقاهرةا))

الموئلانأفب!نتتجربة!كماهرحيبهطلالتنريفبنورمثلا((ودا.لمة

هـلميالتمافيرنفس41.،فيي!نانهـ!علاا)ءاجحالتلمصيزيوف!

فبيدو(يرصلملأحمع-فبرمن-اتجربةاتضرو/كلررت)المسرح

برنامح-لمقاتكانت"ثلماتمآهاأافوء!االم!رحطى((الوداعحجة))

ولدتالتياكطقي*المقد!ة!يالاذاعةفيالقديمة((لقلإكساعة))

أماماو()اح!طادكتور((اثهورة"الةمرة))لمحيالمسرحاضواءثلائي

نءالمصمؤولةهياهائلةاالريعةالىليلإزيوناحضض،جات3لمنتمثلما

في--رأفيءهتلم!صرحا.ةجتاإضيالمعمرحيةالتليلإزيونؤرفىولادة

اصء"!وء-ارحاوالقاهرةبريروتثوارعا!نيملاوناذ،يئاالشرعبن

للأدالميادأ!-حفدتاىااذهبوااسضطاعواواو،كندريةالالىفي

الملكية!

هـبالىسحترتيلاوربما،عامةمشكلةخآلأيعلمىهنااثكلة

ؤداح!ةاوضخاءضهفيتكلاالمسرحعلى.لاقيرهاولكن،وحده

((اإوسائل))هذهعنالمسوولينسي--أسؤ،نولذإث.نضالجه

عل!حاهتمامءوضعتص!بح،الصحافةاوال!لميفيزيون،الاءلااروءة

"قدمهما((نوءية))فيالننمديداحرصباابةمطاوتحهبلح،منهبدلا

اضزامهااالااح!قيهةافيي!كيلالهتقدي!هالان،عبالمسعلاقةلهمما

.فجد-صهـاوان،فهزدهزلاان،ا!ثارهعلىوحرصهابه

المضعلقاو،افلأرياات،ئميرامجود)يسقةالحفيفيهناوالننائير

!-صانةر/ما،وحد!أوالاخلاويةوا)-بلاسىيئافكريةاا)ر،اجمادىء))

الفنيةاحسالىيةوا11اكطالجماالذوق))مجال!كيسوءاألاكثرنأليره

واورصهسضهرة.!لقىالتيبآ)نماذجللطترسضدءريض-مهورلدى

بها؟هـةماوزيونااتل"ةبزافي.لطهـرانهالمجردعطيمااجةم،ع-،وتمجدا

اىاوءتاجانمنوآث،رارحصىانمناكرهشاوالامنئلة.الص!ا!ة

.ولبرةاشارة

المسرحالىجمهوراجضثذاًبعنمسؤولةاذناوسائلاهذه

اجمهور!لىامباشرا.؟براتؤثر!هي.عقليتهصنععلىايضاوتارو

نتعدثانالصعبمنن7ااصبحوقد.واحدوقتقيالمسرحوعلى

الذيالمسرحياتبجمهورالظثر!بعيداالمدينةقيمسرحعن

هيايضاالسيضماوتساعدالقيفيزيونويصنعهالصحافةتصنعه

الفنونعنالعامومفهومهالدراميةوحساسيى"الجمادنوقهصنع

كل!.افنمثيليه

مهزولة!حيةت!(ربعننتمحدثانالمسبمناعبحكط

التج!صاربهذهمادةحولوالمونوقعالفعليجمهورهاتصورات6ن

عثمراتعبرالمعريوالمسرحالمصريةالمينمانئرتقد.ا،جتماعية

عناو،مثلاالمعريم!((الفلاح"عنمعينىصامفهوماالسضنينمن

."جةالخوا))!ناو)دي!ويىا"عناو،يةالمحركللآالارستقرا

اإضمرد(())اواليثوري"((عنمفهـوماتتاريخهاعبرالوسإئلهذهنشرتكما

أقربالمفهوماتهذهواصبحت((اسذاجةا"او"الشرلى))او

العا"ةصورتهامجردلا،مع"تحملالتيفوظةالمحالكلثيهاتاىا

مواقفخلالومن)كويةوعباراتبجمل!كررتكادوانماوحدها

صناعتهافمتالمتفرجعندخاصةلنبضاتتستجيبمعينةتمثميلية
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والمسرحيلا*ذاعيةوالتمع!يليات!للاممنمشر؟تعبر*خرىهي

