
ف!فيلديلأتاءاان!ددتنعاطأا

ء.بتبالدبرنررحييمنرسارة

الممرحيةاةشوناء،ارجان

اءت---دأنبعد،الممرحيةللؤنونا)ضالتدمضة-قمهربر،نان!تهى

عتنرةصه-!أثاز4ة!اعرض.يسء،منوصزءفي-.انثهرخلال

-طنالمهر!فيانتةرك.ريءعراءبئط.لأ"نعشرةاحدىء:ها،1مسرحية

،ا-:--ا،المتحدة،بى:ان،الاردن،اقر5اا:هياعبررءبئدولست

،"-ةمةكلولةا"--/،رياا)ءر.ياةطراعنؤفءلاوذلك،اجزائرا

ان11،ربرقياركتا"كذلك.ولمسطهنءن((المعبرجةفتحقرقة))و

،التخدةمن((ا)ثنسهيةللفئوناوروء-فىاالفرققي))هـجمهفنيةقرقثلاث

((اضما-غلأواًفبر))-4المفو،((إةابلغارااث"ءبيى-4ااف:وناؤرقة((و

.إةالى-ورافنيةاالفرقعلىءلم!وة،اديمقبرا؟يةاألماز-،برمهـور،بئمن

نبما4خلااالاسعاروخفضت،عرضا-لمة45المهرجانقدم

روصوقد.(ل.س7-05،3منأكانتانبرعد(ل.س1-5)

لؤرقضبسدعرة.ءنزالرةعرببقىؤوقةكلتشماهدانالمهرجانتنطيمفيا

.ان-ا!رسمنالاول)4دفتحقيقا،الزالرةالفرقهناخريين

اداولاذوابا)خقاشالزائرةامرقاؤيهاتشتركندوةتعقدالعرضوبعد

المسرحبينالعرببينتركةالمفوالمضامينا)سماتتحديدبغيةالنظرية

؟رر--قءنالمسرحقوء-4و-جقتبئ،الفنهةآجربتهماعئ،ءعلىا،ملوا

تر-،أقطارهمغيرمنجمهـورءعاعرباالؤئانينبيناللقاءتحقيق

بحدوامحددء-رعربركمااكؤ:لمن"نفس!ل!بهبفأناىاءربركااالفنانيف"طر

،خاصبرصءكلقطرهفياحكيةاكأالمحلبواًالمهجة،عامةالمحليةالتقاليد

-القو"باصعباعلى-المسرحفياوواميةااللهجةتجربةسقطتوؤد

بريختءم!رحبكأالجزائري:يمالوطاممرحامقدء:ك!امريرعاسقوطا

يست!فلم،الجزالريةايعاميةالمهجةبا((القوقازي!ةاطباث.برادائرة))

البعضقانسحب،أفلمهالااـتوارامني!أنالم!شظيالصمهور

ي!ضف،بلإفهـمهالا-رةمسرحهوراهدةعلىبقيمننفسهووطن

هـفىءثلفياوالاخراجاتمثبلامنالرفيماررتوىهذابمشاهدة

.ا*مبلاالفنيالعمل

.ختنفعلىلبتعرفواالعرب2المفنافيصنمناسبةالمهرجانكانكما

المةددةالعرببةالاقطارفيالعربر.بالم!رحيقطرتعترضااننيالعقبات

طلاف-اله،حلولوضعومحاولةارعظباتهذهتضخيصعلىوللعمل

كذ".الا!اسية"!امهامامووةععهلمالعربىالمرحتطويرفرورةمن

!ف-لااللمسحالمشاهداجمهوراقاعدةلضوسيعؤرصةالمهـر-انكان

بحب"وتطوبرهاالجمهوررغباتلضقصمب?(ولةفي،عرضليلة5؟

ب!*اوقرباأساليبهلتنوععلىوالظليفالاخراجزماذجطمختلؤيشاهد

العالمالمسرحالميهتطوروعما،جهةمنللمسرحاكلاسبكيةاالاءمولعن

.اخرىجهةمنالمعاصر

هـستفيداتاناشذةاالعبربيةللمسارحأساسايشكلذلككل

يساعوتلاقيهاالخبراتتراكمانمثلما،عليهاالسابقةالمسارحتجربة

وتقوتحديدوهو،اهرجانااقامةمنالنهائيالهدفالىالوصولعلى

الاهـروكلاتيطرحوالقومبةافة!خصقيامنيثطلقاعربىمسرحملامح

متقدما.فنياطرصاالانمطنناوجداناعلى

ض!

اءلو!اد!بىلزلمج!1؟

والثانيا)ثالثاو"مربنا.وصياتالىنظرةفانالحقيقةوفي

المطالبحقيقةهـلىتطلعنا-تو!ب،تالاولالمهرجانفي)صدرام!-

يفالمهرجانعلىوالمشاركينالمتثسؤ"بئأذهانفيتجولانتيوالاهداف

يفجاءفقد.العربيةالاقطارفيالمسرحهةاحركةاوعلىدءث-ق

91-27منفيدمثهقالمنعقدةا)عربيالىسحندوةومقترحاتتتوصيما

يليلم:ما0791نهص،ن

الممصرجي:فالطل!في-أولا

بزمئمجبء--اوالقيامالمحهبللكاتب-المجالافء،حعلىاـعهلا-ا

ال!،لبتطوربأنالاعتقادمع،لتطورهاالظروفواتاحةموهبتهودءم

.ذانها!المسرحيةبىافرقا"مهخلالمنتم

7و،الناجحةاعربيئاالمسرحيةانصوصاا.إ%جعاىالعمل-2

حقوؤحمايةعلىالحرصمع،ا)عربب--قيالمسارجمنءددأكبر

اولفين.ا

!،لبببوالاسالصبغأنصباختيارالىالمرحيالكانبدءوة-3

كله.رببى/51ااوطنافياواسعااعربياا)جمهورلمخاطبة

:المفنهونوالفئانون-ثا:ءا

اصرالمصالعريةبا!ثورةالمسرحيالفنانارتثاطضرورة-4

والاقتصاد؟اسياسبواالاجتماعيالواقعبظروفالوعيطريقعن

العربية.للامةوالبعبدةالقريبةوبالاهداف،العربيللمجتمع

حه"منالفنانضمانزء-ووالامكانياتالطروفكلدفع-5

.الؤئيابداعهحيثومنمعاشه

الدورارطريقعنللفنانوالتكنيةالانسانيةالثقافةدعم-6

اللقاءازطرإقوعن،الاخرىالمعاهدأوالمحليةالمعاهدؤ!التدريبية

لعربيةمختلفا(سإرحابينالمسرجةاخبراتواالفرقتبلدلاواواسعةا

والعه،الاخرىالعربب"الفرقفيللعهلالفنانينقيادل-7

المسارطمختلؤبينمشتركةمرحيةأعماللانتاجالوسائلتوفيرعلى

..العربيعة

افانيالموادبالزامتمقدالعملانالقولمنبدلاوهنا

المهرجاشمولحيثءن،والسابعةوالسادسةواورابعةوال!ثالعة

تزالاانهايبدواذ.فصحىبلغةعريبةمسرجاتعلىمعطمهفي

يث!هـعولم،1العربيةالاقطارابناءبينللتخاطبالوحيم!الصيغة

هـلماللقاءاتتبادلانكما.الجزائريالوطنيالمسرحسوىذلك

.المهرجانجوهر

انعقدفقد،المسرحيةاافنونالثالثدمشقمهرجاننموةاما

اهـادةوالمفكرينوالكتابالمسرحيبئمن7191أيار(و2ببن

عنسايتراجي،اردشسعد،ذرجالفريد،العا!مأمهبئمحهود

امينالبممتا/وادوار(المتحدةالعربيةالجمهوريةمن)العشريجلال

،سعدارعرسانعقلهعلي،اللحجبمواديب(لبناناملنقىوانطون

؟يص--،عدوانممموح،المألحغساند.،-فضهاسعد،ونوس

وابرا!-)السوريةالعربيةالجمهوريةمن)تامرزكريا،الياسري

.(ليبيامن)العريبيمقناحوابراهيم(ا!عراقمن)صللأل

يلي:كمافكانتتوصياتهماهماما

ثدلمهرجانللنخطيط-مث"تركةعربيةلجنةتشكيل-3

.الانجرىالعربيةالمسرحيةوالمهرجانات

سذفتسهمدمشقلمهرجانمشتركعربيصندوقانشاء-5

ه



!خ3!:دك!بخ3لا!لاكا3لالأ:د"لالا!!،،ع9بم!!مم!4ىيزرد!*!س6-33د3د*!!

لأ*ع!!!دط3؟لإلأ،3؟!طكستى!"3!"!ج!ظ3ع!*لإخلا!كخ!؟3:سدظيزئر!!د6دلادخئر*صبزبئبيخ"لا3!6!!!؟ئر!فيل!!!!كان

*3!!لا3ع3جغ*زوءزر*6د!!ييه!*!ئرع!يئفيخ"*سبئجئي!صلاد

1(راديىضنفافودة)):الاردزي41-سحاسرة

فيه.اشتركةاالاوطارجميع،بهتمو

المسرحيةراضصوصجوالزئلاثاواهـتين"لمجالزتيناقرار-6

أور.اسجودةعلىاعربالمؤافيهاتمنح،المهـرجاننطاقؤيتهرضاالتي

.(العربيالمممرحيافناظويرفيالطايفهذااله.هامومدىفهمتأله

مشا!دةفيهالمشتركةالفرقلجميعاًلمهـرجانيتيحأن-7

المقدمة.العروضبرميع

اهـىالعربالمسرحيينادارس-نواوالمختصينالنقاددءوة-8

،في-4المقدمةالاعمالجميعوتقويمالمهرجانفيالنقديةالمشاركة

سلفاباءدادهايكلفوننطريةبحوثعنفمملا،موضوقيدراساتفى!ه!

عامة.المسرحيالمملعن

مناكثرعمليبطابعتتسمالتيلنوصياتاهذهاناواقعوا

الفرقكانتفقد.والمحسو!لأالمبالثرةالتجربةمنمستمدةسابقتها

وهـدفه.منهاكلطابعالاعتباربعينياخذتخطيطدونجزافاتدعى

و*--سع،ا-رةمليوننصكطمنكثركلفتالثلاثةالمهرجاناتانكما

،ادعوت!ايفوتكاالمدعوةاًلفرقعدديزداد43المشترالدولازدياد

العوبيةالدولقبلمناورموريةالبادرةهذهدعميستدعبىصارمما

تحققان4المسرحبلفرقهااثولاهذهارادتاذاخاصة،اور-صركة

علىابزعرفاالفرقةلا!ادتحانوهو،ا!ربنامنالاولالهدلى

وقد.المسرحيوالاخبراجوالتدن.فىالطليفؤ!العربيالمسرحتطور

مشاهدةعلىالاقتصاراىااصطرارهاخلالمنبالازمةافرقااحست

هـلىفرقتهااقامةتمديدالىالليببةالحكومةدلمحعمما،مسرحيتين

تفادةالاساجلمنملحةالفرقرغبةكانتولما.المهرجانطيلةحسابها

المس!ارحبينالمشتركةوالمصامينالسماتتحديدبغيةالمهرجانمن

هـ-فىهاتخذتفقد/اغئبية!جرقي"اغئاءعلىوال!مل،العربية

.لمهرجان1اهدافتحقيقعلىالمضيفالقطرلمساعدةالتوصية

هـنممثلونفيهاشاركجلهاتثلاثعقدواقدا،نتدونوكان

وارمراقوالاردناجزائراممثلووغابوالمتحدةولببه(ولبنانسوررا

المؤتمر.فيارواركةادولابرينمن

الطلهعىالمسرحخصانمى"الاولىالجلسةفيالحضورناقشوقد

المممرحالعرب!ىا"العانيةالجاسةفيوناقشوا"الحضاريودورهالمعاصر

المنتدونتولىفقدالثالثةالجلسهاما،"الطليعبىالمسرحمن4ومكان

اصداربل3"المسرحيةللفنونالثالثدمشقمهرجانتقويم))لمحيها

.التوء.ب،ت

المسرحنشأةعنالعالمامينمحمودالكبيرالناقدلىخدثوقد

اولضبى،القرنأواخرمنذالمعاركبيننشأقدانه"فقال،العربي

..والسيطرةالاستغلالضداحتجاجصرخةمراحلهجميعفيوكان

للصريالقطرفي5591بعدمامرحلةفإ/اقوهيةانشاتهتمتكما

ج!!*3؟!-!!لا3!س3،!!!،!مجلأ!،3،ص*لألأ3،لأ!لألأل!!!ك!،دلا!خ3تر!لأ-*!"*!ح!ي!*!!لألأفيى!!1د*!ع

لالأ؟-،ع"3!لالالأ-ذ3صلا3دلا!ء؟3-،*دلألأ!لم3خ33د1!لأ*!3بر!*!33؟؟إد

لأ3لا!لاع3د!6+*؟!!؟كع!!3!*!!3لأصبم!ع!3،\كا-3!!33!زرلألأعد3!لا!"!ا!*3ع3+ك!!*9
3!!\!!لألألأ3!،\؟،د-3حم!،لاكا3دس!د.لألأ!كئئدفيد3:36صد*"3"لا

دعع33-؟6بئلالاد؟3؟دط*33!!يز*"فيلالا3"-

3بز!دد؟3-ل!د3ئن؟!دلأ3،*د!!ل!!د!3في3لالا3-!د!!3؟دكعلا!خ!-،!!

6،3د-لادلائي!"*لا،*خمبن!!!د3دعئر!؟63في

لا!دلادئن"لآ!!!-ئرحممس"د!\دلادبزلا

أظ!+لا3-س!!د!-لأ!*33لأ!3!!

