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لمبىلرس!19ال!ردب!!للجالمحي!ا!ثاالفقا!نددقنياط

فيةكبييماموالدؤواسوالىباهظةتكنييئاستعداداتالىتحتاج

المبعرؤحيانتاجز!نها!شرعخلصشصاحالاانهاالر!يهنةستهسهظرلخاص.مس..عج

طرلمقعنءلميهتوزعاالتبما!عاصمةلغنونالسلبيالمسشهلكموقفمنخشبةهـامي"الاداب"لراسل

يملعدمعهقفطيعهونمويضبعا،لايجابييوم!ىم!هلمنتتجااللسعلبتىالم!ممتهدلمث-(!القأهرةخارج:وااله!بوألا!كل!لىوا!فن،المسوح)

،*،
راونهجرجمبقاميقزةلخاصلةوكسرةبالكاثرمئعفيلص!حلقتدامالهيساهيبعكرلخاصآوعلى،(شباط)يرفيرا1؟صتى(اقنانيكانون)يناير26هنذ

اًلا.اً...........لأ....اًء-تمحافظعواصممنافليميبنفيعاصمتينشاهدت،يوماعشرينمدى
ماليم،لىاشاجهاتصدروالتيللالمونالمشجهلعاهرهسسات

وتصوراتهاوافكارهاقيمهامندراجزءاتستورذاوو!قةفيهي"وبيئماالمسرحةاللفرققدمتهامسرحياعرضاعشرتسعةالعربيةالجمهورية

فكتفياو،تتمثيهااندونافرازها!رثم،اللخارجمنال!ئ!افيةنظمتهاالتيالمسابقةضمندلمخافظاتتلكفيالمقافةلقصورالتابعة

لا..ءلامدبةفي.اللفرقتلكبنالثقاقةوزارةفيالجماهيريةالذقافة
/.لهاالت،بعةلمحاليماعلىبتوزيعهاالوسيطثورتلعبوبانستهلاكها.

افتاجفييرنشرجادالمجتمعهذاانهبمالالثانيةوالنقطة.واحدةهذهفرقمدضنهامسرحيةعث!تلاثعرضتاًللىكالشمافي،الشميخكفر

الثقالمحيةتصوراتهبنفسهيصوعانيستطيعفانهاللخاصالمسرحبمفنهعرضتالصعيدجحوبفبمصوووأجمدبنةوفي،البحركطالوجه

الاأماميندلربدأقمدكاناللذبم!الثقافي!وروثهمنهستاللإا،للجديدةا.القبليالوجهفرقوقدمتهاا!باقيةالستالمسرحيات

تصوراتهيصؤ3انياليع،اد!صريةالطاغيةالاءللامولائلغزوفيالاولىالمنطمةالجماهيويئالمسرحيةالتجربةيعتور"،كلورغم

واضوالططفيالوجداننالفراغتملاانيمكنالتيالجديدة(الثقافيةصانبوهـكد،-واللضعفاقصوراجوانبمنوالةنبمالثقافيتا!يخنا

منالسكانمنكبيرة!طاعاتوتحولالمدنتضخمعمليةتخلقهاللذياك!وثمرا،االايجا!قىصوانبه!ااتجربةلهذءفان-هناسنتناوللها

التحولعمليةيصحبماكلمعموظفيناوتجاراوصالالىفلاحين.احدفيهايشكلا

فيوخلقيةوعاطفيةوجدانيةوخلخلةقديمةلقيماندئارمنهذهءديمثلونمختلفةوطبقاتفئاتمنونساءرجاليقفمرةلاول

مدنفينشهدكماالمتجددةاو)الجديدةالتمجمعاتفياوالمجتمعاتمنلفتاةاو،تمثلبأنأسوانمنلفتاةالسماحاًن.المسرحخشبة

تسودتزالما!ثالدلتامدنبعضوفيكبريافهاحتىالععيدتطويرفياوليةمساهمةيعنبمأاًنما،المسرحمنصةعلىترقصبانقنا

انتاجعلاقاتوأوضاعبلالوسطىاللقرونمنالمتخلفةالانتاجاوضاعالاجتماع!المسرحثوران.المحافظةالمئديدالصعيديالمجتمعاخلاقيات

الدللتاشمالفي"فوة"مذينةمثلبكاملهامدينةفيحقيقيةافطاعيةالمسرحيالفنانتاجفييشرعابذيم!المجتمععاداتبعضتغييرمنيبدأ

للسكانالاهـاسيةفالمهنالصعيدجنوبفي"أخميم"مدينةفياوتوقفاللذيالمجتمعوهذا.الطويلتاريخهفيالاولىللمرةواستهحه

ووسائلواللصوفوالحري!رلفخاروالمالنحاس-لحرفيةاالمهنهيالتيالتليفزيونيةوافنمثيلياتالاذاعيةالاعانيوتذوقتلقيعندذوقه

التيالآلاتبعضوجودهعا!يمويةالوسائلهيالاساسيةالانتاجالتي.الاصاللهمنبالتناقضاتالمليءالقاهرةفنانيمجتمع"ينتجها

"ايورش"بعضوقبم،مضتىاماسبعينالىاحدئهامحمريرجعحتى،متخلفةاجتماعيةومؤسساتفكزيةوانظمةأتتصورالخدهةتوظف

اجرا"قرشين"اطفليتقاضىالاطفالمنالاساسيونالعمالحيثلثرعالذيالمج!عهذا:وعقلهووجدانهلشعبالتقافةالمنظمالتزي!يف

السيطرةيسهلاللواتيوالفتيات،هـلمعاتحنراوتسعلمدةعملهعنوفيالترائيةال!ليةمنتجالهفقدانفيالتليؤيونثمالراديوغزومنذ

السجادصناعةفيالاجربنفسساعةعشرةاثنتبملمدةيعملنعليهنؤالشاع!دالسا"ر)اللقديمة1ا!روثةالفنبماتنوفهوسائلهجران

تنتجفالطفلةمضحكةنظريةالقيمةفائضنظريةتبموهنا...اي!ويةا!طوولائلهاالفنيةمتعتهانواعمنالتخملصفيشرعكما(الشعبي

فماذا،جنيهاعننرثمانيةثم:هماالسجادمن"مضرين"الليومفبمالفنيةأفاقهحددتحتىعندهواستوطنتبعيد!دمنذعليهدخلت

القيمةفائضكان،جنيهاتءشرةعنيزيدلاوهواللخامةثمنحسمنافيسيشرعالمجتمعهذا:واعانيهنالغوازيرقصعندوالوجدانية

ونصيبهل..قرشاوتسعينوثمانيةجنيهاتسبعةالطفلةتنمتجهاللذيوهي.المسرحهبمالفنيالتلقبموسائلمنمعقدةبرمامحيةوسيلةتعلم

صاحبالمملميديرهاهـذبماانترانزستورراديواما.اللقرشانهوالمتعهحدودعندوالوجداليالفكربممابمحمولهاتقفانيمكئلاقىوسيل

.(!وعاطفيةوطنيةاغفاتفيذيعالورشةالدغدعفةحدودعندولا،ا!هوانياللغوازيرقصمثلالمبانترةجةالح!ص

دودايلعبانالمسرحفنيستطيعالمجتمعهذامثلوفيالقديمالشعبيالمصامرمسرحاعطلفييبدومتلمااللضاحكةاللعقلأيمة

الفردجميالذوفىمن.ا!فنيةالناس"اذوا!"تغييرفبمااساسياالقر،نمنوصلتناا!طاللقديمةاًلظلخي!الاوالاراجوزتمثيلياتاو

علىالمتؤجاومطربالىالمسنمعثور،الخاملاللحصسبمالمجىاالقديمةالبطوليهوالفضائلاللقبلي!ةاًلقيمحدودعندولا،الوسطى1

وسطالمتغرجدور،نش!يطقريايجابيجماعبمذوقا-لى،راقصةالاعمالو!ط،ا!قديمالشعببمصصوالالملاحمداخلاجمدةوأالمعلبة

ومواقفهاناسهفشهمتكاملاواقعايصوراميدرموضوععلىجماعةنكوينهابحكمولكنها،وفضائلهالشعبقييمعلى"حالمحظت"التي

شهدائنااحدواللدان.مثماكلهمحلاجلمنافرادهوجهودومشاكلهوكانت،النقدالىالمحافظةتتجاوزانزمشالعلم!،أ)ءارإخيةوظروفها

نحاربها"ويهتفيبكيوهوالمسرحمنصةالىصمداللذيسيناءفياسوعابهاا!ب!والتصولىاتوالفضائلالقيمتجاوزفىبالضرورةعاجزة

عنةمسرىسوهياجفبمشاهدانبعد،"نحاربهأ..بنييا.وتعقيدارحابةاكثرثقافيةمستوياتالىتطورهالكبم