.آخرهالى،التليفيزيونوحلقات

ه!هبينالاصلإلآالطلاقاتعننبحثانالحاضلتحصيلومن

الدراميالفنمنت!جاتحثرثابتةمنطلقاتتصبححيثالمفهومات

اةاريخية.واالاجتماقيمصادرهاوبين،وجماهيريةشيوعاعندنا

ونطلقاتبالفعلاصبحتالمفهوماتهذهاًنس+ن-لعلاعندناالمهم

تثبيتهافيتساهمكثيرةاخرىاعمالاوان،الاعماللتلكثابتة

لفخصيتنا))منجزءاباعتبارهااليهاينظرانتلبثلاانهاحتى

الثفسعلميحاولمادمثل((تقاليدنا)ءاو((*راًثنا"او"القومية

الفرديةالمرضيةالنفسيةالظواهربعصيتبرانمعلاالتحليلي

كلها.للبشريةالنفسيلل!كوينثابتةصفات

***

اننحاولاخطاامن:هنااليهاالوصولمنبدلااخيرةنفجة

-واف!ارهجمهورهبين-لمسركأااداخلياالتكويئبينلفصلا

.وألافكارالجمهـورتكوينعن"صربيننفصلانالمطلوبمنولكن

يهتمالذيالجمهوروبينالفعليينالمسارحروادبنؤميزانعلينا

بين.نمهزانوعلينا.المهعددةكالهبالشالمسرحبهيرهتماوبالمسرح

يرحاولواعياالتيتلكوبيناواإيمامنالمسرحيمستمدهالتياالا!كار

عاليه.يرفرصهاانيحاولالتكماتلكوبن،الواقع!ييثبتهاان

المسرحعنوتصوراتهاجمهوريافكار-انهتمانعلينا!كونمابمعل

نااولممرحافييرث"اانبدورهالجمهوريريدالتيورعباته

عليه.يفوضها

واكأها،الرسميلآللمقدا!اممنلتأكيدباهذهتكونلاربما

بهايقومانلونالنقدبتفيملاثدالتيا!اممن،اكبربرضاكيد

.ا)نهدخم!كأفينفسهيضعآخر"ع!))بهاي!ؤماًو،فيفسه

خشهؤسامىاقاهرةا

ء:حيا!ينا!ىمندثقهرسالة

الثقافيالمه!ثاقحول

،ثفا؟يمنهاجوضعضرورةعنالاحيانبعض!يتتحدثونس

؟المقترحالثقافيالمنهاجبهذاالمقصودهوفما

ودءج!كاناذاالابهملهاالقيامامثقا!ةاوزارةتس!تطيعلا-

اخرىصهاتبذلها!ىتفررالتيا)ج!ودمجموعمنجزءاالوزارة

اهاتالازءت!!دولنوالا،واحدةواستراكبجيةواصدتوجببهضمن

وهـثا.هلا9ا!نيح!ثماوهو،4قناعاصوي!بددالمواطنفكريئتت

فقط،"مختلفوتربويرةثقافيةمؤس-"،توجودنتيجة)-ىاثتا

وع--لمرسس!لمةكلر؟سعلىمه*دديئموصهينب:8وبتتيجةوانما

يرلمب4.والذي4سبهاًلذيا)ثس!صعنم!ةلمفبفكلواجبهيرفهممثهم

انهااثاوةلابااثصدولا-ثارتةوواعدالمج!نهع!يانر!كبماو!دءا

هـده!ىذانوبد-والعهومب،تالاواويات!ى.الاومطلقةنهائبة

رايذيممطواوصد،يئهسكوفيال!مهـوريشتردبمفمونالقواءد

وصاهـ!يةرة"وااندريدونءمناوالموظفبنةنقبض!ةلاالبلدفي

التؤآ!ه".لتربويةاالخطةهـذهالجمهورسيح!ضنعئدئذ،ءانوعمن

وانماالحدجمىةالا!*اروقطا.براواثعا!يايهاؤحتأجماان

9--رو،ادتءتاذااًلا!رالجطتؤازرناولن،الجديدةالتقا)يد

المنهاهذاعنتتفر،ط9سوسئ،ركوعندءا،ث(ركتاذاالاتقتسء

بااقوماطادمهـاللخطةوسيكون،حزبيلأاواقليميةاوقئويةصفةاية

.نويدهماوهذا

..!الثقافةتوحيدالثقافيالمنهاجقهدفاذن-

الناسرعقولنصباننس!تطيعلا.الضروريةاولياتهافي-

وفيالعصرهذا!يانسانايعلىا)عيبومن.واحدةقوالبفي

مع،الوحدةضداولوحدةامعحوارفييدخلانالامةهذه

هذه.الحريةضداوأجريةامع،الاشتراكيةضداوالاشتراقي

نابدلا.عليها؟لملأفالاصفيالوكتنضيعانيجوزلاالإيهيات

مهامات،مجتمعاي!يمسلماتمنبدلا.اعلىآفاقالىذنطلق

--.واجتماعيةسي!اسية

(7191-7-11((ا!ثورة))صحيفة)

