
رإض./جمرئزلمجضور\ال!رلم!بطوللوا!ي!الت!قا!د(ااشدثتناط

الثقافيالمجلسمقرفيالمجتمعةلبنلنفيالثقافيةالهيئاتأن!3

دهكلنه،علىوبناءبيووتفيالجضوبيللبنانفآعحعن!لي!

قبلوزيرمنالمردوعالثقافياللهومقانونمشروعتدارستانبحد.

صهللدر!الن!،بيالمجلىعلىلاحالتهنمهيداالوزراءمجلسالىال!يما!عا!عممثقنيالىلداء

.0791شباط22بتاريخ"النهار"ملحقفيجاءكما،واقراره

يعتمدمفتوححوأرؤ!ه!بينهاميإماالرأيتداولتانوبعد:التاليالنداءلبنانفيالثقافيةالهيئاتاصمدرت

هـنانطلادالبنانفيالثقامةمسنالبلالىوينطلعكصن!جالموضي!يةفيالحنعقدالا!ماعفيالممثلة،التنقافيةلننانهيئاتان

م:هـأعلىتدء!دصرصقومنالرا!نالفئافياوعالوعل!قىرإو،ء5-.7!ا-21بتاريخ،بروتفبمدللجنوبيللينانالثفافيالمجلسنادبمي

لانمأءالثروظامضإلنوؤترهـعوألسرالرأكطحرإفيوخامةيةالجرا!طشإرجميعوكيهناجميعهمالمتعفينرالظلدلالتانواجبهامنترى

.مجالاهإ،ولوسيعالوطنيةاثقافةا،ادبتنريةوادحضارة،لإيددعاالسلميهددالذكطإاللخطرالى،العاللم.

الآنفالظنونمشروععلىملاحطتتجبلىألىبالاجم،عتوصلت،وعلىلبنانعلىالهنكررةأسرائيلادرراءاتفيىن،اينملالانسانوقيم

.مفترحاتوتالديممولمحفوافخاذالذكر.وىنعنهاوانبععدةلاللسطينالمجاورةالعربيةاللبلدانمنلبنعانغير

:الملاحظاتفي:اولاهـاءالا!ذ)صك67!احزيرانمنالخامسعدوانبهدواخطرهاآخرها

سيمالاموادمنيتضمنهبرماالثفلفياللهرمقانونمشروعان-ااووم!وب4،بم!الل!لىنودرشهرمنعننرالثانيصبيحةحدثالذي

الةكر!شتماطو"طويقا)تفامةللحركة/قييدالىيرشميرهـ334المادةووروالهزارعدلالرىواحتلالاللبنانيةالاراضياجتياحعلىاسرانيل

صريحهمخللفةبننعكل،والتعبرالرابم!حريةءصادرةاللىوباتالليطنينوءلولالابراراللنناليينجنودنامنعددمالاوممهمياسننشهد

.باللذاتاللبنانيللشورالعدودوأتشسمحبو!مءلعلسظيهيةالماللومهرجالمنوابطال،العزل

ابسطعلىمكشوفانجاوزاايضايشكلالمذكورالمشروعان-2!هـن،روءتهارروتهـنبواءددأنس!فتانبمدالأالاسرائيلي

زةباجسإاوروفيى!لا!ةضبإطلخأإودتإ،ذ!نارريرغإراهـكأقواعدءلمداردإوهدمتسكانهاوشردتللاهلةاللفرىفياددمارونشرت

عدىوصيةالمولةمنيجعلالذكيالامراداريابهاوربطهماللدولةهميءلفا؟توالجراللتلولفيالزرعواحرمتأصحيهاوالمستوصفات

واورهـين.التفافةرزدموددمنالفلا!نابرياءوحرمتالمراعيفيالماتيةونهبت

وحرهـلآواللفنيالادبيالابداعحركةاخضاعالىبالتاليويودي.الوحيد

الدولةفيالبيروفردطيةالأجهؤهومرا!بةنتخإطاجمالاالثقافةالمثقفينالطردلفتانالا،هذهالثقالمحيةللينانهيئلتيسعولا

(2؟وو(332و8المواد!هـ،دره/!نلم-ماسرءني!انالى،العالما!طارجميع!بم،جميعهـم

الانجما!يةالارفيةعنالمنعزلاللفوفيللبناءالريدةصورةانه-3العالميوالسلمالأسطليهوالاليمالبشريهالثضرةوضع!لىبمفردهل

ا!ضمصونقبلالعنوانعنهـ!ايكنس!ا!الصورةهذه،الاقض،دية،اةةحدهالأممتع!كرعلىولأ،بهاللمحمقالجديالحطرهذا!ي

منفوق،منبدءايبنى،ا&جبموضع،وهناذلكمع"هرم"فهوعدىلحولم،رسهااضالأد!اءاتتطربجنيوالطمع،بميظ!والعبث

بك!وضوح.والاربعونالثانيةالمادةذلل!!لى،تنصالطعدةألىنزولاالمتهلها5لو،العد.دهودواعدالدوليهالالوادلينومعالاله،ممعرر،منوال

يعبصالرسميةالجريدةفيالعانونهذاتتر"ياريخمنش!رخلال!!لهاسنداالصلميةمنرياليه4واالأسنعماردوىديلجدلم

كاملسنواتثلاثلمدةاستتنائهيةوبصورةالوزراءمجلسفيبمر-ومه!!!وهـ!،واه،سالتسكريةالصصينعفىتتاعمالهل

دضلاعنمهمتهنوتكلالثقافيةللشؤونالاعلىالوطنيالمجلساءضساء.والدعايةالافتصاد

للانديةا!،ءالىالسميار!الونهدامن33اولدةفيذصماالعا!مفبمءلافلامحملةةلبنانفيالثالافيةالهينات.ل!بولهذا

ألىبالاضاالةهذااللقانونهذافيعليهااورصوصانر!االيةوا"جاليديينلممحل،ولالأسمانيةالحالوقوسدية،ا!ريةوحماة،لعكزلوربل

الوامحععنبعيدةمعطياتمنينطلغونالثقافيالهرلممننروعواضعيان"لحظل!يحروهلن،وحاللمرع!كلفي،،لوتبخ!يكلمنوالمتفعين

مثلاالهـم،للثقاالةفو!كهافهمومنريالهفيسيماللبنفيور!افيليدحروالأوان،!هاواههل،ودوأدعهااسردنيلادرراءاتفيوالومانع

حاملايكوناناور!فيارقريةناديالىالا!لبطالبفييثوطونوسلامهالعاللملامنتهديد5شلحملما2وبان،كشفهاكيوسصا

ميسوالى(الثالتةالمادة)الاولاللجزءاللينانيةالبكالوريالضهادةوافهمابلترواتللارضاع!صابمنعل!هيتطويوماالحضارجم!ونراته

منقويبوايخيماندونجامعيةاًجازةملاحالميكونانالتنقافياللقف!اءاشكارفيعالياا!وتررفعواوان،دلانسانيةللكرامهوهدر

مددل!-فئاي!ادوهوالاسماسبمالنترطتوفيرضرورةالىبعيداولاسرانيلىال!دواظجمطونونالذينج!وفضمجالمتكررةالاعتدأءاتهذء

فيا!ثانوياتمنكافوعدد!رهـةكلفي.لكميليةاوابتدائيةرسميةوحكومالهمشعوبهمبعنصرواواراتوسعتوالولاللنعاءبوسائلويممونه

..ا!جامه!ا)ضعلإمتابعةا!ل-ميعقمينثمؤضاءكللعدوانيةنهائيحدوضععلىواللعملونتائجهييداللظهذابعوافب

،مهاهتميقتصراللفهمهذامنينطالقلكونهالمذكورالمشروعانس،.نصابهادىالحقواعادةاسائيل

المثققي-نعلاشإةضنإطوهوالثقافةجوانبمنواحدجانب:.
ايا!!لأمالىيشيراندوناداري!ب!اوربطهمبالدودةعلىلسماتهم.."التمافيالهرم"رفض

ا)ضرروي!ةالمناهجبوضع،التعديم4ببرمب،الاتدانيالت!دجمبالراميةبىكانفيفيةالثقاالهيئاتمنعددممثلمواجتمع

افأريخكتاب!-مالاالمدرلىبالكتاببوحيد،وطنيةعلاسس،"الثقافيالهرم"مشروعليتدارسواالشهرهذاطوال

وقيمىيرها،الثانويةالدراسةبتعميم،واداب!االعربيةوال!ة:التاليالبيانعنهمصدرثم
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واؤ،م"ضيةورياوقنية.لقاؤيةانديةانشماءفيوألاسهاموالقرىالمدنوالعلميئيةاكربوالارحاث"راكزببناءألجامعيأالتعليمظروفبمحسصن

ودوروالكتباللفنيةالاعماللعرضكزومراومسارحواورهـء1رامتاحفهـذه..سرحبموالموالسي!نمانياللفنيالعرضوهـراكرالمآحفوانشاء

وملاعب.للسينماعرضمحلىلشنماطاتا)دوللةالاساسيا!ورتشكلانيجبالتيالمهـمات

الخعام!-"وال،-ئاتا(ؤسم!ات.دجاه،!هاالدولةلقصران-02الثقافةصعيد

افكريةاركةالحتنتجيعوءلىاتلمئهافواعد.علىالمحافظةعلىالوطنيةثقافةولناءغيربمقاييسوالمثقغبنالثقافةيقيمالمشروعان-5

ا-كأملهـتع4!،ءد.ر،-اطريقمنوذاثرهى،اقا!مةااهشةواوالاديةامان!الثقاقبكأودلمجاسللانديةالانتمى،بيضعشروطذللكعلى

اسخضلفة.آاتكلالمحةاحقولفيالاعماكلافضلماديةجوانزوتفديمسنويةتتجاوزال!ضويةاسقاطاوالقبولفيسلطاتالمجالسعظلمحمسؤويىن

اؤ-رأىحريةءلىحمارت(المفروضةاؤقيىودجميع-رفعان-3.(12والمادة4الثافيالمادة)اللحقفيالتص!فحدود

وذلكالمبرراتنكن!،،وخظابكأكنابة،الوسائلبمختلفوالتعبيرالر،كمة،للطبقةاي،للدولةواسعاالج،لىالمئر،عي!صج-6

.اللبنانب"المناهـقكاقةفيوحمايةومؤسسانهالنظامعندقاعاوالمثقفينالثقافةالستخدامفي

لبنانفياثقافيةاالهئةت.لواقيعللي.انتسبواجهةايةالىبهالمنتفعينلجماعة

!ء..-.س!؟ؤ--ء،-لىبقتماالىبللاضافةيشكل،الثقافياللهوم،المشروعان-7

0!شء-!-م!النلنظبناصهحابهموالففيت!بدوغريبةعجيبةمفارلمحة،اليهالاشلدة

،اومنهمانفسهمؤ!م،النطيرمنقطعبحماس،للهاعدادهمبعدلاخراجه

?جمح!مامحيالدينالآدابلراسلةبضرلووالمدافعونالاقتصادفيالحريةسدنة،ابرولة!!بماالمسؤولون

..،.!،احدعلىيخفىلاماالتناقضمنالموقفهذاوفي،النظامهذامن

لمسرحعيه5ا!لماىوم،!صالسوريالم!مرحعن،يحبرصونا/لثقافةتوجيهالىالثقافيالصمبواسطة،يرمونهمفبينما

*،*

وهـاكطحيانهفي،السوريالمرخازمةمعالجةمنبدلاصار.حراالاقتصادترلثعلىالحرصالث

في!دملممارضهااوالمعادبكأهذهسيقبمنو!ر!ان،ا!ضارهاللقبولمنفقطيطلقونلاالثقافيالهرممشروعواضعيان-8

