
جمىئزبعضلا!19ط!.ا.لحرددال!فيالف!قا!ائدلئنا!10

الوطنبماتحررقضايابحثفيوافريقميااسهاأدباءزهلائ!مبمفاوكة

.المعاصر"الوبرليةالادابتع!مهاكما.-.،.3تسنندااف!،.--

ءطيصةدلاللمةذاعندناس!كونالمؤتمر!ذاانمنثقةعلىانناا.--...اا--..-101

صين!علىسيسمافيماولمندعمحسحثتصه،،لعميو!ح!فيقي!ييكلمةحركبمالضعالل!بثيلافرفيوإاًفرير!ةبه(.اس!باكنلإ!تمو!ؤ

يقفلآالا!ر-العث!!ولطبيئ،،ميقطر"عن،والتظه!الصداقةتوط!وء**

ك!ةربوالىا!:انيبهبنللكء،بدص!كونانهفيريبولا.والا!يوية
واؤر/قييااسيا!كتابا)لثالثللمؤت!ا!حصويةارلمجنةتزاللا

بضحريرالمتعلقةالرئيسيهقضيتهـمفيولالاسميماقه"اياهمفي/قولونها

محع!للول!ال!م!اغلاشغلاالليوم!ا.لتيالقضيههذه،طصنفلم!.3و2عبينء،بهروتفياؤتمرهذا!ع!داللكاملةلايصنغداداتباتقوم

جميغا.والادبوا!فكرلبمةالسهامسهءوى.(اذار)،رالشهه!امق

تيمارءن.ينفصلاجزءاوافريقيااباكتابنحنكناواذاةلمنظصا!لتافيةاللجنةرلشىجنبلاطكمالالاس!أذعقدوقد

بلادنا!كانتواذا،ا!شاملةالانسهانيةوا(ثقاف!ةاللعالميةل!ضارةاراررمكرتياأ-بأجممايو!فالاستادبحصور،الافريقيةالاسبوقيالشعوب

هنفان،الثقاف!هذهوالرت،الحضارةهذهألسسا!ديمفي.أر!"تأثلاثاءايومصحفبامؤت!اوافري!يااسعطللكتابالدائ!!بللمكالعام

إتلاق،!نا!عالياك؟داغناءفيزرلمووان،اليوم،رسالتنا!نا:طىؤه،!هالمؤتمرءنض،ف!بابياناؤ،بلاالما!ه!يشباط21

ألسمههاودعمكاهاالانسمانهيئالحضابىيرلأالهـحعنايدفاعفينس!وأناخواني

وال!فكرالزائف)والادبوللاستف!لللاسهكمارخطاز2؟!دلىهااككيهذا.للحضورةالد!تليميتكمعلىوأشكركم،بكمأرحبأنيسرني

البب--ابكتمابللاتهطلازلملبص"نيةاللجنةاتعقدهالذبم!يالصحةالمؤتمر
اللاان!اني.

عى،مس*رزيرا-:(عياثو!ف،دالاستالللاريرماللصديةبحفوريرقياواؤر

وث!اارت!لمطا"رتبطهوماالقضايامنسهناقشمرنامؤانثم.يوي!بنالالهالاقريقيبنالمكت!ابالدائمالمكأم!

الابداعمشكلاتنقصد:خاصةوالدبناني،عاهةالعر،ليالادببهمومكانت!د،اضما"هاكلالادلإ/أمورالصحافة.لنوليماأنءجبو،لا

الادببنالوثيقةواللصلات،الادبيةلملاثارالمتبمادلةواترنجماتا!طوارر!رماتحردهيماكلفيبئاءمدامينتطلقهاالحرةالكامةمالكةدائما

سيبحتقضا/(انهعنفضللأ.قارف،تكت-حالتيالوفيالتحرروحركة.وا!حضأرةاد!رالةدربفي!أدياونوراوويئنارابهاوتدفع

ميثساق-واذر،والقاهرةطنتقندمؤتمريقراراتكتنففيها."لآاداروة

ايديكم.بيننصهت!ورا!ذياولمنناني،عرا!لمتنفصملاوثيقةوالصحافةوا!فكرالادببيئال!لمةان

.ا.!..م..الانس!انتخاطبحين،واحدةغايةوالى،واحد!دنمنجميمالاق

لل!كرل!اسوالمحريميااسي!ا*"اباثا!ثالموتمرفسيكوئهواذنمنللمزيد!!شا؟و!هوتمثلقضاياهتحسصىالىلتدعوهبالل!وف

اث!ل!ستوحونالذينالكتاببينوالتضامنفدموا!ةالتحررسبيلفي!لممهـلىثورةوف،دلحىانتفاضااو،والرخاء،واللطمأبلآالامن

والقومياللعنصرياًلتمييزأشكالمناهضةويتبنونالل!لياانيلأالاف

الثقافة.ميادينلمجطالاستعماريالضغلغلوأشكالوالاخ!اعي.زد!علىو.أمردا

.،اصحافةواا)ث!مافةرجالنحن،علينايجببل،النيحقهنامن

وقوصاتهتهومناقئنهلمبابحاثه،المؤتمراعمالانمنثقهعلىونحنفيأةرادهيلتهسالذياثمبالىالبناءةاللكلم"لنبلغنتماونان

نهـقلا/،مناؤث!قي،اللبنانيمةا)"محافةمنالكافيبالاهتمامستحظى.يريدونالذيالنحوءلىمورهم2زصريفيعينهـمحلىماوالادبالفكر

.بناءةموضوعي!ةاخواني

الاخم!،للاجمابهاس!تعحدادعلىونحن،الاخوانأيهالكنع!كرالاؤريقييى-ناالمكت،باًلؤالتالم؟تمرانبممووراأءكم.ننقلانعا

ا!يصاحه.تودونماكلىعلى،ا!سهباعبالاستاذوسيثأدك،العقادماذار.3الىأ5منبيروتفيسي!نعقدوالاهيويين

***مملأث!عةالىعددهم"لرتفعقددولةسمبعمينزهاءمنومفكوونأدباءفيمه

منها،المؤتمرحولالاسصئاةمنعددادلكبعل!الهصحفيونطرخوقدواهيركااودوبامنالادباءكباربعضالمؤتصحضورالىدجمماوفد."هـعو

اجلمناهانفهـافيوافويرقيااسيالثهوباأيدواانلل!س!قممن
!؟ت!ربمار،اشباعبمالا!المج!أجابالمؤتمرهذاصفةحولسؤال

الاراءجميع4حوأ.!اللذيالملترمالادبولكن،وحوهراأصلاثهافي.واكطورالتحرز

الادبي.تمهرالم!ه!اانعقادأهمية،الاخواقايرها،تقدوونان!موها

لمم!جتمغ!كوزا-!م!بطلح!ميجدسايا"يةعةويالج!كصيهللكا(لاستعما،غفولص!عموبحوحسةىطرحر.المنفضحمةوالثقمافةالحرللفكرمحنواناداثماكاناللذيلبنانفيالكمير

أر!موالخارجالداخلفي،وصداهتأثرهلهسيكونأدببممهرجاناًنه

منوالمسؤولينموقفعلىشنيانالاهنايسعناولا.سواءح!دعلى

اللذينءالادباصولسؤالءلىيسادرور!لا)دكتوروأجابنهةزون!ن.لان!احهاكسهيلات.منممثيرو.لقدإح،أرضئا!لىانعقاده

ال*ه(بجميعالىستوجهايدمحوةانؤقال،ا؟تمواحفهورالىل!!عونواؤريقياالسياادباءا،بومنعدداطراًنينابينننتهاهدأنفيريبولا

والصحف.الشخصيا!بريدبوا!طةاس"خناءداونلبنانفيوالادباءآدالط4حقظةماحولهامةموضولحاتفياا؟تمرمفرطىمنيت!دثون

ف!لللمؤتمردوليةتحضيريةلجنةبيروتفيوست!نعقدهذاومناه!ء--قىايتحررقضايامننحهلمعبرتفيماانتصاراتمنبلادهم

الاقل.علىبأ-وعانقادهسيسع!دونالمبنانيينالادباءانونعتقد.اشكالهبقافةالاستعمار
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كلىعلىغوضنويسررلىورل"عخ!ألعرضعلىيفلبدلانونكن!

"لمتللهوادقيبمعل!اطلاعليهدلحىمبمنهضريطل!"افسح!لىعوضانوي!مىوب!األط!اضاناعدىانصىاطايريؤ!ضر!حصبمكل!لأبي-

ودمعهمواحدةالعرةالىينتمونالذيرن"لأكرادالىالم!طوفيالمعميماقا.ءرةافي"الاداب))لمراسلة

تاريخاـوتعنقاءا)فينفسهفوانهمع،الامعاروأستيراد!تعصببا...اضا-صةيث!برعا!ابلم

محدمعىيدلمصهؤلاءلينانقارحالصراعصوركد(م!،ح!ن
،،*.