-لأ!33دع3!3!لأ!دلا!3!9؟يخلا-دلاظ-3-لادص-3+*د!\!ح!!لألالا؟!جا

ر*د!لا6بز"بزكا!،!يزئي*"!!!لائمثشبزرع6"؟عكادد*3لألأ6!بزلإ!لا2تنير،د3*؟-بخل!!!حم!!س

((الةوؤازسسةاطهاشيرادائرةا).:ائرياءزااوطةكبمااا!سرح

بهـدبدأ-حهث،ء،"ةبصورةا)كلربياوطناؤإ1بههـ679ء،وءرحلة

وعمسقءولعلى،الهرببىالمسرحعاىعمءقحوارحزبرانعدوان

منوذهك؟ومه*ط؟آيرناىوا؟نرنءن:يرسآل،؟لمهـاالعربيةالاء4

..ا)مربيللرنم!"انجديدةطافاتتفجيرأجل

:هـنية،زييزاللاهذامنارغمبا،ا!*بربياالمسرحان:وقلل

.تجارياتجاه-03تهقيدياتجاه-02تسمطيسحياتجاه-ا

وهـثأ..،4الطلبورسحبا!مالاجانمنكعبرفيإحدثكاةوهذا

الطلي!-ك!المسرحانأؤولاولكني،التعريفاتفيأغرقأنأحبلا

اهتما"--4عمقمدىهيالمسرحوطليعية..عقيداتواالائارةليس

قنباتعبيصاوتطلعاتهاهـمومهاعنوتعنيرهؤيهاوتاثيرهبالجماهير

((.،صادقس

عدمان((:البستانبمااميناد؟ارالمسرحياضاقدواالكاتبوقال

..المسرحهويةتحديدفيالمعافيتمييزمنيعفيثالالتعريفاتحديد

كلام،اطليعيالمسرحهوالرماهيرياواثورياالمسرحبانوالقول

نير!-لماذاا،ممرحليأنالقولأعارضوانا.تفصيلالىيحتاج

الجى،هيبرلتكتيبربنضروريالتمييزلان،طلائهيافليسجماهيريا

((...استقطابهاوبين

:فرجالفريدالمسرحياكاتباوقال

نعالتعبهر:وجهتينعلىنفسهاتطرحالطليعبمالمسرحقضية))

المستمقبلاناقولوأؤا..الجديدعنعبيرلتوا،الجماهيرثورية

اًلمجتمعبمصيرمرتثطامصتقبلايكونانبلاالطليعةترتادهالذي

الممرحمنلقضتسةفيالاننزلافىنحذىانوعليما..الفنيصورهالذي

الانس!سانوالمجضنمعمقوماتعنمستقلةمقوماتلهمجبردفنكانه

حتى...العامةوللقضاياللمصيرهيريالجمااتطلعواواررياسة

اليوءهناكفهو،الجماهيرعنالطليعيالمسرحينفصللاأوروبافي

ي!سوذؤد.الغضبحتىارفضامنصورهبكلالاحتجاجمسرح

م"!اوثورةتمردمسرحيطلو)كنهالاحتجاجهذاؤ!ماارايلنا

جماهيربة.المثقفةالمسارحاكثروهو،ثوريهمستوياتاختلفت

المشريجلالالناقدوظل

عربيا،طلإعياوءسرحاعربيامممرحاهناكانرافتراضبدانا))

!نادهل:سابقسؤالمنبدلاه!نا..التعريفعننيحثرحناثم

؟4خصائصعنئ!بحثحتىعربيطليعيمسرحأوعربيامسرحبالفعل

وهـه،وءمورةثكلمنأكثرأخذاوروبا!ياالطليعيالمسرع

ومسرحالهث،انكلترافيالغضبمسرحنرىولهذا،رافدمناكثر

تعب-الاشكالوهذه..ألمانياافكإالتسجيليوالمسرح،فرنسافي

.لبلاداتلكفيوقءم!ينآطورخلالومنمعينةمحليةاحتياجاتعن

..طيعي،مسرحاديناليسروبالتالي،مصرحلدينافليسثدنااما

..التقليديةالمرحلةا!نحتىتعبرلمالمجالهذافىكإامحاولاتلديئا
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!!د،+غ6!لادلاأ*333لاد!-*لا!!ير!6لا:لا!د!د!3!3دل!

31لاد،لح6!د-*لأد،!3+-3*3!لأ+،+*-!ط؟لأط*،!،رز،ء73لأ*د،د7لأ*عي!لا!*؟كالا!؟ل!س36لأ

لبصان:دزدمونةت1،5

-دإدةا!اوالالفكالالتجبريربمطىتتض!هناوروبر،قبوالطلصبكأ

واعهةاستجابةوهو،معبنحضاريواؤعب!،أزىاالتكإوالمف،كل-ن

ؤ-لاءضدناالتجاربأءا.وءضموناشكلاالحديعةاءفارةالمعطيات

ؤواعهـاورسحارساء"رصلمةؤب!نحئ.احقبقيةا.اءاؤ:ااص؟سعنتعبر

ى1ا)قفبرء،لمهارزياامبزا؟ابرمها"عربيءسربملدينايوبردولا

ؤ-،---!.،تؤ،ءلىامأقط،ررو-رحاحإ:ابرل،الاخرىالى"،رحجانب

.الانحتىءرويؤوروب/مممرح،ضخهطكيهاتتبلموروام،اصراربا

خص)ئصعنابحثفااذن..متعددةمحاء"لهجاتنجدهااللغةحتى

."واردفيرأ،رفيالطليعامربىاالمسرح

:عرسانعقلةعليوؤال

لاز:-ىط!يىعبا"سرحاالتجبريبياالمسرحاسمياناسضطهبملا))

منالمجتمعتقودايجابيعملفكرةحقهقوبرت"بر،لر.،،دةاطليعةاربط

ندرصتواسهقيلفيرهااطلهملأارأتهااتيايةالفكرالييمثةهذهالى4خلاا

ربط-هـنبدلااًذ..،مثلهاالهيالنورمنقىاذبقعهـذهاىاالض،!ر

،اًذن..انالازسافضلمستقبلبهخقبقىوهدهبرالثورلةاطليعة

!ؤناعة،امكرافياة-حةوإةروكوناثياالمسرحهـوميالطلبثالمعمرح

وتكلوإ--ن،رآهااقيالصورةهذهعلىإءونانيجبالمجتمعبان

ا!إ-يوالمثلبالافكارالانسانهذايقتنعثدماامثلتكوإ:االانسان

".عةاطلباحهاتطر

،الم!ه-ةهذهتتعققانبهايمكناالتيللالوساذلكد4برتبقى

."المطروحالشر!يوا-!اثكلالهيالتجرببر*ونوهنل

المالح:غسانادءةوراوؤال

واذا،هـىالطلبالمممرحةكبماوالضجديداءودةابيمنأففهللاأقا((

ولبسؤ---4قاملةإهيرالجه!!بطلههكأنء-سيمايستط!لم

.((اهيرا-5افي

ث(بت:راجيا:،قداوؤال

ؤس--+،وؤيادةرلمادةبرط"هعتههوفنينشاطأيانأصورأ))

اطبويخ!سءمفيفكرايقدملانهالدورهذادية4وهو..المجتمع

ما،لحظةوفي،مامجمع9!ئدلا!يتياروأي،ممثقىجماههر

.افضلمهل!تقيلالىاجتمعاهـذا4ءظيحقق

تطعلهي!،،دائماجديدة"حركاتتنشاالمجتممأتهذهداخل

اهـ-اماا!تيارهذاويتؤثرأنتحاولاطلى*"افانولهذا،اوسع

-لملأوطوالض.ا)رجوةالاهدا!يح!برء-ت4"و)مهوتشهيلمهرةميد

.ركونوايردإو)وجبةثكا-فىخاور:فىمنز"ليعوا)ولجررببىاطله!ياببئ

...جديداشكلافبتطلباجديداال!ر

اصلمحةجدإبةوثورةجديدفكراقىتاؤب:ء،متاناطلاأعاوأ"ام

اىااًاجديردافكراهذالايصالملاومشكلءنا:حتاز!،ا-ه،هبرا

برماههـب--رار.؟دةيئطلمعاًلذيافكروا...ء"ورةبأحسنالحم،هير

المس!رحابص!حولهـفىا-،4الغلإهذهيحققورءكلاير"رضاًتسه،ءاأكةر

اطرافةاءنزوء)يخلقالذيا*هليأااوالتجبرببياالمسرحءنء/باطلبا

ا-وروثاتواالاتزجاهاتلصئمتيالالمجؤمعاتدءض)هـىوالجدة

بر،ز-صهالطليعياةناتهريورزوكدانبدؤلملأء2دناأء،..اضقلبدرةا

منء-،حى"عباوس،ه-برالجماىااثوريااةكراإصالاعلىالزادر

.ا((وبب،1بينهالتهاس

الاو!-ىا،راءبمداحالابدبمةكثيرة4مئاؤشاتجرتوؤد

.ر3افىاا!نةفىباننوص،تانت،تثم،4المعروض

بعض!ا،الههاالاثارةمنب!لاآخرات11،وجانفيانعلى

الفرقفاما.ازالرةاافرقاءلمىوبمضهـااقيطراعلى4ايض"سؤوتقع

ارتفاعسبب"ماغالباالمدءوا-لعددضمفمه!اتجلبوكازتازائرةا

اخرىجهةومن،جهةمنهذا.الممنعؤواينواحراحالمهرصاناءف)كا

وؤدمتفرقوفدتثمءمينةوعروضفرقعلىالاأةاقابرمؤقد

((الحببمقرقة))المتحدةتوةدآنعلىالا،ةاقلمنمؤمضلا.أصبىىماعروة

لقدم((اء.بامسرحؤرو"))و((ورلمسلاملما))مسرصإ"ة)ضقدم

تحلاقو!هبئااؤرقةواأردشس!درا)س-بىواذا((اغولا((ه!رصيكأ

((ارر--للأمةلبكة((مسر!ح-ةيوؤقدم،ل!ظةآخرفىروتنا!ةءحل

ا:،را((و،مراتاررعءناكثرا-ورياافنافز،ونؤيقدهتإضيا

اكثرزكلرؤطلازضاءضهاثىق!نحن?لموماترنجبولااتيا((إةونازوا

ءت-فءكأ!ة((زؤرمانءكأارراكانؤقدكذلك.اؤافاؤ!مكل.،

رأيهـ--اغيرتا)"رؤكأاكن((ا-راء.بئااضراب))ءممرحية-"بيروت

...بارإ-!الىوساؤرت

ثقت-4اجمووراآؤقداءضزاتاهذهءزوانساقولممنت

الم!رجانبمصاحةزاءزمتكنأماسوربناتصرفاتاناولاا!رجانبا

الل!ضةببنالانفاقانمنارغمافعلى.فيرهـ!منأكثر-اقيطراولا-

يأ.بءلانؤالتاهيزيونحقلأ"نلأ،-3انعلىزءىأرةازا3!اامرق:لهببادلإ"وا3ا

ط!-ح!في!دلأإ؟رز،!!د+3!ك!!3*3لألأ-لأ-،6دس!لالأ؟!ئر!3ع!لا*!علا-لا!خبنلأظلإرزخ

*3لأ!!!؟*لا3تر-لأتن!لإخ3خ؟لايخ!ئر،لألإلا،333:3عدطلالا3لا3-،

*؟ل!في!دلالأ3ئرئرخ!ح!ج!لا*

لأد\33!3خرزدبر؟!ء!3

العزاقفصبماقو".لااا*رؤةا:((احصارا"

لىه

ا،



لأ*؟لاطلأ-دفيا!بز؟؟!بز!-!ئربن!لأ!ئج3!لابز!؟!-إإ؟بز؟!غرزفي!؟بزخ!،!،ئر*لإ،!3ئج؟!!!!!33،!!\كالأ

.ح!!؟*سك!!هني333ين!!*ص،لأئنفيدفي،فثلا\!2د3د3+-ل!3+د!بز36لالإئر*فيلأتن!د!لا؟ئيلإ1يزبزيز3نربزتيلإ*ثمل!!33لإ؟؟،!بزل!

يئخ3ئج+3!ؤ1ف!!ثبن!لمج!ل!!؟!كبم!ئن!فئ!!دد!!ى-63لأكائر!لاعئمتمد3لا*ئر!لإدلأ!برع!3/:؟!!!؟.*

كبم7بز،ئخ!زو!ئر1ئيرزترنم!نيفيج!9!ك!في!3لأك!رزفي!لا+عدلإخ"لأ؟3ع*33!دلا"!

!س؟ع3!لأء؟لأ؟بمبم:لأئنزر!؟إحم!لأنث!!ل!!ب!لأزرر،!3دلأعد"!؟دفيدلأ!لأ؟!د(ع6لم؟لأل!ل!3،!!بخ*ل!ص-داجم!33علادئجلأ

-ع3\؟ع!كس-؟فيق!ج!ك!ل!!عزر!!غزردد!!كبرلمار!؟صثخلا!!ر؟لأ37لأع3؟؟د*د+!!1!*6د:ع3؟؟ئررز!لأير3صع؟!لاك!دل!ئن؟3؟

ص،7ى!س"زر؟لافيئن!!!?!!بهم!6!!ور!لإبزلأ"ئمعلأ*حلا!ممئنكمدلأ333ص؟لالأ!3+!!ئرذلإ؟!ا3يز!\*ئن!ءخئر31"د33؟**ع3؟كأ؟ط

!صلأ!*!*!؟!3!3!!*لالأء،!!؟لأ"!!س!

لاع3!ككلا!ي!،يي*؟ح!حد"!؟ئجخثن!لأككحلألألألأد!جلأ7!لأبئ3لالإزر*شلالاخ!!/"لأك!،3!!!!كثه!!؟ددعلأ؟ئرخ؟قيئر3؟؟خ!!ئربزبزلأ!؟3لا+؟يزغ3لا!

د!*!ير؟في؟ج!!لأبر،!بم!ح!لأ!ص33ل!3

،ر!!رزلم3لإ،لأبر؟فئفي!،!كأ+7لألا+!فييرلاص؟خلأ!!فيمبرفي!!ء!؟؟رز3*لاد

لالا33زر3لأ!ل!336+،3!؟دط!لابز!3ئم!؟د!كا!!ء*ع!دل!لأ3جل!!علألأ

-!63*3لأ!،يرصلادلأ؟غ3*!علالإفيكأخلأ!!3!*!و!/،!لأ33

لملا33لأد-لأ3!ل!لأدد،ح!-د33،!!لا؟!لإ"!3لالال!3-*3ءع-3لاكل!لأ

3لا؟3!+3د-3؟3لألا!،ل!!!حبم؟36+ئربزلأ-لأئربخ

لاعادد-بوكأ+لا!يماورع!ن!ك!!!3لا-!ل!صد-*لإددنرلإبريئ!جون!نيج!جني3*ى-دصلأ73خ*-!،!لأ-!\*-د-بربزلالأ

س3دظ-بزلا،ع!3زرثرء!-برئرلإد3لا!لإ؟36

!ىلا-دع3363ىلاش!!!!3-؟ك!

زرلإلأ!عد!ل!-6لأ3لا:+!!ش!إد*؟جبن6لإع*!36*لألأ؟بر-لالال!3!لإ3د3لا-ئيد!33!لاعلائر:إئر؟جع!لأئنخي،ب!كيم3ظ!رزخئرلأ33

((ا!صامضاا*:-ب:،)ريالموفيالقو"يالمسرح

ا-هـورالضاسيةهذهيسضفللمافنلفيزإونفياحدافانيريدءرض

اضاحيةامنبثمنتقدرلافرص"قوتءما.اقيهـمةاافءةاالآذارمنأيا

ك-فىلك.الماليةا:،حيةامنحتىاوالةنيةا)ناحيئمناوالدء،لية

بعنفوهاجهء14،ر!--صاناا?فى)تانهاأعكتا)ةشاز-نقىنقاب!ان

زقدماندونالمهبرجانءقدراتعلىاس!بطرةابضغياهرو"،وفراًوة

ف---يتؤ"ئرانهـاءلى،تناقئرانرضح?قواقىنطروج!ةاوزقدا

--قيالخاءاحاصاواا&صاطةعلىاعاصاان.1،رجانامرر،،ت

ا&صورية.اة:ءبئاا)ءهاةفيممشءبئلاءر((الوص،هة))و

اعبرر--ب،ااقطراايى،،بدرقوء-بئظا!رةالىس-كطالمهربر،نان

خدمةالىز،دلىمااولتودؤءواؤماءلملأناوؤلانشأنمنليمليلا

اق!!را"!الحعلىصةىومستواناةواهابرهم!ترتفعقوءيةؤفصة

.ءنفس!

