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هيالماضيمعر!ةانغير.الماضيمنانيثاقهفيلا،المستقبلنحو

يعرفلاالماضييعرفلافمن.المستقبلالىاورهيتجاانلهتتيحالتي

كذللك.الحاضريعرفلا،المستقبل

والمم!ءقبل.لهقيمةلابالمستقبلمسكونايكوىلاالذيالشعران

اصولدون،الهائمالغائب،المقتدعالشعريسكنلا،اللفراغيسكنلاادوتيسمعمقابلة

ذاه-..التاريخفييكتمل،يتحقق،نفسهيرىفالشعر.تاريخاو***

فالتغيبر.التاريحيبالابداعالايكتمللاالشعريالابداعانيعني"اي؟نيس"الشاعرديوانعنفتحدثاللبئانيةالصحفتزاللا

وحسب.فنبملاشاملانساني"الادببمالانوارملحق"هنموباجرىوقد."والراياالمسرح))الاخبو

!؟الثورة،التغيريعني،اذنالمستقبل-س:يليميماتتبتهانرابناالمؤلفمعهاماحديثا

للضرورةباهـوالمستقبلالىالمتجهالشعرانأي.تماما-ج؟بالسياسةالشعرصلةالىتنظرمعنىبأي-س

يقبسلاللذيالشعرنقيصوهو.!يعيريرفضشعرأي.ثورةشعرمعومتضامندولةفي"واطنالشاعرانبمعنى:اولا-ج

اجتماعيةظاهـرةاووثيقةيصنح:لهانعكاساقيصبح،هوما3الواقعكافنبل،الاشياءكبقيةف!فاليساليهبالنسنةفالانسان.ا،نسان

الطواهر.كبقيةعادقي.يتواصلومعهيتحاورأخر

اقعالوبين،المغير،الرافضالتوترهذاهوالشعريالابداعانوانما،وحسبفنيااوادبياشكلالليسالشعرانبمضى:ثانيا

والحياة،جامداومفروضكوضعاللحياة،والمستقبلالماضي،،الممكن.والوجودالحياةأفكالمنشكلهو

دائمة.نودةالشعراًناللقوليمكنالمعنىوبهذا..وحركةكحريةواقعهالشاعربهيخلقانيمكناتجاهالشعرانبمعنى:تالثا

ف!ل:كماالتالالسؤاليطرحبالتاريح،بالتراثالارتباط-س،وعملفكرانفيهيوالثقافةةالثقافةمنجزءفالشعر.التاريحفي

المستقبل؟منامالماضيمنالشعريالشكلينبثق.وسياسةتنفيذأي،وتطبيقنظر

لانه،ميتايولد،وحسبالماضيمنالشكليوللدحين-جمجتمعابداعاءيخ!،ثورة،جوهريا،هوالنشعرانبمعنى:رابعا

نسخا.يكون.حقاجديد

حتى،الحرلكن،صلالمط:اللحي؟لشكلهوالشعريالشكلالعربيالشعرءصكثيرا،اعلمماعلى،دائما.ننتقدلكنك-س

بحريصةلكنالماضبمفياللطضلانه.المستقبلمناتانهلليبدوإ.بالسياسةممتزجلانهالجديد

نهائشه.ولاالمسننقبلعنسطحيسريعانعكاسلانهبل،سياسيلانهانتقدهلا-ج

محييحققحينالايوجدلامابشعر،مابنتساعراللخاصاشكلااي-حزبيالواقعفيفهو.خاطئافهماالسياسةيفهمولانه،الواقع

.والتجاوزالتراث،والحركةالقاعدة،والحريةاللطصل:معاآنفانولذلك.الاخرىالانجاهاتينفيمعينسياسياتهجاهفيمنخرط

واجهلابنيمايهدمبل،الاصوليهدملاحقاالجديدالشاعرالرؤيا.تضيقالر؟يةضاقتواذا،ومحدودةضيقةعندهالرؤيةزا،ية

مماالانطلاق.بناءهايعيد،الاصولعنيكسفاًنه.الاصولعلىخطاوكحلبيلا،كانسانبالانسانالانهماكهياعنيهاالتيالسياسة

اشعريةااللدلمحعةيحبس،شعريغير،تقليديانطلاقالاصولعلىبنيهذهمن،الانزام.واللعاللمالالسانبمصيرالهجسهذاهي،نصير

هو،المعتقلهـ-ذامنالتحررهوالشعرمهمة.شكليمعتقلفيم!.العاليلتزملاالشاعر.بلبالبكلمةاًستبدلها.ضيقةكلمة،الشرمة

المعتقل..نحطيم.كونيهاجسالشعر.الشاعربلبالكلهالكون.الشاعربلبالاللعالم

هذهامن،الجديدالعربياللشعرحققهماانلرىهل-س؟الواقعيعذمىانيجوزلاالشعرانتعنيهل-س

كافيا؟،الناحيةلكسن.الواقعمنيتجزألاجزءكا)شاعرالشعراناعني-ج

يسقطاناخشىبل.كافيةغيرلكنهاكثيرةاشياءحقق-جصورةلهيبدعاي،يخلقهبليعكسهلا،الواقعيعانيفيما،اثعر

اعني.عليهاثارالتيايشكليةمنجموداًاكثرتكونقدثانيةشكليةفياللىلاالمستقبلالىضنجهةالشعريةالفاعليةكانتهناومن،جديدة

رفيعواحدخطفسيميسير،واحداشكلايصبحانالىيتجهانهاللىيتجاوزهوانما،كائنهوفيماينحصرلاالشعراناي.اولضي

هـنعردااكثرالمقلدوناصبحثانيةجهةمن.جهةمنهذا.كالخيطلاالتشعراننقولالمعنىبهذا.بعديتحققللمماالىاو،يكونما

،واحدةقصيدةرواوينهماعنباريمكنشعراءثمة.باضعافالاصيلين.اخرواقعايخلقاي-يغيرهوانما،يصفهولاالواقعيفسر

بافق،واحدةبنسخة،واحدبتركيب،واحدبايقاع،واحدبشكلالشعربةمجموعتك"والمراياالمسرح"مننقترباننااعتقد-س

بدأتامسهولةاانيوح!مما،التجددحركةيجمدمماهذا.واحدالتاريخعلىاعني،الماضيعلىفيهااعتمادكتفسرفكيف.الاخيرة

شبهالمسرح!لىحضورهموانيزدادونالمقلدينانخصوصا.تهددنا.أالعربي

الصحافةتبدو،الناحيةهذهمن.الاعلاموسائلبوساطةوذللك،عامريعفحبوأنما.والتقلصالانكفاءعودةيعنيلاهناالاعتماد-ج

والت!ي!عالتشويهمننوعانها.للشعرقبراالئشردوروبعضالادبيةهـذالاحداثجديدفهمعودة.العرببمالتاريجلاحداثاضاءةعودة

باللجيد،ءدىالرويمتزج،شيءبكلشيءكليختلطبحيثوالتزييف.اليهنتطلعالذيمتقبلوالى،نصشهاًللذياللحاضرضوءفيالتاريخ

المقاييس.وتضيع،بالمبدعوالمقلدرموزا.لتصبح،وقتيتهامن،العاديةتاريخيتهامناحداثهتفرغهكذا

المربالشعراءرأفيفيهممناعرفاناستطيعهل-سالماضيفيالخارجيبواقعنامتصل"والراياالمسرح"فيفالشعر

؟اليومالمبدعونابهىاخرواقعالىتطلعا4عنينفصلتفسهالوقتفيلكنه،والحاضر

نا:ثانيا.مبدلحينعربشعراءبوجودا؟منانني:اولا-جالىيتجهشعرفهو.الاخرالانسان،الاخرالتاريخيخلقانه.واكمل

الصحيحمناناظنلا:ثالثا.واحداواحدايعرفونهمبالشعرالعارفيناتجاههفيتكمنالاولىقيمتهلكن.الماضيمنينبثقفيما،المستقبل
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مر.النتجمود،بالتالي،هناومن.قواللبالىوتحوللها،الاوزانجمود.يفسرهانهوالهمحيحبل،جيلهمناخرشاعراشاعريقيمان