.نعص!،!---
المتمهرهذااكءدةانعربيةالىجممهوريهفيوالفنيةالادبيةألاحداث

وقد.غيرهالأدبيللوسطحديثولاالكتابهذاعدورو!ذوراللدكتاجتمعفبرآيرمنء،مسوالمالرأبع!في.وتو!ءتمخضحاقدبي

ال!أيريدمرجعكانوربمأ،ومعارضينمؤيدينالىفيهالأراءالقس!تالط!فبرصنالمهض!انبلالللتقافةألوزراءرنبص!زإنبءكاشةئروت

هـننهم!ثخصبال!ب..لنقدالمنصديرن"سهنشفا!لى40ا!ارضاوءفالسادسوفي.ا!صربيااقلأتاب.مشآ-دل4اناكمضواءتسوار"رجمة

"ذااوجهـةاالت!مةويدمعنغسهءنيداتعدليؤانبرى،41ئةعةولمرأءءأز.ؤديسهـ:رشالربرررهـر"نالمفر،ضلان"دد!ألعدمبعيدملاص

قيكلم.وتم-بهانىقدثاناذة:بالكلمةي!لبو.لاللالممقد،نانااللقاوورةآنعندضلا،المنهسمانعامفياعلمب!ة،وا،اللفنبةالادبىة!ل!ركة

فومواففثريةتياراتلمتاىافماطاالألشبوأدلمرااوراتوابطالعطتولمقد.بودوألىدووسىمونور"،رزربولجأنزلمارةبا!مام.ننشطر

لىاللردنصدو!اذيناافز!قوقي.ف!أءن!قوابر"ماعهفى!ببةعوض"ش)الوةور3الددابءناتقفيناافة،رتحويىءدىألاحداتهذه

الممؤفط.وخموص"شخضفي"!"قيررادا."يدةحاللجالمجاورات)).دنأبوهو،الكثيرةالردودالليهصوبتالذي

الايمسعنالالمحاتا،ال"ظتهفهالن!دبعضعلىخدقاذلضن2بالمذأوومنوغير!هـا.والن!قدميةالرجمببةالىىالل!بىالرجلد!.لياو

الحاني.معنازوةنويس!وراونتصويرلاز!را!،بجازبو!و!ء9لولهنام!.-يفةمسرحيةنقاطجانبالىهذأ.صوبللمن،الفوية

ارض!،ءىمصرالجزتهو!غيرنهمارلىانيصدلىمنصطلهنولملا.!اكوهـلممة

الفكريةان!!ةعلىوعريقةاءعيلة-ردةبرهـونتمقدواجضماي،لىياسياالادبدضايا)1ببدلىانعربيالمرز،بلدوةاجتمأعاحلظواذأ

السيركهذاالىأنضهتقدازهانفنلمولا.ونصففرنمنانترفالديم!"اد-لبمارجل41دنبل))عوضلويرسلنابمعؤتصدزا"والادباء

هذهلكصلبون،!ويرهانه.والتصبلفهلوةقياللعابهعلبنايعرضالذيدرجط!لحفم!ع-ىت!نوهبلأدبا!ص!خليندلمعاتحوار!ب"ارؤأى

ينقم!م.منساوكسلكورإكونتده51حصيقةفلآبمور-وافنكرءت.الاعلاموانص!!من،مالاعلام،صمبهمو"ظ

على،وا،ؤدونهنهمآلهاخفون،انعتابهدانقادثلاجمكلوكدانيتحاشىكانوتلاش..يراهلمامضمجتهفي"لدالرانعطريالصراع

فيء!رتألىنيءوضلويسللدكتورالعذبةالفكاهيةالروحتأيدوا-04الؤةاعوصفأما،افنعة!!م!صنعجهارا!ؤلاءاع!بنميي!نظر

اهـذبمرالمرأةءن"لمم!عبختهو!لىأفصقاء5)مو(بعتهعالبدراتمد)الكت،بشخ!بتواوضحء.الادب!ؤلاءفيالرءزيعوضير!ى19رايو6ؤ

.الطجذابواسلوبهثقاؤنهبوضوحاظهرابنالفهلوىألايدلوجبم،بالرمذركالشهيرالجوبراالربقعلي!م

فياليهذهب!بعضى3ع!ضنويساندذوومعلشنفوورعنتخلفالذيم!افناسعوالمعا!العرو،ب!بقال،سيرلوهـءأبنطكوف

علىينكرانيسنطيعلاأحداانعير،ألأشحاصدبعضفتطنقي-بطارانهالمعلمؤنأعاخنآرأولنفسهالمؤلفواحنجز.ارر*نبحلاماللحضور

يملاونءهنالعثبوينفيلشحص!5را:"ف!انهفيشج،تمهالرجل!تااللذ!نالاجأنباللخ!راءبعضهـ!رةالىاحتاجللماوثان.أللعانتر

يعملون"منادلثيرينوؤبم،بآلسموموالثقافيوالادبيالفنبمالوسطانبعدايىهااعادهمثمبلادهممناومبور!م!منبهمجاء4رالملمؤيدون

خلاؤا.مفيداعملا.برايه!يدلوا

إفين))بماشه-الكطنمابوصفعترمامصب،خليلحيمفتالاطن!اذوكانألذيالمموضوع،جاحتبدؤ"دورهأ!طن؟ديالامتمةانحطنطوءمدما

الفكريالصراعاصنداممناصابهأللصدلىضيق4التقاتو(اسعرجلخلالو!انه"المراةقضة"فناع41فآخظرحولهالمحاوراتة!ور

المرحلةهذهيلخصانداراد.الادتثأمالمتوترة(الأعصابنهتتركلاجرحنط،راواؤلال-ديثهالمرآةهل:نيثبت،مختلفهمعاتمجنوفيالعصور

فيب!!ه!ماليعنهارشيءللؤ!يهايهتزواقنيدةبأنحرالزاخرةالانقلابيةلموطش-وعموازابوضوعهذاانبءنبارالمقديمةانعصورفيالراةمن

لويسيءا!-وفورتلخيصوتلن.ب*قرأنين:خي!ويست!قو-نهاران.لمثلالتيمشخصياتهمواقفعليهتنعدسانالممهـنومن،!وانةنالفةر

اللفكرلم"حيالنايصورهببزيروجاءواخةت،قتفه!الىتحولالففرة!ذهبوجهعقيمةلويسلدقىورلاهايرلهحروهيمصرفيوالفن!الادبحركة

وفقدتاللقاصيلتحنهتضخمتمحدودركنالىانتهتضوءنقطةكأنهاليمينانتهازفييمثلؤطبةد!يقينلزانف-دلاهماؤظبينبينندور،عام

.(كاللبك!اءضحكايتميرمسخالىالحقيقيةملامحهاحلفف-الاؤنهازيةبجامع-و.بينهماايى-طارانتهازيةيمثلوالاخر

المعلمو!ا!علمراسحالاي!نصادقصيمهؤلاءوهؤلاءوبينمدنس

اروروبوفواترلممهـارانتفارفي.العا!ض

محاوراتسيعالىآلمقدمةبعداتلاننابعوضيسلواتدلتورقسم

سيمونورفي!قنهسارزربولجاناذتظارفيجميعاأاتعربالمفكرونحهبفلمح-والكلابالمططؤردوس-المراةفي-اللذهذيالمصرفي)

!فلمتلؤششهمالااننظارهمافيهمو.آللعصرمفكريألمعدوروؤوار.(هـثختامها-الذ!بيةافروديت-ونتركاهموحمورابي

ؤولتهما!بيقولاينتظرونهماولكنهـم،والمسرحيةوالروائهةالنقدقياءمالل!مااللضوء.لملمقياتنيالمساجلاتلىالأواتنتلاثالمحاو/راتعلىغلبوقد

يعرفونانهم.ؤلسظينقضيةفي،صلهايؤرؤ:،االنيالقضاياأهمفيوالسهـياسيةاللفكريةوالمواؤففالاتجاهاتلممطليا!فكريةاررهادبعلى

عقمبعدوالمساواةوالاخاءالحريةشعاراتتبمنىسارتربولجانانفقدالطقائها،وءدمالافكارهذهبينالىشبآينقنلاحط.مصرؤلميالرا!ئة

اللقرنمآساةكا!لهعلىيحملانه.البرجوازيةيدفيا!قيمهذهء:!ماالخارجينوءموراليسارانتهازيرةمقابلازيمينانتهازيةصور

دضالقوينضاللهللهيعرؤونواللعرب.ؤض،ياهيطتبنىبأنتجاههملهزما.باللدنسبلؤاتكمابالنزاهةلا

ؤق!.والاميركيالفرنسيالاستعمارينوبخاصةمكانكلفيالاستعمارالعانترالمعلممناللفكر"موسىع!غلبتؤفدالثانيال!سه!اما

اًلصينية،الهندفيالمستعمرونشنهااقيالاسنعماريةالحربهاجمفياموالاثارالانمنروبولوجيافيسواءاللعلماءمناسصدعاهموممن

التيالاصواتاوائلمنسارترصوتوكان.الكوبيةالثورةعنودافعالقديرمةالحضاراتجميعفيالمرآةوضع!تعرضا،الابوالتاريخ

السريالجيشىمنظ!ةللغض"بعرضهءما(.للجزائرالحرية)موخت.للشكمجا،تدعلاالتيأقبالوثاوالحديثةمنها
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،صحهجتصورثنائيةعلاقةانهاعلىالي،وديةالمسألةتصورانومعومسالحدةبتابرهبىقامقد2و،مسكنهفونساغت.،لهحاولثاتياًلفافنتجمة

الس-كولوجيالمجالعاى.لقتصرلاالقضيةلان.ومبتورنأقصتصور؟هوت!-رؤ!3،نتو(جاتن-ون)اللقرن!ميالفيلسوفسطالتيالمنظمة

تاريخيسة،جدورالهاان.وآحروردبينثقافي4االمستويأوفقطاءربالاستعماريرةاوقفهدفهاقانأ)"كما"جانمصونخلإباشطكة"سمبا

سارير.اليهاينتبهانبدلاكانواجتماعيةاقتصاديةوأسباباافرنس"بئاانجنودتحرضكانتو،باستقلاللهاوالاعترافالىجزائرفي

ممى3مارعند(اليهـوديةلةالم!)اننجد/بالذاتاللنقطةهذهومنالتعاونالى!دتكما،مماريةالاتاتحربتلكلافيالاثراكءدمعلى

منمجموعةليسالانسانانيرى"سارلرفنيفا.نظراآثقبجاءق.والادبب"المابىبرةالمساورأتب!ؤةوممصاالجزالريةالتحريرجيهةمع

معينة،ظروفؤ--ييوجدكاننو!كنه،اوروثةاا)صفاتا!واللغرائزاكهردصلمقميظق))باسمعرفنابرب-ظهـةالمنهذهآص-!رتوقد

هذهيعطياللذيوهواعانيماتهقعددأوتخلمقالىهـباطروفوهذهمقمفه،!فيوفناقاوكازرامفثراموعشرونوواحدمئةوفعه"انوالعصب

4اتىيرء،ركس!ان،"وآخرظرفينفيت(رلاف!ا!أاللظروف.ساغانوؤزانسوازمورياكوفرانسوابوؤوارلونوسي!سارتربولجان