ؤبلاؤ،متهدءم!قدا-سصب!اا(!رصانبرأناك:ويهمنبردولا!!ا

أ!ا:فقراأ!ممنكانوالقاهرةدمشقبين4ثة،قهباتفاؤ.بئ

ا)-وريى-كأ4اءربياالج!ورإبئؤىا)ثقاؤةوزارةتمشضرك-لأا

فيالنخدةربءبئ51ااجههـوريةافيا:ثسوا)-فللطا!اءةالهـيه"مع

سلملاسل:نملاثامدار

اكلببى.ااتابىبخافيسلمم!لمة-ا

.الاطفالكتبفيسلسلة-ب

مسرحية.دراساتسلممصلمة-ص

اسبوهـ-!د"ثقفضنطم.القطربنفيللثقافةاسبوعاقاءكأ-2

وبالعكس.،القاهرةفيطثقافة

.اطرؤ.نابينالمطبوعاتاهداءتبادل-3

لتوزيرمالقطرفيموزعافضلىباصةبرالثقاثةوزارةتهوم-(

!قط.(.سل7)ال!يهسعرإكوناناعاى،الممريةالمطبوعات

."ؤكسور؟الكننبلاسعارا:"ء:4باهامةاةقرةاوهذه((

3.بئورجرؤءامهنات،جعلىالانفاق)نمئبمالممهينطالمجالة!لأ-ع

الحلبي.شلهـهانعطأحدهما،؟طويرلمبن

امكافيلأادراسةابىلمدإنفيالى"هـ:ماممثعليمنات"وشنؤلف

اءوحب!محاولةفيوذاك،مشتركةليصورة:يةالاصالافلاماشنيراد

.ئبهةالاسانئركاتاؤجاهالمقطر.،نؤكهمامارروق

اناورواالهربيئالص"وقإلأصملاننقولانمنا:،بر!لاوهنا

ؤب--دأافاالمنقدءةالابر:ببة04المزاصمن4ال!ربباسطهاواامربركبا

"احالمونت((فرضعاىاتفقاالهطربربئانؤلو.العربيةالاذنبحماية

اذاالااحضى!يلمبرعرضرر!حلابحيث،1الاص:ء-بئالافلامكلعلى

لتصقفتالاتة،قووذامثلآملو..الفصحىاعربيةباالحوارسجل

.ا"ئويواالماديإسضوي-ناعلىكعيرةاحاومصااهداف

صبصىالدينمحهكا*"د
......ءم!!

اسامبرائياماصد"نرسالة

الحدلث:للفنرفدادحما(عة

والشواصللعطاءاكلنعارو،02

كبيراً،برعدفيماأصبلح،عراؤ!فضانوؤف،عاولعشرينوبل

اقآؤاىات!جربتهاءتدتبحيت،لمرحلةوتاريخا،لمدرسةورالدا

افتتحيومؤيالفهانهذاوؤف...ؤ:لمنالةئيةئاحركبتدركهالم

منابرزإكنلماًن0.مت،،واحداهوكانلجماعةءمرضاولفيه

:ليقول..فيهـا

ان!ؤفساناوانما،؟اظامصضنمينالذياكاتببرالىمتانا"-

إتصط،و،إ:ظربنئرممتاانغير..والصوطالااواناداب

ولمقدمهاورقةعاىي!خط،1اكلماتاهير"وزاباطنياعقلهلمحيوتتهيبم

فانك،اورصاءةاآءرؤطكئتفان..((اقرأ))41ويهول،للهارىء

ثبمآ*ونفانكاقيراًءةاتعرفلاكنتواًن،بهوزةتط4إةواء،تتابرع

فرق"للأ،ءصورأو،كنحات،اناأما.اكاتباء،امغيرخرآعالم

ؤكامء.لفرلاأراهمانوا!،ا!ض،أن!راتك!..الكاتبوبينبه:ب

والااوان-الخطوط!يأخرىرءوزرأسيفيتفعثبل،اـراموراللد

وكل.نةوا"ماابثس.رفانث!إركأننريداكاتبوافىنا..والفورم

،المجضهعفيوكؤد..انالافعفاء"ءزايايت!حسصطانيودانسان

ابىادله.و!بالالمءتضحققلا-اةكروااعةلاءزيرلأ-للزإلأهـدهثان

ا.مثر،بئافأخاطب،بذاكاكتفىلاوقد،4أفكر.برمالرفيقيأقولأنا

نستمر،س--وفف!حن،جماعتبءناداؤعانارإدولت..كلهـ،

اضيراناردتاًفياًلا.ا!ملااذافىاخلاصبكلصدررنافت!صاوؤد

..المجتمعفيعفواهـانا:مثلملا.الهسهطةالنقاطبعضالى

هى"ااو..البلدهذاهـب،ورميماولا؟..با)فنانا:اساعلاقةهىفما

هـنوريخاونابلهونالىبةلاك-5"المعري))او((واح))"ةسحص

؟..اهؤطئراسيوح

الافصاديبالتاريختتعاقمت*ء4نقاطهذهاحقيظلأافبى...

واكن.فصءلإ.!افيأدخلاناءبوت..للافاناسص،سكبوا

بيتهوفن،:مثلفنانبنوزفكروا.؟.الفنلنهـوهن؟لىشاءاواانلكم

"ثلاليينهمالةرقو"ا.؟.المو،دةهؤلاءعانئىهل:ميكسببر2،باخ

دض،هؤلاءكل.؟.كابوذىآلأو،!؟لمرأو،آنتص-لمدروأسةوببن

..اثببرا..رنصللياعرفلا..إلأاجشراثأنءنروعمثلا((باض!((انالا

وا،تفاح!كأرسما+ممىا)فن؟كذاكايىس.اخيرليا..بالجمال

ئنبز!ئن%3د*!ينلاسلاد!-3!33؟،؟3لا3!3خلألالا3د!لا33!كزدلابربرد33لالا

*رر+33د3عد3!دلأ33333!س،3ممبمظ36لاد

3ع؟!3!بر+لأ!3!"برد36*333لاد؟؟لأ،لألأ3

-لالا3!ء33*خلاده+لا،3*يزدلأ3دلاد!د!3دلإ:3لإل!3!

د!!د!"لالا!3،!16لال!د،خلأ*؟!لأ3لارزح!خ!!عء!3صد"333؟د3-!ظك!لاخلا33لألألا؟3!د؟3؟لإلحلأددلالالال!3

-3لا*!!ح!!ك!ء+333دلادخبم*دلا**33بز-3لأ؟!لابز!3ى3-ا

7د،د3"3دلأ2+3دلأ:د-:*بئيربمي*لأ"لا:خ

سد!و!ء-ولخقزر*!3،لأ3!د3لا-3ل!يرلاع3ش!"-!خ3لأ333ظدئن!لاخزر!*؟د!لالألأ؟3،3!زر!!36؟33ع!؟3!دخع!!3لا

"!ث!حمئ!كتهلإإلا!كحب!3333!3حإد:رز!33لالاد-:،ل!!لا!فيئر6!لأ3!-ل!ئن*؟!لا-كأ33؟ضث!بتن،!"د2

!كا،لإلأ3ثيزو!ي!3+سئي!:لإء!؟*حئن!-زريز3لالأد3دحم!!3!ل!33:*دلا7*لأصلا لا!لإع-لاس:؟3ئرئرحثه!

3فيدط3333رز:33ئر!!،ححح!!!6!لأئر!بز!*3ل!*؟خثم6:ع3شلا*،3لادج!،!3لألألأ3!؟!ص:

لا-دد.عع3لأعد3!حمح!ش،3!!!خ33لالالأص3:!!ل!لأخيزلا،!3دد!بربزلالإخزص؟

،3!-،دخ3د،3خلا3خعدد3!نن*!لا33لانرد،نردلأعلأد!دلإ-3لادد-لألألادد3د13لألا؟"33لال!ني*كا

،ل!-ع6لأ!33لأ!*؟لأ33دو"3*سع33*؟!*33
لاءدرزرز!صص!كث!1*غفي*كايي*!3*لأ

في3"!\*!ئيلأ*لا!إلم!يعبر؟لا6د!:لا"*،*3لاجم،لا3!لأ-دلأ!*لأ:!لالاك!د:د؟،3دد؟33ص3خترنرئرلا!7

!لإلإبز\في3:ئرس؟يز:!طء-دلأدلالألاعلا!؟3خ!ج!لألا!رزلأا!؟جهعثضو!!لأبن؟بم!لأ6لأ،د!!:،لإلإ"علملأئر،غئر-*ئر؟!!يمبن!؟3لا:ئر":لالإل!!ل!!؟!

ع3دلأط3دد3رز3؟؟-3د!سفي؟؟!لأ6و--!6!لأ3د؟:عد!ل!ظ
ص!ييبئ3ع3صدئرلادرر!*!-"؟3!3لى-بزئرلإكاىلا3!3لالالأيرلأ3لألا*،36

!بئدئرظ"؟ع+لأيرلأ!رز3صلأ33لأ؟جلاخ7د:لإ؟ا!633؟؟لمي33دل!،لإ:!6*لأخ!لإع9لالالأ*علأدلإ6لإد\دير!ل!

نر!-!لأع3:خ3!دخدلادح!ع!صد؟لا*!رز!لاحئم"!دد،لا+؟!!ئر!رز

زربئخلإ؟لإخلأل!!خ!*ع!3!هرو!ث!،لا33!خبئ!؟!غ؟لأدءإظلادلاظلأ3ح3!لابل!!ئر33في؟3لالا3!ل!في!*لإل!:د-غل!لالاد3،\ل!ص،لاشرز،خ!!د

ير/ء!لالا:3!6"ءل!لالالإلا!6"لأط!7؟!خعح!لأد!333لأ!لإلأ!ص-لا!3ظلأ!لافي3ص"

+3!،زو3ل!3د-لألاصبزسلاء؟د،لالابصيئنع*3ئر-!سين3فئخكئبئكبمحصيفئزر*؟!حيئه!لا+؟د3لا؟33ءلألا333لالا*عىلالالأئرلإدئرلأ3فيل!لا3خظبزيزلإيئء؟؟عرز

الاخشب)عاىنحت)غنيلمحهد-"المقه!"من!انب
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ط!3!؟لالأاع3!ىلا!3؟يخ3ك!حمبه!ثثيحيمحيمبه!كا:ل!*!حيه!ح!*3!32ع*

لأ3زرد!لأ6!ح!كد؟!يثوو!!،3كيمارز!*3لألا!!:3"لالأ6دلأ3!3لأعخدط-لألالأ!!لا343+س!لألألادذ،3!-!ل!لأ133

لالا1،/برلا!لا-!!!برلأ\ءفي6دد3؟!ص!د3ع،ئردلأ3!؟د33لازرد،لال!:"جدلألأ؟لأ3لالألأ33دلا3"

ل!33ك!!ح!ل!!!خلإ7ءدئن!خل!في"ل!لإلالألألإخدلاعع-7لألادلأقي؟3كا

دع3كا!زرل!جبرئنزرش؟6*"عبز*لأبمخفيلا!!33!-!ئن!3؟:ةس!!ىئركع!قي!ظالأع33؟قي!لأكلالأألأ!بزلأظقئزرلأك!3!*"3!9!!+-!ل!؟!،د3لأ،؟د!زر*!دلالا-ل!!-خ\3ك!؟د،!

ل!ل!!*!6ىد!!333!د؟4!لالأ3!لأ!فيفي!"في!3-دلأ*3علا؟لأ!ل!دطلأ؟ع"!7كا!-

لادفي6علأ،زر؟ج9جؤد-د؟!تج!9ج!؟ئر!أأد!د

*د!6زر!3كا،!!3بزشغئيبىكي3لأزرلالأ،كئنحم!كثد؟حه!!،!لا!حيء*لأبر-س!خكلهو!ي"حينلأدل!+؟!!!؟لإلإلادع

!؟لا*س3لأ؟!6ل!3،لاعلم33رزح!حهوربز؟!لأ؟بنرزبهئ!!/3ا!لأ؟!3رززرظثوو،يزبر1ا؟!لا/!؟يزل!ع!!!!ححكلؤ!+سمكلهحبهبرىيميم*!؟ئرلأثدلأد3

؟؟!3لأ7"علأ!سط،ل!ط!تر!ىفيحهثهحد؟لأ*لأيىد:!3لائرد!لابزئيد!6(!-لأ!!3!!؟ع؟ئر3!علأءزرعخ؟لأء؟3!ورل!!!؟،ككهكلكأقئمئة!*ء

د!لأعزلا3لألإ3د!3ع؟د*لأ-*33؟ل!لأ*دلالاعلاع6لازر!3كا!د3د-36د3لأ!لادذ:!؟؟

د33دءد*لا-سنرلالأ؟لا؟لأ3!--ل!بز؟?؟-؟د3؟!3؟لأ؟ط!بمسى!لا3أ3!!لألإء3خيخكلثجم!3جمور!!بم

لأرز3-9االأ-لأ!39!ل!ء%\لأ3؟ك!-1\لا-ع3-!-2دع*؟خ
-؟3!لأ؟د!لادلاجإلا،ص

!3-!!لألألاير!ك!!!6د3!\*+لآ+لأ+3لا3،لا!3ط*!لألالأ؟،لإ!لاد*-!ا!!لا!1!،

ذ!د!نر633\3؟،لألأ3-!الأع-لإ،غ؟ك!!:3لاد3خدإا/أ"لآا!س

في!عوزرئنفيع!،لازر33!!خلأئر33ل!33لإ3د!!لأ6:-33لا3!كا3ئهبم6:*\بئ3!دفي3خ"قيئر\33د!3م،خ*

ائن-،!خلآلألأ*\معلأ!؟*لالأ!ئج*!!لال!لأنر!لاى!!لأ*:-ل!3،كأد3نيئر!!علابزلاكغ!3دككثث!*!طلأنرب!ه!!!كبنجم!*27 حسد!!عغ3"؟حح!كأ3؟دج!!صرز*ظط!ا

33د3لا،حهبهالم!6"ءزرزر!ين-دع

ص33دلالأ3!في\3خ؟! ل!بز3لأكم؟!ثهتي يزبرخ!لأ ،كأع؟3!!نرلأكنه!!!رز!!بربر(! لا3في لأبيجعد!رز -/ج!لى!!في -؟!*!في،! نر؟لاصرزلالأ!32ع-بلأل!د،لاع!؟د-؟فينرل!
3لا\لا!!ئن!!؟؟3ثد333يموربزلأخ1؟!دئر!درز*؟!!رزعلأ!ئه!!!!خ،"3لارز،زرلاظ!ع؟!لأ/ل!3بم؟ع!1!ئر!لأ1س!ىلايز3ل!ل!

