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بلادهم،شؤونفيالصمهيوفيالاميركيالتدخلضدصادقينوأتائرين

وطنهم.حدودخارجالوطنيالتحررلحركاتثرفاءومناصرأسن

حزيرانحرببعدكتبلانه"احمدل3جلال)هالكاتباعتقللقد
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خشبةساميمنالقاهرةرسالة

..الوراءالىمسرحنايتقدملاحتى

وخاليرةجديدةانعطافمرحلةيواجهبداالمصريالمسرحاناعتقد

بعضهناأطرحاناحبكثيرةمقممإتفينضللاولكي.تطوره،

محاولةأيقبل،المنعطفبدايةالىتسيرانيمكنالهـتي!لاحظات

تفرضه.مااوالانعطافةطبعةأصنيف

كتابأسصامنثلا!لةقدمهاالتيالاعمالمنمجموعةاولاهناك

قررواقدانهمالىتسأيروكلها،العامهذاللمسرحالكبارلسرجبين

منهمكلدخولبدايةمعبدأوهالذيالطبيعيتطورهميستانفوا،

:المسرحعالملى

علىعرهـتالتي)الظلامنور"مسرحيةقممرشديرشاد،.

رشادانيقينفينقولانويمكننا.ا،وسمبدابةفيالحيممرح

الاجتماعيةالنفسي!ةالدواماالىالمسرحيةهذهفييصأودشدي

الحب،لعبة،افراشةا:الاولىمسرحياتهمنذاعمالهطبعتلتي

فب4سارتالذياماماالخطهذاان"ؤكدومن.الظلنيال

العبثبمسرحتاثرصتمرة،مرتين!عقدرشديرشادصرحي!ق

حس!وة،)،"بلدييابلدي"مسرجبتنالتاثرهذاأظلفيكتب

موضوعا"-4الحيل!الىتبعثفهيالجديدةالمسرحية.اًما"مان

المتو!عطسةاطبقةااطارفيالاسريةالعلاقاتمجموعة:لقديمة

المسرحأسة.واخلاقياوعاطنينفسياافرادهايعانيهومالصغيرة

الصفبوة،البورجوازيةثرامانطاقالىرشديبرشادتعودلجديدة

المسرحياورلفهذامنهاينظرالتيالزاويةعنالنظرمرف

البشريةماذ"منهيستمدالذيالاجتماعبمالقطاعمشكلاتلى

موضوعاله.

ثعرضهاالتي،)الحنكسد"مسرحيةقلموهبةسعدالدين.

عمرمممرحءلىالهنيديامينفرقة)الخاصالقطاعفرقاحدىلان

فيهذهيعودوهبةسعدالديناننقولانايضاويمكننا.(لصأ،م

هووهذا،ايةالليبراالاجتماعيالنأرمم!رحيةنطاقالىلمسرحية

،"المحروسة"مسرحياتمنذالاولىاعمالهفيهتحركتالذيلنطاق

قمةوهبةسعدبلغوالذي،"الناموسكوبوي"،"السبئسة)

كانوهبةسعدولكن."السلامةسكة"مسرحيةفيداخلهطوره

يؤرقكانالذيبالتضيرالحلمبذلكالابرماأيالنقدعمليةمزج

وفي.5291يوليوقبلزمانيامسرحياتهرخ9كانلانه،ممروم

بمدالتص!ح،بحلمالتغييرحلماستبدل"السلامةسكة")سرحية

فييظلالتصحيححلمولكن.؟591يوليومنعاماعثمراربعة

سارتالذيالضانشكولا.ذاهاالاجتماعيالنقدعمليةأطار

مسرحيةكتبحينمرة:مرتينقطعقدوهبهسعدالدينمسرحيات!ليه

اطارفي"سوافيسبع"تعرض!لمالتيالمريرةالسياسيالأأقد

لماخرىمممرحيةكتبايضاالاطارهذاوفي)اكاريخيةالفافتازيا

مسرحيتهكتبحينما*خرىوالمرة،)"الاستاذ"هبنعرض

ياسلام"وهيوالمسياسيةالنقديةبرؤاهالمحملهالوحيلمةالتاريصأء

كت!قدكاتالاطاهـالضات؟.ف!.؟،،،لتحدا'ص!ت--4-



مدمرحضةفياما.)"/المسامير"هيمعاعرة-تاريخيةمسرحية

الخالص،الاجتماعيبالنقديكهميوهبةسعدفانيهـ("الحنكسد"

الىيعودولكن،التقليديالصغيرةالبورجوازيةدرامااطارخارج

الليبراليالفكر-سج!هاالتيالاجتماعيالبناءلاخطاءاللبما!يالنقد

يستفيدالذيالتكوينطبيعةالىوليس،الاكرادخطاياالىاساسا

.المخطثونالافرادمنه

يعرضهالكي(،طلوورقةعلىجواز"مسرحيةفدمفرجالؤيد"

