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محاولاتقبيلمنشيئايفعليزالماوبعض!م

ب.،فتتحركماجسداتتلبسلعلهاتالروحاراستح!

ترجمهالافعالهذهبضسمنأجديدةحياةوتكسون

لجلبةبايستفيدالتيوالنظريةوالكتب-حاتالم!

الغالباوفيتامتحاناتئهمفيالفنيةالمعاهدبعش

الفحمهذاول!تةلهمتفهيمهايه،ءأهتفهمهايسيثون
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هل)يالمصسالمىهـحعلىمتفرتولاتهـتفي!سحى

الذينمصرزوارمن"احربا):الم!واحاحديقرأ

تنجوىاواماماوصبحياومدبوليالىيذ!شن

اتوؤعلانجل!؟الآدابمثلمجلةهؤلاءاحدإمراهل

نقس،د"-.لانالمصريللمسسحناقدخبه3سأمايقرأان

نقددـيمارلسونلامنغبقيومن:هنايعنسونلاالآن

؟وجودلهيعدلمعشيئاينقدونمل

رمناسبةيمالحديثهذاا!شتباننئيالحقيقةولكن

علىدارت،يالمصرالسهـحلازمةواسعة"مناقثةا)

.الماكأيينايرفيفيالقاهرة"الاهرام"جريدةكفحات

يولىفالمؤلفينمنفصهااشترك.ايامخمسةمدىعلى

ارحمنعبداراي"المحرر\)واخذ.فقطادريسر

وهبةسدالددبئانوعرفت.الحكيمفيقاشولمحاويالس
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-4الصفحةعلىالمئشورتتمة-

عاشورنعمانالىالمحوريدهبلصمبينسط.خفيفاة

اما.الكتابةمنهمايطلبودمديابمحمودانىولا

وعواصمباريسبينا،ختياريمنفاهففيفرجالفريد

الاختياريمنفاهفيعبدالصبوروصلاح.اخرنطعربية

ميخائيىبزميلهلحقسرورونجيبةففسهاا)قاهرهفي

الذهابفياحديفكرولم،(،البقاءدار"الىرومان

مع)لمبرحانسميرالدكتوراورتنديرشادإدءضوراالى

انهيزعمانالمحررحقومنة(الاهرامكتابمنانهما

وأالجندييسريباسمهـحي!امؤلطيعرفلا

راتب-حملاححتىولاةفهمزفوزياوخمشىلض-وقي

فهو)منشورةمسرحيةانسبعينيقاربماصاحب

يحتويمجذد،دفعظكل.دفعاتعلىاعمالهيننت!!

ممبرحياتعنترونحو(قطعستاوخمسعلى

نجيباوفرجلالفريدعرضممااكثر)بالفعلعرفت

وقتفيحيثيةصاحبالرجلكلنفقدةسرور

هوالمؤلفهذاانالىنشيصانواجبناومن..(مل

مصر!فيالوحيد"الكمط"المسرحيالكاتب

فمن.كبيرعدداشتركفقدالخرجينمنأما

كرمتمياسينكمالمعالمحررتحدثالاوس!المج!يل

طبعا)عبدالحليمواحمدال!ح!فوريوسميرمطاوع

ولم(سناياسينمناصغرلانهمالتجاوز+سنشيءمع

غيث.حمديولاالزرقلنيعبدالرحيمفيالمحرريفكر

وعبدشافعسناءمعالمحررتحدثتالشبانجيلومن

نااختارفقد،الشرقاويجلالاما)عودةالغفار

حقيقتهةصارتالتي"المكتسبة"بحمفت*يتحدث

شديداعتباراهذاكانوقد.ومسرحفرقةكمماحب

.(!فانتبهوا.بالكلاملنصاالاغراء

الدكنصورمنبدلودـكلادلىالاكاديميينومن

اكاديميوهو)لبرحارسميروايدكتور،حمادهايراهيم

الاولى،4بصفتتحدثولكن.ومولف!صحفيونامد

ازمةعنالحديثهذافانوهكذا.(؟لماذاندريلا

"الوضوعطرح"بمناسبةصأتي،مصرفيالمسرح

سحبواعادة،نفسهامصرفي.فجأةذات،للممناقث!ى"

