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المعرضفيالمهرجاتصدى

الخاص""الادابلمراسل

..!فنبلوننهضة

بعغىلعرضنثعاطهمنكيراجزءايخصص؟نالمعرضموسماعناد

بعغئعليهارخلتالذيالكير،المعرضمرحعلىالفئيةاللمحات

.العامهذاالغروريةالتحسينات،

بمبدأاخذوافدالمعرضفيالمسرحيالنشاطعلىالقائمينانوالظاهر

الريامةفرق،فمنالمختلفةالاذوافىحسبالفنيةالاستعرافاتتئويع

(لشرقيالفناءالى،المسرحيالتمثيلفرق؟لى(البلهوانيةالالعاب)الفنية

...ومرحوفئاعرقصمنالفنيةالمنوعاتالىالسمفونيةالموسيقىالى

يذبشهرالمختلفةوادواقهحواسهيمتعلانالحقفيالجمهورواستعد

الفني.الابداعمن7

*خرى،العربيةالاقطاراكثروفيسوريافي،العربيجمهورنابقيلقد

نهضتهطيلةالفنيبالانتاجدوفهوتنميةحو؟سهامتاعحقمنمجردا

الوسيلتينهما،متأخروفتفي،والسينماالكتابوظل..الحديثة

كالمرحيةالفنونمنانواعثمةولكن.بالفنالجمهورلصلةالوحيرتين

السمفوننوالعزف(والباليهالاوبرا)؟لموسيقيةوالمسرحية،الىضمثيلية

.الكتاب؟و-السينمانقلهمافيتج!يلا،كذلك(لحيوالفناعالحي

بشكلانتاجاتهايابع(نالفنونهدءلمثلالمتذوقيالجمهورويضطر

خلالمعروضة،عنهابالقراءة؟واخبارهابملأحقةسواعحي،غررمجرد

الذيالسلبيالانفعالحدودفيالجمهورتبقىالحالهذهومثلالكلمة

الحياةتفاصيلفيالدوروالىالفنيةصجاتهتناسي؟لىغالبابهيودي

حقيقيةبهجةدونما،المصالحوبمراحبالمصالحالعارقة،الفرديةاليومية

الانسانية.الفنيةالاثارةمن؟لمستوىهذامثلفياجتماعيةمشاركةودونما

الفقرمنمريعةدرجةالىمتقلصةالفنية؟لحياةفانالواقعوفي

النزوبممنتبقىمالاصواءوسيلةثمةيعدلمحتىوالرتابةوالجدب

يسعتطيعلانفسههووالادب.عامبشكلالادب(والكلمةالاالجمالي

*دامما،طبيعيةبصورةوينمووانيتطور،الفنيمردودهكامليعطي"ن

ادبناسطحيةفيالاساسيةالاسبابمنولعل.الفنونبافيعنمعزولا

بالحاجةمباشرةمساسهعدموفيوالنمو،التطورخلالتعثر.في؟و

حياتيةغرورةعامبشكلوالفنالادبيصبحلان(لقراءعندالانسانية

ويعطيه،منهيأخدقنبدونادبانه،ب!واءسواءالماديةكالمصلحة

الاخرلىالفنونموثراتمعبقيةو؟لاجتماعية(لنفسيةموثراتهفييتفاعل

.المتذوقالجمهورنفسنر

،الكنابهوحييخرجامدشيءضمنويعرض،فرديعملفالادب

هناومن.وفراغهراحتهوابانغرفتهفيوهوبمفردءالقاريءويتدوقه

الاقلعلى(و،وجمهورءالمبدعبينالتفاعليةالصلةيقطعالادبكان

الطرفين.بينالمنبادلتواترهاوءنالصلةهذءحرهمنويضعفيطامن
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درجةالىتقودالصلةهدهانالمعرضيالفنفيالعكىعلىنجدبينما

العازفينوبينبينهاو،والممظعوالجمهوربنلاند!ج1والتواجد

والمنفذين.

