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تقريرألىاللبنانيونودعي،والمجربةالحكعلىووضعت+

ألموج!وأننلاالاصأآالقادأ!لئلثأأ،ذمنهامورص!مت..ير-بخآد!.فىتصن!؟ء3*

لشيرأنمنهنالنابدولا....اختصاصهممنليسأنه

..لملم

الجافهمءكركبرسمأأحهدشسبوالىنعميهم،العد!م!همعةمجظمميركية-!ووروام5.ولاولا
ميوصدراءهدالسا.أمهمفرواوعدد،بيرو!لمحى-

كانواولئن..ي!عرفونهمألعربوالقراء،أنهسهبميعرفونالثورةاستغرقتهـاالتيالانتهبرالاربعةفي،طبيعب،كان

اكثرنصمبحفاننا،الثورةمنالاولىألانتهرفيصمضوأقدكا"والثفافيالفكريالنشاطمظاهرترتبطان،أجنانفى

هـكألاهـ!كيها!قوأتنزلتمحيهن!و!صمتهمقفملموفماواستجابةلهامعبراصدىتكونوان،الثورةهذهبمعطيات

...اًلستقلةبلادنا.صادقة

الطلوبفاجسى،الرأيأبدأءفيةالحرمطلقلهـؤلاءأنالىالخورةازأءا!سمقدلبنانفىالطنمالرأيكانولما

ألحكى،موطغيان،الب!دفيالفسماديستتكرواانمنهم-فهـقد،الاخرالاتجاهيناقفياتجاهامنهمماكليمثلقسمين

المحتلين.باقداملبنانارضوتدنيسى،بالاستعمارالمرتبطينتيارينالفكربدالننتاطمظاهرفينرىانبديهياكان

ناالمطلوبولكن،ذلكيستنكروأانمنهمإوبالمطليسمختاهبن

هـمانالكلامبهميحسئفمتى..فمحسحبرأيهميبدوأالغربألىالنحمازالاذعزاليالرجعيالفكريمثلأ،-لهما

؟ألانيحسنعقلبةمحاكمةوكلمنطقيأحسكليعطلكاملاانحيازا

وانحرافوالانعزالالرجعيةيمثلالذيألاولرقالفرانبطقوالثاني،الثورةمحاربةبمنداكلياأرتباطاويرتبط

منهمنجير،حالايعلىهو،والفكريةالمنطقيةالمقايشىلا،ويمثلاتجاهاتهاويبلورغايتهاصحويوالثورةهذهبأهداف

والشجاعةالجرأدقىبفضيلالاقلعلىينمتعلانه،وافضل،والطفيانالفسمادضدالكافحالمنطلقالتقدمىالفكربذلك

،التيالصحفهذهمنخيرواداعاتهوصحفه.الرأيلابداءفيالحقاللبنانيبالصيرإؤمنا،التارلخلحركةالمنفتح

بعضاننذكزانؤسفناو.ر!ولافريلا!أمتة!هـت.الصاعدذالعزبيةالقوميةاطر

ألثورة،اثناء،الصدورفيأسمعصرتالتيالشهريةالزمي!ت،تالثأتجاهثمةكاناز"الى!سيرانواجبنامنولعل

وهـم،مصيرأزمةتجتازالبلأدأنالىاشارةايةتحمللموفا!ووقفقدهواذ،اتجاهلابأنهنصفهانوالاحرى

يكوناخرأدبيأثرأيأوقصيدةأوبخثأومقالأيتنتصمنبدافعاما،نهجايسملكولارأيايبديلاصامتاسلبب،

شيئامبلالمستفيبستننترنحسبهاولا،الثورةلهذهصدىواما،والنقاعسالجبنيعنيوهذا،موقفاتخاذعنعجز

لهاانفصلنهائيانفسمهاعلىتسمجلبهذاوهبى،ذلكحولالذيالموقفيستضذانمنيمكنهإلاحداثفيلتطورانتطارا

،البلادتطوراتتصورالتيالهامةألرئيسميةالحركاتعنالاز-هازيعنيوهذا،الانان!يةألفرديةمصتهعليهتمإه

فيه،روحلاميناحرفاتنتصهألذىالحرفيغدووهكذا.الكرامةوفقدانوألاستغلال

الواعىألفكرتتسلالتيألهمومانبلعنبعيدايصدرلانهويحكماصحابهيدينالثالثالموقفهذأانالواضحومن

الحر.معركةفيالصممتأن.فهـمتشرلابصورةصورهموء)يهم

ألششماطفيفعالةمشاركةشاركفقد،الثانيالفريقواما.ةف!واتخاذكذلكهومصيرمعركةالحقفيتعد

،فأنجتادأء-يرالمواطنأمامواص:"وأدى،بالثورةالمرتبلىفعاتقفالموهذأمثليقفانعنهيتفاضىمماكانوأذا

الجتمعإكااالممشسدودالضميرمننابعابدأعنههويمدرأنمايقفهأنالاجراممنفان،والتوجيهالقب،دةشأنهامنلبى

-وىم!ءلييقفبذلكوأنه،حسماسةراعشةبأسلاكيعستطميعلاولهذا.البلدهذافيوالموجهوبئالفكرقادة

،بى،متاثراواخلاصبصدقوينقا!ابهتلبمالتيالاحداث،لملبنانالادباءذيعددمنكبارلمببالصمتبفهبمانالادبىإؤرخا

وفاعلا.هـفعلأ،فمهاصؤ.تراخيوالتاالسلأمالىدعوةصوتولا،حتىصوتلهميسمغ

يقرأانالمكافحالمناضللإشعبكبيرة3خةفركانتولقدصمتسببعنيتساءلألادبيالؤرخهذاانكما.والحبة

اقلاما.سلاحهوصلمفمتاريسهوراءوهو،يومكلصب،حبقضاياالمعنيينوالؤلفينالباحثينمنا)وافرالعددهذا

.الف!المسشقتلطرلقلهوترسمألامهوتصورآمألهعنتعبرعنصؤلفاتهمف!ىتنبأوالقد:العربيةوالقوميةالعروبة

افوريااميلاقلاملبنانفيالعربيالشعبينسىولنوكوسيلةفكريكمبداالعربيةالقوميةتنتظرألتيالانتصارات

صقروموريسمروهينوحس!سعدوعليالبعلبكيومنيروصؤرخينلهاوحماةعنهامدافعينانفسمهمونصبوا،عملية

جابروعابمغيزأ!وصوزيفخوريورئي!النقانشومحمد،لبنانفيالقوميةهذهووجهتاذاحتى..متحمسمين
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هـصد1لوطررا-!-!!مي.!ةأ-وو!5ا

منفئةهميمثالمهامنانيقالانمقلبظنفيالعربيةوكلوفب--ىالصلحومنحسويد؟احمدالعبدالا"وكامل

..والم!أصورينوالشعوبيينالانعزاليينعروبةعنللدفاعلقلامهمشرعواصءنوسوأهملمقصود

لوب"،اسماؤهمفاتتناممنعيرهم.والى،ووؤلاءفالىصباحكلالعامالرأيينبهونكانوأوممن.واستقلالةلجنان

تصكلونبانهم!ؤمتةظوافتخارشحكركلمة"1،داب))الررةالحمحفهـنعددفي،واذزابهالالمتهعمارالىصؤامرات

للدفاعالسشعدادعلىابدأسيظإونالذرنالاحرالىالادباءزواذعبداللهالدكتورلصاحبها"طءلى"السب)1منها3رنذالتي

.الررالعربيلبنانعنزصببالاستاذألت!هيدورحبها"إتإمحرافا"و،فياليا

للهعبدللستاذالالماحبها"المسماء-بيروت"و،المتني

دول!باررووتمرإى،فريحهلسعيدالاستاذل!إحبط/(ال!جاد"و.المشنوق

جراند(لاكواسان)فرنسعافيالعامهذاصبففيآبشهرفيعقدطهرر،كألىالاستاذلصاحبهما"الاحد)أو"الكفاح"و

الجامعاتلاساتذةالدوديةدادراساتحلهالكويكرزمنظمةمنبدعوةطاءالادبمنعددرأىوقد...ألسرةالححفمنوسواها