بعدواضحةنتيجةدونعنهالسكوتأي)الوضوع

بشكل"الوضوعاتطرح"انتطبعاومعلوم.قليل

قللهكذا)ازمتهاحلنحمفألايعنيلاصحيح

لم..صحيحغيرالطرحجاءاذابالكمفما(ماركس

يؤديانهاعتقدولكن،شيئاهذافيماركسيقل

.(الازمةتعقيدزيادةالى

اطرحأناولاواحب.نجربفوف-ذلكومع

تحدثواالحقيقةفيالمتحدثيناناو،همصا.فكرتين
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الشجاهـ3عنمفهومهحسبحلاواكن.بنجاعة

وهويتشجعانعليهالذقياالخطرا)1عنمفنهوم!رحسب

يوابهه.

منظورمنتحدثواقدالجميعانتالمثرتينولاني

تحدتقدالثرقاويجلالثانفلن.منهمتلموقع

تحدتادريسيوسففان.ألفرقهصاحبمنغذورمن

عالىالذي(جيلزنبعده)الأوسلىالجيلكانبمنثورمن

تفيرعنالنظربصرف)القثرحنكثيرذحنوفمن

القهر.مننوعكلازاءفعلهوردالفهرعنهومفهومه

عبدالرحمنوتحدثة(غشوماوفهاركلمعوتعامللا

الذيالاخلافيالانسائيالشاعرباعتبارهالعثرقاوي

قيمةكونهاالىبالاضافةاخلاقيةقيمةالحريةيعتبر

يجبرجلاباعتبارهالحكيمنوفيقوتحدث.وجودية

منظوردومنومكاناوانلكلالدائمةصتهيثبتان

دوتولكنبرعةمنظورهيغيرانوهوةالألوف

منظرعنيشغلكانفيحاول.الطلوبةاليدخفة

هكذاكانفيهشيءكلانفيهيقولبعلرمالتبهديل

تبصدوتلك"هكذا"انيتبينإندونولكن.داثما

الذيالوجه)الاقلعلىوجهينذاتاليهينظرلمن

يضمصنانيريدالذيرالوجهتتسألهانقبلكان

(السؤالمعيتناسبلكي-دائماويخيب-بسرعة

عنللمكلاممناسبةلااتاريخهيعرفلمنتبدووقد

حصر.دونوجوهذاتانها(المستقبل

شابا"بماعتبارهمثلاعبدالحليماحمدوتحدث

الحرجةالحمرمرحلةلاناولا110ا)واقعمعمختلفا

رحلانهرغمبالقادمينمتشبثااحياناالمرءتجعلهذه

ن،وثانياةبهيستهانلازمنمنذالزمنيمكانهمعن

ورا.،السعييبرراريمكنالواقعمعبالاختلافالقول

لىنقيضليعدلمالذي"الارضفييبقىإ)ما

وثا)نتهاةالزمانقديمفيالوضعكانمشلما11ادزبد"

والقولشىءالواقعمعبالاختلاقص!اي!خما)القواىلان

ثالث.شيء(فقط)فض!بالروالقولثانشيءبالتورة

الواقععلىوندهالاقوالاخفهوالاولالقولانومعلوم

الثانيبالقوليهددمنهخاككاناذايملكونهمنوعلى

الثالث.بالقوليبربراو

جدليامادياولداباعتبارهشافعسناءوتحدث

تناقخىوقانونثالتناقضقانصونيعرف

القانونوهذا.(حعبقانونوهذالالتنصماقض

قايمكنمابقدرةالاصلنفيالىيؤديانيمع!تالثاني

يصلحماالاصلمنفيهجديدا!يلوجودالىيؤدي

يبزديانيمكنماوبقدر،ءو.هوليسولكنهالمحياه

منارنبيخرجحيضماالشعوذةقبيلمنوضعالى

فيختفي.نعامةبيضةيضعالارنبثمسلحفاةصدفة

حلملوبينبينهالعلاقةمعهتختفيولكن،الاصل

"التيالايجادقوذ،)عنالبحثالواجبمنويحسثح،محله



!نسمهوهذه.ومهارتهالحآوفيك!اباًلغافيهي

هـناخذوها(ابنائهبعضاو)الجيلهذاسمات

اساتذتهم.