منابشابالممثليعانقلكبمالمنصةالىصعد،الفلسطينيةاالمقاومةكبيروجهدبسيطةبقعونلأالمحاففالمجتمعهذايستطيعناحيةمن

هذا:الفلسطينيينا!فدائيينقائدبموريقومكاناللذيلفيو!افرقةومن)بابذاتإسرحافنينتجاناللجماهيرلةالتقافهجهازجانبمن

لانسانجديدةصورةيمثلانالفيوممنالممثلوهذاسوهاجمنالرجلالتياالفنونان5آخرنوعايانتاجعنعاجزايكونيكادانهالبديهي
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الاص!يزساللفدسريموقفهعنو"رتدا"،ئسعامثقفاتتسفلالتيضاياالجديدةثسنافةخلقؤط-!ماثرعأنم!ان،اللجنوبيمصرمعيدفيجديد

فياذنيهحتىوغارقاالاجتمابةسيخةولمسؤءمار!"منومستملصا..والفنالثقاقةءصجديدموقفاء*فسابفيزشرع،بنفس!"لنفسه

مطوريةالالهانالاف"صخ"وابعادالموتبعدوماالاحلامخزعبلاتلثاذانموذجطالث*،يدواهـ!يكنو!م.ايضاسةل!بوأاللحربومن

ءلىعلاوة..إجا..للخا..الاحياءحياةفيالتعمءلمىأىالموإوفدرةسوهـاجفيالثقمافةفصرمسرحصالةفياحضشدوامتفرجابرفول!ط

جمسورىاللىالصرحيةهذه.قديمفيايىأ:نش،لماسن،.ذلككلكانت.(متفصجارو*مائقىمناكثرالاصلفيؤستوءبلاءسالةوهبما)

،((البحيرة"محافطةاقلإ-مقرسطوالى،دمنهورهـثلافليميقى"دينةةالجمهوريسألونلنه"4اعلىمصطفينشحصياتهابكلتنتهيالمسرح!ية

الجمهورلهذاوالفكريالعقلبئءلواقعاءنالتعانيفيمسرفةمبا!ةجالسيسنستظلونهل؟دوركمهوفما،ادوارنانحنأدينالقد

ابسذيالمسرحيا!عقمعيتفاعلوانقيعاطفانالةنريداللذينفسهحيث(اللبلكون)اللصلملةاعلىءنفوريادالروجاء؟.علي!ناتتفرجون

المسرحيةنفس(الص!رمن)المنيافرقةقدمت!د؟مرةلاوليعرفهعلىواحدة؟نانية"هـرانفبلدالرجاء،سوهاجمننصباباحتد

انتهوشاالعملهذامثل.دقديمفيأللشسط:ايضلمنتساءلونحن؟ايضاعرس-ى"نحاربهل))سادتء-اوسرعان!نح(ربها..لا:ؤالالمص

القانىونبتعدبسلوبالمطالبةالعقل"عتلقاضضهبهببربأزمةالمشمغولالواقعنيزحمالخلفية*وروؤطاللهمناش!ءبىاادواوخرج،كلهااللمها"اقى

بئنيوصبماالعملهذافلزقديمفيألليس،الاعداموالغاء%لجنائيبيب!،الفدائيدور!ص(صبالممثل!يعالكي،المقاءدبينالممرفي

العاصمةفبمالمذهبفةصهامناهرباءلىالصرا!اهرةستقه!بما،اعماليرسودالكامل!لامالاظطكأنحسالم!خارجوفي."نحاربها"ويقولم

منتحرمهم)كر(او..افكارهمنشوشولكيالبسطاءعقولتن!لكبم4فمبوفعتاللذيومالينغسفيالمسرحيةهذهعرضتوقد،المدينة

المسرحيةللتجرب!ةومم،رستهمء:لمهمالمسرحلشأةبالرصةالاستفادةا!ةاهرةقيزعبلابومضانعءلىائيليةالاسسالامرركيلةاللفالتومغارة

ءبلقد؟.الاقليميقىمدنهموفبمقراهمفي..حياز،مفيالاولىللمرةاصد!مكانانبعدعرفق!احديكنولم،عاملال!جموناست!دحيث

لالم"فيهاؤ-"كأاودفعت،المسرحاؤسسةاصلاءالردىالنصهذاإ.لاأمسوهاجمن

سإنرفضت"الناصحة"العاصمةرق9ولكن.جنيهالثلال!مأئةءئيقليغيراناذنةا!بعطساالافاليمابناءينتجهالذبماالمسرحيستطيع

ف-ذالجماهير،ةا/رءفي،ؤةالىالمؤسس!ةفأعار.له،مسارحهاعلمىتقدمهصلاقالافانماطتغبيرف!هايساهمانويستطيم،الفنيةذوا!هم12

وعرض،امدينتينؤكيالنصاخرجفليلةمهـوروفي..سنتيئمناكثرايهإصمقىل!ونوالثوربم!الاصيلالبديليقدماقويستطيم،السائدة

يذ!ب"القرجة))الىطسالمتعواللجمهور..قربةعشرينمناكثرفيويستطيع،لمندلرةاةالقد،5للفنونالبديلاير*دمانويسهتطيم،المزيرفقى

ويرفضهاينكرهامستحيلةاشياءيفهماو.شيئايفسمولا..ايتفرجوووجدانابرءابيوعقلبوءكبنتمهطامزودجديداك-انخالقفييساهمان

علىيقومولانقديوغيرسطحيااقتناعابهاو،قتنعيةباهااو،بهاويهـزاالاقاليمفرقمسارقةتطرحهااللتي4المنتمكإتظلواكن.وجماعيمتفتح

حقعلىنصادراننريدلااننا..ةالمناقشة1"-توياتمنسطتوسطاي..ؤمثلهاالتياسرحيإتاهيما؟الفرقهذهت!قدمماذا:المسرحيقى

ق!و،ا!قاهويةمجلتهفيلقرائهيشاء"ايكتبان!كما!محمودهصطغىنقدإةاجابةالاسئلةهذهءلىالاجابةان؟،المسرحياتهدهتمثلوكيف

وافععنالانفصالعلىبتدر،والس!ماتامالمعامحددةاجماعةمنواحدلاقةالحاللنىلمئحهـلنخق!يقالىالس:يلهـىصحيحةوموضوعيقى

والمستعلمي!ةوالمجبردةا!فرديةاللذهنيةاهتماما.نهاخاقومحلىشعبها.بلادنااقا"(-بمفيالم!مرحيالفنزرعلتجربةوالعظيمة

!فالرثاءعلىت!بعثالض!ه!ا!سطحيةوالابعاد4ا!زلىاالصاغاتذات)فنهمانتاجفيشرعواقدالاداليمابى:،ءانالانصإىقلنا!قد

علىودربت،(مثلاالغربفيبرمثيلاتهاقورنتء،اذاالوفتنضبان!ص!اللقولىمنبدلاصقيلأالحقيالصورةتكتمللكيولكن.المسرحي

وخاهـلمترفرلج!لاالمثيراورهةىوالامتاعالتشويقفبهد4الكتابوهظونا!م.الانتاجهـذامنافيكيالمي!اجانببايقدمونزالواما

ابثقافكأواجبمنأليس:نتساءلاننريدولكننا...اقبماوزائفالاخراجككذ!،قاهريينكتابتالليفمنفهياللنصوصاما.فقط

سطذهطةيقوساكطلوتعر!طجيداوظيفههاكلعرفأكالجماهيريةبهايقومكلها..والملابسلماكياجواالمممرحوادارةوالوسيقىيكوروال!

لجمهورها،ستقدء4اللذي"اللموضوع))او"المادة))نحددان،خةالوفيبعواصمءالثقافقصورىالالجما!-!ربئالثقا!ةارسلتهمنيون9

؟الموة"وعذللكاوالمادة5هذاختيارفيالصراهةب،لغةر؟ونوانءرحلةفهـي-يزاللاوربما-ضرورياكانالوضعوهذا.المحاؤظات

المرحيللعملنموذجا-"والظلالانسان))ورسحيةكلنتوأذامسر!،تهناكتكنالم:ملحتساؤلهناكيرطلولكن.الاولىالتكوين

افف"))وال!اوالمجرداثوشاالذ!ني،دلانضخالذي،ءالردىواسوانوالزقازيقالشيخوكفروالمنيادمنهورفرق4!رمتماغيراخرى

تما"ا.اخزنوعاتمثلديابلمحلمود"ال!لافيت"فىن،نموذجيقاهريايتوائيلىءقدولتاللفرفىهـذه.اليرىلمةوالمحوبنهاودمياط

تدوروهـجمما.الفلاحينءنروسرحيةاذهاشكلهان5يطسوسدحي4انهاديابودلمحموالهـلاؤبزت،حمودلمصطفىوا!ظلالانسانمسرءات

يدورالمسرحيةفيالا-،سكيابصراعانبل،ءصرؤإرىمنروافريةفي(حمودذهبوبر!لةأرومانلميخائيلنضحكوالليلةجصهارامصرعوبلمة