الخياليالتصورحدودمنانفنويئقل،المسافةءلىيقغيفالمسرح7

وفائع،الفنمنتجاتويجعل.مباشرةمجسدةمكانيةابعاد(لىالمائع

(لتمتعلحظاتوفي.حسيةومباشرةحياتيثقلمنالكلمةلهذهمابكل

ويتاهبالمسرحداخلالمجتمعينصهرالمعروضالانتاجبذرواتالجمالي

التوترهؤاضمئالا"لريكتسبولان،الواحدةالانفعالةينفعللانله3

ضمئوعيهمانتطاموعلى،الافرادتفاهمعلىفيساعد،الجمعيالجمابى

الفرديةوعنعناتهممنافعهمقوقعاتمنويرفعهم،الفئيةاتربيةمكتسبات

السامية.الجماليةوالتربيةالانسانيالثغوفمشوىاىا

تمثيلمن،الفنيةالاعطاءاتبهذهالاجتماعيةالحياةواقعحفلماواذا

شعريةواجتماعاتثقافيةومحاضراتفنيةومعارضوغناءومولمميقى

تستطيع.،لبعضهااغنائهاءنفضلا،جميعهاالاعطاءات.هدهفاني،وادبية

لانحدةعلىفنكليساعدمما،الشعبعندلفني4الحستوصلان

وان،عنهاالاسشفناءيمكنلااساسيةالحياةمنكحاجةمطلوبايكون

تفتحفيتعجلاحرلىانسانيةقاعدةالماديالواقعفيلقاعدتئايجعل

)1(-الحاصرةالانبعائيةمرحل!ناعليناتحتمهاالتيالحضاريةامكانجاتئا

كعافةجميعناحطنالالقد:فنقولالفني(لمعرضمهرصانالىولنعد

وكل.الامةطبقاتمختلفقبل-منالمهرجانحفلاتجميععلىالاقبال

المختلفةالفنيةالانتاجاتلمعايشةجماهيرناحاجةشدةعلىالحجةيقيمهذا

حقفيالاجراممنفيهاصبحدرجةباءفدالحضاريتطودناانوء(ى

دائماكانتالتيالفنونهذهروائعمنالخالقةتربيتنانحرمانجيلنا

وبغدادوبروتوحلبدمشقففي..حقيقيةحضارةكللتاريح؟ساسا

الفنيةميولهلارواءمجالاالمرعيشهديكادلاالعربيةالحواضرمنوغيرها

اثر،منندرتهافي،خلتانافلاممنتعرضبما(لسينمادورفيالا

فان،والكياني(لفكريو؟لتهجين،المنحرفالاخلاقياوالقومياتوجيه

الهيجاناتالوفتحتضائعةخلاقةيخرباردةتطلالفنيةفعاليتها

ونفسه.المشاهدجسدتشحئهاالتنيالغريزية

افضلببحتوحياتناذوقناءلىالسينمااثرسنعالعقاثمةرسالةفيا(

برهةافىدوالمهمالت

حيدرللطفيلادبفهمفيمحاولات

فاخوريلعمرالاربعةالفصولى

البستانيلبطرسنى؟لفرسانالشعراء

عبودلمارونالرؤوس

لادباءمنلنخعةشبكهأبوآلياس

نئرارهالنطيفلعبدالعربطاغيةالحجاج

عبودلمارونالل!ورمةزولي

4لمعويالعلاءابواو

توبير،فالمكمثعوارد.
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فيسنةبعدسنةتبنيالتيالمدارسالوفبيئننتمهدلانحنوكذلك