عالمفيالسلميالىتكيف:الرئيسيموضو!اكانالعليامعاهدهاوثيزب!--المتاروراءقفوافو،!دؤ!هةبالورإم!ضواان

الحلة.ابحاثطلعةفيالاوسظوالشرقالعربيالوطنوكان.متعر..للرازلمعالدموينضالهفيئالو؟)مضوربرجاليشاركون

منالعالمانحاءجميعمنجامعيونوطدلاباساتذةالحلةفيواشنركاوللقتلىساعةينل8معرنحسيمجهجمعاصؤلاءكانلقد

المحافرالاشاذصعبحسنالدكتوروالقى.المتحدةا!لالماتحتىاليابانفعونيداانماانهميدوك!نكازواولكض،م،اًلازشقاماوالاعتقال

فىـبهماوزادوا!-ارالاميربر*ةبيروتجامعةفيالسياسيةالعلومد!-!أ!لاانورصرودونر"رؤمنونالذيلل!ا!ةشرفعن

لبنانازمة:التاليةالموضوعاتفيالحدقة!!ابحاثاافينيةالمخارجةفيوأذخرطوا،همكلعنهمطرحواو)هذأ/4بدوزلهم

الشىوعية،الاوسطوالمتوقال!رب،العربيةالقومة،الاوليةومضاعظتها،اذاعاتهافيويذيعون،و/كاضفونلهايكتبون،التورةسلك

الالم!ط.و(!رقو"الضقافأنقذوا،لهاالعملؤبإتإحم!بنأازءطءأصاركون!يمث

السياسيةللعلومالدوليةللجمعيةالرابعالدوليإلموتمرايلولفيوعقد

عيححيسمأ!سسييحمر!يى
الموتمروتناول.العالمانحاءجميعءنالسياسةعلماءمناربعمعةحفره

السياسة،علمفيوالعملالنطربينالعلاقة:التاليةالموضوعاتبالبرث

،+التشريعبة،العنفمبذيةالسلطةبينالعلاقة،(لمحليةوالمؤسساتالركوماتكنبمن

الدكأوراشتركوقد،الضاغطةالجماعات،العامةالمشاريعءلىالسيطرة

.التنفيذيمجلسهواعمالالمؤتمروابحاثاعمالفيصعبحسنإغلافىااود

رأفعةخطوة:الثقافةوزارة(درالسة)وألانساو،القو!ة-أ-

القاهرةفيالخاصلآر(بلمراسلالدائمعبد4عبدالاللدكتور

جدءدةاختصاماتاضافةبشأناحدهماجمهوريانقرارنأخيراصدر

الكب،ودار،السينمادعممؤسسة:اهمهاالقوميالارنتمادوزارةالى(قعصصةأد"رمع-2

تسميةبتغيرخاصاالثانيالظراروكان..والمتاحفالتمثيلومعهدادريسسهـيلللدكتود

القومي.والارشادالثقافةوزارة:ألاسميصبحخىالوزارة

قمن،جوانبعدةمنكبرةاهميةالثقافةووارةلانشاءكانوقد

المهمة،خطوتينبمهمتينتقومكانتوالت!ليماقربيةوزارةافيالوا!ح(قصص)اتسيياليةقناديل-2

..المختلةالتعديميةوالانظمةوالمعاهدالمدارسددىالانتر؟فهيالاولىبالعجيلالسلامعبدللدكتور

الوراراتمنالتربيةوزارةوانخاصةوضخمةمتسعةالمهمةوهذه

والاقليمالسوريالاقليمفيالتعليمنطامءلىتشرفانهاايالانحمادية.

وتكفى،والضخامةالخطورةمنكبيرجانبعلىمهمةوهي،معاالمصري(ل!جر)بلاديفيالئالهى-؟لم

التردقيوزارةكانتفقدذلكومع..(ليوزارةتلككاهلتثقللكيو!ها4الصبورعبدصلاحللاستاذ

المؤسساتمعطمهلىالاثرافهياحرىبمهمةتلكمهمتهاجانبالىتقوم

بخيعواقسام،والمتاحف،.الكتبدارمثلالدولةفيالثقافية.ص-*!
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لمحأ.يرص9-ءال!آ.مي!أ!لأمت-----ثث!-!ةث!-!--كأ-ب--،
سإ-

لكتابقيهامكانو!،لمجتمعناالحقيقيةالدقيقةالمشاكلتعالجالتيالانردواجهذاادىوقد...القديمالتراثونشر،والترجمة،الطليف

منهذا...الجديدةقضاياهوعنعصرهممتناكلعنيعبرونجددحسابعلىالتعليميبادجانبا!هتمامالىالتربيةوزارةوظيفةفي

فيفهيخاصلانجاهالخاضعة(رنشردوراما،الكبرةالنشردورناحية..0الوضعهذااثريوضحمثالانضربانوحسبنا،الثقافيالجانب

ولا،عمقمنفيهماتعرضلااي،قريبامأخذاالاتجاهتأخذلخها(ثرافتت!المثروعهذابدافقد،"كتابالالمف"مشروعهوالمثالذلك

مثلنشردار(ققرتهناومن،جانج!الىاحرى!اراتر!ورتسمحبمشاكلالوزارةاجهزةمعظم!نشغالونمنيجة،والتعليماقربيةوزارة

اقتصرت؟لكنها،الاشتراكيةبالفكرةالمتصلالانتاجنشرعلىالف!رد(رالمسوولينمنجداقليلعددالىكتابا!لفمشروعامرترد،التعليم

عميقةدراسةودوىالخاصةافهـارهمحسبذاتياتخطيطاخططوهالذين

وهي،"العميقةالدراسة"دون"الدعا.ب!ة"جانبعلىاتناجهامعظمفيفمثلا...المشروعفيخطيرة؟خطاءظهورالىبالطبعهداوادى،متأنية

تقدملممحموءاانهاأ!،ممتارضميققيمهومام!شورتهابينكان،وارمؤسسةلحسابإلكنببعضيصدرالمولةتمولهالذيالمشروخكان

عميقةاخرىلتياراتصددهاتفسحولمباليقاءاو(لغائدة،جديرهوما،بهماالامريكيةالسفارةفيالثقافيالقسملحساباو،ا!مريكيةفرانكلين

نطاقعلىمفيدةنشرلداراساساتكونانالضروريمنانت3جديةعددتشويهالىادتسرعةفيتم-قدالترجماتمنكبيراعدداانطهر

الاشتر؟كي،المتفكيرهو،الشفببرمنواحدلونعلىاقتمرتلقد...واسعمؤلفةكتباهناكانظهركما،العربيةاللغةالىالمنقولةالنصوصهن

!فرن،ولم"ا!دءا!ؤ))مشوىهووا!ر!دىا!لمونهذافيوأ!تالتهدهامثلةومن،مريراتشويهاونسخصيتناحضارتناتشويهالىتننى

هناكتكونقد..الجانبمتنوعةعمهقةاخرىبمستوياتالمستوىوواوفي،الفراعنةعصرفيالحياةعنيتحدثالذيالكتابذلكالكتب

ولكن،والمشاكلالعقباتقلكوجودفيكمك!بل،ومشاكلعقباتمئافقةالمصربةالشخصيةانووضوحبصراحةالهـاتبيقولالكتابهذا

التيو؟لشخصية،الد!رتلكا!جمهوصصلتالذيالوخعيبررلاوحدههذاالنناقاناي،القدماءالمصريينتاريخفيموجوراهذاكانوقد،بطبعها

حصرت؟لتيالنثر!ورلمعظمحدثمانفسههووهذا...اكتسبتهاوألافراءاتألادطءاتهذهمثل..للمصريينبالنسبة"تاريخيمرض"

علىوضيقته،لإطارهذااختيارميوتزمتت،واحد(طارفينفسهاطبع!طعلىأثرفآقيالكتبمنكتابفيكتابالالفمشروعقدمها

وا،الاطارهذاتحطغانالنهايةفيئكادتحتى،حدابعدالىنفسهاالمروععلىالانصرافلضعفذللظكل!ضخمةمكاقةمؤلفهاواعطى