يحسونكثيرينإشخاصااعرؤء.ف!رةالإبقاعاما،علمرنالوالمقهجمملكن.الاخرالبعضبعضهميفهمانيمثنواحدةعائلةالمبدعون

واالتفاعيلقانونيفهموااو،وزنهايعرفوااندوناللقصبدةبايقاعيفيدلنلهذا.البصيرنلقاريء،للناقديتركان،الارجحعلى؟يجب

فيها.الايقاعيةالوحداتفرحي،المبدعينهؤلاءبنت،جافرح،شخصهانني.تعدادهمشيئا

صحة-اكثراخر"علم))الىكماض.نجاوزهيمكنعلماًلوزنولان.ذاتهبنتاجي

اليهيسعىماوهذا.مستمرةحركة،بطبيعته،هوالذيالايقاعالى؟نتاجكفيكرأيكنتاجهمفيرأيكوهل-س

6"المحلم-"التقليديالوزنيتركاذ.الجديداًلعربيانشاعر.شعريالىارىكماشعرهمالىارىكنتانكثيرااظنمهم-ج

الايقاعية.للوحداتاوللتفاعيلللفامتا،متناوبا،دورياتوزيعاويستخدم؟شعركترىوكيف-س

نئهمركيوصف،كذللكالمضمونناحيةومنالناحيةهذهمن-ساللقصبدةاناعرف.بتذمعريالناساجهلانا.اعرفلا-ج

سيصل؟أينالىلكن..ويكعتمفيتساءلشعربانهعادةمناجىءكأننياشعرفانا.بعداكتبهاللمكتابنهاالىاطمحالت!ي

.!تساءلالذياثعرنتيجةانالقائلينرأيالىتشيركانك-ج..بعدابدالمكأننبم،المستقبل

الوعولفيماخراوفيكل،فث!لهبذلكويعنون،الصمتهيويكشف.اللشعريالشكلنواحيبعضفيرأيكلاستجلياعود-س

علىقنلاويأخذون.يكشفهانيحاولاوحولهيتساءلعمااجوبةالى؟بينهمانميزفكيف.والشكليةالنسكلبيناحياناال!بعضيمزج

رامبو.ذللكالشكليةلان.الشعرتقتلاللشكليةلكن.فئمكلبلاشعرلا-ج

اهدافالىيتطلعلاوالكشفالتسا؟لشاعرانينسونانهمغيراللفظيةالىدي.بذاتهاقائمةخارجيةكأداةاللغةالىانصراف

اهدافهان.يفشليحققهالاوحين،تحقيقهايحاولواضحةمحددةوعيوعنعامدا،لشيءكلقبل،يعنيائذيالشعر.ائبديعيةاللبيانية

ممكنا.يظلاللذيا"مكنالىالتطلعفيهي.والكنحعفالتسا؟لفيهييصبحبل،ذاتهلمحييشتغللماامهنايكونلا،وتركيهـبهابالاللفاظ،كامل

مسنقبلا.يظلاللذيالمسقبلهوهدفهانيقودء...الشعرعن،الحياةعنالانفصالالىيقودههذا.للغةام!ئا

الغربة؟منلوعالتطلعهذافيألليس،لكن-س،الناحيةهذهمن،(وهو،الشكليةنقاومانهوالشعر..الشكليةالى

العادة،جهفيقوياعازلاقيملانهاوفعالةمضيئةغربةلل!ها-ج.اللغةنقاومان

منالافمبباءتخرجبهذا.الجامدةالمشتركةالعقليةوالاطروالمفاهيم.النبكلعةاسيراصبحانمنذانصاوتخلفاللعربيالشعر

له.خهح.الدائمةاليقظةفييحياانللانسانوتتيح،يفالالسيافها.عليهاقائمبالالفاظمعلقشكلالىتيحولالشعرانبدئبمفالائحطاظ

والعاللم.الاشياءفياللدائمالاللقيكتشفان.ماتركيب،مانسقمنعادةانه.حقيقةلاايهامالشكلهذامثل

سنيواللحياة،اللقديموانسانهالماضيتجاوزهيمهنااًلغربة.اللفراغفوقبناءانه

الاتي.وانسانهالمستقبلالقديمةالقصائدعنمزركشةنسخاالشعريصبحانهوالانحطاط

والواقع؟الشعربينالصلةفهماذنيمكنكيف-سلمحينسميهماانوالواقع.اشياءالىواًلاجترارالنسخحولهاالتي

باللعورهبلبهيحيالالكنه،الواقعمنيتجزألاجزءالشعر-جكبيرادهليزا،فارغااطاراالايكنللم،الانخطاطعصرالشعريتاديخنا

41يحو.ورؤياهحساسيتهفيلواقع1يصهرالشاعر0عنهيكونهاالتي.الانقاة!غيرفيهوليس،بالاصداءمليئا

كليصلفيكا،الخاصةفرادتهالىقيهشيءكليعيد.إيقاعالىاكتفيالنهضةعصرنسميهمالكن.انتهىالشعرانبداوهكذا

شبم.بكلشيءكشنان.الصفراءالاصطذاعيةالرهورفوقهاونثرالنهايةهذهجملبان

يجردههكذا.الظاهريلاالداخليبعدهالواقعمنيرىالشاعر،انجمةغير،الطلالشةالطفولةتلكمنثانجبةيبعثكيللنسعربدلا

،المضيءبداخلهالاموجودايعودلائنهيبدوبحيثوفوضاهتفككهمن.جبرانخليلجبران:الساحرةلكن

ويشيعالواقعمظاهريخلخل،اخربكلام،اللشاعر.وشفافحضتهبايقاعه؟!الشكلفيالتجديدينحصرلاائن-س

وانسانية.غشىاكثراخرواقعمنهيولدلكي،والخيالالحلمفيهفاننجديد.يكونلاانهواماكلياشاملاالتجديديكوناناما-بم

يرفضوانما،الواقععنينفصلانيشنعيلبلينفصللااذنوهوض!ومن.وحسبشكلهلا،ومعئا.الشعرمفهومكجديدهوالشعري

اشكاله.منشكلاالخارحيبنظامهاترتبطلا،وحدهبالشكللرتبطلاالقصيدةقيمةكانت

هذهيعزلمباشراتعبيراالواقعمنللحظةاوحارةعنالتعبير.واتعبيرقيألانسانيةالابحادمنعنهتكشفبماترلبطواذما،وحده

الواقع.عنلثبمءابعد،فنيا،هو،ذاتهابحدويراكاالملمحظةاوالحالةالىتنظركيف.بالشكلتتعلقثانيةنقعةنوضحاناحب-س

وضععنشهادةالايقدملاقائمة)ورةحركةعن،مثلا،فالنعبير؟والوزنالشكلبينالصلة

تحقيقمنلهبدلاالثورةعنالتعبيرفيالشاعرينجحولكي.طارىء.ا،شكالانجحالانحتىيكونقدموسيقيشكلالوزن-ج

فياصليةكحركةالنورةبين،والمتحركالثابتبينشعري"ركيبهذا.الايقاعظواهرمنخاصةظاهرةانه.الوحيدالثكلليسلكنه

زمنية.كحركةوالثورة،الحياةلاوزاناي،جديدةموسببقيةلاشكالواسعامجالاهناكانيعني

هذابين.فوفقفكيفالواقعمنيتجزألاجزءالثسعرانقلت-س.جديدةشعرية

"؟بالصوقيةتمأئرمن،الافلعلى،اوصوفيةمنشعركفيومااللقول؟ا،الايقاعالوزنبينتفرقانت-س

تتناقضافهمهاكماالصوفيةأناوضحاحباناجيبكانقبل-جفيالمقاطعتناوبهوالشعريالايقاع.منتكلتناوبالايقاع-ج

.التقليديونالباحثونيفهمهاوكما،تهايشاعكمااللصوفيةمعجوهرياوليس.اشكالهامنشكلوالوزنحركةاذنالايقاع.م!نتظمتنسيق

فى،يكونلنوان!.سهلاليساللجواباناقولانثانيااحبعنالجديدالشعريميزومما.معيناايقاعياتالفاالاالتقنيديالوزن

