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داواجباراعد-وآهميتهاخهـاولاردلاالتهـا:الاصالة-3

.البصري

.لونم!.من،إكبالمزامحمد-وا)نمه"حاإ"الاص-(

العرمواص،قيءن9ىشدإتةاالهربيةأثق!اؤ"اموقف-5

."حوهـا)نئر!اويعفتالدكنور-ا!يئيااجانبا

الدقى--،-ادةربيارررحف-حيماوا)نءدلميىاةالاصلا-6

اراممبما.اأى2

ةائم-،الحدرتأز.رب!اءشمهرفيواكجديدالاصالة-7

.لبنان-الدينسعد

الدبخؤ-وا)تجد،إدالاء"إ)قىبينالمعامرالهربدالثهحر-8

هيكل.احمد

**كد

-ات!فءيربازخؤ!"تهزرالاعحىدولءمئروعجلنباى.وا

إؤؤمراعملءا.!ايىوراتياالثلاتةالم!،وه،ت؟حدداءولادلهلمراء:جةا

.اء،!ر!امة،وم،افتقماؤكأ"!وم،والتجديدالاصالةمفهوم

-الم!ت:)51?ى-،آنببناءكهلدةءلصرد،41الاص"ة،ومؤورى

ء-"آو4بة-ةؤشديعملء)ىينصبالذي،يمهبأتا،لفرديا

اةهيىا))ةالجانبهذامن،لاصالةدهراًد..حدةعلىؤرداد!ب

ت!-51ا!ت،كتم.((اامولذاكمجالفيجديدواضافةوالتفرد

ااء"نراثؤلمو--ز.الا!يارقىوف!هـ!حبن،اءارإروجم!ااو،ا)ءماعكبما

ء،اءاوكابه!ااكهيزةوشخ!.جتو،،ا!قاتامنطمةاوالاءم!

التراذاكءنأ)ءصورءرعلىمراروالاسنلقبقاءاقارلمةااجوانبوا

اطابع.ااوالشخىءطب"وهذه

به*ضاه-سالمثقما!قىانأهملىادانريقولالثقافةتح!يدوؤي

وازم،هـسهلموكهـ-وتراثلأوعقائدهاالامة.قايىد"ةنتفءملاواسعا

وثع:مةواداتية!شكنلبةمناختامةاوفنونهـاافكريةاواتجاهاتها

والفف51،"-ةاالمةلمهـ-مؤيانحمرفدالموتهربحثكانوان..الخ

ىهمنؤق!والمسنرحااش!رسوىالبحوثتت،ولاملتم.القولية

برافييوصهةبان/هـكنالمسرحاناهملادا-لىمعسلمصااذا)امنونا

ارو-ااو4طروايولاللقه.ةالنحوثهذهتهرضولم،(ووهكبمافن

-ااةىااخرج!ال!ركةولا،الىةراصيماوارصل!تاادباوالادبي

اصلا.اأعملدليلبذكرها

لن!8ا)):بهآاورصوداانلدلهلاصدد((امرةالمع))ء!ومفيو

وفت!ن!صتىلملاديالمهءتنرافنال!عاقيرنااواخرمنذالحديرنةالادببقى

."ال!صاضر

ؤأسه-عادما3ا):دوةاو)المؤتمراهدافالداجلويحدد

:)ا(باحعون

التىاا)*ردجةاثقاؤقىافيا:،ؤجمةاءن-ا)،خاصرا!كتذ!ف))برأنها

روص،-في"تميزةةأ"-اىاينتمي4اقخلاا"،"نالعربىيرحس

((.لهامابههاوطا

وبرا)ءديرثاأ*ءسبرتف"رةالاء*ولثه5اةقيإءادرال!هقى":ثم

7أوءثخلاتؤضاياالافا?نا!فخاقهثطبهضهـلىه،!اعرءنتم!ا

وطرلمنشو"ضارو"!اا،1اشكافياءربريةااثذقافةواالعرببمالادبعلى
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."عنهاالتعبيرؤيلموبهاواسللحياةادراكها

ا-لاءسةامواطنزة:-بئآنإمكنالدرالصةتلكحلالمن)):ثم

بمعفصالاصالةؤهمعنأحيانااظتحاالزللوءوافىاللقاءهذافي

الثقاؤةاصولنبذبمع!ىالتجديسؤإص،ناواحي،الفسيرمعلىالجمود

منصربدنبطبهععهتثنمهـماجديدل3واحتضانتامانبذاالعربي!ة

((.والاندفاعالاسراؤط

***
التيالثمانيةا:-وثانقشمانيمكنصا،ا)ثكليةالناء-فمن

:ءنسويينبرقصمينالىالمؤتمرالىقدت

ن!إبةلةكروااتظريةاا)ئواحيات.:اواتياابىحوثاولاهصأك

إنمماااضحديداتااأىا.ض!فانت!حاو)3،والتجديدالاصالةءوضوع

"خظةطاوتيلوراوعمقاناوجدإدةدات"حد((اءملادليل))قدمها

ا)تك!الب!وثوهي.((التءديداتزاث"ع(مرإحاعلاندونولكن)