سارتالتيالنشردوراحدىا!مطرتوقد.ا!قلعلىتماسكهتفقدهالفخمةالتعليميةافهامالىبالقياسجانبيشيءانهعلىاليهوالنظر

التربية.ورارةبهاتقومالمتي

!سص-أإيىعم:يعدالذيالتمثيلمعهدانايضاالميدانهذآفيالتناقضرمظاهرومن

وهو،القومىالمسرحكاىبينما(لتربيةلورارةتابعاكاىللمسحالممثلين

...-ا--!"م"؟التقسيمهداوكان،*رشادلوزارةتابعاالوجدةالحكوميةالفرقلأمسرح

يرضضاصض---/-ا.ا%علىتئعكمىكانتالتيأ!داريةارلئاحيةفيعببدةمشاكلالىيودي
-1?----."ا!س.سيئةباثارمصرفيالمسرحيةالحركة

..؟.-.تاتالحياة!نظيمدحورائعةخطوةالثقافةوزارةانشاءكانفقدولذلك
لهـيرجمنرسلى!لوعك!-عا!-=

.تا:التربيةلوزارةو(لوحيدةا!ساسيةالمهمةاصبحتفقد،وتعديلهاالعقافية

ض!وي!-.-88.=ا.=الاحرىالثقافيةالمؤلسساتاما،المتغليميةالمؤدسساتعلىافالا!هي
صدشموصومياتص!ءبر!.

ع!..ا-.الثقافةلورارةتابعةآصبحتفقد

لضلمضحاليلزصصبىلملالتافىصنى!ور-.....

ي!

م!مةالتاليففتشجيع...اساس!ةمهامعدة؟لحدلدةالوزارةوامام

لم.صى؟تحتمعظمهافياليومواقعةا!تاليفحركةاىدلك،كبيرةأساسية

اولى!صصصلصشصتربلطرمات!بضودو،الخاصالتوجيهذاتالنشردورأو،الكبرىالنشرثوررحمة

!و،شيءكلقبلتجاريةغاياتالىتهدفاستثناءدونكلهاالكبرىالنشر

كلناأفشلىدالكبرىللثروةمصدرالميسوحدهالقارىءانالدورلهذاثبتوقد

ا"وهاثعادلهالمحظشهئزه!و!!مح!ودةالنرجمب؟لوطنفيالقراءننبةزالتفما،الهائلوالربح

صص-كانهناومن،التجارمنالنبرهةالفئةتلكاليهتهـرف-الذيالربحذلك

هـجممعىلهدمياسضلمح!مرلبماع!شالل!عتمثلمطبوعان!النشركبيراثمناتعطيلانهااجنبيةمؤسساتعلىالاعتماد

الموسساتالىالمدورهذهتلجأوكذلك،الامريكيةفرانهـلينمؤسسة

.-فتطبعالمدارسعلىتورعهاالتيكتبهالتطبعالتربيةوزآرةمثلالحكومية

المحوردغدإلرلمأكتبلطبعالمؤسساتهذهتهتمكما،مربحةكبيرةنسبةبالتالبىمنها

الم!بومماذاعريثة!!مطقةد....-......ء. لاسعالورلعهاوامهـاى،للطلبهبيعههـا!مكارودلكالجامعاتأسانده

المخلصة،الوطنيةللعقافةالمورهذه!يمغان!وهكذا...مرتفعة
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1!ضيىالؤطررفىا!ما-فىالمخماكل

الناثمرولكن...رابحامعهاناثرهايصبحالتيالسوقتجدوسوف."الديموقراطيةدار)1هيتلك..بابهاتغلقأنالطريقهذافي

وكار،اتفاقهميذ.ؤعنامتمعالقصبيدة؟لكنشر.علىاتفقانبعدتصمدرانعلىالحرصاشدحرصتانهاهونظريميالرئيسيوالسمبب

المادية،الخسارةمنوخوفه،القصيدةلقيمةتقديرهقدمهوالسببايضاوحرصت،ا!شتراكيةلمهـلمةمعنىاضيقفياشتراكيةكبا

نابعدهاللنانئريمكنلا0..سطحيةعاجلةدراسةللقادفيءودراستههذهانواذكر...ارضاعاجلةبطريقةالعاجلةالقضاياتناقثرانعلى

هذاطلوقد..والخسارةالفشلمخافةجديدشيءتقديمعلىيجرؤراهـولعلىحجازياحمدالثابالتناعرمعيومذاتاتفقتقدالدار

اغلقان-قلناكما-النتيجةكانتحتىالناشرعلىمشطرااثعورا!مائدمنالقصيدةهذهوتعتبر،"اورامس"الطويلةقصيدف

الئثر.ل!وقفيعملهوانهى،دارهابواب،الرفيعالفنمنعليامستوياتالىالجديدبا!معرتدفعالتميالقليلة

انهاالواضحومن،الفكريةحياتنافيتتحكماضياالنمادجه!؟تلكنفسهالهـفاحهدامستوىالىقيمتهافيوترتفع،الجزائركفاحتعالجوهبم

ان!نشسارعلىتساعدانيمكنولاالحياةلهذهسئداتهـونانيمكنلارأى"الغدجزائر"انجاءمناحداو،استيقظشهيدكتبهاالذيكان

...اثقافةوزارةواجباتمنكيبرواجبوهذا،الصحيحةالعميقةالثقافةهـر!ةاجزاءفياسبراحواصمانج!،جبهتهواسودقالماضيكفاحبعينيه

انتاجهمنشرعلىأ!مهـانياتاصحابوتساعد،التماليفتشجعانعاي!انالتورورأى،جرا-4فيهالتط!تالذياليومعاصرثم،جسدهمن

رجالمنلجانتأليفطريقعنذلكيتمانويمكن،الناسالىوتقديمها*فاحبا!موطئهابناءيذكرانواداد،الجزائريغمروأ!سقلالوالسلام

المسابقاتعقدمثلاخرىبوسائليتمانويمكن،.وألاختيارالثقافةمنالكلمةفيماباجملرائعةقصيدةانها...أفةزلكفكب

ذلك.ونجروالجوائزعرفها...فعرفتالمختلفةالئدواتفيالشاعرقرأهاولقد...معئى

كانتفلقد،وتنظيمهاالترجمةتشجيعايضاالوازرةهذهمهمةوعننشرها،عند"تجماريا"تنجحسوفانهاالموكدمنوكان،واحبوهاالناس

كنابألالفومتروع.تخطيطولانطامب!تسيراليومحتىالترجمة

فيالثائعةللفوضىمثالابرزكانا)ترجمةعلىاساسايعتمدالذي

الدفيدلركبرةتكنودىنحتاجاحتياجاتونحنتردعمداتكنفلءارلنظالرمجمإميعا!دمال!حيحممظأ"!اىحمللما/ممبرا(ا

الوانبث!تىوتزويدطالعالمعلىنوافذهاوقغ،العربيةالمكنبةتدعيملمحىاياءير

بتعميموذلك،القراء"تشجيعهيثالثةرئيسيةامهمهلميالانتاهناكلعقالضااالدعم!اميل!طيىال!الأسمى

التبداروانوحظصة،العربيةالجمهوريةانحاءشتىفيالمكباترسارأا"!همم!رأويضصهـ1

المدنمنكثراانالواصحومن،الثقافةلوزارةتابعةاصبحتقد!.-ء

.....العربيةالجمهوريةاقليميفيالقرىكلالىبالاضافة،الصغيرةنج.اا

،المدارسمكنباتباستثناء،مكتباتعلىمطلقاتحتويلاالمتاطقهذهكل/لج!هزء!ص!ىا-111

فيسا"يلوتقديمهاعنمفالونفسمهم،بائسعالطلعةتكفيلابيعلكابقراءصعمرلمماتثمعجيع-):سمر-لحعلكلصىصىر

التجاريالهدفدامماممكناا!مرهذايكونولن،رخيصةنمعثية:.!!رمحبهـل!ملىصه!ير

...النشرعمليةفيمعدوما.!.!ءاهـغربصزهـذ1صى*1

المسرحشبمانالجديدةالوزارةعلىالهامةالمسؤودياتومنرالردإرهرطرلرأصلبوظ
كيرمللمنجدلممبسلدفمرفىلبةهىنعرنشاءالمتحدة"لالمسالىخدىفيهذدجمهوودددحطونأأإ.ح،حربرب!)ضيهصبطلربتب

ايضاالمسرحيالجمهورانكما،متنوعةعرقليلةفرقبالتاليالمسرحية")./شاكقير(ى!

