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والشاعرة.تابوتهافيمعهاألمهرساتدؤنباناوصت،الرلائلمعهاعاديةوطيعة،الدولارونضفلاراتدوثلاثةبحسعرجببتاب3:طبعات

يتلى"النبي"..اًنءاً.تاقسم.يا.ةباونضفدولارات7برسعرممتازةوطبعة،س!تا5!وثولارات3بسعر

.(!عهو!معمرا!ىورنشلوءدجلل!يد!ن!فربحد!ولءلىاليرسماثربثنيمزينظنالماثلاثالطيعاتهذهمنواثنتان-ألمولار

فيوهو،باهصكلانماتحتىككرتيرةجبرانيانغبربارةوخدمتجملةدارهاطقتلقد.كماليةبهيئاتعراةتمثلجبرانرسوممن

.3191عام،عيرهمنالاربعينواالثامنةانلاحظتحينالغائهاالىلارءتاـكنهاتواتمنذمرةذاتدعائية

تعم!لمالحينذلكومنذ.ا!يع،خفيضهيللحملةالوحيدة،المنتيجة

!حمو:سخيةثماراحملتقدجبرانزرءها"تيرقالوة!ن5.اللطرقمنطريقةبايةالكتاب-ترويجالىالدار
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الخلافاتتسوىريثهأتأجيلمهاالىااللجنةاضطرففقد،يذكراهاحياء."المقنعةغيربتكمىهوفرحكم"."عنظورااصبحوقدالحب
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وصيته.فييذكرهاولمبوسطنفيتعيترالتي."اةالمرا
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،المصريالادبف!يهنجحفيماالمصريةالسينمافشلتفلصذا.العامة-

امية-ودرادبية-تعبيروسي!لةازهامناهـعينماعننعرفهمارغمء!ؤآالهرصرحمىبمر!ص

بامكانياتهاهذينعلىتزيدكانتوانالمطبعه،كلما!اوالكنابنجبراخرى-..---=--

والمواقفالشخصياتوتجسيدواللونوالصوتالصورة،اًللهائلة

؟مكنمكانكلالىوالتوغلعلالتنقلمحدودةلاوقدرة،والامكنةالمصريرقىوالم!-م،والادباء.الادب

بماالفنيللعمللجماعبماالتلقيجانبالى،لحدثمسرحايكونان

حسهـابالىتضافكبيرة،مميزاتمنالت!لقيمنالنوعهذايحملهخئعبةساميمنالقاهرةرساله

؟تاثير.منوتزيدالفنيالعمل

منالكثيرهناككان!تمامامصريةالمصرية.لىلسبئما.لكنلمالمدىواسعةتعيراتدلائلالمصريةاروينماافقفيالانتتجمع

المصريةالافلام"موضو!أت"معظه!وكانت،ئةالعرغيرالا!-ماءا!ستوىفعلى.معان"ميوالموضوعياثمخصياالمىةويينعلى

وللعله.اجنبي!ةسينمائيهاعمالمنمستوحاةاوعقتسةموضوعاتيحتلونالمعرومينالمصريبنوالكنابإءالادبمنعددبدأالشخصي

افلامااخرجتالمصريةالسينماااننذكرانللإهشةاعلىيبعثممااللعامةالمصريةإؤسسةافي،1والفنيةالادارية،الاساسيةالمراكز

نانه."او"كارنيناانا"او"والعقابالجريمة"رواياتمنمقج!سةالذي،وهيةالدينسعد،منهمنذكرانيمكنناو.السينمائيالاننناج

وايقرأيكاد-لاالذيريروالسيئكاتباوالمخرجابئالذكرعنوغنيمحفوظونجيب،ا!سينما؟بللانتاجاللعامةالشركةادا!ةمجلس!برأس

اقيادبيفهمي!كادلنانهالارجحفان!نفتهاهولغتهادب"يفهم"اقسامعنالمسؤولونوهم،مكاويوسهعدالشسؤأوي-.نالروعبد

شط!!نا+نحناذابعيدحدالىالترجيحهـذايئأكدوقد،اخرىاخةالمستوىوعلى.ا!شركةنمسفيوالنصوصوالتخطجمطالسي!ناريو

.الا!لامألمكامثال-الادبةالاعمالاذتاجفيالاففماسنحوالا"جاءصسماوضوعيا

.،التحاريةالسهوقلمتطلعاتخاضمةالمصريةالسينماتت3كذللك.ندكرا!يمكننا،سينمائية*اوومفيا*يرة-والروائيةالمرحية

.4بداية"و،حسينلطه"الكرواندعاء"فعلامنهاانتاجهمنقسما
فرصتهوما،واعفابهاالتانجبةالعالميةالحرباوضاع4مرضلإوما

هذهمي.الحر!خلقتها!التيالسائدة"صةاللا!"اوالة:يةالعقلية،محفوطلنجيب"الطري!"و"اـ!للأبوا،للص)ةو"ونهأية

........."الناعمةالايدي"و"اللجنةءنالحروج"و"المقدلناللرباط"و

الافلامدائرهعنتحرجابئالمصر-ةالسينماباستطاعهبركنلم،الاوله

موضوععلىتقومانكالبايكنلااقياو-ا!وضوعةارة41ارفناورةلقتج!"لجبل3"ويىادرليوسف"اءراما"وايحكج-لتوديق

السعي!دةالنهايةتئتهيالتي"التعيسةالفتاة"اووماو-ممأسكهياولازتأ!،الانتعرالتيالا?.لمننذ؟رانيمكنأ!لما.غا.ما

الكلماتوتادل"المهردن)افلامالىتصلللكيالا،والمؤكدةاطلوءابين"و"ارضأذ")والعقادلعباس"سارة"لفعلباالانتنمتج

".....-..للعبد"خاليةقلوب"و(،الارض"ومحفوظلنجيب"اقصرينا

.الاسكندرا+"ـالشهيره"يهالروس"وضرباتيومي!اتةةووهبةالدينهـمد"ادملامةسكة"واللتمرؤاويالر-من

.سنواتمنذبدأقدال!يهنتسرالذيالنغيرهذاانواثحقيقة.لحكيماتو!ببق"الروحعودة"و"فالاريافينأئب

وا"ا!ابيلبه".دراو"الحديدباب"قبيلمنارومظهرتصداررامياللفنالمصربةماالستة!ءهـهاالتبيالخدء،تكانتلقد

كييرق!ادبيةاعمالعنمأخوذةاًلافلامهذهتكنولم."امراةلثاب"كما،بعيدحدوضضيلة--ا!ىمحمودةخدمات-واووحيالرواثي-

مثل،كياركتبسيناريوهاتهاكتادكأاوقص!نهاوضعفيثاركوانوتوضيحا!ريالوجدانوتطويرتربيةفيالسببنماهذهسماهمةكانت

كان-بداقي4فيتغيركلمثل-اينغيرذلكانالا.محفوظنجيبوكاشت.معدومة*وننكاد!ماهمة4؟لمصرإا!عرريهالشخهءيةمعماهم-

التيالتغيراتدلائلانايضاوالحقيقة.الاثرمحدودمرددابطيئا"السينمائيةالقصصكتاني"ج!لالىراجعة01/لاولىالظاهرة

الاقي.طن.فحسبذكرنا.ماعلىت!لتصرلاالمصريةللىببنمانوقعهاا!را!الفنوقواع!رهأئيينالستريوالبو!أبنوالمخرب

السبمائيالانتاجبعمليةللمتشغلين-والفنيالفكريالمستوىرفينحوبصورةالسينمائنالدرافيالفنبقواعدجهلهمثم،عامةبصورة

الاضاءةومهندسبمالمناظرومصممياسجناريواوكضكهالمخرجين،نفسههالاولكننا،ووذ"قواعد"كلمةكريهةهيكمن!لممونحن.خاصة

سافيعلىالارتكاربضرورةالقائلةالحفيقة-ووكدإنجاههو،مثلا-لهذ.الخضوعبغير".نستمر"انللسببنهأيمكنلاانهبهذانعت؟

عملخلقاجلمن-عرضهوطريقةموضوعة-ادوريافغي-ااهـملاءاخردد(مبمفنلاياو،للسينمايمكنلا،خهنعنيوانما،اقواعدا

بدألقد.اللطبيميالكائنسير؟سيراناولايخ!!نجماىقيالتمكنوثونالقواعدهذهمناساسعاىالانظلاقدون"يبدأ"ان

تخرجوااللذين،ا:لشبانالمناظرومصمموالسيناريووكتاب.المخرجون.استخرامهاووسائلاصولهامنا!كامل