ا(اقسسةهذهقنلمحلىالسكوتلان،وطبابةنشخيصا،نكلهبوجهةواهلهامىالثقافةنجنيدالهرمهدابواسطةويحاولوىبلالقالمبالنظام

فب،-،منماد*لالقائمهالتجربةيكرسانهإ-كأزاومن،اللهامة-جريمة.عليهالقائمبنوتأييدالنظامدعمسببل

اسرصب!.اوا!،وروالمو!"والمالالهدفكلوضياعوتفككعثراتألموقففبم:ئانيا

)ضبم"المعلفيا(قي-ءوةمنددلاقصكاالما!ةالضرورةنبصصول*كبما،للبناىفيالثقافيةاللهيماتاى

ن!نكلى!هرؤ،51!ملاحلتينرن،ثورد.اورخيصفيوالوضوح،الملاحظاتفيالواردةالاسنابعلىبناء

دقذق:فيالمرحيةبادحياة!دفىءلىاساسيكمبدأ،اللفكرحريمةوبخاصة،بالحريةمنهاوايمانا

!تصاللبحاًلمسرجودالوالي!قىالصالمرحان-الاولىالمجتمصاتفيوالتقالليدالاعرافواقرتهالابنانيالدستوركرسه

...جميعاالديموقراطية
3-"الءرعا--ىالاننالقائمب"روظموان.الا!لءلىاتلسنو

"تهلطإ:،واخرحيننبب-قدعنةامواؤدلبنانفيبعس!رحيةميدايشكلال!ثقافيالهرمفانورمشروعاىفيمنهاواقتناعا

والة-،دال!،،ور.بيصنم:المسارحمنخاللنا.لا.شاؤويمنحالقائمللنظامخعدمةلللئقاقةالآميممنوضربااللفكرحريةعلى

عرضدمد،ني،ا!لبتالمصرحمنالكترينعلمواىنعليوبمانوجميلعامسر!ح!ىوالادباءالمفكرينمحلىيةالوصلحقالبيوولمحراطيةباجهرنهاالدوللة

."الد-كتانور))"وكال-غولاو))"برلملانشركارت".اع!مالهموعلىوالفنانين

واةدلل!نبمرق5891عامبدأسوريا!ياررحان-ا!اليهالاساسحيثمنالثقافيالهرمؤانونمئروعرفضتفررللذللك

ءمشنوب!،نطسمسرحيماتفقدم،ا!انينوبصضا!أهـةطلاببينحريةعاىيرهـنوالصوأ)فنوالادبالفكراهلدجميع"هيبةوالشكل

يف!ىافنذأءونسباككاندحبثاللجمهورجذبت،جداعالبقىفنيةالوزراءمجلىمن5بردالمسؤولين!النةالىيبالرواأنلتعنيرولالرأي

.!ونلك"دا،نكأبالص،5واذا.ؤ.هاويردحبلالمسرحيةتكاليمف.اقرارهبهد!النوابمجلسالىيحالانقبل

الحبركةمتابعةعاىالمصرين!وبعضوالمدعوينالاصدفاءمنالاخا!ة:المقترحاتفي.تالثا

دفيكونانيرجبالمسرحجمهورباناللعنمهـعهدا.المربةالتقافيةالهيئاتان

واف!عا!وا!ةنشرقمابعءرو!ل،صف!شرةاثتنن!لالزضافموفومية!ؤيةمنوانطلافاالموقفايجابيةعلىمنهاحرصا

زوسفيرصبهـاالممثلبنلبعضخلقمماوالتلفزيونالسيمنماجمهورفيهالثقافةمستقبلالىمسؤولتطلعومنللبنانفيالثقافيرلملوأفي

تض،عفاكثر!رالمسرحءلىللةالدو؟ضفقهماأنعن!فلا.الج!حور:التا!يةبالمقترحلتتتقدم

010011.:....ص"للبنماءالاساسيةالشروطجميعتوفيرالىاللدولهتبادراًناس ..لى!سوعرهـكبمامرا!للا!!ط

ىنواالذينالهواة91ع9عا!تبنتاهـولةااناالصرحفيحدثماهذهمنالاشفادةمناتنعبمئاتاوسعوتمبنوطنيةثقافة

شبان4العناصرهذهدعمتئم،مسرحيةحركةخلق،بنجاحيإشرون:يليبماباهـ،موذلكبهاوالاستمتاعالثروة

دراست!منتعلقكانتواناحتصاصهممنالاخراجليس،"صرمنوفدواعلىالتررويةالمناهجووضعمراحلهكافةفيالنعلإم!برمجة-أ

فقرواثمومنالهـواةاحترفان!كان.بصداوؤريبمنبالمسرعابكلفةوالاشرا!بسعروعرضهالمدرسيالكتابونوحيدوطنيةاسس

تت*لملقد."وظفبئعدوالان!ه!،أحرفةانلموالفقىالهوايحمية.اجنبيةاوكانتوطنيةالخامةالتعليميةالمؤلسعلنقجميععلىالفعلي

لصبمالىسحلان.هـ!طللمحتصضحة"حلها!ءلول-ماللهاويعضوية.وا!تكميمالانجدائيالتعمايمالزاميةوتنفيذاقرار-ب

نالة!ذاعلىيدرر"والبدار-ةصذ5برجديأخذكببصامعلمايعرفجىعاللظلابلشتوبمبسبلهوتيشرالتانويالتعليمنوسيع-ج

ءخر-*ناومخرجاقى!ور)تبا!دث.العطبوالسرإبمالشفاف.شرطاوفيددونفيها)راغبين

ىفاكأ!ما،ورؤيةثقاقةتدعمهاواسعهةففبهءربةيتمتص،ناوضاعوتحسيناللبنابةالجاممةنجاءاكمالفيالاسراع-د

82!احووتسادطصقىالفنالسلطةعلىالبيروؤراطيالصراعزحمةؤطويرهاعلىاللحرصمعالليهاالدخولسبلوتيسيرفيهاالتعليم

كانوان..!ماخ!،رتناتعلمللاواسبابمحزنةبنهايةالاخرالر.مسفواهاورفع

اب-حضنهبلاظلوجودمماهـنبالرغمالمرحا!لقولاناللصراحاللحقفياللعامةالمكتباتوانشاءالريففيالمهنيةالمدارسبناءهـ-
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!و"لم-+!!ببم.!-9بب--ئاللب!ناتفيهتتوالى،الامدركي!دمخ!طال-"وإرلى!،يوجهه

.:...!يرلأ!أ!*-سمشألأ"!لإلآش.برءو*سم؟-حسم+4.!ط+سم!.ي!!*كا؟؟!مسودبربخور!،كيابمعمالمنواللفنيينوصأ:!اوكتابمصفي4وا،مها!رجيىنا

دا.عبز1011،ا+70.آ،+،+(لأ"2س-9الا+-كاط"-/.كا9سفي

غبم!ثءأ-تي،بم.ورلص-وم

+ا9!نمثهإ7بمس!ء،-؟+ت!+ءكابم؟؟"2!+د

+؟،سمم:لا،إ:خة1(.خإ!4-بننمشي؟مسزو!!؟أم."سم؟أكأ؟؟ئميصر-!لمجني+:؟.-نمبمغسماد!؟+ول6+طبمسبد.-إمللعاالامةروميةوءن!اللحضاريةالقضخه.يةءن.دعبب-رالمسرحا!

دا+"-د9ا"إ+إإ!+.أ"أ+-إ+؟!ث؟؟ا!إ!-اأ!غؤا!ني؟،+-!؟؟!فيبز/ألىلأ!3!ه!!.ااأيعة"وجود.لىنواببم!الع"ارب!داالمثقف!ناريهيال:!من.جو،للتار!

!م2مظ.-إفي.-!.".74،.--،ء-.؟!!!"-إ/إةفيآتم؟!%بخءإتظ!لجننأ(ل".!+.بم؟فئ!ر!فر!دهفيفانوجدواوان،ا!ور!عنمض-لملا،العوبياو!نافي

+اإخ.ا.لاأ!!-+ا-لا.!كا./-

04أ!ل/سم./!-ا؟"ا/21:إ"مم.إ4؟*!شا!!--!!سم!ت"أ-+ثنلآيا!!بر!!إ-!غغ!في،+في!ا،أسم+اللىتتجأ؟أري!هانمصهبحلاهسرل-ى.لملئهاأج!ندبهمكمصوىفراغاتيرخاقماةالا

-!-تم"%ب2.-؟أ؟؟إ؟أ--+قي!انج،نمآ!+!تء-6أ"رسا1--بنر+--بز-+دإبرإأت"جمفئ:؟*!ز!دبخ؟!سبمي!!؟تؤفي،!%أظفي-!!-+عانيرء!رفلملا،ريالحمها!لورؤ،زر،اداو-لكن.اللحاصرالو-!تفي

".كاأ-لأإءلالىنمفييزتد؟-بز-أد؟ت+كأ7-ة،!؟!-+لاز-ير*.!-ت؟رزع!1ا.فبغبخ!،-ءمبمعك!!رتي-ك!!!جملالي!لأ!ك!!ثالمد؟؟بتلأئرلم.+بر+-ء......

)"-.إ-اد-.ا-.بئ؟؟إ%)++،!.2:+!ا-"."-.+.د+/-ت،؟-417"أ-إب!ت---!لبر-!!/12كاا.لج!.7واتفإءألا-راجر،ءورول!4روعر،ن.المثضةكأورفىىاالتأء-لرءايهو

د.-2س!.لمد:،أ-؟؟."!أ-+-؟كا،!"+ز19-س"؟)%ا!إإفي؟ولا؟في!نج-!م/!د!أءلملأءةو!ي!دمع،لمنا3مشامنبرجمهوروركلةيحتويالذيالملاث!1النص!

لا!لإة---ا..:أد؟أ.ش-ةو-ا-مآ!،"-،ألأ-اا-3!-نر+خلم.!-ة؟لىأ!!أء:

ة+-.3.م--قيخ.،.آ+-\ا-2.)77؟ب؟+لم(-.بخآأ-؟أ-!!غ%6بم؟!!01،إع:؟!3،لااورو-!4داكا!.-"الخعاؤ--"كأال-ءاط)ديهأجعلهاءرجا24"حصبكي

إد-)!+آإ+لم".-.أأ!7!".ء+!--،د/-.!--+-؟!.إ.:ا.ود!.إ:ش+33ؤ،"!،!ن-ؤذ،1!الى،ءمعهجاموالأنساالتحليلبهداالاير!اىودورهلتحلبل!يابةثملإ

لأ.-07!ء-.،بم---.+ت!..-لا03ء.)ش-تي.!ذ؟،؟؟م؟1.2سم+-؟!سمبزمساولاي!تمأذياالمخرجشيءكلقبليفو.لع!،اريجوزلاليل..الاداء

4--/+./1!ءا-.-إ؟+.حم!-"؟اآ.بم-،1

.،.؟؟4-!-ب"\."خشب؟!،،أ!لأالاجارفيءإىاناد؟المسرصكلأملا)5هذااقدمان.!يتمساءل.)!م!و!با

-إ+ط..(!،-"ا---ب9!!.لأ!"لى!ل؟!كألا!.ت*-ليولفتا!رىخاصاورلىماللهنه!?صنامهماورفعددالالسهؤهدا

.+--د.).م-..-+!ةقى.+"إ؟ا-ا،مصولولنان.الاصاءهمواوريكورلوعوحتى،بلالمسرحصلىتليىن511

-+-2.د../1"ط.\..لا*"،،-(دإأ7ونبرووهمصاللثالي!بنالمخرجهبئانوهي.اهـوريالمصمحفيحةالراس

د/-1!!!!:..-9/-؟.؟وء*لأ!--.!!-!2ت،؟ضإشب+.مفي!؟-%كا2كأإكأد!.ثم-.ا-ءماءكمااو!ئيجماا،تاهايمن،خال!،محدودامددلىء-،!ص،لمسرحا

!ضا؟،/ء2!"؟.؟أتدالم"!لالم!رز.في-.-شنر.2-ا7++-م"!خ!عء-+خ!؟2!ا!لم+ط.+-النو!4"نال!،حطعاىاخببارهاقيما&صوصا!هـنعه!الرعلى-

أإم!-6؟*رز".بش*لى(-.كلمم!؟م؟"!++لم.ط".-!-كاش؟!!لأنمادا؟.-!في/"ايصتهلصما!ميينشاالممثلي!ئمصتوىضعفا!كهسا.ك3للقواوب!3االاشتر

7،إؤأ؟؟حالا+دمذ،!%-إب؟:!:ا-ط--ت.9لم.؟لأتتة،جطؤطمادوارهالممثلرصنحفيظفيالمخرجلدىإحد،دةاالا!انات

.لى؟بر!؟،دخ!قىؤ،!.كاثطإ؟ايرإ+!--،012-الاا-.؟ا

%د-لأءشقيبنشير-تبي:-ب؟مربخلم-؟؟-:-،!ةا:بال*إ-أخ،:-!ىء،دفدتص،ءسسأ*و!لصأ!لاىلاخشبةعأينو!خطواودورميض،م

آ،،ب!--6فىيرا!+03غ./+/-؟1،!