كمديرموقعهمنالعصفوريسميرتحدثفمثلا

،أللدولةالمملوكةالمسارحمن.الطليعةء-هـح)لم!عرح

فعل.ولقدةالعامالقطاععنيدافعانعليهيحتموهذا

معمسارحبكفاءةشغال-للاسفاوالحطلحسن-ولكنه

اناسمصالحينسىالاعليهيمليوهذا،الخاصالقطاع

ايضاولكنه.فعلونقد،والمروءةالفخ!لاحسحابمن

اخراجيةمدرسةصاحبباعتبارهالعرببلادالىيذهب

القوميةبالقيمالاهتماميوجبوهذا"طديعية11

ا(ةوالكونتينتالفورم"فيوالتجديدالغكريوالسو

ن؟الاعتبارفييوضعانمنبدلاولكن.فعلولقد

،حنىيناقضهاماكلوانما،11ارابيزم"وقتلشىالوقت

صفرا.نتيجتهاتكونالاينبغيالتئدلةالمعل11افتبو"لا

اكم-العادلةوخرجتطفعلواقد.4"كتل"وارمل

لها.رديحمم

تححبى؟نمنالجيللذلكأ-روجهاجمخاكلبمأ

اختارالذي؟عودةعبدالغفارعنهاسفر."!خرجينا

منالاقصىالحدهووهذا-رومانتيكيايثونان

ففي.الاعمالرجالمنمعيننوعذكاء!تخاسنوع

تحديددونساخطاتكونانتستطيعالرومانتيكية

ناينبغيمفلامكتبئاانتكونوتتطيعةللسض!مفهء

نفسك؟عنالترويسحالىذ-صىلانكاحديلومك

عبيطا-ولستعاقلولكنك-منفعلاتكونانوقس!تطيع

لاحتى"الآن"الكلامتريدلاانكتقولاننستطيع

!للانكأحديحاسبكفلا:احبهممنحوطفياغلط

كلعلىفأنتةتحبهملاانكيفترضمنضدتتكلم

ولكنك.باستمراروجهكعنهيعبرما.نفعللاالاحوال

أنتوانمامالوجههذاعنهيعبرلاماايضاتفعللا

والنتيجة،آش،ءماوققولتشاءماتفعلغرومانتيكئ

والخطوطالنجومتحددها-الذكاءشديدآشتلالك-

لفك.امحتبافيالمرسومة

مسؤور*//مديرا))باعتبارهياسينكمالوتحدث

وهذا.الدولةممتلكلتمن"دراها"هوماكلعن

.وبالدمبالروجالممتلكاتهذهعنيدافعانعليهيحتم

وظخارفسآمحتوياتهاقتس.مهترئةممتلكاتولكنها

يمكنفلاولذلك.وتشققتالترابوأكلهلالثمينة

ترميمهايمكنفهيذلكومع.بحماسةعنهاالدفلع

قدالذيالمدهونالجلرستيكمنبزخارفوتزويدها

صتأوالنحاسمنفيظنونهاالنعمةمحدثييخدع

.هكذاظنوهابأنهم(حتى)يتظاهروناو،الذهب

وهتيتاريخيةبحقيقةالاعتراىالىيدعوفانهولذلك

المسرحفيولابل6اهـهـحفيفقطليستماافكاراان

والتليفيزيونموالشينماالسسحتئوانما،والسينما

(،بلاتو)،يصبحانمسرجكلعلىالمستحيلمنحصانولما

ستوديويكونانيمكنبينما،السينمافيلؤنتاج

مس!حكلفييكونانيرندفهو،التلميفيزيونيللزنتات

لكئ،التليفيزيونيللالتاتستديومسرحشليكوناو-

ميزانيةفيويساهموينتعشالدولةمسرحيكسب