كهساعدين،عملهمابداو،اهـءةارثو"مهـ!اواسينماامع!من

نعدداا.كما"لميناظروتصميماايسيتاريوولعمليةكضابةجاالمصريةهـن!لاحشاايشفمارظاكلـهـةقصو-التأنيةالظاهـرةوترجع

.1...1511ولانهفائهلاسمهحديرمصرىغرليسبنمائيفنخلقفيا!اركأ
لىسامرتقدلسيممامعهدحريجيمنسيهلدرلبععاتمن.-....ه

وبندقروما!اتمائنالانتأجامناحيكافةللدرالةالخارج-ا!مري"الإدب."ا!التجاهلالىالطاهرةهذهنرجع،القومي

ثمومندراستهاانهاءعاىاوشكتقداليعثاتهذ.وبعض-وهوليوود.قريبوقتحتىاتاجهافيالتة!روعدمتامايكونيكادتجاهلا

.العودةعلىاوشكتدقدملامسحتحديدفيالمصري؟-رلهنجاحفي"مكلااحداان

افلامفيالكبيرةالادبيةالاعمالاانتاجنحولاتجاءمجردان.الاولىدوايتههيكلحسمينمحمدكأبءنذفيالمصرالشعخصيةأ

سينهأئيفنعلىيعتمدالذي،المصريالفيلممثعكلةيحللنسينمائيةكتبانومنذ،محفوظلن!ب"اثحماذ"قرأناانالى"زإضب"

نذكرانهنا.ويمكننا.حقامصريتهنلمساننستطيعوالذيعتطوز-لعبد"مهراناـفتىا"قرأنا-،لى"الهاوقي"تيموهـمرحيشهمحمد

تحصلالحكيملتوفيقمسرحيةعن*ل!لأخوذ"الناعمةالايدي"ميلمالروائي،المصريالدرا!الادبنجحلقد.الشرقويالرحمن

فبيلىمعن-السينما،يةالناحيةمن-الفيلمتميزهل.نفسهالاسمالىمصرمينفسهالخامالحياةلحمنقل!ى،والمسرحيوالقصصي

للمربما؟عاعاثسبخمسةقبلهاخرجالليمثلا"عريىبابا"الممريةواللشخصببةالمصريةالحياةأنبجوإتجسدادبببهاعم.ل

التيالت!سجبليةاإلعقليةإتلكفيالا-زمنيا-الاولعنالاخيريزدبكامةابنالهالفوسداخلوفىمصرارضعلىدارتالتيوالصراعات

دونالسياحيةالقاهرةمعالمابرازبهد!الفيلماخيارفيطهرتواضحتعميممنالقولهذ؟فيماننكرولسنا.تقريباانت!ماءاتهم

.إموضوعهاو1الفيلمقصةفيماوظيفةلهاكوناندكللاتهفيصمقهتجاهلنستطيعلاولكننا-ماحدالىافةومبابل-
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العاللمفيالتقاميةالحركةجذورمعاسعصورفصرفيالثقاف!يةالتمثيلي!ةالامكانياتلهتوفرتمااذا،الكبببرا،دبيالعملولكن

.الجديدةفتوحاتهامعاوالرؤيةلمخرجهتحققتمااذاثم،لملمعقولةوالتصويريةوالاخراجبة

مسرحية!رقالقاهرةفيوانشئتالعامينمنيقربماومروالوقفالفنيالمنهحالمخرجاهذاةوفرمااذا،والخاصةالتنم!صية

العالمي،المصرحتقديمفيمتخصصةفرقةمنهاكانت،ومتكلهـدةجديدةنشساهدانباستطاتضاكا.ن،وحدوقتفيالعامالانساليالفكلي

اللذين"اـلحرام"لو"اـلجبل"مثلفلم!يرأيناهبمايتمتعميلما

كم!ا.فنزجمة"سرحي!من"لحكيم2مسرح"يعرضهماجانباًاى.القصوراجوانبمنيعتورهماقدرغم-ما،بالمافالعامفي-راينا!ما

ككان،الظهورفيالمطبوعةالمترجمةاللعالميةاروحياتسلاسلبدات

الفرق-ستطيعلاخاصاممجالالنفسهيحلقانالث!انيالبرظمحساللىالمصريةالسينطبدأتهالذيالتطور-!ديوانبدلاكذلك

!ه.تنافسهانالمسرحيهوجودفرصةفان.الينماليالعملفيارتخصصمفهومتأكب

واحدشخصجلدتحتمجتمعيبن"ك!لحئي!ستبا.مخرجمولف"

تقديمالاسعلى.691سنةبدايةمنذالجدي!دةالخطةووة+عتاب!داعهتمليهفما-مجالالف!فالفن.تنتهيانيجبهياوادت!تقد

لتاريخ-ةطبيقيا-مطرداعرضاهثلتالمسربمنطو؟لمةول!لةهذايجرناوقد.مصرفيلدافىج5بالعبير،(العهلوة"اوللتهخمين-

ترجمةمن-لاربع!وقنيفى"الضفادع"اؤقدمت.العالمجطالمسرحالانارقاهرةتثأهدهالذي"الجزاء"ؤيلمعناللكلامالىال!ديث

لسوءوكل"الملكاوديب"ؤدمتكما،خفاجةصقراههـقىورمالرصصاحب(لخميسيارحمناعبدالاستأذواضجه4ذصكبوألذي

الاغريقيالمسرحمسرحياتومنوغيرهط،خفاج،رةو3الدترجمةومنحديثالىالحديثهذانؤجلابئنودولكننا،المتعددةالمواهب

لكورفبماالفرنسيةاكل!سيكيةاالمسرحياتمنع!داؤ!مثم.القديم.الموسم-هذاافلامعن"نقدي"

دفع.الىمجموعهافيالصحيةالظواهرهدءتؤدياىافكن1من

-جميمسسيىاناحيج!امن-تقدمااكثرمراكزالىمصرفيامربيةااهـينما

جماهيريةاتصالكأداةالسبينماتسننطيعبحيث-والموضوعيةالتكنيكية

مصر.فيالعربيا!نسانبناءفيكاملادورها.فلعبانالطثيربالغة

المجهرتعفالموأة***

ا+(،الخيرشيطان"،"دلناءدحمية"،"(دفتيات"القا!رةفيوالمسحافمانيالليرنامج

وضعهواحداجمتابانؤلفاجزاءلاربعةعناو-لناربعة:"ا(و!ءات"المسرحيالنشاطفيالقاهرةاذاعةمنالثاليالبرنامجشارر

الفرفسية.3أديميةالاهيالعفو،موترلانديهنريوعلى*..سنواتمنذالمتحدةالعرب!يةا،بمهوريةالذفيلشهدءالكبير

للمسرحية،الاداعيالاعدادعملية،واجههاقدارةبالعقباتمن(لرغم

؟مظمراًتام،هيطويلةاروايةتحرمهمالذين-للمتلقينبالنسبةجديدينوثكلامجالاواتخاذها

4المفاجاتمنتخاووازساع.لاعمقعلى،سدررواية1،أا!ياتلق!علىبهمو.قتصرللمسرحيةالبصريابخلقيامنالاذاءة

هـلتخيلالمستمعيبذلهوانبدلانهضيجهدمنذللكيستتنعهوماوحدء

.المنيرةوالحوادثوالممثلونالمضرجيبذلهانيجبماجانباالى،والمهلينالمشى

الانسانيةبالاذنوالشخصياتالفعلربطمناجلجهدمنانفس.!م

ارفتي4هـخمتبر.الى.-ادخلهامحللاالرأةعلىمونترلاناكب!دا!كارر،تانالايلصاعبهذءمثلمنالرغمعلىانهاقول-المدركة

8السإبرةوالطاقة،السحريوالاحساسى،الاهضونج!بالعيونالمزودبدلايوجدونحيثالمتلقينالىالوصولعلىوقدرتهاالزعنيةالاذاعة

004خفاياهاونشر،اسرارهاواكثشف،وتفهمها!كشرحها،؟لع!مميبةاكثأطفيالجديةالمساهمةمنتم!ها،المسرحالىانشقالهممشقةمن

4،المج!رتحتوةمعها،وجتراروحااخترها،اجزاءفككها.القاهرةفيعامةبصورةالمسرحي
نزواتها،مننزوةالتاقبنظرهعنتخفياناستطاعتؤما!ءهافض