الدينسر!ننبحتبل.دينهفياليهوديسرءننبحتآلايجب"الفزنمصياللبريطانياللعدوانآثنأءموقفهشعبنالهينسىولن

العمليةهلمح!المهانها؟للميهوديةاللدنيويالاساسهوما.الي!وديفيذ"بتفرنسصاان".عوقهءهاجماقالعندما،عصرلحلىالا!رائيلي

الماجرةمن!حرراًذاالحاضر!ا!ظامولذللك.اشضصطاواففعةارنت!عبليستقظ"أنؤررتاللذيالنت!حب!ذا.شعباوتقظقناةتنقذ

يحررانماالجملمبةالوافعيةالي!وديةمنتحرراذاليوبارتاوالمالرب-!ايحؤرونفا-س."نفس!الفرنسيافعباهـووازماالمصري

."كذللكنفم!حه"لاهصلاموصجمهنئرفهمنكلها!ةرفيافمبيجردأنؤرنسطلحكومة

نوافقلاالانوللقننا،اليهوداضطهادنقرلاالعربنحنكنالقد."اكءررةاث.توبال"لىوصداقضه

اللاجئينة!ابعلىاسراًئيلهبمدي!نيةدولةاقامةعلىومساهـ-دةالبهـنثورةقضيةأحاديثهأحدفيسارترعالجوقد

هـذهفيرأيهابداءءن6(91!ة!ز!ت!رسارترانيةالقةهذهبجازبأيضاوقوووو،أكد.للهاالمتحدةالعربية،وريةالجم

ه"ءونية،اللهوبينلله!ودبينايخ!ونالذين!؟لاءمعقيفقلاانه.المشكلة:بقوله

مضاعفاتلانء.الايامهذهواضحشيءعنيجليآنلهآنصصء"و،*نباكثرالى!نيةللثورةبمساندتهاساهمتقدمصرانرايياوفي"

واجتماعيا.سياسياتتفاقمالمزعومةالدولةهذهأفاءاللحرباللفرنسعيةحكومت:اورلالاشتراكيةالحكوماتذاتالبلادمن

الصمت.هذاعنللخروجلهتعيرآوللليستدعوتناانوالحقيقة.ذاكوقتامكانياتناأوارإدتاعليهكانتعماالنظربغضالاسبانية

با)تعصباالعربوءمفضدفوقف.منهللخروجنفسههوسعىقدلانههـنالثوريةاللوجهةمنأصالةوأثمدحسمااكثر"صرموقفجاءللقد

وقد."وعدلحقطلابهمبلمتعصبينوروااللعربان":قائلا.-"الاسبانيةالحرباثناءبلوميىونحكومةموقف

اللقضيةحولالعربالمثقفهنمعحوارايقيمأنالرأي!ذالاستكمالقررأنا"كت،بهافيدوبوفوارشىهونبفوليستانسوناالعربان

الازمفة)مجلةمنخاصعدداصدارعاىالاتفاقوتمالفكلممطينيةالقمىطنطينيةالىبعيدةاسفارايساقرانقيملكان:""،ةوا!حبوهـارتر

الفلسمطبنية.اللقضهةعن(الحديمثةفيالمنبوذونيبقىلاحتىاًلعاتمصولوقيجول،اًلمراًفىءعمالقيؤاخي

كأفهي،الصددبدازيار.نهفي،العربالمثقفينفمهمةوللذلك."عليهغرباءاللجديدةالارضصي،دوآ/وآيوسجبلكهنظأوأال،ند

.وافنقدمللحريةومعادقي،متعصبةرجعيةماديةاستعكحركةالصهيونيةنعرففنحن.غزةفياللفلطمطينبينالللاجئينيزورأننرجوفاننااطوللذل

اليسارجعلتاوروبافياليهودضدهتلربهاقامالتيالمذابحانأالسيارر*كالومومبافكر)كنابآفريقيافيللمضطهدينأفردقدانه

فيلشؤكدالصهيونيةاللدممايةجاءتثم.اليهودعلىيعطفالاوروبيمساعدةواجبالاسننقلالالى-و!لمتالتياللدولعلى":فيهقالاللذي

.يهودلانهبماليهوديعالونالعربانالاوروبيالليسارهذااذهانوانتساعم!ا،تأثيركلمنذخلمىأنعلىممستعندةتزاللااتياالبلاد

اللع!(مالرأيأمأمالصهيونيةحقيقةفضجان،اليقينيوالامرا!حضورعنتأخرهسرهـوهذاكان-وربما."انوسائلبكلذللكءلى

القومفكريها!امالرآيهذاكسبالىسيؤديأور/وبافياليساريمشغولففو،والعشريناللخامسالىاث"رهذامنالرابعفيعندنا

ضىدتحريرالا-قضيةجوهرهافيليستلانهافلسطينقضيةجانبالرئيسلمحاكمةراسلبرترانداليهادعاانتبماليةالماللمحكمةبالتحضير

.اررعوبمنشعبلحقمشروعغيرواغتصاباسنعماريعدوان.فيضضامفيالاميركيةا!قواتلرلكبهاالتك!الحربجرائمءنجونسون

ط!رحمحاولةهي،سارترمثللمفكربالنسبةاللهامةوالقضية،عالدفلجنةؤرأسا،اضيءارس22فيانهاوررباينسىلمولن

المناقضةعلىتعتمدجديدةبلغةبريالاوروالعقلءلىالفلسطهئي!ةاللقضهةواعرنتباريسفياخ-راأنشئتاننيالايرانهيناالسياسيينالمصقل!ينعن

هذهف-مبوالانسمانيةواللقانونيةاللعلميةالجوانبلموايضاحوالمعلوماتصالرجعالثصاهخكمضدايرانفيالمعارضةزعماءمعتضا"نهااللجشة

ا!ه"ية..للاستعمارالوالي

وفنانيقأدباء،المفكرينمعالم؟تمراتبعقددائمايناديسارترانفيبالتحقيقنادىاللذيالغربيالمفكرانهذاكرتناعنيغيبوهل

فقدول،ذا.العالمانحاءجميعفيالمثقلإنبيناتصالواقامة،ونقادامفكربذللكيناديآنقبلبرركةبنالمغربيا)سياسيمقتلقضية

علىالتعرف،تشتهد!ماضمن،تسهدفللقاهـرةزيارتهبانصرح؟تذرسش

معهبم.لتحدثواالمصربنالمثقفينالاعصرهقضايامنقضيةيفوتلاسارترنجداننايطمشئاماان

ورفيقتحههوزيارته.نستنفدانرأينافيذلكمعيجبلاولكنفحض-ى.واللجوعىالمعذبينمعمتضامناموقفا،موقفامنهالهويتخد

كلهاتندرأنيجببلوالفنالادبفيالجانبيةالموضوماتمناقثمةفيالىموقفيان":فالحيثموففالهنجدنوبلجائزةرفضعندما

للسهلمسة.في،تجاههاءلمتزماوحديأنايجطنيفنزويلافيالمقاومةحركةجانب

ارر-!يءان)):عنهاهوقالا)تياللكبيرةاللفبلسوفةزفيقتهأماالحركةهذهمعنوبلجائزةعلىالحائزسارفىبولجانتعاطفانحين

كثيراتعبالا!هي.السياسةهوعليهمقزجباننحفللاالذيالوحير."منحتهاالتيثةاللهبتمثلاتيانوبلجائزةخلفهيجر

(.)مطبخالسياسةتدخلانتحبلاولكنها،تما"اتهملهالاكانتوانبها،ا!للأجئي-نمنعكلةفيبرأيهلليدبرسالىلراننظادفينحنواذ

موقفهطايعرفونفاللعرب.قضيتناسهمونتهمللاأنناملونحنؤحه!+ةدرا!لهان.بج(نبهاونعرفعنهالمطمئنةالمواقفهدهكلنعرفط

هـذاظهروقد.الفرنسيينالمسضعمريرنضدالجزائرثورةجانبالىفييروفقللمانهونثقنعرفنحن.!و6(91سة(اليهوديةالمنطلة)

بوبانضاجميلةللكت،بمقدمتهاوفي،"الاشياءقوة"منالتانيالمجلدفياللذيايوالنازيةاليهودهمل!قضيةاطرفيانتصورلانهالدراسةءـذ.

الفرنسهية.المحاميلأ.حليميجبزيلكتبتهالذي.ه-وديواالللساميقيالمعاديأو.الاضطهادف!ينزلواللذييضطهد
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انتاجوللدأنذلكفتيجعةمنوكان.معاافتقدتهمافقدالادبيةااالطمعبلداحفنفا،الت

الؤبة.فيموسسبها

جورج،ادكوسرينمي!ه)وهممالمؤسسينبعصطسكنهوالديرهـ،ءفئالقاهرةجامعةفيالكبرى2الاحتفالاتقاعةتضهدت

كانمنومن!م(فلوراكوشمارل،مارتأنهنري،جيتإزاللبير،ديهامل-!ةبمناسبوالعلماءالعلملتكريمضخممافهـرجانافبرايرمنالسادهـس

روءلمنجولبهنادىال!ياللكلإ"مذووبذلكونوا3وفد.قزوجاالجصالربسالاحتفالحضر.للعلمعشرا!ثانيباللعيى!الاحتفال

!ف"حرةحياةفي!ايرعشمواآنبعملهميريدونجماعةهجردوهو)عارفالرحمن!داتمعرافيالرنيساللقبيوالعربيوض!مهالناصرعبد

كديها؟لل.اخلاقيلرجليرقللممذهبوهو(اجتماعيةقيودكلمن.لهالمرافقوالوفد

هسحذافي،بوكان.شهراعشراربعةبعداتج!يةحلفيسبباوكانقصيىدةالتقديريةالدولةبجائزةافائزاراميأحمدالنتماعر(لقى

الادبية!ج!يتنااضرارسببهوالمذهب:فيهاقالاللفائزينعن

الخادجيالمف!ل!شسالجمعيت!ن!،بتبينالاحاطةجامعكأنوربماال-صانعقودفيالدروافظمالمعانيباهراتشعريا!-صأت