ول3!!تر7لوأمبرأ!؟،!زو"!!!؟ءبن/7إقي!؟.ئجد((ا!ءهراء)ءتةصلاما،وم(7كلأ5)ال!بانيمسرح!كب،صة"!لعم!هعرفة

آ-،بخ؟3!+طما!ا،مس-بم!!+2!.؟ث.7.ء-!!أثحرجزهصعمائهةأصم،لنصمةانرالملوما،لمص-نه-،الامصلفية"كما

؟خسمصتر!+!!لإتمس+،/-

4ئزقي،!-3!-؟؟أ،دا.خ،ش*ننرزا-.برس+ب!هـ-كطالمرءب"ا)تبركأأرا!حقياله.وفيالممصو!ءمقءنللايستفادة

!فيفي!ث"!4؟!+*شأ!-،؟تمءنجبئ،د.!ا-سحاأممصاليأصدت4مهـهسحدءشقؤكط!،يهـورالطامشحقياسور

برفهـءأ)ذي،بروالصل!وراحتراما،،لل،!امكاؤأةلا،،ادواته

وء-ننفسء4عنيررو-ر!كاالايام"نيرومفيي!!اناءلءلىو!!ىكع

(:!نلب-ءووفيو؟!ءصطم)-ف!أ)دلملأذث!كار!.يرضصاا.دهونخهو..فببم4ونىءللا،"

مب**اخ،رجإناإ،لهءورفيالمسر---"ر،-ةالحسو!فيالثمانيا*لىالعا

بالنزام!توب.لقدكليسياسيألمضمونر،نالهـلممءعهذا،المحافظالقوالتاةز!ناينماايم!مناف4منخالليةالسا!ةوكانبرءصرفابسوري

ويرق.وا!ثالممتعةوطداءدىءلاهبأءصبلانننكل"ددينراكث.يرضبمواضحاك،ورءةهذهيرة:علاالمكارجان1ولم،.اجلاتوااكبواوالاذاء!ة

فىكل!لوريافيالم!رحنواجهال!يقئال!لا!ىدقيخاص-لآءباسراافناعوا"لاعظماهتماوو"منيمممفطفانه!صابهفي

هـ"ذش-فيالجمم"ورلو!يرهمهالصمصوصلىخت،!رنالذ.هـنان.اصض"وصالمصح!االحم!ارضاءوإقتمصووالتالامتاعكلا"لووو-و،بعامةر"نونوا

لك!وندقعى.مباشرةبمصورةأ"مهلا"صمكلالقءلمبهنويفرةصوونوؤمامهءن"وانقطعاخربخاهـةثطضعفان.مهورالجلدىنسبالم!وامريزيا

للكن.ررلءنفيايوماللىقرن!ذة!!عر!ةارضاكتينمرجةهـناكثرباللذأتةالناحيه!هؤبرأانيظ!رايةالعااللفنية3-قىرالح

يص،هـبإ،نيالكاتبنهـ-،لابربايرة،ململشهرتهـصااف،دهااللذبمر-لىودمائلخح!يمحع،بال!تودال!اليالمسرجأناذ،الاخرىللنواحي

زعء!2،ءاتواداؤ!زيال--زبديكأ،ؤور!قيمنء،نىالماز-،جم،ورالؤد.رمؤيالاولىاجمدافيقىا"56!هالى-وعلرباالحدبرنجةاخسا!قيواللاعلام

جملن،جملمةل!ليسنجببابره،وراذاكجحل"ا،قاراراًحلاكلءسؤوليفهمانوبرجب.الاخرىالعوا"لعلى،،*،ي!3"العرض

اللحزبووعوداً)د.إكأ،آورحال41منذهنهالىيراعىبمصاالمسرحصبةءلصلىلاوالا"ت،عيقالتتمصوصنصرياتكأمتقداالمسرحب!ةانالمسرحعن

لكن-.الماحقةال!نريمةالىالامرب!ماف!ى،حتىارروولينو!رفاتإى،"ور،لاناا-عياسبقيااوالفكريةاهميتهاكانتءهـماالجمهـورالى

افىىاأنتكلاتال!ذهإسهصرجبلاإ-لاو!ورؤكدءثقامرد!بماا،ورالجمهذامنافارةاتالمسرصياقتقدمبهليهتم،لايقاطعهابساطةبكل

مجبناررمداعلم!المؤج!اةصاان.نج!الاول!ةالمسرحيعيهنظر!هاالناحيةهذهعلىاصرانمني.البشرمنالخاليهالمسرحلكرالمبمأالنوع

اذاو،ثانبةجهةمنالمخرج4-نووب-ضهجهةمنالورالجموبينبينهعناصراحتقار،لىيقو!وراءهممناوالمخرجينبينالسائدالرأيلان

طرب-قهـنالمشكلاتاستبرادايفكريالى!نمرنابسصبمطأضطبررنياءقيخاصةالماضالثلاثاتالسنوفياتركبزاتموفد.الامت،عواششويقا

ولءتوفر.الامكانبقددمتتكلانرنامنؤريبةمثمعكلاتفلتمصنالمسرحياتفيجذبانءسوصاهذهففشمت،مباشرا.لوجيهاالموجصةالنمصوصعلى

يلعمبانرللمخرجوليسمح.الامض،عودصرالتفويرقعنصرقي!االشعبىالممثلاتمسر!عاىباكزاحمالانتقاءهذاعلىردالذي"ورالجم

.كماكثفاكانانثاقشه3منلخففنوافذفيهليمغتحبالنه!قليلاولليسللحامدريرديقد*4الذيالثوكمرحعلىثمقتحيلحبداللط-ف

لابحهثاهـ!الوالو!مفيمتنوعةنصوصا!يارالواجبمنا!اىعلتصابل،المسرحفيالمىعةإطلبونانهمالناس!لىنصيبانلنا

فدانهمسرحيهرأيمنيظنلئلانفمىهااًلمشهكلاتحولا؟نصوصتكرروي!هالرالمتعةللهـمزوؤرلاءسرحيلمتلهمثطننتهاتنى،انورت،علىلعصب

-بالطبمفالموصم.ويو--هاتخطاباتمنفبها"،وسمعاللجميعراىكالىت))ورسح!به4تحؤبرالذياعرضا"ثلعرخساان.،يطلبونمسالتي

الصم..و"أساو،يئوءوءجمديةوأجمامحيةسيامصيةصرحبهبلتلميحوياللذيهو-ذمصد،جانلاصمكرحيىة!كفلم-ةوظعمص،مالللت،نيللكاتب"بلاث!

افنمف!حلانهانضربفد96!ا-6891موسمانسراولليسبمصةءنذشحدثان،دونمتوالياتاشهرستةوحدهد"شقجمهور
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-*جلالركأ"مسرحي،هيانتنثعو)قؤلبلمةألتونجيهشديدةجافةبممسرحية

--ء؟فيصلالاسقاذمخرجهابذا"الذيالجهدكلمع،لسيمونوف"لرابعا

-إ؟.للياسريا

----.*-.".-*33قىالطببالجهودذنوهانمنبأس!لاالنصوصعننتحدثثمناوما

*!-..،.--ص!ورلاا"ألكاروان-المحليالنىللتجيعالثقاقةورارةتبدلالاالتي.

ءلأ؟لأؤأ-.!!كا-.،لااصل-إ-سجبةافمنالمشفاقةوزارةلدى،ا)ضنتمجيموسائلفييدخل

!"-حثش-*د32رو!"-ض*9!ذلكأربعاهـءل"نمسرحياتثلاثعرضقي"ت-لليرةارب!مائةالى

.؟%!.برلا:يفي-*في!-إ؟نج!غم3--أبلكايثقبالا،هـورالجانهيالمشكلةانبمبر.محليلليفقمن،الموسم

!!ك!-*!يخم!-"في3-ص-قي!ل!ع!3كا

لا-+لا!-!*-فىلمسرح5ن!ود،وو"نهزنيبنوعبربربطهورنهمعهنعاملواذا،المحلي

-!لأ-ءكا-لا؟لى!206-ء5؟،-!!!!.لا.فدالتركضزانكمما.يقدمهانالثفاكةورارةوجودبل5المحلي

-.ءس+كا!!!--؟*--بر.-!*.؟.!خ.!!!في!لا*خ.!-.يخاقهـ-،التيالس،فكأوالغاءالمسرحالضعرربالمسؤو&نمنئسة،1

محاوهـ4،فيمحليلصسوجودرومحالفيالهدبركبماالمسرحعلىارداد

-،-،!!"-.-.سل!-63!رريرلأ،ني3اة:صباعضبار.وألجمهورزوالمموالمخرجوبببنبينهألاج!بيالنص

-.:نرى3!-لالإ""!ضو!-..ا!إغم!،كم-،،اخرىووركلاتخرآءجتمععنيعبر

(.معة،ج-إ-معبدالاحمتاجاصو،"حف،ظ-بن!أ-بئطتأ)اطلةات!كت

***تدهـورالىادتالتيالثلاثةالعواملعرضناان،بعدوالان

الهوورممبدرالر"كأنفو!انضع511منصار،لىب،سورفي"المسرحياللحركة

(!!)..اضمح"سر.سالها.6!عامقمنذ.اخرىءريبة"ارتجالات"))كمية"اكبرلعرضخط!الذيالموسموهو!691-6891؟المذكور

)ر.لدونأكنتأه!ةحينالنالى!تعودا)قبانيخلبلابنمسرحوسمي"فعدانصفكأسانفس"اساغئاوالذي،ببماعرواالمحليالنتاجمنممكنة

جمهور)هـىاس!لسبفكه!ءالعادةوهذه-الليهإف!:-واانمامسرحيةمباشرةاللجف،فةشديدبصمرحيصةءوسمهاقنيلانهسلفاجمهوره

).55!تضمالتي(1الحمراء))سي!ماصالةايضماوهناك.المسرح.ا-"ءمونو!"ابمالرالرجل")مسرحيفىهيات"وإقاؤلهبة-"التوج

ءوور.ءقي--!"وصةلاتاروهـاؤهـ!لقيما!أنالحمهورلعودو،مقعدا،.
و!دمحءت"سر.ئماليءناعانالهسمالوهدافيبرفال"ااول

أوسعصا،تءلىالمخرجينبينالتناقسبسمببوريما0اللخ..عات.و...