فيالثانيةالممرحيةهيوهذه.الموسمهذاختامفيالقوميالمرح

والسياسيةالاجتماعيةب!،تناالمباشرةالعلاقةذاتفرجالفريدسجل

،6691عام"وحراميةعسكر"مسرحيةيكتبانفقبل.المعامرة

مناوالتاريخعندائمامادتهيستقيالفريدكان،كصابتهاوبعد

الصودةفي،يدةالجدحبةوالمسر.الس!بعيلتراثااقيروالىحواديت

المسرحبفكرةالتهممكعلىطفيفةاعراربقاياعلىتدر،بهاقراتهاالتبم

الجوصانعالموسيقيالعرضاطارفيالسياسيوالنقدالشامل

ر!يم!كمقارر!اياهذهولكن.العرضمنصةعلىالغبيري

نايؤكدكلهالمسرحيةجسمبي!ا،ضعيفةلاصقةبمادةالمسرحية

درامابينت!ج"تركيبة"الىتوصلمهوسيلةهـنيبحثفرجالفريد

وبين،والاقتصاديةوالاخلاقيةالعاطفيةومشاكلهالصغيرةاالبورجوازية

وهـن،الكليةبالقضاياالمشةولةالمباشرالسياسيالنقدلراما

مشاكلجرعةانتؤممد،)طلاقورقةعلىجواز"مممرحيةفيالتركيبة

مناكبركانت،اساساوالاقتصاديةالاخلاقيةالصغيرةالبورجوازية

يتعودلمالذيالمؤلفطاقةمعظمواستوعبت،ابسياسيالنقدجرعة

يجربه.فهوهذاورغم،المسرحياتليفمنالنوعهذاعلى

*،،
القوميالمسرحقدمهالذيالعملالىتشيرالثانيةالملاحظة1.

للاقتباسمعاصرةصياعةانهاساسعلى،"71متوف"اسمتحت

مولييرلمسرحيةعاماخمسينمنذكتبهقدجلالعثهاندأنالذي

كشرةعيوبعنالنظروبصرف."روتلوفالشيخ"باسم،(نرتو!"

وليس"71متلوف"موصوععلىتمصبفالملاحظة،الصهلهذافي

الدافععلىايضاتنصسبوملاحظتنا.اعدال!ااولثمكلهاعلى

"ترتوف"اوملوفان.بالذاتالاناختيارهاوراء"الاجتماعي"

هذهلمشاكلتعرصالتيالصبهـةالبورجوازيةدراماصورمن!ورة

انعثمانبل.والاجتماعيةوالاقتصاديةوالاخلاقيةالعاطفيةالطبقة

تقريباقرننصفمنذيقدههاوهوالاشكالمنبشكلواعياكانجلكل

يدخلكانالذيالمجتمعوهو"لمجتهعنامفيد،"مسرحسةانهافقال

حينهاالاولىالعالميةالحربمرحلةفيالمتوسطةالطبقةعالمبعنف

اقتبا!سه.جلالثحمانكتب

مممرحياتطوفانانىايضاالثانيةملاحظتناتش!رثم،5

الذيالتجاريونجاحها،سنواتعثرمنذالهابطهالخاصةالؤق

المسرحياتهذهصةلغالبالاساسيةاكادةكانتوقد.احدفيهيشكلا

اكوررهـ4!قةوالاقتصاديةوالاخلا!ةا!اطفيةالمشاكلهي

هوالتهريجيالهزلاو،الهابطةالكوميدياعنولم.الصغيرة

السيمطيرجعمابقدر،الاولىبالثدجةالمسرحياتهذهنجاحسبب

الطبقةوهي،ومصالحهاالطبقةتلكبفكرالاعهالهذهتعلقالى

تعبيصالىبالاضافة،مهاالعاصمة!يالمسرحجمهوريتكونالننى

خبي!ثة.اوطيبةاحلاممنجههورهايراودمهاا!ك!يرءنالاعمالىتلك

محاك!ة)ءمسرحيةالى-اخيرا-الثافيةضاملاحظتنت!يرثم"