دستسغالبهائمولملجرالارضء،لك:القرية!،دةءن"قىالمجموع"ب!ينا!رادهـ-نالطسكيملتوققالقلقوبنك،لمنعم2أعبدوءحمودالسبكي

اللعمالهـن"الهلافيت"مجموعةن-وبي،احاميأاوكاتباللخفراء.مجا!دمجديالمخرج

يبداـبطرحلآالمسرحيفيوالصراع.والمسطجرينالاكاوصغارالمعدمين،،ياتجنقىمحكمفبمقاضعننةحدثمحمودمصضى"مسرحي

اللسبهائمعاربالىواللاعبالارضرهن:واقهيةاؤتصاديةمشكلاتعلملأقةفييمثعكشرعثم،ءجرماعشرستةضصدبالاعداملماحكا"صدرل

ولكن.وا!ضعفالجهلواستغكللبال!ليسالمعدمينارزاقواستلابكلؤ-بيقينهوفقدكلهاحب،-4فياثكا4فأصار،عمهابابنزوجته

:غريبةمشكلةاًلحلخملالمنونطرح،غريا"حلا"طرحالمممرحيةواجتاح4.والح!ياةوالمصيردسايحبوالعدالةوالزوجةاللقانون:لنىء

هـنفيتالللاعجؤ!يوالمشمملة،بحبريمةاللهـلاكيتخكلمانهواللحلالوجودفب/الا!هانوبوحدةجدوا!أولاا)حياةبر*نجتيةملجاحساس

الىبتحويلهاالاسعتغلاللمشكلةواضحتمييعالمسرحيةثناياوفي!اكلامأسحلمماؤ":باطلماد(سحياتهعلىوسيطر،داتهالوجودمعنىوبلا

ىا!يضتطررنالواتياا"للهلاقيتبناتمنالعذارىشرفتلويثمشكلةو!و.نائمخرافيآخبركاؤنحلمفييتحركوهميكائنانه:يحيابئنه

قب!امبرفضىالثورةلفضيةوتميميع،دةالسلماحدبيتفياللخدمةلكيالجح!اللىابرضدبوهقداعد"!مالذينضحماياهكلبأنيحلم

للكمالملالسيداعناقهمزثقلافنيالمزيفةالد!نص*وكبانتزاعال!لافيتثم،ببطء،موتبأنعليهويصمون:انسانيتبماولات!4عاىيحاكموه

شكلأنبل،الامرلزماناكذوريباللعنفءاوالجمابقىوةبالةالارض.إ..ضمهرهالىيسلميان

الريفيالساءرصلسةخلالمنالمسرحداخلالمسرح)المهقد"الم!مرحيلاة"،ؤةوباوامب،شر،زاعقبئلىملوب"كأوبةاروحيةانعاىءللأوة

واقعالىالللعبينحولثماللضحكبههـفبا51التمثيلفيهايبدأالتبمهـ-لى"إبئءناو"مؤلفهافيهامبالت!ه!اتتصوشةاا!فكريةانطةالى
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ادقائقسامتهيحة-حيوان،المصإتخبالجياقاالهائإيالوأأعهامترا!!يتحنئلبابنالمؤلظإالباثدالشكهلهجا(بثثيرعدالىاللشسشوا

الفكرقةالمسادمكأولدقيقةمسرحيتدمنالاكريددك"وللعمقيقةالواقع/الس!دهـ-نامرباكلهاالظالسةوسيد،للمسا"ر"ءمدة"الىالهلادي!ت

-أسيابءملايكتدثأنارادلقد.للعمهورهيقد"هاائايرقدالتي.العصدةالكلفوتقمتهـرثم،بلاللمبالاةءحانببندفاولا:قيالحقب

،تعقيدااللقضيةنزيد،معقدةصورةاختلاقضرورةفما،مباشرام!لكالسب-رربئمر..الا"ر!كانمادف05هكذالأنهللهلاقيتقائداء

والمواقفالمبهمةالكلماتمنحاجزا"ششعالهناقه!هااصاهادنوتبعدداغرلبسياسيككريخاطفياؤلهتاققعوبذللك:البهـايةمنالاركس

عمهخردا؟عقصاوبنمضمونهابينالمنإاالملويةالمركبةاللغامضةللكمكائداسيينالهـلافيتمنمبت:عهـؤملنفسدمحلىيرطر؟لمحينما

المثقلةاللمغةوهذه،المعقدالمرحبم"اشكلا"هذااناؤكدامن.؟ا.اللقيادةءلىلبمي!حصلوكيف..

عموئئرداعائلن"اروحيقيبينهمائلاتقش،المعبرةويرالمدلقةغير"فلاحية""شكل!لةليستإ)كلامامنالن،سودجزاا*لملامسرية

ددهنيخقيهماناباكداومن.والمعرفةالوعيملىلمتحنتذيااليسسطكرشتلخههثومشهـلة،دبرمخقراطبملمثمقففىكلةانها.الاولىبل"هربتة

منمسرحينصتقديمنتيجةلتفبرليصيبهويرجأالجماهيريةالثقافةحولالصراعفي-ئانوية"لصبحاو-تهحياخلا!بقىمنخ.كلةلبناتل

الادالليم.فيالنعهداتثق!يفظلالعماهيرإةالثقاكةوكلمئفواحد،ثالسكطةهاالرزقالارض

(دمياأمفبرحقة)"نياحكالليلة))نوعمنمسرحيةنصوصاان."لزوم!اظاما"انابارةاانيهلميمهمولليممىالخهمةبريحالملاحين

ياالنزدةالساذجةلالكهدوعكيكةالرا!للغةحيث،ايداارومانلميخائدزإ-ةمسربفصالمعقمدكلالخهودن،الكخرةءنتالددتعرثا

(بن!،وردة)"دهب4بدإ"عنوومن،السادجة111،وضويئاللفكريةهـصي:اووحيةاسوانفرقةقممتهااخرىقىمسرحيالىاللهلافيت

الساثجالاخلايتئئ1النصنرحثش،مبدالمنعمئامحمودالسبكيلمحمود؟المسرحيةوهـذم.روهـصانيىخاثيبل"جدفاراءصرعليلة"مسببية

الأجتماعيلنقداهـنأسرحيةاهد!ينقلبوحيتتمالمجبةالاجللقضية،اكعقبربالغةانهاالرئيسيةوامشكاشها،التورةهبمالاولىفضيتها

المادياللحفورصفهبالورانتازياتك"مسبحينالخرالمحةؤ*رةتأكيدالىانشائيةيستخدمرومانميخائيل،باختصار.حداقصىالىومجردة

بنكنوعومن؟والخرافبمءالوهميطابعهاكيدوندحضهامنبدلاوالمؤئرالاحيانعاللبفبىالخويةبالمجردأتومثقلة،احياناوشأبمرية،احيانا

دها-سهالافاقثصفةألسماامبماالريكنسبحيتالحكيملتوايياالقلقتبسميطاللىبحاجةاهت)ومعقدةوطافعيةمباشرةفضيةمنلسبرلكي

وكاداندالثإارياالمثقشضياعمأساةويتحوعا،المجهوللةالسريةاللجهاهإالوطئل"والبخرجواجية،"الر!ة))هبلالمستعمرةاو،الوطن.(قدضح

دو!تدوعاواحتياجاسمثلهبينصميرازعةقصايةالىواتهناهههدقه."الفتى"دوا!ثخربمماوا،"العليص))هوظاالاستهمار،"ا/لهغل"هي

علىعلوةالنصوصهذهاءمثالان..ضميرهيرعذبهأفاقالىالآخرأنو؟ة!البورجوازيعلاقهعنومضحكةغر!"احادرثعنظرءهوبصرف

الىالمعمقدةبأشكالها"هتدهانصوحث،والمت!خلشالشاداًلفكريتأثيرهـا،بالمسيحافئهربا*قةعنالنظربابصرش،والتكعيبهقىوث-أعالببي!لأاسو

اثرواتليعاباوررحيةالتجربةتذوقمنالبسبطالج!ورحرمان!ةالقومينقافتناعناللغريبالر"زهذا)رلملصلمباللبطلواستشواد

وصبننهاتركجبتهاوتبينمهءمونهاالىالوصولمنيحرمحينأبعادهاصلب!حةمنالمعهنصفالمعنىوهذا،المسيحينلدىخىالمحليما

كفكم.إلكوحفيبنائهاومتابعةتصورمحنالنظروبصرش،(نوريبخبااستشهادقمعةعلىاارةولنبي

البنائي.لركيبهارغماسإطاعتمسرحيلت!.اككانتفقدذلكومعواللبورجوازيةالاستعم،ربينالثانوياعاللمرالمجنرومانميخائيمل