كصف1للص!عصناكا المدنفيلاضروريوتعددها،)المسرحدوركثرةانوالواقع،محدود-

الصغريعالمسالمثنحيتبعللبنأميولةأ!سكنديننج!ققط!نودلحمهوهرلحاكافيالمنتشر+.صس5ء0-هـءأدرأ

فرقةرلديناتكونانيجب،واحدةفرقةفيتركيزهارلاالمسرحيةالفرفىء!،:هـعلره\لثم0-م.

للمسرحوفرقة،ائكوميديللمسرحوفرقة،الكلاسيكيالمسرحلتمثيل

حلقلشوجمهور!مريحلقاصم!لمنتمكثهاائسولمممرحيهلمسريعطيها2!لشععيلحيا،ا---خضيد،الذلرلمحى.صصلثمها؟اعدكود!ب.

التي،الجديدةالوزارةمهمةفي*ساسيةالجوان!بعضهذه...--.ا:--.-.--.----آ
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!!ضبيالؤ!لى2فىالنسقماعل!ا!تما-فى-

قدكانالمولفانلوالانتقاءهذايصحوقد،لاالكيبرالقومي(لموضوعهذهتحلانفيكبيرلمحالامل،طويلاالمثقفونانتظرهاانبعدانشئت

ابدىماوتمجيدلسمعيدبورعلىللعدوان؟لشعبيةالمقاومةتصويراستهدف.والقراءةو(لشرجمةانأليففيالثقافيةالازمةجوانببعضالوزارة

منقراـنامالكمرةانناوالحق.والفدأءالبطولةضروبمنالشعبطموحامكافحاوزيراالوزارةهذهرأسعلىانالىالاشارةامنبدولا

أ!ستعمارمع(لمتصلةمعادكناتةرضهولما،الغرضهذاالىففاعمال!بئتسمحالوزيرهذاوشخصيه؟..رضوانفتحي:هومخلصا

قد،1المعاركهذهفيلنصمدالقوميللشعورتعبئةمنادبناعلى.الناثتنة؟لوزارةهذهمنالكمبريأملوابان

القوميةالموضوعاتهذهمثلعنيتحدثادبيعملكلمننتوقعاصبحنا.....

والتضحياتالمطلةالبطو!تويصورالمحضالوجدانيالجانبيلزمان"الحرجهاللحطه))

مناحيانانفوسن!فييكونقدماالىأ!شارةدوناهـرةالرارهـةهيجد.بدةمسرحيةادريم!ىيوسفالدكتوراصدرقريبةفترةمنذ

نفسها،الحرجةاللصةاثناءفيهذاجازوربما.وترددوجبنضعف..كبيرةضجةالمسرحيةهذهاثارت،وقد"الحرجةاللحظة"مسرحية

لهتتيحبالنفسوالثقةالوعيمنحدابعديبلغلمالشعبيكونحيناوفي"القراءةلجنة"انقسمتعئدماوذلك،ونشرهاظهورهاقبلبدأت

حققئاوقداما،اصلاحهايجبنق!لعرمنالمعركةعئهممشفمايتدبرانيعارضاحروقسمالمسرحيةتمثيليويدقسمقسمينالى(لقوميالمسرح

نعقواصبحثاالرائعةالافت!صرأتمناكبمإأ!ستعمارمعكفاورنافي،آلمعازضبالرأي!خذالقوجمالمسرحقرربانالامروانتهى..تمثيلها

تنناعلىفىشنحدلثمرهممنالتيلعسهنجنيهااىحدلقنصرنالانتصعايهتوالمادينمغيبقويملكونلابات!،ألرأيبهذااخن!مالمسرحفيالمسئولونبرروقد

ادوائناعلىالتعرففيكذلكمنهانفيدانبدلا.بل،القادمةد!هركالوض!.بسببوذلك،للجمهورفيهاالحيوتركالمسرحيةهذهتقديم

لحظاتمنلئايعرضمااثناءتقثفاتيالهافيةوألابخماعةاررفش!بورمعركة"2تعالجفالمسرحية،القوميالمسرحلفرقةالخاصالرسعي

."حرجةلديهايختلطالتيالنماذجبعضتصورفهي،انس!افيجانبمن"سعيد

-لأ.منطويلةمرحلةفيالانفعالبئهذينبينوفتردد،النفسبحبالوطنحب

هـه.-"ضعيفةلشخصياتعرضانهاعلىالمسرحيةيظهرانيمكنمما،الرواية

ناشكولا..."المقومياحساسها"فيضعيفةاو..."الوطنية

عقمهك!سبباكانتولكنها،الروايةحقيقةهيليست"الظاهريةالشبهة"هذه

ك!!شاز3أ
منها.الموقفهداالحرالمسرحفرقةتأخذانفي

----فيمنشورةظهرتثم،كبرةاخرىضجةا*(رتالمسرحيةولكن

--تلل!!لشبهة"عليهامعظمهموآخذالنقادمنكبرعددتئاولهافقد،كتاب

ضعيفةشخصياتتقديمبهاقصدالمؤلفانيتصورالقاريءتجعلالتي

وراشاآصدفاعاعنهاودافعالمسرحيةجالبالىوقفالنقادبعضولحن...الوطنية
والاستاذ،القطالقادرعبدالدكتورالنقادهؤ!ءومن،منصفاموضوعيا

..العالغمحمود
.رضامآكبالدكتورعبدالقادرالقطفيمقالهعن؟لمسرحيةالمنشوربمجلة

ا"هـصب!عصاءجمكهموسصهجمفرحنه:يقولالشهر

بخا!نيماليرث4المج!ءئمنسجزءا3عموضوعينقلانمسرحيتهفيادريسبوسمفالدكتورارادلقد"

جديد،فكريمستوىالىافىلوفالعاطفيالمستوىمنالقوميالشمعور

ا!المئر2ودفع،اخرود؟قصىالىبفرديتهمؤمناشخصامسرحيتهلبطولة!اختار

--.!كهـايماناوأمنبفردنجنهالنهايةفيكفرانالىحادةنفسيةازمةخلالبه

كد"1رييروبنتئد051وقد.الوطنسبيلفيوالتضحية(لايثاربضرورةمعاووجالانيافكريا

.دار!،درىيمثل!شخصااختارانهمؤلفهاعلىالمسرحيةعنكتبوامن3كلعاب

درفيوحماسةالوطنعنالدفاعفيتفانمنسعيدبورمعركةسادما

----لشعورزائفةصورةتقدمشاذةشخصيةرأيهمفيفئصار،عنهالعدوان

ذلكمثلخلالمهامنالمولفيعالعلكيتصلحولا،المعركةاثناءالمصريين

س!01



ص.!أص9ما!ومم!أ!ما!!أاعل!المخ!نط

الفطريبالفقراتهامهفيحرأالادبيالئقدوسيكور،صارماالعراقي

.البلادالامةالثقافةحيالىواجبهعنتهخلىادا.!!

مان،الالىتلكفيمعينلونسهيكنلمالاخرهوالادبيالنقدانوالحقيقة

باعتبارهالثقافيةالاوساطفبى،باستمرار،تترددمنهالنتكوىوكانتالثورة!رلادبي!ور!ور

،اتجاهاييستهدفلاوانه..الشخصيةرلدغراضرخيصةوسيلةتصحيحفيالفكريةحياتنامنالمرحلةهذهفيالادجمماالنقددوريئحصر

.العراقفيالطليفقضاير!او5لقضايمامعالجتهفي،7اجتماعيولافنيلااطوارهفيلهاخضعالتي،الررةفي،القيممناحلادبىالنصموقف

..العقليةحياتنامظماهراكثرفيومألوفاولوجوداكانالفكريالتعفنانمن،اخسوبنوع،كذلك،تحريره،البائدةالحكوماتعهدفيالمتعاقبة

،وكانالدرجةفيالاذلكفيبينهاالفارقينىو"..وفنيةوادبيةءلمميةمن..الحصرمنصارمانوعا*عليهوفرضاقاقهمنضيقالذي(لخوف!