-.الجسيةمرعشاتهامنرعشةو!،حياتهامنمرحلهولاتوصيلمسؤولية-5791سنةمنذ-الثانيالبرنامححملوقر

فيهاافكنلمالتيالفترةفي،مستمعيهالىاللعالميةالمسرحيةالتقافة

ءاذا،الا!هام؟-وه01،-و"را!اتبهررفافزاكانتالمسرحكانفقد.المسؤوليةتلكتتعملالقاهرةفياحرىوسيلة

كالحقيقةعار!،،تموزكثمىلا!عة،الفريدكتابهفيةهيالمسرحمنمسيحيتيناومسرحية-برنأمجهضمن-يقدمالقومي

.ا!ست!ارمهتوكة،الملامحظاهزةكلاالمعاللمبينه،البثرمنالخارجةالمرحهذارواعبترجمةالاهتماميكنوللم.مو-مكلفيالعاثي

يفكر!ولم.القاهرةفياسلراءالذيالواسعألنطاقعلىبدأقد

هو:،بعديكبلمحق!يتوانلهاالاربعةالاجزاءهذء-مؤللة-مصريةمسرحياتتقديمفيالثاليالبرنامجعنالمسؤولون

واكثر،ى!كتعرفكماالمرأة.ؤعر!انثئئتالان."المرأةءلمم"!علىعملهبعرضيبدأالذيالمسرحيالمؤلفدعبيوجدلمانهطالما

.المسرحعلى!رضهساولةمنبر.رلاالاذاعة

اًلمكشوهف"ثار"من(لكتبهذهفاطلبمانفسكتعرفمما

المعروفة-المكتبالتمناو،.22477تلفون،58.-ابص.،بيروتأوتشيكوفابسناءمالمعظمالتالياللبرنامجقدماًلفترةهذهفي

العربية.ا!قطارفي.وجمان.واينجوويليامزوميللرواونيلوبيرانديللووشووسترندبرج

انه!طاولمسرحياتهتقديمفيمعينةخطةعلىيسيرلاانهالواضحمن

يكنلموطالمامابشكل"العابرالمسرح"يقدمانعليهلزامايجد-كان

؟حىسمالحركة!ضلموطاول،المجالهذافيجديةمنا!سةينفسهمنيوجد
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المذاعة،المسرحياتطريقةيحكمخاص-قايدالبدايةمندثأوقدماساة"،"يدر"،"اندروماك"مثلمن،ومولييروراسين

علىاعتصادا،التمثيليةالمسرحيةالقراءةمندوعبتقديميقضيىدو)ء"النخيل"،"الوهممريض"!اهـهـ""،"جمببة

اساسايقوممسرحا!ذاعيفالمسرح.بالطيعوحدهاالصوتب4الامكانياتالوحيدةالمهاةوهي،لراسين"الكذاب""رجمةوكانت،"جوان

يبذلهكبيراج!دايعداللذيالتخ!يلهذا،الذهنيالنخيلعلىهذهوكانت-.اًلمسر!ة!ذهعربيهترجمةاولع!ي،،كنبهاالتي

جهدتبسيطفيوال!نمثيلؤا!خراجالبصيساهمانبدولا.المسنمعبااسرحالكلاس-*كطالمستمةهنتهعريففيحقيقيةجدية!أهمةأتالمسرحي

النعنلتصريبوسيلةالىالم!اعة11رحيةتتحؤللاحهتالمستمعباول.!!!*وناندونالكثرعنهيسمعونكانواذي51،:الفرنسي

علىالمستمعيركزاثمنابدلا،التصوريالت!لمنمراهقهانواععلى.المرحعلىمفأهدفهاوبتنرةقراءته

فيمتيصععحم!رىالاالمح!رحعلى)مسرحننهنفمم!هضالممصرحيةبصعساب!د-(ورويافيالقوميةادمادحتقديمهيالناليةالمرحلةوكانت

ر.،"عطيل"،-"هاملت"مثلالشيكسبيريةل،س،امنعددتقديم

التنوعبالغةلاوضاعتبعاالتلقي!!اودرجاتتلقيهانواعتختلفحقةهااتناـثيهرةانضسقلىلمواىالتيالمسارحوهي-"طكبت"

ارراميةاالوسيلةيجدانالمخرجهذاعاىيجبواخيرا.والاحت!فءاهمية!ازةلى!1،االا،تشيكوفاوابسنامثالمنعظامكتاب

جابمنوالشخصياتالفعلبينالربطاجلمنميلةالاهالاذآعية.ا!اعرةوااسدج!الافسايخ!وجدان.نشكجلفيمساهمهاحيتمن

حواسممنمعونةايةتتلؤى!انيالمدرممةصان!لآالافالاذنوببن"-ينج"و"اوكبزي"مسرحيأ!منعدداالتانيالبرنامجمقدم

ولم.العادي"المنصةمسرح"فييحدثمثلماطا!خرىالمتفرجاونا"،"لمارا.ال"مسرحياتمنوعددا،ايرلندامن"اوكونور"و

ةسميتهامكئ4مااو.بافياساتاـقياماا!ثانيا!برنامجمضرجويحاول.منعب!اقدمالفرؤسيومنالمسرح،اسباؤيامن"لوركا"،"موثو

الكاملالنصتقديمالىعمدوابل،للمسرحيةالخاصالاذاعيبالاعدادالمرحاكأهذهوكانت."سارتر"،"افوى"،،"صرودو"عسرحيات

5صرةالىالمرئيةالصورةتحوصصلطر)يئعن،رجمةالمىا!س-يةالمسرحم!"افكرا"بينقويةا؟ضالحلقةاقامةاجلمنضروريةمرحلة

،المعبرةالعوتيةالحركأتيصحبهاوصفيةعباراتاًستختاممع،!موعةالعالم.عواعمفي-التسميةهذهشف،انالمسرحبمالادباو-

التعليمات!ذكربل،المثسهد"ة،5ءيليحددروايةقطرعناوالمنا!ةكانت،افاهرةاديالادبم!لاتمنالمجالهذاوبينالمسرحية

مرحيته.!لمباليالمؤرف!هاررص!رالتىالمسرحيةولم،العاهرةفيءهدومةلكونتكادالحديناالاودوبيللصصرح.للفكريةا

نحققاندونالع"لميبارشرحاووسيالمسرحيرزرظانالممكنمنيكن

اًلمتابعة.هـءقنل

حنشنساالنشاهرة
وب!يكيتايو-كوتغش-أراتتؤفع!رنسايداتف!تدحا،وهكذا

اضياالغضبصرخاتالىتم!يانجلضراكانتعشدمااو،واداموف

علىيجريماكلهـصوص،دقةسريعةصورةلنقلاستمدادعلى

كتاب!مرحيات.نقلمناولهووكان،تجديدمنالاود!وبيةالمسارح

فيوقد!االانجليزالغاضبينالشيانو!رحياتالفرنسيينالطليعة

حديثاصذرالانت؟في!واكيةعلىاقادراله؟نيالبرنامجاصبحوهكذا..القاهرة

-3لياةأدرمبح5ثمومن،،المرحيةاالعالمعواصمفيالمسرحي

المسرحيمةبالحركةالمعاصرةالعربيةالمسرحيةالحركةربطفيالمساهمة

مجمو!أ.ميالعالمية

اشدمصرضا،زسنبسملالم!بر-!يالطلليفحركةعنبر،يدايزالء8الثاليالبرنامجوللبئ

غيرص،بهخاصةاذاعيةمسرحيا!.قديممحاولةعنبعيدا،المصري

بقيةاوالحامالبرنامجيقدمهاالتيالعادقي"الاداعيةالتمثيليأت"

صلاحالاستاذالششاعراتفافىمنءأنمورغم.العربيةالاذاعةبرامج

التيالش!ريهمسرحينهالثاليالبرنامجيقدمانعلىالصذورعبد

ادرلسلالمهملالدكتورلفلمفياثبانالمسرحيينالكتابانالا،"الحلاج"عنالانيكتبها
......الخاهىالمسرحيالشأليفمحاو)ةعنبعدينزالواروا،القاهرة