هـنإنلدنا)،(سورلنعيئنكمريالليإئياآممثل)المعقدوالمسرحبمغيرمزادصورةفيالوطنيالصراعقمثبداللذمباضموراهكا)الوطنية

كيمتهارهتكدئلانبرساطكفيعمهةدداالىصعأان(ئنليحئلسيدجدلد،الألهبمالمزادبنمملة،واالبةرعةازكةالاوري،مارب!المراةدلىمتكافيء

هـنحاحسةتبثالىثاللكفيالةشعاقرعع.ئقةفيوالكنيةالككرقيعنالاستهماريتهـددفلا،الدمديومملتهالمعادهلىاكةربييدخببنم

اللحراع:الواقعيةصياتناقحنايامنوهـامةحيوقةلقض-4المسرحيتين"عربحفانهذاهـبلءنالنخربرصرش،(الج!بةالعملةاستعمال

متداخلبماصإواصةمعالاولىقىالمسرحيتفيمصرفيهلالاعتمافيالوخنيعسرفةبلغةبينهمالحواروادارة،البعيدالحددكاالىالثمارةاطراش

اللخئالاأإاللكبطلهااكلمايفيداالوكنيالسياسيالالتزامذ.وقصة?جانمقضطكربهااقياللخمورانواعدن11اللحدقيمنتبدأتعقيدهافي

ثم،!دليمصنعفيعامهأثمالانعليئأنكهاتمعسفيعامدنالىتحوإن،ابىتئلاجون1وعنرالاتبركببنممهتشارعةوسكاحوجمبنالمسرعرودابد

المحت!لةالارهاداإيآااللثلسكيندتنالمثوارالسلمحا!وءبمهالكفاحبناللبكرجوافيقيرالاسنهنهمابينالممعوكةالمعردةء.خرتهارسمالىرتتبل

لااقضاالمسرحينبينتلقكسهولةفياللاهئولوبرعع.رخارعهازجرب--دااظغثراللصهرةثم،المعادفي"المرأة"الامغلأ?لىحيبا

ثووإتمستوشفيالهاميةبشعرااطقةكاندنالاولى:المسرحيكلغتهماكامناقشمةالىقتتدوبئ،(ألاستحماروبينالشعبيةشخرةابينلاصراع

شيلللغةهئبين4الفلسطي!نهالعامبيةعينمتراياحةالثافيةوكانت،رائتاللذيوالفسادالمسلحةواناكرةواللحريةوالدربب"التكدبن"ظغكلات

هنكثيةئاهاليأنلسوغاسونخمئناللخئلالمدتلةفلسوينفيالمقاومة..اللبي..مراتللمستهاًلاستحماريصدرم

مدلقةهاعدانية3ابعادافشدهاالم!مرحي"مواقشلضأيهدوقصائدممقاخعهمشكلةاساسهافيدياث*لمةاللككركهالت!ببريددخاكل-اًننقةظا

واثدلموالوديااشعرالىاللخئلأااللقلوبيترعانوا?الةممقاوورحها،المختلطةبرالمعلوماتم!ثقلةلفهاستدداملأامع،ومشدةو"باشرةوادعية

ديالشعامحة.واكنحقئإ؟احرقةلجسور4الوةتفنناالسهبتودوشامريةولاديدشفافيةلابأسلوبب!ناغة

حنكة:مباشربسيمشبناءذمهتاخرذتعسرواياسهناككانتكخلكايديفمك،لشكبقاببنكاالمسرحيةكان:بسيطوغيرمباكرغيرنفسه

الىوتتنامىتتطهئروثصآاالابعادمحددةوشخصيادن،وئلااحيةمحددةاكا"لنوميةهلىوقهرتهامغزاها"عخمتفقدمبندئينهلءمثلينشابمباع

مسرحياتكانتاإتهعووامن.للمسرحيةالعامالمعنىتضيءنهايةأنيس"طيعالناهـةوقراوواسوانبنههـةرانالمةكدمن.ايراللظ

اًهـهيرمدمدادمداحردفيلمدمدقصةهناللخذشجدارفيثرخبيترمسرحيةخلالم!نالمسادةاثةرةبلاالاستعمارقتنةيصتةءب

ءوسى،لسياحمدانالثتىوسيئتة،حامدحيدلوبلاياوثم،سليمانيستو!هاانيمكنممابماسهـل(قنانيالويزغةزاانشمتدة-انعهلا)س!ا

.بدرانلنبيلىتمائاإنحلءكأغثم،القاشيلككيمجميىيت3يابوللهشبمء!رذمان"يخائيلمسرحدةخلالمن

بسي!قىوافعهةلقضيةنبف4رغم،البسبطالنئمكلهذاانالمؤكدمنوالتوعيى"اللمكلأيةاهـىالمسلحةالوطنيةالثورةقضية"ء-إج

هلعاشاهـهتوالمسرحإاالبناهحإلارةفيمفتورالىلمئندحلقد،ومبلمشرةبنتبشبرملميقيوتبلديةمزكحيةدعاقةالىتدتاباولكنها.وانسشير

التبراث.الواسعالمرككااللانل،خاالكريارقكالمسرعلخامرقةمستوهئفياظئكلفوئغلثواراوبخولاساالاستعمارجرائمحقائبلان.ونفاذبسيش

(اىترجعمماباكمثرالمو!فين1بمم!اطةالىراععة.لكونقدالمشكلةولكظمثإئبنمعقدخشنلشاءراو..مجيدتادرلايجامعيبركيبخخيابل

ةوشاعر!المسرحيةالمغةامسألهتصبحوهنا،نفسهالشكلبساطةيصنيانللشاءربافجديرولذلك.المسرح!يةهذهفيرومانميخائيل
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منعهيرنذللفنان-الفراتءروس.والانسان

***ومفهومالانسانمفهومسيطرالماضيةعشراللخمسةالاعوامفبى

.ا!زرمنثرالاوروبيباتراثويرقي،الوعيمنثرالفنن11فيالخاطيءالمفهوآاساسعلىوذلك.تعديددون،اللطبيعة

هـ-لىيذعرحالماضيةاللخمسة1الاعوامفياللفنيةابحركةتبلورانشععاراستطاعوقد.ومكانزمانكلفيالانسانهووالانسانعالي

جذرية.مشكلاتالتقافيةالمؤسسات،جميعهمالاصيلينععيرالغعنايعنامكانياتيستهلكان"الغنعالمية"

عنهم،الغنانونويقول)للمعرضصالتينسوىدورقفيليس-اأكتشفثم.ا*ءالاءالفنانينفيالاصالةمعظمعلىأتىانهعنفضلا

.وهاتان(النوزيماوالحجماوالتؤيرحيثمنسواء،سيئتانانهماالارلباطمن.العادتاتيبلاللفنفيعالميةثمةلليسانه2الفنانون

وفيهما.العربيالتقافيالركروصالة)المتحفصالةهماا!صالتان.والتراثوالاهةبالبيئة

حينفي.اللخريفومعرضالربيعمعرض:الرئشميانالمعرضانيقامإنقطا!،ئ!حم!اناذ،ضائعونانهمالفنانوناكتشفاخرىومرة

المعارض.عشراتوتقيمءالصالاتعشراتتضمالاخرىالعربيةال!بلادانارعهمالمرحوهالكن..عامالاللفيناهزعالعربيالفنيالتراثوبينبينهم

علىلي!ستالمعارضفياللوحاتفبوللجانانمنالفنافونيشتكيدزاوج،الكلللاتعرفالتيباصالتهاللطريق1لهممهدقدكاناسماعيل

باللوحاتالمعارضتغصبحيثالتساهلشديدةفهي،هعمتهاهستوىالفسعةفيمتهاتحددلمبآثاراللعربيوالغعنوالتكعيبالتجريدبين

ايضا.اللهواةيشملبلالمحترفينعلىلايقنصروالتساهل-التعلمأعهةجميععاعمالفيآثارهاتقصيعنفضلا-رعقيقاتحديداالانحتى

جرداءفهي،بالمعارضالمخصصةالكاتالوجاتمنشكوىايضاوهناكادخص4الذبم!الاصيلالانعطافان.ا!سودبم!القطرفيالفنانين

والفنانينالللوح!اتأسماءفيهاتسجلرل.فنيشكلأكيمنتخلويشبهاللحديثاللسوريالعربياللفنعلىاسماعيلادهمالمرحوآ

..المطاعمفيالاطعمةكلائحة،بالتسمملاًلفنانفهدا.الفرنسيللفنتولوزديتريكلوهنريماقدمهكميرا

فيالمعارضمن!اأ-وأفالامورالخارجيةللمعارضبالنسبةاًماس2يستصدفرنسيافنافأنتجفرنسيأوربيبعب!الليابانيالفنرأى

المعارضفيالمشتركةاللوحاتيرافقانمثلاالمفروضفمن.الداخلإةال!مرأىفقدكذللك،الفرنسيوالتراثالليابانيإنهحامنعالميته