سصبلاي،أو،!رالجمضلىالمررلبكيرغبة،او-عاولياوم!ومسارح:!ادعطاربعا

أ!-4صا،ىنتءتواءهـلمةاش،رمحشرةمغلقاارقبانيورسح،ظلكانلالج!سوي!ص:اخرأج،سميمونوف!:تأليف،الرابعالرجلسا

لدهـراىبحه،لمفعيله،،قرر-توحي،محلهزحلخلالىها"اءالحهر"عرسلرعفلهعلي:واخراجتأليف.يقواللطراثجحا-2

ير،!نالمرفةنهم!انتقرر،عيهء!عولونالناور!انا!قراراتا!حابقضها!مد:اخ!اج.كنعانعا!:ليف)أ،ءجلال!م-3

3-لفي/قدمهراء،الحصا!ةفياخرب!ويوميىنالقباني!سحعاىضدا!يف:اخراج.محسنحكمت:تألفيء:أفندبمماصاءر-(

ورسحيه.مرة.فتحي

عرص!-،اوؤففقد،ائيومأىاألغتالتكيالاربعالمسرحياتاما

بيى--اعروضاوتبادلمسرحينعلىالموسمتوزيعفانوهكذتطويد-بنودمىتفيح،ولاعةمراجدونالخذمغاجىءؤراربسبب

منالموسمدالعجاءثم،واربكهالجمهوراض،عيومبنكلالمسرحياتفقد:المحالمحظاتالىوترحلدمشقمنخيامهلاللقوميالمسرحفرقة

القاضيةاللضرلي"4ببمثلاللبلمدلأخارجالقوميةالةرو!ةوسفرمنتصفهالعاصمةسكانو!يس،المحافظاتسكانأن،القرارآخذامناكتشف

فمابلهكلهذللكاىااضمناقاذا.حبالمسرالناسعلافةاهتاقيولوالمسرحالىغليلهميروواانحقهممنوان،االمسرحمحبيءن،القط

المءرجءقأوح2/والاناجفيوادسعةا)توجيهنتدةحيثمنأكصوص.امنتصهخهامنفطهنقإت!اوالبروفات،المطنةاللبرامجحسابعاى

((القوءب"اًللهرلمحةمدير"اخقافةاوزارةداخلىالاداريةالمناعصعلىأنف!واطرافليلالر،*ءءواصمحقفينمالىياللبتةلاونحن

وأ)تربريةوالتخطيطالاءلاموراراتفياوخارج!"المسارحمديرو"،صمةالطبهاتتمتعأكاااثمفافةمباهجمننصيبلله!ايكون

العا"لا)رابملديناتنيرضالىبعضهكلهذللكاضفئااذا...الخ."حطور!ةلكلفبهي!ونالذبمرالليومالىتطلعات-أذلكالىونضيف

الارلجال."إلارنجالى))ول"لوهو0السوريم!المسرحتدهورعواءلمن!غألفمسرحيةنواةبفالرءدارسمنمدرسسةفيكل،ووهسرحقرقة

مى-اكلاموا2والتقيهبمبلوا!تظرير"والادارادخطبطفي:.شبمءفيفىظرووطفيالمتخذالقرارحصافةننا!شللأننل.مدرشقىفرقةمن

فءتء!فيتدريباهاءواللفلاللفرفةعروضؤطعذهتنغهمعهااستوجب

ل،--ذءواخرحينوجناللصحففيينشرالذيمالنقيبانذللك.شباطاولمنبالسفرتبدألكياالموشملم

اساسءلىيوملاءرأجلفييمأيرضابنورههو،.لل!كاوقىالمسرباص،/ة-ونعاىايكتبهاالتيالحكمةالمودفهذاعلىتصدقالاترى

آمت!!التكطالعامةالفنيةالتجبربةحتىاوالاختصاصاوالثفادنمةمنؤيىلملأتأزىلواد؟"الندامةالعجلةوفيالسلامةاقئيفي"باصانهم

!تءواكفالعاملين!للبعضانهـليلال-يىماشذوقالادراًكالما!واعاىؤصاكظروامعن-تمنىماناللانيومن-متخذوهأوالقرارمتخذ

لعضعهمدمشهقمهـرحانؤاطعواففد،لالمس!ؤولليةالاحساسلعدم.!ا.
....وبسىءدصراربعينمنشأللفلنهالوجداللقوم!يةالالرقةاحوال

اخبارءاىإءصلاندمشقابنعلىكانذلك4و،المسارح"هـيرءنعسرونء:صرااليهايضافانعاهـناوعامخلاليمكن.التخلإطمن

!االمصريةاوالبىنلفيقيأصحفامن،نللمهربايفر!"شخذثم،!ففياحداهما!رمتبنالىولفسمجديدا

!عرفىتفو!الم!ورإ-ةالص"حالمحةعناصربعضمناللا!بالاةهذهان4الحابان.اللشمالعاصمة،ا)شهباءحلبفيللهامقراالثانية

فىالاداءالالوار؟وانتمقادلتحليلتعوضلافرصةالمسرحفيالعا!سنوالمخرجينارولفينمنحلبفيوانخاصة،الاجراءهذالمثلماهـة

المزاجعلىيعتمدك!يغيوهو-الادواراوزيعومناؤثهمةوالصوتاللحركةنقل"انهذا،يزيداوالعاصتةفيامثالهميضاهيماوالممثلين

واخيرا-ايضا"الارتجال))بابفييدخلمماالاحياناغلبفي"المجمدين"منوالمتوسطةالممتازةاللفنيةالعناصربعضعنشيما

مثلا-برخاصةالممرحيةوهدفبمامةا"ؤللفآ؟نارقهمفيالمخرجمجادلة.آخراولسبب،الاداريةالوظائفبرادفي

يقةا)كلوشرح-!!ل-!كمر!!"!امازوفالاخوة"قدمتحدئت،الو-!انقطاعالىادىالذبماالاركجالعلىعلاوة
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ليبيأ--!بناىن-سورياسالسودان-الجزائرسالأردن:اللعربية-يمخبخ!

."المماصرةالعربيةواثورةالمسرح))لمناقشةودأك.يتالكل-مصرءل!-؟إ"!-ءيئ

للف!ناثانيدمشقلمهـرجانالعلياايلجنة)انوالواقع!؟زر!-بزفي!د!ل!!-:ء--؟!-**-

العربيوالنصالعربيالمممرحعلىاك!كيزالىهدفتقد(الم!مرجة"ء-خ--:ثرير"!!!!!يه!فيكأ؟ء!!،بزغلم؟.لأ:.قي

المصارحبهننماذجخاقكانالاعلىهدفهاان!ما.ومف،كلهـكا-ح!كأنر!.؟لإ؟في.ثملا!-؟!بنح!ن!3!

!ا.انتاجهخلالالعربيالمسرحثخصيةمجتمعةلتبحثالعربية!!،*!!ع-.

"-نبنصوصالعرريةالاطاد/تشتركانعلىحرصهاضدالةلدللك".؟..طلإ-"6-نر3اى3غ!س!رز..

لمخ!رةثمانيرمرضودلكملموسا،نجاحاج!دهانجحوفدمحا!ما/نألليفج!!ل!---ش5-كاأ-!"؟.-7ى.!ير!

عرضلبلمةووسنينفبهاقدمت.المنوعاتعروضمنو.لمانيى"مسرحية!!-لا-3فيء"-س3-في!ر!.؟-د-.."6.؟جء)

واحد.وفتفي.لممملئلائةاوهرحينلوجود،واحدشهرخلال!3!!برخ!؟؟!-!خ!!كأ!-"إب%غلا--.-لأ.ىخفي-..نرتج!!

"مادرةالىايفرفىمعظماضطرارمئهحدالمطلوبالتمازجءـذا.انالا!"سلإلإ.!.-لإلح+!.!+-؟لا،،.-.ا.د؟-!.!.!ى!-ل!

؟الته،رجبقبمفأصن،عروضهااتهاءبصددءننمق--*-3!لإءى-لا!في؟غ.!--كا؟-

)شؤونالانتباءمنإبدالمزالىويدعوالنظرلل!تمماانعلى!!!إ"نر!رز!بز-.آ+سإس!*لا!.؟--+:نر-(!-س07!!!

لمواكتفىا!رجا!انكاليفنصفغطىقدوحدهدهـمقجم،وراىالمسرح3زرلأ

ولو،سجلهاالتياررسرحياتمنالتكاليفربعبتغطيسةالتلفزيون(!"ورير"-وو"4أسهـد:شاخراجد)"بء!وديىفق):يرا!ةس

لاوفىالممىرجانوادارةالت!لفزإونأدارةرين3امياتعاوناهناكان،3،

خلاله.قدمتالتيالمسرحياتتصويربفعل،تكالليغهعلى،ىلمهربربحاللغ...الصبيالجمهـورالىاللطرقوافوب،أ!الهب!اقدءمتاللش

وامباله/و!افالجمهورغزارةملاحطةتكرارهو+لهمناهـ،انعلىلاوط!رمما،التلؤونفياوالم!رحفيلواءللهلاوبودكلههذا

بعضيكولمسرحالمترفل!عناتهامفيحييلحققة.يحعل!امن!رل!افهطلالم!رنتهمهالقوميممادىوالمخرجوالكانبالممثلوحدانيةبل،ؤفظاللعامالثقافيالةقير

..-.معونةايةدونوموهبهو!!مهنفمهعلىيعت!دأنمنهمكلطراراة

رعبةالجماهـيروؤلمبيةقطيلامستواهرفعا"كنلوالدولةءعابحا
ر"محاىهذا.،ردالنتوالننعاءقبرةالصلالململأحظةسوىزوصيهاوارشاداو

اللعيب4.والمنعهادوجيهبينالجمعفيوالممصرخوالتافزيونللاذاعة!يالفنانونيغط-هاانيالمجالاتتعدد

نواحيراعتالمؤتمرمدمهاالتيالعشرينالتوصياتانعلىرببنالممثلاتراتب-طالمتولى-المادي"ممتواهوعير!ماوالسينما

فيها:،فجاءالعربيةالمسرحيةاللحركةفيالتخلفانالانتقاءالعلمءع،.هـ3-..2دبنوالممثلين.سىل..(-.6؟

بتشسجيعهودعموالقيامالمحليللكاتبالمجالا!ساحعلىالعمل-االلجاهـكألميملضالاولالراتبانفيحينالبكالورياأل!سعلىقيم

يمالكانبتطوربانالاعتقاد!علت!رهاالظروفواتاهـقىموهبته9-؟ا!تنقاورارة.رفدكللهالتنتمجيعمننوعاءإوصوهداس.ل325

.ا.بة.000010د"جداعادمىو!!ةيهمتعبعضهـميجعلو-المسوحي!!ه!ا!حقلللعاملين
رها.دلمسرحيهبالالبر!المامهحلالمن

!ان،تنصعلاالسىوىكانتوار،طالولىووق-ويةفيوبمضعهم

فياكبرالناجحةالعربيةا(سرحيةا):صوصانتاجءلىالممل-2ضءالمءتوىالوليا-دىالممثلاتءنعبرتأحي،نا:ودديتمقدمالمعنوياللعامل

المؤلفين.حفوفىحمايةعلىالحرصمع،اللعربيةاررمارحهـنعددكض،رب!اتبلكفناناتنعاعللااننا)):مالتجندديقةبصيغة

والحاقاللعربللفئيين)دريبيةمراءزاحداثلىلالدعوة-!استيع:"اًحدهمقالاولا!15فيبحادثتبئنتهدتواست."كاتبة7)"

الفنيحينباستقبالتقومانءلى،الكبرىالمممرحيةباللقرقالمراكزقلك!لمتالأضىوفي"الطريقهـناجرهاب!ناصرالجميعاستبدلان

"م.تقدمهاتدريبيةمحطرقيهـناو،ا،خرىالاقطارمنالمقنلو!رورأرةيتلقو.احتجاجحركة3ففديمهابمجردبعضهماستقاللة

وعلىكرامتهعلى!لقاالممثلنجعلاللعقليةهذه"ضلانفائلبن

العربياللوطنممنفيالكفاءةمالي!ةحديثةمسارحبناء-اعبانمسر!ايردونالرسمبنلكن.عامبشكلوضعهوعلىرزفهمصدر

معماريةصيغةانشاءسبيلفيواللفنتهىالمعماريةمناللخبدات(والاسفادةمسرحالتصباللذاتالمولةرئيسمنتقديربةبجوائزعامكليحظى.