جهة"ناثهعةخلدونالناقدالصديقبينالحوارهذادار

ص5وهو-اخرىجهةمنابيكيا!وزيالاستاذالثقافةوزرروبين

الىئهااًزرطمنذالوزارةهذهعلىتطق!بواالذينالوزراءانشط

راس4انعنفلملا،ومهمةعملبركلويشاركيرشرفانهاذ،الان

مميغول،والمثقفينالثقافةمهماتعقمحددةواضحةبأقكارالمليء

علىا!ثقفينوجوهاليهدعاثقافيميثا!وفعاكبرهالشىبمطامح

بدءشقالعربيا)ثقافيالمركزفيعقدتندوة!ينزعاتهماخلاف

ظلتالاولىالندوةانالقولالقراءآكتمولا.7191-6-2!كمماا

،شيعالىينتهواولمانفسهمحولألمجتم!ونفيهادار.لاعاتاربم

ذا،نوعهامنالاواىهيالتيالبادرةكسبنافقدكسبمنكانوان

،وحضورهاوزيراوبمبادرة،الثقافةوزارةعنالمسؤواونيهتزج

نااهدافهااحدمنوكان،الوزارةهذهلهماثئتالذينبالمعقفين

.اقروضاهوهذااو،مصالحهمرعايةعلىتعمل

القواهـ-دبانالكيإليوزي9الاستاذتحفظعلىنثني31ونحن

لمحيالاومطاقةنها:4انهابمعئىئابتةليستالمجتمعفيالمطلوبة

حيالالثيءبعضطويإةوقفةلنا!ان،اعمومياتواالاولويات

البلد،فيرأيذيكل))القواعدهذهوضع!ييشتركبانململاحكلته

((.مانوعمنوصايةانيفرضوايربدونممناواوظ!نامنفضةلا

وا"فربي6اسسيابثطريه،المتقدملعالماانالمعروفلمن

قويسإرطريقعنوتنقبيلآوتصفيةمراقبةلعملإاتالثقافةيخف"ء

ءف!رمناممثرمنذ((الانكاونهر((أقراانني.مس!م!ىغيراومسمى

درتصءالتيل-هـوفياتياالادبهجلةجانبهااىاواقرا،سنوات

مجإ"ان،ايضاوابرهن،اكولآنواستطيع،بالانكليزية

((احراا!اعاا))باسانوتنط!)ندنفي"ضدرالتي((الانكاونتر))

مبسا"منالمباشرخطابهافىوأءةطموقفاواصلبتوجيهااقسى

"!مشمب!وضمازومهقدمةعقهدةعنتص-!رلتيااسوفيايياالادب

الامة!دتهاوفي،المستفعفلاوالاءماجالعاالانسإنعلىبالعطف

لورمايهلكرياالارهاب-شونخدم((الانكاونتر))انبلبةاصبهلأا

ال!وارا)عاءالامنطا)فا!ةلبت&باسا،تةضرهالذيالفلل

إقدءهانهالحراعالمايزعملت،بااوحيدةاالميزةوهي،المثقفينبين

"ض!م-ا)الأ!للءا"جمدملانهطبعاللع-را"و)-س-وقطلابئائه

ء:ث-و،مقالءلمىردالمجللأهذهالىيصلفعندماً.والاستغلال

لجاةءاتتبناهادياالمق!ال.ظرلوجهةمخالف"اردافيويكون

عررداويحعالمقالكاتبعل؟تطلعأنبعدالااردااجلةاتثمرلا

(عمود))،"زاوفبىايرالت!شرئيسيصمدثم،اواردةااو!الةا

أبسطيخافءما،فيهوالتسهلتثيمبالةالرسالصاحب!تصدى

ا،ثهفب--لمبر،ننقلامان،الاوكاربينايرتر8والإالمئاظرةآداب

واتجاهلالهم.

دء:ه(--لمم؟نو-يحبونعلممنرىماعلىاحالاكانتولما

اة!اءاىألرقا؟ت"نرقابةوجودمنبدلابانه-اررنياهذهفي

التإليىوفي،الاجتماعك!9ءثلبةاالسياس-ةفي،المتعددةباشكاله

ث"يبقىاًنما.التارإغفيمثلماالاعلاموفي،الادبفيمثلما

الرقاهـسعليهاتقومن2تكهالتيالاسستلكاكلافواالجدل
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والادبية.*علاميةالسياسةبحسبهاوتتمالتوجيهبموجبهاوينهض