ناوبما.التحكيمفيصوتلهيكون،لاللمعرضقومسييرالخارجية"عالميتهيتعهء،5%-خفأنتجفنانبعينيالاوروبيالفناسماعيل

نخسربل،فقطا!تحكيمفيصوتالانخسرفاننااحدلوحاتنا.لاررافقها.العربيوالتراثالاوروبيالمنهجمن

سيىءمكانفبموتعرضفتمتكسرمرافقادونتشحنالتيلوحلانعاايضااكعارعيميةالانجاهاتمنالقطرفيالفنتخليصعلىهذاساعدوقد

بها.يعتنيمنوجودللعدمسعيىء،وبشكل،/الليهاتنتسبالتيالمدرسةقوانينمراعاةاللوحةمنتطلبالتي

تمثترك،فينيسياكنينالياللعالميةالمعارضفغىع.اخرىناحيةوهناككمعا.(...المرعيةالاصول1حسب)مرسومةاللوحةتخرجبحيث

علميهعايتوجبالأعلياللعاموفي،مجانيةبدعوةعاماولفيسوريااورئدالانجاهكانانبعد،والمضمونالشكلمشكلةحلعلىساعع

علىفنفوتلانشتركلكننا،تشتررانارادتاداجناحاتستاجران.للمضموننفبمالتجريداناالساسعلىمضمونذاتالوحةايةرفض

ل!تشترداسرائيلانحينفي،بالعاللمالاحتكارفرصةفنانيناانوثوريوالمدرسحمادامثالمناللسوريينالتجريدبقكباروجدثم

.وباصرارعامالىالتشخيصمنشيئا!رجعواقديمةموضة(وروبافيلمتجريدا

ناوهي،الضحكنقلالمانالد!شةتثيرناحيةثمةواخيرا،بحيثالسائدةالاتجاهاتفيالبلورةمنن!محالياويوجد.اعمالهم

المرسلةاللوحاتقياسفبمتتحكمالتيهيالثقافةوزارةصناديقحجمفيالغعنانبل،واقعيافناالعموموجهعلىلاتئكلانهاالقوليمكن

متر-رع.فيمنرينبقياسلوحةلاتمستوعبالصناديقوهذه.للمعارضوبكلمعهعسالعاصريوالتجريداقعيالومنخليطال!سوديالقطر

لليغنيالخارجيباللعاللمالاتصالمنلسوربممااالغعنانيحرمكلههذااللعربيبالتراثررتبط،محليعاليمعاصر،فنبمانتاجلدينا:واحدة
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المحىا!ثقافةوزارةفيالتشكيليةاللفنونمديريةمنانتقلنافاذا،ءص:!--.--
-رر.!"،?..!-

واجهتنا،لاجتماعيةاوالعلوموالادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلس.ء--كأ..--

اب.وبالتاهذهعلىالمشرفونهمتلكعلىالمشر!ن:نفسهاالوجوءاولامح!3!ء---ث--نر**م--.مح!
-.---*يرصي"م

الاعلىالجلسفي:واحدلأسلوبيتمانومحالهتهاالمسكلاتطرحفانط!-.-!."-----!ى-.--حمب-.

.....!.-طى.ع!-6ب

.4تؤفلاواذن-مخصصاتلهلليسولكن،للتفرعقانوطثمة!ة-.--"!-متمحتخضش!حنئ-؟--ة-.

تقاسمهافيالعاموقد.للفئانينتشجيعيةجائزةالاعلىالمجلسفي!ء-*-!:--

منهماالواحدفنال،اسماعيماونعهم!المدرسفاتحمنكلالماضي+4ـحى.-7-ع-!:--

نافيقولانالعجيبالمبلغهذاأمراللفنانانويفصل.9،23،ل.س،*--------.خء.

ضرافبعليهاستثماثنبنعلىقسمت،ليرةاللفالجائزةاصلحى-!-!م-.!!ح!ى-ص--ت

الىفرفعتالعامهذاحائزةاما..الخو..اللحرليوالمحهودالدخلصت3-خ!حمر---خض-صصص?--
..-خهحم!!حغص!سص

الا.لألأ--..--ممربر.ص-لمعخ!-حت-ص--

ئحظة.فيحماحبرالمجدسستكوسربلكامنفيلصي!لمبلالفناك!تشال!همجمويردجنةللهوواصعمتاداآ/!ألا!أاااأبماأد!!ا،.؟الح-فيلمز-!بهز!مجمميآ!يئم-ئم!ازوجيب+!حر-!لأ؟---.- كامر!كا3/4س!ةآحوعجمبر-حك!!قي.-.لمكا

حلا**

إلاملينعقد،كثبرالانشجعلتياالخارنجيةالظروفهذهضوءفي؟ج!1-إ؟"د"!إا،10(1.%؟.ثبم!-!لم..ح!"كا!عفىفي-لملم-

دمنتق.فيالجميلهالفنونكليةءلىبالطبعالانظاروتتركز،بالمستقبل؟كأاإي!أ!ا-ألملميز،لملم-3--*"ت/؟!

لعاللكلي!كأفيفيموجدحهمنكمعيبلنبدمللسالكليةانيىعىئرلمسؤوللينحاحييصةفلمنطث".،!ء،كأ،!-!بماير!في\هإ1جم!إ!ه!1أ(9\أأ61!تلا1بر"ا!أتمع%!ج!إبرأ!براا1*ءإاإأ

.......را....-!.ط!.ت.لم1؟بر.-?ج-،114؟2،199-!.1،أع

أرناؤوطا!ادروعيدلبعهنذيرامثالمن،شلبةبعناصرلتطعيمهات!63-!-..إ؟؟1خ!ء!؟.لأبرسثا1

المستعىتممحانهاعنتتنئبكىمقترحاتهالعمال!طويرال!لكلمةلدءويهنجزفرصةحلوللننفيذ!كأ!كىيرصءثء-5ش.لم9أ-ااا-جير!-إى/ا1اغخم!-!-3!*

ب5.!!.،----ح!حرحش*.

209الم!ث!!،،

خالرحساملبلادتحءحتىللحقيقهسللرفبمفيلعثةعملثمالبنسيسنوعلىمهاستعربعفرمطلمسىجإنج!.أ؟!ء؟ءلأ"..3؟كا

وان،دكتوراهعلىيحصلحتىمدرسالايصيحلمعيداانبمرفنافاذا؟؟و.تخشإ.ألأأ.-.--.

الشابةللعناصر-بهبالنيعنيفهذا،بكالوريوسغيرلالمنحالكليةخ

وروعلىللاطلآسمحياءفينس!لحوبصرلىهمولرهمسليمدوم!نفئرومؤنبدالمعيدالقاهرضبعهمحمصيمأمونللفنانالحفراعمالمن-ا!ؤيةاتانج!ار

سلا**
على-يجيزحتىاشرافهلحتخلاللهمايعملعالميرساممرسمالىوالفنانينالعالميةالتياراتوسطانتاجهقيمةوليعرفجهةمنفنه

هعه!تتفقفنيناقدالىبحا!تزللمكليتناانحمناهـلب!اتىفيمجهوولالخارجفيالوريالفنقي!ةان.العالميين

سسدةكانتفقد.الفنانينوضعمنبافصلالمناهجوفعولليسادةطر!ارجاننناجطيعرضانمافنانرغبلووحتى.معاوالايجاب

دراسةفيالاولعامهالظالبفيها،يقضيسنواتض!رالدراسة،اهـامفيواحدشهرمناكرور؟فليس،الخاعرحسابهعلى

.يريرهاللذيلفرعافيسنواتاربعبعدهافيخمص،،عامةالعذه!هـ.ورطلا!أمفيواًحدشهرمناكثرللموظفموظف،ولليسالهبحكم

ارلعفيالمناهجوكثفتالاولىالسنةالغيتالكلةمصاريفوثا...ع...ا.م من-بتسيءهدا.بالمالدالمايكوناللعنيهلحبركهرعايه-3
اعداديه.اسةدرالاوليناالعامينفييدرسالطاللبفصار.سنوات.يبدوفهااخررأياالئقا!ؤلوزارةانغير.اليومالىلفراعنةاايام

التالثةالسنةفيباختصاصهيمؤدثم،الاختصاصاتجميعتشملأربعمائةالىلايصلللوحةالوزارةلدفعهسعراكبرانعلمنافاذا

يهضميكدللموهـو،مصوراوكحفارالرابعةالسنةفيليتخرجهـعاللوحطتءنالوزارةمشترياتقلةذيكالىوأضةنا،ل!وريةلليرة

الجديدالنظامخريجوفشلوبذللك.لهممارستهعنفضلا،اختصاصهووءجروىقلةادركبا،التاميممنذللفنانيينالوحيدالزبونانها

ضعفحولالنظريلفتومما-ناجحينمدرسينيكونواانفيحتىمنالرغمعلى-الاطلا!علىجدواهاعدمنقلللمانالمزعومةالرعاية1