والاستاذ"حمودذجيبزبراسكتورواءيىدش!كريلدكتوراكلمنؤدمها

"ءم---دءةتنةورادوا"زاأ!بماومحمدلبحريآدآودالجبارعبد

.ي9ثمرقاوا

وؤالزةاراءياعليتورالد3ؤدهـصااكنيابحوثا،؟نانياوهناك

اة-!االاص!ثكاةا"مأووتنماول،!كلاح!د9دك!ورواالدينسهد

وأءتهـ!،!هرألنتفيالمشكلةآلاخيرانخاولو،االمسرحفيوالت!دب

.وا!نجدإد،لةالاص:المقولتنمنللألالخاصؤهمهعلى"نهمكل

***
رستإلممرط3ار،ىاملياقياالتطبطدقىا:حوثااناةولاعنغتبط

.4ابآهدفتآلذي؟أفرضزفيانوحدهازرمتطيعلنوللشعر

تجم!هاركونانيهكنمثلاالراءبعليالدكتورقدء4الذيفالبرث

ؤ---يا-،1اوصلالتيوالنظزبما!كارهمنجدااعريضةاالمخطوط

و!ه-لم:،رةالاصالت!لاثالسنواتافيأصدر!ماكاملينكتابين

ؤص-صون((ثم68!اعآم((المصرياًإممرحؤ!االمرتجلةاكوهـدياا))

مو!.7191عام)الرإحانينجصبى5االطلخيالمنالكوميديا

تشببرآتطاتة"هبلاتبعض!وىب!نتهاةىاراجمطاالدكتوريضف

افنآريخءقىوا)ءصإرب،وءصرسورإ،فيالمعاصرةالتجارببعضالى

برةنونالقديمةاعربصبئاالنتمثيليةالفئونعلاقةنثبتالتيالمعراقفي

نركيزانالواضحمنوكان.المأضيالقرنفياحديثالمربياالمسرج

الىلملافةعلمىلل،دليللكافيةآالفرصةللهمؤلف.شحلموقصرهالبحث

ءسحوبءيئالمفرب*أض!لبتارومعرحبن-"ؤكد!!ت!ا-احتملةا

اولض؟.القرنواوانلءنترالثاءنلقرنااواخرؤيالممريالمحب!ين

سمي!ت-"صحتان-ادينالمم!دؤائزةقد"تهالذيوالبث

سماهيينلمتنتابالتيا)*ءمبببةاةللحآكأبةوذجاًلايرصلحلاسبالصحمث

الحديرثاً&ربيالسعرعاىالهجوميرروررونحصنجماالمطمابببنغير

اناؤشصلآاعنت!!طانيرمكنخيفةالس"تالاتهامانيتخبلونوحينمل

التارإفي.لةطوراحركةقيقفاوالحرة

تلخءصلمإكونانيرمكلنهيكلاحمدالدكتورقدمهذي51ابحثوا

الاس"،ب"الىيفتقرالعربيلتنصعراز،ريخؤ!مدرسيلكتابسريعا

وطبقاتا)نتصعروصئاتوتصنصءطالاجتماعياالتحليلاىواالتاريخصكأ

!"اكثرال!رببهي!نمالذيامناهذافيا)ت!غبرووعوا"لاثعراًء

.غيرءفنبايا!تما"هم

لبعفرلابعهمهـ؟عندالوؤوؤطينبغيماهيالنكلريةالبحوث

اكظه!ةباسمته.دروانهاخاصة،هامةودلا(ةخطورةمنافكارها

والتربية.والعلومللعقاؤةلمربر.4ا

خسولمنالعربجمرإثقافياالعملآهميةالىابصيرانظوأريد

ال!قيقي!!أالسي(سيةالق.مةفيدأي:،كانؤأيا.الىظمةهذهءثل

-واإس،العربياثعباحصاةفيالعربيةالدولجاء4"تمثل"اتكبا

لاارر-اش"قهلمتهاالنكلمسةووهمنهتستمدالذيالمصدركان

نأثكفليس،ال!؟ل!كيف،"،أبألاطرىأواسيئسيةأ((فوتهأ"