كار.-.ولحتدسماوموسيقىاولتمثيلحقيقيقىمدرسةالعربيةالمدن

الانساناعداديسبقالعالماعدادوكان.الفئدونالعلمفيهيالثقافة

الغريزين.الافرادرونكأالمكدسكميائنافيالانسانوبعث

والقيمالفنيةالجديةحيترونمتفاوتةكانتالمهرجانحفلاتانرغم

مناكثروقتهوارجاءالجمهـورتليةالىبعضهامادتاذ-الابداعية

يقدمفيمايكتتحفواانللحافرينيملآنكانفانه!الفنيةروحههز

المهرجانالحفلاتهذهاطرفمنو؟انما.ؤنيةونشوةجديدةمتعةاليهم

الم!رص.موسمبد(يةنرالصمينيةالفرقةقدمتهالريالفنيالرياصي

والعحقريةبالعطمةبالصتمعورالهلعالنطارنفوسؤبابطالهامزجفطقد

فيالرشاقةالى،بالحياةالمجازفةدمن0الجميلالفنيوالتحسى

الصعثةالخيمةاللعبالطمنانواعايجادفيالابتكارروحالى،الحركة

منلحطاتعبدالجمهورجعلذلككل..ذا.نهالوقتفيالجميلة

عاناها.قلماالروعة

مامع،العربيالجمهورامامهذهفرقتهافبىالصينكشفتولقد

فيللأبد(عاخرىمثلعن،الاخرىوفرقهامعارضهافيعنهكشفت

صودتهافتحققوالقوةوبالرشاقةبالروعةتمتؤجالرياضةوهنا.الحياة

اليونانية.إلاولمبالعابم!دالانساناليهاسعىالتيالكاملة

الرقصمنبلادهافيالفنونمننماذجالسوفياتيةالفرقةوقهـدمت

حتى..الاغاننبعضالىالثاليهفيسيالك!الرقعرالىالشعبي

ماكلفيبرهنتولقد.كذلكالرياضيةالالعاببعضالى،العربية

ماديةمنالحياةقوىجميعلجعلوالتنطيمالتصميمقوةعنقدمته

بحيث،الحضاريةوالثروةالقوةوذاتالسرعةذاتفيتتقدموانسانية

وفعالياته.بارادتهالمنسجمجمهورهافيالتكاملتخلق

هيالتيالروسيةالباليهمنكاملةبفرقةحقامتعنااننالووحبذا

الشعبي،الرقمرمنعرهاوبفرقة،الفئيةروسياتقالي!داعرقمن

دولعليه(لحتالذيالجمعية؟لفنونعالمفيالجديدالفتحهذا

وثروتهالشعبعهويةعنللكشفكسبيلالديموقراطيةالاشتراكية

افرادبينوالتحاببالتعاضدلتقويةوسبيل،الايقاعية(لتعبيرية

جميعها.الشعوب.وبين،الواحدالشعب-

نطلقهانعليناالذيالبدمهيبالجوابتذكرناالمتكاملةالمحاولةوهذء

الفنوفي..نبدأاينمن..بلأدنافيالجديدالفنبدايةمشكلةلحل

الشسب!منكذلكنبدأ

السوقفيتداكرهابيعتلحفلتيىكلثومأمكذلكالمعرضوقدم

قائمةقضيةيشك!نالوهابوعبدكلثوماماناذعجبفلا..السوداء

...!بلادنافيالفنقضايامنذاتهافي

،ساعاتخمساواربعكلثومامآهاتمعتمتدالتيفالسهرة

هذء،وطربهاساهفيغاريوجمهور،واحدةوتعابيره،واحدالصوت

فوفىللتشكلمنهللخبروجنناضلالذيالعربيالسديمعنرمزالسهرة

الانحطاطي.وجحيمه-ورتابتهسدوره

نغماتبضعتجتركلثوموام،الوهابوعبدكلتومامنجترنحن

الى(لعثاسيةمناهاتهاوتتجاوب،سنةاربعينمندالعتيقالشرقمن

الخارقة.كلثومامحنجرةمعبردى

يى!ض1لؤطررت-ا،

كذلكطويلةباهةنتأملهاانيجبالفنيةحياتنامنظاهرةكلثومام

كلومع0الوهميةوالصبواتواننخيلالتثاؤبلنغمةرتيبايقاعانها

النفماتوفي،الاصيلالقويالصوتفيحقيقيكنزمنتملكهما

كلثومامسهرةفان،الخارقالاداءاسلوبوفيالعريقةالشرقية

الانحطاهـمنككابوس..امراضنامنكمرضحياتنامنززولانيجب

...تحتهنرزحنزالىلاالعربي

دورهاتدخلبجعلها،بتنطيمهاالايكونلالثوم3امظاهرةارالة

بس!واء.سواءالشعبيكالرقعى،تراثانها.الجديدةحياتنافيالطبميعي

معا.والاجتمالمجيةالفنيةشوائبهمنيخلصىانبعدولكنحمايتهيجى

فرقةانها.الحمثيليةالريحانينجيبفرقةكذلكالجمهوروشاهد

فيءعلىتعرولكنها.عيوبهكلاذنفلهاالممريالم!رحمسشوىمن

عرفهالذي،الوحيدالعبقريالممثللديهاخلفهبما،العيوبهذهمن

اسمه،تحملفرقته.الريحافينجيبالمرحوم،الحديثالعربيالمسرح

اليؤمهيكمندريلاالتي،اساليبهبحسبوتنفد،مولفاتهمنوتمثل

منه.قريبةاوعنهبعيدة

والسيئماوالاوبرابالمسرحالعرباقطاربقيةسبقتكانتوان،ومصر

فيتراوحزالتماالمضمارهذافيخطتهاالتيالاولىالخطوةانالا

عزلخطرالىينثهناوهذا.اثئرعقدتهاالسنينكانتوان،مكانها

وثقاؤته.فنهفيالشعبلروحيةالصميميالتقدمعنالسياسيالتقدم

فيحقيقتهاشاملةكيانيةهيالتي،الكبرىالسياسيةاحداثنادامتوما

تاصسز

لمع!ير1لفلهمبف!

دنلم

ضلبدابلفاضوهـياعنا

سلؤ!!ض!سف!سالنالمجص!كى

شهماي!،!جضبالمجمضهـلمح!ب!بهص-جمناممتا

!صثبمصز!،لعرجم!جمزهـر!حسفط،بلؤا0

فيكصهـ!راطىصنابا!اكبربرمباكىا

!فلمح!لخص!!قه،رص"لهمما

هميل!!

ءجم!وتسالدارا

لا7،3ءطفرت6676.م!.صىلسوص!لعبل!ايرجمنا

!ثزثلاهـصئجميئى!منا
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انقلأبيتهانوعمنالشسبروحيةفياخرىاحداثكذلكتسايرهالا