قيوجبعريضةخطوطمناكثرتوجدانالمألوفمنليسالانفحتى

!ةالحربمفهوماتوتعديدتاييدخيوط،بهايتقيدانا)كا؟بعلى

الكاتبي!نسلخوجدانيض!ميريامزاماوهو-والاشتراكبةاوحدةوا

الجبهةولااحاكماالحزبولاا!واؤور.عنهانسلخاذااءخهعن

بالتزاماتقبدتهماوارائهمغيرآراءالكثتنعلى؟رضتاوطنهلأا

فترةفيلاقوايئافىااتكونشابوكل.والقوهيةالشروءا)ضزاماتغير

لانهمنكباتهميواجهوالم،لحرياتهمحجزااوعنتاالفتراًتمن

نا.اخرىاوفثةالىينتمونمواطنونلانهمواجهوهاوانماكئتن

يظهرمعلماالسهياسيالمجتمععلىالفكرهوانلعمليبشكليظهرهذا

منبردلاالسياسيةللفعةاواسياسةالرجلالكاتبتبعيةبالمقابل

ذلك،ل!ل(و،ذلكبسبباو،ذلكوءع.لهاطببعةيركونان

منألوانترافقهافجمودامنالواناوطننافيافكرياائتاجايطني

"جمىطسو،"منع9ارككلالمثقفينسويةان.المحيرةا)تخلف

عنعاطلةلاسماء((التشهجيم))باورمالمنشوروان.المنشوراكتاج

ثيوالعطاءالاؤتاجدائميهـاب(المنشورمناكثروا،ثءاركةللشهرة

الترجمةعلىوالمكافأت.السواءعلىالادبيوغهرالادبيالحقل

يجريماقارنالوبانناالعلممعهذا.الت!اليفعلىالمكافاةمنأجزل

والاذاءصةالصحافةفييجريبماالمجالهذافيالعقافةوزارةكل

النومحيالفرقلنلمسءاءكبيراىالاءراحتاجثاوالتليفيؤيون

حدودعئدللثقافةوزارةءئشوراتفييظلثا)قارىء،الحقلإنبين

هيمااما،الرديرثةالكتابةحيزعن"خرجألاتدثتءهماوالفكرللادب

?ر!ةمنهدىغيرملىفانتالهواءعلى.دبثاواصحفا!بم)يرئشر

الصفحاتوقرامنان.منطئمناستدلالولاعقلءنقياسولا

حتىنف"4لي:هم-الاسبوعيةوبرعضس!اليو!ةصحلا،ثمبماالادب!ية

!ابلفبرث؟ءثشرمالان،لحروفاوأكالقراءةاصولبمعرفة

الى!ولاءامع!اليتسللانالمجالهذافيالصيروالخطر.للقراءة

س!حعلى!ةواانب!دوالاعلاما:مثراا"اكنى9"القوةمراكر))

وخطورة.وا)ك!تبالصحفأيي!ئشرونهبماوالاعلملأميةاثقاأيئاالحياة

لفيءأيعلىبرهنوناؤلموالثقاييةالادبيةالر؟ةعاىهؤلاءا"ثال

بالحى-!ل4الادبيكيمتهمعلىيرببرهنون:عئهخارجآخربمشىء

با"!حىلمةا)!رولاقيه!معاىويبرهئون،*!تصادقائينراكيالاف

علىو.4*رهئون،العربميةالامةر،1قمرل؟فبماااتاريخبلأواياله-يةالم!