بالمفاهيموالارتقاء،الننطورفيو(جبهعنالابتعاد!يابرزهاالادبالاجتماعيةالحاجاتتمثلعنوبعدهمسننواهانخفاضفيآ!ارهلاحظئا

اتالمغررديوتلوثهبلوتقلبهتلونهوكان،مجتمعئافيالانسانية...واعياتمثلا

سابياموقفا"منهالعراقيالقاركبءوقوففيسببماالانيةالشخصيةيصملحيكنلم،الكريمةالثورةقىامالى،لعراقي1الاديبانوالواقع

...نفسهاالعرافىاسواقفي*دبكسادفيالعميقةنتائجهطهرتفيولالهامعالجتهفيلافيهالمفروضةالخاليرةالاجتماعيةللمهمة

فانهلموضوعاتهتناولهوسطحية،ابتعبيريمستواهضعفالىوبالاضافةكانتالذيالخارجيالضغطانيومئذعذرهوكان،تفهمهافياسلوبه

مضموناته..فيالاحعىوعلىلهالمكونةءئاصرهفيمدققافقرايعافيكانتعيقكانتالتيالصارمةوالمحاولات،ضدهتمالىسهالرجعيةالحكومات

العالميةالحرباعقابفيالممبا!لدالحكمقياممنذالعراقبىالادبخضعوقدبمصمادرالانصالمنبحرمانهوتارةوجههفيبالوقوفتارة...انطلاقانه

منالغرضوكان،لهالمعروفالنطافىخارجأكثرهااعتباراتالىألاولىالتيالفرسمنيقلل؟لنذلككل..المتحررةالمثقفةالبلدانفيالمعرفة

للىالعراقيالقاركبءحاجةفهمعنبهألابتعادهوالنطاقلمذلك(خضاعهمعوالاطراد،(لمتمردةالشعبيةالروحمعألايجابيتضامنهبهايظهر

النقدفيالمفروضوكان..الحرةالفكريةبالنزعاتوربطهآفاقهتوسيع.المعامرالعالميالفكريالتقمم1

السيعةاثارهويظهربهيددوانالمنحر!الادبالىيتصدىانألادبيالاديبعلىالحكمفسوهـيكونالجا"لرالئظامذلكراز1وقداليوماما

التزلففيسواهمنحظااقليكنلمول!ئه،بلادنافيالمدنيةسيرفي

بعضاستثنيناواذا،مجلاتهاوتوسيعنفوذهاوتركيزالبرج!ةالمقيمالى

لهمثيللا،وفكريادبيوضعفيكنافانناالصددبهذاالادبيةالاعمال

.و*متهانالتخلففي.قريبا

والتجربةالاختبارموضع*دبيالعمليروضعحيث،المرحلةهذهوفي

فسيمساهمتهومدىالذ،نيةقيمهالىوتقديرهاعتبارهيردوحيث

النقديجدبالذأتالمرحلةهذهفي..المتطورةالانسانيةالاغراضتعزيؤ

عاء.

حكمهسيكوناذ..ومدلولاتهامعانيهافيسخيةمهمة(زاءن!سهالادبيلى!ه"س!و!و!مما

مدروسفهمعلىومبنيا،الخاسوحيهمنمستمداالفنيةالاعمالعلى.ر

..الفنيةحاسيسه1وبذوقهوالنهوضيالمجتمعتطورفىلادبلدور

واالمضمونباسمالادبمظهريتخذعبثكلازاءيرقفسوفواحسبه

هيبتهلهويعيداعتبارهللادبيردشديداموقفاالصرفالفنباسمشعررأ

...الحديثمجتمعناتقدممظاهرمنكمظهرواهميته

ألادباءبينالمصطنعالاختلافطبيعةفيالفصلالسياقبهذايذكرومماالمبدعللتنماعر

بعضىيرىالتياليوميةوالسياسيةالاجتماعيةالمشاكلبحثحول

فيعملهاوطبيعةحقيقتهافيلما،لهاالتصديعمموجوبالادباء

...لموضوعلالهمعالجتهفي*دبوسائلعنمدحوطبعدمنالمجتمعالعيسىارل!ليما

فهمفيالادباختصاسفييدخللاموصوعهناكل!بسانهو؟لواقع

ألاسلوبالادبيبينمعينهنكحديكنلم1واذ.ل!ا.فهمهوطويقةمش!كلاو4

الموجودالدقيقالفار!انضكف!لاالبابهظ(فيالخفبوالاسلوبلا!لأرانأئ

الادبممالىسيمننالشطذويعلىالاحوال"نحالىباييحعصلابينهما

الواحدالموضوعمنيخنلفسولىمو!فناان؟لمعلومومرا..والصحافة

لهذاوادراكنا.مثلاالتابعيومحمدالعقادمحمودعباسفيهيكتبالذي
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9!ضيى-لا-مالمحؤ--فى-الطصمو!-أهـت!ما

سلأسس3س--تصويرهعلىالقدرةلنا.بنتيحقلماالواحدالموصوعفهمفياسىختلاف

لا،--لأ."ورقي++"إ-،،--..سلاتايرنستطيعالعمومعلىءناوان،عنهالتعبيراو

--...-..سكأ+د.لأكا---.-لا-----3..احكامهتقريرفيبالمسؤولميةتسعورااكثر،ماحدالى،بانهأ!ديب

نر.-*-خ+لالأ+-.--.--،ل!ى-.""3-كا*ءلا.إددء.ألا-لاء.----.دء3.--0.عليهاالناساظهاريحاولالتيالقضايافيأرائههواعلانالادبيه

ىسنرفي+لأ?لإسىلأسءخ.3،.---3--*---د.:.؟-..ر3---!انتحالىاوتحيزدون،كلههدافي،كلمتها!دبيالمنقدوسيقول

3.-3.لإ.لأس،خ3!كاكا!-لإنن.-،-،---3-س-د.ل!!خ-.ط--ش-لاس--س+ءس.خ-.3أالنقداىوالحق..الاجمنماعاوالسبباسعةالفكراومداهبمنخاصمدهب

3-ش":+يز+برزريز!!"لإ----:.3+لالا-ءفي*لا!3سلا-لى.-،ا!نواعبببنبئفسهقا!!عوجودهاثبات؟لىسديدةبحاجةالادبي

نرلا3:+!ن-في3علا.لاين3-لأ-.--!النظرياتمنالاسسىتفادةعنلفسهعزلىقطعايعنيسىهدا4،الموجودةاسىدبية

!7ر.فينيء-،---خسظ*-.--ىس3ءسى3.-د-س-،اىعمولوالسياسيةوالاجتماعيةالنفسيةالعلومفيالجببدةوالاكتشافات

لأ.93+:-لاىس..3؟فيلأ..-.س-03؟..*-.!بعدحصوصاالعلومهدهعنلهءلنىلاهواد.الحماضرالوقتفيبها

لىزر*-خ*.3؟+ل!س*-لمكئاوان..لهوينحوفبهيعملالذيالمجالىوشهولالادبنطا!اتساع

ى،تر؟سى"نرلإ-كأدلآإ+-ىس.-+زربر+--.---....د+**-لمودبولبهاالاستعراوىعنبهتبعدحرهعلاقةبهاعلاقتهتكوناننرجو

-بنقيإ"..-؟رزسىفيلإفيزرءلإيزىس؟،ىسبم؟خ.د؟-ع---.د.)متاهاتهافيسىسخص!ىسته

*33لانر3.ختر؟تركانرنر!.3"؟ش3-.-......-.(!حكيمالمحسنعبدبعدأد

.3.-:-ءحلأ---لى---ء-033:--دلاد-*-دع-+،دنلارا

القلسمنفنان

جبران

الفنيةالحركةيرعىبالقسمىانعرجمهالارثودكسيا!لحادناديفتيءما

ملطخصغيركرسيبجواريجلساللاجعيناطفالاحدتمثل"ابييجلسشهرفيالفنيللرسممعرضاقامةعلىصممانمنذالقدىسلواءفي