كافيا.اومثطا،حالايةايقاعيةوتناوباتتالفاتيخلقانيحاولالجديدانهوالقديمالشعر

اتالية:النقاطفيموجزهاللجوابمناررمرمفهومجمورواانالجدداًلشعراءيحاولذللكوفي.جديدة

للوافع.نقرضاوليست،الواقععنانفصالاالصوديةليست-1.وزنيلاايقاعيلفتافالنسعر:نيةالوفيالناحية

تجربةانها.تجريديةلاحياتيةتجربةالصوفيةان.العكسعلىبلانالىضحنخة،متحركة،حيةالعربيالشعرفيالاوزانبقيت

الحلاج.التظرينقيض،"حديدا،أننصوف.بالواقعالمليءألانسانالغةالهايخضعون.نهائشةقواعدمنهاي!جعلواانالنقادحاول

يحاكم.الحياةعلىونظامهالعقليفضلسقراط.سقراطنقيضهذابموقفهموكانوابةالنثرفىالشعربهيميزونومقياسا،الشعرية

ونجربة.حياةهوحيثمنالااللعقليرىلااًلحلاج.عقليبنظامالحياةهنامن.الكلهوالذىالايقاععنالوزنهواللذكببالجزءيستعيضون
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المستقبل.نحوالأنجاهلا.والتجربةباللحياةالعقليحاكمكهو

منقانسفر.الىمفربف!رةداًئمايقرنبالصوفيةتأثركان-سصدلفي؟ضم،راجيدية"ي،مأساويةنزعةالصوقيةفي-2

اليك؟با!ضسبةيمثلفماذا،شعركفيالمفاتيح-الكلطتوماالواؤع،وارعائباللحاضر،والخاللقالمخلوق،والنتسخصالفرد

غشاءالجسممعنيزول.ا!حمركةنهرفيندخلنس!افرحين-ج،ادشخصفيالفرد.نمحواللصوفية.والحياةالموت،الوافعوراء

اخر.فضاء،كذلكهو،انهالجسميكضشف.يغمرهكانال!يالمكانيضجاوزكائناي،شخصيلا-شخصبمكأسفيا)شخصودذيب

ما،كلهالوجودقيهيشيع،اخروجوديابعداللجسديعطيفالسفر.شخعىنفسههولكنه،الشخص

سيسآدرادالجسداندللكيحتمللاومايكونانيحتملما،يكونظاهرفياللحياةلليستالصوفييؤكدهاالتيالحياةان-3

اللانهائي.،المفاجيءفيرضقدمينفياو،آنفيويوكدهاالحياةينفبمفهو.جوهرهفيبل،العاللم

نايروض!!ماهذافيولعل.ثانيةذفسالسفرفيوالجسم،ا!اجز،الفاسد،الليوميبشكلهينفيه.انفيويؤكدهالواؤع

تصامض--،شفافيةاهـمرق!ن،لنفسهفهماالسفرفييزدادالانسانفينوابولوديوليزوس!والصوفي.اللحياللجوهريبشكلهويؤكده

،المسافاتتتلانضىألىمةرففي.اً؟ماللمبعادبئوتصلنا،انغسنابأعماقحيثاممنوابولون،ةلموتا)ىاتجاهقوةانهحيتمنديونيزوس:آن

يركد،بالعاللميوحدنا.اؤضرابالسفر.قريبشيءكلبأنونشعرهذاوجمالالعا"لمجسدباكضشافاساسيامرتبطهذااتج،ههان

باللعاللم.أديقينللظ.اللجسد

!؟خطرفهو!مفاجأةالسفركانان-سوانما.غبية،وومية،باطلةلانهاالحياةينفيلااذنالصوفي-(

:اتساءلاننيبل.والموتالسفررينصلةفهنلك.صحيح-جمنيضجزألاجزءهـ-جابانهاغير.المحقيقيةاللحياةتحجبلانهاينفيها

،كانتقال،كاتجاهالسفرهل؟الموتمننوع،خالصةكحركةالسقرهللذهـث.اللحقيقةصورةأنها.نفسهاالحق!بقةومن،اللحقيقيةاللحياة

فيها؟ودخول،الموتمملكةالىوانتقالاتجاه-اخربعدفيكدخول.يضجاوزهابل،ينفيهالا

غيبا.هشيهةمنكانحفورمعانقةيعني؟أنذاكوت41يعنيماذالكن،وتجاوزهالواقع.غييراي-الثورةالاكلههذافياجدوللت

باللشمس."تصلكأباالاوتضصلادللك:ها،ؤوهةفالسفر.ونحضضنهقيهنحيافيما

المعنى،بهذا،نحن.سفرالشعر.سفر،المعنىبهذا،اللحببالجاشاكضنمافمحاولة:واحدوالضورةوالتصوفوو:االشعر

!نموتمابقدراي،نسافرمابقدراحياء،ثانب!وبعبا!ة.وايحياةالاشياءمنالاخرالوجه،اللعاللممنالاخر

ههـ!صهعى
!ىة

لرجمهجيإدرعاردحكيمصأا!كرىصا"!مال!بى

نال!ف

الماركمصةفلاسفةابرزاحدوهو،الخطيرالكتابىهذأمؤلف،غارودىروجيه!حول

يلى:ما،اليوم

اخرىمنمنطلقاتبدع!االعلمية*شتركيةالىيصلانتطيعيمىالاسلاميةالثقافةذاالجزائريان"

حركةفيممثلةالطوباويةاشتركيتهالاخرهولهفلقداكانت.سيمونسانأوريكارثوأوهيغلسبلغير

فيالتاريخيةبالماديةمبشرلديهوكان،رشدابنفي!مثلاوالجلليالعقليميراثهلهوكان،اثدرامطة

."العلميةاشتركيتهيقيمأنيستظبعالتراثهذاعلىوهو.خلدونابنشخص

:الكتابمترجمالحكيمنزيهالاستاذويقول

التقدميينمثقفينابينطويلااحتدمالذياللفظيللجدلحلاالحاسمبالجوابيأتيالنصهذاان"

الىعربيلطريقا"ام"عربيةاشتراكية"تكونوهل،أقطارفابعضبهاتأخذالتيالاشتراكيةحول

القيمتراثوعنصرالعربيةاثمومببةقضييةهذابمثالهطرحقدالمؤللفانوالحق."ا،ورمتراكية

اشتراكيةلقبولاستعدادعلىيدلوهذا...الماركسيةالنظروجهةمنبهعس!لمالركانهقيهالانسانية

،وعيناهاذالاننل،عرلياكسسايكونانويمكن،حماضضماكسمايعترتطوروهو،ماركسيهعير،علميةيا
....

ناربهنالوحيدلاختيارعلىمكرهين6لفسنانجدفلن،القاعمنللخروجالجديدمسعانابدايةفيونحن

ستكونبل.الجماعة!لحةباسم(لفئويالطغيانصقيعوبببن،الفردحريةباسمالرأسمالييلاستغلال

الذياللوحدويالقوميالمنطلقعلىمحتومل،وتأسشاالمرحلةهدهفي-باللداتالعربالممقفينمسؤوللية

ال!واءعلى،الهواءالفالسد،العربىالحاضرابوابيفتحواان-لأمميةسنولااللتجزئةمنلهبديللا

ه."اللحواوشعاردحتالتزمتعيرالعالميالفكرعطاءبوادرهيحملاللذيالنقبى

،اليومنقدمهاللذي"اللعشريناثعرنماركسية!كتاباًهميةالىللالثعارةيكفيهذااًنونمتقد

ذا،الماوكسحيينوعيراًلماركسيينالمفكرينبينقلإحلةأشهرمنذصدورهلدىكبيرةصجة7لاروالذي3

الشمولية"لايديولوجيات،مناللبثن!رتحريريقطم،المفتوحالحوارطريقعلىهأمةوائدةخطوةيعتبر

اللعلم.باسمجديدهغيبيةيفرض!نهائياأحادياتقسيراوالطبيعةلانسانتفسيرتزعمالتي

من"اللجديدة"الماركسيةموقفتتناولعميقةتحليلب-"!صولاالكتابفيالعرببىالمثقفوسعبهقراً

للدرسوالتفكير.غنيةمادةشك،بلافيه،العربىالمثقفوسيجد.والفن،والدين،والاخلاق،يةالمعتقدمجدأ