حديت.عرببملمسرعللوووةصالا!الاتور!ةاًما.جف!هناحيةايمنفناقوضعفي

اثقافةاورارةفيالمسارخهديريةالىبتوصيةالتقدمس18،فألمسحللضغطكعن!اصرا،ستقالاتتشخرمانيقنلمسؤوليمنفما

تفوماعلاميةفنيةدور!ةنشرةلاصدارالسوريالعربيالقطرفيكانفاذأ.اخرشءايفبلوالانضباطالتعاونعلىيقومجماعيعمل

المممارحتقدمان،علىاللوبيالوطنفيالمسرحيالنشاطبرصدءنيمنذراو،بافنلفزيونلانشغالهدورهعلىيسنالت!يهملالممثل

.النشرةلهذءواللازمةبهاالم!لقةاللازمةا!"طتالعربيةانهاتذارء!قةهـونحينفيمابحجةالمعافظاتالىالسفر

سنوىدلليلباصدار،المذكورةالمديريةالىبوصيةالممم-91كل!ساالراوبصةهذهمن.الاءذارهذهاللخ..!لممبتصويرهرتهيط

اللبرامجالصىبالاضافة،وغيرهوفنانينمؤلقينمنا!عرببمللمسرحصاونوالتالوعبيمنزب!41الىلاالمرحيقيالحركةحاجةفلمس

..المسرحيةالمىرحيلاررادمعمىداحراثوالىبلفقظواللفنبيئالاداويينبين

تطوعوااالرادلج،ودالواقعفييدينالناجح41!رجانهذاانالمرحيةاللحوكةرف!،انالمعهدوهذا.حديتمسرحبناءيراقق

فيالفرقةالعاملينمنجماعيةجهـودعلىيدلللممااكثرالمسووليةيحيلعىاللضهـبميةوزأرةسيسى،عدفانه،4مدربرصربعنامباشرارفدا

حدثماتشابهالمصريةلغرفىافيمشكلاتشاهدناوفد،اللقوميةفيمخنلفضشرةالمنا)ثانوياتؤكماالمسرخولدةول!درسبنمدربيناعداد

سورياختاجفيالمسرحيهاللحركةفانحالكلوعلى.فرقتت!!نخس!!عصرامناكثرامامفيإخرجدنههد11وانخاصة-اللقطوانحاء

وا.مهكئاذللككاناداالاخطاءلتلافيتقييمواعادة.ظواعادةالى.يروو!ابعدعلىعشسةاوعشر!نمناكةرئةالملفي!ش!إنجغو)ن

مشحيلا.ذلكيكنلمانجديدمنللندءؤ-!د(ال!ربربماالمسرحندوة)ؤوصياتان.الازفاؤ،تغرائبومن.

للففونالث!انيدهـقىهرجارفخلالى.الالاطهذهمعظمالىلمحت

صيحيمحبييالد-فىسدمشقالاقصلارفيالمسرجفيالعاملنمنوفوداجتمعت،المسرحية
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عنهاوعميقصادقتصورونشر،الثورةهذهدرالسةانةالتقدمية

دراسةوان،وجليلةخمطيرةثقافي!ةمهـمةي!دشعبناصفوفبينلأهـ...عسه

سبيلفيالاساسيالانجاهليعدالثورةهدهمائدخلفهالذيالتراث

نفمسها.ثورتهدراسةخش!بةساميالاداًبمراًسلمن

البورجوازيةبثورتنايمىمىما!رفيالبديرهبىمنكانوقدليئقلوللداكوفياللذ!ىفي

اللردعوثجوفوفىبي!قسهنقلتر!ثرانسة"ابنقلته،امومثقفوونااللضيهبم.الواقعوالوعىالتورة

لهذهوالمترددجعيالرالتراثنقلوبينالغبربيةالبو!جوأزبلأ3*!ا

تراثاءثقفونافقلسواء-تكمنكانتاخطورةااكنو..إةازالجمورجو!تن،)!او/بلأاثوا؟لذ!ىالافرةالثم!ورفياعالمااجةةل

عنالقدامىالمثقفيناو)ضكعجزفي-للبورجوازيةرج!مماامثور!!اهـ،ناللقاهرةوفي.التإبىوغفياضرأكيةثورةلاولالكبيراللقائد

القوروباثقافت!نا:التراثمنجزعاىاوتحو/لمهنقلوهاودرسوهط-5ثلتهـءاكىالهائلةالفيربةالاهمية!عمتئاسباالذكوىبهذهالاحتفال

ا!ومبقىال"قافبقىوءؤل!.مما"ناالظو!هبئثظأفتا"تثوير"ءنأمحجزوللقد.بنلضكرا("ورواا!.لووالاتفيوالتظريالسياسيذنينتراثبها

والحضار!هاللتاريخيةومرصلمة!مالاج!نماعرةاءا-،مانتمنظروجهةمنالسينمازلعةللافلامكاهلااسبوعاوالاسكندويةاللقاهرةء!دت

والاح-ماعيةالسياسية"ؤدسماتابرجزة"عنطبقتهـمعجزتمابمثل،اللقائدالثوريح!باةمنمختلفةوجوانبلحظاتتت!،ولالتيالسوفيتية

.مؤسساتخدو!نالطبقةهذهعجزتلقد.كاملةبرجزةورقم.اخرىالثؤاقيدولانتجتهاالنوعنفسمنافلاموعرضت

قمصادبقىألاالابن!بةتظ؟يضطمحنوعجزت،صقيقيلمةدلموقراطبفي،الاولىبالدرج4وتعل-.يهدعائي!ةسيال!،-"قي!ةمنالافلامل"!ءا

،بلوجنحتالىوالقبلهقى!ةالاقطاعوالفكريةوالسحياسيةالابرتماءيةوالبعضهذاكليكنولم،ايرضاجهبةفنىلأدقبمةي!تفنعبعفالافان

يعجىزانوباعريركنفام.قباداتهامعالتحالفاتوعقدمعهلا!تفاهم.الجديدةالسبنمائيةالاءمالمن

لمنيةاللطما)ثقافةاسسوارساءالدينيلاحالاءتحقبقعنمثقفوهاالثقافبةاللقوميةاراكزامنمركزمناكثرفيندواتعدةو!دت

ديموقراطيةوتحقيقواللحسيةالتجروبيةاثقافبلآاونشرالتصورانطالمثق!فهداددهـرىالثقافيالاحت!فالءطاهراهمولكن.والاجنبية

رعغنبئيم!انهم:ءبيروالتوالامحتقادافءميراحريرءقبموبرسيخلميمالتعاقيقامالمبادراتءظاهره!،العظيمالسياجمرالئضالوقائدالصووي

تحوإ--لعنعجزواقد،عنهـاودفاعهموليبوالجةةفرد/ئقافةيقتصرولم.المختلفةمنابرهمفيالتقدميونالمصريونالمثقفونب!ا

الوج!ةمنحت!)العقليهحريتهلللفردزؤمنثقافةالىثقافتئاموضوعات!ولا-نبناءمالمنكببصعددونشريرجمةءلىالامر

العثقافىتق!بمعنيداؤءونفرد!ينورله،نالىاكثبره!و-حولالضظرإقىالمبادراتلمكو&ل؟برز،متفبرالةوثقافيةويةوز40وتنظيميةسبسية

.الثقافماتهذهمن:يرةالمتالجوالبيهمثلواان-حتى-دون،القديمةيةالقاهرا)ث!قاةفيالمجلاتافردتهااقياالمستقلةوالابوابلأالخاصالاءهـاد

فبىالثوريينالمثقفيئمهاممنجزءاا!امهذهاصبحتولقدهدهالابواببأت،و!دال!نهطالراثمنهـختلفةجوانبلدراس!ة

هذه!لكنالاجتماعيةبالثورةالممتزجةالعربريةطنيالوالتحررثورةءصرابربرجسلشهريفيوالشنمرت،الماضي(اذار)مارسمنذتظهر

"ر!طاهاتحظيئهدفاصحعندماجديدا"ضمونااكيتالهامقسمامارسفي"!!لالا"ءجلةخ!ت.(ايار)ومايو(نيسان)

وا،فتصاديالسسياسياللقهرعواملكلهنمجتمعاز:،تحبرربتحقيقخممتمايووفي،والادببالصاهتماماأ4علىوركزتللينينعنخاصا

طريقالمعاصرال!ممياسيوالاقنصاديظورظيت!نكبفمثلما.والاجتماعبمنشاطوتطورتاريحءللىفيهركزتكذلكخاصاقسما"الكاتب"مجلة

اصهحكذلل!،لللمعننمعالليرالمةالادارةوطريقالرأسماليافموابفكر"مجلةوخصت،الثورةويادةفيولورءالسبسي!ينين

1001."ا...ء.ل4التؤاف!بىا!ثورةومنالاس!ن!ارمنلينينلموقفكبيراًقسما"المعاصر

مامكاصاربالصح!ححى.همععيمااليةلمواليميبنلتحرريالهبجودفيجملىطرومنلثقافيفيخاصاعددااصدرتفقد"اطلجعةا"مجلةاما،اص!هابواوالادب

ا&مياسى4تارفي،اللينينيالتراثجوانبءعظملدراسةابريل

الثقافيىكأالثورةاهداف!فيهو-كتمسب،اللعامالاجتماعياخحرر-ابناءلقة"اي،،ورؤ،ت"والاقنصادالفلسفةفي،لأالنظرومس"،همافه،والتوربم!