بقدر،جمعينهـم!4المقاملا!زل!!م،كلاشخجارفياك!لأيظوألاصسانبالفضلجيديطوقال!ذبم!جي!دبهنزهـنثم

فيالادبلمطويرحم!مبمتضيمابماعنالحر"-يئاتس!بهبئمحالمولةءـو!االلفن!انم!،نةوجلتالمنبكفعزع!!هفيءشت

.فىلثفياتجمعيصطبجاحتطبعباصنفوان،ءمرد،5،والاقنس!،نبر-مالفارةأطا*--تح!اهفبموتبرعرعت

يجدها3ارنيلدبصجمعيةمؤلس!ممهوو!عهاالض!الوثيقةيقرافرونوالألحانالنمتب-!شجيفرددتمربطهؤص!وتؤنمت

ؤحيا،!هءةفيمةازهاكما،المعاصرا،لبمن!رةأدب"4صرأ"خلفب!ى-،المماد.ثلمهعارؤ!-منالرءجدالرئيسالقىذلكوعقب

اضمعراءاكلنحوعط!عندئذأظهرواالذيرنالمؤصص:بئلهـؤلأءؤ!هنا.العربيةالامةفيا!لومبعصر

!هوبين.فو!لاحوايئالدوا*ص،بمه،ىعنك!،.نحدثكامةاثناصرلمحبدجمالالرب!ا!سبوالقى

كهةطبجدديو،مل!جورج"الأدبعندفاع"أ*ة،ب،القارىء:المجتمعفياًلعلمالتزام

،ل!سءقرحاباكفصيلالادبءضكلاتالج!يةهذهآعفاءاص!.تاولالوعيفاندلجميعالعأمجعلقدضالامتالواء!يخغهألاكاناذا"

-ر!أ.تس!هءلىحمرص!آأ!كطللأفةبذللك!مخلص،"ن.ا!حلولارقىمابالوصولىأيقلمصتمعاتعلمبجعلذتكيسعتضحآنبدلالهاالنضالي

ؤ-ها:يقول(لرابليهاقصصدةوهيج!"هممدصلىعلىانورمضاهليسا!كرمالعلمانأفورأ،لىوآؤول.فىمالمكالعلمالى

والسمعةالرحبعلىادخلوا.ادخلواهصاالجامه-صاتفيأهاكه!م-يتركوااوت1اثمحار!رديدافعلماءالىنطلمب

وحعنافىوىتجدواادخلمواسمقطنالووذلن.الى*ؤما؟علمهوذللكليس.اتخ!بلاللقاءوالمعامل

اتالإاطااللذيوالاثمارخطمنيقبم.العلملانتزاماتحقيقيىالم!.نص!رفي!،دجةطفوا"يصبجفيه

الكا.لمفسمماللكاذببألمصوبهلا-مال.قي-عالذيلمم1(5هوالاوطانمنوطنايم!فيالمكزماللعا!

.للعضوليمانالاهنالضدعمأدخلواءلىقاددوأنهيعانيهاوانه!هايصبئيآنهذلالأو"عضى.الوءفيهذا

علي!ها:مكتوبأخرىلالمحتةجوارهـ،الىوكبةخدمضها

اكثرءةونأصلهاتدخاوالاهنا)اص!ابه!مكلعلىالأولالسؤأل-*ون!انذبم!*العلمباضصار5!

.(ال!،فىالقرودأيها."آعطي!نا.كمهوبرفهالذيم!الس!ؤاليكوناانما،آخذناكمهو

جوانزءلىحاصوناعضائهاا!بانفرغم،الادبيةجمصضااماتاكدتضر،رنهأنبعدالعلمعلىأنسحبفدالاءشاميفونوبذللك

سبي!لىفي)قصةتكملةءنرئب"هاف!ميحمنالرءجمد-الدولةمن.ا!فكرفي

فبمطالبازالماوهوالناصرعبدجمالالرئيسبدأهاافني(لحريةلوالاداباففنونفيواللتصجيعيةالنمديريةاللدولهجوائزوكانت

وءهاو!كأرشيدءلىالاكليزيةالحملةءنواهيايتانور"الرحلةبلىاية:يليكصا

عنالتشبميةالدولةجائزةعلىزكيكمال،.أحمدلهارشيدأهالي.داميأحهد،ذالاسف،فوريم!حسبثالد؟"ور.:التقديرية

سهفسيرة)قى،بهاعصادةءنخورشيدفاروق،(المضزابن)قىابه4طىمحمودعليمؤلفههنالمعدأوىلنولىالاستاذ:التض!مية

علىاغضورعببصلاحوهوسنا51ءفرهمحصلواخيرا،(يزن!ذيابنء4!رحيعنا!صصورعبدصلاحاشاءراالاسنتاذ.(والانص،نالشاعر)

هـصدلا؟لكلهاوهذه"اثحلاجولآساة"ءنادننمىجيعيةالدوأ(ةجائزةسليسطان)ممرحيتهعنفرجلفريد3الاستاذ.(الحلاجاةمأس)7

ع!هايظهـروالمانهمالا.المياديئزره5فيبئفوقومتتنهدأنالمفروصر.(الحلببم

اف!واتبعضالااللهم.بأ"ليبشروقالذيناللشمباقالادباءنحو

و!اليالف،نللشعراءالصبورعبدص!لاحيقيمهاالتبىالشمعريةا!مهبوووعميدالادل!بةالمجم!ة

يعقدهـ،التيالندواتهض،كثم.للاذاعةالثانيالبرنامجفياستاجهم

للقصاصبق.القطالقادرعبمداللدكت!ر،التمثجي!قىالدولةجأبمزةالصبورغندصلاحيرننم!لمن3و!ل

اللادكط"حقيقىق!يادةتمثلولا،جداضيقةمرلاولانظهذهوللكنزكيكمالأح!د.الشاعرينمعأنشأهااكوالادبيةجمعي!بهاحضفت

بعد،ألادجم!دورهميستوعبوالمالج!يةووهأعفاءلانا،!الادباءفهـمبمالرحمنواعبدخورنت!يدف!اروفىوالاستاذيناس!مابلا!دينومز

نامنبدلا،الصاديةالحياةوركلاتلاستحواذفريرمممةأنفسهمق!تركوا،اللقطالقادرعبدالدكاترةذللكبعداليهم،انصم،أعوامعشرةمنذ

.الامامالىالادبيمةبا!حركةينطلقواويجتازوهـ،.طاهربهاءوالاستنآذ،مكاويا!غفاروعثد،بكلادوشكري

الجمعهبفأعضاءعلقهاالض!/رابليهعليقصيدةتنطبقلاوبذلكأنغيو.منيربطآن،بالقاهوةالاربيةالج!ي!يدخللمنبردولا

ووول؟الذيالاصليراجؤءاينلضقمأبقدر،الانلإ،ق"نمامبابهمعلىالاولىهصاكانمع،(كرتيدير)وجمعيةالجمكه"هذهبيئا!سببيدرك

اننؤضنونأيهاتدخوالأهئا)الوب!ونكان!ف-د.ا"بجمعيتينهاقينبيىكبيرةاختلالىأوجه

(العتا!ا!قرودأيهاواليعرضوالمصورونموشقاهمفيها!يعزفواكرنيلديرج!عمةيق!أهـون

ا!حرالنئمعرروادمنيعتبرورالادبيةالج!معي!ةء؟س!سيمنفث!لاثةاما،و"!لاتممثملونيئش!هثصرهمليسمعواوالشعراءلوحاتهم

صللاحاللدينثم،اسماعيلا)رينوص،زكيكمالأحمدوهم،بلادنافي.اللكتابفيئفسهال!ءجنتف!قدالادبيلآالجمعية

.العنبورعبداللجمعيةما2،المئشرودادامطبعةأنشأتكربلديرجمعية
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هوحقااللشعران"من!ترجمتهافيمشقةوجذانهوقاذ(دينالافنبعضمولللاحتفا!الامسيةتلكفيالادبيةاللجمعيةاجتماعكانوقد

أساتذةانذكرفقدذلكومع."الترجمةفييتركاللذيالشبمءذلكتكهموقد.التشجيعيةالدولةجائزةعلىقلتكماالصبورعبدصلاح

يبقيالجيدالآصيلالشعرانوقالوا،بهااعجبوافوللبرايتجامعةانىعريا!تماديخفاوضح،الجمعيةباسمخورشيدفادوفىالاسناذ

الترجمة.بعدنئ4يءش"الاداب"مجلةلاحننضى(نتآريخاكلامهفجاء،انصبورعبدلصلاح

المسرحيةتجربتهءنصلاحفتكلمللكلامبهالمحتفىالمحمنفلونودعا،نهاباحة،الحرل!شعرصادقةصورةنحتتيوالت،ادحديثللشعر

للشعرتطورافمهاالشعرتطوريكونأنالحلاج7فيأحاوللم":فقالالسيابشاكربدر:اللعربيالعالمأرجاءكلمنشعرائهمنباقة

وأباظةشوفيقراًتناط3،انكاراهـ-ذاورس.اللعرجمطالممرحي،دفقمنفينينؤار،العراق+منا!لالئكةونازكارن،ممرالوهابوءبد

المنابعالىأذهبأنحاوللت.نفسيتأصهـلفيراغبوتكنيالشرقاويوالفوبةفياثعريوللدوهكذا.ا!قاهرةمناتص:وركلبدصلاحثم

دينهامناكرلليونانالحلاجورينلذللك.الكلاسيكيللشعرالاصيلة:اللبياتيقولويض!قق.دائما

شكسمنيرومسرحاللعشرينالقرننثرعنالشبمءبعضأعلمفآنا.للعربيعودلاللمنبعالنهر)

يقدمعئدماا!كلاسميبرالمسرحأحنرموكنئي.شخصياتهوتعهـمواقف(.السدوديكتسصحغربتهفيادئر

اثخإاتمرسومةلنايركزانه.المسرحيةلىايدخلنا-اواحدخيطالنا

وكل،ذاتيانموابلعضويانموايجيءلافنموها"ئمووعندما.بمنايةأور!ول)و(.للأدي-فيالنالى)التلاثةصلاحاويرندوفقد-وتدت