داخلي.تجويفعلىالخارجيالانتفاخمنانفسناعلىنخشىفاننا

مينابوليسفرقةهوشكولاالمهرجانهدافيالاكبرالحدثوكان

نالولا-امريكافيالعالميةالموسيقىفرقاكبرمنواحدة-السمفونية

قاعةفيحفلاتهامنجزءاتحييالفرقةهذهجعلتالسياسيةالطروف

محبيبثعة!حدام!ا،دمشقمعرضمسرحمنبدلابببروتاليونسكو

للفرقةالال!شماعالى،الفرعةهذهتفوتهمانمنحوفا،الموسيقى

.بببروت

)ءاوبرون"افتناحيةالفرقةعزفت(ايلول28)الاولىالحفلةوفي

لفولد"روحصات"وقطعةلبيتهوفنالخامسةوالبسمأونية،لوببر

دفني")ءقطعةو،تودلبار،ط،أ!مداىءاه؟دا8،ول،4أمء*وقظعة

."دوراتياتال"المجريالمايستروبقيادةالفرقةوكانت.لرافيل

ودبوسي.وكويلوفليحانوموزارتلروسينيعزفتالثافيايوموفي

الاوركستراوابدعت.خلاقةجدارةعلىالجوقةرئيسبرهنولقد

منالاولىالحركةفيوفشلت.الحديثةالمعزوفاتفيخاصة

كانماالامريهيئالعانرفينمزاجولعل.لبيتهوفنالخامسةالسمفونية

بعدسمفونياتهكبرىمنتسميةبيتهوفنقصدهالذيالعنيفالتعيبربمستوى

مجريكموسيقيدوراتيانتالبرزولقد.القدرسمفونيةباسمالتاسعة

الذيالمبدعهذا.بارتوكبيلاالمجريةالموسيقىلرائدعزفعئدمااميل

*وركستراخلألمنروعتهاومنحهاكيانهاالشعييةللموسيقىنظم

الشعبية.ميتافيزفيمنشيئاينالاندون،السمفونية

بهمتغصالذينالامريكيينمنجلهالاوركستر(هذهحفلتيحضوركان

المتحذلقينمناخرجمهورومن،الحديثةوشوارعهابروتفناد!

تلقاوجودهميعبتواحتىالكلاسيكمشقةعلىصبرواالذينالمأمركين

لمالذينالاصيلينالوراةبعضمنطبعاالحفلةتخلولم.؟سيارهم
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مجموعة

بق!

محيمصباح
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9!ض-بى--.-ميى اسصىراررمأ

برساتالد؟فيكبماوقبصوا؟لاولى،الددجاتاسعاردف!جيوبهمتساعدهم

المتواضع.المصيببهؤ؟بفوزهمقانعينالاخيرة

الاوساطفيمعدوماتقريهاظلالفئيالحادثهراتاثبرفانه!ناومن

لصصان،المعرضمسرحعلىدرامجهاتقدمانللجوفةقدرولو،الشعبية

الاستماعحلاوةينسوالمالذينالناسلالوفبالنسبةدانعاجديداحدثا

اهملإؤكد،اخرىجوقةنجنرقبونفظلوا،الماضيالعامفيفيينالاوركسترا

الفؤ.فليالانسمانانتجهمااروعفهمءلىوبقدرز!مبذوقهمثقتهم

فرقةلحفالر/تمنتعاهدتهفيقليلايعوضانلهاتيحالمعرضجص،ءورولكئ

تع3الىحاولتامرأةالسستهافرفةوهي.الاسمبان!بة(روراريو)الباليه

الرؤصصمسحوىالىالشعثيةا!عفويةمستوىمناسبانياموسجقى

المنظم.المعقدالكلألعي

رقصمقمتطورااورببحافرعاالرقعىهذافبىالمتنوقونشاهدولقد

منالحركاتفيوشمول،تعبيروقوةحرارةمنفيهبمااندلسيعربي

هومب(شصايقاعالىخلالهرونواستمعواالقدمينالىايىينالىالرأس

الر(قصينايديفيالصنوجولعلعت،العربيةالدفوفضرباتمخلفاتمن

القديمة.العربيةالطربلحفللاتدائماالمصاحبةالصنوجتلك...