حديثاصعرلقة5،.الثمن
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الحزن0يتحول"مواللذين-م.ع.جفيانتقافيالنشاط،منتجات

قيويثقونالعملالىيركنونواللذين،سيكولوجيةعادةالىعندهم

يتحولللمالذينوهم.الموتلحطةفيالاالموتفييفكرونولاالمستقبل

لانفسسمليؤكدوايلوكوهانللهميحلولغويمصطلحالىعندهماللبسخشبةسمامي:من

"استخمممثقفنا))ي!شمونمرعمرفةهمعندبعمفلكلمه!جدير"عقدنسبانينلتبمنهمولللاكلمة!الجنوحديث،والجوعالتخم!ة

...-*ة*-
فيالمثقفينمقاهيفيالمتداولالشائعبمعناهاالاخيرةالكلمةهذه

.(اللقاهرةنشاطانه-؟المتحدةالعربيةالجمهوريةفيالتقافيالنفنماط

المقاهيفيا"جلوسهيلليست-للمثقفينبالنسبة-هناوالمشكلةقصصاتضمكتب،وا!لأممسرحيات..داًئماكدأبهوبراقوكثيروافر

ينقشلانالمشكلةوانما،للهامعنىلاوالتيالمعانيذاتالكلماتولوكبرامح،ومترجمةمؤللفة،رواياتا،دراساتاومقالاتاًواشعاراًاو

الكاسحاللهجومبرجنموقفهيتراوححينمايكتبههاالىالمقهىروحالكاتبالصحففجم!-ثابتةوغيرئابتة-ئقاقيةابواب،وتليفزيونيةاذاعية

ىأمنالمستخفالاستهزاءاو،شيءكلمنالسخريةاوثيءكلعلىواللشباسيةالادبيةالثقافةبغيرتهتملاكاملةومجلات،والمجلات

المقهى"روح"مننفسهيحميانعلىيصرمفكراوناقداوكاتبناديين-كلوينالنشاطلهذاصورةوأخر،وندواتمناقشات،والعلمية

المهاج!ميشرعحينئذ.المدمربميسمهاتسمهاناواليهتتسللانيتبعوالآخرالثقافةوزارةيتبعاول!مامتتاليينشهرينفيللسينما

الكلماتمعانيتحديدشعاررفعفيالمستخفالمستهزىءاوالساخراووعنالحكيمتوفيقوعناللشبابعنخاصةاعداد،الصحفييننقابة

موسىالاستاذفعلمثلما).."البشربينتفاهميقوم"انيمكنح!،معاوللسينماللمسرحمجلةتصبحا!سرجمجلة،القصيرةالقصة

القصةجاسزهقضيةمناقشةفينفسهاقحمانبعد-مثلا-صبريفياأسوقمنوتنفدتحريرهاورئاسةوئمنهاحجمهاويتضاعف

ودافعالوردانيلابراهيمالنقدىالتقييمفيابمحاولةوقام،القصيرةعنعددهميزيدلاالجمالنشاطهذايستهلكونمنكلولكن.ساعات

لتحديدمشكورةبمحاولهقامثم..اللجائزةنيلفيردانيالوحقعنسكانثلثاونصف.بةالمتحدةالعربيةالجمهوريةسكانمنمليوثين

علىاعتماداواللقصةالروايةبينخلطانبعد"هواية"كلمةمعنىالعربيةالجمهوريةسكانمنعشرخمسةعلىوواحد..القاهرة

تضيعوهكذا.(الازهرالجامعشيخاللباقوريحسناحمدالاستاذتنرحإ.الثقافيئشا!اعنالآننتحدثالتيالهتحدة

حدودتتميعحينماالوجودالىنبرزالتي،المنشود"التفاهم"قضية**ب

...اخرىقضيةكللحياتناعامااستعراضاالرسالةهذهمناجعلان؟ودكنتوقد

الاسئلةويطرحونيعرفونه!ايتحدثونعقلاءبينممكنفالتقاهماخرجتهماتسمجبلاحاولوان،الماضياللعامقبىوالفكريةالثقافية

يفيشكونهـاحولالافتراضاتويضعون،هعرفتهينشدونعماالتسجيلوذللكالاستعراضهذااناظنوكنت.جديدانتاجمنالمطابع

يفعلونعقلاءببشحيلاور"ةيكونانالتقاهميكادبينما،لهمعرفتهمالصادكةالصودةاكتشافلاعادةطريقأصلح!وعهمافييكونانثد

فك!الكلماتيلوكون"مثقفين"وبين،يفعلوهانيجهدوناوكلههذاالىالجوعانةالايامهذهفي"الروحية"،هتماماتذااللحقيقيةوالقيمة

يخلطانالمنطقيمنكانوربما.اللقاهرةصحافةصفحاتوعلىالمقاهيتحاولالتيالرأسيةالنظرةوأكن.والاصيلالوافرالروحبمالغذاء

ر!اءاثارهاال!بالجادةالمناقشةيحر!واناللخلطهذاصبريمولسىقدالتىالمسشعرضةالافقيةالنكلةمنأصلح-كونقدالاغوارالىالنفاذ

والآداباللفنونلرعايةالاعلىالمجلسيلعبهاللذيالعورحولالنقاشنوشكالذياليحرضحالةالىنجمعلاولكي.اللامعةبالس!حتكعفي

موسىحقمنيكونقد-كثيرهزلجديتهيشوبالذياللدورهذا-لم،اليهالنظرضحالة-"نخوض"أكولولا-فيه"نسير"ان

اقحامحقلنفسهيستلباناستطاعط،لماعلهذللكيفعلانصبرىالثقافيالنشاط"اللىمثهانذظرمعينةزاويةنختارانمنبديكن

يكونوفد،الاثاريةاوالشخصيةالروايامنالابهيهتملاماعلىنفسهعونانالبدايةفيلناتهيىءزاوية،"اثتحد"العربيةالجمهوريةقي

ثمبتحديدهاالمطاللبةالىيعودثميعردهالاكلماتيلورانحقهمن!لانأيدينا-ستطيعماتجمعر؟يرلاعلىمنهاتعصلواننافذةنظرتنا

فهذا..تحديددونيلوكهااخرىكلماتعلىاعتمادافيحددهايتطوعوبالذات،المضدصالصحافةئراويةمناصلحزاويةئجدولم.اليه

يشكولا،يعرفحتىيسالولا،يعروولاعمايتحدثممنيستغربلاالتقافيصالصفحاتكتاب،والاصدقاءألاساتذةيكتبهمازاوية

وطبيصامنطقيأكلههذاكانربما...اللفروضحولهميضعشيءفيفىنشتركولنالآنيكتبونهماكلنستعرضللن.والفكريةوالسياسية

ناهوالموقعوغيرالطبيعيوعيرالمنطقيغيرالشيءولكنومتوقعاع،انهـموئحبنتجنبهانئودماالىيد!صئاقدفذلك-مثاقشته

يخرجئم،جديدموضوعالىاللجادةالقضيةعنالانحرافيتحولتحت!أالىننفذوان،معناهنكتمث!فانسذحاوللل-يتجئبوه

ومن،رئيسياموضوعابدورهليصبحالاولالانحرافمنجديدانحراف.القاعتحتوما،السطح

يدخلونجددااطرافايستلزمجديد"انحرا!"كلانالطبيعيعروالاابصارهمتقعلاالذينالمتشائمينمنفكوناننحبلا

مننوعالىهحددشيءمناقشةتتحولانحينئذالطبيعيومنالمناقنسةيوجهونولا،وجودءكيمريةلااللذيواللفسادبلاللدصورجوائب

الاستاذاثاردمنذ.واحدوقتفيشيءكلفيهايثور"الهيصة"!ل.ار!ؤلأاواًلكر؟اوالمتصدعةالاركانعلىالائقدهمقذائف

والدورومهامهللجانهتطويروضرورةألاعلىالمجلسموضوعالأنقاشرجاءثمارؤتلعلىقادرين-سذظلومثلماكذامثلما-نزالمااتمائعتقد