."س.الممرحعلىوضو!في.نفهاف-ك!النتع!إ"في!دحة.فيالعربة(الحلاجء،ساه)وم!مرحيعه،(يمالمدارهارليا-للأآ)و(لي

.دقعخطنصمعتاتحديثللنبمعربنحنض،نها".الاداب"مجلةان

الاجضماغي،بالمسرحأضيقيجعلنيمماهذاو.فههك!للمسرحهووهذاارجعوؤد.شمرائهبلادداخلينعكسمداهجعل،الثمعرلهذاقوي

فهـييكونقد.العواطفتكنمفالىوأميلالكليةياالقضامئافثمةوابةكتعنال!.،عيلالدينوعززكيكطلأصمدتوقفخورلثرفاروق

ا!يهيعودا!يجباللذيللمسرخالحقيقيالس!يلولكنهاسرافهدااحتضانلعدموللكن،الجامعةفيبالتصريسلانفغا!قمالااثمر

..،-...)*(ل!ما"الاداب"مجلة

الناكى)من.صلاحفيهاتطيرالتياثعرقيالراحلدلكبعدوؤوم

يكتبانجميل:فقال(اكلحلاج*آساة)مسرحيه"الى(بلاديفي

:احديثاصالو(بلادبم!فيانالىا)4شعبىألامعن!هايعبوغنائي!ةؤصيدةاثاعر

تنوبءنيخرجو؟أن(!كمأقول)اللحيآةف!يهايفلسفأنا.اكثروجميل

،(القديرمالفارسآحلام)الثالثالديوانفيكونالمعلملوبالىالمغني

وتم!داودراسةتخطيط!نههمسرحاتكلنانالىالدداماتتنلورثم

فنوصل.شاعرمنذطلبهاانيمكنلاثقافةالىتستندفالدراما،ضخم

الرهـولة،الىاللطفولةمنإلخروجنحظةوهالمسرحي"هذءالىصلاح

ورنسمأاأزنمء!ابالمعاناةنغسهأخذصلاحار..النضجعملهيكالروايةفالمسرحيلآ
وص،جامعلمعملهفجاء،الادبيبال!راثوالعنايةادفىاللصاكعب!رأجلمن

ء.ء%--يرمسرحاللشعريةالمسرحيةانهناتعلنحلاجاان.الدراماواال!م!عربين

شعرااباظهعزيزالىشوفيمنادنرحكانانبعد،ثافياشعرثماولا

هـصلىفي4الغنائيةتغلبالشرؤاويمسرحوان.ثاني!ادراماثماولا

صمصص..ا.صيكوتواأنقنلشصاءانهمهذافيالسببكانورنجما.لدراماا

ق!يماقوالط!سهفي.مرحيين
ص4بدايةقىالمسرحيهذهانمنباللرغمانهخورشيدفاروقوأضالى

مناوراتبشانهاحدثقد.فانه،الشعريةللسرحيةجديدمجالدخول

وكان.واالاداب"فنونالاعلىبالمجلسا!دولةجوائزللجنةكواليسفي

الاداب""مجلةقنشئهاتشجب!كأجالزةعلىرننصصلتمناخرا!الممكنمن

!خذتلحظةاخرفيتيقظلمحجنةالادبياللضميرويكن.انبيروتية

يقليمالادبيضميو!،يثم!رللمالمسرحمؤسسةكانتوانوانه.المرحجائزة

ا)!سيكنب(الحلاج)فان،المسرحيةهذهتمنبلعدمفيبخطئهابمد

!..سمسوحاس!لأنثمما-الدكتوراذابيروتمسارحعلىتمثلأن

ريم!!لهاعبرالفهلم،عيادشكري.الدكقورعلم،النساخرةالمداءباتهذهوبمد

ناالىراجعالمسرصلأ!ذ.نعثراناللحقيقة):موجزةرقتقةكلمةفي

ب،واة.يصقيللاأنعادتهمنوا!جديد.جديدفيهدائماالجيدالعمل

من!زاتعنااللارق!مولالوثائق!وهةح!ية!راسمة"القبولفيا!لالاولالفوزكاناواربط.أ!رايفوزذلكرغموللكن

المتحاللدةالعربيةاللخم،ورييةفيالاتتم!نوأكبة!طتطوذ!.الل!را!جدةمن!هااللحلاجفممنرحية،ايلاحق

-ا!حزائريةاالحمووريةواالئه!وريةاللغربمةوا!مهوريةلبقاليونائيالمرحانالىاثارثم."ا!وجمطاللغناءنحواوجميل

......غناليبشو

أغثية)صلاحلقصيدةالانكلإزيةترجمتهالثويهيالدكتورقرأثم

ل.ق0.3الثمنالادال!داراتمتصور
فهذه،!خ!ي!ةغليرلهمةهرهانندعدتهقدد:؟الاداًب"!لمليق)+"(

بمثفرنا!كلوممط،عه!بهـدةوقحدهائطاب!هأكالللولكلترلىيننهـثرتامدالمجلة

داالسمناتهبقل.الماضيفط
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!وليينظرأحد!افيووالموضوعانئخصية،اليونانية(انتيجونا)فمسرحية.المسرح

للندائي.يجهبكريونقرارمندوىاوتىآبدونيوصيانذيلمهانو؟،نو،معددان

ةالرو،فيغابةفجاءتمكاويسميراللفنانالاعانيهذهو!صن+."المحبم

التيالمومسىدور،فبهادورينباداءأيوبسميحةوقامت،والام!يار*كير*

يعوفاللذياتثرسجممهاأبنولور،تعيشانللتتطيعجسدهاتبيعالتفالمسرحباتعناما.تمثيلهاذتمنىاك!قىالمسرحيعنهذا

حقوقها.لهايستردكيفبينالمقد"تانالمسرحيضانتفاوتتفقد،الف!رهذاباءفعلمثلت

نءبحثا*رضهبطواا!دينالا!ةبىنبمشاجرةالمسرحيةتيدأ.؟،الرداءةالجودة

فيالطيبالانسآنعلىيعثرونطويلوبحثتجوالوبعد،طبانسانةمممرحي-هك!و،!وريةالجممسرحعلىقد!تالجيدةفالمسرحية

وصرا!ااورءيةحوارمن.اذ!حو!ر.الومس"تيشن"!ص-ةمسرحيئالىتوهي،(ستشوارمنامرآة)او"الطيبإنا!ف"

فب-"اللذيوكل.تناقهطمنفيهالذي-بكل.مستحيلعالمكمان-تثناءالال!"مسرحبتهبعد(بريختلبرقولدامسادحناعلىتقدم

لراسمالي.االنظامتدينالمسرحي!ةان-تصجيزمن"اللل!فيطبول"ومسرحيةالجي!بسرحعلىقدمتالتي"والقاءدة

فييقونمالمملهذاانالمعروفومن.المسرحنفسعلىقدمتايتي

نيرهل"البس!للمضفرجينجهدن!الممثلو!ىوفيذغرخرللنالم!سح!بةذف!راًلاللهةيىا.عاذ!ر!ابريئتاعمالبتق!يمبر!ينفيالدوالةاوبرااحتفالوقت

.....ام..ماهـدو.لمنكبيمرعددفيقدمتالتي-المسرحيةهذهفي.لضافرت

الممبرج!.اخراجفيصادقاجهدااردش!امدالاستادبذلوقدوفيمرةءشرةخمسحواليانكلترامنهاو،والاشتراكيةأس!الليةالر

بريختانيرونالذينالمثقفينأوساطفيضجةاثارهذااضاجهولكنالدكأورفترجمها.كث!رةج!ود-وايطالي!السوفي،قباوالاتحادفىف،

يؤدو!-،أني!جببلارهمأدوالممثاونيعينئىألايشترطيمثلءضدماةجا!ءصصلاح"رةلاولبأللفصىأغانيهاوكتب،بدويالرحمنعبد

الاشمثنإء"فيالطري!بهذهبريخت!لوقد.للحادثةن4كمش،هدال!،!رو!عمنخت4برمسرح1.4ي!ةلماضطالم!مجىاشترطتوقد

يىصليتسامحنضن4.ريختانذن.واالثازر"نهؤلاءولكن"واللقماعدة4لانىيضمهايعاكلبطوارنةنعر،وروارجم!الممثلينبصنالرابعالوههكبما

!مهـممه.طريق،ور-بأيالجهالى.المسرحيلم،امملالجم!وربينالالمةيخلق

سلمبيا،نجاحهاكأنافقد"زة،نحلاوة"وهيالثانيةالمرحيةاما:جا!ببنلد!حباللفصحىشعرأولمننموذجاوكقرأ

به،وومنولايجيدهلالموصوعتعرضرشديزشاداللدكأوركاتبهالانالمطرعننفيالماءيبيعمنأنا

فسحب.الفلاحينمفكلاتو!و،المسرحبطريقعرفهبجطوىولايريدمنمنيالماءيموقفمن

مسرحياتهكلحولهتدوروجرايعروواللذياللشسعاتمالىالمسرحيةهدرلاكلو،الليومجهوديضاعت

."السورخارجرحلة،-""الحبللعبة"،"ا!فراسة"الماضياتالبعيدالبئرالىمشواداعشرون

من.الكميرتلقىقدولكنه،النقادمعظم!"خصبذلكاستحقوقدأصيحهئاأقفالانوا

تحرررها!يرأسىالني"المسرح)مجلةصفحاتداخلالثناءمائياشرواهي،

صيثا:صهلو

لاولأالعربىالروائيكبمهاالتيالرائعةالرواًية

ة.7؟ظءهو!ر"بفىصىتماللأا

ط!العر!القراءانتظارطالواًلتي

لافركآنفي

.إر!اطوووألم

نمالشهبرةثبةال!نلا"؟لفكتبماوإخ!اجرأ

!نذ((الاهرام))ججريدةفىفشرهألدىكبببرةضجةاثار/ثلتيا-الروايةمهع

...كتابفيتصدرنالهأيتحفلمسنواتلا

فأ"خرةوطباعةاًنيقاخراًجفياً!ميوم((لمهيلاباداًر))دنشرهأم!