اس!-دامالمنطمة-تطيعواي!مهانإجباًوسلمشتطيعونالعبربالمثقفتن

من.!وقلآ؟تقواانءلييهـمؤعلصةتن.تركةكأرضللثقاؤةالعربمة

ءاىنمليانيرهكناالتي!!مه-4وفهريةبإشبةاوف،ءاانالمؤكد

ب-اسءالم!اًلمجالفيئرر-الاخرىحياننا?(لاتفيءواؤ!هاالمنظهة

اطلوباالنضاليالفكرياءملاانايض"،اؤكدامنولكن-المباشر

ايضامط!با(سور-،هذامف-مونوتغييرادكلمةدور.لقويةآجلمن

وءجالنصتركعربركيمنبراىاااعربصةا!ثطؤقىهـظمةتحويلاجلمن

هـ-!طمختلفة((حية))لياراتبينالتفاعلمننوعفيهيتمانيمكن

هدفئافليس-المءيخاراتهـزره؟وءهباجلمنلا،فةا.ظااتناص

شلأفح4ا)مرصتحقيقاحلمنوانما-ادثقاوياطقزاءنالمزيدهو

.فالفكريالقوىأشاويمنص!يجوفيوالفكوياثقافيا

/***

ةاظر!!1ا):حوثاهذها!.،رضاىاا-ء:قاه*،أزويوامست

نايو!فياقراءامناحدآوانخ!ء"4،د؟تئاقش!ةمنهالبعضاو

صار((ا،دابا))فراعفراهاقاذا.)1)!انت،ئايقرألم7!امبرا

مادة-وءوش-صوعآلىموضوعاتهـ،نتحولوان،تتحولانالموكنمن

؟ء،رات"ن()الآداب))كتابؤيهايرنتتركاندرحو،ثعوسصمةكافشة

إوفوعاتاهذهنرويلفرورةعلىا)!كيدهنااصاولوأنا.مخةلؤكأ

نبيبن:)الاداب((فيالمفتوحةللمنانصةءادةالى

هـ-نمن3.افلباالمؤيهراوالندوةوعموءخطورة:أواهما

!!يةالثهجذورهءنابححتاءشكلةيرواجه)مال.ربوالمثقفينينالمفكز

ء-نبهآمنفيمايقيفإهنزلم":اوهن؟(والقوءيةاشخصيةا)

وقولانيرودماءتاومن؟ا&"ابقيةالخمسا)ممثواتخلالفيجنور

هـ-!لمىقدرزناوحول((ا.نااصا((حولاكثيرايسمعوانالكثير

احقي-قوضرورةللاص،لةلامفادمتحديدضرورةوحول((التجديرد))

ا)ثجديد؟

هـساز،المندوةآواؤفمرا"وضوعخطورةعلىاله:"ماو!لافي

المؤتهحمانمأ3،احد4بريتهـءراندونجرىقد،لهااو41الاعداد

اتحضبرية،االلجنةاجتمعتاًنبعدادحوثوفدءت،عقدؤدنفسه

ذلمتدلثلتت!ببآاندونالضوصهـ،تاوصدرتا&حموثهذهونوهـت

وسىاللمنوسيلةبرأيرةالعربالمثقفينجما!رالىاوصولافرصة

غيى،4دوافياقولولا)آخرب3و3فيتعملا!ظمةو!ن،اكض

اكافنتوكأن،(ن!و")مليماتعر!لمعربب!ةغيردواكألان،عربية

وزن!ل!اعربوءمكروناساتذةقدء،1االتيوالب!وث،تجريالتي

اجط!ا)افيااواضهـقاالاكاديمياًلجاميالمجللفي)وتاثيرهم

ا)ص!قاقيخصلاذلككل!ن)بار،نجعيةاومه(شرةاواسعااجماهيريا

ااهصمامنكبيراجانبازثغلااتطا3لوانصا4العربيوالعقلإةاعربيةا

جماهيعلىوا!"عاتآثيرامارسوستتمارسكطوالت،احرباالمثقفين

مطأالمؤ((اوراق))انالطنغالب.مختمافةاقطاردبىغفيرةعربية

ؤرض.بئنطاقءلئءوزعكتصبفيتنشرسوؤطوتوصيا!4ورحوثه

إوظفي!-اكصارمكاتباىالمأ؟فبماالتيالافيقةا!ضاءالاغلفةتلك

لاذالمههلىللألفييلقونهاقلما)-كرتيرونويفتحها،والصهـحةببين

طازالاالذيا)كلامصورةفيولانها،مستمان!ةقراءةالىتحتاجلانها

هـ-ايئتظرصفقةولاا)نظرتلفتضجةولاء-بىخبرؤلملأ،وراءه

ربع.ورائها

111ينظران5كن((.،ءالاح))آة،هـبالمثقةجمينبيدأمنمنولكن

م-من؟ت"الميالنكلةهذهكلل((تجدده))و،)أصالته))مو!وع

فاءبراذنننترهاحقعلى((ا!داب))حصلتوقد(1)

المنطمة.من
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الماركأ"!ه!-نجاروديروجيهمملهأت(الاؤلىعاى)نظرهتلفتلألمبمععا

مادإت-"عاى-اؤرازا)"ربيافلأ-هبم.اامزاثاقدرةعن-الفرذس!