لكهف"ااهز"قدمائا)!ثانيللشرنامجكمصبقلقد.الثانيللبرنامج

الننهاوي،اسماعيلكتبهاالتي"افجينيما"قدمكما،الحكيملتفىفيق

جديدممصصمجموعة!سرحبافسبةالرا؟!ةافنجاربمن.لكونالمالتجربتجنهاشولكن

اللبرنامج.تحوولمنبدلااذ.نغسيههأللمؤلفينبالنسبةو!،المصري

اتساععلىاعتمادا،المصريالىسحيللنهاليفتجريييمجالالى

الادابداًرمتتوأش.ل.ق002الثمن.الىاثطنيالبرنا!سج0فى"المسرحياتقسم)ءتحويلامكانيةالى-

اسسادادم،داحيهمنالواسعهوم!طلبالهالاداعي"الرمن"مجال

علىالبرنامحمستمعيكليشملواسعنطا!عاى"جيبمسرح"

لجديرةالنوعهذامنمحماولةانندعسهالاذاعىا!رسالقوةامتمداد

علىمتق!مةخطواتالسيرعلىالقاهرةفيالعرد!ماالمصرحتعاون.بان

رزه.الطويلطريقه
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لا"؟؟لإ،*-3؟!سسإرزفيالأ-.-اهـأئدالفنىبالتطوروا!سلوبيالفكريارتبماط!م.عنيغفلونلا

كابزل!؟إبخيز-!"لم+يئ!ء

.زرسخ!7لأسبن-،6خبمع!لاءلىتضعيالثمكال-حلمقيبغونلفسهاوقتافيول!هـم،العالمفي

+كأ؟-3لإ".ى-.-!ةخ.3-."منميوةوشتصية،خاصاطابرماا!رافيالفن

نجلمص-نجذ-خ!:*ف!في-7نرء؟لهذءتصويرهفيالمتعمق،البصيرةالثاقبال!هـيثوالغنان

؟"!3+.-*.ش!-د!!!.صحوقوقعتمهمنالمئطلق،العصرهداانسانالببهاا"لالتيالحياه

.بزخس+لأ-:.؟،-!شء!!بز-!-؟ء6الذيالرمزيا)خعسيرالذاتيهمواقفهيفسرلراءبااتجديددافقضياء

-3:لإس+.لا3خكا-لأ؟لاء-خة!!.ورس-خ،ء3تجيزفيخلإلأ"!لاكاخ!:.:*-

لأة+ص!س3:.:زرخ.-ءسسلأ.-33ش!لا-3:،خلإ-..زر-ء"6شنر!!+ض*ش3.،؟إ؟+؟..المتطورللشكلنكوينيةواضمامةحيويةكقوةا!لوانت!مممه
:-بز؟ديرلإسبل!ؤنيس.-..-:،!:؟فىحمبز!،--د؟!"-"!لأ:-ةلأخقي3ء-.3:-لأ؟لالاإ.

؟خ!زو!ننرز!!قيفينرنر؟--"إلإ.قي!.*..----.بمخ-.لأخلإكا!"-س-3نرلأ:!لأيزطلأ.-ة!فيترتص!للكيحثيثةبخطىتسيرال!يثللفنبغدادجماعةان

-د!"-.9ء-الأخالفوارقبعضبوجودولبئالاحرىالعراقهكأالمدارل!ىمعالؤيانتاجها

الوردخليل-صمعنىذاتنظرة:هم!بماندخصهاانيمكنالتي

المعاشهالمعاناةعنتعبرانتحاولاوتعبرالجماعةهذ.ان-أ

*له*مواضيعمنتطرقهمابحدودالفنيةقيمتهاكلالمعاناةدهذهوتعطي

البراقة.وخاصةالالواناستعمال-ج.شكلية

جاعلا،اللوحةجوانبعلىللسيطرةالابيضالاوناستغ!ل-دبناالمحيطاوللمفينحدقالمعالاةفذهالىوبا،ضافة-ب

.اللونهذااستعمالصعوبةمنبالرغمللوحاتهاطارااباهان!ون..ضيقامنفذالهلترصد،اللصاخبةوحياتهاًلاليوتطوره

بطريقةواظهارهاالحديثة..للاوروبيةبالمدارساللطثر-ووفتاحاسماعيل"وهو،رواد!احدولكن،..الم!مقبوهالىلدخل

..فنيةءمياغةمناكثر"هيبلبارعةفنيةصياغةوفي..ذكيةبطركةاشكالهويخططالقبوهذاالىيدخلانعنتمكن"الترك

حولهالذيالعالملتحليلاداة،ر؟يةطريقةرئيسيةبصورةانها.المعنىعميقة،حديثة

ذلكمنتثطاؤهارغم،حديثةفنيةصياغةانها،للنظروكشفه،معرولى،شعبيطابعمنالتقاليدعلىتسبغوماالبيثة-ص

بلالمحج!،باللعالمالتحكمالىي!دفالذي"اهـمريةا"منالفرع.الجماعةهذ.فن!ليامحعريةبعمالاًلمتمثل..

يحاول.الذيالمتخلفالتكميليالفعلذلكبلاحرىتنتمىهيويبقىعميقواسعبتركيزالجماعةهذ.اعمالفييبرزاللونان

مجلة-"فنيةبوسا!2لخلقهاواعادةابنيتهاوفهمالاشياءفيالتغلغل،هذاعمقهوعلى،المتموج،ا!ستاطيقيتقاطعهغلىاللونهدا

جوادان-هوتنيكرارنولدبقلم-سليمجواد-الالمانية"وفنفرة"اللىتميلنجغدادجماعةاناي،الخاصىطابمهاظاهرةللكلمعطيا

نظرةالعراقيالرسمفنفيولدانهايمستقلاؤضالنااعطىسليمفياشدءعلىيظهوالبسيطا!نسانوخاصةتحتويوماالطبيعة

يرسمفهو..نعيشهاالتيوالتقاليدوالحياةالمجتمععنحقيقيهاًلمؤسس"سليمجواد"اعمالفيوخاصةالرسامينهؤ!ء)وصات

للكيوحيويةتوثبفىتيرز"اقعاثو،1)حقيقة،الطبيعة"والثلا"ي"بغداديات"بعدفيماعليهااهقالتيوثوحاته..اًلجماغةلهذهالاول

لرى"الحنةليلة"لوحتهففي،الغنانيعطبانارادمالناتعطيجواداعمالان..ذكرناهاالتيالسممةهذءعن"لتعبيركلكعبر

للفتةكسمةمبالثرةبطريقةاظهرهان!مهويةجلسةفي..امرأتين:يليبماتتمبيزسليم

وج!هاعلىبادوا!ستحياء..ال!ترخاءفيتجاممىنراهافالعروسذثفيموضحاكثبعنو)!ويرهاالطبيعة!الاقتراب-أ

*خرىتجلسبيتما..بعيدةر؟يافيتغطالسميكةالكبيرةوعيونهااللطبيعةهذهضوضعنالكشفوهو*عليهيسيراللذيالعاملهجه

اللوحةينركلابذللكوالفنان،ونشاطبحيويةضيفرتهالهاتعقص...اللداخليةومكنوناتها

الدقةمنشيءفىلنايبرزبل،البسيطوموضوعهارتابتهاعلىالبيئةعنيعبرماوجمع،رصينا،صرفاايحاءالرمزاعطاء-ب

تريدوالتيلحظةكلفيلراهاالتيالبيتيةواوتقاليدالمجحعمنملامح.المقصودعنتعبرانسانيةاولوئيةبىموز!ىالشعبي!و.الشقاليد
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..بر"لذاتالعرادومن..شرقيةاللوحههذءبانة0لظ!لال!

لابز34س!كأ!قيد3،!-"لأدأباشعمالهكثرالذيالوجوءفي"إراًلت!و)ء"جواد)ءا!مالفييبررر

ءلأ.د.!-3-خبر-.+!3بربمكى+!*في؟+ض-.-.3--!؟اخ+ش-ش-ورواسيمىأالوجوهخلالمنالجديدالإ"حمجريداالىبلوصولمممحاولة.

!-سخكاك!!3.!3؟.لم؟،"خجفي--*عبر"حسنفساةق"رسومفيلنايظهـرالتدويرهداانف!ئرىالمختلفة

-؟!د؟تتك!جه!!!؟زرلا---:-!بخ-؟.-!خ!-لإ"جواد"رسومفييبئىالهاًلا..،"كه(اث!يخلياسماعيل"و

!-+!!!!!!كل!*ض!!-.كا-لأخبخرززز+:خالمدورةالوجوءهذ.وفيالرمزالبعيدةالقويةوسم!لهالمعبر.روحهفي

لأ:إ؟-ة-.؟بر؟*-!؟--ش--لأ--!!كا؟فيضكا.كا-3---!إ*نيبرموفقا،الشكلسميكةكنيرة-!قةاياهامعطياالعيمنعلىيركرلرا.