،.ل!..ق75.الثمنحديثا.:أعيحصدر
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قعهبم!جزواائرلمسرللجزحاالنتمعبلامنلىدقاحيثالكللعالممترحاح!ىست!.ليقطهوضعحقيقية-لر.لمج!اا

فيالعرنجيوالمسرحاللفرنسيالمسرحمنشتىللطثيراتوتعرضالكفاحي

المسرحدعاتم"قسنطينرشيد"واسسى.كذ:كالعربيالمشرقاالعاءساجزاؤرياأالم!رح

4وعرؤ.يالجزائرالمسرحابابحقيعتبروهواللحديثالجزائري***

الوضوعاتللجميعتطرقبارعاوممثلاساخرامسرحيامؤلفااللجزانريون

الشعبببغة،واًلتعابييرباللصورإمليئةبلغةالجميعبالتشغلكانتاقييرىجديثااًلمب!شقلةاللدولفيالادبيةاللعمليمةللدراسةابتعرضان

حولتدورموضوءإتهوكانت.ميعاللجويتكلمهايفهمهاالتيماللغاميةمنو-خصائصيهاومم!زاتهابصفاتهاتختلفالتيلضجاربباخرةزا3ا،ها

هـنضغلاالطالالىونظامها!هـتعمادزادوارةبالجزائريالمجتمعامراضهـنلناةتكشفانلمجنهالهاتحليليةدقيقةالبعةدرابئيل.لاحربلد

للامراضكذلنتعرضالوطنيةاللقضكلاياجانبوالى.وابعادهاعمقها،إلاطإرودغم.اءوارثةاوجضار*هاوثقاف!تهاالمستعمرات.نلكماضي

يمثلدائمافكانقسنطينمسرحفيالشعباما.المقنل!الاجتماعية.اًلاملال.الاس-قبلتإهـراتالم!هذهفيهئنجئتا!ذيالعام.ا!قتميادي

طبولكنهاللحيلةواًسعذكيساذجدائما"شخصويمثله2اللخيرالوجهع"ى*مصءمعبكل.خاصةظروفجددتهمنهاكلفيالاجتماعياتنطوران

!ريمشخص4از.الاصدقأءصمىءنويذودمحترمةبصفاتويتمتعمنها!فبلكسل-فيالاجنماجمطالتطور.ومدىمستوىانبل.حدة

-""بر.الاستقلالملبعدمافترةفيالخطورمسيرةحددتبمواملكلهامتعمارالاله

ييذللمنينقادانود،انلهابضمعاندونالوءودمناللكثيريسممعلا،03--.كأ

وجه-فبمدائمايقففانهالفمعيفةامكانياتهوبىغم.السخيةالوعودتلكالادابتاريخ:!يفريدةىنجربةالجزائرفياللعمبية؟الادبيةوتعتبر

وانالمسرخمواضيع.فييجددانف"خطينخلفمينوحاول.إلاعداءاالتطوراتسبقتقدوبتكاملهاالسريعبتطورهاانجها.المعاصرةالقوجمية

الترفيه،هجردمناكثر.يتطلببدأاللذيارجمهورلمتطلباتيسشجيبالجزائرامامتنفتحإزاخرةإابالافاقجبل!ازها.يهاالمعامرةالاجضمابثية

فن!نخلفمنواهم.منهايعاليالتيل3للمثيماحلولايتطلببدأعلىلمهملوانبلابثورةإنتصاراتعلىتحاففللها،انقبضلوفيما

الثازء"العاببةانحربنهايةوعامرت."البالىطرزياا!دينم!جي"،وموضويصةظروفا.183عاممنذاللجزائرولشتفقد..الصمتمراريتها

ةواتجابهضفقد.جديدانجاءذاتجديدةمسرحيةنهضةبوادرالعربيةالمجغمعاتعإثشهاالتيتلكعنتختبفالا!ش!مارظلفيخاصة

باللفةتقدمكانتا!شباب/ءن-جديدةمسرجةفر!.نكوبرن(((!ا)ا!بادةحربقينبالىوالاقننصاديالايسضة!لجانجبقالى.اً!خرى

مستقاةتوموضوعاوطني!ةلموضوعاتتتعرضمسرحياتاللفصنحىلعربيةا-منالنئعبذللكهـحرمانبثبىفرنب!ناعملت،ابينجئحعبضدشنتهاالتي

ك!-اا!شرابعلىالادمانته؟قدلمواضيعاواللقديمالجزائرتماريخمنالمغةالعربيقىواالعربيةالثقافةتحارباخذث.فرن!ععافقد..ولضتثقافبه

اللجزائر.للفرنسةالتعسفيةا!خ-جماتإ.الفرنسيةاومحاولاتالج،لتنتقدتبونامةتاريختمحوانبم!نهافيللكاذهامنهاظناالابسلاميوالدين

كئيرةلاسبابنتيجةالناشىءالمسرحهذانجم.افلانفتىءماولكنابعربيةا،!"!ميةا!!جزائرلثهـقافةيقيضلل!م!ولذلك.طويلةاجيالخثل

ولكنالفرنسيئالسداتوبمسف،اللفصحىاللضةاستخدامهمئهاظروف.فيتتصلاىبهاقيضلوصفيماالرسومالطريقفيتسيراى

دوراو!عيتالوقفسثالجتابوطنيةوصحاقنهالتزايدالجمهورو!بماالثتافةا-نغلقت+وبذللك.ىاللفرنسية-والثقإفةا!دببذخائرطيهعية

تقديممنالمسرص"ةتلفرقمننمماالجزالريالمسرحتىجيعفيهاما؟لاونحن.واقجاهانهامضامينهاحددممانفسهاعيىالاتديةالعربية

مخه!صةكانتوالتبمالعاصمةفيالكبرىالعرضصالاتفيعروضهايستطيعالتاريخذلكمنذلنابقي-الذجماالعريي.ابئ-الادبنقولإنيمكننا

مسرحيةفرقبذلكوتكولإت.اللفرنسيوللجمهورالفرنسيةللفرقف!قلإدبلافبلجزائر.المعاصرالجزائريالادبومضامينا-تجاهاتيحددان

اللدينمحييدرقال!قئفرقةمن!ا:كلها،مموحيالفصلطيلةتعملامببح؟والعدوضدبدللكوتوجهالعدو!لغةتعبيراداةلهايخداخر

((اللجزائريالمسرح"فرؤةيرأس.لانالذيكاتبوممطفىالباتنطرزي!تطوفىولدادب!انه.نفسمهابعدوذللكضدإلم!ركةاسلجة"نء-لم!حا

سرواللهعبدوتعلىاتدهـنومحييقسنطين(تمسرحيجانبوالىالاضتالاتغمرةوهميإلشعبخإضهإبذيإ(رنرإ-لنضبالذئكغمرةفي

واب--نلموليبرمسرصياتي!رضالجزائريالمسرحكانسردور،.ا!خرىاللعاقيا.لقومينةإلادابخلالهعوءن-إبفرنجبسبمإ!دبمعابغنية

ت!ب3:هاكتالت!الجديدةالمسرصيات.اما.ورابليهو!سوفوكليسايجزائرياللشعبحياةوأقعمنومضامينهموضوعاتهيسننمدا.دب

إمعابجته.فيعمقاذرواالموضوبماخضيارفيجرأةاكثرفكانتجشا"ريونتطورلكلواحداطريفايوضحوالتغريرروحربالمقاومةببطولاتيتغنى

اثبااالادبمنثتطورالوناكانبلشفاهياكانالمسرحذللكوللكن.!ا!شتراكيةطريقوهوالمستقبلفي

ن!وذلك.العاطفيةالثورةمراجلمنهرحلةيمثل7كنهوارئصفاههـ،إلمعبروفا،شعبطالمسرحءنلونااللجزائريالشعبعرفلقد

كانكمااالكضابلهايرتعرضللماللصزائرماساةوراءاللحقيقيةا!سبابالادوارمختلفيلعبشخصيقدههلونوهو.العربيالشرقفيعندنجا

.يسمودهالتشا؟ما!شخصذلكويقوم.اللعا(مةالساحاتفيالفنيةابداعاتهيمرضو

ذلمك.الىوماالفارساواللصياداوالمحاربتمثلمشاهدبتمثيل

مسضوىعلى!مسرحياتهناك.كانتالعربيالمسرحذللكجانبالىاللذيناوءرةوالسالمهـرجونالمسرحياللونهذاالىكذلكوينتى

ارحمسعلىتعرضان)هايهيضللمال!رنسيةباللغةكتبتعالفنيخيلل"يشبهاخرلوناالجزالريونعرفكما.اللسحريةالاللعاب،يقدمون

:،القزاؤوزشخصيماتثلاثوابطاله.العرببمالمشرقفيالمعروف"ارظل

حه4!ىسحىه!سي..!ى.-!ى"سنبايئ*لالا"وهناك.القلبطب-للكنهو!ذفى،!ىشخصوهو

رواادبئمردتشحيلابدا3عضدهمنيفتلاواللذيمطلقا7يفارؤهالااللذيوصديقها
.....وافعمنمشقاةاللشعبي.؟المسرحاذللكمواضيع،وكانت.القراقوز

----.سنواتفيالظلخيالمسرحاللفرنسبونحرمولذلكالمحتلةالجزائر

لجدواببورلسوداناللميومعب!دمكبهروروالثبابئمنجرورةمحاولاتنعاصرا.ل!شرينالقرنبدايةوفي.(1813)

مجلة4وكذلك،العربيةالمطبوعاتاحدث،كلاسبنكيمسرحلتكويرنالفرنسيةتلوا/اللثقافةاللذينمنجزالريمثقف

.الادابدارومنشوراتالبيروتيةالاداببالفثسلباءتمثاولات-كلهاوللكنها.اكلمةالهذهالمعروفبالمعش

النظارةمنالحرمانجانبالىماديعونوكلتسجيعكلمنلحبرمانهم

هـ..+!يسسر-سسمهـهىة!م!م..عسىوالسمر..اياتهمروفبههيقدمواانيمكنهماللذينفسهالمسرحومنبل
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تفألجزأئرفيالفردثفهملومحاولةوتشريد"وتعذيبسجنمنالمفرغةوثيا"نيهااللفرنسيةالسلطاتمواف!قةعدماولهاجهة!لصعوباتالجزألر

المسرحيهبطلفيهايدؤرالننالحلقة.نلكاًنها.وتقاليد.ووطنهماضيه.العامةمخاطبةعنبعيدةبذليكفتكونالفرنسيةباللغةتعرضكونها

داميةصرخةوالمسرحية."اللجزالر"السليبةالممزقهوبلاده"لخضر"مواضيعتعاللجمسرحيةكذللكهياللفرنسيةباللغةالجزالريةوالمسرحية

واننفس"!يعرف!انالجزالريللفردد!ةانهاكماللثورةالشصتمحكلوبالعررقي.المعروضةاخهاعنالعرضاسالليبفيهااختلفتوانكفاحية

الجزالر.ووطنهلامتهالعزة!يدوانهاص4ءلىفيعرفمس!واهاحيثمناللعالميةالمسرحياتمضافالىلرتفعمسرحيةو!كمم

ت!وروهي"المحاطةا!ثة"بعنوا!الثلاثيمةفيالاولىوالمسرحيةبت!ايىدمتمالرةمسرحياتاًنها.اللر!عةاًلاستاتيكيةو!مهلالعاليا!ص!