ا!راهةووراديئ"،خطدونالينوظراىااورتادااءأصةاانارير--بئا

اؤكاربعضتخالجهلم"ض،"ن؟رشدالينؤكراىاضادااستاخاصةا

:كأدظوءؤافؤرنسصافيأأهـارسفربرس11كر811)العروياللهعبد

برساروديتكونءكله"تاناووءه،لصول(ا،حاصرةاءرب.بئاالايديولوص.بئ)

ننفرح!عناأخربا51/برءت،"كأفي(()فوبه))ءناخرىاقي!حاو

؟!زه)!ءناومن؟زه!"أد!رب"نء-"صمارطبهيونذواقنلالى

اء،ري!خهبئوا:ةالاوراسهالفكبربر"وت!بادلالمواقف.لغهيرعهاية)الاقلعلى)

و"ككرفي-،ا!صابلإناا-ب-بئامن"الاساتذة))حيحاةابرضاصتاقيا

اىااواضصةالرإاتآءاهـ!ةاىااا:طقيجةاهـبئ4الموضمن1،تواينا،الكبار

وا،مههـ*ةوضهبلأ،تبه?طل!ءصاغةواه!ءناوبرود،"امنمزيج

افررءف!ةافيثوؤينصكأكاثوا.كبةاىاذهط-"ء،ردص"منلبنالمتحو

لمصم8ااتفيتلفيقبلأانتقادبةوززعةا-.،لص"افيبورجوازإةولب!برالية

ءتمرد)ناىاساميه-ناو!ييناقلهمحاؤظينمننصحوا41او،امنوا

3-جمنمتمراىألقا-ب،ءن!ءلمه-.بئمنمت!حوابزناو،خ"يءل31رافضين

ا!"ةظهـروهلماقرننصفطوالكلهت!ورقاخفاعيرديىون"ظرفين

ص--حاديالا!وا)داؤءوالمركبوزقصف!،،أمضيةاولاتمةمنحد؟ث"

ؤرويديينؤ--ىأدوغهآطبقيبنماركم!يينمناو،الدازمهاثورةوا

عئسدتوقفدون..اًتخ..اًأخ..نفهمبهبئء،رهـ-هـناووردي!ن

تسونيصا!،مالفروضاو-ا."اايسهوناء!انفسها"اأطاهوة))

نحنهباالصك!اكلهرةاهذه،اجلإبدةاوبصكتس:ا"!مل!م!بأءمو-البها

بص-ف-لآ511-4يشار((ءالب))اكااالمنهجيالت-ريرديحو!،،اقيوا

دائما!المخاطب

**،
وقؤمص!الاخبرةالتعجبءلأمةء:!ازوؤفلماناني!أخح

في()ا!داب"قراءزءلملاثيتاركأيآمبحوث"نآوشةالىأندؤع

به:ضس-صامنمن:اخبر*"ؤالفيت!،ؤلاإنياصتزلاكوات.قراًءتلا

وبرفلاسفة،:ا!هـجم!والهوالا"وياًلجاهاكمااامعهعرباعلاقتهفيدفكول!

ور"نصئا"وصلوءورخي،الاندامسوثءصراء،و"تكلهيه!بفداد

از،والاهـووابىصر!الخلإبمثوارو،وؤاسالقهروانوؤقهـاء،والقاهـرة

ايونس،ذابفلملاسفةهووعلاؤ"4كلههذاءلملاقةفي،بئكر)مبيننامنومن

أنتبصهو"!اخربافيا:ورجوازيئااضورةاوإرا)ت"ووعمرالقديمة

والاشراكية؟الاستعمارعصر

متفرجذات!رام،جوهرهازجم!ا؟ةفيرلاثابر!ةذاتلناأ.لكون

كعلا!أعينادماةنالاصءلملأقه:الكونوهل،الباطنفيثاقي"اظاهرامي

؟احضمارا!ءلاؤتشازكونوهل،ا"4برزوجالةتىكعلا!ةامبئبيهالابن"