اثارةعنيسموانداتهللرقصيمكنكيفكذلكالمشاهدونلاحظولكن

ددانقورقجملةعن،روحهعنمعبراالانسانجسديتحولوانالغرائز

كاطة.قصةعن،الحياتيةوالمعاليالعاطفيةالمواقف

وعادت،وافراحهوصخبهباضوائهالمعرضموسمانقضىوهكذا

رتيبةحياةوالى،العميقالقديمهدوئهاالىهدهفرحتهامنالمدينة

.القادمايلولفيخامساموسمامنتطرة..والثقلبالجدحافلة

.ص.م
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ا!ما"في،ا!طكل

لمع!يماالهعنرلى-1

مراكشفي((الآدابه"لمراسل

للنإوإذسنإوإافليإعيمإوإمإ

اليونسكوفيالمنحخرطةالمربيةالاقطارإوفودلاسإتهقبالىالمغربيستعد

لليونكواقليميمؤتمرسيمقدحيث5891ينليرشهراواخرفيوذلك

اللجانتمرالمؤهذاوصيضم.العلميةالمغربعاصمةفاسعديخةفي

سينعقداليونكونمظمةالمامالؤتمرانالممإلومومن.العربيةالوطنية

!ينعقدالذيالاقليمىالؤتمرولكنحصالمقبلةالنةغضرنقىباريىقي

العامالاتجاهتوجيهعلىياعدحيثجمةقوائدلهشكونالغربفى

هإ-،تانثكؤإلا،الدوليةالمنظمةهذهمنموقفهافيالعربيةللاقطلر

بقسمةالن!كرطينجميعمنهايستفيدلااليالمنظمةهجمإعلىماإخذ

الى.ملسةحلجةوفيجدافقراعضائهابعضانرغممتاوية

الىيرسإلونالاختصإاصيينهؤلاءانالا.الميادينكاذةنيانإخمصاسإيين

اليونسكومنظمةتبرهنوبذلكايىهمالح!اجةاكيدفيليتاخرىدول

منفمةهيوانمااعضإائهلكافةبمصالحتهتمعاليةمظمةليستانهاعلى

سإهـلتي1والدولالعظسالدولمصالحتخدملأامريكانانجلواورو"

فلكها.!ط

.سيكونالعهلميةانلغربعاصمةءبفاالىسإينعقدالذيالاقليميواإئرتمر

معالحابيراجعوالكيالثقيقةالمإربيةالاقطارلوفودمواتيةفرصة

على-المؤتمرهذاعنسينتجملاهم1وهز-سيلعدكما.المنظمةهذه

يمكنومل،العربيةالاقطلرفيوالغنيوالثقافيلعلميلنثلهـلبليفالتعر

اليادين.مختلففياختصاصإيينمنلبعضهاالعربيةالاقطارتقدمهان

منظمةفيالمغربيالوفدالىالؤتمرهذاعقدفيا/لفضإا!ويرجع

جهودهكافةواستعمزإالرضوعهذافياؤرإاحاقدما!زيالونكو

الفتيالبلدإ.لمغربإبرهنوبذلك.ا،نجازحهيزالىالاورإاحليخرج

ذنهذا..الدولياليدانفىوناطهيتهحيرءلىبالا-نإقلالعورالحديث

علىحصرلهبعدبالمفربينعقدعربيدوليعؤتمراولعوالذيالمؤتمر

يتخيليزالىأعاالذيالعالمانظارالمذربسيلفتوالسيادةالاسإتقلال

عليهاطبققفراموحثابلدلإرية2الاستعماالدعاياتتصورهاكماالمغرب

..الظلأمعليهوخيمالجهل

رئاسةتحتالرطنيالتهذيببوزارإةاحءمإلعايخراتموقد

المفربيةالوطنيةاللجنةحضرتهالفاسإيمحمدالأستاذالوزيرمعالي

فيووقع.لاقليمي1المؤتمرجدولحرلالنقاسوقعوقد.لليونسكو

تهيئةفي؟للجانهذهوثرعتللمؤتمريلتحضيرلجانعدةعإيهيئالأخإنإ

التعليملجنةيليكماهياللجانوهذهالوزيرمعألىاشرافتحإتاعمالها

ولجة،والفنونالاذابولجنة،الاساعسيةلتربية1ولجة،العلومولجنهـة

والاضباهـ،الصحاذةولجنة،الثقافيالتبادلىرلجنة،أنإبينةحركة

1!ض!ما.ص-لوطرر-!01في

والراديو.اهـينملقىولجنإ

التإال!يرإمإالتمإلنإمإوإذمإمالمإوإبإييرإكإلنإنإ

دقدالاللاميالمالمفهاعر؟لهاقدمليرواسالقرويير؟لميةنعكبر

مثحعلحملتوقدهإ.5،3سإنةوذلكالبينامفاطمةلدعىسإيرةبنتهل

الضالين،طريقينورنجراسافيهاكانتقرونعدةالاصلإميةالهداية

وأتإناءالصلمييةالرإوبوإنإاء.الاسإلاميالعالماممبهتتنيروقبسا

القرويينكليةكانتا!تركيالاحتلالوأتناءوالمفوليالهفريالمزو

الضياععنالقرويينكليةحغسإوالذي.الهدايةانوارترسلوحدها

فللمغرب.للمغربالكركاحتلالعدمهررسإالنهاتؤديقرونعدةوابقاها

.لمتطعلمالذيوالاصلامىالمربيالعالمفيالوحيدالنإدهوالاقصإ

كلنتفقد.حدودهمنمقربةءلرإ-يوشهاوجودرغماكألالهتركيإ،-

الجيششغيمةشدةمنتجدهلماالذريعبالفشلتبوءمحلولاتهاكل

والبرتذالكلسإبانياذاكاذالدولاعظمتهلر"كانتالذىالفربيالوطني

.رانكلترا

ذراعيهاتقغالقرويينكليةكانتالغربهيةالبطهرليةالعزةهذهكنففي

الجزائر،،تونرإطرابلسى،،مصر.الهعللمانح!اءكاؤإةمنبالطلابمرحبة

طب،بن..بها/تدرسالعلومكافةوكانت..الخانكلترا،الاندل!