"-.شبخح!"-؟"ش!3أ!!!:غ!ررعتر.دءة!-خ-:لا-لأ..حبم!!-!الجسداما..عليهيظهرالذيالانفعالعلىوالتدليل(لوجهفمممماتفي

رزيهم؟شلأ؟-خدص،-7!3"3ءكا--لأ!لأ-في!-؟تج!فيك!حم!؟!

.!بم؟أ----ءلا(-!قيس3!كا+ج.-!3:م+نر+3قئيصلحتىالتدويرهدادييخنهرج،ءلحورا،مكتئزا،ثخيبافنرا.

بز!!.؟."خص--؟-جبم!ظئرز؟+كاش،-.لأ-".!لا-..الشكلهرميهـواي..المطلوبةالننيجةالى

!-اول.!!+.؟!3لأترس؟!؟وانرسومهافي"جواد"خطىتق؟فيلكيسابمنزيهةوتاقي

.!ش؟!لا!ع--ير--؟؟لأ!تجخ!!يزكا3!بمختعمقالريفيةالوجوءفيتتعمقاؤها..بهاالخاصاسلوبهالهاكان

ترسمولذامرةسالهاانيواذكر.ذاته"عرفةمحاواتفيالانسان

لازسكيبوركو-صديقاناًلريفيةبالوجوهفعلامتاثرةالي"أتفقاأبحرةالريفيةالوجو.

**ببحثيوهـاستمرعنهاابحثازالو!،الجنوببنساءوخصوصا

..،ؤارغةاكوالهفيتتمثل"الهنغارىللفنالخش!علىالحفر"معهملمدةاعشىانواتمنىالجنوبلنساءوجوهاوارسموسأرسم

00001رسمقتقنبذلكوهي"الاجتماعيةحيافهممنعديدةمواضيع!رسم

!ذاعلتىلعيهرنمثلالاحتضا.رلمميتإلذينبيدشقلتلحيبمفيعليهاسهلطل!لعميقبرقنالمهذ.فيلماوذلكمضناهيةدقةفي"الجنوب"وخاصةالنساءوجوه

..الطبيعةبلالحياةعليهااسبنتها..بارزةتعبيراتمنالوجو.

الرسمفيالقديمالوبهاعنتبتمدلراهااللوحةهذ.وفيواهـ-اجدالقبب!لكي"جواد"الصلوبالىتعودوبهذا

...اكثرعنهللعبرتاكثرفيهتعمقتلواللذيفي!حدفىاانهااي،ا!ؤةفئيةوتوريةلونياتزاجفي،والشوارع

ثالوظمكونة"ونزيهةجواد"معترتصفلكيسليمالورناوتاتيمادةفيهاواإرة،البسيطةالحياةهذءوفي،السذجالناسهؤلاء

يا.ةوالمضمؤنالشكلحيثمنوا-لحةتيةوميزاتواحدطابعذافياـثتنقل!،لكي..البريءوتع!بيوها،الن!:بلتصورهاخاما

الادبيةالمدرسةوهيالاواحدةبمدرسةتألرواالتلاثةهولاءان.تزإيفو!وق،و-رارة،سم

..واحدةطريقفيتهجهاعلىوسادوا،الحديخة

،الفهـيدةلتساطتيصا"الليلاسرار"سليملورنالوحةانطبيسة"ثوحتهافيالاسلوبهذاعنتية!نراهااذناالا

ع............،جامدةوقفةهيصاقة.."أورة"شكلعلىتمثالوهي"صامتة

برفحدرأخدبعيهمافنوجإهإلحنولثلزيههشعبيفيتم!امعأتاابربعببرلطهرهاءوءعم!ررناوطبيعة..حركةبلااللبونغامقةجرةبرجانبهاتقبع،استثنائيةوحركة

رقبتهاطوقتوقد"جبينها"علىإلممتمبسواده"ادجرىر"،*،)معرضفيوخطصةالرهأميناكرعندرأيناهاالتيصامتة

وفي..بديعبتناسقجسمهاحولالعباءةالتفتبينماأ(الفوطة"!.-9!د:في!!-،-.--!ط"بر-ء9أ؟ثخ؟؟!؟.!!ةا!-د!+كافيت!!ى!!.-!!!

اسلوبلنايدجالوقت!نفسوفيلامعة"اخزامةا"ؤة!لىانفها.9"-د!ا!--..4!فا-!..-.-.لمى.+"!أ؟و*.!

ا-ب...!.!أا33خ!"!+د:!خ!:!!!!14-لغ

والالوفهكببره1السميكةوالعبونالممورةالوجوءحيف"جواد"!!أ!7؟ح!!.؟برشء!ذ!د:-نم\.إ.-لأةمت..؟3.لي!7--!غ

وجوهوفي...ممضزجت!انسمكشانكأنهماالمطيقةوالشفا.الرفيعة.7+!د!.أ7:!-لا..!ااأ--كا+-*ء!!أ+-،ا.+ا-

للوحهالعامةال!صئةداعطاءولكنالتكوقناتهدءلعسذرى"نزيهـة"جم!هتك(أ%؟!،ة!لا"11.ة؟

...-01+أ!ء!؟+

..مص!رعأعنفعلا..الوجودتصورهيالى..بهاالخاصطابعها!+.لا".م.3"لا01"

أوتأثير!،حدتهاالطبيعيةالمناظرمنتأخدسليمثورناانا!4!"+..ا--:.*ة.

كرخية"بوت"و"ا!عظمية"و"اللراي"لنافتصورالعينعلى01!-11-3!؟.!3ا-!

...،دا-7ول8+3ا،1/!لا"03*ا(2انم+.؟كا+.-. المن!لرمخططةالفاتحوالابيضالاصفراللونفي"الخلانيجإمع"و+..-2-/:!

عنتبتعدانهاايصدلىبكلالاشياءناقلة،عصمةل!س!ك!ةوالقب!اب

منيقتربالذي"جواد"زوجهابعكسالواقعمنءوتقتربالرمز++1."ء،-بر.لمئن

معطاا!طاهـ!هدافيعنهيصرانيريدماكلمنهوياحدالمحرالرمز!أ/أ--(.2،.مفي-.7د
.../،"-ا.111!:ط3؟+!-!!

..-د-!.!00001++

بفدلبغدقا!قبماولولمم!بالهبيكيظهرلهلالثانيوهذالكفبهاولجالقببائشرلحاقئةلكللوخط..10/21،./*ى+،!+دلأث!ض*كلىتا؟2أ-،حم!*،!/كىحمم+ش،

عمبقلاسترخاءمتمددةامرأةلرىحيث"القيلولةبعد"ثوحتهفياو+!أ/"/لم/!!00001س4بخ

..د.3إ-سطه*.في

وقفبشما،ا!يسربساعدمارأسهاساندة،عالية"دكة)ءعلى%،!وكلحلم-لمء.!..!ة..
..+؟-!.ا!!ش،-".

الانه،نبببنللتألفيرمزبذلكوهو..بهايحدوابيضقطبجانبهاسص".!ول"..-.!!.(3ءط+....حم!م!كم!ى

في.اليوالجرة..اللبغداديةاللبيوتبهاتعحالنيوالحيوانات(65!ا)جبراابراهيمجبرا-فتاةصورة

صعبالض!يففئيقثممتعملب!الهرأيةلداننيتريدلاتقاسعديماقصىهذاليميىللو*.*،

بالاضافة،واعلاهااللوخةاسفلفي،منسقة،مختلفةبطرالبغدادية

وكدلك..هىءبكلالمتمايلبسعفهاالخلفمنتبرزالتيالنخلةالىا-أعيل،الروادلجماعةالاولالمؤلسى:حسنفائق)*(

وقبب3كفوفطوفيي"والراقصةالشيخ"لوحةفيذلكلنايظهر.الروادجماعةمن.الثيخلي

هؤلاءاعمالنميزافيلمكئوهنا..بديعصوريممنيكفيومنائركلجريدةفيعنه!لتبوقدبغدادفيالمعرضهذااقيم(ك!*)

للي:بمااًلتلاثة65910"ا،"العددءع سي
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6591-6-14-ا!ربيةالثورة-"وءالاللتزامال!لواتبين3

)*(للونالكليبالتزامهمرفةثوريةوجهةووجههالللوحةالحماسي.!