يكلفهافلانفسهيعولالاقلعلىأو.بدرباحالدوله

.ومتسولوعاطلالسنكبيرهكذاوهو.معيشتهنفقلت

فلو."التذاكي"مننوعايكونقدأتاهذاولكن

دراماالمقصود)دراماهوماكلعنالمسؤولأناكنت

،محدودممثلولكنيةالدولةممتلكاتمن(مسرحية

ا!شغاالتليفيزيوليوالانتاجط"قديعدى"ومضرج

الفلوسيفترفودبهبمنوكلالهالنةكالموالد

لكلزاتالاجلكلعلى،(امضيادالذيانا،عدايما

كلعنديالذيوأناغفيغرفوايذهبوالكئأراسهممن

:مسارحصورةفي"التليفيزيونيةالامكانات"هذه

الىالمسارح3هذكلإحول:عكذاأفلأرالطبدفلا

مخرحأومنتجيجرؤولن.مديرهارآنا.لح!خوديواظات

اداممثلا؟وممنتجاكاطناذا!خرجاتشغيلى-ممدمعاى

شريرااكونولاطا!جميعارر!تفيدوهكذا!-نرجاثمان

الوولةعليهاننمنتعيمااًء-ساوزءلمزئيأف!-!وغداول!

فيهتكونأنيحمهككنانذيالملعونالقطاعهذاكماحبة

عليهم"اللهفت!"مصكنتاذاأما.والنجازتالفائدة

نا،دفلاةالعئرقاويجلالمثلمرمشةاحب7وك!رت

:لحالمثلمااقول

وهذا).للفنانالوجودفيشيءاءمالحرية.

الحرية؟هيئ!ولكقاحسنكلام

هيئةإوالثقالةوزارةترفعأنهيالحرية"

عنالدولةفيبالمسؤوليةمكلفاكانمنكلاو-السسح

ولاشيماتراقبفلا،السرحهذاعنإدها-ا-سحا

وهـ!،!حسنالكلامهذايكونوتد)بتنعيءابتطا

أادنالممبرجعنممعؤول"هيثةايثخلةخسنمماذا

كانالذي:الفرقةك!،حبوجهيبرزوعنا

منعندهامنكلالوزاردلفصلفلولا:رممثلا!خرجا

موظفين،يجعلهمهذالان+المعينينوالممثلإثالخرجبن

عندفاعاهذال"الوظيفةمنالفنعلىاسو!وليس

جيثط!بوجود"الراسمالي"منابةمطاهواوةالفن

شوط4اثتشغيلهيشاءمنمنهمهويختاراعاطليناىن

.(تجيحددهألذيوبالسعرهو

بهةأيأو-الهيئةأوالوزارةتمدناانوثانيا

وامكانيات،لىبالقروش-مسئولةنفسهاتظنالدولةفي

،والدولةتملكهاالتيوبالمسارحنالمعداتاستيراد

تطالننىااندونولكن،تشغلهالكبىشيئابهاتفعل

تنخفشرحتىعليناالملاهيفسيبةالغاءومع،بايجارها

يمسوانماارباحنسمايمسلاانخفاضاالتذاكرأثمان

!ديمومع(!داهيةفيفليذهب01ادولةادخل
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11ت-جبنا)1خفث!مناارادوااذامعقولمالب"دعم11

التذاكر.ثمن"ن

*"التكلمثاالفرةةكاحب"-ربختميتحدنبهكذا

المخرتفلات3ـالمطالببهذينطقأنيمكنآخرضميرولا

سوىاحدهميملكلاالذيالفنياوإلمؤلفاوالممثلاو

دعثاأومرحا!ضئجاريطلبانيمكن"عملهقوة\)