سميروأخرجهامصطفىبهجتمصطفىكتبهاالتي()ضبشسلة

يعرضشابالمؤلف.الحكيممسرحعلىمؤخراعرضتوقدالعصفوري

والمسرحية.الدولةمسارحاحدهيالاوليللمرةاعمالهاحدله

معناهالممريةالشعبيةالحلوىمنلنوعاسمالحنكسد*

."الفماغلاق"الحرفي

لالأ

مهئاسرةنطايفيالاجيالبينالمراعلمضكلةنعرص!بساطه

حرلهالمسرحيةكيالاجيالبيعنوالمراع.الصفيرةلبورجوازية

الخالقمعحتىمنا!وصوليانتهازيالاب.وعاطفياخلاقيجانبن

وحائرمترورالاوسوروالابن،عنهعمريةصورةالاكبروابنه،فسه

التيالمهترئةالابلقيمالانصياعاوالجديدةوالاخلاقالتمردين

الابناما.الشكليالعاطفيواسنقرارها!برالابننجاحدعمها

سلوكهفيتلقائي،والعراحةبالصدقيؤمن،صر-فمتمردلاصغر

بخفةيتميزول!كنه.والاختياروالرلمحضالحبعلىفأدر،*عواطفه

عاآفيببساطةيقدمانيخشىاوولفولكن.الصغيرالمراهقلقل

الممريالمسرحبصماتعلي!اأت!هرانبدلامسرحية؟7191-791

مطلجعةعنمتخلفانهعنهيقالانيخشىعاماعشرخمس!ة!بل

ولذلك.الانمسانيللوجودالكليسةالكبرىوالقضاياالكونيةالمشحل

ولكنها،القاضيثوريمنحها،متطفلةشخصيةلمسرحيتهيركبلانه

هناككانواذاالمشهورة"المسرحيةمقدم"دورتلعبالحقيقةلي

لحسئولكن.م!نوعمنرمزهناكيكونانبدفلاومحعمةتاض

يهمناماهوالنسيانوهذا."الرمز"-!كبانالمؤلفنسيالحظ

فسيشابمؤلفوجدانعلىتلحالتيالمشكلةطبيعةان.منا

الاوليبالدرجةاجتماعيةمشكدكأ-كلونانبدلا،ممرسبعينات

معالجةفييفكرانمعرسبعيناتفيالشابالمسرحيللمؤلفبد؟لا

وعسرض"مسرحيبناءفيموضوعيواسلوبواقعيةطييعةات3

بهجتمصطفىولكن.حولهاسرحيتهتدورانيريدالتيالقضية

وهيةسعدالديناوالريسيوسفاوعاشورنعمانيكررانيحشى

اللحطة،)او،)برةبلاد"اؤ"(لدوكريعيلة"فيسيتصوركما-

نفسهالريسيوس!يكررانيخشيولا"السلامةسكة"او"الحرجة

"كوابيس")او"السلمبير"فيوهبهالدينسعداو"الفرافير"في

هنا"التكرار"بكلمةاعنيهمايكونانوارجو."الكوالشيفي

الاجتماعيةالمشكلةاهمالعلىالمؤلفامرارهواعنيهما.مفهوما

اجسلمن،المسرحيلمملهالحقيقيةالمادة-كوناننيالواقعية

منرئيسيةقضيةاوكليةمشكليةفييكمنوهميهدفالىالوصول

ادخلهاالتياخامضةاالتعبمرواتهيوهذه،الانسانيالوجود!!ايا

م!!ونالمسرحيةحركتناوجدانعلىالمتحذلقالمسرحيالنقد

المسرءخسلالمنالكليةالقضاياتلكالىالوصوللوسيلة

المسرحي.والتجسيد

**،

منعنهمياتعبيريفيماعلى-الملاحظتينهاتينمناخلص

بهاالاعترافمنبدلاحقييقةالى-تدقيقعدماوتعميماوفجاجة

نفسه:الوقتفياسبابهاعنوالتساود

منجديدينعطفانيوثكالممريالمسرحانايىتشيرادالآهناك

العاطفيسةالمننسلالثراما،الصغيرةالبورجوازيةثراماالى

وهـدراما.والسياسيةالاقتصاديةالخلفياتذاتوالاخلاقية

الارجح.علىالموضوعيوالاسلوبالغالبفيالواقعيةالرؤية

ستتعلانهاالانعطافةهذهالاولمنالمشفيدهوالمممرحيكونوقد

مسسارهفيينتطورانالاولىالدرجةمنس!،سيافناباعتباره،له

لارضاءخصييصاتنبعلاساليبافتعالثونبجمهورهمرفبطاالطبيعي

عناوحقعنالجمهورهذاعنالغالبفيالمنعزلينالمثقفين

حق.غير

اذاالاالانصافةهثهمنيستفيدلنالمسرحانومننانعتقد

بالتعولالواقيةوارزاكلالموضوعيالاسلوبنحوالتحولارتبط

الطبقةفكرممالىعارف!ةالثوريةالواقص!ةالرو!كلهخصايضا

واالمشاعرالى9ارنك!رفيواسوبهاالسائدونوقهاالمتوسطة

.الاشياءاوالعلاقاتاوالمصالح



جماهررمم\،اساسه!ييتكونلامسرحناجمهوراننعر!لكنناو

يضوهعثمجمهورهؤكرالمسرحيعارضفكيف.المتوسطةالطبقةمذه

البورجوازيهدرامابانالقوللاغسنانسنبيحكيف؟النجاحلنفسه

معتتعارضالتيالواقعيةبالرؤيرقيارتبطتاذاالاتنجحلنالصغيرة

؟الصغيرةالبورجوازية!كر

ءصابتحديدتبذاانبدلم"البديهيالسؤ؟ىمذ؟علي؟لاحببةان

تنلازماتيبالعبارةنقصدهوما،الوافعيةالرؤية"بعبارةنقصده

.،(الموضوعي،الاسلوب"عبارةوهيعندفاممها

وثيبل،الاحيرةالقليلةلسواتهمي،ذفسه9لمصريوا!سرح

بالامثلة.يمدفا،بالذ(تالاسبوعهذاوفي،نفسهالموسمهذا

السلاموني،العلاابومحمدهوشمابكافبامحمالىمنالامثلةوسنضرب

نعمانوهوعندناالواقعيينالمسرحيينالغتاباولقدمهعملاخرومن

الوافعيةرائدالىبلعودةمازمينانفسناسنجسدثم.عاشور

.تثسيكوفانطون:كلهالحديثالممرحفيالملهمةاثفافةالصافي!ة

فيمسرحناالواف!ةا!نزعةمظاهراناعقدانني،ا!ولمباشرة

الواصةتلكهناله.الواقعيالتعبيرفينوعينبوجودتوحيالان

اعمالفينراهاانيمكنالتيالشاعرالةنحير،المجففةاوالجافة

؟و-الواقعيائتعبرذلكوهنك،السلامونيمحمدالشابالظلب

وهوالواقعيةجوهرعنالكاملالابتمادعنينمالذي-الموضوعي

اعادةفييساهم،والمجنمعالناسلحياةمجدعنمربكلالارتبا!