اليها"براحد"..نظر"خلالءنالاوحةابعادءنيعبرلكيياآإوتسييرول+2،لى،ت.لم/.،++؟؟!آ!حلأ!ط

الىطافرةالحاد.موحدت"اللوحةالىنظرتحين.لالقئعلعدتانني!!+لا+!خ!."أ+كأأ3ل!!أ+م!نمام.؟1!"ا/لاإأ؟+!!،--6!7-/(:ظيخ!ا!ا

اصواههـميعرو!الثوارلرىبيممامطيعمالعوثصكللشبلراهاوالعار!ما؟آأ!البم،؟!فيآ؟.؟،6

قراتوعنرما،عتحدصمودفيالاسلحةعلىلفهموظشديدبحماس!3؟؟دد+ل!إش!ا،!نم.!ئلر9!!".!!+ا

أ،أ(!حبم4!!-اأ،ب+!ر!!!"أم!-لبماأ؟قكا،!!

طويلة،ملحمةهناكساحدلالنيتصورت"دودرج"لوحةعنوان!علأأ؟فى!ا،(ث-ا
.أ-غ/،اغ.ئندة1

داي6سعصمالص!باحلانتصورت،امعانبكلبهااحدقسوورءطويلةأي!إ/2.خبزأظو1!افي،9(لم*ئ!ل!!

؟إ،حد،"س!أ!يا3؟،ا؟!!د-ئمكأد،-

الا،غادرةبوحشيةعيونىاعامستطلقتالرشاتوالمدافعا!واتواناغ66!لىب!،!!!ت:"لىء!3/؟لأافإ+،"+.*و-

شكتز؟ئ!!رأ/أ"-م!-+*لم"!!؟+لى/ح./-هـفىا!!ا7؟بر!؟.1-،

يه+اطير!،!،!بم!.3!+غ-!!

موقهاالافرنسيينوالحنود،الترويصحلةديوكأنهاصررللااعلى!!-د..الأ!.خ!،في(!،1
...لآا63ب7/+ب!/!-ط5+،بم!!،/نجا؟كاخكه!!+!ت1

اللطةان..جمادوكأذها4ايدي!م!.اًلاسلحفيالاجسامعراةقابعين-!؟اتمور9!إ+--!9"-.("!+أإ/إلا!زشآ1!!؟

بهه+".4-+!

المتمثلالجزالريالشعبفينرىمابع!!وجوههمعلىواضحةلراها14!!ى902؟ا!أ،"لأ3..-؟

فرج))يحاولوهنا،حركةلونءـكذايقفون،ايضاءراةباشخاص"،!!.!7".؟!!32دةدولم!؟!.

الذيالجإنبيالمظهـرجردحينمدلولهااللوص،!ذهيعطيان"عبو+دا،س+ا!!(!ن!!؟لآلإظ!بما؟!ت/!إ!!9أإنيةإ؟في%؟؟+!إأئن؟كذ!

الثمالىعة-الهصحراءس5ايىترمزالذيالرياةمنللوحةكأطاراصبح10ء،/1!!لم؟ايخ؟"أ+"جأ..!بم/!م.؟01ا

علىير!لزبأنعليهيتوجبمابعكساوراقهاتساقطتالتيوالاشجار-!7!س!شأ+ثط!*كا/؟..في+..+11.اأ+!؟

اللوخة،اقعىف!طالت!ه!البعدةالببوتفيإلنارتشبكأنالأساة-"!لم!!!،4،/أ-"/إ+!ث)

ا"--طلم!+،11،9-أ+،لى

على-اتركيزوكذلك،عنهتعبرانمنللو-خهارادبمايقنعناوهنا...؟-+ل--+اب!؟1فيإاج!لخ!!!ثو!/

وىنها.امراةتقفاليمئىالراويةففي..الفإجعةاصأيتهمالذينإ-؟!33!-أ4"،،-إ*.فيأ؟بمبم؟،.

فينارهااطلقتالنيالعدورشاثعاتامامويست،بالسباحةتهمبي!نمدلم!أةلململأ/2+ات7-!في+جم!لأ!هبم*4!-!ول!!،4.+اآ،7لمح!؟قي،-إ،"!اادإ

النارهـ"الطلقاتاصاشهموقد،صاجحالةفىشخصمنعلىالوس!7و".س،*:قي+ا*!01ا!-،أكالم؟"و+!0،1

...........-..-.بط!!.قي--./؟ب+،س:ث!خي!هيم"!لىإلم/!ما-أ

لاوحهالصوريالتكنيكاعطاءفيلجحعبومرجفأندلكمنوبابرغمم01لإأ.د-تج-ش-!!/ا!اا

اقعيالوالضراجيديبالطابعاللوحةملءفياجاداي،الوجوهبعضفي"،ء"2.افي؟،؟ئمة9-*أ-!لاا3!أ!11

منذكبلآ!،درةكانتلقد..الطابعهذاعلى!!للاندونواكن009.!:-!ح!ش!!ا-!3.لم.لأم؟.لأ2

ح!لوحتبينفارنبماحين"الدينكمالجليل"و"الملالكةا!أن".!!!!!لبمإ-16!ول،ل!"01".!

فيالادابمجلةفي"ر4الجزا"صبرىمحمود"و"عبوءزج"!دا

..*!02،،بم!9لى!+الا،+!-.،-.ل؟ء.،. .58!السئة67،8،العدؤل31؟ا

يعطيهاللاوحةالفنيالاستقطل!مجلافياللونعلىاتركيزانه،

لازكي"بوركو"و"عباسفاضل"نرى-لذلك،اكثروغنائيةمنية؟3كااطكالأ!4

يعطي!،لثالي..للوحةالعامالمدلولابرازفياهميتهللونيعطيان.........-......

لهويرمزكاوالبهجةبالحيويةمت!دفقاموصوعاالعراقيةالريفيةللحياة

انه..معبرةتكوينيةوانتقاليةالن!بيةبالالوانالمتمثلوالخيربالعطاءعنيمحمد-"بارزخشب،)يحالجر

ويلتزم..الخاصمدلولهكلللونيعطيفيا.اليوغسلافيالفنانهذا
***

عنا"ـسيزانقابمايلتزمهواي..وتناسقهوتقاطعه،(للونتموج

ل!لذيرزتشد.باالعيالمت"مكيح!افي(،)فئماصلعدلذوظويلتقيندميهزربوكلمه)اللوالاقترابحينوالامتزاجا"الوفةالاشياءالىالعفوية(لئ!ة-أ

يركزنراه"لازكىبوركو"و،والاقةلثاعريةفي،كالموسيقىتنساب.تزييفبلاوتصويرهامنها

جدامتألراننينعم"يقولاًنه.اسالسيةبصورةالعرا!شمسعلىفيوالئوب"الانطباعيةالمدرسة"الىاللجوء.محماولة-ب

وخاصة..رسمتهالماوالا،كثيرااحببتهاوقدالعراقيةاللشعيةبالبةالىبلاضافة،وفعاليةحركةمنبهتقبجماكلونقلاللطبيعةمجاهل

-ء.بالانسانالاووننمام

مياجلس!ةبث!خصينةلنايمثل(أفيللعرمقهى"وففيتولوبطتيفاصعدديقادط(ييبمسمنهاياخذونالطبيعةمنيقتزبونعندماالر-،مينهولاءاناي

"العباءة"و"ةالفترةأحيث-المحلياللعاسمني!رزالذي..اومراقىفيرأيناهولوهلىا..لهايستسلمونهمقلاوةوكيمصغيرةكل

*..:..لبنانبطبيعةالمتمثلةالطبيعية*ثملافيةومنماظرء"عبوفرج"رسوم

فارهة،ممابلونية،الجلسةهذءيؤلف..اله"الشمداشة"وتتشابك،الخضراءالاورا!ذاتالاشجارحيث..السحريةواجوائه

حسنولولوحافالثقمنحسمنبا)أقترللمتاقلاهيلسحولع!رصىهدبشنقرللعموطبةمنجزءبانهاقلتادعجبولا،العامسياقهامبررةبقوةاغصاذها

عنتخثلفصورته"لورثو"دهارلمالتيارطرد!ةولكن!أاد!ف"ويبتعدالاتسلملأمهذايرر!انالغنانعلىيترتبوهنا..الطبيعة

......بلاسطحيتهاالىيئظرانلاحقيقتهاعاى*فيءيرىكدقليلاعنه

الزيابرزالاولاناذ.صورته"هلاقق"بهارسمالتيالطريقة"الجزاثر"لوحتهفي"عبوفوج"فيىاننا*داخلهافيوريدلم!تفهم

المعبرةالجلسةالثانيابرزبينما،الاهميةمنبشيء"الدلة".