لا:لا*-!،!زرلأخ؟!لأ!لالابز!*بز؟ك!!بملىث!!رززرئرفي!ئهغ*لإيزفيش!*!!دد!3؟!!او!"!لأ3-3لا:!!لأزر؟لأ

3"33-لألأعد3!رزلالأكا-ظ!يزرلأص!لإج!3!يز،!2!كال!!*ظلأ*لأ\لإ/6طلالا؟!ل!:3بز!"دلإ؟!!لالألأ3

في"ئرد3لأ3لا!ع!3خ3لأ؟دحثخكلة!لأ؟زردلألأ3!طثإلأ3ئرزر!لالأدلإ-ل!

لالا!3د33!!لا!!لأددل!يرلمخيرج؟لاع**!؟ئرلأ!؟!ئن!!33ع3!لاعخ؟3"ء!3

ل!3:ء+3:3ئم!!*!سدل!بز+لإلأدع!لألا6!لا!!-3لأل!س!خلأ33زر3لالألأع!:خ6ع3!

:ء"لإ؟ل!جلالا3333لا3؟؟ل!د3"دلأ!ئج3د--؟د"ع3ل!خزرلا!؟،ل!!،لألالأ!دعدكالألأد؟؟؟ءع*زر!ئه!ن!لا!!،*بر

!لإبز3بزل!!،!ئرلاجلإفى9؟33،د3!3لإل!ع"لال!د*لأع3"لا3633لالأد3ع+دلال!"لا633لأخ33دلأفي3دع!!!؟ين!ل!!"3؟ج!ك!!تن

لأ6!!كث!دئن؟!نر!لألإ؟لأ*طح!:لالإ؟بئ،،لألأع!+نر*لإكجح!كافي!ا،جهلإيبئكر؟خ!!غغئن3!خهيهغعزريم!لا!3\!

ك!ثلاكهي!لحس!ا!!؟ل!لم3!د*د:ءيى!!!*!3لأ33لإ*جبئيلمئركا3!علم"؟*؟!3**؟ا!لا

ور!ع3-*لأخ!لا،برلاد!:*س

قديمةومداديةساشيل

.ذاكمنأ-صىاًافن0)1(((الوردعلىت!وسبا)ك((:الترنم

"وليير.منصفح!ة..المعريمنؤصيدة..اوزارتقطعةالفن

.الانسانيخدمالجيدالفنان

شارعفياهو؟..بغدارفيالشخصهذانجداينوا!ن..

وظرايلفتمافاول،البيوتخذوا؟..البيوتفيأم،الرلضيد

؟السب،دةالتضوهالتكعيبيالط!صازوصلمة،اغالياالا"داثفيها

اعض!مستعا!!النفيس"اكباقنرىبنظركتدورثم،الفاربسية

منرفاترىوأ!انا..((الجيبمسامرات))و"الا"شين))

وان..مخل!((ارجنتببنتانكو))وجدتهمنهاقتربتاذاالاسطواًنات

راسكوزرؤع...الاطرضنفريدؤاسطوازاتمحليةأكثبرالذوقكان

،وثء!خوف"وكوول!ه،قى-جمابهفيالعانلةلربصورةلتجدللجدران

نوا*.كعيرةةالاسلاؤراًداخرىراوصو..للاحفاداخرىوصورا

ارلىقسعاذاأما.اعلماًطه؟..اضيوفاقاعةفيوضعتلملرى

ت-وهـقدفانك،للةنبرالعاجةوأحس،((ذوقا))البيتصماحب

هو!فا..(....)الفرائزمنأنواعاًانفسافى!اتثيرلفتاةصورة

بغدا،جماء4معرض-المعرضهذافيحاولنلونحن..العامالثوق

ض:رحذا!اولو،البشريةتنتجهومانتناسبان-احدنجتاللفن

صفيثيرنابماصستله!ن،كعراقبن)التموير)العالميةباللفة

مزوالتصويرافناتتذوقالت!طالزمرةانغير.ومحيطناطبيعتنا

تفاحأنرسمأنتريد!هي،ارادهاعليناتفرضانتحاولجمهورنا

ونكتب،رجلةعلىللغروبمنطرااو،((تفاحةهذه)):تحتهاونكتب

نت!عرفعلميها،أنيجبالمغةاوهـذه،)غةا!نان."اغروباا"تخنه

،الااوان:هذهكلمانهفبميقولأنالرورامبحاولماذا..قليلاواو

واكز،الكلاملنفستستحملاللغةوهذهلإ..أحجوموا،والخطوط

يعا)ممثلااشعراففي.الحدتالعصرمؤفىاتيتبعجديدقابى في

ءختلغؤيإرصووارت،الجاهلياشعركاشعرااايومالمضساعريقرفى

اًلالوازجصالخلاصنتهـاأساسيقىنقاطفييتقاربايبهواساعصوره

زمناحيةعنصادقتعبيراكهيركلهامجشمعةوالاشكال،والخطوط

.لمرهالفنانتحسسلواحي

تدوسراكبا""ورةالمفإعراًقيةاالاغت-4اىاهئايشير(1)

ايا!":محذرايخاطبهانه،العبارةوهعنى..((اًاغ..الوردعلى

...((الخ..الوردعلىتدوسان

!!!3!!؟!*لا؟*ع!د3!الأ*لإ*!رز!3!د*لإ،!؟"د"!3؟!دلألاءلأ"!زر!!؟:3،!!لألأ؟!3،لال!!،لا!33كا!+!!*3؟233-!ء"23،بر؟3-كا"-+!كي-؟3
3لأىلأ-"*؟!عصحسلا!؟بز!\كعا،*؟!!"لا*\!د3"3*صلاط!3!لأ33:6لاع!لا!د"!!!3لارزلأ؟3زرلأدلا

!س!ع*!لائر!زرلأ!ءدعءخ3!3؟لاعط،لألإ*فيلالألإث!خ!ءفئنخ!!!-:ص3يز!!لائرلأ\لإ"3لأ؟فيلال!!!!لا!لإ،3،%333لأ!لأ-لال!!لأصيرزر-!لأ3!فيصلا!ع!س

ظ؟ؤلإبئح!شش33د!!؟"!؟بنبز؟"!حر!!\!!!لإزرلأ؟ل!!6-1!لم!ؤل!!!!؟غلا!!ئرلالا3لأ/؟*فيالالالا!لأ3*؟!لألألا"3ل!*ش3بر333لاخ

*لا!حوج!تخلأزر3!علالأزرلالا*زر!ش!لأ3*!د!!لأ!،لا3!!رز!3!؟3ثرجم!!!!لأ!63\36د3ائم!!!لأ(!!لا6

لأ*لأ!*!!برلأ3ئن؟ئرلأ+3زرئرلأ!3ئج!ئر!ل!رزئرفيكبما!!ص:دل!؟!لا3،!!!!؟ل!ئي

"!*؟،*!!علاط6ؤزر33عط*ئي6!3!لإ؟ج!9!*ينئر:!63!3؟*،!ع!لا-+د*!،3ع!لأ3ع3

!،رز3!*ح!!7،ل!6!دخ63رزك!برء6ئيئرل!6زرعلأئرفئ؟لإ!!

!!ر!!دععيلاع!لأكأ*!رززر3؟ئي3!زر؟!غعج!!!3ع!لا؟!-د*دط!كا--

شربن3ع!!زرزر!!عدلم!لأحو!+!،

333!!؟لألأ"3!د،!ح!،لأ23عى!،،!!

+-لأ73ء!؟؟لالأ"د"3!!س؟63!س!3بردفي!ثرحبهث!ص؟،!6!؟زر!ط*لأ-حيمج!عجمثسزر؟صد!هثرو3ع73

لاكأئر:ء؟ع؟لألإ:لأء%ئرد!!ددلألاس

!*3لاس3كيماش؟3!لا*.:ؤ!!3!زر3لأ3،

6!3؟!3!د!!طيماطكح!!ا!برفيثر؟خلأ!حمج!؟،لأيز*ل!ثج

به!؟د*!!رز-3!!فيبزيم6**عط+!غزو+لابزلا*دعلا

!3؟3!الائر3ير!!!ئن*يرؤ!لأ+!س!لأ!ع!ددإ*لمغئنلا\ل!ل!

3،؟!خ3!ءين؟ج3!!3د!؟خل!؟-ئرررج!شئخبن***د؟لأ*ل!ط:-لأئج!لا!فبه!ئردلأ

*!لإأ*ل!ل!،7؟ع،لأة!*خلالادددلأ!3،لا!خ3!-أبثر6دلأ،3رز3ع!فىل!ككيزول!!3لأ،!!
حميكبإ،!لأجلاجملإئج؟خبملإلإا3

ئرتن!!9!لإبز،ع!3لا/\!!3!!367كالإلا!+لإ؟بز،دئر!*عررفي!+36ص،"د

36لأ!رزد!33!دلإزر!كأروزرد1!3!د!لأ!رب!كثثلاصل!!2لأئرخ"لأل!لألألألأكا9ل!!\

ممخبمطئر!3سكي*ئر3لا!*!*ث!

دد*د،لإخئئيزرلأ!لإ3!كائندلألا33*د2،ع،3

!ع؟ثي*6لارز!ممه!ل!لأ،:؟ء*دلأ3لا،؟ع

9!!؟ل!\!لألإخلأزرلإبن!3،3صلأ3د3علا-لأ3ل!د3لا!،لإ:3بزبئ3لا

*3*لأ؟؟-!زرظلأ\3!3"3؟3!3فيلاع!بز:لا3لالال!!

لا!؟لا3ج333نرلاع363؟لأ-د3!لاد--ر*!علالأدبز33

3!ك!لأ!دلاآ*!3شد!*3،3د"3في*!-،ب!!د!بززررر!\رز33،لإا3؟-شك!-ء!!3؟؟-لأ!"3بر!لآلأ3ءلا3-3لاعلالادكألأ!لا3دلأ3دلأ!33زر!"!ذفي*+**في!3؟لمءخ!*زرئر!جك!*3

قيعزرظ!لألألا!؟3جبم3"عد3لأخ*؟علا؟؟ع*!3جيما"؟د!ئن!لا3لال!3لاخ3د!لا33لأ3لا3ع3

،3!!!؟لأد3دد3"لأ،لأ33!3لأل!!ئن!ين؟نن!سلألالا+،،33لأ:
!،لأ3ح!)*3+ع3د6؟33-33لأعصدد:د3\،؟درزدد!!3،ك!!بز،\!فئ*تنلأزرحث!ددتر*!كا!لحعلا3:د!!بزدأ!خح!!ذا!زرئن*حيثكل!!غ!به!م!ئم3!!ئر*خفي

)0791)ملميى!نارلو

معقدةالاأوانفيجانساةااو.الهارءوفيقاص.قيا)?.وبروفيم.

يم!ءؤد،ةاجباا!--ورةافيعرضاقأز!ماالاؤ،لااوان.ءومهمة

الصىورةروحيةعنإمبرخاصتجانسصورةكلوفي..وحديثها

قةفيالحقهأحديثاوالفن.والضوء،اظلوا،وابىمد،الخطوطمع

يب3انهاذ،العصرتعقدعنناتجفيهوالتعقد،العصردوحمنهو

الله،عنالانسانوابتم-اد،البشريهالمجازر،1الخولى،القلقعن

هـءالحديثةا)نظريات(حدثتهبماالملافى"ياءاجدبربةاالنظرةهناكلم

وهي-((باردةليلةفييعويكلب))صورةمخلاخذوا.الئفسعلم

لم..وبرده،وظللأمه،الليلوحشةتصوروا،-المعرضمعروضات

كبور-واكن،معنايعبشحيموضوعهذا.يرهويوهـوا*اباصوت

از-ءشكلا.؟.*ؤثرةض-يو،ابفيالا4ونجم15،الاثهـذهعننعبتر

الىهـ-ءذ)كزوسمانالمضحكومن،/اخطوطواالا)وانتستعمل

بالازر!المساجدقببتزججلماذا:أحداناسألهلترى.فوتوغرا!ا

انالفنلز.ذلكعنيعبركالزرفةشبمولا،علويةروحالمسجدلانذبك

ي!-رفأنءيى"وفى..باخلاصعنهويعببر،حولهيحريمايتاليع

.)2)((اة*بيراهذاإحقوكهف

اوالدء--اولىثبتالذيسليمجوادهو،الفنانهذاكان

ممالىوتح!يد،اووياوا،بالاصالةتمهزعراقيالةنالاساسية

الجماعتاركا،سنواتكلشرقبلالفنانهذاارتحلوقد.لشخصيةا

الحديثللفنبفدادجماعة)حولهتحل!قتالتياو،انشاهاالتي

والهالم،والحهاة،للفنياهاروتطرحو،الفنبقىمسيبرتهالواصل

!ا.معارضطرلمقعنإنوالات

ءعرض،--.!قيموهىا،الجماعةهذهءنرتجدرا-ديتااجد

!ه-تطاهـرةاكبركانالذي(نيسان03-2بة)ال!،ماالتاريخي

هـفىوانخمصوصا...بغدادفيالعام"تاافنياالموسمشهدها

لهاتاريخاكانوانما،الجماعةاعمالبآخريختصلمالمعرض

سلي3!جوادابراحلالفنانارتجلهاالتياكلمةانص(2)

.5191أيار8فيالحدإثللفنبغدادلجماعةالاولااعرض-ؤتت،حا

الجماعةهذهؤكرضرالكريماقارىءاليقفهنااتقلهاانآثرتوقد

يشك!ماالاصا)فمنعراؤكلهفنسبيلفيكافحتوكيف،ومنطلقها

اضاريخية.ااهميتهاالكلمةلهذهانمحنفضلا.!رل!4رعامةمئه

؟7
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لأ33ءعددلأدد:3دد6د!لا33؟--3لا-د33دلأ-33

لألاد33الال!دد؟خ!333؟3د1!3!*+!كأى!!!!ح!صدلإ:بزد3

ئرئر!3لأ6لألأ3لإلالاخ37لإلأ3-3لاعاألأ**!اير*ص-،7دخ!يمغ3د--33لإد3د

كايردل!!ثر3--لالأ-"س!لاسلما-3ع3!ل!!لألأس--333*لاع

دخلا*لا"نرلأ3خلأرر333لالالابزلأدلالا63!لأ!!؟!برد!*ني:!لأ،،!2ظ3!صخلالألاد3-لا3لألأدلالاد--لا3لألألأ،د،33-3د333؟ل!6!!زرلا
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سليملإوادسوطفلهاام-

اًلورميماهذاًخلالمن،تطورهاافاوضاود؟.قاأمتاوتسمجيلا

و"اضببها.حايرهابيناءواصلااو-

أجهءابقدر،/ولوحاتهالمعرضهذاعنمهماالحديثاجدولا

.جواداخالدارائدهاوعن،(لجماعةعنالحديثفي*همبة

وتاريخ!ةمدر!:بفدادجمماعة

صهاط)ءهي..بغدادصماعةسقتصماعةهئاكانالواقعكبر

ابرةورنفالقيعتهراته!وا،0591ءام.نجا-تشهـلتالتس"ابرواد

،.ا)جهاعةهـ-ذهضهنالاصفيسليمنجوادكانوقد..فنانيها.