الخ....ملاهييبةرةالغا-اوللاستيرادقروضااو

)آتيطالبانيمكنالذيووووحدهالفرقةصاحب

لهتفصلانبل،خدمتهفينفسهاالدولةتضع

علىحفاظا():عندهبثتغلوالكيالفنلنينمنموظفيه،

موضوعية"المناسبةتتاحولد..يقدمهالذي"الفئ

مخرجا.!الشرقاويجلاليقدمهمامستوىعنللتكلم

.الةنمن(فرقةحساحب

،*،

جميعاالامدحاتهؤلاء.اجمي!و!ولاء..م

اخرىاشياءيقولونكانوا(نميمةولاغيبةلااللمخم)

الرحصنعبدعدا)أخرىبطريقهفونيتصأو

قليلةسنواتقبل(قول"ينبغيوالحق،الثرقاوي

ء!ذاكل-عليهمخلع؟و-منحهمالذيما.فقط

دكا!عناسأللانا؟هـذدـالقدرهكلاو،الذكاء

ثانواأياذكاؤدـومثلهينتميرجلفهذا،الحكيميوفيق

مجتمعناعنصختلفمجتمعوالىع!هـشانجرعوالى

الىكلحانثاتهمفييخنتمونعمنأسالو)كن،بالقطع

المجتمع.لهذاانححيحاجذرااىوا،العصر"هذا"

حاولواالتيالاسبابهي؟انذكاءهذاعليهمخلعمنان

ا!رحأزمةادعنالكلامم!رضفيعنهايتحدثواان

."المحسري

الازمةلهذهتجسيدايمثلحمففيكلاانلييلوح

واسكوتهاولضفسهنغيهأوعملهأشسلوكةفي-

ونتيجة.عمظاهرهامنمظهرا...سخطهاو+نهارته

ليسواولكنهيم.نفسهالوقتفيلقيامهاوي!جباةلها

.1(السبب"هم

:"الرقابة)اهوالسببانادريىيوسف؟،ى

العليمعندأحمدلهحودارماهو.يحالصلتعيراوهذا

والباقون.الشرقاويالرحمنوعندالعصفوريوسمير

أجورقلة.ابيروقراطيةا:اخرىأسبابحولداروا

التليفيزيونتءجومةوالممثلينوالخضرجينالمؤلفت

النحوص!!نقصفةرحالمسلفىالمعداتوقدمرداءة

...الجيدذ

،اا)أسباب+خلهامنوغرها.ءلضا!ذهانثكولا

وحتى.أظاهرذاالاعراضرؤبيلصنتخونتتعدولا

فلن:برمتها"المصريةالثقافة؟زمة"عنتقاصنااذا

اخكلماتاوالعباراتتلكلنفسقكراراالاالاعراضتكون

السابقة.الفقرةفي

الارضط.حولادوىانانندأانعلينايكون!كذا

نتيق!اكيوانما.عليهاومافعخامانسنكشفلكيلا

واساسي.هاماكتشاؤ!وهذا.كرويةثانهاطفحسب

قادريىنيكونوالمثمسطحةانايقولونكانوافالذين

علىقادرينيكونوالمبلثفمبوطةخرائطرسمعلى

م!تعلب*يعيتعونفيمايوجدماولايعيشوناينمعرفة

بالدوران-كرويتهااذنفلنثبت.الارض"سطح)ء

الكضلعلىللتعرفالفرصةتكلزولنت*حولهاالفعلي

،والنماذجالعيناتولجمعوالضضاريس!والفراغات

المعلوماتففصيلاتمنعليهنتححملماولترتيب

العلم.الىالاولالسبيلهوهذاكانفقد.رجزئياتها

والحكمة.7والفثم

9791مارس

غرض:

،لاكووريدبن+ة،أاودبناسه-."لر

كنفانيغسكاعمالفيلر1سة

ماشوررضوىاكحعورةكثيف

با*دارد
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