الضغظحلقةداخلههـقطيدورلاالذي"لل!يضر"البطلمماساةلنااث،رومن.الزاضاللفرن!يبالمسرح.ؤأئر!اجانبالىادونانيةالساة

اًكحميوقيودهاتيةاللىماساتهنطا!داخلكذللكيدوربلالاستعمادك!كاتب"المعاعراللجزالريالكاتبهوالمسرحياتمناكلنوعذلهـككتاب

ويحاول.الليهيسعىالذيوالهدفوتصوداتهخيالاتهعليهفرضتهايعتملماحقيقةلناتصوروقصصااشعاراكذللككتبوالذي"يا!ين

لوطنهيعيدوانلنفسهيعودوانالاجدادمعالمعنيبحهـثانلخءضر"!وميثيوس"ولكناليونانيةبالساةجدا!أثرانه.انجزالرفي

ايصراعذلكغمرةوفي.المسمتعمرفناعخلفالممزقةووحدتهصفاتهوطريق.اللظالمالمستممريصارعبلاللقدريصادعلاياسمينكاتب

ال!!ي5!وحدااللثوريهالاتفاهـةانالىيموصلوذاتهظروهـءمعوالمسرحية.السلاححملهوياةنكاتب"للبروميثيوس"!ا!خلاص

في"لخيفر"وووت.فيهايدورال!يارر!يءالوتدالرةمنتنقذءعاشه4اللذيالرهيبالصراعذلكغمرةفيولدتياسي!نكاتبعند

نسر.هيئةعلىويبعثالمسرحيةمنالاولا!جزءنهايةثمالجريحةالجزائر،المناضالةالثائرةالجزائصلمديهوهـيالجزائر

الننالصحفيةمقابلاتهاحدىفيياسينكاتبيقول.المنتصرةاللجزالر

فتدقدح"فهيالثلاثيةمنالثاليالجنرءابميالثانيةوا!رحيةالان!،نان):(ا069لسنةا12ًاللعمد)الجديدالنقدم!جلةلهاجرتها

الفيل!هو!"هواخرعنوانااعطاؤهايمكنساخرةملهاةوهي"اكلصعنارويثداراذاولكن.اللصناعياللقمرالسماءهويكافحالذي

غهسهيكتشسفوملاتتب!هاقياللجمعفامام."الاروادوقانونالمس*!مرضدالنضال،واحدمخرجسوىهنايوجدورالجؤالرماساة

وبالسخرية.باللعبرمليئةدروساالسحابفييعيشاللذيالل!لسولى."والتحررالاستهقلالسبيلفي

يزداثونالاقدمون"فهياثلاثيةمنالاخيرالجزءابم!واثالثة"والارهابالضغطحلقة"بعنوانالمسرحيةياسينكاتبوثلاثية

وامالهالشاعرافكاروتنحولوغموضاعمقاالرموزفيهاوقئداد."قوةانواعمختلفاصيلتعبيريباسلولبا،بالصعورمليءاباسلوبلنا"عرض

الم!الرأه"نجمة)اما.تمييزهاالصعبمنتجعلغامضةرموزالى.كلهاللجزالريالشعبمنهعالىالذيوالنمسفوالارهاباللضغط

الابطالبينالوصلحل!قةانهاا،المفقودللفردوسبلرض!هياللخرافةاهـشطاعتاننيالمعبرةالوحيةالاللفاظانتقاءفيياسينكاتببرعوقد

وبناللوطنخياضءنوالللودالدفاعمعركةفيصرعىوقعواالذينالقا!ىءيدؤعانهبللأالداميا!جزائرولس،ةءتببراعةال!،عتكشفان

المسرصةتلهكوتعتبر.الجزالريةالامةتلكدعائماسسواًاللذينالاجدادوتدور.اللظالمةفرنمصاضدالجزالرمع!لثولىةالمسرجصةاحداثمعدفعا

الجزالر!ةالمسرحيةالادبيةالاعمالواكملاجملمنكؤنهاجانبالىالصجن،دخل،المدرسةانهى:نفسهلثا!امصيرحولكذللكالمسر!ة

مسرحان.العالميالمسرحروائعمنواحدةتعتبر،بالفرلسيةالم!وبةعماريالاتالنظامحلهقةانها.مواطنيمهمنملايينمعوتشردتعلب

يقيضولم.والحريةالنصرمعركةالجزائرمةالمسرحيلآمنيجعلياسين

فيواحدةمرةعرضتبلالجزالرمسارحعلىتعرضانالاسفمعلها.!!

يركتبالتياللغةعلىلهامامسيطربارعمكاتبياسينوكا.نب.توزمى

الم!رةالموججةالالفاظينتقيكيفويعرفواغوارهااسرادهايعرلىبها

زاخسرسلس(واسلوبه.افكارهعنبطلاقةالتعبيرعلىتساعدهوادي

العايقةالافنيةانه،الداميةالصراخةانه،الجميلةوالتعابيرباللصور

الوطنذلكحبانهبل،كلهالجزالريالشعبمعركةانه،اًللحزينةخرثاصدر

الكبير.

مثلاخركنكأبمسرحياتفيكذلكنلاحطهاالاتجاهاتوهذه

والتي"النشوء"او"الولادة"مسرحيةكتبوابذي"بوديام!مد))

صراعفيتتمثلجيلينبينلمعركة،.وا!جديدالقد!ملسركةتتعرضنهعرديوار

المعركةفيتشتردالجديدلمغرياتطالامتصمدانوبعد.وابمنتهاامبين

اللجديد.ذلل!.اجلمنابنتهامع

ار!،ا!رن!صيةباللغةالمكتوبةالمرحيةلازمتالنيالصفاتومنوحب"،و

.اًلتئللدرجةاللفرنسيةيعرفوناللذينلاولئكاوللخاصةفقطتعرض

طفباالجزائريالمسرجحاوللث!يبئككلال!اخلاص!ةبمتالقدمبمم!محلسهللهبماللهلممعدا!الث!ممابوللدثنور

فيالمسر"حيةالنهـضةنشوءعلىالقويتاثيرهلهالفرنسيوالم!رح

المسرحذللكيتخذعندمابكثيراقوىيكوناللظثيرو!كناللعرب!المشرفى

ا!زائريالكاتبلرىانناالا.الجزالرفيحمثطماو،ـوالممولغة

جيى-ولاستخدمهاواالفرنسيةاللغةعلىيسيطرانجيدااستهلاعقد

يكتباخذعندماوانمافقطالمسرحفي.ذلكوليسنفسهالمدوضدالادابدار5

وشعر.!صةمنالاخرىالادبيمةالفنونالوانجميعفياللجزالريالكاتب

خضرمحمدسعاد

كومول!بجامعةالعربيوالالباللغةمددسة---
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ء.ةالاوسا-ظجميعالىالرها"امنذدمت!وقعةغيرفاجغةاللفنانالشاعرلإفاة"!/

!شمقبلءيحتاجهاالتيالقلةمنوواحد.)1(للطفلينوابشابفالرقيعي

.انو؟نهذافيوالثقافةالفكر

حياتهلحظاتيعيشكالى")2(القويرياللهعبدالاديبءنهوقال!شاعرموتا

"!ذاءفيحياتهميعيشونلمنفنمالما..معاناة في***

شوب!شمههابوصرطرابلسو-ليبيااللشاعرماتالماضيالاولكانوناواخرمنباردةاربعاءفجر

بسيارأعهمروعحادثالرسنة(32)محمهـالرقيعبمعلبمالشابالليبي

01..--الاستاذمقدمتهموفسي-الاصدقاءبهوسمار..المتواضعةالصضرة

هـاصآاالشاهـهـ-وصديىوالثقافةا!علاموزيرالتلميسيمحمدخليفةالاديب

سيديم!مقبرة"الوتىمدشةفيالاخيرمقرهالىذاتهاالاربعاءعشميةفي

ا!رافيالرلسمؤسنحول!بيتهعنكثيرا.فبصدلاالتي"بوكر

بجافزةالفائزالرقيعيمحمدعلياثمساعرولت..دفقةفيوهكذا

،**ديوانعنهـ691لعامالشعريةوالادابالفنونلرء،يةالعذلماللجنة

الذجمماالاحيرالحكمهوهذا..خائبةاسطورةالعرافيالرسم.!3يابوفاتهقبلونشر"صغيرةاشواق))

يب!!ووقد،عندناالمعارضلمواسمجادةمتابعةبمدالليهنصلان.يمكنفيا!قراءلرىمعروفغيرالرقيعيادالقيداالنئاعركان6نو

الةرديةالمعارضمناللكبيرةالفورةهذهيرىلمنقاب،اروكمهذا،تونمس،ليبي!ا-العربيالمغربفيالادباءكما..العربيا)شرق