عرابياسعدالفنانهوواحداخريجافيهمان،بينهماللفنيالمسشوىيرفضلماذااًيضاوادركنل.الدولةميزانيةعلىالاداريالجهازتكاليف

العديديناللطويلةالسنواتاخريجواما،لانتاجهفنيامعرضااقامقهضغطاللغرروةتحتالاللوزارةلوحاتهمبيعفيالفنانيينكباريتردداو

.الجمهورعلىيعرضهبانتاجواحديتقدمفلم..وأر!اهرةفينمعارضفيحاتهملويبيعواانيفضلوناللقاهرة.لانهـم

تدهورراعناالطلاباوضاعبحثالىماتقدمكلبعدانتقلنافاذاالمسرحيعتبرمت!خافبلدفيسوقللفنليسانهالاساسيهالمشكلة

الشهادةانهي،اطلاقاالجامعةفيالسائدةالنظرةان.معنوياتهمالاساسيةالم!مةتكونالحالةهذءوفي.عليهدخيلينفنينوالرسم

كليةطلابيختلفولا.المعرفةوليس-الرزقلتحصيلوسيلة-تتعاقدبانوذللك-الفنيالانتاجلتصريفسوقاتخلقانللوزارة

ينصرفونالثالثةالشةفمنذ0اللجامعةطلاببقيةعنبشيءالفنون!لىالحرةالمؤلمسحاتمعوحتىالمؤممةالمصانعومعالوزاراتبقيةمع

وانهمخاصة.مصروفهمليحصلواالاعداديةالمدارسفيالتدريسالىخلقفبمساهمتقدالوزارةتكونالوسيلهوبهذه.اللوحاتشراء

كلهاالكليةففي،نسائيةئماذجلايجدونالكليةالىيحضرونحين.ويتذوقهاللفنيقدرمجتمع

النماذجاما.دواههااوقاتئحدرانحتىلاقرضىواحدةموديل،هذهههمتهافيفشلتالوزارةانيعتبرونبأجهعهماللفنانون

نماذجهناكوليس،محددةلوضوعاتالالايصلحونفعجائزالرجايية!مهاالتيالحرةالمعارضمنلاتشعتريانهاايضاعليهاوياخنون

للنموذجلايصرفاذ-الدفعوسوءالاجرانخفاضبسببالشبانعنوالربيعاللخريفمعرضيمعتعاملهاتقصربل،!حسابهمالفنانون

.واحدةمرةاشهبرثلاثةكلالاا!انون"يؤكدكماالباحثاشرافها.ويسندلتحتهيتقيمهماالملمذين

***،محرج!وشا!ملموسبدليل،هذهمهمتهافيالوزارةفشلعلى

والاسافذةالرساميناوساظفياستقصاءاتيمنجمعتهااللحقائقهذهضمفبمسببوذلك،لل!4ضنفئفنانالانالىلسوريافيليسانوهو

الفنيالوسطباوضاعيهتمونمنمعالاحاديثوعثمراتاللكليةفي.انعدامهاوالفنيالدخل
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يلي:ما(.791-2-9.الفنيسطالووبينبيضهماكثراو*قةبسبب

فياوالاعمالانتقاءفيانصافهمروممنالفنانونيشكو:سةوا!-!نظروجهةءنتعبيراتكونانلاتهدوالحقا؟ق!ذهانغير

بذللكأمارأيكم..الخربفمعرضاثناءاقتنائهاوهـسؤوليا،هاحدودهافانتنفذالتيالجهة.اماتطالبالتيالجهةوهي

متباينى"اعمالؤبولفي،أعتقدكمايتجلىالانصافءدم-:بتس!ع!كبماوبالتالي،الحركةعلىقدرتهابحدودمعرفةأكثرتجعلها

اءه-الانت!قاءفييتجلىكما.المشتركةالمعادضفيالفنيةقيمتهافياكول،تووتبينوارركيلاضطلعوااولنابيناللخطلن،ترسمان

.الاعمالبعضانتقاءعدماو،مواضعبسعرفنية.جميمها

.............سعبالوصععنصحي!حلآصورة"الاداب"قراءالىانقلوللكي

مناللعنالينلجنهبهاتهوموالا!تةأءالادماءعمليهانالمعرولىومنالملا-ظش-اتهذهجميعهم،فقابلوا،مؤول*نالمسمنبعددالا!صالالى

الاعمسالمسحتوىفياضباينوا.الثقافةوزيرالميدبرئاسةالنقاد

ثم.الواحدالفنانلدىيحدثقدلانه،ظلافيه*كنولاواقيومرمنفطةايةمناكةفييشاركوا-اندونالعاطفيوالانفعالبالانزعاج

اباللغاعلىوهي،الاعمالاء.عبمنهيلءقيويمواالضقديرعمليةانحسواًرفتحبصرود-إلجميعاؤنعا!حاو)توعبثا.الوارد"النقاظ

وشرائها.اًعما!هق!ولمن،الخاصةءهـأتهكللهووققمنالالاترضيانحاورت!ا.!مكلالحديرثفيهايتكررالتيالمطاللبهذءمع

.بعمر-المنتقدونكانولوحتى(قدرهـم)منلاينقصالردانلهماشرج

يبدوكماو!ي.غباتهملرمخالفرأيللجنةكاناللذينجميءوتغضب."ابنائهم"

عنقبوليع؟ذروناويرفضونالاخواناكثرهـانولذللك،صعبةمهمة

ر!ص-،النقابةتمثلانارىوازا.وافقديرالاور،ءا!ةهـفو*ةداًف-رةومدير،التمغ.كياجينالفنانجننقيببهنسيعفيفاللد!كور

والمجالس.الاجانجميعوفيالمقتنباتلجنةفيفيالتمفييىقىاهموىااجنةومقرر،التقافةورارةفيالجميلةاللفنون

وزارةفيالمقتهياتلجضلآورفءر،والادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلس

واقد.ومؤسفصجحفهواًلفنيمةالاءمالاسعارانخفاضعناًمااباء!بر:6لأفيوعفو،يديرلأالبرالطوابعلجنةفيصوفو،الثقافة

.الخاصالقطاعمنالمنتترياتنسبةوتقلصتالىجث!.4مستوىأرتفعغتارب"ادةوأسضإذ،لهتماليللنحتالارسوري3برارحوماذكرى

"هـبرير-!من،الثقا!ة"وزار!!رالرووالمقتن!اتالاللفناريعدولم...دمشقفيالجمبلمةالفثونكليةفيالفن

.الاحرىالوراراتوبعض،اًلآثاربدراسضهلواء!ااياماربعةالسابقةبالصفحاتاحتفظظيف9الدكتور

نصيبانووذأمعنىفان،باطراديزدادال!انينءددانونكرناواذااعاد!ا(ور!الحالجومفيلكنه،تثيرهاالتيالاسئلةعلىاجابرلأووضع

اضور-اؤءوا)ىالفن!يةالحركةعلىسيؤنروهذايتةءاءلالفنانينصحبحطالواردةالنقاطمعظماًنقال.الردعنمعضذرا،يتحولوهو

.إ!(..0تقدم!لمررقيكا!ؤأ!اداترصديمكنولاحربحاللةفيانئاالسببولكن

نافيرأينانوصجاننحب،الدكتورافكراحتبرامضامعونحن.وءطاءحهمالفنمانينمطاللب

نانء-لأفض،لمنع!كلة!الجهولاسؤالعلىردالليستالاجابة!دهللامب-كأ3ور*!كةحصلمتحيثاثودةواالبعثجريدتيالىأحاككبمالم

الضصفففي:دائمانالفنانومنطقهامنإش!والمغالطاتمنرودافبها.اءإماالرأيالىهـطاليبهمنالفنانوفبهاحملطويلة

ى!ا)وا)نئ!كاويألا!تراة"،تجميعالد،توريجيلالاجابةمنالاولبتارب-غ2116الهـدد)الثورةجريدةفيردهفيجاءوقد
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*أ:.دلأ-1//-.01/،!.أكا!!إلا!ا
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السباعيغسانللفنان-ال!ضارالعرب
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نوعمسيرتهرا؟ق،منهـمالتقدميةالنخبةضمطبريقعن،لادبائمها!براإلجن!ةءهولأانامتناسيا،داكاوالفهلانهدامنشخصيةفرديةاًطماع

برمواقفومأثرااعضائهمنعددمنسلبياءوقفامتخذا،الانحهلمزمنتجمس.بنحوداًئماتتجه(أداوليا53لأأألسلطةانشاء

...الواضحوانحيازهاآنذاكانسلمطةعنما"لجنةعجزقفاذأ.وتطوبره!السائدةاًلفهجةوالاصولاقواعدا

هـنداخلهوما،سلبياتمنحملبم،،9591عامحلانفماشخصيا"وقفايكونالمشةاموقففانالنفوسفيا!قواعدهدهترك!بز