لم!يجلس!جئاشيخاتمثل"ونارذكريات"بعنوانوثالثة،بالدأعددفيهواشترك،5591سنةالاولالمصوضاقامققد.عامكلمنآب

منتظهرنائميناطفالاشثاحبينما،ويفكريصطليالنوامامخيمتهفيتف،رةازدادتعندماالمشتركينرودازدادانلبثوما.الغنافيمنضئيل

خلفه.فبلغ،للمعرضوالدسعوةالسىرضفيالنادياساليبوتحسنتالمعرض

المىسنانينمنغيرهعنولاشموطاسماعيلعنالكلامبمعرضولستالغنانابرزهممنوفناسىةفناناعشرخمسة57اساسنةفيالمشتركينعدد

ور1ولكني،ويخرهالقطبكصبحيالمعرضفبماشتركواالذينالمعروفينزيتيةلوحاتخمسعرضفقد.شموطاسماعيلالمشمهورالفلسطيني

من.كسىيرااعجابانالواالذين(لصغارالفنانيئمنوأحدعناتحدثاناليوماللاجئاتاحدىستمثل؟"يعودمتى"بسىنوانلوحةبينها،انتجمااخرمن

.الاولالمعرضمنذتقدممناحرزوهمااجلمنو!سيما،والنقادالزوارسىنهثا"بعنوانوآخرى،ذراعهاعلىطفلاتحملوهيزوجهاعودةتنتظر

الناديسىعارضفياشتركفقد.بلاطهكمالفهوالصغيرالفنانهذااما.-.ء..

بالفحمالتصويربدأ.سنةكلفيتقدمهيلمسونالزواروكان،الثلاثة

لهاسىام"ضيالشهروفي.المائيةالالوانالىانتقلثم(لمصينيوالحبر

معظمهاالما"ليةبالالوانلوحهوثلاثينخمسالهفيهعرضخاصاالنادجمرمعرضا-.

"غواثن"ألمبن

حداثةمنالرعمعلىالفنانهذاعلىغالبةوالتشاؤمالكأبةومسحة-،-3-ى

فيفليس"لبنانيةطلال"ن1بعنوالتياللوحةاستثنيناواذا.سنه-*--..لا-.-..

موضوعاتهاحدفي.القدسمقبرةاختاروف.بهيجطبيعيمنظرالمعرض-..لاة---لا..---ىلا.س-"

وراءجهماالمدينةسورفيهابدا"الموتىمدينة"بعنوانلوحةلهاورسم-.-.دإ---ىس---لإلأ..

لفسهيصورانيستطع،لم!الانظارعنالاحياءمدينةاحعىوقدالقبور.؟.ل!

القأىلمة.الالوان"الذاتيةصورسىه"علىفغلبت،كئيىسةحالفيالا..---.--.ءخ..---:د.*."!7**-!3--

النصيباخذتالتيالمشخصياترلسىسفيالاجادةاحسناجادولعله

"مطرانخليل"و"جبران"الشخصياتهذهومن.جهدهمناسىكبر

حالاتعنفيهايسىبر(لتيالوجو؟اما"كوخفار"و"؟لعظمخالد"و

"رجولة"بعنوانواخرى"لثميخوحه"بسىنوانلوحةاجودهافمنسىالسميهقىسو
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ثع!ئزيى1الؤطرربالأالمخما-فىا!مس!سماكل

بر"*--د+بزى6-:+س!د!كا7--3-3نيخ::-ع-3**.ل!لانر*-!3ع-خ!ظ!!!خلإ؟؟نن.؟في-لا:برخنر؟

.ح؟برلا.!يز"ئم3..:لا!لا)....3،-لاقي؟.:-يم-6لإرزكأ،كاتجننظ"رزيزفيترفئل!*

ب.-أ-كا-ظ)!-.-لاة،لاسلاع::ل!...ظ+ب:فيسفي!!ي:3دلأبخ9

1(0-7نر-ج+-ب"-صلألاش:سلآشئنفي"--!؟عغإكا؟-د،فيإل!ترخين.

!\-:*لا-لا.د."*:نر-+3-!لأ؟ل!.-!د.ير؟!نجيرقي.3كايزفيص!؟ظ.

3.3*-:*سص!3خ..!دخ.تر!لأخسخصلأ!ش-ؤ!!؟نرتر.3؟؟*لأ؟-؟يرإخلم

3د3".--.:.فيقي:دلاددكا؟:لألإ3-3نيقيلإ::.-شترفيلا-!3،لم

!--..-..-*.*ل!-+،-...--.".-قيءفيلالا"..س-.!حزر9-س..-!أ-!،-

ل!---فيبرس.

3لأ0--

--.:!+ة-خلا+د.د؟.+.يخعءك!!:شنن!-لا*لإ؟.لأ-:!أ

لا3ل!سلا.ء*-!.!-لأ"-س!لا.-لا"د-"!ةج!"-3:-**::؟فيأص.

لألآ----ء.س-*-؟لآ+؟قيخ!غد-؟.--

-.خ-.*س.؟لا؟ب،!*،!ث!لأ.-ئن!ير+:..-:أ--+.:

.3فيلا!كأ-كا-!فيلأ!+لأ+في؟+0073.كا-.ة.

خ،لأ*.3.اثم-ء-غ.لأ--لأ*فيبهظ!تم!1---*خني-01---.،.+

كاسدلادلألا1--كا-!،لأ--3خ-لأل!ئج9.3:---....-،

3!3.ل!؟---!لأ---!،كا،دلأ*-7؟-،؟؟:ع!بر-*.ب-لأشلا-أ-+.-\ط01لا

:لأ--؟كا"!ئ!ع.ظ-!كا+د3:-"خش!-*.خخ*؟!ع3بززو*.ئرخ**-!س+ترص--لأ.س1..س.؟---ا-ة-+.

ء+-ش؟:ير.3"س-برلإوليز-ظ!!!تر!3س--.خءل!!*:01!بر،كا،برط-.ش-.؟

لا.:-3-لأ.د-ة!!؟-،كل-رز!تو!نربمج!كأ!ث!ءفي:!؟..م.-بدء2.-.

!.س.*؟ظ!!؟وفي*!!ثه!لأسخص2!-+....403!ء..--

ء!!ذدكضيخ!يرحق!جم!*حم!.!-.افى،.عرطخ.:؟.+؟!أةس-لأ"،+إ.-خ"

.-!-بم.بز.ج-خ--!.-!-!ة.ا-

.:+-لا-*.--+-لا--3-6ك!جك!-لإ-ح-!؟-ير**3-لأ!"لا*.خ"ء+.-.-2--!د-09-!-.-،:.!-ا-.ئر--.تاج!+ول+:-لم؟؟!!

"-.!!+ة!؟ير-!!ور+ع"لى.....-.--ولكاالأ.-+

7؟رزش-؟قي*!ش-خ؟س-؟ظشنن!كا!*؟".

ء*،-لمج!!!حي!ىكاد-ىلأد-!33!*!جم!خلمطح00:طء.،+--،+تءلم+

6!-كا*!-ؤء3كما:يم*سقيك!:-ير3!د-كاول!كأ*!3"!خير+--كافي.-1001"--لاس-.ة!.،.هـ.،!-"آ؟.3--!فول%!،غ!!ش

كا-لابم!يبه!سج؟+!نم!زرير؟حغ--لانهذ-ةفى!ء؟زر؟!ش،-،-ء--.-لا-++.ا-لىطؤ

3لأ"؟ذلا!لا.ءير؟؟ء!.-!-!-لإجج!كأ،:*خ!+!ت!لا--""3صد.إ،-ا"ا!