احؤهـورأاناام،ا:،ض؟ابعض،1المحضائيةالسواءأجرامكهلملادةالاخرى

كا"؟ذانعنيخعلفش*لميء

تكةء:لا.كل"،ك!ء،(:،اىاا!نيروجهانسؤالان؟ولمأذا؟نحنءن

المتح-زبسزاً!واءتقنعئ(وايست،عنهاالاجابةالعآفيةالعبارات

ابئ-ة،/تطادقدابمناكثرالفهريةالابرة:قى!ءابي!!بوناتينا

أص-دبئنمعرؤتنارغمهذا،ونصثصه9-:،5اذياالواقعمع

لنفسه!الاقلعلى،انحيآزدونينظرانيستطيعلا

ختن!:ةصآ!افاهرةا

***

((يردوالتر!اًلاصالةولؤت!ر))حول

ؤسس(ق!يةالبلناصرالعتألمثاؤثف?نالىالمؤتمرذا5بر!دؤظ

ء-!زاءةأىآيئةه!انهخلاا!ااعوبركطاإحهرك2ا!االهربر-بئ4اكقاؤ

افهو!اواوبردانيةاالوثالجمنهطاكوان.مالولوطابعهاروصهـافي

ؤ!يهازالماانتيتراثهاونجوهوببعهىالثقاؤةهذهبتأريئديربالهمآ

ذاكبعديهد!؟ما،ءلآمبوجهتهحإوروحوأمكهره!تسعوره?دى

!ء،وبياناتحديثاأعصربحض،رةالاصولهذهالتمنآء.ةدرا!الى

عاىأثرتومث-ءلاتؤضايامناللقاءهذاص)قهوما،بص:هـماتفاعلءن

ادراكهـلموطريقةومضاءثهااهاألة"كافيلأاءربااثقاؤةواالعربيالادب

."ءنهاكةببرفيوأسلموبها،ةللحب

جاهصسةاـوني-دءتتأمؤإره!آته،مالى،لمدوطوووبايرءاذهذاكان

ا-ىا-والعلوموالثقاؤةللتربيةالعربيةالىظمة-اًلحربيمةالهول

،الماضسص)ألاولتمترين)اكتوبر11أىا4ءنالقاهرة!يعقده

.ات!ربوالمفكرينا!مباح!تينمنءهـد!ميهواشترك

الثقاؤ--قيوأجهز،1ا)عرء-سةالدولبرا"ءقىدفدمأنشثولا

"سةالمو!هذه.نشاطوكبماهاما.طورايعدوء-لملانو،القفيةهذه!الجة

تناوا،-امع"مدةا(كنطءبئالمشوراتفيجهودهالااورصهلكتطالماالتي

فيالحقيقيمةلنتاركةامنيعفيهاببهـوفراطباءنأجاالفكريةللقضايا

،الهـنيرةتتولاتهاوادتةا)ء-بمنت،كلهاربرءبئا)4الثقا!ءبئالحركة

سياسيامتاحةفرعىةاكبراهدارمم!ؤولهبئنفسهاوفتافيولمءهاها

الاذمباضحواجزالعرببالمثقةينجاوزلمةئقافهقيالمقاءاتودكر؟

الاقليمي.

الهوبيةالثقافةفياةءد"دوا،ءقىالاصحولء-قطعاحواراانكما

نبرتهءلمتقدمضتثءلآسبةينطوالآلامة!"معفييترددزآذما

الفيوالتفات6791ىمهزي!مةبحدوخاصة،الاخبرةالسطواتفيا

وثنجات،ا*،اماكه!9مكانهوعنتفسهءنالصحث"قهوراالعربي

حور--!خلالالمعآصرةاعربي!ةااثقاقةاا?رتاتباارؤةىلماالانتماء

الطسسشوأبارآكاباالمقيمةةالهبممنالمجتمموضجر،اونكسةصراح

ذاسككل..إتذةالاسلجييعا)شبابوادازقي،ارراخلافيالفرإصة

3تاحرا5ءاورمناس،سب،"حوراةجد!!والىاقىالاصاففه،بئ"نجهل

.الال!جاهاتجصبميسى!طبالعربب"ال!ثقافية

اطر-ؤعلىااك-تهآاوعلثرضولبر"دالماءؤكم4ضفس4يلقيوكمن

دس!اعمالجدولالعرببقىاجامعةااعدت،اقلمةطولىبحدسيرا

:موضوعاتقىتس"يتنآولالمؤ-نهرلهذا

ؤكهذاكل..)وجنودهبج،اوتايىوم&أفاقةلاق!الوا"و

ابحاذثمآنيةالااوفوعاتال!!ذهيتوؤرولم؟أ..ايامسبعة

للدكأ!ويدوالتجدللاصال"اعاماالمفهومعنمئها.ئلاثة،مقالاتاو

ءحمستاذالاسوياا:مرادداواجباراعبدالاسصت-اذوءهاديكر!

العه.مواجهةفيديرثةاحساالعربب"ااثعق!"عنواقنان،المزالي

ء-!وا!نطادا،اثص،ويعفنظادكهوروا"ءمودن!جب!بزكيلادلمإور

ؤسائزوالاستاذةه-كلاصمدلرصدكتورالحديثالعربيماث!عرا

ومحثرو،اراعياااحهدءلميالمدكأورالمسرحعنوواحد،الدين!مد

!إمؤنمرفيعفوا

الاعهس-(لجدولنقاط"ننقطةكلأههية!ك!نجلدلوا-:ا

هديئكلأاان-فةلاا،ؤ"مراليهانض،ىوعماساء!هوراعنبعيدا*نهو

غيسا!فيوخاصة،والمناقننص"الدراصةفيمن!اأيبحئالاجتماع

ءهومننقاطخمسعن-كاؤ!ارآيكانء،ما-المكتوبةالهراسةا

ثا،مناكثريط"ولانلل!وتهرخرؤلمم،ن!اطتسعيتضمناعمال

اخر.ولا-قت،":ءثكأالاواءا"دةكقصننبجةقاءللاالاموضوءاته

للهؤتاالمقد"ةاب!وثاببعة!لحقت-اتةصهليببىحث!ا"جطللا-

.)4تنعرض"ات،ولفي".طص"ركءزةقكونانعنمس!نتواهاؤهبط

--االاص"عنأمرلاهؤالمقد"هبئالقالبنأحدؤهنتلا.موضوعات

ؤ--(ئم!اذةالاسىءقالو!و((احديرثاالعربياشهوا!يوالضجدإد

.سفي/إقعبريروتفي،نيةاللىا-اءعياتاا-حاد"هـمثلةالدينسءد

باتجاهباحديثاالعربيارشمعركاقيت-،تتناوللمصهحات
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ؤ!"هماوخلاصة،الانجبراجناص!ه"ةينافبمالا-افجاهاتهاو-