الوطنيىقىاًلحركةسيرعلت-ىدانهامردوانعكس!تءوضوعصةءيرظروفالكلمةول"مالفهانونهملانهـم،ءلميهاالمعترضهنموؤفوليستعسفيا

هنءددهـ!العهمو/لأاسقاطالىالاتحاد"بادر"ىصنر،كأالتقدمي.النهايةفي

مرتبطة"مجموعءلىمقصمراوبق!ماا،القو"يبا"جاه،مهـوفينالمعاعضائهالىفيفتقد،الفنيةلاهـعاراانخفاء!لقضيةاللدكثورمعاللجةاما

...اللفكرهذامنقريبةاو،واحدبعرت!لانالروللةمهمةانو!ي،اشتراكينظاملايالاسه،لسيةالقاعدة

فج!اإس-قىالمطاهبراولىتلكوكانت،الواج!ةاخ!ليتوهكذااستوهـتنيذا:علي"فيهكستويى*كانايفيالخاصالقطاعمحل

القطر.هـذافيواللفكربةقىالادبيالحياة...المعاملعلىاللوحاتنرورعانعلبهاصارضئلاالمعاءلعلىا!دولة

)هـلكفيجة"لعراقيينااؤلفينواالكضابجمعية"ميلادوجاءاقكارافواعأسوأالىتحءلناردهمنالاخهرة،الفقرةفانواخيرا

حياةالخطأورافق..وواضحةصريحةفعلددةءنوعبارة،الوقفانصبتهمتضاءلثنالمنانو؟نئراذا:والطلبالعرصفي(سميثآدم

راورفةدعازمذ!ءوضوعيجوايج،دعلىنمعهـلاًنفبدل...اللج!ية.!لدخلامن

..حياتهااردهارء-لى)تسهاعد،إقعالومنصلبةأرضءلىو"رتكزة؟ا*نهجرالىدعوةاللفنانيننقيبكلامفيألي-!

ب!مو!تهافتمتع.."كمب.لج!يع"فيزر-قىباءهيى"الىتلجطتاهاراانهـنيت!خوفونوالذين-دائمامعتمالورهرمنالثانيالوج"ان

الدينرجالوحتى،عرافيةوالجا)تاريحتذةطالىو،محفيوالله،الاديب.يبدوكما"قعلىهم،ناللفنوكا-4اغلاقالىالمنطقهداونليرؤدي

بعدهاالجمعيةدتغرفى...صدةلادبباتررط!ملايئاخرجانبالى..ص!بحياالدينمحب!بدءثق

تطردالرديمةةالعمافانالنظرياتفييرفالوكما.."نظ"ميةىفوض،ف

خلطضمتالحمعمةانتقدممال3يضللجيدةالىالعملة-ى!راا ...اعصمالهامنالكتيرءكنهاانعصاد،
،متناهـرا،

وهكذأ..رجعيتهفيعرقيورجعي،وا.ثماءقكرا.نقدمي!ن،وعجيباالسصامرائيماجدا!دابللمرا

الحي!اة(مقوماتمنتمتلكلاواضحت،الحمعيلأححاةالاضطراتساد.....

-..،..........ء..أل.بة1ا!ب4الثقاالحياه(عالىملاحظات

كلماهـرلهومجلهاسمهاءنلعلنلاممهسصدرههـيلمبىسوى

!ا.الكافيةالمادةتهيات"***

حضروحين..كل،لمبياموقفامنهاالتقد"جمونالادباءوقفوقداللعراقفيوالادباللثقافةعناللحدإثالاحوالمنبحاليمكنلا

،المئاقشاتفيوشاركوا،الشبابالادباءمنمجموعةامس!باتهابعضدونتقديراقلعلىاو،فيه4السياشاةبالحبالحديثهذاربطندو

الادبيى4القضايامنالعديدبخصوصةاللجديدءفاهي!مهمطارجهر!لعلي4انعكستفقد..العاممجراهعلىوتأثيرها،برهاصلتهرصد

كانما؟فدرالاستفزازمننوعاذللكالجمعبةاً!ماءاعتبر،الم!عاصرةكانتا!ذيالمستمرالتفككعلىساعدهما..وسلبيافها،تناقضإتها

اللجمصيمة.اعضاءاغلببها"يتمتع"اتنالمهـزوزةللث!قاف!اتقعريةالت--!هالموضوعيةاللدعائمهـلمنالكثيرالىيفتقرمحيطوجودنتيجت"

سف،المجتثالمسارهذاءضمن-تزالولا-الجمعيةاست!وت.اعوالابللحريةءلائم!اختوفيرعلىتساعد

علىالثقافيةالحيماةواستمرت..يهتبوماعنهايقالبما"عابئة"وانعاس،فعيهانسياسيهاةبالحبومثقفيهالعبراقادباءتائرياتيو

نكمسةبصداضحديدا4وجوعلى،سنواتثلاثقبلماالى!سارها،سياسعيام!تميناكثرهم!ونمن،والعاءلأالادبيةحيلالهمعلىآثارها

بها،باسلانشرحركةاعقابهافيالادبيةاًلحيلأةلئهعهدتفقد،حزيرانوبطبعة...كتلىاواللمسياسصلأالفئةهذهمنيقربهمفكرهماناو

انهلأ.واالثهعرفيالهتاجأتاكثزتترفيو!ر.عنهاودؤأعا،بمواقفالتزاماهناكفاناللحال

هـ،ماواخرفيشلمبةمجموعةرجهد"الكلمة""جلةظهورانثمصادقةو!اناة،اصيلةلتجاربمحكاالحي!اةتلمككانتماوبقدر

النخبىكأجهـررتسقطباناستطاءتاذ،الكبيرالرهلهكان6691العديدووضعت،متطورةجديدةمفاهيمواكسبته،منهاالكثيربلورت

لحركنهمالاوضحالصوتكسونو،بالشبلاللعراقادباءمنالمثقفةهـنحملتفانها،التاريخيةمسؤولياتهمحدودعندالقطرادباءمن

الجديدة.تتمثلماافعر،تالسلبيهذهوتتمثل...الكثيرالشيءالسلمبيةالمطاهر

وانعدام،يدةءدسنواتاءتادعلىالحقيقيالادبيالمناخغيابفي

أرس!اءاًت!حادبدلاًذ..القابلياتءوتدعيم،المواهباطلاقعلىالمساعدةال!روف

الىإتقدمي-ناوالمثقفينالادياءضمعلىاليمابقةاللحكوماتتعملان

مسميرةيض"ددباتالذيباللخطرالكتيريناشعرالمسارهذامثلدونك!-ولالمن!مةالسدودتضعراًيناها،الثقافيةالقطرمؤلسحمالى

هـنبدلاانهواًةسحاواصبح..القطبرفيالتقافيةوالحركة،المثقافةايذاناذللكوكان...فيهامساهمانهمتقللهتىاو،الليهاعبورهم

ادبرية،رابطةانشاءقكرةالبعضلدىقنبلورت...جديميء8عملمورسالذي"القسريالتعطيلى"ل!ذانتيجةالاص!بلةالعطاءاتبغياب

،كرةاللفووفانغير.ا!عراقلادبحقهقياوجهايكونللادباءاتحاداو،النشروسائلقلةذلنالىيرضاف.التقدميينوالادداءالمثقفينضد

بناكأا!نني،بجد!ضهافئكلاوالتي،الكيرةالمساعيمنالرغمعلىال!داميرافقهما،تنث!رههـ(وفجاجة،منهاموجودهوماوضحالة

هـوحصلاللذيالتبكؤسببولحل..0ؤكرةمجردظلت،سبيلهافيالىئةالاداإحهاةودفع،الجوتحريكعلىةالقادرالادبيةالجمعيات

والذي،نطاقه،فينغسهاوحصرت،واحدطرفءنمبم،،تإرةالمبا3!ن.ارسخمواقع

ثورةاءكقابفي4حلتقرراريااعراقيبناالادباءاتحادجماعةتمثلهمنثسالرابعثورةاعفبتالتياللفترةالىالعودةمنبدلاوهنا

نف!حفظ"وؤفاتخاذا--ىاالكثبديندعامما...ا639ًرمضان.باإذاتال!راًقيينالادباءاتحادت!جربةوالى،5891تموز

.الدكلوةفبىرهدوهـ4وكان،الثورةاعابفيالاتحادهذاتاء،سفقد

اتصاللجنةوشكلت.جديد.مناثلةطرحتعاممناكثروقيعل"-،خلالمن،وا)نض،طالفاعليةصفةواكسابه،الادبيالجوتحريك

صيغةاتخذالموضىوعانالرةهذهويبدو...التقدميينالادباءمنالاخادانفير.ايضانشرياتهخلالومن،امسياتمنينظمهكان

تعززتالمرةهذهالمبادرةوان..مرةاولبهاجاءالتبملشغةمغايرةوالممثل،القطرهذالادبالاوضحالوجهيكونانفيهيغترضكانالذي
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لقضية،اهسذءليستولكن..محدودةاسرائيلفيالعربالشعراءصيفلأباعدادالمكلفةالهيلئهفعقدت...دعمهاالذيالرسمميبالموقف

..الآنال-ىتصللمانهافر،ومتوا)يمة،ضيرة3تاجنماعااللداخليالنظام

ازدهارسرما:هيموريهشموئيلطرحهالتياالاساسيةلةالممثرءضالاوبيةاللقاءاتسي--ردافقوقد..الانحتىنهائيةنتافج

الاسرائيلعة"ا!دمقراببه"دورهووما،اسرأئيلفيالعرببماللشعر.منهاالانسمحابالىال!هئةاعضاءببعضحدام!(،المتل!