ف!)..خاء.لأجماعةايكو-ن،منهـاحابالاتقررمالهببانه1الا

و!بب،كأ--للأفههـثاهذايكونوقد.الفنكبىنظريتهلهفنان

هـسؤءددا((لحديثاللفنبرفدادجماعة"ضمتوقد.انسحابه

21س.ابينعددهمتراوح،ايضا!وادتلامهبرومن،الاصدؤاء

حسزلف!ر،الرحالخالد،جبراابراهيمجبرا:بيئهمءن،ثخصا

فنمءحمد،اورداخليل،ورليملورنا،اثعلانعليا،س!يدآل

الرسامييمن-امزي!كانوا...التركفنناحاسماعيل،حكمت

-جبراالاستاذذلكيروكدكما-يقولجوادكانوقد.لئحلالينوا

اوبالاسيفاقشهووانط،أحديالىلموبالتدخليريدلابانه

اجبهمالساهـولزملالهمعوحوارات،مئاؤشاتكيبدخلفكان

هلأوفهم،العراقبمبالتراثالاتصالهيالاساسيةككرتهوكانت

"وورا،احافراا!رراوافهاء،ادمو"رياضراثبابدءا،امراثا

التساولهو،تلك":اؤ-ءا"4فيالمهموكان.اهبا!ياوابرالاسلاءي

.ءهلل3وراءتكمناالتيافكرةاعن

..واصدا-لوبيجمع،،لكناماءماءةاهفهفان،اشرتوكما

وصوادصسنشاكرء:دهوكما/)اءراقيةاولكلورلةاةامنلجافيكان

اورنا،و،ص!راىدهيكما)صاصرةالمهيريةاتع"وا،(!لمبم

طريقعن،الجصاعةاثرتوقد...لخا...(غئي"ءمدومئحوتات

عددا-هاا-انصمحعتى...ال!راقفياةناحركةاتجاهفىأ،نت،ص،1

عثرثلاثةهذاًالارو"رءعرة.،(فىانتتركبح-ت،ينافنارامنآخر

هـارق،!نشاكر،علوانرسول،"الاراادخا،ا-برأرسا!ا

هـ-وفي،ؤثطان،عبو!رج،عباس9،ضل،ارر"حنعلي،طاوم

بعةارو،)احسه:بلأاء-مدو،لىلمبميهـؤزز،!"لميمارنز،سلبمنارلو

(السمعديومبرانالحسمنيمحمد،غنبم?هد،اورداخلل:نحاتين

،الفكرياهاومشووؤكد،جمانا5691عامءقي.ا!ملااصلمرتوؤد

رساميزمن-تمالف(بغدادجماعة)الجماعة1هذهانالىفهأثارت

اجوااستله"مفييرتفقونولكنهم،المعين((4أد!لموواكل،ونحاقين

ف!الئإسحياةتصويريريدونفهم.لموبالالههذاا:مبقىراؤي51ا

اذبراابىلمدذاهـ-لحياةوا"لملاحظنهمادراكهميحدده،جدبدشكل

،صد)ب!منازدهرتثم،واندثبرت،كعيرةحضارات4فهازدهرت

ائها-.اامئبابالتطوروالاسلوبيالفكريارتبالهمعنيغفلونلاانهم

هـلميتضأشكالخاقإبغون4نفاوقتافياولكنهم،العلامفي

((.ءتمهزةولة.خصية،خاصاطابعاراًقي51اافنا

11الروصهاعة))؟اخرب!نص.،عتينمع،"الجماعة))هذهان

البذر!بمثابةكانت،)ا529)((لانطباعيبناجماعة"و،(0591)

فدالاضاءة!معلةاطاكتل؟ىاالناراو،1ثمحرةمنانبثقتالتى

نزءصازشتىباناقولالبمكنحقى،احديثاالعراؤياةناتاريخ

هـ-ذأعضاءمئهاانطلقأانتيالارضيةمنانهثقتقدالتجدبد

بوورات!!اءضاتميزوا،لةبالاصاتميزهمبقدرفهم...الجماعات

ممصواكئهميكنفلم.الفنفياـحبلأااليئابيعمنال!رتفجيرعلى

يتراوكانانط..الاخرىالئواحيدون،1بذاتهاناحيئعلىالصلمة

افترارالىدةوالص،المعاصرةاوالوا!عببة،1والانطهاعية،ا)تأءلبين

التجاربروتمعل،--دإنالراكواديبرحضارةالمتمعلالاسطوري

لى"يكنفلم-.والمعاصرة،لثعبب"ااحي!اةاتملياً)ى..الانسانية

كانو-رسو!مكيذاكويثخص-انها،العابرةا!نظرةعلىيقوم

و!وكهيكنولم.حولهـممافىيامتاملين،اوقوفايطيلونو،يقفون

القلبكي..مئهااممقافي-كانانما،الحياةحافةعلىذاك

!غدعوتهمهـكانت...اربالاسمل!*اهمأعمامنالكبرهئاومن

كاتاًنما.بةضهقافقنطاقوكاولا،محددةطر2ضمنمحصورة

تفاني!كنحهثالى،وبشمولهلا،ص:طلقة،لمهمتهامدركةدعوة

اعاصر.االعالمجاالضأفقو!انفها

احيلااستقبلواالذينالفنانينمننخبةالجماعةهذهضمتلقد

اك!-!ح!ث/الخارجمنتواعادقدكاناظبهم..لة.(بةبروح

/ء،يركزهاوأكثرتجربتهيغئيأن!اكا!حياة*وأ!احت،درالله

وحر!-لة،وخصبا،،:ىاكثريكونقدمئاخضمنعيمض"خلال

.المشاربمختلغوبة.ثرؤيوناًذاس...وءصءاكلوالتواء،وتعقبدات

أ!-فيئهاعادةوحاولوا،المعطياتبثتىمزدصماءالماواجهوا

كاهئاومن.رتابةمنفيهماكلعلىوالعورة،-(و!نفوسهم

نفسهكأجهداًلذيالجسر-الجيللان!م!.ومرهقاشاقاواجبهم

معااذاتكئيةءدرسةدعائملارساءالمسفتقبلاىاالطرلقيمهدان

!ماته.لهواتجاه،حة4واة

خبرءو..لئاساو،لمجتمعاو،ةلحيااو،املعاااجهواواند

ه
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دخ-؟كا/-؟3كمكجث!لأ-لأ"كا ححثهي

لأ-لأز3-كال!ظخ!صع-؟-!!!تنل!!روحيغ!فيخع.-رزلالأ33

زبه!زرع1ىءلإ!صجلإكاد3عخ!/-!قي21!؟،،!*،+-

ءتن%؟*3رميرس!عع.لأ؟رز!!--!-+هـ!،!ح؟7!عئر،كأ!-بم!*!لأ

33+:+!د7مع3ع3تن*7!خ-خ!ع!2!-يهلإلأء!و-3

بر/+لأ/33*!لإ:لالأيرس3خزر-ك!!يز؟!خ!؟!زئم--!،لاض!؟؟!،!كأ

-؟33ش-بم-كا،لإلاكأعلازولكاش!يم،!لا!

ع!!3ين!/3"ع3)خيه!+3ء3ش--3لىلأ،*،لآلم.لا!رز/ئن،بم!*!بم؟!

لأ-3-عد!خ!!دءئي!د"33--ض؟3؟/-**!.؟لأ!!*+خ!ين+لا،لأير+3ع

!!ي-لألا*-عو3!لاع!؟!حيما!!/!-"!!ء3أ!ش3/1سكالا

*-33ل!كأ؟؟خحمخم!،س-ع-؟/!بزع-لا3

لأ-لا؟ء3خلأ*-3!*!يئء؟ص!فيلأ!،-؟!لأ

د-سو!-لألأ3!-لا!!؟!3-!!فيبرقيخيز-صل!،+!،كا!،؟

لا3ل!/فئس/-*-د3-!ش!ورلأ-خ!ج!-ش؟؟لأء!فيلا،بر؟3

قي؟كأخ!-ئجير،؟؟!!!-لاد،؟لالأ!لالاج!؟-*3!*-!-؟؟!!!لأ!،!-غ!!يفيينبك!ف!حس!لح!!ءيم!3ش+-بر*ليم!:-م

خ/وريئي!-!كاا!*-ث!!!بزل!!ئ--"/7*3لأ!لإ؟!لأحلميم!كثسحي3!لأ!لأ!!*،!--لا!رز!-يمبم!رز!3خيه!ئ!يرتنرزئر!عخ!ع..

د-لاكا!زكنهـكأل!!صء!!خئر؟!رزع؟*+؟36ء!تز*ئم!؟!ل!

صجمرااهيمابر)جبرا(5691)صانوال!الولد

،الدلااةقوي،"!ويافنهـمجاء-ظضبفي-هنلومن.بهميحيطما

وسيهـا?"الاءه،لةمعالملنادشخصماولل.الوقعشديد،أصميلا

بة.ؤص:عأو،تكلفايى1اتشيرلا(التبالتلمقاليةهذههو،فيه

ولع-ل.!"ضوات":ذؤء"استقراذيامكانهحفل!همالذيالامر

ؤت،زىأغابلأعطءلىالانطصاقألضدينطبق((موريهنر))فأولما

وء--اى،سلمب!ص--واداخالداالفشانعلى،ب،لاخص)،عةالبمهذه

المج!ردةاتء.مهماء:،صران"رأىص-ث..)هئبءحمدمنحوتات

امناصراان-رأيركمافي-واكنه،الفنبمالعمللقهمةجدافرورية

ال!-اصرامتزبرتفاذا.أيضاالاهمص"أكبرلهاانفيةاالانسانفي

ءهضى،فكدون،ا"كان،!ك!عملفياالانسافية،عرل!وا،المجردة

((.واكملاعمق

اببوماءراقياالتشكيإبالفنيجققهماجميعمنالرغموعلى

ارواداافن*قىؤانه،الشبابالفنانجنمناكاثرةاا)كرةيدعلى

بأصها!ته،*ءتفطاؤناإظل..الخاء.ةن!،كه-ا!ةالاسجيلاو-

فضلاجيماالهـتافان.وصودهءنيعانالذيا)واضحخطهبال!ؤا"4

،آئي-رااختلفتوجهـةاعراقاؤبىاالفنيةالحركةقيو-يه،الريادة

.الاخرىاعربيةاالاؤطارفي/واؤ،"!عنوتميزت

الفنفيوثبة:سليمجواد

ا:ةف،((العدلمتللفنليفدادجماعة))ءؤسسالىا!ننعود

الحد.وثامناعاناضفاهوما،)عظيماافناناهذاحققهماحرودهئلى

..الكبيرالتطورمعالممن

،الوصدهولميمنلم)اسليمجوادانمنالرغمفعلى..

انهنجر،ادإ:،!ةاالقوةهذهانحتوااًلرسماعطاءفي،بالطبع

..جديىوالونكراثابر!ينالهم!!ولتكلرياته،اروعلاعلى،يمعلها

ءعا.اخحتواارسمافىكماالرائعةوبانجازاته،لمبىوالطالعرا!يبين

ضرورةؤه،،"خلهفنانكاناذيءالتاريرضيةافترةافيجواًدظ!راقد

..اجادةاالمةرقةووكأافطراالمو!4ليصنصمعفقد..راهةرؤتب،لبلد

وأءهاهـ-4ناملانهفيص،?ا،ا(ضفتحةوا&ظرةالتاريضيالحسبين

ا:حاساتوا،الوا-طكطيرحيىورسوم،وآشورلىومرمنحوتاتبين

ا-5-صهاء"هصبكأى..احدإثاافنانطرياتوفش،العياهية

.)3()اسطوريةهالة!العراؤيالمثقفينبين

ة-امنباارو.)ةاوبافنجدإدحركةمطلعفي))جوادظ!ران

."اصحيحاالاتجاهفيالهراقياللفنوثه"هياببغداد

السطمرالياحصاماجدابغداد

ص:شورات-لعراقؤ!ه!(ااعرالمعالفن-جبراايراهيمجبرا(3)

.3!ي-دنداد-للامالاء2وزاره

المةرلطفيالمممرحيةالحركة

ا"ءببهه!-نالدكضوربرقام

اطارهوفيالخديثبم!وههالمفرببءالمرحعناكلاماإبئبداقبل

عديدةاش!العلىيتوؤوكاناإعرباناهـىاتهءبر،المتكا"لافص،(ا

9!اعراخنيااء.عبهةا،تالفرصبعضفبملضهكسالدراميا)صعبهر"ن

الادء-واق،وؤياكبرىاالمدن!،حاتؤياقرن"نأزيدلونفالمفارفي

إ،دامهكانتالاءاكن!تهان)ذلك.المفازلرعضفيوحتى9"!ويةا

،(وسبقيوناو،حونالمدا"فه-قيك!رإةكان!-قى(نتهعبيههراتكظا

ش!*--لفياهـ!حويرهمونكازوايئالذع،صونا2وا)قي،!لوانهونواله

مننونتىانا؟اونظر!مأهاميعرضونو،المت!ربر.يئءناهد.لدا(ءلمقة)

وأصرا?ويىلمة،؟احيةال-ركةوا،3الايماءةو،المرزجلالعقلؤئون

الابتكاراتءنذاكغيرالىوالازببةكااء:!ريركأء،روفةأ*"اطهبرمن

-ج!كلههمهرحمادةونكونأءمحابهاءواهبعنتكشفاتيا4اصها

.الا-نخنىقلذطزاللا

"تهوهـ.إهكأوتءكأاءد/قاءر!طؤرا-ونانيااهـسحكانوازااءـت

هـوعرفو!اخربافان،اهـرضه"االطقوسوفي((امصوقا((("صرحوكبماا

اوال!هـ-مواكالاب،د-إ?فظروف!ةوا3،نتإهـهـمسرصهبئتقاأ/ضا

)1(((ا:-اطا))"-سحكأاهنيهاال،في،ابهذهإقى3صوهن،والاءراًس

.(،اكفتكبمااسءبىي))و،اطلهةا!"إط،نمهرجانو

ا)ضهعبلمةالمسرحهبئ*الالانفهذهر8اثكان((ابه!ء،طا))انورما

هـعة-و--بمنعايه،:طوي3،نا1،المغاربةاءذب3كانؤقد،وأؤد"،،

((اإفربولوك((انذانن"،الموضوعشحنةفي4وتوجهاحدثا

صعور!--!تونويفض،بروادهويرحبون،خاصةت،يرةيواونهكانوا

.ارظنمثيلياتر%ررؤببمااتكمنالتبى!اتوااتلماعبرواللع!ات

ظ!!رءاىساعهـتاتمح!ااظروفاالىالاتصارةحاوا:ااوا/"ءاى

المضراواتلكضرةالا؟والصل!هـمنآمامأنةست،ثجدفاززااهناهذا

أحدانالا.الموضؤعا،تاتهوضوايناتا3لب،،ؤاهاً)تجمط"لمكلرالاسو

بأكهنشأته!هددفي!ؤكدا!اهذامارسواارزيرناالمغاررةارريوخ

هدايلفييلةكلتقدمأنالاولالحسصنءولاي!دؤىا!ادةاجرت((

ىنتاذ،اصهلمط،نالمولاناخاصةودمفةانتريفاللوءزنسنوية

.المضزن/مارسهذي1ابالحكمراصه-كأاقبائلااناىاتر"ز1،.اياا

اكي!الرومعهاالملكقصراقيباللااحدىقصهـتأنيومذاتواتفق

،الصباحأق!بلاذاحض!،دورهاذةرقبباتتثمبةكهديةاللويزمن

ومعنى.ررهاو((اوبر"اعلىالملكؤاتحة))وانننظرتالاآياهرقدمت

ءإىبيدإ"ويمرافاتحةايقراالهديةيقبلعندصاكانالسهلطانانهذا

تدركحي!نذاك.وجههءاك!بهابمركانار!ضاحارقيوفي.صدره

وشه،اهاقيمةلامزيفةبنقودا.لملأءإئتقدالاكياهرانالقبيلة

فتطصعلأكانتانهاوصيت،ذلكفهلاذيا!وؤائد!،اناحبناافي

ء--اىرادها8أتعار!طانحدثؤفد،ا-لمطانااىاش!واهـ،تلميغ

-؟الر،دزهذهيهثلواأنعلىمعاواتفقوا((ؤاهر))أهلىمنجماعة

ؤ،هص--دعلي!مونصبالعرضدء!أمروومالىؤطناذياالماكامام

((.ايهدجد

فارر!اىا4نشأزؤي!!ود((ابسىاطا))اناقيولارطندئ،"ن

اص--صدىؤييقررلضقروناللهء-دالاستاذانالا.أهاهاالى-او

اماءابالطهأحمدكونص!االموضوعفي"قالاتسلسلةأنطر(1)

،0691ؤبرا.براع((الش:،بص!ت))مجلةمناه!ليهاالاءدادفي

.ا!26يرافي2ع،0691مارهر2ع
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تعملامؤاسمدينةوان،3"-بءواًأصلمنانه)2)معاضرا!"