الفنمنيمخذلكيعالةقمةفييقفالغنانهؤااًن..للوحةكألهاسحيت!طلاربرشائرلثعب!اضهااقيالمقسعةالمعركةلنايصود

معركة-"بلوحةاللوحةهذ.قادناوثو..المعبرمظهرهاللالوانيعطي
فالذي..احاسيسهبك!عنهامعبرا،خارقةمحوينيةاهتماعةالعرافيبناءا!تلرأيئاهاالكوريينالفنلاليناكرصودهاالتي"شوتو

بكلوعارفبل،صميمالطرسمها.عراًقيالمجتمعتهعنيتوهبميهىوكبيى-ينظريالطابعهناالكوريالفنانالتزمفقد..للاحداثوتصويرا

(لمدارسعنكبيرالنقل؟وكلياابتعاداتبتعدبغدادجماعةان

الىبالاضافة،جارحةمأساةفيوانتحرتاقلامهاتحدبتالت!الحديثةالكوريانفن!انبعن!واأبمطل!ماا.لللأوريةاللناحنيةاهدهعاللجت،
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:ء"3"--.-بز!سفيصب3!00000.الاحرالحعنفيود!4.الاححان،مضقىممتةمح"ولةوفىالائطلاق

ل!وسريعهبخطىيسيراحدالاحيرءالممعموا!فيالص)1(ار"

.--!ء-*3-لإتر؟-:؟--3:"رخ.ظخخ!-هـنتولدتالفنالةالانسانيةالئظرةفيالريعالتبلورهداان

لأ.:.-!!؟-؟+إإ--!لا!!ء!!القبضالذيالانشانهدا،الحاقرانسنبهامرالننيالهامةالظروف!

--.--.تج!!،"3زرلأ.!؟"فيد.ينتظرعأالت!الجتميةالنتيجةالىيصعرلكيجبارعنففيلفسهعلى

الحدمثة،بالمدارسيلتصقدراهالجديدالعراقيوالفن"لحظةلحظة

و!ءبز!بالرعم،عقيمزفي،بانتحار+آلامهيقىءالذيالجيلهداانهزامبةمعلنا

-.برل!-3-!*فيبالطابعالمتصلالةئيواسوبهالخاص-طابعهلهالفنهذاانمن

-"خىيرأ-ة!!،الحرا!يحائيوالتجسيموالصورةباللونالزاخرالحديثالشرفي

كا:.-دد-"+--لى*-...ة3؟"في!!.!ي-:لا.لأ.لأ-.ء--فييقتصدو!أي،الفنيواينشكيل،ميكيةالدبللحركةتفقا

--س.صس".--لى-؟---كا!--9!!لا؟!!+....صحيحة،بطريقةالمرلياتمفهوم؟محصلكيالشاملةمعاناته

ىوط303س*ل!-يالصورةلابعادالبراقةائح!بثياتيمصمرالت!ريديوالفن

!؟د-:حلقةفيوالره،مفرعةلوليةوتقاطيع،متشابركةخطوطفييعرق

زرلآ!ء*"توتأخذعنهتعبرانتحاولالذي،الدنيوياـظصاساعةترقبالوجود

المحسوسةلجماليتهافاقدة،مرئيةتنسكيلاتمنلهايرصدماكلمنه

وقصائدهمبلالعرادرساصلوحالتاثرفييرسخاخذالفنهذاان

سلبمذزيهة-"زيتية"صامتةطبضهينفردالذي"التركفتاحالسماعيل"هؤلاءبينومنوموسبلقاهم

!ع!.بغدادجماعةبافيعنبتجريديته

جبرا"لنابينهماوهذا،للوحةالائمالايقاعيادجولت!يئة،الركزةسماكفولوحلاله،حديثاعصريانمواتنموالفنانهذارسومان

التىالاتماليةوتعبيراتهالالوانالباقةتكويبلاتهفي"جبراابراهيمقنسل!التيثوحاكهجلفي،المائيةالالوانلمزجبالنسبةوخاصةهادئة

حيث"تخططيةدراسات"لوحةفيجذابةالوانامنهلهايرتويخلالمنذاتهعنينحثانه،حالمةودأعةفيوومات!مبيةموسيقىمنها

الجذابالعنعبيريالتصويراًلىوال!!والعتمةالفراغمن!وقالازرقفياللونموجيةترقيةواجدا..والالودالابيضاللولين

الشريحةسنياخذالغنانهذااًن..راهيةتشكيليةبخطبىطالمتمثلتوازنهافافدة"اسماعيل"رسومفيالاجساموتتعرى،الفاتح

وشهـهاايقاصابقوةتمترالتيلوحانهللمساتباهرةا-فافاالانسانيةودراسات"،،2رقممحوين"و"ارقمتكوين"فيوخاصه،الانساني

الذفي"ديلولي"قالهمابنيوفقالهاللاشعورمنبشيءلل!ماهدبعيد"بعيدشيءالىاللوحاتهذ.فييرمزافحميث"تخطيطية

كليغمرالذيالضوءانكيف!ررةح!ىولوالمثاهدةادخبرةهيأ..عميقةماساة..مأس!اةبانهايقولانيريدانهكاللانهاية

ناوكيفالالوانفيمصطثعةلتباينكتتكلنبا!اعاتيوحيشيءالعاريةالابمفيفلالحةاخرىالوانمعالابيضالبونا"تزاجاـن

قيوشعراالمظهرفيايقاعاواللونا!وءيقيمهاواررلالثيءبأنئرىانناالا،اننرينيةوصو!هاابعاث!ابكل"العئوية"لنايمثل

وبين-جرومال!فيل-بقلم-وفنفرمجلة-كب4باول-الشعوهـ"فاخرى&طتفيالالوا!هذهباستعماليسرف"اسماعيل"

ناتستيطعالتيالوجدةالطاقةبمثهابةيعدالفنان"ها!جلرةلماالغامقالاحمرباللونصورىثوالتيواللذةالجسديالصخبمدلول

1001اء.ام11-..واحدةنظرةفىاننكامليةصورتهالاعطتمثلا
حتىلروما.لماصيفيدلماطلهكدو.لمصرملامحعن

-.يوسفمجديترجمة-ومنفكرة-هادجلرردبرتها"هذالعمرماثوحةفييظ!رالصاخبالصوريالتعبيرهذالرىانئاالا

هواي..واللونالثعربينلوحاتهفييمزج"جبرا"انتنفردالصورةوهذ!،التع!بيرهدوءمنبالرغم"وموضوءشخصية"

للوحماتهيعطيلكيالشاعريةوحالته-الصوريادراكهفياللونشقطب،المكاملالتعبيرالىالفياضةوانطلاقتهاًلتعبيربسلاسةغيرهاعن

الجماعةهذةاعضاءعن*!لالىكل!ر!التمبيرمنخاصانوعااللونوتدفق،المعبرة،المسترخيةوالوقفة،اليدووضعالرأسفميل

قبوهـ،فيقادعةالجماعةهذ.رسوماكثرفيرأيناهاالتى"فالعائلة"اثمودي.كئيهالهاودصدالمعبرةالف!انحئمةمع،لمحددالاحمر

"جبرا"رسومفيلراها،والبساطة،للدذذأجة!رهاحإصبض،او!ريملنايعور"افهوالفنانهذارسومفيالغريبو(لشيء.الواضح

..التقدمحيثالىالماضي"دنيومحمفه..العصرهذالتطورخاضعة"سليمجواد"و"حسنفائق"ادـنعناالذىالجذابالشرقبىالطابع

العصرير4الوداعة-يقلللطفلهامسكهاوفيالحانيةوقفتهافيالامدشرىالطبيعةهباتمنوهبةالروعةينابيعمننبعوانهالزمنمدىحيبأله

يحد!،عميقثباتفيوقفوقدلابئرىجن!ماسكةهيئة!لهـ-رةلألتهلقدال!سيكيالمفهوممنلوحاتهيجودالغنانهذاكان

اعضاءفيالجزفه*بتعاد،اللوحلاعذ.فيلرىانناالا،اور!لفيتجريديمووهلاليهاينمتىالتيالمدرسةعنصحفية)*،مقابلةفي

نىوانالمتينولترابطالغعليللحنو،قتقداللوحةانايالع!للةهذهاهـونالتعمل&حأتجمامنولمس!ثوحةكلوفي..تقريبا"اجاب

تشتتهويقصدهبالذيونعئيالصوابعيئهو"جبرا"ضهطبأنلهقلتوعئدما"والتجريد"فكل"اربينوامزجاقجريدي

لوحاتفىلرىمابعد!الترا!طيالىوار!ادها،اد!ريةاك6للةاسلىوبالتجريد"قالعئهتعبرفبماذاالحاضرللجيلصورة؟رلقجريد

واضحالترابطحيثمثلا"الهثيخالىواسمابثيل،ونزلهةجواد"،واثرياليةالتعبيريةالمدارسمنوولدتطورحيمهبحديثوليسقديم

يأخذ"جبرا"قدمهالذيالتشكيلوهذا..الريفيةا!لاللةفيجليواننكويناتللعكل،جديدبخلقيهتمالمعاصرالفنانهنالكماوبهل

ارستقراطيينثونين!ىرمزيةتعبيريةصورةيعطيلكيالزمئيجراه.(،للوحةالبنلاليلانشاءووضع

من"جبرا"يقتربحيث"فتاة"لوحةفىوالابض،الوهديهمامنالمنمقالزيفابعادضلىقابنيتهافي،.تفردبعدادجماعةا!