الادللكالى!مببلمنولب!مى،كاملادرموؤرا؟-اءضهوناالطيبرا)"ةوكلواقفه،وا!فنوالادبالعلىوا)تطورواًللشبابوالفلاحينإممالا

دورهاتهـبماالتيالضقافيةا!ورةخطةضمنالاهدالىهذهبوضعومواق!ه،اثسفىافيالوطنيا)ضحررحركهمنوالنظر!ةالسياسية

هاو"خاربت"الس"ررالحووءالتظاوبةالمقيمالعلمياصقدا:الحققيلعلاقةدداسمةزم،السلمكوالثعايثىوالحبربالثورياللعنفقضايامن

تدفى*نالمشنيوةالجوألبعلىالح!صمعنفم!-،،اهبراللجموسط(ور!صاتال"ل!""قدمتواخيرا،الراهنةاولر!لادازوةاللينيئيين

والروح!-!،اد!مؤشرثم،طويرهـطءلىوالحرصااوروثةالقم.رئيسيةلينيئيةتب3لاربعةوعروةما

لخضالباج،نب،وا!قالاءهةبمهاؤت"،!"رالجما!هـه-قير،العلممية***

إضىاادرهوؤراطيةوالايكاعجة4أسب،سبااو!سالطااًقا"ةاجلهـنلئاخلقنهاللذبم!-والنكليالعملي-الثقافيالتراثثراسةان

الههلي4الحربةوقي"هـ4والا?زازا)"ورةبروحارجماهير"ربيةتكفل.اكوريين!اممثقفيئااخطرمنواحدا،يعدال.طيم4الالسطن!ةالثورات

خر.2جانبمنوالواةءفيفىينوا)ثوروراتالثىخبراتعلىالدراسةهذهطريقعننحصلاننا

الاكت!ةاء!والاناكب-بئنرالانفاكوريينمثظفينييهـدد"ااخطرانعلىونحه-ل،ثورةكلواجهتهالذيا!عالولمشاكلالتصد!هـجمالات

اهـ"مامتوجيهدون،؟للأدناخارجاكوواتدداسةعلىاهتماههمبتركيزفيالواقعلمشلالىالتصديفيالخامةلاسا!يعب!اسليمنظريمع!ار

مىنالنوعيةبينالفرقكانواذا.بلادنافيالثورةلدرالسةكافطالصحيحالتصورعلىونحصل،والاجتماعيةاللقومي!ةاللعربي4لورزرلم

خبرةاس!نبب!عابببنآلفرق!وابىنولداللجمكميةفيالدراسهةالانسانيالتقدمحركةصنعتالتياللثوراتبلسلةثورتناارتثلطعن

فيالخوصبنلكتبولكحتويهاوارقامللممات3في"سجلةالافر/بئءءفيالحاسملمةالحاظتاحدىالعربيةاًاثورةباعتبارريح/الظعبر

الا-ليسمي3فرقوهو-التطوروالمتفاوتالمفمتتالمعقد!واكئاتى،1الاولىالاشتراكيةاللثورةوان.المعاصر!ا(:االتقدميالوج"

همنسصخ!ممل.حقاخطيرالدراسلأمنعيةانوانتائجبينالمرقفاناكحرروءصررالتقدمللانسانيةالمعاديةالنظمكلانهيارعصرافت!نح!

الثانيالنوعمنسنعصلولكننا،ربر!،ثوريين!لعامينعلىالاولالنوعوالروحيالمادبماوتخلفهاقهر!اعواملكلمنلدثسيةوا!حقيقيالشامل

واقعفافبيرفيالثوريوولمج!همبعلممهميشارهـونا!ذيناكوارعلىلقيمتهاالحقيقيةالصورةوضعلمحاوله4با!دراسرالاجدرالتورةلتعت!بز

والثقافبم.ك!الاجتماعفيوالفكرالسي!اسهلأوقوأنامثقفيثلعيورامامالتاريحي!دورهأ
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ايديزملائهفيبذ!لمكفيضع،الروسالماركسبناولئ!عندالنظريهانتماءاتهمقمصمتهمثوريينمتعل!هبنءلىالاولالنوعمنوسنرءم!

"بيوا"ج!ونعملبفلسفيهـاسلاحابلادهفيببناكورمنوتلامذتهيغرفون-ينالثوريا)!كروتفسيراتجاهاتاا"ختلفالىالعقلب!ة

صورةفيادهانهـمتن!.وتىان."برنات!اة*-جالرافلسفيةاالمؤلراتررء:حصلبي!مما،دأكاوالثوريأزءيماهذاواء8،لاقوالدراس-ةفي

ولللاج!نمع.للعالمالملميوال!مالثوريجرالفكالموضوعيةلقوانينفى!مالاولالمحلفيصضلهـمثوارءلىأثانياعالةهمن

اعضاءمنالثوريينالمثقفينبينواسعةمئاقشاتتثوروحينمامنوالثقافيوا،قتصاديوالمه-اسيءيماتالاجوافعناحرم-قىنحكماإتي

ا!كرقيواالاجتمابلأودلالاأ"الروسيالادبطبيعةحولوعيرهمالحزبقمادةبحبراتوالتغييرالفهمفيمشرشدين،ايواقعه!اتغبءبىاجلى

الى3المخاقشاتوتتجه،ليوزولسنتويادبحولالهناقثماتهدهوتتركز.ا)ثورإجمنوالءملاالتفببىفيلي!اهجهماي:ل"ارقمةاالءورات

الارضءلاكمصاللحعنمعبراوفنانارجعيا"مفكرا"تو)مشوىاعتباد*ي*

مقالاتخمسفيافنيارالذاايضالبين!تصدى،ادولةاووالكأسطتش!فىلمبهاهـذيال!ورعننتحدثانالمعادا)كلامق:يلمن

اسبب!اسيةاالنظروج!منبولشويادبطفيهايحلا،با!بةكلمنالمهـ!ولكن.لمفةالمخضجوانبهافيالماركسيةاضظريةارصو-طواثراء

4عدازوءن،اللاج"ايكوئت"جوهرعنفيهاوير*ثف،الاجونماعرةوالعظبصمالثوريوالمة*رالورائدهداان:رئ--"حقيهءءل!فيؤكدان

اللقب!قيوللدو!ةمةوللكفاًلرأدمما)ىوللهطورا،رضالمك."الاصيلصاكوريرواو!كبرار!لطءجالات!!!!ة!!يرجزان!هـانما

ويكشف،المسفلةللطبقاطإةواللفكرإ-مب،سيةواالاخلافءلوللهاولا،ئم5بلملأدفيا)واة!رءركةالافن!هء،قاثمدءإتصقماإبم!نا-ملو

قدال!ي"الفضان"وضع:العظيمالروسيالملاديباللحقبقيصعالوءنانالفرلىبءنوليسي.ذلكبلمعدباج!"لحالموا،كليهااوروبافى

يفكراللفنففبىالمجردةالنطريمةمقولافهمعالفنيةوروي!تهفنهإتناقض؟الواعشعفيالثوريرلأالءركألاخياجات!تبكأالمكوبكألهاءمااهمفيتن

واتجاههااًللحياةجوهردؤية!لى.لساءده،لىب"هك!ب!راالفتانالماد،صةاللفام!صمةصب!ك!ونليسنيندعاهاال!نيالحركةهـ!ه،ا!8هـلي

السيأسي!الوصععنلينتنويكشف؟قيةالحقبوحركت!االاصيل

بؤسرأىالذيطبقته،عنلمخالمنىالكونتوضع:لتولشويالحقي!قيفىكلهعمرهيمفقان4باستطاعهكان.نغت،بهبواكبرفيالعلمبة

/والمؤسماتالرجعيةلقىورفضاللمواللبهمفانضمسذاجتهمنوعظمةالفلاحيوورذماوانجلتراالمازيأفي4الص،بفا)ثوروةالحركةخبراتدراسة

دؤيرصةعنعجزقدكانواناكفسخ،الملكي!ةونظامئمةالقلالدي!ن!كأماركسوانجأزلتراثا!عظص!قىالقي!طحولاللكتبعشراتيؤلفوان

الىوانضمرفضهالذيالواقعنفسيففيهاكمانالتياثورةااءكانياتا!ثوريي!ناًلمفكربرناعمالقبرأا!بءدولكنه.كر95واال!لمملفيالثوري

ال!".ورؤاءلعواطفهالمستقعلستصنعالتيالقوىراح،"هرهمنءضة4الظسعفي"الض-و!بااليان"و"ء-اوؤكأجم

...بةإبماهم،وبلادهفيالثوريةا)حرهـلأواقعلدراسةءل!ا4حي،رير*رسى

***واء-ادةت!حريرءالافييساهمثم،إبئاثوراعغبدنهوءصىعاف!ههافي

تكونللنا)ثورةانعر!وقد.التورةه!ببنينصنلع!كانتاله*!فةقببلهـئو!بس.اك!ريوبالتفكيرابى،شوبالعملصياغنيما

اجلمنو!أتهـصممشقبلهمالثورةتمثلمنكلطاقه!*ري!ىالا3ةرالحاتجاطتلاصطر4و!ناقشدراور-ةاكؤبةا)"اءمااوليءونان

فيعوضاذاالايتحققانير.كنلاإمساككرهذاانوعرف!.انجازها
.(كالنارودلىاللشعبينحركة)وقت،بابلادهفيالثورية

اقىضاقضاتوحقيقةوحضارتهمهمبحياالل!بمعىالواكوارهؤلاءايدي"!!رللمالذي؟"التفمعباصدقاءهممن"الل!،بفيهذا

فقد"اللعلميالوعي"محنحدثناواذا.نفسهواقعهمتكوناوتى4اف،از،!ؤرءلىولا،الثورة)برنماءجالا،احطالخطوطوضععلى

ثوربم!!فاذن!لميئين.اثوريهالثقافةوعنالمعرفةءنتحدثناتماعكطالاصالط!كأ-ي!-اءلهالاولىالخطوطوة!عوازه-!،ا)ثءبيين

كانوق!.مصناهاو!رلىالثوريةللثقافةالحقيقيةالوظي!ةعولى!والمجعنمعهذاؤ،منم-.ابرولبمللمجضهع،لسيوالسبوالاقتصادي

اللطليعةمجلةفي"واللفلسفةلينين"عنمقالهفي"يوسفسهي!ابرو"ا!ىالاسوالثأنياؤث!الههولضرةباهتغيروكان،اولافيررلهء،

بالالتفاتجامعاتنافيالاكاديميبناللفلسفةاساتذةطاللبجب-نحقعلىالا!!?،ديالمحتوى:"ال*-الطوو!ذابعدلرنبنتكتاباوتتوالى.الاخبهبرو

يببة((التجرالنقديةوالنزعةالمادإة"كتابيهفبىلأالفلسفيلي!نينتراد!الى،جاحتكج-و،"روسهيأفيأسماليةالر"طور"،"اثعبيةللنزعة

بها"ثقفينانطالبالتيالحقيقيةالاضافةلكنو."ولسفيةاساتكو"مالاولالىخطوة"،"اعملاء،"لروسااطيبنيهوقرا)!الاشتراًكههن

اثاتصلأدراسهي-مثلا-الظسفةفيالمتخصصينمنبئاكورالثووةفيالديرهوقراطيةالاشتوا!ءلأصط!نان"،"للوراءخطوتان

اللنىالمش!نيرةجوانبهعنوالكشفوزقدهاـقوميةائقافت:،فيالفلسفيولبردأتبااأتي،الكتبهذهكلوفي....اللخ.."الدإموقراط"سة

وموجهاونش!طاواءي!مازأثيرها،!و-!ل*،!اظهاابرقي"ؤال:-ابدلاءضمعالمهوالسياسيوالا!صاديا،جتماعيللبنصاءطمىتحل!إياكتشاف

التراثدا!جوانبعن.فوالكن!،1)!ءلأد(حف(،!/111*غ)ط--نالخدمةيننئصغلبب!فنكان،الطبقات!ذهزهوطورو4كلظبوءلملأقات،الروسي

ومن-العقليتاثيرهامنالضماوء4!-،اذ--أ3!يتملكيالمتخلفةبجواف-منجانبا"حكمالقيالموضولمجبةالقوانيحنء-نبالكعثف

نا.ؤ،كذايمكئناوالخلقيالروحيزكوبناالسبى?لى-الاجتماعيثمالحرهـةضه!بهـاا)!فيلأالع!ا-ا!خطوطإضعثم،الثود،،ةالحركة