الحياةدفقةعلىالمحافظةمنتتمكنحتىووجدانهمعقولهم!ياغة

-سبطهلاالاخيرالنوعوهذا.المتجددالنموفيوالاستمرارالحقيقية

فياثوضوعيالاسوب"هوالحقيقةفيوهميرباطالابالواقعية

الحيل"ا!ديلم!عاثورنعمانمسرحيةفينراهمى،وهو"اتعبيرا

الشرقاوي.جلالأخرصهاوالممرحالقوميديكي(لانتعر!ياتيا"الطالع

،3*

الواؤء،بجوهرالقناناوالكاتبارتباطالاتفنيلاالرؤيةان

والسياسية،الابرماعه"جوانبهامن،الناسيعيشهاالتيبالحقيقعة

وض!كلبطر!ةارتباطهثم.والنف!ميةأوجدانيةا،يةوالفيوالاخلاية

لوجودالسليمةانرظرةان.جوانبهابكلالحقيقةهذهوجودوايقاع

حقيقةوانها،متناقضاتات3حقيقةانهاثلبتالحقيقةهده

ادراكه،يمكن،دنيوي،واقعيطابعذاتمتناؤضتهاووان،متحركة

هذهاأتحركةوان،المتناؤفتهذهبينالتفاعلبسببتتمحركت!اوان

تتقدمالعاماتجاههافيولكنهماالوراءالى؟وآالاماالىقئتفيبقد

.للاماماهـلمى

ا!تصورفي()انتقد!ريالاسلوب"يعن!لاالمو!صوعيوالاسلوب

اتوهانالىالفنطناو-بالكاتبسيؤديالتقريرلان.الانشاءفيولا

مظهرااو،واحدةجزئيةحقيفةبنالظنوالى،الجزدات*ففي

الحقيذف".كلانهاو،الكليةالح!قةهو،بارزاخارص،يا

ببساطة،ا)حقيقةجوهرعنالتعبيرعلىأالحرعىيعنيا!وضوعيوالاسلوب

وبشاعرية.

وحدهاالقالرةمي،بالذاتالمسرحوفي،الفنفيفالفاعرية

ا!ممرحفيالشاعدية.الجزئياتخلالمنالشوولالىالوصولىعلى

والفكر،بالعاطفةالمثفحونالخلابال:سيطالتعبيرعلىالقدرةتعثي

اجلالوصولمنالمحقيقةاثكليالثباتتاوزعلىالقدرةايضاوتمني

الصفالصغيرةالبورجوازيةافقمحجاوز،وعلىال!!يقيةحركتهماالى

نقداالصغيرةابىور*!اريةدرامامنتجعلالتيالشاعريةوهي

،المحلود!وجدانه!،ا!وممثنيعالمها،دائذاتالطبقةهذهلعالم

العراما،منالنوعهذاتجعلاككطهيعرية4الف.الفقيرةواحلامها

الوجود-كلاملوالىالحربةالىباكملهمجتمعاشوا!عنتعبيرا

وبذلك.والمحرروالمشاركةوالشبعوا!علمبالتحققللانانالفردي

صبيلاالمتوسةالطبقةواقعمشاكلالىالواق!يةالرؤيةتصبح

7"