والعينالنعتفيابنهدفيوكورها"المحليةاووررريةادجريد؟"للانتقالاتالذهئيالايعابمنوالاقترابالجديةوالمحاولةاللوحة

الرقيقةالطويلةاليد.يح!وحيثاثوسطفي!ممقوالذي،-اليسرىالعفويةخطوطهابتناسقتمتازالجماعةهذ.اًنأيللفنالتوسعية

الفنانان..مهيب،ثوئيفراخفيمتورتحةوددةاناملهافىايئعتالتى

..والناسللاشياء..محيلابرموةيسخجيبالذيمو"رأيهلىنظرة!:بعبراتاللغوإبيلةالل!ثررةجويدةفينشربيمقما!من)ا(

متاثراعنهيخلقثعمعنهاويتحدثبهاولفكرعليهاويغلق.يعشقها1665--+ه17،الاعوجمىانقن

،(صذلكبكل6591-3-8الاثنين-مضىءكلجريدة*
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فياملا،النحاتينللاصوة!رضبملصماعتذوانهناليبدو!

الفئة"صادرأوفرلعدمودلك..قادمةمراتفينتاجهمعناتمبان!.!:كاقي-!!!-.لا3---.-.لا!

ح*ل!ء-:لا+!؟!دولس!شصكل!س-لاءكا-بجمي!!ك!!

ي!أنوانؤقطالرسمفن!لىاًههـراسةهذ.ولتريزجهـ4من!عما)ـ،مى--+.-.:!-خ!-3!!ط.شب؟+--كالافيلا،س--؟+ء*!؟

.هـ"مكملاالئحت!ك!مسء-!-س!5ح!ىفي-ط.""!!به!ي؟

د--!لا"!-د-.صلازر.؟حبمخجو!جم!خأ!ش*!؟-ة-!هئهمغييلأ؟-خ-!3:-*.\-!-2

!3كا"كالا!3-يرنرفي-قيبخ!حدك!--*د*؟-!:-كأ!ك!!ج!غ.نجءةس.!*-3-بم--!ش؟،!!!لم

اللعزاوىح!همالردداً."ء7-+إ-؟-زر!د؟.*-خ--ش-!؟ؤ!*س-إ؟نن؟؟*؟لاس--؟؟!!

.د.!*!!!ء!ي!!!،-ح!لإفيبر--!؟!يم--؟؟:ء-!فيفىخ!ننل!

"!+ء-؟-قيكبهحنن"ج

مح!ثعظ!-د!رز!إ.لىكا-!ح؟آء3لأ-ل!ش+*؟زر-سيفي؟؟وللا،-.-لم

المصادر:حمم3سىدء-.!ص.-ئر.3--.--ض!..ئجنر؟ة-*ر-..-3-ص"ى-.زر؟؟بم؟*-..ير

تن،؟تجرتر.:"زر-قورسةح:ءس.لأة

الؤن"معارضفي"6591-43ار!عدد-شجملا!للجريدة-01!!-ك!"!بئ!؟لإ؟نر!!زر+زر!لاع!-+

العزاويالرحيمعبد+!--ظ+،زر"

ط-.-يزبهغ!بركا+-يرفئئئضبهيهيمخ؟ع--خ؟جثج!.

الفنفينكلة-برسوانليمقطالمن-اللعربيةالتورةجرطيدة--2--.!--3-+02-شس-/ع؟

6591-ع-17اًلامرهم!اللسعدىميران-لرويتان

***-
اسماعيلمعرصفي"بعوارليم!لةمنشيءكلجريدة-

69(م-3-8"اقىكمنلوعاالمشاهديرى"جبرا"لوحاتالىقصيرةنظرةوفي

حلوةبطراوةيتدفقالشعروممهاشاملبهدوءننسابالحالمةالموسيقى

"!،ا"العددينوفنفكرة-؟تعبروسائلكلها!ب..والادبوالشعرالرسمبطبن"توفيق"مشكلة

."باستمرارللحبماةاستجابتيءن

بغدادمعرض"5791لسنة"5"الاعدادالادابمجلة-5

فيالمعاءساللعراقيالفن"57!الئطة"12"والئحتللرسمرصومفيالاولىالكطانةتحتلىوالكونية،الطبيعيةالظواهران

لجماعةا!سادسالمعرض"ا589!سنة"6،7،8"،"بيروتميران""سليمنزار""عوليقحطان"هياًللجماعةهذهمنثلاثة

الملالكة.احسان"بغداددورانيةبطريقةالاشكاليهندننراهعونيفقحطانء.."السعدي

-العزأويالرحيمعبد"والالتزاماللونببنالكوريالفن"-6ييطراقي،امونية(*محوهذ.2!فأنبينتربطكصلةويمشعطها

6591-م-14العربيةالثورةجريدة..الوسطفيتارةفهو..رسومهعلىاساليةبصورةفيهاالقمر

حيث"كوينأطت"لوحتيهفيكاللصالشبابيكبينمنيبزغوتارة

مطمطمطممم..اللوحةابعادتحديدفياساسيامكانايأخذ"الفحم"الاسوداللكون

لم..الملامجهذهمنللاقترابال!ندرجفيكاملةهيئطةيصطيهالذي

4بصورةالاشكالتلكبكلالفنانهدالوحاتفيلنايبئالقمران

لنا4يبينهوالذيكالمستخيلالرابطةالشعبيةالبيوتبينمنعذية

دطذطذطحأط"اطلادطاطدط)1دطارط004.واملبانتعاترط"".كمريةلوحتهفي"سليمنزار"

.مصوراالشعبيةا!حمنيقتربنرا."سليمنزار"انالا

كانوان..؟(لورناو،ونزيهةجواد"صورهاالتييقةالطرفياتاياها

اننا*"،الماليفي"و"سودانية"لوحتيهفيالاوروبيةبا"حياةفنألرا

هبطلوننانسيابفيالحيواناتلنايصورلكيالطببيعةمنا!عريقتربنراع

رجل-"و"الحديقةفي"و"ردافتان"لوحةفيوخاصةمطبوح

نم(نط!------اهميةمنللسطقر..ءلمابكثرةالقديمةالرسومفيظهرالذي"وصقر

"!هطشطص.!هط"لا.القديمفيالملوكعند

البحرالىثوحاتهفيينعطف"السعديميران"لرىانناالا

جامدة،ايحائيةبطريقة"الصيفرملأ)و"ا!سماك"لنايصورلكي

دقلم!يلةقصةبعكى،سطحيتهاشهايأخذوللكنالمنظورةالاشياءفييتعمق!فهو

الهيئطةمعالفكرةتترابطحيث"وربابةقرويان"لوحةدينرىما

اصرطرسشطنطنطئرطليعبرالروجواعطاطهاللونابرازفياخيراوتجكتمل..للوحةالعامة
كيتربصلتيالئظرتعلىالركزالتصوسطخط!لمن"الفكرة"عن

-ءم--اعماللهالسمديميرانوالمفنان...ربابةمع..درويينوجهيرط

قلت.كماالعمقالىتؤتقروللكنهاكذلكعيته

الارطارطرطارمنثطورارط.لط.ق125اربطرطالطمطنينة"تماثيله"عرطتسيطرالذيغني!"محمد"النحاتيئومن

ريفيوجوريفيةوعاداتريفيةوجوهفيمت!نوعة"بعداويائه"حيث

سذاجةعنبصدفىتعبرالتي"تماثيله"شخصياتاحنرفيلناتمفح

----.والهيئةباللونواعحابهالريفيالشخص
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