امباقرةاعاىاإل!رر؟دتكرلسناو)):اتقا،متنئهنشبمرأي

؟الةةعلىزر،روانطاعمارهم/فيللىعرامارس!بنواا"إستطيينوا

اعربث،دهـافياوالفنيالمغويابالضراثولاررءكأبالعلهاعلملاوليدة

آبر-لملاتواالصحةطي9ليشترواالمزاحمهنهـجومإوجمون،ونثرهم

محنرد،لأاذاو،اجديدثحرااومنثوراشعرايسمونهااأخنولتبماا

تضاءفاااوبجلةاالمراهقةالىامارمةاارروةباوتعجخبيثةسهوما

ال!بببةاوطانهـ،اجلهنمجماهدةوقفتالتيال!ربببةامننناعهمدفي

الى*ءصيعلوناو"ودءنأ!ماعلىوبالاأشدالمجنةهؤلاءشمرفكان

ص!بوفيةءرامعنناجقىالنزءؤ"ـرزهباننشكولستا،حدؤدؤأوراء

الشج-ديد؟سهمالمكينئشرهفيامويياالتراثلهدماستعماريةاو

التنوال8الاهذهوان،لةالاصعنابمداكلبعيرةوهده،الحديت

ولا"لع!ىبغهبىكلطترصفسوىايسستجديدةانهااعصحابهايزعم

.،(معروفشعريقوام

ول!ن،بهـمالناث(نولااكضابةافبىا!يرقتهاوتلكرأيهاهذا

(إا)الىحثهندامثلتقدإبمعنشكدلامسؤولةالعربيةا)جاءعة

!صرءوالى-/كأالمكر،)ا&قضلمتئاولرريلإ(تا)ىيقنقدالذي-

ؤضابااهممنؤضءبئفعن،العربر.بئا.لادامناليهاتدعوندوةاو

اجامصقىاءلمىكانا!نلىا4الثانهاعالميهةاالحربمنذالعربيالادب

للم!تمر.تقديمهعنؤفلاثفخجااالخطابيالتناولهذامثلتقنلالا

ادالنقىمنواصدفيرالىكتنتثدالعربه"الجامعةانثفىولا

!!و)كأهم..المؤتمروعاتموةعنبحوثاعداداليهمتطلبوالاسالمقىة

أخر.تقصيرو!ذا..