عالمها،ينفدانهرنممالطبقةهذهبهترحبا؟!ي،الع!يمالفنظق

والسى،ت!ا!زهوالى،عنهالتخليالىالاخرينويدعوبدعوها

.واسمت!دوالانيةوجوعوجهلهبوصمنمهغارئ!وماائها

عنالتعبيرعلىقارر؟الفنيصبحانتعنياذنانوافعيةالرؤية

تكوينناوجوهر،نحنحياتنا؟يقاعوجوهر،نحنواقعناوهر

الاتذوباو،الشاعريةوتعنى.والاخلاديوالفكركي41فسيش

وراءوالنفاذ،الشكليالثباتتجاوزعوالقدرة،الشاعريوضوعي

عن"فوان!،)!دتان!نامنكاناذا-وربما.الخارجيةسطوح

الحديدسالوائدعن؟لطبيصكأمدرسيئحدثفدكماواقعية

الوحيديقالكلان!،،رتوليئ2الو!ده"وو%/!هـلى!اكاتصا

بممنىاي،الصحيحبمعناهاانقوميةا!فنونتكونا!ىصحيح

شمبهواثععنتعبيرهفيالاصيلالفنهوالفوميالفنيكونلأ

وعقليته،وحساسيتهشعبهذوقعنتعبرهوكي،المتعددةنبه2!جو

لافهابتهاجوفيطواعيةالشعبهذا،1ينشريه"الذي؟لفنمو

يعيدوانيفسرهانويستطيعيفهمهولايهواشوافهنفسهفيهسد

.مسيره

،**
مسرحتينسي!تشاهدالتيالسلؤمونيانعلاابوكلحمدكتابآرزلمحي

سنفافي،العامهذاالفاهرةخارجهحاثظتيسنهـيالمسرحجمهورنهعا

اصابمهووضعالكاتب.عرفهموجودال!يقيةحإتناجوهربانائما

جوانبهبينالارنباطمنخفيانوعايكتشفانواستطاع.ليه

هذاباندائمطوشضر.وألم*خلا!"النفسعيهوجو؟نبه!"جنماعية

هذهفيبم1ا،حساساستفرقهلى،!دورهمدينةعنالتممابلكاةب

منالماساةقلبفيولسرىيعدلمحتىماسعاةمنالحقيقيةلحاة

وافصةالسلاهوني.بالشاعريةالفنيالتبريمدماهي،محركةوح

فلرةهي،الحقيفةعنجوهريجانبعن!اجافةاقعية

ثم،فيهااحلاملاالسملامونيوافعية.باتهمتجاوزعلىلناس

الفنانوقدرة.الحقيقيةالحياةومنالو(قعمناساسيجزءالحلمق

،وقدالوا!كأمادتهمعالجةفيتنجليزوالحلمأكتتفعلىلسرحي

لوكمايعالحالسدمونيعندنفسهالحلموحتى.لغتهفينجلي

ن!جزءاكا!لوك!،.ؤثطورطةأخارجياائع!طحمنحبز!اطن

باننشعرالسلاموني.عندالتحققعرماوا!هراوالفقرساة4

،القدرهذامنصزءال!ك!وان،هـ"ال!،كلافنرالخاد!!ةثاساة

"لحققه.استحالةوعنالحلمعنبهايعبرالمياللغةفيلتى

متزمسرحيةيكتبانالماضيفياس*ولخالذيعاشورنعماناما

الواكعيالحلميكتثمهفلكي"العوغريعيلة"او،(تحتالليالناسإ

يرةصظوكانالذيالجملادانةارالانيسرعكاق6ا!-،!مهـبمملا

تحققلمالجيل!ذالانالاشيءلا،يديهعلىالحلميتحققانشه

كان.عاماغنرخهسة!رزيوقعنمصانكانكمابالضي!كلمه

كئلأمسرس"الجديدةبممرللحلممعيناتصورار-!فدعاشورممان

لاسلوبيصورهوكان،عظيماهذاتصوره.وكان"تحتالليالناس)

المنط!فئالتصورات!بتسيرلاالتاريعءهـكةولكن.منطقياحقفه

للى"ريخالتصوراتتخضعانيجب،العكسعلى.علميتهاكانت!ما

العلمية.كنسبلكيمنهورطقيتهاتسمتمدوان:حركته

الحبحريةلنضسهيحققانيرىالشبابمنالط)سالجيلان

الوقت،نفسفيالوطنيالمصيرمسؤوليةتحمل.!محلى؟الحصول

حلمه.كحقيقتصورهقد!؟نالنيالطريقفيي!معيمانيشا؟لم

؟انالحريةيحبان!ريداتياالجيليديننعمانؤانثلذلك

ا!واؤءب!ركةنعمانيرتيطأنمنبدلا،الاحرارمسؤوليةيتحمل

نصمان.اثهـقديماح!لأم!النحقيقاخرىضروقة!ر!نطارءكهن!صه

ورفضوالرقصالحببحقا!شابالجملمطالبةانيرىعاشور

والهدالة.الايجابيةقيممنالاباءتحلليقابلتحللالكبارإيةصا



الرا!مة.والموسيقىالغناءفجومعبادةسوىعقول!فيروىولا

به!ايبرروالكيوالعدالةالحريةكلطتيستخدمونانهموورى

الذيالواقعولكن.العقليوخواءهبمالاخلاقيار!حللفيرغبتهم

افتتاحثهدتالنىالايامندسفي،الاخيرةالايامفيشهدناه

اليوميىةللهءحفقارىءاييستطع..ذلكغيريقوىالمسرحية

وبصمن،الشبابالىعاشورنعماننظرةبينالفرقيكتشفان

نعمانانبل.فلسفةايالىحاجةدونالشبابهذاحقيقة

الجيلأباءاكثريدعلىالقادمالجيلينقذانيفضلعاشور

نسسالادنىالقطاعيدعلىأي،للقهروخضوعاتخاذلاالحا!ه!

قريتهمالىالفلاحونينسحبانويفضل،الصغيرةالبورجوازية

منيةرغونحيشمابالانتقامالصعيرةالبورجوازيةير!ددوان2بعد

ومطالبةبالحريةالشهبابمطالبةبين.بربط"نمقبدلا،المعركة

اله!الواقعلحركةالجديدبالمضمونيخرجلكيبرالعدالةئالفلا!

القديمة.عاشورنعمانتصوراتتجاوزت

بناأ-مر.واقعيةدؤيةاييخدملاهناالموصومحثيالتعبير

الرويسةمعالمتناسباحقيقياباسمهاتعبيرهذانسصكطانادن

-صصورانلحاولك!ماذجةرؤلهعنساذجتعبيراًنه.للوأكغالسمأ!جة

فيالنابتةوالاحلام،*نالدائرالواقعيوالعراع،الانح!ياتنا

خطوطهوضهتيالمتالرسماساسمحلى6السبعيناتممرصدر

نافيحقهإففدعاثورنعمانفانولذلك.ا-مسبظتاائلا!!ي

فسىالايوجدلاتصورابمسرحيتهيجسدلان،بالوا!عي!ة/يىصف

حركتهاوعنالواقعيةوالاخلاكجةالاجتماعيةالح!قيةعنهوعقله

الواقعفي.