لمحيالكتابمنبهبأسلاعدددخل،الثقافيعةحياتنافييلعبهالذيمهس-؟،الثمارهذهائبياكتعلىقدهـؤئابمثل،الصيمةالانسانيالعقل

جائزةبمناسبةالقضيةائارقدالنفاشرجاءكانولما.الموضوعهذا...ياذىلاتاوهاتحلوقنامنخرجتأوهرليئملامعوجوهناعلىبدت

بدافسشر،الوررانيلابراهيماللجنةمنحتهاالتيالقصيرةالقصةكستالذيالبابمنبعدثدخللم،ارواحذاالىيتسربلمثالصم

موسىبدأ-الورداننابراهيمعناللدفاعزاويةمنرجاءعلى"الرد"اررابفهذا،2كلكلعنم.بطرحسابانالداخلينؤلئصحكلماتعليه

هذافيالمناقشةتتحدداناللطبيعيمنوكان-المناقشةهذهصبريوا!طا؟ئااصأءئزالقمانحناما.الخطاةمنوحد!مالموتىألايدخلهلا

بمجلسحفلموالمهتمينحقاالجادين"للمثقفين"يمكنحتىالمجال...الابديار!وابمقابلهالمج!ئستاهلضاياالحياةمعيا!فيليست

اللقصةللجائزةبالنسبةمحددةنتيجةالىيصلواانوالآدابنالفض.التجربةخوضعلىوشجات؟تجربتئا"مرةأضلانا

المجلسلجانلبقيةوبالنسبة-الاقلعلى-ولجنتهاالقصيرةحضناوفارحهمعنلنتسلىنقولهاعزاءكلماتهذءوليست

الذيمنولكن.احثروعلىامكنان..واعضائهوجوائزهوتشكيلالهو!رانعنالحقاليالتعبيرلأنهااتحمقدالتيالكلماتلكنها،مقيم

حتىمستمرةتزالماالمناقشة؟بالفعلحدثماهوحدثمأانيصدقيستهدواانيقدرونلاالذين-مكانكل؟فيبلادنا!يالعاديينالناس
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منأليس.تراكيالاتاشبابامنظمةمشروعبرنامجفيج،ءلماطبقاوكلالقصيرةوالقصةالاعلىالمجلسقضيةنسيتانبعدولكن-الآن

بالتخمسةتظاهراالالليستالثقاميةالتخمةهذهاننقولاناذنحقناالناسظنهوالايسكتانالنقاشرجاءآثرانوبعدبهمامتعلقشيء

الثقافي"النشاط"الىحقيقبمجوعهىانماالتخمذهذهوان...اصبحانوبعد-!أحدبهيهتملاوفيماوراءهطائللا!مايلحلجوجا

امتاعمجردلاكلهالشعبلثقيفالنشاطهذاهدفيكونانوهوتفرأكدفأنت.مبالغةودونتقريبا،شيءكل...المنافثةموضوع

؟ا.القاهرةنصف-المناقشةفيالجديدةالاطراة،احد-المهدوياسماعيلللاستاذمقالا

ف!ياوثقافيالنشاطصورةاننقولاناللحقفمنهذاورغمتمرولا،تهاوانتخابا"الأدباءج!عية"عناللبدايةفييتحدثفنتجده

..كلهاالجهامةبهذهلليست-صحافتهامنتتبدىكما-القاهرةالذيالتعليممستوىعنكلاماتقرأانك!كلتشفحتىقليلةسطوربك

خرجتربما...الغذاءسبيلللجوعىيهيئواانيحاولونمنهناكفيلنغرفىاخرىقليلةسطورثم،حجازيالمعطبمعبداحمداليهوصل

واللىاللحقيقةمننوعالىبهوتوسلاًلصدقتحاولجادةاصوات،الظروفهـذهفيالطلليفعلىالترجمةافضليةحولمجردةمناقشق

...الكاذبةالتخمةعلىالتغلبالازمةئم،التكنولوجيةالثورةعصرفيالادبعلىالعلمافضليةثم

وجديةعليهيحسداصرارفييكتبانعودةمحمداستطاعربمالتقييم!اقشةثم،لاامازمةهناكهل..المصريالمجتمعفيالراهنة

وعن،القائدالثوديالحزبالىواحتياجها"الثورة)ءعنعليهانغبطهضروريانديكنزاوبلزاكانوكيفلدستويفسكياًلكاملةالاعمالترجمة

وهـن،ايضااللقديمةواللطبقاتالجديدةبالطبقةوصلمتهاالنكسةجذور...اللشلليةوظاهرةال!يساريلعبهاللذياررورثم،المرحلةهذهفيلنا

القائد.اللوريالحزبذللكبغيبةالنكسةارتباطالمقاليتناولهانالممكنمنكاناللذيمااللهويعلم.اللخ...الخ

النقاشرجاءاواللدينبهاءاحمداوادريس"!سفاستطاعوربمايبموانهولو-محددحيزللصفحةيكنلملوتناولهماكلفوقانواحد

عاضبة،بجديةالامورالىالنظرمواصلةعلىيصرواانالديببدراو"التعليمي،العلمي"ا)!كلامهذاوكأن!آينشتينكونمثلنهائيالاحيزا

ازركلةولكن.الاحياناغلبفيمتاملةوهادئةاحياناوساخرةاحياناستزيددهشتناولكن!.الوعبمتياراوالمعانيتداعيبأسلوبكتبقد

يصللا،ملالمطالهادىءاوالساخراوالغاضب،الجادكلامهمانهيالطر!يكتبهالذيسطبعاالمتوقعسالتاليالمقالقرأنانحنانحتما

يومالمساجدفييتجمعونمنرودعنكثيرايقلالناسمنعددالىالاانكاذ-حجازيالمعطيعبداحمدالاستاذ-المناقشةمنالمقابل

ائجمعةخطبةوفي.فريضتهماوليؤدوالصلاةخظبةليسمعواالجمعةنقطة..المهدوجمياًسماعيلمقال!لى"يرد"انعلىيصربئنهستفاجأ

كيفعنيتحدثالخطيبالامامكان،اللقاهرةمساجداحدفيالماضيةالىتجذبوانبدلاالتيالادلةمنبمزيدمسصشهدا،وبالتفصيلنقطة

إاالناساليهيسصمعممابافضلالقرآنالىيستمعونالجنانددخلاننودلاونحنإ.جديدةوموضوعاتجددااطرافاالمناقشة

اللجادين،واصدقائنااساتذتنامننطلببانالمقارنةهذءتغريناالاليستبنساطةلانها-باللطكيدذلكنحبولا-المناقشةهذ.فيطرفا

ميالمظملينالهادئين،احياناالساخرين،احياناالغاضنين،هؤلاء"،الشجار"بدأومن"الكلام"بدأمننتبينانالعسيرفمن.مناقشة

يؤمواانمحاولةالكتابةالىيفمواانفييفكرواان،الاحيانعالبالغابةهذهكلالكلامهذايضمانامكنكيفنتبىانالعسيرومن

يس!تمعالتي-الجمعةخطبةتتناولانيمكنحتىاللصلاةفيالتاسالروحيةواحتياجا.نناحياشانتجاهلالتياثوضوعاتمنالمشجرة

ارواحهم-بهاتتغذىواللذينالقراءةيعرفونلاالذينالناسكلاليهاالوصولفيوالجادةالموضوعيةالرغبةعنتناولهابعدبقصراللحقيقية

؟!.الجنحديثغيراخرحديثالاحانلهاواقعيحلوالى-مشكلةثمةكانتان-المشكلةجوهـرالى

الاولىالقضية"المتشاجرون"تجاهلانبعد،واقعيحلفياملثمة

للصورةاخروجهاللىالوصولفيجادةرغبةمنينبعموضوعيبأسدوباوريرتوالتي

بالخمولمرهقاحساس"التشاجر"الىاللدافعكانربما.حل

واستهلاكانتاحمناحبرللجانباللقاهرةاحتكاريعنيهلولكنالتبارومنشؤهخمول،عليهاالسيطرةيمكنلانصبيةحالهالىيؤدي