كانفعد.الوسيقىوحتى..وتشريح،وفلك،وجبر،وهندلسة

انحآءكلمإةمنلطلابالوسيقىاصوليدرسالايراريمحمدالثيخ

وكليه.عثرالرابعالقرنواوائلىعفرالثالثالقرناواخرالىالعالم

الانسانيةاسإتفلدتافذاذاعهلماءللعالمقدمتباز!لفخورةالقرويين

محمدالحكيمالعخامثالاستفادةمايماوخبرتهعلم!ممن

والذير"الهورةالفلكيةالدوالركرةس!ممترعالرودانينسإذإملبن

اليفرفياللهوعبد6501الامفيالملميوأحإبهيؤديوهوتوفي

والهندسالشهيرالفلكيالبناعوابن856سنةالمتوفىالحيوبي

السإنوو2وا723سنةفىالتوالصي!الذائعوالفيلوفالكبيرالفلاحي

والمتوقىوالثريحالطبفيالعظيهمةاؤلفاتاصاحبالواحدعبدابن

كليةالىيحجونكلنوالذين1السلمينعلملءمن2هؤلاوعإر531.لسنة

مناهلهامنوينهلونحياضهامنفيكرعونالزاهرةعهورهافيالقرويين

كليةعنالحديثاتركولن.غانميناوطلنهمالىويرجعونالترة

ادخلالذي"سلفسترالمابا"وهوطلبتهااحداذكرانقبلالقرويين

التيالقرويينكلإيةا!نهيأينإولكن.المربيةالاعداداوروباالى

قبحهااخفاءعبثاتحاولشوهاءكمطاءامستلقد؟اعنهلنتحدث

عنبحثالغربارضالىالاسإسعماردخلؤمنهدما.الماحيقمإراء

ؤاوحىالقرويينكليةغيريجدفهـلمالغربقوةقيهلتنإمنالتيالطلقة

العقيم،بالجدال،بالقشورواكتفواالعلومدراسإةفمنعواسماسرتهالى

الإفضوحة،والتورياتالباردةالجناساتذات/بالبلاغة،الخيفبالمنطق

...شيءفيالادبمنعووماادمباسموهوبثيء،القمئةوالتشبيهلت

وبهين..عدلولهاولامعنلهاتعيلاشفلهبهاتنطقفلتلسخلهىوانما

ميهـدانالىالعظيمالمجدذاتالقروييئكليةتحولتوضحاهاعية



فىأالقاالئمفمثكل

ودراسة،شهرينيتغرق"ما"اعرابلحوالفدواصةبةللهؤيان

.وهكخا!ثهورعدةيستضرىقرطويلوقتالىيحتاجبالألدزيدتنتبيه

تطبقانالاستعماريةاليطرةائناعالفربيةالحكومةحاولتولطالا

.شديدةمعارضةتجددائماقكانتالجامعةهلىءعلىالاصلاحاتبعض

لفرفسعاتماذا:اعوانهلأحدليوطيالاريشلليقلالم،وكيف

غروولا.الغربفيالخلودلنفهاضمنتفقدالقرويينعلىءالقفل

يذيقونهالاستحمارحلقفيشجىوابدادائملالقرويينطلبةكانفقد

حركةمنومازعماؤهاوهمالاسياسيةحوكةمنفما..العذابالوان

التعمرينجعلماوهذا.مقدمتهافيوهمالالياسياوديشاعلاح

تطبيققيزيادقالقرويينلنظاماصلاحكلفييضارضونالفرنيين

محعئريئ-بالضربللعودقبمقشضاءتسيركانتالذيالمضربتجميلبرنامج

.الوراءالىترنا

المخلصمنالوظنابناءيد،بينالامروصارالعرباستقلوندهـالان

لشهتميدالجامعههذهاعلاحالىوحكلومتهالمذكجهـلالةانظاراتجهتفقد

،والفنونالعلومونهضاتالمصرتطوراتمسمايرةولتتطيععبابها

مئاصاتذقهدةالوطنيالتهذيبوزارقاستقدمتالضرضهؤاولنفى

كنغيز.فيلرعبرنامجاوضعتوقد..مصرمنوخاصةالمربيالثرق

عنلقرويين1تنهضانفضى.الحاليةاللأراصيةالسنةمئابتداء

سيموتونيناللىعنالتحرركستطيعانوعى.العارلتمحوكبوتهل

!"كنلورثلأروايةقيامج!اكما!مات"كلمةيمرفونومم

سنبنصذ

مئيهله.ئاهدانلهيبقلمألمذربيعمهالذيالادبيالركودهذا

طائغةتتزعمهاليطةدبية1حركةهناكانت!الاستعمارابامديفحمتى

وثماعتثقاقتهامعداتاستخملتأنبعدالخهـارجمنعادتالئبابمن

بلادهمالىعادوالاوعندعا.الضالمدولتعيئها.التيالادبيةالنهضات