ب!شتراي"تثص!يكوفمعوفةعنفيئاالمؤرصيئمقاحديذ!لم

اول-لسبطارقيان.يرفى!ايكنلمانهالظنواغلب.الملمب،

،اوبانسوالآ!-الحقي!لأامتهبجاة،الع!ميق،ا)هـو!يالمسرحي

ععنالمرهفوب!عبيره،فيهاوالنبيلبا؟نسانياث،عريواكزامه

ثقافةعن"الدائمين"المعبسيناكثرمنيج!لهوحساسيتهاذوقها

جداالصعبمن.الخلودعلىوقدرةصفاءبلغتهاكتبالتيالامة

علىالعيةعقدقدكان"منطقيةقضية"علىفثيميم!عئدنعثران

عن!هنجدان4ستحيلاومن،حولهاحياتهصاحدىكأبة

منكلاكثبالذيالواضحالفهـريالقصدعنالتواء-حذارغم-

)المسرح"يكونانالمستغربمنولشي.مسارةفيمسرحياته

كنبحين!أتشييو!ثفلتالتيالهامةالموضومحاتاحدنقسه

ايضاالمستغربمنوليس."انورس"الاولىا!ويلةمم!رحيته

الفنيالتعب!يراسلوبازاء"النورس"فيالفنانأزمةترتبطان

حياتهفيالناسمعبهايتفاهمانيمكنالتيالطريقازاءبازمته

!مربخهكيتش!كوفيعبرانالطبيعيمنكأنانهاي.قيالشخص

بالفن،مجتمعهمعالممرحيالفنانتفاهمبينالارتباطعنالاولى

وفي.ال!يوميال!سلوكمنبهالمحيطينمعالشخصيحوارهوبين

حياةيحاصربماالازمتانترتبطانالطبيعيمنكاننفسهالوقت

وعجزوكنبزيفمنالمممرحيةبطلالشابالشاعر((تريبليف)ء

يريدهااذي!حونتهدائرةفيفردكلوانغلاقوالتفاهمالحبعن

الوقت.نفيفيفكيهابينويهصر

"تريجوريظ(المتوسطالمشهورالكانبيقول"النورس"مسرحيةفي

ازمته:عن

مقاوكلةهايمكنلارغبةلديى-رانهـا.بالطبيعةالفمعراًنني)ء

الطبيعب!ة.للمناظررساماببساطةلستولكنني.الكنابةهمي

منباناشعرشعبيو؟حببلاديأحبانا.ايضامواطنانني

مستقبلهموعنعذاباتهموعنالناسعنانأكتبكاتباكنتاذاواجب!

م!نوغيرهاويرها،الانسانحظوفىوعنالعلمعنأنحدثوأن

يسموطوننيوهموألهثأسرع.شيءكلعنأكباننبم.الموضوعات

مثلثعلبجان!بالىجانبمنواندفعمنيويغضبورجانبكلمن

...ال!نخاعحتيزائفهذاعدأميماو'شولمي

يكفيولشي،وشعبهبلا-5بحبالفنانيشعرانيكفيفلشي

'دحعيمصةالحشكد!.41تنبحالوقويبشربالعلميؤمنتقدميالون

يعبركيف،هي،هذ؟النبيلالفنانموقفبعد،الفنول

علىغطرسةولافيهالمحتعاللافنياتعبيراالنبلموقفهعنلفنان

ذاتها.النبيلةهولالمحكارهابتذالاوالناسقول

الصحيعالاسلوبعنايباحث"تريبليف"الشابالشاعراما

اليوميوأدتداهمللسلوكالصحيحةالطريقةوعنالفنعنلتعبير

فيؤلةبالناس!يطهلتي

محاالح*،ةيصفانالمرءعلىليس!حيةشخصيات"..

د!...اح!زمناهيزر:م!ئماوانما،ان.تكونينبغيكماو،،لي

والاشكالالثجديدةالاشكالثلةليستلةالمتباناقتناعيزايد

يفكرانثونيكتبانالانسانعلىانهويهمماوانما،لقديمة

منبحريةينبثقلأنهيكتبهمايكتبانه،الاطلافيعلىالشكلى

(،..روحه

لهيرفىوالذيالشاببالكلالبالمعجبالايمرالمدرساما

مشالله،(كلمواجلافيديبشبمعنهالاعجابالالهيملكولاأؤمننهفي

الرميعة:الكليةبالقضاياالمهتمالمتوسطاللامعللاديبليقول

،ألمادةمحنالروحيفصلانفيالحقانساناييملكلا..إ)