الما،،!ا-الا!طورةهذهخيبةعلىمصرايمنىاللحكمولكنعيةوالخم-،ةل!اطعقايلمةلاسماءيسيرطرحبعدعامةبصفة.المغرب،الجزائر

ابطالاناذ،الغزيرةالمع!ارضهذهملاحقاجيداعينيهيفغلمن-اللبعضوان..كهذاسيعارمقالفيلهاالتعرضالظلممنواسبابلظروف

قدءواانبعدانتهـواقدفاليعضبصمشواهايعودوالمالالطورةهدهعلىمتنالرةوقصمصقصائدشكلفيتظهرالثقافيالاتصالانساقبدأت

وهـصم2ابتدحيثمنانتهىقدالاخرالبعضو،حسن!ائقمثلشياالادابلدارمشكوردونوهذا..والل!نالحينبينالاداب!فحات

ال!روهـكطوحافظسليمكنزيهةال!عراقيينالرسامينبينالغاللبالمثال3ول-نووسيمونوهـ.هنغوايلىأر"أربآدبا.عربياللقارىءعرفتالتي

خطأاسمووومممتالقائمةهذهاخرالى...لليمولورناعبودوةرجانكليةالرائعوالانسانيالوجوديبالادببلوكازنزاكش!يويالسون

الحقيفيفمكانهاب!فيلصقوساماكانتاذاهذهدةفالريا،للفنروادا..المفمربفيوروافدهااللعربية4الثقاؤمجرىبينصالالاشبدورتقوم

.كبيرةانتكاسةل!وتهشكلاللذيسليمجوادالمرحومكتفقي-رنلاترقومدىرو!ي!هاتج2لاءاوولمنثا!روالر!كي

يقارءونالذبنالشيابمنقلةفهماللشهملةيحملوناللذينامامىنط!محتمتعدىلاكانتوان5!يهالل!!اثكلعلىوالبي!اتينزار

هـن،الرحالخالد،حكمتفنيمحمد،حيددكاظم:منهمباسمراًرالممىهذا"بتوصلوربما،...الشعرفبمالتجديدماهيةمدرسة

!.مب*دايمتللملوالعربالشعراءبينتفردهخ!اصةانطلوجيةتكوين

فديفنتنرةعاش..وناقهدلمحالب.قصحمىاللليهبيلى!ب!مسرحو!ايبا-ا2اللعايمف!و)اللتحررالانساىقض!ايايهملدماكذالشاعروكاى

.إالمغدبالىوهلاجر...االوطنالىعلدثمالملتحرةا!رلهـيةهنفييرةفيعياداللىاللقنيلةنجازاكيؤىثوهتهطفلمنابتداء

/03ضدالتاريخيالقهرعنالمعبرينصواريخزورقهاغرقتالشماليةفيتنام

هـعى"---!اشعوبئا

نادونالليبيةوالارضالالببينللمواءمةصيرورتهفيواستمر

!.ماتاريخيةاواقميميةماديةض!نشعرءادخالالىذلكبهيؤدي

منشوراتاطلب"الظاميآللحمين"سنواتتسعقعبلديوانلهصدرقدوكان

وحدلثةتقليديهـةقصائدوحوىالرومانسيةاللحظأتالتناعرتنازعتوفيه

.الا!ادب!إر-والقديموالممالولىالعهاديزيتجاومعنىتحمل"مسبقاتكافؤاكانت

."واللحساسيةالرويةحيثومنالتعبيرحيثمنوكذللك

لأالارررفيالاارىقلس!!المرحومشاصناللقادىء.عنلاقولهأبقيماداو

فيالناصريرشيدالقادرعبداللعرافيالشاعروبينبينهكبيراتشابها

عن..شعرديوانالهماوصدر،مبكراماتفكلاهماعدةنواحي

..اللقادرلعند..فلسطينوصوت،الاللمالحان*

افرىآصش..للرقيعي..الظاميالحنين،صغيرةاشواق

.000تونسيةلفتاةحبذكرى*

..او!وبافيواغتراب3

المحتسبموسىمحمذلصاحبه/..داقياتعديماينمالادم،

..مصححينو.اشتظ*

65،(تلفونسالقسى..الل!سومعاقرة..كفالىوحياة..حياتيهقاعبكه

تسمم!حالةفيالقادرعبدأومات،

انترابنكمقابل-حسينالملكشارع-عمان!سيارةحادثفيالرقيعيومات*

لاقوله؟بقيوماذا

"المدرسشعواءابرزمنشاءراالوطنخسرالرقيعيعلبمفبوفاة

*"وكانت..والستحقا!جدارةعنالاولالصففييقفومثقفاالحديثة

يا5



الاجهزةتوحيدعمليةالىيدعونااللواجبفأن،البروليئوالاحتكارات،الخياطاسماعيل،العطارسعاد،العبيدبمموعامر،الرسممدرسي

اللثقافةوتصنعالن!ولمظاهـرهليمصتمشصركاعملالتقدمالثقافيهاثباب!نالعزاويضباء،اللصرافسممبرة،ايكعبيسعدي

قظاعاتايرصديبيناليدوضعاهدافهوانماالاجنبيةا&ميكارةوتدخين.الصاعدين

يكونهـنالرساموواجب3،للمعركةنفسهاجندتاللتيالاخرىالشعبتلوئتقدواغلبهمفنانيناشباهفهـماوروبا-كلنيحودونالذيناما

طريف4ولكلوالطالرةوالمدفعكا)قلمففرشهـاتهالميدانهذافيجانبيااخ-عالممفيوالمحلجبقبا)ن!ولويت!ا!رونلضمرهميطيلون،افكارهم

.واحدةتنصجةالىيؤدياللذيمنبهعادواماكلذا5،واحذيةوحبالالوانمنوسخلآبقعولوحاتهم

***.تقليدهمفييقعو!ا!تنى:ببعضانالمؤسفوء!،أوروبا

هيخفاياهاعندناالفنانونيتغافللااناتمنىكمظاهرةهناكولةالج!هال!ونوو،!عاتقعلىتقعواء-نفنانيناخراجومسؤواية

الانبليزية،الدراساتكمعهد،اللغربيةاللثقافيةالمعاهدفيلوحاتهمءرض/بى!لماناج--لومن،الزملاءاحداسماهكما(اللفنانين!ريخم!عمل)

اكثرالرسه،متدللوالاخيرةالامريكيينالاوسطالشرقا!اءو!بقحكيصةدراسةوتدريسهمالطلابنثقيففيذقيم!،همةالمعهدهذا

...المرطباتوثمناًلدعواتتوجيهوتتولىقامحتهالهوفقدماللازممنمدرسي"هـنالعظمىفالالصفى،الانرو"!وفيماالنظريعادانيجب

-وةالم!وجهـتكدانهاحتىاللعرافيالرسملعيونحباهذاويسالخوبهذا،برسا!نول!سوالوحاتصناعوانهـمضحلفكري!توىفي

هصساكواقامفخمةطالرةلوحاتهمعوأركبوهاكبيرال!فنا!فلانالىفماذا(تلاميذهيكوطالمعلميكونكيفما)هناللينلإقياتياللقديمالمثلفان

ف!ءفيويضعغريبةملابسيرتديوهو!ورهوننرتمضضقلاهعرضاايىهؤلاءسافرواى؟الحالهدهفيالمعهدطلابمس!وىيكونانذنتظر

يى4عادواثم،يردبماذايعرفللممحميرةاسملة."سألوه.طويلاغليونايصضطي!ونالفنيللتراثاست!بعابوأيمضلهيةثقاؤء4ارضميةفأيةالخارج

.وهـ!زاللهم"بو!ا!كونثاني!لل!ةالىالمنانتحولالنيالبرجوازيةالرلىممدارس!اةراءمقاومةبه

الوحيهـةالمشتريةواللفنانلاعمالالامينةالراعيةا(!برجوازيةاللطبقةبيد

اللفنيالوسطاروقةفييومياتمثلالكوميديةالتمثيلياتهذهنوء!ريا!ى!وطورأنضاومن،قفسخرأسمانيمجتمعفيلها

5ذ!،ثلفيالصريحرأيهاعنالعراقيينالفنانينجمعيةتعبراندون.كاملنمسفعملميةالى.لةالمم!تحة،ج"اسالا!

شجبفعي.قحدداموقفااعضا؟هاذللكبعدخدفيالفكريةالاختلاسات*،،

فيالتدريجيوالسقوطالانتهازيةعلىتدلالتياللفرديةالمواقفهذهةلالىطونخذاللعرافيالرسبمدنوضععليهلماسريعمحرضهذا

اغمالة.ثرخطةبوضعبدأواضرمينالمخمنؤاللبهعضالتجمعاتبطابعاث:4طابعا

***مقاعدهمعلىيبقواانبهذالين!حاوجديدووومالكلصا"تةمقاومة

الوضوحوحدهافهياشبابابأعمالتفا؟نيءناعبرالختامفيوستقاموتقاماتزاصماالمعارضولكن،.ثهاالماءانم!ص،حالتيوالقابهم

اللعتمة.هذهولط.القديمةاللجهـةصنوالظلامويبمقىاخرىجهاتالىالاضواءوتوجهايف،

امتنا-تواجهالتث!ال!قضايامنصميميةمواففءالىن!وكناواذا
م!الربيعم!جيلدائرحمناعبدبغدادالاستعماريةالدولضد!(تمارسهاالتيالالصضممماريةالضغوطمنواليو!

.!08!مى.+-.5

ة!،!ر2

.ه/،:!يثاصلر

م.

-ة4صلهمماص.-.. "صصا

!!!!-!!!ا7

تلليف
الكبيراللعردياجملالب

كنفأنيغسمأنا،

الارضقى،وفصصينشعراءمن،العربالادبأءن!ناج!نهس!عةدراسة

.مرةلاولىتنشرتنمعرهممنكتيرةنمأذجمعالمعننلة

والاغت!ال!ا!مضدفلس!بقفيادباجنضالالىيتنميرهامكناب

وال!ريمة.
لإث!بذارمعضورات..ل.ق.25الثمن

--ء!..حممسيع.خر

نا!