كناثاذا.ثوالمكوهكذا..اورلمماادعاءثيالمغا*بةطريقعنجهلهم

اترصصاتذوقواااحاليلأاوالاءلا?ئالثقافي"البرو!راطيئأىنفتقد

المثمعرودواوبنات!لءمميز!نوا"الاذاءبرامج؟للثتهئتكما-

وح!نا!اماالادراك!يهمزنفتقدلاولؤئ"!ارر-ورةاتوالمسرد

أمرابمواقعهمتشمب!ثهمكانوان.اك!الاجمال!كلهاةلرمورالتقدبر

منذتتغءرلم،مثلا،أةالثظوزارةأيالقراءةثلجن"،ءحيراً

هـجما"لاثقافي"براءبموهناك"ا)يومالى9591عاماوزارةانشاء

ءبمن!برمنذاؤةس!!نجاصللالة"-"ةمرةقئالولالاذاءلأ

-أل"1اهل:تاء)تء(اذاحقهالموضوعاأيلاقدإ!سنوات

حزبيااضعراءاوورلتبرهالذيان؟يدوصعاوبملكاواقطاعاـ"مسا

يص:فهاينادريولاصحاثيمااـئ!اداودراهشه؟سائونالحزويعت!بره

ي!تركهاوانا،دبي"احي-"ةاجسم4متعاقدرنا،وا)صحافيون

يرررمهبيبروكراطىوراءهداممايرزلز!وسيكل!هابريزقدامما

11سلموكهذاءثلانسيقال.!خراولسبب"صالحهعلىويسهر

ايهااًبدا.طوولاازاءهنقفانمنايس!تحقلاالتهازيررلموك

منا)ـئمطهذا،بمونكتدء؟.الامور.نساس"كذاما،اسادةا

التيالمشكلةتصبح"سهطراا)بشرمنالنموذجوهذاسائداا)سلأوك

هذامعلءنالتخلصهيلمصالحتهاالناسونستوكف"نقفانيجب

كهفوكن.يدعمهمنومنعأزاحتهالاقلءلمىاو،المريمرالنوع

عودهألهشاشةخارجهامنمحكومةباكملهاالادبيةوالحياةهذ؟يتم

داخلهاأالى؟لمتسللةالاوشابوكثرةالذاي!بنائهاوضعف

العقب"اهذهبالتعرضوالوزيرالاديببينالمقابلةالتهتلقد

ذلك:بصعوبةوالاعترافازالتهاوجوبعلىوالا-لفاق

يمكىناهـيا،الظروفهذهمثلفي،الناظمهوما-س

!اك؟اتقد"-نالانتهازيينوبينالتقدميةلمجنبوا!طتهاءفزقيا

ناالثؤافيالمنهاجيستطيعهل.بهالايماندونالشعاررفعخط

الناظم؟هذايحدد

تابعاواتجاههوسلوكهعمولأيالفردتقييميكونعندما-ح

ءموتاولعك!علوانالممكنمنفان،معمودينلاأرادتابعا،للاجهزة

والادعاءوالتملقاضجيجوابالضوضماءانفسهمعن!عبرونالذين

اخداعاهذافانللجماعةتابعاالتقييميكونعندمااما.الفارع

لنفانههحدودةاقنرةجازمااذاالانتهازيبنبعضاليهولمجاالذي

علىالجمهور.ينطل!قلنالبعضعلىانطلى"اواذا،الابدالىيجوز

ليستوا)هقد!نالتقدورلمي!ةالىنسبانيمكنالتيوامراضه،

،ءحتى11معاراتبرفعنكتفيانئاايضاوانمافقطهازي!نالاؤئكسلل

أعلفاوكانئاذلكبعدوؤستريح،وصادفنبهامومنينكناولو

...شيءكل

سلعة6نخذتسالصحيحةالافكاروهي-التقدميةالافكاران

لانها،تبدياها!جريماوسعان.للتجارةالدكاكينفيا،ضعت

رواجا.اكثرببضاعة،رانجةغير

اهمفيتغ!لبته!اومن،اليومبمالتكتيكهـويشهغلتهـااهمان

هتملاعندما...وفهبارسميا،ا(!ثقافةعلىوالاعلمالدمماية

ن!اولبذلكفانناالاعلامفيجهدناونبددالاستراتيجيةةقضايابا

يرضيرسلاهذاو!ن.اطلاءاقناليهوصلمابأخراطينابيوتطلاء

طين.منالبناءان

***

وشضىالعقاثيةاًلادءاءاتاش!لاءمنا"تراًكمالحطامهذاوسطفي

الىالدعوةتوجه،المتصمدةوغيرافتعمدةوالانحراثاتالتثويهات

والاذاعةلصحافةواوالفنوالفكرالادببشوون511عنيبنموتمرعقد

المواصفاتبعضيحددثقافيبلثاقعقدبغية،والمممرحوالتليفيزيون

:.لعربيةاللحاولاتككلءحاولةانها.عليهاالخروجي!جوزلاالتي

بك،4حاولةاهذهضدلستوأنا.ت!قريبا:!ءلامنشيءخنق

لكنني.وعولوفكركولمناسنطبعمابكلوأدعمهاها4سانادياني

حياثن!-اءلمىوالغالبمئلكالحلاا11واحبمبعضعلىاضوءاسلطت

محاولاتعلىنقبلاوا)سهلالتفاولوراءؤئدفعلا)ـكيالعقافية

الجا"."انعزالمهالةالسلبية؟لعئاصرهذهغيرفهناك.مهةجةغير

عنغبابايكونانيركادانعزالا(فيةواللهوالادبي!ة51فهريةااـحباةعن

الذياـسياسياالفكرلاشراكضرورةوهناك.لفكلياالائ!تاجخارط!ة

العقافي،ا!سرحواجهئعنالغي!هـياجامعبيينامعممعلوهيشسرك

يكتفيكلاهماثلترلمحعباالمؤنعاشللبايتم!يزانالفريقانوهذان

5ليمةاه1ا!"ركأدونالادجم!احقلا!بىيجريماعلىاحكامباصدار

يكونولكي.ايضا!يها؟لفعلياالتدخلعنالاءت:اعودونفيها

الطرفينهذينجرمنبدلااعملكوالفكرياوزنهاـمقابراللصثاق

اثسافياا"نهاجلهلورةاتىسهلتدورالمنا!"تفيالاثتراك؟لى

اقياالشديدةاهميتهمنبالرغممغفلاقطاعاهئاكانكما.المقتبرح

عن؟لتوجيهمسوولينمنأيهابماالترببلمةوزارة!طاعوهو،تقدرلا

وزارةوهيالمس!تتيوزارةهياكربي!ةوزارةاًن.؟لمناهجوعن

ا-صهليسالمواحمينبيوتمنبيتيوجنلايكادانهبحكمالشعب

سكانعددخمسن02كأستاذبالغاوكألميذطفللوجودبهااتصالى

الواجبفمنلذلك...هدرسوناو!لابأسوريا؟لعربيالقطر

لللرسيةامنبوواصعيوالموجهينالمربينكبارالدعوةثشمملأن
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والتعليم.التربيةومئاه!