ومكلذا.الاخرىالاممنهضاتكواكبادبيةنهضةوايجادخلقحاولوا

"اللام"و((الئقافة)ءو2،المغربرسالة"مثلادبهيةعجلاتظهرت

شعريةدواوينطصدرواالأدباءبعضىلادبيلنشاهـ11هذأوشجع..الخ

لمالعريةالدواوينهذهاصدرواالذيناننقولاننأسفونحئ

شبانهموانما.الوقتذلكفيالادبيةالنهضةزعماءهميكونوا

لهمتخولفشيةامكانياتلهمتكلنولمالشيريةالتجربةمعنىيفهموالم

سوقفيراجتدواوينهدةبينمنوهكذا.شعريةدواويناعدار

قصيدتينو1وا-حدةقصيدةغيرالنثريستحقماهنلكيكئلمالادب

الفجر"احلام"اما.البلذيئشلكالمللعبد"ثعرباقةل!ديرانفي

اقولماذاأدريفلت،المقدمالقادرعبدوديوانحئالقادرلعبد

:وشعوءالعقادفيقيلماثلنهمافياكررانوحسبيشأنهمافي

."نجاحيهأثقلماولكئجبارةبأجنحةعالةاجواءقيبهيحلقانه"

عهودالىبالادبللرجوعمجرعةمحماولةقهو"مكوارديوانأ\اما

الدينلعكلري1وسكلرةابناعثالعهد..والخلقيالانحطاهـالادبي

؟---لا-1!طثبي*--ململهام
أسهـرلذسع

منمجتمعهميعانيهكانماالوقحالاذالضزلذيالمابرنبأدبهمصزروا

عؤهـقلاعذلىلهمواصحابةصكرةابناعئركانواذا.خلقيانحلال

يأيرىلاالمحاف!الاعلاميالمغربيمجتمعناانذ001مكوارمحمدللسيد

عجشمعهيمورالاعرهذاكاناذاألاالبؤيءالديوان.مذافيلهعورق

اقرانه.صحبةيعيث!هكانالذي

تمتلاعبيانيةمحاولاتعنعبلرةالنينعذهحصادكلنوهكلذا

بصلة.الادبالى

زاهراستقبلاانالظاعر؟ألا!برالركودهذلوراءماذا،وا!ن

حقيميزادباءعدةانسمعنمافقدللضربفيالعربيالادبيتظر

الدواوينهذهبينمنوسيكون،دواوينهمشصدرونالظيعةزعماءمن

اللجائي.أدريرللياعر"الزامير"و؟عبقرمروج"

لسراء1شاعرذنوى

نامغادهخبرابالربا!تمدرالتيالذراء"العلم"جريدقلرت

براهبمبئمعمدالسيدالحمراءلاعرذكرىانامةقررتادبيةحمعية

فيحبةخر3يمثلنهو.فنهمناكبرثهرتهلىاالحمراءوثاعر

ولم.الاضيرةسنةالخمسينفيانفرهـعقدهمالذينالادبشيوخعنقود

لاهوائهيعيثىكان.لنفسهحتىاولوطنهيعيشنالحمرأءشاعريكلئ

..وومدامطغام:عرفهقيالحياقكانت.ومللىاته

الجتمعولكئ.الملذاتهلىهلهيوفرانمجمعهمنالتصىوقد

الكاقيالوقتلهيكنولم،التحررمعركة،المعركةيعيثىكانالمذربي

مجتمعهان؟براهيمابنفاهدوعدما.ماجنشاغررغباتعنللبحث

الخونةالاقطاعيينكباراحدنحووجههولىملذاتهلهيحققانيمكئلا

يكنلم-بةوطنهمامانيضدألخزيةمواقفهماجمعالعالممرفالذيئ

نديمه.الحمراءشلعركان.عؤيهاللهلعنةالكلاهـيغررالاقطاعيهذا

يذكرانيشىولا.اللوكبهيمدحبماويمدحه،عتبتهعلىيتمسح

هؤاصدرعلىعلقتالتيالفرنسيةاليدالياتحتىمديحهفي

الخائن.الانطاعي

الىفيهايرجعألحمرا،شامركانخلصةحللاتهناككانتواذا

الجويفيهااوقعهالتيالنتنة(لبورةيتذكوحينربهميتغفرنغسه

ينبغيفلاخاصةحالاتهناككانتاذا-الخسيسةته1ملذتحقيقوراء

اتعرفانمرةليقدرلقد.الحمراءشاعرطيبةعلىبهاالاستدلال

يتصوركانأمنهسمعتقملذاسنواتألستنحومنلىالحمراءلثلعر

يعرفلارجعياسافلالاقطاعجتمعاالحريةمعركةيخوضالذيعجتمعه

حاولتولا.ثيئاعنهايرفلأبهمبادىءيناديوهو.الحريةمعنى

ألحديثوهذالناوما:فائلااجابنيا.لجتمعالىنظرتهبفاداقناعه

.:نعيثودعا!الذارغ

وغلامومدامطعامالدنيا-اذما

السلامالدنيافعلىعلىآجالحكفاذا



ا.صم:عل!ال!هقا-فى"!