مواجهة"منهح"تراث،للينين"اللعملي"راثاللهمنحقانشفيدال!قةؤائدا!حزبزكوبئ:لذاتباا)ءانب!ذاقى(واج،إ-ةالثورا

اطاقةابننجنيدفبيرءاجلمنءلمميسالطعلى4وو"هالحياواؤعاءبادىءزأكببىلى،!اخلهاللصرالحوتظيمالحزلطهداووحدة،العامل!ة

ثغسصها.التغييرشعاراتحولالتغ!بيرفياصلحةأءساحبةاًلانسانية.الاجتماعيةوؤواوواالثورةوءكيماعلىلمفظةالمحوضبرورةاللثورياخضالا

بجهدمطالبتهفيحقعلى-المجلةنفسفي-السع!بدرفعتوكانكاانبرل.واءلىائهاوت!حدإهـحلفائها.ءالنهازاصج!لىجةاباحدافط

ا!ركةبينقامتاقياالعلافانظكلاللثاماماطةاجلمنجماءيلىىد.--طإلم!!ذوأهىمام،وبالادبزة-+!ا"-ةةباللفا-:ءنا!؟مام

الاضافةولكن.الاولىصراكيةالإفاكورةوبينالمصريةا)وطنيةنزهـلأاناينينبرجديعينم(.وءمليواقعبىا!!هإمانهاي،خالص

مواصله!"ثبعلميكمؤرخالسعيدرفىمتمنالمطاوبةقيةاحغاكتسبانتسحاول،"وراليةذا-?ززعهوهي،"قديةالنالترربقى"

،"اللفكرالاشتراكيفيمصرتاريخ"كت!ابهفيفيفمه."بدأهالذيالجهدال!ااةيا11زعةهذهي!ءحتما،والموةكلولحببةالعلميةء-فة

بهدهـالكشفالعلميةالنظروجهةمنالمصريالتاب،خدراًسةبمحاولةمضل،طوسالرالماركسب"نبر!نتنتشرمأخارنستالنمسوياللعالم

هذالاطواراضىناحيةمنوا!!نا!4مناللقوصطالوجهصطام!هةااربىيهملى2ف!نتسهلمق،ويرولفكفيتش!ؤءزارشوبافبوجدأنو

للحقيقتهمصرفيالعربيالشعبوءىانحوالتقدمحدثوكهفالتاريخكضإبهفيضينليلهايننهءدى،العلميالماديلجمابهاو!لمحالماركسية

منارضهعلعطحقبقيةاشنراكيةبناءولضرورةناحيةمنالقوميةفىوينأقش!ها"يببلأالتجر/النقديةوالنزعةالمادإة"الممتازاإفلسفي

.اخرىناحيةوتمسللابعساتحوإرا"هافيثم،ماخوضعالاالتيألاصاليةصودترالا
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انتهاءتنبى?ن"اللفكريمةوالفنيةتحولاتهاخلالمنالجديدةالشعريةالنظريحينالوضوحبالغعبدالاهصبرياسماعيلالدكأوروكان

،"وللغةايقاعاووهضمونافكرا:الحرالشعر"لحركةاًلقديمالبمحرهـكأو-عاظم،الاشتراًكيلأبانتشارالمعاصرعالمناءلم!ورةمعاللمحدد

وفكرب،،فنيا:الثم!عرا-!بئاءاعادةيحاولاللجديدالجهليانو"العا!ة.الراسمابجةفيالعميهسقىالحديثةواللتطورات،فيالوطالتحرر

بداياتالكاتبيحددو.."جديدحضاريأزموتفهمفلسفيوؤقحددحهبئرقالسلوضوحهءئصرياسماعيلادكتوراوة.وحيقلوللم

بعدالاجليابشكل،ظ!رلمواللذيالستيناتر.طالعالانجاههذا،الحكمالادأرةاساليبفضايابنعقدالرا!لنىقىالماركسجينازمةمعاللم

وفىوضى،الش!ريةلفوضهىلمبسبب،بدايتهاووناعواماربعةاوثلائةا)سدةاسشقرارد*الاشتواكبقىوالدوهـ،قرأطةالاقتصاديالاصلاحاو

الرابعثورةمنا،ربمةألاعوامخلالالعراقسادتالتيالصقدبةالقماكثربجنال*لملأدة*للأت"ث9-يتى!وبرظ،ورا)سوالا"حادفيالاشتبراكية

تب-الكليذهـبكما-"لمىوزهـنعشرصوىوباتجاه،رويدةؤوممجاتتضمواحدةاشتراكيةدو)ةمن

:انهيا!كانبرأيو!لاصةندوالاشتراكبيىةالىالتحررالحدلمثةاللبلدانفيجديدةاجتماءية

اللعراقيفيالشعريةآ!ركةافياللجديدةالانعطاقةهذه5وبتف!و،إقىالتقله!3"ضراكهةالاالئورةاواًللتحولباشكالالا!تزام

وؤكريا.افني!،رالحالنة.عرحركةبورلمضيل!اصدةلاالافطؤلآوان.الكببوةالراسمالجةورعاقالمجتفييدةالجيىالمتناقضات

ص!دهماوفقللشعرةجديداسسألىب!ناءبمعوناصحا،ها!،والاجتم،?إةالقو".ءثورفااؤعودرالىة!مااطاوقياالحقيقيه

!اهي!م.منالصومتفاوتةقوءيا،كلهزقة،اكءررحدي!ثةبلدانثورةباءتبارها

ها،وتغايرةاللجديداللشعريةالحركةتراثعنبرمعزل"تموانهاةر"تبووو،ءهـةصتوعةوفريةئؤالمحيةتائراقذات،اقطارهافي

.ؤطرحمافبىارضهافيضم،الاصليةاللقومي!كأالثقافوحدةرغموحضاريا

فان،المجالهذافياراءمنيرطرحماكلمنالرغمءلىافالاا،ستعمارمنسرطاني،نوءصاقبها!!ماويرواجه،متعددةقومهبلأأ!يات

بفباتءليهايقفاللتنالارضبهدجدلمالمرحاءهذهث!راءاءلبواسرائيلا!!هيونيةاالحدكةويمتصثلاالعنصرجم!الاجلانيالاستيطاني

جديته،امرفييشكوالاخر،جادها،بعضمحاولاتفيالانف!..احربا،ير*ونواناثودهـوناءكلقيةوهاولااللعاملىةط.قا؟هما"-ةطعوللم

!غةعنبعجدةولغة،ةجديدمضامينعناللبحثيتوخونواؤما،طنيوالوالاجتماءىالنضالتقودلوريةطصقبة،احزابااو

بةلاررنجهمدؤعهاعيرةاللصاللبورجوازبقىمنكأمثقف!طلائععالبااللق!جادةكانت

الذلميئالاوائلالشعراءانفيالسأللةيطرحون3تأداتهما!لمبوفيعلمىنظريءرفىردونالثمورةاحضانالىالواقعحركةفيانغماسها

نءالانتقال-الاولىا)خطوةزحقصقفينجحواقدالانجاههذاقادواالىالواةءحةا!طريةمهرفتنانحول.هكذاالح..اللخ..متكامل

ظلتال!يرةص،غةقصائدهممعكلمانءجر-ادحرالىال!!ودياررلهـلملأحالىاولهـيوصانحولو!كذا،الخماصبوافصناعلمي"وعي"

الاجتماعيةالمثطكلنطافىضمنيدورونظلواوانهم،للشعرمحددة"!او"!تء-ور"فيوؤقدول،واةت:"4وج-رتعفيب"،هـمنس!هلي

غمالر!لىالاولاللجمهلانيرون3!،.0تواجههماويواجهونهاالمتيوا)ثواراخودةاخ:رةا!ىم،ة"افةالثوري!بنزءلم!ئ!نااىان!يه

ءلىقادرايعد"انهالا،الجديدةالاتجاهاتمسايرةفتههحاهمن.له3اللعاللمفبم

اللحديثة.القصيدةاغناءخشيةادالقاهرة

اإممرنفسه!مانكالجوهابقلبىممرشصةعلانفمسناشغاربعتإلمقتهاقدموف!جالينا-ىلصأا

فكر-محضهوهابهنهمنكانقدممااغلبان.غير.

ثذلفيمعن!دين،-الكلةللهذهايضاالدقهقبالمعنىوديس!ايكماروسوطموحالسمي!ناتشعراء

انبيح!نى..واضجاتأبمجراطبهم!اثبرتالننوقراءات!م،حدوسهم!لى

يبحثوناصحاب!ابر،ن.المحاولات؟نكمناللكثيروصففياتحرجلاالسارورائيماجد:"الآداب"لمرالص-ل

***
اضعبيىروا-البحرولااللبرءلى،لاقطيوجدللمالذيالن!وربة

..00000000001!عى.اورثتقد3!تمصنلفيللعياةالاج!ماعبةالبنيةاننييبدو

هدا!"دو!يوهـمر"صاسجمصورار،مواعيمد...-وردرورت

لان.ذللك.الانحتىخلالهءنالتخطييثبروالمالذي"اللبحث"وو-"فيوقدف!ت،ها"ردوداعليهو"!"ت،حا!هاجمي!الانسطن

..يدفعهاصحركواعالنفسمنيةبداشكنر!-اى!المتد-يةابىدا،مض.احاواعبلمموقفامنهاالموقفر*-ونانوبدل..!ا!ضازها،ل

ايوءعي"صدرهايكنلم"والمعرفةالكشف))فيمغمامرانهمانك!االع*س،علىجاءفىنه،السلمبيةالقال!ةأ!كلءيلغيانلمطنبما

.2الانصانيالبروهربحقيقةال!شاملالحالتى-نكلاوفي..اخرىاًلجائسىفضوالر،"رةالفبول.موقف

ا)حد.و-!اللحبلهذاطورمدىاىالى:هوهناالامه.ؤاواكنمهـووزةفيدق،الاضطرابمنا)كثبرالانساننفس-النفساورثت

،....-..ا،!أم!زوزةووورةوت!،!الاشياءكلتتقبل،الوضع

؟الاولالح!ب!قدههلماافطاةاو،سرهررتازءاتء،لكةعيرلصع-رمنال-ومرءتبء-ااغابفيقالت!جربة

ربهـأكبهر،بطموحبدأ-الش!لناتجيلى-الجيلهذاانشكلا"ياووير"هناك..يميزها+،لها؟!جربة.ئبا!!او،وضوحها

محاولةفي-الاضافةويرالتطولا-التغمييرمن!دفا،قدرتهمنكان!،غرااخمتلاطامخةاطةوروص،لول"!بلاورصف،يبةغرءكلا!