ناذلكيعنيتشز،المتحدةالعربيةالجمهوديةفيالتقافيالنشاط.باللفعليعانونوعطحياتهموعن"الناس"عنالكسولالمتململالعقلي

الصحاقةويةزامنانتقلنااذااننا؟نتابعهلااوالنشاظذلكنتجاهلاللقاهرة...شيءكلالىجائعة،ضميءبكلمتخمةاذناللقاهرة

وجهالرأينا-المثالسبيلعلى-السينمائيالفنزاويةالىالممربةالاذاعيةواللبرامجوالمممرحياتوالافلاموالمجلاتالكتبعشراتتنةج

ومثقفونفنانونيصهاوبناء؟ايجابيةبجوانبفيهالتقيعاربمااخرهذهمن"صنف"كلمناخرىعشراتوتستورد،والتليفزيونية

هـنبعيدين.تحقيقهعلىيوشكونالذيالنجاحرغم-زالواماشبانيستهلكهلا،تستوردهماواكثرتنتجهمافاكثرذللكومع...الاصناف

.الكبيرة..الاضواءاللجمهوريةوبقية،العاصمةسكاننصف..سكانهانصفسوى

مجىءبعد-البدايةفياهتمامهاالتقافةوزارةدكرىلقدفرف،نكونالاقال!يمءواصم..اللقاهرةتقلدانتحاولالمتحدةالعربية

،احد!ت،المعريالانتاج!اععلى-الوزارةالىعكاشةثروتالدكتوربرامبهالتعرضالقاهرةالىتذهبانهوالاولهمهااثسعبيةللفنون

بناءاتوامنجدارةفيشكلاكثيرةتغيراتالانتاحهذاقيادةمراكزفيالابةيعافونالمصريينمن؟7%يزالمابينمااللعاصمةمسارحعلى

علىقدرتهممدىعننتساكلكناوان،"القيادة"فيحقهمفيعليها

عليهيقومالذياللحقيقيالاساسولكن.بالذاتالسينماضاعقيادة

ثم،اولااللفنهذايستهدكونممناساسايتكونوالذى-اصيلفهاييلادابدارمهثلورات

سدمباستثناءواسعااهتماماينللم،ابداعهفييشتركونمنفي!!بى

عدىفيهلتعرض"لنستنالممنواالسينمافةنشاهاتقمتاعلىقردذريالسينما(المغرب)البيضاءالدار

التيالافلام-خاصاجمهوراغالبيتهمفييكونونالذين-ققطاعضائهمن

وبعد.اقتصاديةاورقابيةلاسببسواءالتجاريللعرضتصلحلاارلممولر!ة

-مجد!ةدلستما"لعدلماني*يالنانال!حمفييىقصئرفذالثيهربةكونتقبلنقاائأقلعضامنالتوريعوللنثصر

لآ،القديم"المسرحمجلة"معواحدفلافداخلص!رقد"السينماالاحباس-الملكيشارء.؟

-المسرحوكاتبالسينملاكيسوهبةالدينسعدالاستاذيتولىانعلىأ1.623تلفون

القادرعبدالدكتورجانبالىبالسينماالخاصاللجزءتحريررئاسة
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نستولىدهاللذياررينمائيئالانتاجاستهلاكوفيالشبانالسينمائيونحديشاالمجلتينلهاتيننفردانولرجو.المسرحمجلةتحريررئيمالقط

لجمهو-وافماوحدهمالسيئمافيالمتخصصينللمثقفين!ألثقامةوزارةعندهمانتوقفانينبغيهـاهماالتاليتينالخطو.نينولكن.خاصا

ا"صطفى)اللفنيةالمصنفاتعلىالعامالمديرباشراف-طرادبايزايدخاصللسينمافادبانتنماءالثقافةوزارةفنيامكاناو!هما.طويلا

اللسذيالدور.فنفيذفيبطريقتهدرويشمصطفىانواللحق(درويشاكثرفيميةاقليسينمائيةنوادانشاءفياللبدءكاذتوالثانية،بالاطفال

صاحب"الرقيب"اللقديمةاللشائعةالصورةيكسرانمالنفسهاختارهتعقدندوةوهيالمختارالفيلمندوةجانبالىهذا.محاقظاتعشرمن

الرقيبيعدللم..لشيءكلبشطبالمنذرالاحمروالقلمالمزيفالمقصمعروفناقداوكاتبويحضرهاالمحافظاتبجميعاللتقافةقصورفي

علىحريصخزانةعلىحارسوانماخاويةخزانةعلىحارسااذنتمترندوةمناقشةوهيالمحا!اتاهاليمنكبيرجمعفيهاويشترللض

.بالطيباتيملأهاان..صباحاوالرابعةالثالثةالىاحيانا

اثرا،نيضمالذيالثقاقةلوزارةالتابع"السينمانادي"ان:اعمدتهاواللجديدالعالمهذاملامحنحددانيخاءة*وهكذا

السينماؤواثياليهاضيفتماواذا،القاهرةفيعضوالافخمسةمنيناير.مننشاطهبدأوالذيارنتقافةلوزادةالتابعاـسينماانادي-

اللىشحولانيمكنالصحفبيننقابةناديعلىعلوةالمحافظ(تفي.فبرايرمننشاطهبدااللذيالصحفييننقابةنادي-

اذواقيسلامةمنال!حكدالىتهدفالتيللتجاربحقيقيمعملمننشاطهبداوقدالتقافةوزارةويتبعللاطفالالسينمانادي-

وفي.اخرىناجةمنالافواقهذهتحسعينوالىناحيةمنالمتفرجين.ايضايناير

القناع"اف!لام"السينمانادي"فيهعرضاللذيالوقتنفس.المحافظاتفيالسينمانوادي-

واتكنلبيتر،،أملم7أ9؟اامتياز"ثمبرجمانلانجمار"،+ه-!"...ينايرفيالاولعددهاصدراتيالسينمامجلة-

أ+!مي!ء؟ا،5العليأالادوارثمروسيفلفردريك"؟كتوبرثورة"ثمالقوميالمركزبهيقومالذيالجادالنشاطالىبالاضافةهذاكل

لكونةشمالو2يل9دم19!!!ياع!،ءأ"الاولالمدرس"ثمكولئسونلبيترالثقافيةاحداثهاهممنوكان6791عامانشىءالذيالتس!جيليةللادلام

فيلماالسووفيعرض،الوقتذلكنفسفياًنها!ول،فسكيمنمجموعةبهاتقومالتي"والحياةالثقافة))مجلةعنهانبثقتوقد..

للب-،ةالري!اة"،لانشونيولي*ها!ه"ول"الصورةاعماق"واحمدارةحاسهاشمامثالمنالركزيضو!همممنالجاديناقنميانا

لىغم،الفيلمانواستطاعليلولشاكلود،،7أ!73دامم73أ7!مشهرياتصدرسينماليةمجلةوهي..مجاهدومتىقناويومحمدراشد

ضخصاتجاريانجاحايحققاانالفنيوتعقيدهمااللفكريةصعوبتهمااثقافيةاالشهراحداثاهماستعراضمهمتها،السينمادورفيوتعرض

بل.السو!فيزاملئنهماالتىالاخرىارربر،ر؟الافلامكلءلىبهرفوقاجمعيةايضاوهناكجيدةودراميةموضوعهةنظربوجهةو!نواللحياتية

كاناالتجاريالتفوقحيثمن-بعدهماوالرابعالتالثالفيلمينانالسينمامعهدعميدالحمضرياحمدعليهاينسرفجمعيةوهياللفيلم

سيكا"ديللفيتوريو"+،*ه*59+أأس!3+97"لامرأةوجوءسبعة"كانت،انوهـكمالأاللفنيةالمصنفاتعلىالرقابةهديرروويتنىومصطفى

تمثيلانهمنبالرغمألا51299!11ا،39+399الجنرالاتليلةثمومنتف!ومؤلرجادانهالاالماديةلامكانياتهانظرامحدودبنشاطتقوم

اكتساحاعتادتاتسيا!بر!ريةالارلامكلوءاءت..الشر!ف!مرنتيبةالدوامعلىتهردهمكانتالذينالمثقفينمننخبةفيهيشترك