والعجيب.ذكراماحياءادبيةجمعيةتحاولالذيالشاعرهوهذا

رسسروحهخفةسوىعنهيعرفوولاالصصراءبشاعرالعجبموجلتو

الا-غنهيعرفووفلا5شصراما.بديهش"وحخسورلانهوطولنكنته

بذكرىاحيفلتالادبيةالجمعيةهذهفليت.وطرائفهارتباهـبنكتهلهمل

ذكراهـقريبايومسيحلواللىيالخالدالانسحلنيةلثاعرالمصريالعلاءأبي

الثابيالقاسمابيالعاطفيللثساعرذكرىتقيرهذهـالجمعيةليتاو

ليتهلار.كأسهتفرغأنوقبلالزهورعمرهبقحتىأدياالشماعرهدا

ممنمنهمالكثه!للهوالحمدالمغربوديالاحياءصتأخرباديباحي!فلت

.الاحتفسالهذايسهحق

العرئاهتبد

محمد!*رقاللكجلالةجلوسذكرىيومنوهمبر18يوممعتبر

الشعراءبهيئادبيةبقاتعسحلتقامالمنايسبة5وبهحذالعرشصلىحمسالخل

فيتقدمونالعرشعيديحلختىكلهالعماميسكتومقدالذينالمغاربة

ظليهمنعيبلاونحن.الجوائز1ليتسقطوياءوكثرعجرفةفيبحوليلتهم

..مناسبلتشعراءيدعوتاصبحواحتىفق!العرشع!!فيظهورهم

عيدهوألشى.الغربيللشعبالاولالوطنيالعيدهوالعرشفعيد

استلذواقدشعراؤنا)الخاعسمحمدسيديجلألةمحررهتولية

السنةطولسكوتهمعليهمنعيبفلنلذلذهالنللمباتثعراءتسمميتهم

افهكاعرهميصلمتروافلا،(حولياتهم"ليحتىيجردواانمنهمنريدولكننا

السهخافاتذكرعنالخخليينبغيثم.سبقوهممنافكاراوالقديمة

وا.خدود!ا،رضيبسطونولسحرةشمرائنا-حولممنتجعلالتي

عي

للونبها?بعمرى

القراءوبميعوالادباء

ستمنحكاملشهرولمدةيلاولتشريق25منابتداء

بئاوأةاااًوفى

%.5و25بينيتر!وححسماالمتنشركيئجميع

بواسطتها.والموزعةعنهاالصادرةالكتبجميععلى

والئظرية،لاثبيةا!كتباروعمنكاملانأجسموعات

عالميةروايالت-نظويةابحاث-لأ)نوأعمختلفةثنب

مرتل!ة:سوفياتيةكنب،رائعة

صومابناية-لارر1شارع-الصميفي-ليبروت

3181:..بص

ثفوت!مالفرصةلاورغوا

حيح!ه

لمحأص-ص1ا.ووطررا

اكليلا.الشمسضكلروخ

التيالحمافاتهذمغنيعنالخاهـ!محمدسيدقالملك%لالةان

عنموقفعنشعرألنايتحدثلالماذا.اسحطورممنهنجملامحهاول

البطوليةاللكجلالةوحياة..الماكصلالةوقفهاأقيالبطرلةواقف

الغاهسمالسشعمرتسدالشعببجانبوقفهاالتيللجيدمبالمواقف:ية

وقفلت؟الفرنسيةالثورمناريخفي"يرامو"وقفةمنهااينقفات

ستحفظهالوطنيةالبطولةفيدرسالكلمصعستاعفتانيدوجدتو

الجديد"نتعاقبعلىلاجيلل

الوطذيةاذاعفتذا

الوطنيةالاذاعةمحطةادارموتولئالفربيهالبزداستلزلتانمنذ

تصبححهىباذا-عياللخهوشجهودميبذلوصلموالزهرقفامحملاسهاذ

بعضابعدتوهكذا.المستقلالعهلييالبلدالغربتصثللانهـلا

وادخلتأفرمسياالاخلالىايامللمستعمرينابواقا.كلنتالخيلعناحر

الحي.المخربياكصبابمنجديدمعناصرالافياعةلى

جديدقبهـامجليالحلاوءتوبرشهرفيعلينلللاذاعةطلعتوقد

تتعلقبرامجوهى.منسهقيهاببراعةواعجبالمغربيالجمهورلهالرب

وركنالطبيبوركنالعاعلوركنوالفلاحةوالقلنوانوالفنون،،لادب

ييالعاملينجهودعلىيثنيالشعبجعلالذقالشيء..الغلشباب

.الزهيرققاسمالاستاذالحازممديرهارأسههوعلىالوطنيةلاذاغة

جلونإبنأثريس(لمغرب-فاس

ا!لهفتحمحملى

اًص!الوفىردمىالة

محاولة--

ئفلىئسهـأرجب

فخعئيبرسفئيء"

حئمحئئمىئسئحئخنة"

لاسلوبهالادبيةالاوساطقلميضجةسيحثجريءكتاب

التساسةقضاياذارعالرةفيالل!د،ب

قدافميبامتدره

ال!شافدأرمطابع

العربيةالبلادمكتباتلسائرفييباع