و؟لثرالخرربيئالمراهقةحزنهفيالوحيد

ينطلقحصانينذاتبمركبةالمراهقيشبهبالفنانويفي.واحلامهالمراهقفويةوكلها"،برلينمنشخصية"بعنوانورابعة)فسراسقا(بمنوانولالثة

حصاقويتأخر،والخيالاتالعو(طفحصانوهواليسارحصانمنها03التعبيرواضحةالخطوط

حي!له.توازنفيختلوالتعقلالفكرحصانوهواليمبئ")قهوةن1بعنولوحةمنها.محليةشعبيةبروحلوح!لهبعصمتاز4وقد

رأسيبدو"و؟لشرا!يربينالمراهقة"بعنو(ن!دلملوءوكل،أليدمكسوروكوبالبناوالسكلوعبثةوالفناجينالبكرجميمايظهر

حيثالخيرجههولعلهااليمنىالجهـةمنز؟هيةبالوانتلونوقدالمراهقهـةالقسىمدينةفي!زقةمناظرومنها."حارتنا"بعنواناخرىولوحة

اليسرىالجهةمنوتلون،زهرةويقممقلباكفهعلىيرفعراكعامحبانرىوتظهر.الرومديرد؟خللمشهدواخرىالشريفالحرمبقربالقديمة

وفيجائعةوذئابمفترسةانياباحاطتهاالشرجهةوكانهاقاتم!ةبالوان.الجوخلقفىوالنجاحالتعيرفيالبساطةكلهاليها-

الحبموضوعهاملصوقةالجرائدمنقصاصاتاليمنىالجهةاعلىكمالرسمهاالتيالصورمنعددمعظمهموصدمالزوارهزمالكن

والجئسى.لنفسهانتهجفقد.وعواطفهافكارهعنذيهيعبرجديدباسلوبب!طه

لوحةذلكمن.آخرحيناوالتكعيبيةحيناالرمزيةمعفيهيسررمنهجا
ومنالمم!للة،الباقية؟لمعرضصورتحليلفيامضياناستطيعولن

وجسملهفملاكيررأس؟و(نسانفيهاظهر"حزنهفيالوحيد"بعنو(ن

(للوحةوهذه."راجعون9)و"المفكر"و"الشقاءوال!"ابرزهاورفىلالثجرة.وامامهوراءهاشويةالحياةطريقفيوحيدايسر،ضثيل

اللاجئينعودةتمثلاذالجماعيالوطنيالمضمونذاتالوحيد"هي*خيرةءلمىغلبوقد.بعيدةملتهبةكرةالعاريةاغصانهاخلالمنتظهرعليها

جداشخصيفرديمضمونت1فذ*خرىاللوحاتاما.فلسطينألى.غريبالكأبةمنوجوق!لمليلكيلوناللوحةمذه

ذاتها.علىمنطويةكئيبةمتالمةشخصيةذاالناشيءالفنانهذ(لناتبرزالصورةفيظهر"المراهقيحبعندما)أبعنواناخرىلوحةونر

بالالوانالتعبوعلىعظيمةطاقة؟لفنانلهذ(انفينشكلاونحنوقيودالواقعصخوريصوروكانهعمودالىبسلسلةمربوط*يمن:شحن

باسما.مستقبلالهونرجو،والظحلبداوقدنفسهالعموداداوهمبخيطمربوطو(لايسر،والعاد(تالتقاليد

وراءمندفعقلبطليعتهافيرمزيةاش!لعلىويحتوي*مالمالىمئطلقا

(لثقافيةاللجنةخيالاتلعلهاونجوموغيومرأمعهوفيغرامدسالةثمو*هواءالعواطف
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9-!ضيىالؤطىفىفىالمخظا!قماعل!

الفرقة؟اسمما----
(...)فرمة--لقؤلىللمغيعما1لا

قبل؟منبهااسمعلم-

المسرحعلىمرة!ولتقفانها-
مراكشفي"الآداب"لمراسل

ومي.والاخرىالآونةبنالشارعفيتسمعهانيمكنحوارهذا

كل؟لإزمةسبب
التي.او،بالجدوانالملصقةالا*ناتتواجهكزرتهامعربيةمدينة

..نجومفرقةعنمضحكةمبالغاتمنيخلو!اعلانوفيها،المارة-علىتوزع؟عنهالمسوولمن،نعانيهالذيا!دبيالركودهذا

فلانة.والنجمةفلانالنجمبطولة...الخالدةالمرجةشنقدماتيوابتسامة،لاجابكمغربيةمجلةمديرعلىالسؤالىهذ!القيتلو

-مرةتقفتهـادماالفرقيهذ؟ولكن،فر!عدةمنمغربيةمدينةتخلوفلاإ!القارلىءهوالمسؤول:مرياهتعلوصفراء

اذيالالغالبفيتجرروهيالميدانمنتنسحبحتىالمسرحعلىواحدةوالانجسارة،لاجابكالمجلةقراءاحدعلىنفمنهالسوالالقيتولو

الخيبة.يقدملاالذيالكاتبهوالحقيقةفيالمسوولان:وجههعلىتشرقنفسها

جميعبهتشهدماوهذا.حساسمتدوقجمهورالمغربيفالجمهور!القراءةيستحقانتاجا

وعباراتاتمغيقإمحلاؤ،و،المغربقىورالمحبالاجئيةالفر!تجدانقلولكن!واحمهمجلةمناكثر-والحمدلله-المغربوفي

علىسخطهعنيعبركيفيعرفنفسهالوقتفيوهو.جزافاا!طراءودائما.عائقيعوقهاانغرمن.باستمراراعدادهاتصدرظلسمجلة

عربيةفركةانمرةحدثوقدا.لسخفاء.والممثلينالسخيفةالتمثيلياتوبريعينيهيغمضلافهو.المسؤوليةمننصيباعظمالقاريءيتحمل

الجمهورعنشيئايعرفونيكونوالمافرادهاانويظهـرالمغرب،ارتسبنيجدلمفاذايتصفحهايقفوانماا!اصحابهامنهيطلبكماالمجلة

مغادرةوحاولغاضباثارالجمهورولكن،باردة.مسرحيةلهفقدمواالمغرببم.ثاكز؟الي!وردهابا"مهااستسمحقيمةذاشيئاالكثرةصفحالها

اعجابهنالتاخرىروايةقدمتانالاالفرقةمنكانفما،المسرح.الطبعواحبمرالورقش!ءنظرامنخفضاليسالمغربفيالمجلةوثمن

روحيا0غذاءيطلبفهو،هذامنبشيءيهتملاالمغربيالقاريءولىكن

لى-(لاسبابولهذهالنافعةبالفيتاميناتمليئايكنانالعذاءهذافيويشترط

بأدبولاالصندويتشبمجلاتي!تم!؟لمتذوقالغربيالقاريءتجد

وقياصمماع.المحترمةالمغريبةلمجلات9اصحابالسادةيعلمانويجب!الصندويتش المثقفيئانصافوبعضالطلبةمتىالغالبفيتتالفعندناالقراءجمهرةان

فرئكمئةبدمعميزانيتهملهمتسمح!هؤلاءوجلالموطفينصغاروبعض

وطباعشها،الصقيلورقها.تحويهماكلمجلةميحمسيناوسثيناو

،كا،ستاذوبهبمنلكلتمنحالثيالطنانةا!لفا!وبعض(لمتقنة

وعندما..الخوالبحاتلة،والمهؤرخوالموسيقار،،والغثان،و!!ديبوالشاعر

.-فنوطبعا.شي!ايجدلاالخامالمادةعنالمجلةداخلالقارىءيبحث

فلنولى3المرةفيظنهتخيبانالمجلةلهذهقدراذا،القارىءهذا

...ابدااليهايعود

لجر-شسيصهـصسبرذادبائنافبعض.المس!ؤوليةوحدهالقاريءنحمل!!نفيجبلهذا

رباءصرجمسصصاأ-ءتشتهيه،ونفسهالطعامعنيديهرفعقدوبعضهم.الوطيفةاخرستهمقد

ق!يررسا!سصأهـإمنسيالسياسةتيارجرفهقدوبعضهم!(لشباب"ذباب"عنابتعادا

المجلاتواخذت،الجوصفاوهنا!البعضمعينجفواخير(.واجبه

فى!اوم!رضفسمببي"ادبائناانتاجمن"شيء"علىصفحاتهابينتعثرانقلولكن،تصدر

!عى!س!طرسسباقلامعليههـاتشرفحقيقيةمجلةيريدالمغربيأانالقاريء!"الكبار"