ولكنك..ماديةذرأتبىيئالتحاماتحونقدذفسالروحانطالما

نحننعيشكيفعنمسرحيةماشخصيكعبانينبغيانهنعرف

نعيشاننا.التمثيلالىمسرحيةيدفعثم،الفقراءالمدرسين

"..قاسيةقاسيةحياة

***
مسرحنايلإدولن،ش!ث!فييفيمنالنانهفنعقدنحناما

جلساتاو"للنقورة)ءذمواتالىهسرحياتناتتحولان،شيءفي

اذايستفيدلنمممرحناانكماتماما."ائقغشات"فيهاتتطاير

الكليةوالقضماياالكونيةالمشاممهانيظنونالشبانالمؤلؤنظل

الطنانوالكورس،!اثصرحيةمقدم"خلالمنالاتعالعانيمكنلا

المممرحيةتحتوياىعليالاصرارسبقاو،الرابعالحائطوكسر

نوعمنكونيةمشكلةاوكليةقضيةعلىالبسيطالموضوعذات

لأ.الثونكانمهما...ما

حشبةساميالقاهرة

بلعسنمحه!منرهـالمة

لثوروم!ب!مناافتاباتحاد

بثهالث!قافيةرسانتهاداء!الصملفيالتونسيينالكتاباتحادشرع

فصلأؤك!لانادنتهالذيا،سالعيالقانونمثلالاساسيةهياكلهتركيز

الذ؟الداخ!والقانون.والتتعراءاقصاصنواالكثابمنجمهرة

العراحسسطمئجوفيبندابتداثرسهيمدعليمهالموافتةنعت

من(لاساتذةأانععخبتالتيإممؤو""االمسيرةالهـ"شةونألفت،والوضموح

مزال!ءمصمد:الرئيس

المطويالعروسيمحمد:نائبه

الفارسيمصفى:العامالكالب

كرومحمدالقاسمابو:نائبه

سلامهبنالبشير:المالامين

القديدياحمد:نائبه

الجنحافم؟بوالحبزبهسىوصيى!انالعنابيالطيب:الاعض،ء

ماجد.وجعةف

:الانحادهذاغاياتاهمومن

اليه.والمنت!ناعضائهرعاية-



يع.والتوزالنثر

وخارجها.البلادداخلوالفكريةالادبيةالكمابمشاريعانجاز-

رإدىوتمثيلهمالاعضاءبينالصلةوربطالثقافيالعملتنسيقس

الرسممة.المؤسسات

العرببن.والمشرقالمغربوادباءكتاببيناوثقتعاونتحقيقس

الاستاذمحمدبباسهإعنهاتحدثفقدا!نحادمبادىءابرزاما

7191.ينايرعدد)الفكر)مجلتهفينشره!الديالاتحادرئيسمزالي

في!ه:وجاء

التزمالتيالعامةاثبادىءفي،وبالذات،اولاالوثوحيتجلى"

اصدارنفسهعلىيعجر)انهاهمهاومن.هديهاعلىالسيرالاقحاد

ادبياوفكريتيارتبنياواعضائهانتاجقيمةعلىباسمهاحكام

الوحيمصادروان،اساساحرالفكرانذلكومعى.)معين

لشىوافه،!نوعةمنعددةوالتبليغالتعبيروطرائقالخلقومقاصد

قيما،الكنابعليوصيانفسهيعتبران،جماعةاوفردا،كانلاي

عمهفيولارسىفنظريةالمبدعالقلمدنيا!يلشيوانه،انتاجهمعلى

ويكونواالنسبيةبروحالجميعيتشنعان،الصددهذافي،يجببل

دلىشرو!،-وهيوالحياءو،ك-امحالتوافعمنكبيرفدرعلى

تجاوزهاوفعهـاانهعليوحافراماضيا!المج!تمعاتاحوالاستقراء

الادبيالخلقوتعطلبالفشلا!كرباءلهاوالتنكرعنهاالزيغ(و

العضارية.النكساتوتوالت

بوصفهفافهوينتعيخلقفيماحراالكاتبكاناذاانهعلى".

فيالدنيا،يجريماازاءألأيديمكنوفيبفىانيمكنهلاوانسانامواطنا

منمكانكلفيوالمجتمعاتالافراديعتريماامامالعينينمفمض

لبقائه-اخلافيا-مبررولا،والغننالأهالةفروبمنيلحعهموماعلل

المحىالساعين،الارضرفيالمعذبيننداععن!صاماالربوهإعلي

وفإ.والكرامةالحريةسبإيلفيالمجاهدين،والعدادةادنور

التقي!فضاياعنغفلةفييبالىانبهيليقلا،مسؤولولكنهحر

ومكافحة،المجالاتكلفيالبشرمكاسبوحمايهوالأزدهاروالسنم

.الانسانلاخيهالانسانواستغكلالعنعريوالميزالأسةممأر

الثقافسةاثراءفييساهمونبحقالاص!يلينالكتاباننعم"

ل،بانفسهمعلىينغلقونلاولكنهمالوطنيةالاصالةوبلورةالقومية

يتمسكونانهم،الحضاراتبينوالتفاربالثفافاتبنلاكحيومنون

الى،المموميةال!ذاتهالوقتاليوينزهـونوطراالنهميخصوصء.هم

فلا.هعانيهاواثرفابعادهااوسع!يالاسصانيةالى،ادعمالمي!

مميتا.انكماشااومقيتااننفسعاىالطواءولابغيضتعصب

يلتزم)انالمتونسيينالكتاباقحادمبادىمنكانكلهلذدك،ا

لخيمةالعالمفيشخصيووزنادبينالوذمنلاعضائهمااستعمال

..،)الشعوببنالمتبادلوالاحترامالبننريالتفاهم

تح!قفيوو!المبادىءتلكفموءعليالانحادسارما))ـواذا

فيابفيالررياوضوحاىادائماواهتدئالفافيتمنالىفىمهما

وتمس!كالاعراضعنفتسامىالجزئيةوالماكلالظرفيةالملابسات

ومنعرجابالذاقومياحدثابعثهيكونالقلوببينوالفبالجوهر

."الدياربهذهوالثقافةالابتاريحفي

يعتزمالذيوالادبيالثقافيالعملبرنامحعنالاتحادواعلن

يلي:فيسإأإويعلخصوحرصسإاطبكللطبيقه

فيموفوعثهيركلواحدةندوةتنظيم:والمتفراتلندواتا-ا

الباحثينومشاركةمختصكاتبباثرافمعينادبياوثقافي

التوسإنالاعلامواثارحياةتتاولشسإرنهإصفكلومحاكرة.اهإتمين

منهم.(المنسيين)خاصة

واعربي.هرجانتنظيمكلعامء!:والذكرياتالمرإجانات-ب

وابنرشيقابنمثلالونبينوالفكرالادباعلاممنقديملهلممعا4!