)اماكتانعامه!اوهما)-"دفوارأيهء!ءما،احتض"،نهعلىالا

.(؟لمغرب

زونضعأنعل":،ةان،المجال!زراؤيالافوالىرءددت"!ه،از4على

رمىا"نسمتيرهكن،1اوة4الممغارالاولامرحا3،ن((،طالبص))بأن

اف-"مزاياهمنكانتثص،مم-أء13،،ياالمسرحفبل

لى:ورس4اتياالمسرحأؤواعكلو!!ة"ميرةباعأناسطاعلي!نهبحكم)

اصءكيهت،تاول--رواوا)رياضةاو!-مىواارلمحصوااء-وانيكاوررحا

زاورامسرحاواصبحاعروضاجمبمفيظهرانهكما..افكا!ةا

..!!13،،ياأا!،أ،1
احنراميا"ءسحاصارأنالىلقدم!

.)3((00المختلفةا!،،"ةمهبعروةء"ماج!ورايغري

ا:اباهذافيالصكلريلةتء،أهمفان،الىرضطرإفةعنوأما

دء.ب-فينة،جهااةقدإمنتهياكانت((ابمه.طبنا))ءجووعةانووو

الماديةا-اءداتواالاكتاباتمن"-معكأنوذ)كعاشوراءاوالاضحى

داراهـىا:طوناوجه،ذاكوبعد،احلاتاا!اءقيعلىيص!اول

":!مكلار/دىوودوا(ةحاهة2اإامنجوؤ!ماالكاق!صوأوالمشزن

-،بسالهادومامنؤ:،عاوبرالهعلىوجعل،الااوان(زاهـيال!اس

الءال-قىالحضرةأماماجريئةامكاهاتاامنشاءبماالتإغفمنايتعكن)

وكبب"-تلتحقاطريرقاوفي.)(((..استحياءأوخجلدون

ى1ااكلايصلوحى:ه،،وتهاريجهابددوؤهاالطوائف"نمجموع،ت

صؤ.لنترعز!،ا،،اتء.صا*كان!،صماعكأكلتأصف،اأفصرساحة

تت!ئاول"رتحلمةونموناتيا(ادعةفىو1)اىار،لاةهـ،ؤقيءم!ل-ا"،،.فديم

ا-صاشكاو،،ماتبايغنافه"خصوإبءخلهازةقادبر،!انباإبالغاؤئيء

?ء"-مويرث،رصبرء"هـرشيءول"نهـمرنجقبلكانارزياالسلطان

اضظا،راًتاهذهوانخصوصا،اءوا"زوابر)اهدا.لماعملهـممواصهإةعلى

اررطكلا،رحء*بصلائما"اهبلءباريفرصكأاولاتهدكافيتانفهبيةا

.ع!يربىة4ؤضبوحيما!،شبطرق

دهـوأنلاكانت((ابىساط((8،تواؤفانكذلكالامرداموما

اصةه،ع-ة"واة.ءعا!ىتتطرقو،مشلمفةيةبرثرن!اذجدرجا"هـ،فضهن

"-ءاالافضإصر51اعلىأهماـءدىانط!بلانالىحاجةلااذ،ووطصية

-وعالضوواأث"ء،لعلىونؤإء،ا)بهاطعرفهااةكبمااا?وانهقىاأو

صوهره!ء،عانهاىا،رةالالبت.لكفينابل.روادهوتهإوفيات،المسرحبم

اد-ىالمغاربةع،نقههادؤ،ووسحاكإنوانه،ءمهنصوتدو-نلعدم

اذهبىكبمااعصرهءرؤطأنبعدااًانافيةالعالميةاءرباقبيماء!صسود

اًلعزيز.عبدمولايالملكء!دفي

المغربرلميالمسرحنشاة

-ءرهـازأصذنتكااقيااسرحبةاايدالتقاهذهمناؤطلاؤا

عإصمنكاالمةاربةانالةولنستلإء،تفجبوامن?تل!ةأفوابر،

خاصة.ظروؤطبهحض!وذاكاحديثاوهههـو"المسرحعلىرنر*رؤواأن

الاجتها?ةدضيتهؤكما.مادءك4ر!بهفنياحدزاثذحاكاناذاان4عاى

قطربعن!ماأجماعث!وربلورةاىاو.ي!فف،اثكاياؤ،):4وفي

وم!اهمة،الى-!لإلعلىوالانؤ،،ح،لكةالنظاقضاي،او؟رحاررؤال

مالغربافان،الحر!ةنطاقؤبوانرصان!ابناءةارالانتقاداتالمتفرج

كلمارلى4بعدوذاكمتأخرةفتراتفيالاالمسرحمنا)ضوعهذايعةف

الاعتصاسء)ى"ر.كزخاصةزوايافيتأطيرهاو!حاواقيعديدةتجارب

الاسصقسلملأل!بلاخربيااالمسرح"طور:لفقروناللهعبد(2)

.6791سنةالمغربتراثمن-وبعده

وواموأنجوالشتوكياللهبد:اخرليياالمسرحعننكرة(3)

.6891براكضو2((لعلما((جريدةس

اليها.المشاربصقروناًللهعبدمحاضرة(؟)

ا!رامبةاالح!لوكلاثوقاتكليرراعبالذيالمحهمايفوالطالمعقلن

اليوءية.تصاكل،ا،ء،اجةفبموالنحهـيد

الاولىغار؟"نضنبراذيا))المسرحهذا؟باجناوقددروءا"وما

((ا)-،ريخوحنىاطبابعوااعاداتواوالايد.برولوجياتالهقاز!ابراًز

هـصانتالميدانووذاكبمبادرةأولاننؤكدأنالانص،فبابامنفان

وصلمتحهث،2391لىضةحدودفيوزلكالفرقمنانحدرتقد

!دمت!والتونسييناامريينعناصرتضمفرقةآنذاًكالمغرباىا

وفاسوالربراططنجةمنكلؤي((الايوبرك!أديناءهـلاح))روالميئ

السلطانمنوساما((الدينءزمحمد((رئت-*هاأحرزكمإ،وءراًكش

.يو!"فءولاي

مسرحياننتاطاءرفالمضربان"ؤكد،أخرىإبئروانجدازء،لي-د

طنجىةبمبفي"((سفازطب"ى"-ورسحشيدعند"ا2191:قىلىلكوذ

!دمتؤوركانتيةابرئهفرقددمتطك!تبرةءروةماكانهاسىفاهدإتىاا

.رشديوفاطمةرثدييوسمففرقة"ثلوالقاهرةوورنسااسبانيامن

اةا-يىا"ءع!!دفيأساسهياعاءلملاكا.تالزياراتهذهداندمومن

النتاذويةالمدار!لمى؟لمبةدؤءكويؤء"!منو/ملأءت،،عضدناالمعرحبة

ثازوإ-ةةوكةمنطنذكريئافيرالمدنس،!رفيافرقا،آلىيسالى

.للاميذوجهور+بئ،المدينةفيذسالهـلالوصمهية،بفاساثريساواىا

ا)مى-لاويالتهثصلوجوق،البيفص،ءرالداراًلاعيانابنلءمدرسة

الوعكما.ىهيةالىة"،،ءروخلال"نتسهىا)ةجمكانتافرقامنوء-رها

التضعبيةاجما!-راوصث،الافرادنةوسفيإفي،وء"اروحوةثا"و"كبمااا

المسصلوبة.!احريتالص-نربراععاكا

تهه!-رالمصأو!رفقد،)كأذواعزص.ركانالىسحانوبما

بفصضوربر،ت!ما?طدرةاىادفعهمافياالا"ر،رصالهمنخبفة

)5)القري?مداء،جاأ،ثالالعإءلمين3لو"كا،ردة،الرمابةشبح

ظروق!ف!كبمااسضف،وأناىاات*زر.إبواأ)توربأزواعكلكاد!الذي

غامضة.

قبلهـء15ازفيهبيءوررهءر!ط!دالمفربكطسحاالمصكاناذااذ"بمم

اءماسوا)ىاالةنانين!مةاىارا!بمقىاك!،ناز-انبفىاأ"ا(فياحربا

طرير-قعنا-ءرإرا"وردكة!وضالىالادباء.إحفزكانالذياعظضم!ا

ا!روالااغذوالدلالاتارموزاط*!امسرح!باتهمكانتاذ،((اكلما))

كان9لمواكوبا!ةا.الاسضممارفرةولءظلم2تيحبوضعالىتلمحالضكبما

2391برهـيئفيها4المفاربرلهاهتزا--ذياانتاجال3نحصرأنعلإضا

نىتطبعاننلبيد،اعروضالكترةذظراذاكمنتمكنالما0491و

رقة-مثاادباءوضه!ااًلءك!باسضثنلء-اوررصياتصلانالفول

اور!،اظلمروفهت.محطا؟اصتء!،ترج!ةآوساكتيح!مصبةكانت

!قىتاريخيسلفىراًتءلم!ئمةلفتيلياتبكتابر"احلييناالادباءبهضؤلم

اكلابك!ةااتفىةاعاى/قيومكانالاخراجفانذلكءداوؤء15.ءع:قي

اضحواووواعدالة!ىجأضطقواالحبروو!شارجبربةا،مثلونيعننيدأن"

اللغةوشيموخاعاه،ءاكصارنجدكنااننلذاك.دبيرااعتناءاصرفوا

"جد3نلت-مثل!-الرد،طففي،و.وا41لمراؤهخأمبر،لمفتلتنيمحيطون

هـلاوفي.ا!جراري4ا)اء-دوالاس-،ذا)تسضىرناد!!ااشض!

ويدلبمالحركةبصلمك2شد!هـالاعجابيصجمطاشياطاتوفيقاًلاستاذكان

.)6)((...امص-حااضطقواالمغويةاالملاحظاتفيبدلوه

الت!يتيكتةالبلا!اجمالياتامنيخلقكانفقدالديكوروأما

مسرحىجطكانبألأاعكاناله"حراءشصدا)قرىءحمد(5)

منها:ءديدةسرصبز،تله،برفاسادروسىمولايبرثانويةأ-،ذاوكان

.مالعفيالمثري-المهملايىضيم-ونتالجهالعلم

مجلة-بالمفرباالاذاعيالمسرح-التونسيحمادي(6)

.6691((هدثضاا"
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التيالبلاستيإ"اياتاجماامنيرخلوكانققداديكوراواما

وذلك،والخطوطالالوانابهىوابراز،المواداجوداحنيارعلىترتكر

العرضانجازانفعلمؤنحنخصوصاالماديةالامكالياتفلةالىراجع

.وااتجار،نالاعين5المشجعينلتبرعاتيخضعكان

صانضالبمسرحا.491سنةقبلالمغربيالمسرحكانكذلك

هواةكانواالذين-روادهويسهرتصاعديخ!دييسببرلوجيهيا

الوسائلابسطباستفلالالجادةالمحاولاتتقديمعلى-أغلإبتهمفي

مواجهةالىتدفههمكانتالتيالمعنو؟ةاطاقاتاكلوتكديس،اإلافىمة

،البردريااظهيراعلاناترمستهمتعترضأصهحمتااتبمالصعوبات

ناالى،تس!ترفياعملاعاىفحملهمكالتالتيالرقابةوطفيان

ونعسفا:حدةالرفابةافيدادتحينذاًك،ا!ئانيمةاالعا(يةالحرباندلعت

الحركةواسقاطالمبذولةالجهودكلتقولضالىادىالذيالشيء

إتياالهروضبرعضاستثفنااذاالااللهم،عميقسمباتفيالمسرحية

مسرحالخسبةقانذلكعداوفيما.المدنبهضفيارقبةابهاسممحت

نأالىالمشؤومةاحرباأيام!لمة*"محثراا"سى-التعبيرصحاذا-

بصدزمان"نردحاالمذاعةللهممرحيماتالاسهمرارالاذاعةضمنت))