الموسعة،ل!نةالهذهالثقافيالقرارحولهيدورانيجبمااما

هذهالوحدهتسلقالسوءالمسنةبداتوقد.وحدةابوابعلىفنحن

يرنمفهونالذينوهؤلاء.بهاا!ارةقبلبلميلادهاقبلمن

طالمااواؤعاارضعلىيظلونوحولهالوحدةاعنالكلامويجمجمون

بكسونزيارةأىاالغلاءاز"4من،اموالعاالقطروركلريبحؤن

العرلمجةالدولبينا!حدةموضوعالىوص!ااذاحتىلبيكين

لخهالاآفالىالىطاروا-ودصرسورياوبخاصة-ا!ررة

واك!لصورةوبافضلثكلبامثلالايريوننهالاوباتوا،المريض

الاميةور"بةتزالمامتخلفةبلدانفيوجودهيمكنلادما...هيئة

وايس-ابقاءاء-هأزماتوكان،سكانهاارباعثلاثةتلاحق

يأاًن...القوءكبأدخلهاارباعرلالةمناكرتستهلكلا-الدفاع

اتبناا)؟ار!!ةالمأ!طةسهيصيدالوحدةدوولخارجمنللوحدةتصور-

سي-ته-ع.بهاالاصابر4منسثواتءثمربعد":18الامةتبرالم

واحدكأدقفي-يدعونمناو-اليسارواقصىاليميناقصى

ا*هصالا.نتظرانيجبوحدهاالامةهذهكان.الوبدولةاردي

دوا"،القادمةالدولةان.الارفدعلىاللهجنةوحدتهامنلتشىء

واقعنا،!!ئاتكليحملوهيستواد،الاشتراكهةلمربلأاالوحدة

بالمكارهدحف-وفةوهيستولد،هزائمناكلتصملوهيستولد

عربيلألام"الوحبدالاءلهيتولدالتيالدولةلكن...والمخاطر

ثاحديافبىنشطانيدنرولا.الا"ل-لةالدواًنها.متقدد4دنظهلآ

صيناءةايةوانتصنيعبدونكسهيحةتكلللقطرقياالتهي4انفنقول

ن!راالقا؟مةاقطريةاالتجززلأحدودضسمنقيادها!تجيلثقيك"

والاس!-واقالضءملأالارصدةالىاشقييةاا?ظعةاهـرزهرواجة

...انتابرهالاس!نهـللأكالواس.لأ4الداخلإ

الاد؟ءواحبمنانعلىفيصانيجبالثقافيفالمي!ثاقواذن

ي!ددواواناةائهةاالوحدبلموا4؟لمضنرءواانوالفنانبئوالمفهـرين

..قيامهاواقعومنالوحد!دولةداخلمنا)ضقدفيهمحرو

وحودازكاردرجةاىااصهيوتياالعدوانضأعدغمرةوفي

لابمت-الاسهذا/جاربانالاديبعلىيجب،ا!شرقفيالعرب

احقيرةاالتهمةمناخوفادون،اأةوميالتثيدالىوالهودةا،قومب

ووصهت!ا،ا.اورحومهلأدعوتنا4وصوايىطرا"!نالأشعوببطوشوهاتبا

الافتراءهراطىردالمجالهذاثيبحفرنيولا.اشولمحينيةاتهمة

ء-ىنشرهمقالفيالشمعةخلدوناصديبئاردمنافضلا:مضعا

:يعولوفيه،ذات!ام!يفة511

هـلمىالموؤوفوتسعىنؤ-هاعنتدافعقوم-"ءلمىاحكماان))

اعقبال!ديدية،برااليهاتسددالتطاضربراتابضراوةجابهو،قدديها

صقيهتالتيللقو!4بالنسبمةالامرهوكما،!كريات!املانيمكنلا

فيهـامرهحقيقةفيليسفكرياترفاعنهااحديثاواصبحتطاعاصها

اثوفيني.اا?صباصورمنصورة

ي!يعبمثىالعربءلااوروببةفا،روريوةهامهئافالتهييزاًذن)ء

الدؤ!اض!ءصانهـا،اخارجبمااماعاامععادلغيرصداممرحلة

دبلاالتعمماظانبد.ات!حديواالاقتحام"حاولاتامامالاخير

عالوانبلأقومبلأمستوىفيؤض!اوانثوفبه"تعصبا-فيهاتبرىأن

لآإث.وب!بىاهيوتلك.تسإ:4انحقلامنليسماالعالمتس!لب

دونهوادة.الثقافبهبةحيا-تاعلمىقيمهاتفرضانتحاولالتيالجديدظ

وكمبلتالقلاعقليةاالم!اكم*وسلبتاضريراللايمانروجتانفبعد

عنكفتعضلةاي*مثللمارسةاعلىلقدرةايطقدبدآالذيالعربي

ؤ-لاعمن"!وظتبقىماآخرعلىالاجهازمهمتهااصبحت،إلركة

.وحصون

مبالةلا؟هذههل))

فيرسوخااشداعينينا"عصوبالايماناصبعلقد..كلا"

الرجلانه:تاكيدبكلبا&علالسلاأكبلةعقولنامنالعقافيةحياتنا

الفدرةمنبقهةلد؟تزالماكسيحارجلاأكتافهعلىيحملالاعمى

-..((الرريةعلى

هو:،وعصبصةاتحياءءلمى،اكاتبايقولهانيريدماان

.ودءاوىوزيفاقرفااخفقنا.اصئقنافقدنتنمفسدعونما

الالتز/امفيهينقإباهـذيالحديعر!كناقدببىايتعلقوفيما

مىنالوحدةبدواؤالوحيهالاامزامهذاوان،الفنانيكلبلكيدا

ةالحربو،عنطبمالقوديلأيرعنيمثلمااوا!ع-4ايعني،كيانهاداخل

الاشتراكية.يعنيمثلما

يونغتسيوء،ولينينوان،الالمانوللقوميينوقيختههيفلان

الكونتفسرانطواوجيات-ايرضاووضعوا-آدنوا،دنهوهوشط

،اقوم!ةادولهـماحمصاالكون.راسرعلىتوصعبحيثترتيبهوتصد

..العإمةالصين،مةالمق!سالروسيا،ميابرو!

لمنا!خرينءإىن-ت:كرلكننا،المحاولاتهذهندينلاونحن

.المحاولاتهذهباسميدتونا

صبحيالدينمح!دث!