واا(ؤتهراتتتا!أهمهىوالمناقنئماتوثاب!اكانتواذا

في"ويتث"لم!باجدلا41صوإكثرثقافياءوضوءأتتناولاإنيتالندول

فيك!ااءمبرةاواكوصبباتالبقبجةالنتالجتفضلمقدوجبث،القول

اؤ"هصاهذايىعامذ)ثفمان..والتجديدالاصالةموضوعبحث

:اعاءةاا(وردء(تدءضءنانطلاقايةالضاالهوصباتاتخاذمن

ثقافهت--،ن5ادإنجبمواالروصيبالجانبينيتعل!فةما:أولا((

الاهةهامثمج!عاىاالىظههنشاط/متدبأنالمؤتمرروص!يماالمعامرة

اء"اتمتلاكيالمهالاوهاممنبكثبرادينااخلاطيشيعبثاقرقيبا

الت!بيرفياى"اصهااحريةاالدإضيافكرانهطبمانإضبةكبكذاكبةبصلمة

ويجب.لمةالاصالدي!نيماالمبادىءحلاودفيذلكداممانفسهعن

الرو*بلأأياالنضعلىالتف"حمن"زبدعلىالدينيالفكرتشجيع

اممر.اوثقاؤةبتفقباسلموباالعرببمالمواطنتشغلالتيالكبرى

منبالاستفادةالمؤتهريوصي:العربيةباللغلاقي.لقفيما:ئانيا

المطفلالمبسطةالكتبئشرزيادةفيالحدفيؤاإضكئولوجياوسالل

اعراداو؟عدادهو"والاووضمامالعرليءلأاللعةمملمممستيوىورفعاعربيا

فيءميعالت!لمهم!يتما*ببااـو؟تاآنقداًنه4رالم!سيرىكذلك.كاءلا

تطهبمتمميمافرورةخاص"*يىمع،امربي*ابااللغةومجالا"4مراحله

اعربية.باالعلياالمعأهدواالجامعاتفيالعلموم

:ور-4ارسميواالنن!بمالفنيبالتراثيتعإقفيما:ثالثا

لمصا3بث!ماالمزاوجةطريقعنب!ماإةالعنامنبمزيدالمؤتهوبوصي

ا!-ىا:ثكيلهيةاافئونلاوالاءـضمامالموتمريوصكبماكذ)ك،ذلكأمكن

.الاداءوفنونالقولببةافثوناجانب

ف9دالموا؟لاهتماماؤتمرايوصي:والتابىبخيئهلقف!ما:راد*ا

اضاري!-خاوكتا.بئواضحةوابرازهاالمعاصرةشخصيتئاؤكيانىضركة

.المغرضونافسدهء،تصيعلممب"كتابةامربيا

تشجىجعمنومز.ل!دا،وتمرصبريو:افكرباماقيضفيما:خامسا

ا!مظافيرب4اًالعلطءا"مليم!والنطبي!بمااالنظرىالملمىللنشاط

اعرريالوطنافيا)مام-سهوواكبم،اهالمافيمااملسفيةاألالنجاهات

.ال"ضوياتأرؤىالى

--ييروء:الاجف،(ع-كأاماداتواد،اضقالص!ي!نهاوفيط:سادسا

امربيى-قىاخصيةالتن!تهيزاةكطاالمماثضر؟--ةجوانبهـ،ب،برازآوتمرا

.المعامرة

الاد؟حبأل!فالىخرؤيالمثقفهنبئث!ا!يئملقفيما:سابعا

ء!--(وقعلىالمحاؤظةبوجوبالمؤتهريوصبالفنبموالانتاجوالعاهكبماا

استعلأا!م.دونلمو)"والحىوالاداءوالانتاجالتايىف

لامثقفت--ءبئالضءبيرحريةضمانبوص!بالمؤتهريوصك!:ثامئا

."اة!ننببناو

الموضوعالالصه،سيتمسلاالتوصي؟تهذهفانالقارىءيرىوكما

الا((المصاصرذالعربيةالثقاؤ"فيجديداضواالاءمالة))وهوا،مؤ!مر

بايةتتعلبئندوةاومؤ"مرآيالىاسنادهايمفىب!ث،"مساسأقل

باستبعادالندوةهذهأجدركانفما،كلهااإعربةالمعرفةفيجزئية

الذيا&يروقرا؟كبماالمن!حبقاياولكنها،نهائياتوصياتاصدارفكرة

حديثنا.اولىفياليهاشرنا

هذاؤبالض"رعواا)ف!نيواصلانفيا،ءلالاا:!يبقوام

ي!ومئاقثممتهافنجديدوالاص(ا"موضوعبحث4برتى(معوااواؤتمرا

المختلفةمهجمالاتهم

ءوض-وغاجهاضعلىأولفكتووو-فانهاإمرب!كأااجامعةااما

اكاقمى-ايىةنمرايؤت!مربهذاالمعاعرالامربيالفكربخلماهـم2من

كنىابطبعنجبضهاافيكاناذا-تعملبئنمنهجزءتداركتسضظيع

!ؤالتدؤ-بئءع-اكبرعدداسمتقطابءلمى-المؤتهرادحاثإضم

أرحاف-!اوالمغكوينالادبومؤر"كروا)نة،دالكتابمن-الاختار

دا"تما-ايض"أتصملوان.للهؤزمرفدمءاا!ىتضم!جديدةومقالات

وؤرزهالسابقالاعمال-لمولعحامفضعلى-ا)بابهذاطرقتقد

ى9أوةدرادمنهاأكل-وفرمئفصلمةوندواتلمؤتمراتءوضوعاتفي

.و*ركبزاوء-وحاواكثرأ-ملونقاشا

((1عة)القاهرة

ابلكناا000جاعااز

صهحيالدينمعييمندمشقرسالة

؟المسؤولمن-

احد.لا-

وزارةولا،21ء.وريالهربىافطراؤيالعرباباركضالمخادفلا

هىثهكاتبي!عد!ا،رسميةدالرةاوور"عبكأمنظمةايةولا،المثقافة

افي.هذهالرسافيسنعرضهااالتيباللأظاوضاععونورمؤولةا-طورا

متداخلةللأحياتوالص،ا)صدورعلىاوقعائتيالنقدانذلك

ه--ةالر!ا)نص"وصءلمودخارجللمىووليئت!ديدأيانو!هث

فيالتحاءلمنشيءعاىتويانمنبلا،ا(ورلمنةوالاهداف

عما...المسؤولتعيهناوالمسؤواجةتحديدفيوالض!مف،الرأي

بن!-ررتحتتندرجءديدةتصرف،تبلرداونقاش4علب/تجرتبلا

."...علينااحدجهلنلاألا"