ات!مثيلمهاتارعضبراعداد"المغاربالنتهبانمنمجموعةقا"تان

.)7)3"00.المصاحشة

االثانه؟العالمي!اًلحرببعدالمفريالمسرحتطور

احوباابان4!افراالمرحعردهاالتيالمريرةالانتكاسةكانتلقد

احنزنةاالطاؤاتبعضتفجيرالىس-ندبعدهاوقيماالثابةالعالمية

فرقتأست0591نتقىفمنذ،جديدةبمواًردمشرحظوانعاش

التجديد))4وقرؤ،،ءالبضالدارفي"المظر))كفرقةاخرى

انحاءسه،ئرفيافرقانأسيسعمليةتعددتكما،بالرباط((المسرحي

اقيكةارناءمناواع!االشبابيقودكانالذيالحماسشىجةالبلاد

!ةك!.وا)؟خريررالكفاحمعركةفيسلاحأداةالمسحجعلالىاوطنةا

ارر-ارحوعرؤت،مقتدرةموا!ببرزتالجماعيالوعيهذاغمرة

علىالساهرينانتباهأزارمماالاعانياتضهفرغمهامة4ففاعمالا

ةبدابفيا/نجطمواأناكاا!هموأدى،والرشاضةالشبيبةمصلحة

ةالمغاررالنفانمنعددتكوينالىحر،مبمااءسرحياتدريبل52!اسنة

سينوغرافية.،تدراسمنيتطلبوماالمسرحميدانفي

وتطوروانتمالانطلاق"رحلةتضنبرالسنةهذهكانتفقدوهكذا

كانالندر!بهذاانذان،اقربافيالمسرحيةالمحركةباكسىقى

اءالب!رالدار((:،نبمالاساورسح((منهل،للتعبر"راكزاهنمحمجالا

رانتالمراكزهذهاناواقعوا.بالرباطللرؤص((ادويبا))ومعهد

هـلى*ثلمونواينافىاالعاربةاافنانينألمعمنهاتخرحمدر-4اولتعد

عناصرء:همونكوذتا"واةاجمعتراتبتءييروتكفلوا،أكفاءاساتذة

دفكانتالتجرقيهذهانوحيث.الاذاعةوؤرؤةالوطيةالمفرؤة

تجلربمما؟نلةلحقتهـاققد،اللائ!قةالاطر)تكوينالاولىالانطلافةاعطت

وا?اد،ادنامه!مقبمادرامياافنالتلقينمدارسقتععلىتقوم

!مرحياتحصيلت4كانتالذي91ع5سنةتدريبأهمهاأخرىتداريب

عه-ص-و-اهـوارث-و-جحايلعما-و-لثمهطابا-مثل

الزلط

نحبىصةتكويناً)ـىادىالذيال!مدثهذاعلىكاطةسنةوؤمر

سزكريبنح!يداسادةاا!شبابهؤلاءطليعةقياكان(7)

صةالانطلاواءطىالذيشقروناللهعبدوب!دهها،المرينيمحمد

.9،91ةةوذلكالاحتراؤكياالاذاعي!م!مرحالحقصية

والرياض!ةالنتىبيبةلادارةتابعةقرفةاطارفيوجمههمنينالفظمن

سابقا،الاسبلنناالمسرحاسهىكانتالتي"المسرحدار))مقرهاكان

وبعد."البراكة))بمممرحيعر!لجريبيهسرحلمجلىتح؟ويكا.نتكما

وفتوقالامالبشتىاـملوباتنتعشتم،الاستقلالسنةنحلذلك

جوانبلشنىفيبعيدةطفراتولحعيقالانعتاقالىالمواطبننفوس

نهض!ةبعثفيالمغاربةكليراودازرياالا"لوكان.العامةالحياة

اعدفيههامتدريباتنظيمالىاجدداا،سؤوليند!مورمسرحية

اتوقيق"الكهفأهل((و،لشكسب!ر((هملت((مسرحيةالمشاركون

فرفقى))هـاعدورالتدريبهذاوكان،((عزوزلممالمهو،الحيم

هـلتشخيمصعلىعملتمنيةبعناصرتطعمأنعلى((المقربيا"هثيلا

((جحاعمايل))و"الشطاب))مسرحيهومنهاالجاهزةالمسرحيات

5691سنة-المذكورةافرمةابهاامتازتالتئن((خاطرهمربض))و

اجمطالهاالموضمهرجانوبيوكذا،بباريسالاممهسرخفي-ع!ا7و

خصصتهاالتي(لتعليقاتمنالامتيازهداعلىأدلولا.بربروكسيل

يليةماثهانقةطفوالتيالفرقةبأعمال4لاتوالباريسيةالصحآمة

الجمهورأعجبدلالد.اكتشا!بمثابةعندناالمفربيالمسرحفدوم،أن))

ولاحط،والثمحطاب،جحاعما-لثناهدعندء،طرباواهنزواندهش

الحيالفتيالمفربيالمسرح!نوهكذا.الجميلةاوانهاوأتركيبها

ابىريبن.علىوجودهدوراوفرض،ءنني!قةتقاليدمواردفيانفمر

جميعال!ادالفكاهي"رحهااىانجذبيهف4مثايىمرمةعرقتلفد

مصاففيتجعلهامتعددةمواهبعنكشفتانهااذ،المتفرجين

منعنم!مالمسرص!ه!اوالايماءارفصايصبرالذينايحقيقي!بنالمضحكين

وات-ا..المفربيالمسرحلؤقةحمدنالمنقلنه،ا)راسخةالعادات

.)8(((نسميانهانستكليعلنبس!اتلهالمدينون

وبراء-ةالممرحيةبجربتهاالاوروبيةاصحادةاأشادتكذاك

قه4لذا،أصيلةدراميةغرالزلديهمنتوفرالذينالمغاررةالممثلهبئ

وتعزيزهابهاالعنايةالمسؤولونقررحتىالمغربالىالفرقةعادتأن

،ارباطاالىالبيضاءالدارءنمركزهانقلواأنبعدفتيهةبعناصر

بعضانفصصالالىادىالتطيمتةلي،لناحية"ء"،س41حد!ناانعلى

للممثاين،"نقادة((فمكوينالاءضاءحاولعندماوذلكالفزمةعنالمواهب

رأسهذهعلىكانمنكلطردعلىوحملها،الادارةأغضبالذيالاءر

إرباطباالاولى:قرةة،ن.لكونتأنذ!كنتيجةمنفكان،المحاولة

تحتالب!يضاءبالداروالثابصة،اضةوالرالشببةانثرافتحت

المسرح))اسمتحملكانتااتيوهيللىفلالمغربيالالحاداشراف

."اييالعو

الاستقلالبعدمامسرح

:الهواةمسرح

ات!وعاهذابهقام.ياالفعالالدورينكرانيستطيعأحدلا

ب!قيعتبرفهو.المسرصيةضئانهض4مستمتيبرناءآجلمنالمسرحمن

لممار-"انذى:،بايقصدهاكانااتيالاويىالسينوفرافيةاو!حة

'تناشمثهلياتاواءداد،المسحيةالمنلهجوقلقن،الدراولفنون

إ:صافسر)احلبةيهدكانققدذلكعلىوعلاوة.الجماهيرامامعرضها

جةل،"ممما،،سابقاذلكالىأنترناكماالافرادو؟وعيهالللنغاوميدانا

كانتاقياال!واةفرقعددتضخمنتي!جةالاستقللالبعدالصدارةيحتل

إث"بب،اوزارةحملالمفزعافنضخمقهذا.فرؤة2.عمنأزيدبلمغ

.5691مايو92،جو)بطج.((لروراجر،دة)8)
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نوتكوبالمسرحتا5تنطيماىاترميسيإسةةخل!طعلىوالر؟ضة

هـصكان.اذ(المسرحؤرع)يسمىكانخاعرقس!ءصيصبأطره

سنور"مهرجازاتوافامةوالاقليمبيةالوطنيةالتداريباعداد4أهداؤ

برطابعتسم4هاةعروضفيهوورمت5791عامالربر،طبمدانجةأولها

يد.!تجداوكار؟ةالا

التيوالاهتماماتالتكويثيقيالمدارستعددمنوالرنحمانهعلى

لآخرحبنمنتظصكانتأعهحماولقنايهـواةمسحعلىتعاقبت

ماذلكاناًلا.المادءةالاءكانياتودلةالمسصؤوايناهمالدسبب

،المنشودةالاهدافاىاللوصولاصهوباتاكلا!حاممنروادهيمنع

كفرف-قىجليلةأءمالمناضقاب!ضور"ص4ء،زء!كرآنيكةيااذ

،والمخربر"نالممثلينمنفجبسقىفيهالمعاالتي((المسرص"العروقي))

،البدوياقادراعبدودهاي!-ار!)الجديدام!دا))قىوفرؤ

((ا(راكشبس-ةلكو!دياا((ءوج!ع.بئ،بفاس((اطلهعةاسدح))و

،-،سبم!((الم!سحبمالعمل))و،بتطوان((الادبياورسح))و

ساهوتالت!بماافرقامنونحيرها،المدينةبنفس((الفصول))ومسرح

وجعلهالمسرحازدهاروفياثفا!-"االحياةفيالنطاقوال!عةبهءورة

لجث.قي.واالغكزيةحاجيانناءعابتكاراتهتتجاوبشنيفأداة

مسرحعروهااقيااتج!ارباكلنحصرانف"طيعلاانناوبما

زكتفيفاتا،والمخرجينبا*ظاءنةيهلمعلمنؤالمةادراجولا،ال!واة

ر!صمورتوىكلكان9691اسنةالصات!رالمهرجانانالىبالاثىادة

المكتسب،المسزحينحاجنارصيد.لوسعا!؟مواردهبجودة!متاز

كمسا،افنهـكأااةور2"،تواادرا*بطاابحثااوانأتتىبنوتجمع

أدلولا.وار؟ث-جصوالاخراجءجمفالطفيجديدةمواهبعننكث!ف

الو!لآاء-حا!ةاخصمتهايالتىالفالفةكأالعنابمنذ)كعلى

عروضه.سائرعنللحديث

ص-دفيطريقهيتهقيزالولاكانالهواةمسرحفانوباختصار

والقعمنرر.يلهيعترضوصااضئيلةابامكانياز"عابىءغيبراوثبات

والقالمينالممتلينأفواجفبيه!.لكونتالتيالاولىإثرسةالانهوءثنظكل

.المسرحباعمال

الاحترافيالعماليالمسرح

ر"-داورربياا-سحادرقةأعض،ءفيهتشتتا)زريالوقتفي

اطتربا))الفنان!ام،قص،ياهملرعايةوطنيةنقاة"تأسىب!ىمحاواتهم

."ثفلاةرركبمااللالحادالتابرءليلهمااروحابرةتطبم!((يلآكطالصد

كربالمهباكم!:قىعكليمةفوالدذاتكانتالتجربةهذهانوالوافع

اًلعصالجماهيرانذاك،سنواتبرضعمنأكثمرعمرهايطل)موان

لبصض،ءااصدارامدينةميا-،حقةاالاغليية،*ونونكانوااكادحينوا

فرصالعهل.ؤيها.لقلالتيوالقرىالمدنمناليهايفدونكانواالتي

ةانسابعلافات؟ةشاأن-الهجرةاهذهنتيج!-الطبيعيمنوكان

اهـ-امنفسهيجدوأن،الريفمنالنلزحالمعاملبالنسبةجديدة

ترويضعلىت!جبرهجديدةحي،نهيةطرق،ويمارس،-"سياسصراعات

برحقوقه،والمطالبةاليو!4المشاكلب!جابهة،لكبرىاالمدبرنجةحيإة

ابنلثه.ورءدبلاجلمنوالعمل

ات-صاءاللملأزممنكاناجديدةاةاحيإاهذهخضمفؤكمااوعليه

قابلميىةوأكثراءمالابصصاياالتضإؤ،أثهديكونبروليت،ريممسرح

افعلودا،اضخهقياانعالمصآلاتلهملم-::!االتيأفعابهمعنللترفبيه

نزع))اتيكااالمسدحمنالنوعهذاظهوربداية5791سنةكانتفقد

.دريد،واحدآنفيوء-لميااجتمابمبايكونأنالىث!ءكلقبل

نأير،بءكمااليوميهالحيإةو"عبجمهورهوثيئاتصالعلىالبقاء

بهم،نتردص*الةبه!االقل!وصنوف.لهددهمالنيبالاخطارالناسيشعر

.)9)((سبيالهمليهليرنؤوسهم!يالآمالأيضابعتوأن

مسرحانشاءعانقهعلى((اصديقي"ا))أخذاندما،وبا)ءالي

ايربهرنوارمنعديدةصمرحياتتقديمفيثرعخىالطرازهذامن

لمسرحيةالعمالصمقأن!ؤكان،مفربي4تاصاتلانعداموذلكالأجنتول

وبمين،لغوغول(ارفزورا)إ)المؤهنني))و،ي!ني،رلر((لوارثا"

اوا..وءحجوبة،لكوادونياحس!خاءوا،؟احكيمالتوكبقويىلمهيوم

((موابون"و،ل!بي!تمبروكافظارومي،لارستفانالنىاءوجمعية

طويلةمناورةتعدتهالانتالنيما"ن.ادترحياتوعيرهاةجنسونلتن

."جانويلار))عندعهـدناهاار?علىالطريفهوالمتعرجنالممتلينرجن

امف،لاطبقا!بنوعيخلق"ديالالنانرغبة!لىيدلىماوهذا

هلأزهتاحلهمأفرصةاوالاحة((الاستلمجا!اجلمنتحر،ضهه!))و

الحرية.نطإ!!يوآرالهمءطا،:هموانبات.مبلالمسهعلى

فان،الالتزاممسرحدلثنورالعماليارررحكاناذاالهعلى

يصمريموادديللطلبةءالوكلالملانحادلم،بعادانالذيا!جامعكيالمسرح

كانلانه،احركهالهفهامتداداكان)؟691-6391)سهنةمناكثر

له!ووداتواعجم!ورخاقواءىايه!رادنثاليفالىا"ضاحرءجم!

بدايةالمغرب!كه!!.ءل)مد"لمياءممرص،كاندالدوبذلك.اجامهفىاحارج

ءنالح!م،اررمتبد-ناطماعلعريمماالتبماطلالعيهااكوريهالأ!كارانطلاق

قانلذا.عموماالاض*انوهشاكللارر*وبهـ،كلعلىالاةءواءوللعي

4!ي!اع.تطويالنيأك!سبفىربوال!طاعالأ!ف"دا.دو.ر"امرخها

بعيداصصدىتركتبرختبىرتولد((كارارالامبرلظدو))مسرحية

توميفاىاا)قاولتااحدىرمددكعافياآلامر،المت!رجيننفوس

النطيرمنفطءنجاحا-رالاصهذاص،د!أنبعدالجامعيالمسرحعرض

.-)01)الخالدةجول."أله،ءبهامراضيادنابهض!يا

والص!دمارالازدا!ا.ز!وجديدةانطلافة

افنيوالضجاربأا!ربيالممرححقفهااكولاطفرةاهذهدمد

المسرح"و((المعرجماالمسرحقرفلآ))و،1اهـواةافرقب!ضء،شتها

كانتعن-هةوان!كالى،تهزاتالمسرحيةحركتناعروت،((العهالي

الاخر،البعضعلىبعضهاولالبالجهإعاتبعضتناممشفيزرجلى

منوا)رياضةاشبيبةاوزارةقمكنوعدملتثبلامدرسةاغلا!وفي

ةابطادشا!تعاطالى))بإلممثلإنحدا"هاؤرةخهاعلىالابؤ!اء!حمل

.)اًانهارظدلالشوارع!يوافننقل

ادتالتياولديةوا(فا/هاتالاحداثءـذهمنبالرغمانهبهد

عر!بل،/أبداتنقطعلمالمسرحيةالعروضفان،افت!اكلعملقةالى

نتاص-اتخلالهاقدمتدائبةحركة6591حدودالىالمسرحيبةلاريخنا

((،وثفافةفئون))مج!لة،مفروجمط5"رحلمصببلفي(!)