.المؤخرةفيجاءت-القاهرةالوا!العقليانعزالهموتثبيتتعميمظاهرةالرفيعةالفنيةبمتعهملمعزلتهم

ا!عزهـةالثبانالسينم،ئينارر!فينعز*محدماولانضمن!كذاالمتفرجينجماهيرف!للظيركبيرةمحاو!ةندوالشعبجماهيرعن

تكونانيصلابينهمعصبيةافكاربظهـورتهددانيمكنكانالتبم.اذواقهمافساداجلمنمنكمةعمليةتتمكانتالذين-السينما!واد-

دهاء)تغييرالصحيجا!"لجاهنضمنثم،الؤلةمنمزيدسوىنتيجتهاا!نتاجمستوىانحطاطتبريرفيالفسادهذاعلىبالاعتمادثم

فيلاينالمتفرججمهور"تثقيف"ئحوالا.لجاه،برمتهاالمصر،كأالسينما.المشوردةالافلاممستوىوانحطاطالمحليالسينمائي

الانجا.ثم،الاقلعلى-كذلكالاقاليممدنفيوانماوحدهاالقاهرةالعاكماصحابايديعلىتتمهذهالمنظمةالافسادعمليةكانت

تتكفسل!نتمهيداجديدةشابةبعقولئفسهاا!نتاجعمليهتطعيمنحوالىبقوةتسركلاالذيسنالمنتجيناوالمخرجيناوالنجوم،القديم

ى!ها.بارمتهارم!ولهذهالقطاعاوالحكومياللقطاعاشأهاالتيالجديدةالسينمائيةالمؤسسمات

خشهـبةسياجم!النهايةفيهددكبيرةمكاسبحسابهاوعلىخلالهمنويحرزوناللعام

9حس،بتصفيتهاثمالشعببأموالانشئتالتيالمؤسساتتلكبالتهام

القديم.مالعالاعمدة

نياللفالمستوىذاتالافلامبعرضاذئ"الفيلمجمعية"تهغ

أفميلادادبراوتبعاالعالمفيوالفكريةالغنيةالمدادسمختلفومن،الكبيروالفكري

العراقياللقاصىفيلواسلبكلمناقشةعلىوتحرصالقديلناعضائهاعلىلامكانياتها

كرمانطعمهغ!!ا!ة،!ةاشبه!االعمل!ن.ايهاينتميالتيوالمدرسةمخرجه
الفيلم"جمعية"ولكن.القلميلالايتقنهالااجنبيةبلغةكتبتمؤلفاها

الحدالدةروايتهفىنواديفلمالتقافةدوزارةالتابعالجديدالسينمانادى"كلوينبعد

-5-.انيمكنعالمفيتعيشسموضوعيا-اصبحتالمحافظاتفيالسيئما

ناالسينمائيين"لمثقفيها"الممكنمنواصبح،اليفاعالمايصبح

أوتضأاضسمص"يضمنواوجودعدداكبرمنالمتفرجنيتثقفونايضا-علسى منواصبح؟والانسانياللجادالسينماليبالفن-مختلفةمستويات

يكونانالنهايةفييمكنحتىباستمرارالعددهذايتزايدانالمضمون

والمدنالقاهرةسوقفيالاثلعلى..السوقفيالمؤلراًلعددهو

.الكبرى

والمزودونالجادونالشبانالسينمائيونيتحولالانضمنوهكذا

ل.ق.ع.الثمنحديثاعدرتانفصالهمازمةتزدادالانضمن،!ميقةوسينمائيةوفنيةانسان!يةبثقافة

واالانيشتركونلذيناالمتفرجينعنبالتحديداوالمصريالمجتمععن

-=!سحتتتتف--هؤلاءيقدمهاللذيالقليل*نتاجاستهلاكفيمنهمهعقولةاررادتشترلض
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3-دخ*؟--3د-7*د-لالأ!لالاد*ل!3لأ-لا3737-د-!*لأكأأ3-و!!!تجيلا!!*جم!جي7؟!لإ"لأ--سلأ7عنالنحتحاولناواذا.سليمجوادالمرحوبمالراحلفناننامثلمماته يز-3-7د-،لا"--!دلا--لا-33--لا-+لالالأ-ص+-3--برد؟؟3-لالاكا؟ص/؟زرلإ؟زر-أكا-د-لاسس--ص-!في-كافي

--ط-د7-333-لإلادخ:د--بز!لا33!3كاد-!سص.3"33-،لاخكا.03!لا--33يخ7لا-.-:--كاص-كادنر!!.-+-بخكا!بخفى؟36--3!وجمهورنافنانينااغلبيةصدورفيتعرشالنيماأـحبهداجدور

-ص3--لألأدلا!--د37!ددلإلأدشكا!ض*دفيلأ-"لأ-7-.*!!"-سكاصء-لأصلا---3!ظ+بمع-الاولألسببانلوجدنا-اللاحقينانشبابجيلامجيلهسواء-

ص-!!!3!-!!ءد؟7صكا33،!--كاد!3دافاوكانواعياكانللقد،ققطالفنانلاا!نمسانجوادفييكمن د-ذك!ل!!ص--ير72حإبركا-صعصكالإ؟به!د--

3؟--ء!!!3!ص!-

س-د-6--سءبهي.!-لا-*ي!+3!،

--د-صس+!؟!"-"؟-كأ.3!وودعبم!*.3،ع*!ي---لا!---د-د-37-.-د-لى*3..-لاع!3*"د.7!سوجهلهانسانايومايكنلموكألهاتدكرهالناسمنوآحدانا.سارحا
3،073!:بز!ء-د--07:ء!-بر77-ص7.!-دص.كاى2رزعصج!كا؟!.كا73!كا-..

*.-،-بز--كا-خ3خ3-،-3-7-!و----دبزخس"بر!-707!بر:لمد- !خ!س!د--دلألأ،لأ-+-3لا37+لاعد-7.برلأ!!لا-د!!زر!قيقراتهاروائيةكشخصيهبداكرتييمراله..طويلةوللحيةعينان

دلا+قيخ؟زر3لألإجلإ3-.لإءكا:-عكالإلالا!!د3!رزور!3؟!ننكاكالأعد،-س-د-!-ص*زرل!لا73س،لا!!ش+-.3.تج!!؟لا3ولكنهرديئهيقةالطينتصارعوهيائامليينأملكان،مراهقتي

3ل!؟-:،3،!،-3لأسكأ"لأل!-يم-33دل!سل!3-نر773-لادءع3لأ،د3-؟؟لاصكا3ء-6لأ"-لأ.3!رزئجبر--كا-دع.

ع"!؟سلأ3.!7""علأال!نكتلةتحيلماهرةعاجلةضرباتلتضرباناملهيغرسماسرعان

!لميملجواد-الخ!ؤةوولسايضاعامولكنهجوادمنشحصيموقفهذا،وجيدمقنعتمثالالى

***.ا!خرينوزملائهلطلابهبالنسبة

ورينواربيكاسوبأعمالتأرريرهفيهاويتضحبعدفيماشأنلهاصبجاذشهرتهفيووحيداا،لسببا(الانشان)جوادصفاتتبقوللم

تصدمالمعرضهذافيا!ولىجواداعمالحرةانونلاحظ.وماتيسويخططفنهيحبكان،اخرانسببانالعاليةوئقافةالفنيوعيهان

الكبيرةالهالة..جوادعنيحملهاالتيالعظيمةالهالةوتفآالمهاهدتورمابكلتاماطلاععلىكان،النحتاوالرسمفيسواءعمللكل

الرسمفي-الاخيرةاعمالهمنا!برالعددغيابلاحظنافقد،جداالاللاص!للفنالتاماتيعابهالىاضافةالخربيينالفنانينمراسمفي

التيللمدرسةا!خيرالوجهكانتالتيا!عمالتلك-الاخصعلىمعومناقثاولتركهااقىورسائلهويومياته،القديمةالعراقيةوالل!ون

اللجنةعاتقعلىيقعوالسبب،ملامحهاارساءوزمد؟ءجوادحاول.الفنيةحياتهفيالمهمالجانبهذالى؟كدوطلابهزرو!ئه

اللوحاتتصنيفتحاولانبهااًلاولىكانأذالمعرضهذاعلىالمشرفةوفاتهذكزىالثانيىنونشهرمنواللعشرينالثالثفيمرتوقد

الاخيرةاعمالهمنعدداكبرعلىوالحصولالزمنيةلمراحلهالالنسمةالحياةهذهخلالوفي،عاما(41)عنشاباماتحيثالسابعة

.جدارائعشيءكفكرةالمعرضولكن،التمثيلكلتمثلهألتياصاتهل-ولايتققيكنلمعراقيااسلوباحقق)1(الحافلةاللقصيرة

هـناخرىامسيةاقيمت6891-ا-26المجمعهمساءوفيواًلتطورات4وروراًومواكبثهببلدهاللعيفةورابطتهوالثقاقةاوعيافي

تضمئت،فنهومحبيجواداصدقاءبعضاقامهاالثمبقاعةفيجوادالسيأبذكرىصت!ابممتالعامهذاذ!اءتمروللم(العالمية
حمععة.اقامتفقد-انفسهمالشعراءذل!هئاالذنبولعل-الشاعر

فيالشائعةا)ن!بينطرلمجةمبدئيائرفضولعلئا،عنهوكلماتقصائد-.