حلبفيالعربيالش!بل!يوم

أؤهمتارد،عياالاتحاددولفيالعربيالشبابيومبرمناسبة

واهم!اأعساهاكانالصءورياـعربهياالقطرمدنفيمهرجاناتهدة

بعربنىاالثبابليوما)"رعيةاللأكأة41دعتالذيالكبيرالمهرجان

وقد.اسبةاعلاحمدالاستاذالمدتلمةمحافطرعاقيتحتبحلب

.إثورةاشمب!يبةاتهأدالمهرجانءلىلمأشرف

بحلب،ا!بلديالملعب!يتمهوزمنالخامسيوماًلمهرجانافتتح

؟كامة-حلباذاءقىمدير-رمضانرشيدالقاصالاستاذاًلمحتتحهوكد

ذلك،بعدحلباند/ةتفاهمبينا)قدمبهـرةءاراةاقي!تثم.هامة

ا.رجم!االثقأؤكبمااالمركزقاعةالىيعنوبداوودالاستاذحضرالمساءوفي

درويش-ء!مود:للشعراءاحتافيالارضشعرمنق!أئدلببلقي

هـمالرم!رانالا،طوقانؤدوى-زلمادزولمح!ق-اًلقاسمسميح

اقا،!االهدديحفرفلماتاك،الدعوةبموعد-ءسبقعا!علىيكن

لاحضرا":امعادلالل!.لاوطنافصفيهايقدمأءب"منيجهلاذيا

ءاىويمريع!نذردعهوبداوودالاسمتاذجعلمما،فلسطينلشعراء

كانتوود،اقصيرةااقصةايوم-تموز6-التاليالبوموكان

ج!وراعقاثيابالمركزاءاضراتاقاعةفياجتمعحي!ثغن!يةليالأ

اقه-"امهرجاناح!باء!اث-تركوقد.بالادبالمهتمينمنعربض

رحأة))ؤضتهفمدماذيا،رشيررووف?مد:القاصوناقصيرةا

وافت!خار((الاءنيماتكهف))برلقصتهااس.كافوالهام،((القهرالى

"ل!روباء))بقصتهس*ماقيةورة"ا((ءيرضير"؟د"بقصتهاحموي

"اخرساءا?ملمتاالبواباتصخيرةإ،ترا))بقصنهالخاليلوابرا!م

لة-او!و!هلميم((يناحزاآسباوجه)ءبقه.ة4هبفابوا"4وعبد

رمضانوتر!!((اف!را))!هابرقصبريخانوتوال"المدير:ة))بقمصت4

بقه"؟---"511ريوابرراهيم((حزيرانيلوجهصورة))برقصته

."ا!برالرقد"

ات-كإةصصاعمستهاييسهجلهاانيه*نالتيوالملاح!ات

!اى:فيما!وجزقدمت

نءاجعلانثرت2))اقص-رةاالقصةمهرجانشعاركان-ا

،ؤدهتا)خ!صبةالقصكالالانفعنابعداكلبعيدا((حفارةصوتي

.اثعلروبريققممدابينارتباطثمةوكنلمانهاي
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ابنامذقصص؟لمدينةعنكاتت؟لريفاًبناءالزملاءكصص-2

..المدنيونيوفقولمالريفيوننجحوقد،الريفعنكانتالمدينة

الىرحلة)ءبشيرروولىمحمدبقصةالمهرجانبدا-3

فييضعهالمالمهرجانفيتقديمهاانالاجيدةقصةوهي((القمر

مجموعةدفتاوهو.والمنالسبالحقيقيمكانهامنافضلمكان

((.الخفاشرحلة"