.21صعا

((،الاهداف))جربدة-الجما!يالمسرحعرضفتوده-ابة

.(691ابريل!ا-8ع
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،والمفبوت،9فبل-و!وا،وو!اء،لموببيرالنبيلكريكا،عديدة

الاخبر،لفه.لوا،أودبربوالملك،ديصرليوسويو،واليانصيب

ءخارلي--ص!افون"وقىب"التكما،تالمري"نذاكغبرالى،ساونومه

تحتاثمرا!آوالخاصمهمباسهذلكبعدؤدموهانم،ساباقيلمحاموااو

والرياضة.اشبهيةاوزارةاوكالاذاعةخاصةهيأة

و!ادتاخرىهـ-واهبظهرتأنالهروضهذهلتبماحوكان

فيحةجماهيريجلمبشعبيافناالمصرحمنج!لمتجديدةدعامات

ب!دجديدةبانفاسوتطعبمهلطويرهاىااثابمناعلامهويصهمى

كان91(إسنة!فكط.المذا!بوا:ظريماتاةنكثبرااستوعبواأن.

دي"المخازنواديواؤمقي((مصرحيةقدمفد"الصديقبمالطيب))

الذيوالاخراجالننظيمميجبارةجهوداكلفتهاسعءعراضهـ4فرجةشكل

كانامرضاانعلمنااذاخمهوصا،افخامةوااروعةامنت،ىفيكان

والموسبنهنثلينالمهمن005بمنتحاركهالطاقالهـواءفيقدمقد

.والجئهود

لهء-اعداكانالمناسبةهذهفبملقيهالذيا؟جاحالمحانوهكذا

كيفاو4اءدي))"مصريبا!يباسوذلكاللامعقولجانبامتحامعلى

امتداداكانتالمحاوا-ةهـلذهانوالواقع.ليونسكو()ءئهنتخلص

خلالمندكهتبص.مويللفرركطااءه،وراعر!تلتياالاواىللتجربة

اء"ديقي)ا))ادىازت-امنىانجمماا((جودوازنظار2في))مصرحية

والازهانية.اورء،سيةودلالانهاالفكرقيبشتط

ابلدياللمسرح"ديرا((اصديفبما((يص:جتم6591سئوتحل

علبف-،طاع-تكاجبنهإةعلىأيرامبضء4نمضوام.البيضاءبالدار

((الطلبةد!لطان))ء-شحية!و4!لمصةفاجاولكاناخنراؤ-قىبرفرفة

بل،احداهذاعنداء.ديقبمايةفو)م!.الكنفاويال!عهدلهبد

ال.*نبصاتبرشهت\)ءا!لالاخراجوطرقالدراءكبما(النحتيتع!سار

طناعع"نتواوقارضببةمهطب،تمناساسااصولهاتس!نمدال!ما

ث"يفةمرصاتيقدم!ته4"سبررافيوكان.اخاصاو*!اجهالمجتمع

،العاجاللإبلاءهـد((4الاضهجفطالب))4ءهممرحب4سةكل!ي

ذوو!((ا:حاسامديه"))و،اس!ءبىالمحمد((احدوالمفرب))و

اكبهزاا)مرببملفرباءصهارحعرؤءهااليكمارالعروةءلمىز؟دة،الكانب

لممبسديدإوان))و((الطر،قهـ-كبما))هماهاءنجنء-س*-كأيئفبما

قصةعلىاهـربعامن511ءدر!بممكننناالانين((المردوبالرحضعبد

لا-.الندعوالاخراجالاصلليفاث

4عرفابضكاراكبركانا!ديقيا((مجعوب))انالقولولىءممن

الموضه-وعطرافةجازباىاتتوجزصببةالمصدانذلك،اأفربيالمسرح

التبم4الفنهبئليمادها-ا!ربربر،لات"ض،وويربئحديعو!الذي-

واهـصالمفرباىاأنطارهيوجهيهدلمالهءديقي!بمااانبصراحة4وكد

ءصرحا*"!اخرجلبصتوفى"آرضفي:شأخذبل،المعرومةتق!ياته

((.البصهاط))و((اءلمقةا))فيبعضءجاليهلمسظأنذ،سهقشعبها

قيسنرونالهرضردا!قىمبلكازواالمسرحيةشخوصدانهناومن

!ماالتيالهرضمئصةفبمءكانهءئهمكلأخذوقدالمفرجينقدوم

-اتالتبمالفصهكسنالررحبةفسحةأورتوانما،الئوفةال!تص:ةتعد

ففدحقهقةذايعد)ـماص،ياراانوحبث.اغررجمبةاادناافينجدها

ويفهرونورمونوإدخهونا-ديثاأطرافيتءاذبونلهنتلوناكان

و-ح!برههـماانت!صبوا"المهبا))اش!ارةأءط!بتاذاحتى،ملابصهم

الرزءسي."خصالنص-ولوطاؤواحقةشكل

يه"بةبةثسيريدكالذيانى!اممرحاءف!وماىاالصدءبقبىروقيتلك

يفعل)ماؤانه،التعببر"نالاونهرزاعازققداثاباهذاكانواذا

لبقطفييصوغهاوبهسيطمةحركةكليرهقلنكانوانما،اتجماطاذاك

ابى--وو.لهفرجواالعارفالمةولرجرولمستوىؤينيكوحديثدرامي

!وءقىءجرد))41بالنسصبة،لمجدلمالتار.لخلمادةاالتحامهقنا!طوبالتا

وتافقبسكودراكل.ء!ا.لعكسواجتماعيةلص.يالسيةحقيقةبل،خلفية

ء.((بأكملهشمبوءصبرمعيئةؤبزرة

عاىالمغر،يلصرحاعردهااقياالانطلافةانبالملاحطةوالحدير

أفيرى؟ايحإ،أ"حر65!اسنةمنذتصاحبهاكانت((الصديقي))يد

((اتفضو!ببىطت))اقت:ساذيا((اعلجاالطببأصمد((يدعلىقامت

افئس،ناأخرجها()لو؟نابئ،ة((غنائيمةورسحبةوالفجرمواعن

سهنةبدللأوزتحتىالحدثهذادويسدىأنوما.بهناركفريد

ا)ذينالممثلينسالرحظيرتهااىا"اسءرح*تالتبم((المعمورةفرقة))

المفروةة.بطاك،م!طالواا(فربيواسةالمسرحؤردةءناوطانفهقدكانوا

كث!بىرةبئفربالمغاربةواورةمع،والتذاريبالاعمالتوالتحينذاًك

"ولسحي!-صةاو!اكاناساءهبئاوالابتلأاراتا"سرحيةالاتجاهاتمن

اصمداعدءواخراجايبصريمحمدتأليفمن)أربعةأعطاناالشرع))

-325الااا9((للهطالو((ئم((هملت))بقيورسهابعدو،ين!يهد

حياتاورسعلىيادةز((عطيل(("صرحيةخبراًأو((اضتافاحلبب))و

كلهاالاءمالهذه.المفربيللتاةحزيونالفرمةورمتهااتكماااالعديدة

اىاتطاء،مومدىالمغاربةالفنانببن"وهنةعنصاددةبصورةكشفت

الحديثة.الدراماؤهونواتيعابالتجديد

ؤ-يهتقد"،يصن+بىأصكاحالمغرببىالمسرحاناقولايرمكنناوعليه

واعط،ح!صاانواعهليتطويريهـ"ةونعليهاساهروناأخذأنبعدطري!فه

حركتنىساكانتؤاذالذا.ائاسااذواقمعي!تناسمباذيااقالبا

راجعذلكؤ،نالاخيرةالاردعا--:واتافيكثيرانشطتورفىالمصرص

دبرنببه،اصمداوءبد،امههـيقيااءثالاكه،راافئانهنامج!وءقىاىا

؟اكلهقىتفهض))عديدةبنتاجاتمسرحناأعدالذياعلجابالطبواحمد

!ه8-صءما((الملهزمةوالمفارقاتام!بزهاوالاحداتالجذا.قىاتنتريرقى

واست!ه،لالما"-كأالاشم،راست!لاليحصهنبارء،و"متبسامزنلدراكازبا

3-.الطويلةوالمنلوجاتالساخرةالاسايىب

اهمالب"ببمورةالمهفرفةفيلمتندعحدثللاسفويا4ازالا

ءؤسسةنطاقفيأيكارالابؤرصتوففتدحيثالمسرح)ثؤونالحولةا

عاىالاامننصالمسرحيعدفام،افربيةااواهباالمعتنصنوطسة

ف!مااانهيبد."مروفةنتاجاتمنالصديقيلطيباتقديمهيعيدما

((اله"ور"راقئاعاورسع))بت!سيهىالثنقافف!وزارةقامتالاخ!برةالايام

،ءوغولعسراملجااوتبصههاأنبهد"المعطف))مسرجةقدمالذي

)(اسلاحفا))و،ؤرانكهرورلار((القئ!بلة))مسرحيئايضاقدمثم

احلو.لنبيل

سءاتؤط.وررقأندت،41المسرحاءركةافمانذلكعداوفيما

ارب،لعن((وغهدورقدور((المحتبسالذياله،ديئياوبرودلولاعميق

ا:!دوياالقادرعبدوجودوكذا،((ازوفيا))هت!لمبذاخربر،1ثم

11،امة.ا)ضتاجاتبرمضلاحرحبنمنيقدمالذي

***

لفربا4ءرؤالذيالممهرصكما(الئنفاطعنقصيبرةلمحةفهذهوبمد

دونظورهوء-دىبأء*ولهالضمريرفارتأيتوقد،ئشاتهظروفووز

نااح!-قةوا.الاص-اكبماا)ئصلانعدامنناجاتهبعضلتحلبمحاولة

اكبيسر،ااثخيصياالمسرحمنالنوعهذاعلىفق!فيوقرلاالمغرب
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ويىعىالاط!فالالىيوجهالذي)الكراكيز)الصغيرالمسرحهنالهبل

"--دانافييدةع!مكالىبلدينااصبحتانهوبما.ت!ثقيفو!الى

اصاأنطارهمالادباءيوجهأنالمفروضمنكانققدادرامياالتعببر

اثهبس!ابامن،جهوعةعاىايىومنتوفرجعلمناءماادرامهيةاالكتابة

ا"ريبقاوحسنالخياريكعلالالشعريةالمسرحيةاماكتوااف*نا

أساليباصحابواورثا)تيالنثريةالمسرحيةأو،اصقلياوعاي

ارة"!فيتطويرهاعلىعملواثم،الاطلاعطريقءنالمسرحاعلام

حهاةوأءمق،الانسه،نيالوجودونعرية،الحياتياوا!ءاعنللتعبير

الى"ميحي،اقادراوعهد،بوءلموابراهيممحمدهؤلاءومن.الادراد

حميتنىوبنسا(م،برادةومعمهد،الحبيبام!لملاماعبدومعمد

وغيرهم.

-اتترقبتقليدحياتهبداوراروصكبماافاكأكانفاذاواخيرا

،4ا!ربر-اووالادذنب،ساترجمةاالىذلكبعدانهقلثم،العربي

اصبحضااذا،صالةءرحلةوادرالهاتحصئناالىسبباكانذلكفان

اننضتبرويكفي.صرفمغربيوك!جعد/دةمحاولاتعلىنتوفراليوم

والعالثرالاخهبىةا"واةاء!رجاناتعرقتهماالى-ذلكعلىالمدلالة-

وسم-والحادثبلاغةنهظمدطلاد*صقىابتكاراتمنالخصوهرعلىمنها

اعجابنالتالتبم((يتمرنونالاكهاش))مه!رحيةاىاوكذا،افكرةا

صيفوكيمابا)برزائرالمنعهض-!دالاولالامريقيا(،رحبانؤكبماأالجميع

!!هح!

ألمحصلرأ،للى!فىإصدرص-(يثاعنأ صص،

للتال!والضبر

5856:ب.هر-2(8775:تفها-نلبنا-توبهر

اتنربراصيااحمدللدكضور:الؤآناخلاق-

و!-د،المسلمونبهايتحلىانيجباككعالاخلاقفييبحث

الوبرجروالافكارفياوضوحواالجحثفيبالدقةالكت،باتاز

الشرباصياح!دللدثنور:مراع-

الذياًلحق..والباطلالحقبيناةلإالاصولتدورمسرص.قي

.شيءكلوظنوهاوءرةههاادنياابالحياةكهوا"مم!

الخلإبمحمداذللاستا:يرقالطر-

رجالبهيقوم،طالعنبف،لالنضصولاصداثهاتدورمرحية

اوطن.افدىالارواحورمدإموالتضحيه"امداءاإقءر..اورتفوا

للاس!ناذ:التحرربةاوطئبمةا3ةال!رف!مةة!

ية،اتحررااوطنيةاالعركةاسهس!يضعوملسفكه!اوصئيأبد،واكتاب

وبروزالعلمهكأالاشتراكيةزاتمرنكاهمعنغارودي"!وجبوخروج

افاللمثورةوالطبقيالقوميالمحتوىرين،طالملأرإالمبدئيالاطإر

!يي

زآء---لاىايسعونأخذواالمغاربةاناليهالاء.ارةنجدرو"ءا

حراز((ول))كمسرحيةمنيئارداعاتمنرأيناهماخلالمنوذ)ك!مأءمول

خشبابعاىالسنةهـذهبىايقيدي"الصديقي))درمةمدمتهااكي

اوسم"ا((و(مسرحية،الحزافرفيوكذاالمغربيةالمسارحبعض

ثخصت!،تاككااعلجابالطهلاصمد((الس!عد))و،احلوفي-ل

!.،نيالنيمهرحعلىا)سوريةامرقااحدى

هـصبطالدراء."الانواعكلجربواالمغلربةهانوباخهةمار

اف!صريواوالاسنهراًضبماء4!مااااواريخيوالىاكلاسيكبماالمرحذلك

بعيدايزاللاالجمهـورانعاى...اخاانهوةو"سرحاتجريبيوا

نته!-صةالفهكه!ا94ذوات!خلفظ-دنةالمسالضعابيربعضاستيء،بعن

ا!؟وميةالرا!لموديالبنالمسؤوابرب"و"ندانوعليما،الجهلات!كإ

.يضع-صواوأنماتوالطلا(كاسبهذهكلالاعتباربعينيأخذواأن

مح!ةصاامكانب،لم"خديدوتنظبمهاؤء"دامحرحبةا،لحركتتخططا

ورهضلاءالا؟رو/كو،بئ،والتجوءزاتالماه-ةالاعتماداتمشاكلنتجاوز

اماور-الطبريقونمهد،الخصوهرعلىالمتفرجبنواعدادالمسارح

واكثره---،الفنونأسهمىيعه-رالذيافنيااءقيلاهذامياعاملينا

.المجت!اتبرأقرادوءللاؤةا!االتص

11"هكبصسنالمفرب

!!ى!!!حي

.أ-جمإا

لث!تئروا،

ليحيترالعا!ءوبرث-كلعرضههتقلادخهاخاقلكلالمؤاف.

وقورضه.!اوب

نازربايتبعهالذيوالباطل،عنهويدا!عونالمسلمونرلمه،-ك

ةوالقىطريق..اجهاالموصلمةبالطر.إقورضوابحقهم-وا

دشر"ب

ا*د!-"كهءناوالشيوعييندهنالسورههناقومامن،ميينالتحروتى

وي!!د،واضحاايإمثا((الدينياهكرانقد))فيالع!مبرلملالتق
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