-صص.ء.!هروفورغم،ثمنهاارتفعمهمالشرائهاتاماستعدادءإىوهوناضجة

لمحطاسعص!كىسبصسهـصما.ترحملاالتيالمعيشة

هـعررطصكارشعرضءالحديثالمغربيالمسرح

أين؟الى،فلان-

امام!!فالهـلتاب!ض!ها(...)هسرحالى-

؟اليومسيقدمماذا-

!*خارليررأسررات(...)مسرحية-
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وجستجربةمرحلةكانتالاولىالمرحلةانيعلمكانفقدالعربيةالبيعةوالموهبةالمرهفالحسذوالمتذوقالغربيالجمهورهدا.كثرالهاوصفق

الحسنابو)1مسرحبةفوضعثانمةخطوةخطااررلك،نجحتوقد.نبضاومنةاالمسرحيةالهرقيملمكمار*لىيشجعكيفعرف،الاصبلة

.المسرحياتمنوفيها((الرشهدهاروناوالمغفلء-طيعمعرجمبمسرحبناءعلىاركاملة،بمسؤولياتملأالشاعرةبرسالتهـا

ضمنهوفيالعربيالعالموعرف.قرنمن(صمنذتوفيالنقالمىولكنا!ل.وو-ةبلالى!ه!يتطيلاح!-نالعربيالبلدهذ؟يرقنلان

بها.ثرون،معهاوانفعل،وتالوقها،المسرحالوانجميعالمغربالمغربيالتمثيلفرقة

فيهيتمتع(الذياليومذلك.المنشوداريومالىيتطلعالاىوهووضمت،ستواتعدةمنذالمغربيالتمثيلفرقةتالسستوعندما

ناعلى،العربيالمسرحمقدمتهوفي،العالميالمسرحجميعا!وانبمثاهدةفويمافنينثحاططهورفيالاملقوي،المغربفيالفنيةالمناصراحسئ

له.وخلقت،فيهوضعتالذيالسمحريبجوهامسرحيةكلتحتفظذاكاذكانواالفرنشينالمستعمرينوللأن.الفتيالبلدهذاوجهيشرف

الجودلكفيوتقذيمها"الوهممريض"مسرحية"مسح"ان،مسرحيمةكلعلىصمارمةرفابةيفرضونوكانوا،تتيءكلعلىيهيمنون

ليعتبرموتهاجراثيمطياتهافيتحملاسطورةالىحولهاوالذيالتتذلمعصراعنابعيدمنولوتممسيوايةاركأبتمثيلللفرقةيسمحونولا

عندمالانكره!عاشلوانهواطن.الخالدةمولييراثارعلىفاضحاأع!تد(ءالوعيتنبهانيمكنفقرةكلعلىيأتيكانالرقيب1ومقص.المستعمر

وقد."حيدوس"و"كناوة"رقصاتالىتحولتوقديشاووها..(حاسيسهتثراوالجماهيري

شريط:شاهدواكبرفأخفقتكهذاشيئاالمصريةالسينماحاولتتنسمت،الغاشمالمستعمرعلىانتفاضتهبعدالمغربإستقلوعندما

."ألانتقامامر))و"البؤساء"تحت-وقامتطيبةاخرىعناصراليهاوضمت،الصريةاريجالفرقةء

التمثيلفرقة"منثقتنانسحبتجعلنالاالانتقاداتهذهكلانلحىصلتبرز-الوطنيالت!ذببلوزأرةالتابعوالر؟ضةالشبيبةقسماتنراف

جديد.بشيءقريبعماتتحفنااندعسى.عليهاوالمشرف!"المغربيالمغربيالجمهوراعجابنالتمسرحياتعدةفقدمتالمكبوتةمواهبها

المسرحهواةعمانوئيلتأليف"الحريةثمن"المسرحياتهذهمقممةوفي.المتثوقي

..الخلموليير"الوهممريض"و.ادريسسهيلالدكنورترجمةروبليس

بالفرنسيةللتمثيلالاولىالجائزةعلىاحررتالتيالفرقةهدهاما

انهافاعتقد5891سنةبالعربيةللتمثيلألاولىوالجائزة5791سعةالوهممريض

وفيافرادهافجميعلىالعربيالمغربفيالاولىالفرقةقريبعماشكونمغربياطارفي"الوهممريضي"روايةالمغربياتمثيلفرقةق!مت

الوالي،ومحمد،الحبابيوعبداللطيف،الحليمياحمدمقهمتهمالو(نادء"لمع"شعبية"مغربيةاسرةجو،مغربيةد(رجةلهجة.خالعى

تشخيعىفي،خارقةومقدرة،فذ!مواهبيملك،المرينيوالحسينهذهكانتواذا.المئمعبيةوالاغانيكالرقصاتالمغربيالفولكلورمن

.واتقانروعةفيالادوارمختلف"ألامممسرح"فيفرقتناعرضتهاعتهماواعجاباتقديرانالتقدالمسرحية

هيقدمتهامسرحيةواخرنشاطهاتوايىوالفرقةسنواتعدةومنذعرضتعندمابروكسيلالمغرببيومالتقديربنفسحظيتكما،بباريز

فوزيالشاعرالمرحوممسرحيةعنمقتبسة"غرناطةاميرة"مسرحيةببعضيحسيكانالمغربيالجمهورفان،المغرببيوم*حت!9لاثناء

لحظاتيعيشيبانهالجمهوراشعرحدالىمتقناالديكوروكان.المعلوفشكلهعلىمولييربفنيتمتعانيفضلكانيفقد.يثاهدهاوهوالضيق

الجمهوروعرف،متقناالتمثيلوكان.المفقودالفردوسسحرفيخالدةورايس،وتشيخوف،روبليسعمانوئيلبفنقبلمنتمتعكما.آلخالد

(لجمهورالحاحوتحت0تقديرهواعجابهءنيعبركيفالمتذو!المغربيالىالفنيةالا:لارتلكلهيرنقلىلكييحتاجانفيمنالخ،وشكسبير

قبلاخرىفرقةبهتحظ"الذيالعئيءايامعدةالروايةتمثيلاع!بد.يتذوقهالكيالمغربيةالبيئة

"المسرحهواةفرقة"مسرحية)"المخيل"يببتعر5ء18-1817مأرونالئقاشقامالمرحومعئدما

فنا.الموسيقيةألالوان،دخال1مع،خالصيلبنلاليعربيجوالىونقلها،لمولير
عربيى

فيو(لطرائفالنهـاتبعضواقحام،المسرحيةجوعلىداكادالمعروفة

كليةخريجصبريمحمدمحمدألاستاذالمعريال!رجمبالفناناقامعواكلبعدةمدقوعاكانالعملبهذا(لنقاشمارونقامعندما-الحوار

زارهوقد.الرباطمدينةفيللوحاتهمعرضا،بالقاهرةالتطبيتيةالفنون"(بخيل"وروايةبعدالمسرحعرفواقديهـونوالمالعربكون:اهمها

دراسةمصلوحاتهوكانت،الحيهرسومهبواقعيةو؟عجبغفرج!ر.الشعوبتعيشهكانتالذيالجوهناكثم0وشاهدونههسرحيعملاول

فناناالمحريالفنانفيرأواالذينالمعادبةالفنانينطرفكلندقيقةعنتعبرالشعب!بةالجماهيركالتوكيف،العثمافيالاحتلالنيرتحتالعربية

الفنانونيعيرها(نقلنجتريةنماذجويرسم،الشارعمنلوحا.نهيسغوحياقحاممنبداالنقائنىيجدولم.والتواشيح،اويلوالموأالاهاتفي*مها

.اهتمامايهذاعن(لناسرضىليضمنذلككل"البخيل"مسريةفيفىلككل

التجارةيتقاضى!انعندمااوروبامنصاحبهجلبهالذيالجديدالفن

انرأبنأسالمغرب-فاسالىينقلهاألاجنبيهالرواياتالىيعدلمالنقاشمارونولكنفيها
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