حكايةسوىتكنلم"الامنياتكهف"اسكافالهامقصة-4

اعادتالعاسةانلوالقصةحرمتدخلانالممكنمنكانمطةعادية

تفكرانقبلالاقلعلىالعشرةالسىوعدتامرهااليالنظر

..بتقديمها

غاءلمةكانتققدحمديلافنخار((مضيءرماد"قصةاًعاس5

علىتقفانتلبثومالحطةفيالقاتلةالمباشرةاًلىتجنحالروية

01تكنلمانهاالاجيدة-طونانالىيوصلهاالذيلفاصلاالحد

ما،حدألىوثقيلةنسباطويلةقصةقدمسماقيةرضا-6

ناتستطعلم"فالهروب))،?أبعتبماعلىقدراتهمالحضورافقدمما

؟اجيد.بالاستماعحتىالمس!نتع!ني!عشيئاتفعل

الصمتلبواباتصفيرةرايات))اخليلاابراهيمكصلآاما-7

لناواكدتالقاصعالمالىنقلتنارهيبةكهربةكانتفقد((الخرساء

يقولانعليهكانسانلمه!4وادراكهاقياشكلهونطافةرؤيتهصحة

نجاحاذ)كفيونجحلاالق!اشهكالاحدثلهااهةخدمال!تيكلمته

اليهالجمهـورجذبالذياجيدااقالهالىبالاظفةهذا.رانعا

ولصالحه.4مها)كبيرافنصاطفدرجةالى

ناجحةقصة"الحزينآسبياوجه"هيفابواللهعبدقصة-8

هميفابويريدهبماللتفكيرالامراربسبقصادقلأدعوةحيثكونهامن

يكن"هيفابيالقاءلانالطظاتبعضا)قصكأعنابت!دنهاوثد

اللهعبدفياهـياالحوارفقدانالىبر9لاضافةهذا،ضصتهاجإ

القصصمن"ااـحزينآسياوجه"وتكل..بهجيداصوتهيلونان

.المهرجانفيوالمنبعهالجيدة

ءصنوأقلعاديةكصةمناكثرشاويلسليم"المديرنة"-9

لنوال((الفتور))و.جيدبعطاءواءدخلالهامنوسليم،جيدةقصة

اوجهصورة"و.اسهوىامتوسطانشلاليموصوعءبريخان

موهبةلنااكدطمابقدرجديداتضفطاـمرمضأنلتركيا"برانيحز

هـنفترةكانت"أكبراءقدا"الصيابراهيمومطولة.صاحب!ا

..لحقيقياالملل

ف!ااشهبركوكد..ا!صيومكانك!ز7الاربعاءيوم-

خليل-!ضيماليجلال-الجراديابراهيم:الشعراءالمهرجان

برندر-غا3ادلمبعأدل-اور"كافا)هام-رجوس،-د-حمدان

ونلسمالسمعيدعليمحمود-ترشحانيعصام-اًلحم!عبد

.حسانابو

:المهرص(نشعاركان

..!وتبلا..شكلبلا..لونبلاقصاندنا"

بيت"اىابيتمنالمصباحتحمللماذا

وا،الثص!بابقصائدامتحانكدرةللشعار!لان،قدوبالفعل

طوالحضوراهايكنأـمةالاضاانحيث،الدثةث:اانبعضها

لتت!ولا)قصافدتساعدانفقطالشموععلىوكانهـاعةمناكثر

.الحضوروجه!يكض!ءمصابيحالى

وجديدةونجيع!طويلة!صيدةالجراديابراهيمالشاعرقدمس

بعض(لفلاهاكانتحتىو!سوكهجراكهكلضمنها،الشكلحيثمن

نثرية.ومقاطعالنواًبلمظفرعامياشعراوصمنها،الوجوهتجرح

ارادماكللبلغكانمماكرواضحاكانالجراديصوتانولو

يقوله.ان

علىالقدرةقليلةفلالرةعاديةقصالدقدمقضيمانيجلال-

.للسموعغيرلقار!االتورالامروزاد،لتأثيرا

لصيدةوق!م،المهرجانليكشاعرناجحاكانحمدانخليل-

منسجمةغيركانتصوتهالوانانالاالشعريةالحداثةبمعنىحديثة

كلماته.مع

الالقاء.فلالركانولكنهومقنعهلديمةاقصاثدقدمرجوسعيدس

القعى"فيحظهاكانفقداسكافال!ام"الشاعرة"اما-.

الشعر.!بممنهافضل

اغترابات"كصيدتينقدمالحميدعبدبندرالشاص-

ضيفابندركانولد،.((الحوتبرجعندالانتظار))و((ماياكوفسكي

واع.جيدثطعرحضورانهاثبت!تاقدوقصيدتاهالمهرجانعلىخفيفا

وكان،الجديدةقصائدهبعضقدمترشحلاليعصامالشاعر-

حداىاالقانهفييفتعللمانهلونجاحااكثريكونانالممكنمن

.(لنفاذعلىالسحريةقدراتهاكلماتهافقد

في))الاولى،لصيدثينثدمالسبدعليمحموداثاعر-

،المهرجان!ييقسهالاانافضلكنتقديمةوهي"نارسلتي

النساءكانوقد،"عليكاخي!اراوقع))وهيوجيدةجديدةوالمثلألية

راجي!االجمهورالىطلبهنقعهوقد.يجبمماأكثمرهادنامحمود

منمزيداتحتاجانالعثعريرلاوطريثتهقصائدهشكللانالتصفيقعدم

والتف!ر.التفهم

فسيكدفقدكشأءرحضورهحداثةبرغمحسانابونظيم-

اقاءوا.مرضبشكلقريباسياتيشاعراجنبيهبنانقصائده

مقبولا.كانن!يم

اًلتعليق!هذاًكلالبوهو...آغااديربعادل-

بهاقعمالتيالطريقةهياثعرمهرجانفيالجديدةوالملاحطة

نجاحاذلكفينجحنوقدالشبيبةمنزميلاتالتقديمتولتحيث

ملحوطا.

فيها!ركالتثعكيليةللمفنونمعرضاقيماث(لثااليومفي

مشاهدته.مناتمكنولمالشبابالفناتنمنمجموعة

وشهاداتوالقصصالقصاندسا!دمآتيةمراسة!ي:وبعد

..الوثلا.لعيةاوالتسبلبطابعتتصفلااخرىبطريقةاصحابها

آغااديبعادلحلب

سوريقارىءالى

الذيالسوريالقارىء"الآداب"اداوةترجو

نااالماضيتموز02فيالثلاثاءيومالمجلةمختبزار

سابقعددمعخ!اخدهالذيالفواتيردفتراليهايعيد

الشكر.وله"يلاداب"مجلةمن
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