وب-ء4،وبينارماللم،وبريفنفم!4وببنبهنجهقىجدليعلادات-لخلق!4المءومإءتب"طدءة!ؤبهذا.الملاءحاتبيناو،اللضلءمهيمكنلا

..يئوالآخرهء؟والج،الححاةبينو.جمي!ا4فىثروليس،2!عرءن

دي1ااث،رهداارلميرىصبرااًبراهيمحبراالاستاذانعيرشكس--كأ-خ!واقدلنهماللفترةهدهشم!راءمنالعديدر3،ؤ

برصهبالهيا)شطحةاوجاهفي"سارقداءلمبها-"-،دطاوفاةبر*!لمتباقيج،ءتاالاولىأ):لأهط!-قىعلىوورا)،مخلالن5،ا)جديدةجدةالقص

(.الكثيرالم!رلاوجهطةالمتكلياالرو)لمالرؤ!!دهبح!نميةا!!سنبوعوءضةهيمارقدرءوضوعاتعداصمعندهمالقصص!ةوان..بهل

انعكالى،"!4شسلمبؤرةفيالنهائيالتنجمعينقهمهالشمرووزراءنالاؤ!ار!-ذهانالاصطا.ولكنءضمركزة،،ج!!ةهكثفةءمورةاو

ىفبدأتالتيفالتجربركأ.ألاشعاعررتوؤدة،متوح!ةصوراو-طلقهاتتعززالتبماللفعلبقىصيغتهاتأخذ،وللممتبلورةعير!اللاطرحتالتي

نحو!سعة،الستيمئاتمضءص!حتىواست!رت،الحمسيحئلتاوائل.بهدر-معر7ا&ظروءءسا،لمهـمدعموللم،،خلال!منيةا)شعرولواقههم

قيجملمنيكونربما،اللهاثمنبفسبرقىءصلميور"الرؤاللبؤرةهذهالعرأؤ-يبابالثهشعر"ءنا""ورالفياكبيسياطراديقرر

هـ؟لملاحظات)."اللواهنةالللحكلةفيهخطءلىن!كمانالتهسيم(اناوررمةول-07915اذار-البرابرعامددا!الكامةمجلة)"ا؟عاءبر
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!اخذ!صعبعللمفيئةسهتل!داجلمن...والحزنالبهجةاذار-الرابعالعدد-"الكلمة"جلة5-ارمراقفيا)ستيناتثمعر

..."مؤكدغير.(95ص-0791

ي!نانيجبضمنهلميركون!رماحتىاورإعبرالتزامان"..:العوايفباًلشينات!.عرفيواضحينإتجاهبنابزوه*-نتم

كلتوحدحيث،للمداخلانقاءمني!ئبمونظيفامخلصاالتزامامعالداب،الاولالجيلا!.عرالاوضحالامدادنعدهانإهكنماالاول

بوقالىنفسهيحولانيرفضالتزاهما..جودوالوالانسانيةهموم:الاتجاههذاالىالشعراءواقرب،باستمراًرلروالتطو"الاضافءلى

..وءكشوفأانانكإبعدذاتت!قاريراوحميدسعيد،(،ز"للائهقبمابدأقدزمن!ياوهـو)جعف؟إ-"يخاحصب

يجعلناانيرفض،العياةوهمداخلالايغاليرفضالثعران"،!!مدريم3!وزي،الرهاوياهال،نالخنظادخا،مصطمىطئيخالد

منشعراءالوفاان.اًلمؤكدةغبرالحةورهدهطقوسفيطشركاجزءا.(قكل.،ئدهاغلبفي)صافظ-4طسبنويا،را*كاامبد!

اللقص!دةو"..."بحرهفيغرقواالحياةوهمواجهواالذيناللعالماًلت!بصاورحاولاللذياثعرافيؤيتمثل،الثانيالاقياهاما

مواج!ةفيبهاالخاصةقوانينهاتكتشفالتيالقصيدةهبىاللج!بدةلىرهـصن:شهرائهومن..المشعوجديدةءفاهيمأجاهوا،اضرطيوا

فيالاالاطلاقعلىمسبقامقررةقوانينتوجدلاح!يث،اللكونسرحصربوسفخارر،العزاويفى(ضل،طهمازيعءدالرحمن،بولص

خ-ونان!مكنلاا!حقيقةهذهضوءوفي،الاج!نماعيةللءلملاقاتحمودفلامعلهوعبدالامير!دي،سناءكاول..الكبيسيوطواًداللخاؤاني

داًخلغارقةقصمائدكمانتاذاالا،موحدةقواذينذاتقصائدهـناكب!نواثه،نفهـ8!ا،الثان!فياوالاولا)تبأرفين!د!لصاان،مكن

."جزئي!ومالفجميعلأ"ارماد))!ج!وء-ةفي"،دياكلفيساابدببمااذ..جا!بنالا"

ورصنفيهبرما"البيان"هذاان،هوعليهالتعليقيرهكنوماسطرا؟مااقلالاخيرة،ئدهقهفياص-ح،الاولالأصجاهارضيةءن

منءفاهيمهصاالكثيبرالسريالليهالل!ركةئبتتوافكار،شخصيةءنظوراتقص!هـةاىايدء-والذيالوقتفيوهو،صجموعمهفي":"يا3،عر

ءملة،بكبير،لغنعريا،اليهيمتونلاوقعوهاًلذينا)شعراًءفان،قبلهم"لونفطيور)للهنثرتقصيدةاخرفينجده،الجدةكلجديدة

وهو..فعلاموجودلمضمونانعكاسالليسىؤهوبةالعزاويباستثناءا-كت"هىفيبةبرجع(51.ص-.791-الرابعالمدد-ةلىالل!-

اتلهالا..والمض!يئةالايجابيةالجوانبمنكثيرمن.لخلولا،نظريا..لادو؟يس"-اولىقصائد"مرحلةالىاللعلمورنائهـ!اأوء*ور!

اوحتى،تكتبالتياللنماذجتصلدلمالانفعتى-بانجازوعدايبقى.التكثبفعلىقدرة4مناكفرمعلهر!دالا?ولعل

..فكرمنطرحهمامشوى1)ى،وقعوهالذينالشعراءكتبهاا!تي.بب،وؤ*نبكهالسمخنائي!ةالىاءاشءعرااؤربكانالورزاويلطؤ،ض

يضعلاالانسانوان،الوجودهذافيالانسانحقيقةالتغيرانا-ىابدعوةعليناخرجاءاماذاتفيولكنه..هـ691عامحتىاثصعريا

..هبببراقلبطسمعنقرهاحق!بقةهذه.."رتينالماءنفسفيقمميهساثه-،"بعد،!بهبملهاسمامااو."ارقكلءجدةضدؤءبهـة))

،يجبمرتينالماءنغسفيالقدمينوصعوعدم،لتغيراهداعبرول*ص.بيرا.3دوراالعقلفيهايلصطئدقهطب،هـهاري!كتب،"كيكازالمب

مرهونانوهما..منتلزماتهدمتلكوان،البمرشروظتتوورانوقد..والارقام،الريراضفي،دلاتالمعأ"-تخدما،بالااماظم!نلاعبا

،واقناعاللبد؟لخلقعلىقادرةثقافيةدعائمخلالمن،نفسهبااشاهـر.الكشر/نمنالاورمننملمرمنب*ثيربلمكدءوتهجوبهـت

في!لم،ا!ن!قصعنما،والتنبيهلتجربةةلملرفض.تقد"4بماالاخرينجهيملأ"واًجه!سورةالىتلكم!التهفيالعزاويدعاوقد

التجربة،تلكيتجاوزالذي،لالافةالبديلءقابلهيطرحان)جببوف"اللعر/ياك.عربانا،مانههـحنء:طلمقا،ال!عربيالشعريترافلم

نقص.منفي!اماإتلافىوايعصربة،الفكريةالحركةعنالتعبيرعنجزأعااص!بحا)راً!-ن

..اللغةمشكله!ناك*بقىوفازكوالليباتياسيحاباشع!.وانال!دير!ا،ن!م!،ن-طلعاتوعن

"كتاببديوانهطلععندءصاالجميعادهـثر"ادونيسى"انشكلاعميعق،غيربشكلمطروحوعاطفيولم..،سياجتماءيشعرالملائكة

دؤيا،ءنتضمنهبما،"والنهارالليلاقاليمفيوالهجرةالتحولات!هـااورماسهةعيرقةما؟اجل"نالسها-4الهواطفاثلرةفطوبمىهد

،الصورة!الاغةمنوفربدوذكي!"،سوتعاءل،لفظيوثراء.ومنهةاللماولامنوالةروةيالق*ريوءوؤمهأنالافبرصتقبليتعلق

شمك.الجدلد،بلاشعرنامسادفيفريدةتجربةوهـى..عبالر-واللغةالصيم!لىيمت!ءالذياورهراطارمناللضروجرورةصيرىفهـو

استخدامااللغةفاستخمهوا،هـذامنشلئاحاولوالة!عراًءنالكنوبرةالجديدصةبالعرالقصيدةوكظرقى،والاشكال،الفارء-كأالكلاءية

الاشجابةخلقءنولحجزواوالبناء،،الت!جوبةهيبعتواء،انف!البعا.مالاالافللضاباتالحقيمقيا!نى،لىلا!تمغإ-ةفكومفامرة

ىؤههباومن.قارلهنفممرفيادونيحسرخاقيها153،قارزمنهصىفيءجلىلأمنالاولالمددتصدراللذي"هـيالنضعاللبب،ن"وجاء

الا،إلطالكثيرلدىيرضهاعفوهنا)رغموءاى..ننبر،!؟كىلمتححقؤ،لم!اضل:!مشعراءاربعةوقعهالدي،والمحتإية"96ا!نئسعر"

وسيلة،كلنهايج.ل(ماغلبهـمانذللكهـ..*هـروضءاء)ءج؟!شم!ال!انههـذاجلمء..3ريموووزي،مهدي،لهمامىء4!طفىعاىخالد،العزاوي

فيداخله،يرت!ظغملركيبالى!اورء..حاللت،(!هدلمحا"عندهاصب!تبلهـأمالورزاويؤاضلبداهاالتبمالدعوةن)تلامت!دادا"البيمان"

التجبربة.صهوتالاالاصواتكلفيهصناغم،ذاب"ومع..65!ا

الجيحل!ذاشعراءاغلبلدىالآالمسافان،اءرمنيكنومهما،السعرفينكثيرةحديداتفي"يالصعراييان)ءذهب

الانسافيوضمهاللبعضفيهوعىاللذيقتالوفي،كبيرةطهوحاتءسالةفرأى..واللعالم،الانصانوصروالع،،ةالحمنوءوؤف،ما،عروالثلم

طريقفبمالبشارةبيرقيرفع،فعلاجديدةمساراتفيوانطلقوان،"الموتاوالحياةبمهاجكلءلمودةءهـراثص.عرا!طقة"ان

..اسنبلحا-!مالىالفانيجودالوعببرتحدقالهبهيا!جيدةاللقصيدة"

يضمنبماالكبيراطهوجهذايعززانهوآملهالذيلكنمنلحظياويو"بوجودهومامعظملالليستانها.الاخيرالوجود

*!ايكاروسمورديوردهملالكي،اررمتقبلارضبهبةلهتؤلات!هـ،بقدر،احرىج،ةمنهـطلقئينهاوجوداو،جهة

السامرالىماحداد....".امالعاا!!قالاكأ:اءو!!اماماناقيةغهروجودبلأ
...-بمد

اسطوربةمدين"بولوجيرهـونءااشبهالشعرمنطقةواو!ان)

وقداللشعري،الوضععاماستعراضالأالرساهذهانالواقع*،معالمسبقةالمعرفةخارجبراءتهيكتبشيءكل..غامضةهسحورة

اوسع،ومجالا،وقتمايتطلبذللكلان،وتحليلهاالنماذجادراًجتحببت....."الابدالىالمقيررةالمدذيةعلىبسببطرحاهءةقوةوجودوعي

القطر.فيالثقافيالوجهتشعرضرساللة!ماتمنيكونلافديرءفمناهـ"هـنعمالرءلىالهاوله.ةحلملل!يساثعريالحلمان"

الكلمة""مجلةعددخلالمننفسيفيالملاحكلاتهذهاثي!رتوقدويطير،الحق!هقةنحويغامرالذيالكائنحلمولكب4،احياناالهلوسة

.بالماضالشهر!بمصد!راللذبم!بالشعوالخاصاكتش!افاجلالاشيما?نخارج،الاشياءداخل،الاشياءؤوقمبنهب
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