تقييمشيءكلقبليعنيفنانفتأبين،محات"وايضاحالراحلمدحمحاضرةنفمنتالجهعيةمقرفيجوادعنندوةاو!ائعراقيينالفنانين

الاميرعبدالشاعراهداهارائعةقصيدهالامسيةفيولكن،فقطور4لفنانبالنش!الفنمسألةفيها!حوقدالراويشكريلمؤيدطويلة

يلىا،فيماالراحلالفنانذكرىالىبيتاوثلاثينمأئةفيا!عيريالعربيياتراثمثيعتينعنينخلالمنالعالمالىينظرعراقي

..:ابياتهالعضاهتمامانصبثم،العظيمالنهرينبينماتراثالىاضافةوالاسلامي

خربمأ.نموسفج،نضر:سفحان..يحفنهخفياللقاعالحاة)وادىالىجوادفي!ظوفقاقيالانسانيةالسماتايضاحعلىالمحاضر
.....مهمةدرجة

فيختصبرعدويفجاه،حينابعدهمابينيلافيخيطوالعمرا-23الث!ثاءيومافتتحتفقدالعراقيةالارشادوزارةاما

الممببعوضمههايهنيياليسىوقولفتحللاالليالىللظلماءدحاغتعليها-لمثييهذاتضمئ،ببعدادالحديثالفنقاعةفيجوادلاءمالمعرضا6891

ينتسبالروحلرمادبريقهاملعنالغيبلمبممينحن!عبعه!اوابرزهاومحبيهاصدقائهبعضلدىالموجودةلوحاتهمنمجموعةالمعرض

حتا.الجاررجيورلعتالدملوجيوسالمفال!باهرلدىالموجورةاللوحات

اللهب(ثوبهمنهاصاغانفسمن"معاذدووللبدىشسجبمهيالاولىجوادهحاولاتولعل.لورئاوزوجتهسليمنزيهةوشقيقته

عنجوادخاصةحلقةالغازياسجادالسيدقدماًلاذاعيالمجالوفي!بانا!ولىللخطوطدراسةبمثابة!نهااذالشبابلفنانيئاجيددرس

الراويشكريمؤيدمعمقابلةتضمنت(الفنصوت)برنامجهفيسليم

شقيقها.معذكرياتهاعنتحدثتالتيسليمكريهةوالفنانة.6891جواًدسرضالليلدسقدمة-اللبكريلمعان)11

صدورعدمهوالفنيةالحركةعلىيسجلالذيالوحيدوالشيء-!،+3*-،ص-!!!سء7.-ص-.كالاس73لا3.لإ-3-د077-"لالاص-7لأكاد---37-لا-إكالا7كاض!دلأرر!:ورس!!!--"7-7ض

قيخئم!زويزقي-ل!قيكأ!و:..-!!لأفئ-ل!عع--ىلأ؟3ددل!د--:-سدير--د73دس.3!لادكال!

الذكرىهذهوفبى،ايومحتىوف!دهمنذجوادفنعنجادةدراسةدنر!زر!رززر!تر*نجفيبر!؟خ7لا.لالا-66!!خء7د.-د-.7لالأعصع-دلا--3ع--73لا7د3-د--3كا-.--كاع3كالادلالا76لاس:-د3-33-لال!!.-د--!د-دص

وهث،منهاالمبشرحتىالصحففيالفنيةالمقالاتغيابلاحظئاايضا؟لإ*لإزر؟نر3-زرلا"خ-ل!!3ضلم"!3!كبن!ةد03-3؟دشصص-777.-ي"كا"-دد3ع3لا؟لاد-ء-3-3!-3.كا--سد!373ص3لا-د-،لا:-3!*3-.-لا-

السباسهالمئالسباتفى!تستعملالتىالشائعةالمقولةتلكالا-3صزر:3-!لإزز؟فيقي!زر!!بر3.د-.--ل!---لأكا؟.3علإ"-لا.-3لا-3د؟6لا3لاكاعص"لاع33لا33-لالأ---د.لاد-دنر-دسلاكا-لا-؟-7

.......سجليرلإنر!ج!لأ؟ءىجبمالإ؟!-؟كالآتريئدد--:ستر+زر-3؟يننش-033لا.ء-3:ش-،!::7كا3--د!ع37--د-37لا؟لا--33تر،د"س

ولا(الخ....منطلقاالمئاسبةهدهمنلنجعلا:تقولوالتيخاصةلأ!.دصلإ+!؟خبر؟.لا-3د،لا؟+33دلا،س-س--سفيد.؟37ء-ة.-3كاد3عس3لالإ،-د-3.-3-د،كا-7كا.3--د:3ع

وعىعلىدليلبجواداًلاحتفالظاهرةاناذكرولكئى،الضاادلم!ا؟بز-7.في!+!د3خ"3.--!-7-خ؟.لاخكا-7سصء-صبز63دلإ--30777-دص--سلالا-673-----لإ--3:7:03د

..-"7؟3373.صيئلأ؟.لا-ش--خ--كا-ؤدلا-.7-3-دسيرلاس7+لاكاكا37-دد3-6يرلا7-د-.س-كاكا-شخوإلإ.

دليلائهاكما،المعارضعلىواقبالهالفنعلىوتعتحهاًلعراليالجمهود3.د:-3!؟؟دخ-6إخص-3كاعلا-كا-73دكاع-.ولص--لاد.--.كاخ-لا!!تر!

آراًثهواستوعبواقضاياءتبمواالذينالصميميينبالفئاكينتعلقهعلى-.دلأد!خش-3برلا"-لا3ءلألالا"-كا-كاكاكا3كالأص-.7لا--.-.ص.33د3.عد-ة-!.-73د:7د--33؟

اعمالدراسةالىالدعوةاما،سليمجوادس!2روعلىهنهوائطلقوا3---إلابر؟؟ختيلاد3-؟لإنمبر3.لأكا!--3لا--.لادلا-76سلا.2لا.لالا36-ع3033دص.3333

ومقالاتكلمات!مؤلفاتعد*تسعقهىجيدةئقديةدراسةسليمجوادكا-7--د:لا-صإ-ء.-33"3-*-37--كا3--373-عد--3لالاعبم!ص".-ص-3ع33د37ددسلا!.لأفي،ء3

ومرعاولسةالحديتالعراكيالفندراًسةتعنيدراستهاناذ،سريعة-:بن"س؟!س"بمين--ل!لا--3--كاة.كا،د7كاد7لأ-33سدخ-3773-7ء3-لأكا!-؟-دكا:لاررد37--33لا?لأ

--!بخ،رز!!؟،ئرئنع.ير؟*3لائرضص.-لإض--كا!7إكالادلا33ع03

لالييمه.وصد.رلا6-كا!،بر3-لأ.كا.6ء-صلإلاع-خس.ة"-33س3،كا37برلا3ع.-33---د---33337كالا37!د-كا-ع!3-33س-لألاصل!-*..

الريبعيمجيدالرحمنعبدبغدارسا!يمدجوار-الثودةلصبمنجالب

ث!كا7