أ!*هذ.الازدهارعميةفيطرحتاف-!خةالصبعلىسجلتالتيالملاحطاتكانتومهما

الذينوالشعراءالكتابانهي،حولهاجداللاالتياللحقيقةسلبيا"وقفاوقوفهماو،اًلبعضتفاولعدمهـنالرغموعلى،لللانحاد

وا،النقدمستوىتحتاادبهم،الاسرائيليةباللممقراطبيةفعلا،يشيمدونكه!الادبللومهءافضلصيغةبوضءالكفيلةحيدةالوالمباددةبلمقىفانه

يحملونالذينالشعراءواما..الكتابةعنوكفوا،"عبفرياتهم"جفتحالةبعد،جدص!اددي)تمفتحاللأئماالمناخللخلق،العرا!فبىاثراص

غيمالاسرأئيليه"الدمقراطية"منيعرفوافلم،بلادنافيالش!ررايةالسنواًتعملتوا)ت-ي،عاشهاالىإيوالركودوالانفراطالسيحان

منح""آخروكان،والسجن،والامتمقال،اللبوليسيةالملاحقة،الحالةتضخيمعلى،موضوبمبةنجوظروفمنداخلهابما،الماضية

عليها"حصل"اتي،الجبريةالاقامهاوامرالاسرائيليةاًلدعقراطية.الحألوتركيز

منشاجمرمناكرطردالماضيوفي..المعروفينالعربالثمعراًءكلفهو،يبررهامالهاضرورةالرحلةهذهفيءللادباا"حادفوجود

،العربالشعراءان..شعرهفيتهاعبراتيلآرائهنتيجة،عملهوالفعالالوحيدالعامللمعيكون،ضخماادبياتنظيماونه3الىبالاضافة

،والمعذرة-يمكنهملاالاسرائيليةالممقراطيةعناللحديثيسصمعونحينوكت!ل،الادنجيالجووتنقية،التئاقضاتمنالكثبراذابةعلى

سخرية!ابتمصامةيبتسمواانالا-استاذيابالمواقيرهنكل"وذاك.حيا!ناجسميسكناللذبماالفكربم!الاسعترخاء

شصهو،للسلطةمعارضشعرهوالرائيلفيالعربيالشعران15توفردارفبمف..منهاستطلقالتيالواضحةوالمنطلقاتمةالسلب

لهاويتعرضتعرضالتبمالاضطهادطاهركلضد،عنيفاحتجاج.الامورهذهتحقيقيكون

الجبرية،الاقاعةاوامرحتىياسينديرم!زرةمنابتداء،شعبنا

.للماساةالاخرىالتفاصيلوكلللعسكرياوالحكمالارضبنهبمرورااسأرمابدبغداد

فلن،المعارضةالصحفاللحكومةاغلقتفلو،كهذاوضءوفي

..جرائدالىت!نحولسوف.الجدرانوكانت..ا!عبنلحوبي/زلهثعركمينجح

نا-وفنيااجتماعيا،الضروريمنانصاحبهايعتقدكلمةان

..سميثابانحكمظلفيحتى،الانطلا!الىطريقهاتجد،تولدالميوائهلفيالعربيالشمعر

!؟المضطهد!جميعمناشطراسرائيلحكامانالاستاذيتصورفلماذاكلرا

فيا!عربيالشعرعلىسرائببلا!حكومة"فضل"هنالككاناذايتحدث"اللجديد"مجلةمنالتاسعالعددفيجبرانسالمكب

فجروهذا،جعيمالىشعبناكلحياةحواتقدانهافهو،اسرائيل:فقال،اسراليلفياللعربياللشعرمن

والرفض!للاحتجاج،ابنائهفيالشعريةاللطاقاتاللقدسفيلعبريةاالجامعةفيالمحاضرموريهشموئيلالدكتور،

فعلا،،يمر،العربيةالاقطارفي،العربيالشعراننفنقدانناالعبريللقارىءقدم،الحديثالعربيالشعردراسةفيوالمتخصص

نا.طبعاالواهبلنقصولا،الدمقبراطيةلانعداملاولكن..زملاافياشعراهسيرةحولجادة(دراساتهدة،"حداشمزراح"مجلةفي

ازمة،خانقةازمةفيالعربيالعالمفيتمراللبرجوازيةالايديولوجية.المعاصرالعربي

ا!حىاكثرهمافتماءالذينالش!عراءفان،للذلكوتبعا،غروبانحقيقةنطمساونتجاهلانبعون،جادةدراًساتنقول

افلاس.مرحلةواحيانا،وتمز!حيرةمرحلةيعثون،المبرجوازيةعنجسهريااختلافاتختلفموربهللاستاذوالجمالليةالفكريةالمنطلقات

العربيالشعريولدوسوفوعابرةفصيرةالرحلةهذهاننعتفدولكننا.منطلقلاشا

.جديدةفكريةهويةمعجديدةولادةالثعرانصاراشدالخمسينيات*مسنفيموريهالاستاذعرفنا

الىالادبيالابداعحاجةاخمدجانهنااقعدلا،ذللكوسبدو،اليومالنقديةآداًئهفي،وهو..ظرفا(الرمزبمما-)المنثور-

اللعربي.العاللمفيالدمقراطيةقضيهاعا!حاناريدولا.الدمقراطيةيحسفنائا"وخلال..اللبرجوأزيةالنقديةقفالموامن،كليا،منطلقا

بحركأصفونافونالترباشعراءفااسرائل،في،هناامانجروالتقديس،جهةمنالاشترأكيةالواقصيةعلىالخفيبالغمزالقارىء

الافق،هنامن..!بيةيهوديةالثوريةا!حركةوعذه..ثورية.اخرىجهةمنللفنالفنلمدرسةوحتى،للرمزيةالخفي

يتناولهافاله،اللفلسطين!بةالىساةعنالاسرائيليإعربيااللشعرالانسانيالد!ر!مرلىلاقدائذي،العربيللقارىءنسوقهاالمقدعلاهذ.

العربي،العاللمفيالعربالتقادان،سراولليس،انسالية!طلقاتمن..موريه

..اسرائيلفيالعربيالشولدىالميزةهذهالىخصوصهااشاروا،قد"حداشمزراح"مجلةفيللهملاضةهو،هنا،يمنيناوالذجم!

اللأمقراطيهبفضل)العربيةالثقافةمراكزعنالانقطاعمشكلةاما.6ليلاسرفياللصبياًلشعرحول(9691-2-االعدد)

الاسرائيلي:العرببمالشصعليهاتغلبفقد(الاسرائ!يلية!لمثله،اسرائيفيالعربياللشعرانموريهالاستاذيقول

باستصر؟ر"الغد"و"الجديد"و"الاتحاد"نثربفضل*ا!مالمفيالنقادذهولاز!ارهيثير،الامريكيالمه!رفيالعبربيالشعر

والفنيةاللفكريةللتياراتوالستعرافمها..ا!عربيالادبمنلنماذج:يقولثم،العربي

المعاصر.العربيالادبفي،الجدبداحرزقدالتطورهذاانحيث،كبيراكانالذهولهذا"

..اللع!ا!ءالاديبةالمدارسعلى،اكثر،الاطلاع!اسطة*المحدودة2الثقافةورغم،العربيةاثقالةاصافيءنالانقطاعشغم

..العا!طالادب"نوالاسبفادةلم،العربيالعاللمفيالكتابانويبدو..اللحالتينفيللشعراء

***

هعلىالىااندفاعناان،،مؤكديننسوقها،عابرةمللاحظاتاهذهمجتمعفيء7راايةصانوهوالهامالاستنتابمالى،بهديصلوا

ادلنالمصلحة،م!ثمرنقالثىاحراءفيالمخلصهالرذلآتحدو.الحوارالثورةالىادتافنيالهامةالعواملبينمن!،دمقراطبم

..."اسرائيلفياوالمتحدةالولاياتفيسواء،الادبيه

جبرانسالم.الادبةوحركتناثقافهان،قاهـءاعتباطيبشكل،الاستاذيقررانالمؤسفمن
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