منللراحلين!!غصصالذكرياتاًما.شرفدوابنهانيوابنخلدون

ومحمدنحازيفريدمحمدالدكتورمثلالحديثالعصرفيتونساعلام

خريف.ومصطفىا،دوعاجيوعلىالشروش

د!اعلما)ظ!بئالمونمروو،والاحبروه'ل!كي!هءس!ور!هـى.!-ص

العربي.لمغرب

المون؟همالىثقافيةإرحلاتننط!م:والزياراتالرحلات-د

وممعامراتلطءأتواحيأءلهمروعوكإويإنبالاتحادلذتعريوركإونسية

وذلكربية511الاتحاداتمعالثقافيةالزياراتوتبادل.دبية

ءددواسإتضادةا!شقيقةالاالطارالىالتونسبينالادباءمنعدد،يفاد

هـلالعربهةالافطارمن-وشأ!وقصصكاب-نلاتةعنيقلم

.سإام

يحاوللىالانحادفانكرومحمدالقاسمابوالاشاذأكدهوحسبما

.الظروف?يي!فانالثقافيالنشاظهذابرنامحكممن

!دبببمةأنباء

22الى16مناللبنانيالتمال!اسبوعبمناسبةتونسرزور-

س!لاثريىأددكأوربت!ممنالن!اكةورىل!المؤدفينمنتلةأبريل

والش!اهـراللبنانييناللأمابلإلحادادطموالأهـن،الاداب)عمآحب

كلبنكيالناننرينانحادرلشىءتم!نبره!والأتئفيسؤار

والأدبسإءالتعا!سةرجالزملانهمسإعثكريةلقاعاتلهمثستكون

تونسيين.

والاخباراكتفا!يةالشؤونوزرإالقلب6الشاذليا،لستاذساقر-

العربيةاغإةمجمعاشىإلىكيقذماركحيثال!ربيةمصرجمهوريةالى

المرصومللعلامةخلفاالماضيالطمفيعضو!نهالىالضماتيالقاهرة4

المسؤوليعنهـءاتضلأتعروةواجرى،عندالوهابحسنيكسن

ن!ما3لى!يوفاهـمةهمواءعلامالعا!هشووقعنالمصريين

الشقيقين.ا)سإمبينبينوالتأإربالت!اوريدعمانشانه

ورالدىتر!علىحفلابالقأهرةالعربيةللغة9مجمعافام-

خلفابئلمجمععضوارسمياتنصيبهبمناسمبةبلخوجةالحبيبمحمد

الجديدالعضووالفى.عاشوربنالظصلمحمدالمرحومللعلامة

رحرإةمنالهربيبادعالموالعلميةالفكريةالتيارات)عنمحاضرة

.)رشيدابرإ

ا!سنإويسإةثورتهفيبالقامرهإالعزبيةاللغةمجمعالصخب-

المجمع.لىءرا-لاعضواكرومحمدابوالغاسمالاسنناذالاحإرء

(لاطفالهجلةتحريررئيسالقسنطيصطإعبدالح!دالاستاذشادلى-

نلادابوالفنونالعربيالمجلسنظمهاالتيالدراسيةالايامفي)عرفان)

وفدم،(العربيالعالمفيالاطفالومجلةكتابواقع)لبحثبالقاهرة

مستوىرفعمجالفياكونسيةالتجربهمحنمستفيضةدراسة

فيه.المطالعةحبونحرسالطفل

الداراعدتلمحكتابيالدوالعامفيتوسىمشاركةنطاقفي!

وترويجه،الوإنسيالك!تابلنشرواسععملمعتروعللنمثرالتونسية

على:بالخصوصيستمل

وباريس.هرةوالقبيروتمنكلفيمثاليةمدإباتفتحسأ

بالمغربوالناشرينالداربينالمشتركباننعاونكتبنشر-ب

العربيين.والمشري

.للكتابالثوقيالمعارضكلفيوالمشاركةمختلفةمعارضاقامة-بم

افىهؤلس!اتفيالكتابوترويحالمطالعةنواديوتثيطاحياء-د

..الادبيةوالنواديال!تربوية

العامةتإةوالهإللتوزيعالتون!سيةالثمركةبينالاتفاقتمس

تونرإفيال!مريللكتاباسبوعاقامةعاىواوتوريعللنشرالعمرقي

الاهـعضا!اسبعةقرابةعلىوسشش!.إدمالفامايوث!رخلال

نسغة.مليونوسفنكتاب

منرسامونا؟نتجهماوصيانةالض!باعمنالفنيةاثروةالحفظ-

بنايةفي!الحديثللرسمتونسمديعهإمتحف)بعثثم،الهـتلف

لهذامحافظاوبن،تونميعاصمةفيمنتمزةواحسنابروسطجميلة

للؤنونالتوفكط*تحأدرقيسالتركيالزبيرالرساآإالات!اذالمتحف