هـو،ب!.:هالملأسسةالتعرة!ولااحدءقا):-لينريدلاونحن

الثقافمالوضعنكنففاننريد،الطبيعةعلىالوضءنعرضائنريد

لمساوى1بتعرقي،معنبنكاطراف،ونه(هم-ربماالماثةممرة-

حالها.،ااتء،دةاهـ-.'ع7ء.-'ع----م5ء-ء--00505،

-ن



أعقد،وااحلااصحابمن،بهايسمعاًو،دراستظيقرأمن(خيرا

ء:،سبا.نراهالذيالاتجاهفيؤيتحرك

ا،هـ،،حدلاالادبيالجو.ؤ!ولقه-ةهباجاقالاب!زراأوحىما

برعضوسوىبر"ةمنورديةلقمةكوهاسوىؤاعلب،،منيقمرولا

علىاكت--،بامنكأتبكللهـىالاءلوبعضبلالمالىوبعضالطبر

اثءكص---قياواتص،لاتهامردياوة.ء"4ءيىيهيى""،بحسب،حدة

.إإقىحمااوءهونةاىا،نترةالمبالحاجةمنوب!داقدبر،

الفنانبب!نوة-عىعاطرأهائلؤصحس!ينذانهالهص،جسبباما

وءساعديهوزيررهابضئخصالثقاةةوزارةوءعونةنقابلتهم.جهـود

!-ؤلاءوصدفقد.في،،التهفيتيا!تبواعض،ءالنقابةسىورفي

السوريةية4اءواارجمهورقيرؤه-!ءناصدروواسهةجهودهما(خاصون

س9-6وؤاريخ)45رقم)بنوي!باااورروماالا!!حافظافىيرقا

هـنكلفيالعاملينافئافينا.نبتعبالمرسومهذايويقض.71!ا

ؤنبةوظائففيوالاعلاماقوء!اوالارشادوا&ءباح4اثقاؤةاوزارزيا

.والمعاشات1،أءبناوقانونالموظفينقانونلاحكامتخفيم

الموصبة:الاورباب!يوجاء

خاص--ةاستخدامان!مةاكااا!،.ثرناأء)/.ءةخض"أوعكانلما)ء

إفهدهمو،اولادهمهبلومستقيا،ك!مم!ةءلمىءؤهـضيئغيبريجعلهموموقتة

بصوديالطلهذامثلوكان،ا:فكاضقرارالاسعنصربالفرورة

ال!.بئالحركةسببرفيلت،لهرااضاليوبانث!،طهمؤيالاتيرالىحتما

افنان!بى-امل51الملالماجواتوفبيراصلومن،لذاك،اقطراؤي

ومارلىااص!رنا!ة!،الاءاماًلىاقطرا!يالفن!بةالحركةودفع

."المرافق(لتشريعي

اطر/قاإفتحوالفنانيناوةماعا)فىموراكهثر/ءيالمر!ومررظم

ا"بهرتس!ةالىاوصولا-قلءاء"-"ااشهاداتاحملةفصمنح،أمامهم

برص--إواانفبامكانهمص"ءميةلفهاداتيحملونلاالذيناًء"،الاواى

.الخاءس*ارتبةانهايرلألىا

9ةئافي--ناؤصضبفعلىءملافنيالاءإنالمر!ومحددكما

م:-حالمرسوماصازكم(..اهـ-"ناطااالفئ،نينوتعيينالموجودين

هـن%25الىآلاؤصىحدهويأإصلعملص-عةتهويرضافئائينا

.المقطوعيالشص6لبارا

راً،اوركسةؤالد:4ا)ت،لبافثاتاعلىالمرسهومهذابقوورط

،ىثرقبءءوس.قيةفرقةرئصش،،مصرحبىمخرج،سينطئيمخرج

دمث-،باليهراقص،م!اذاعءخرج،ءمثل،يونيتابفزمشرج

اصح(/،"إكوناننفا2ا!ذكورةالفعاتفيوشترط)عازف،كورال

.(جامعيةشهادةحملةءن

فرؤةرئيس:ضمنهفبندرجاجاءهيةاغيرهاداتالش!حملةاما

قصرأ،كلمثل،عازف،ثعى-كاروصءدرب،لأشرقيموسبقية

شرقية.جوقةمثد،عرائسلاعب،ث.مبي

بصرؤءلاعضاللاتتعهدالفنانيننقابةان؟للثالىأض!(فاذا

مرسهوهـاانادركناواذا،الدواءوثمناكليةااجةالمعانفقاتنصف

اولادهم،عنالعائايالتعويرضتقافيحقالعماليمنحصلهرسابقا

البديهةعاىوقعضاذلككلتذكرنااذا،اللأوا"ادىبرالعاءلمينأسوة

أا:ضهمعاىجرتلبديهيةاهذه.اقطراؤياكلهمالادباءادركهاالتي

ءصاذا/عرفانمفتوحةاجمهورياالقصرابرواباًنثمكانكلفي

ء--نحقوؤهااث!يةافثاتاات.كلناوقد.ءئهايطلبانيريد

شي!هناكليس.لفيثاثالوافامالادباءاًء،..نقاباتهمطريق

.مالمراسوانمفتوحةاقصراابوابانمنالرغمعلىللادباءمخصص

طما-،-!ءفيت!دا)تيالفثاتاحءصالته"وناىتصواالاث:راعية

لها.مكاسبلننأمنوتسعىبلحقوقهاتصونقيادات

ء-"اقارزؤبا،السوريالعربيا!طركا9اكتاباإريدفماذا

اكواببةأوالمكاسبالمضمونةالحهو!ذاتافثلتابقية

هـ،نوااذا؟بشيالادلاءهل:النيزتطيبالسؤالبرحثنالنبدأ

هـ-فى،ابثمراجممهبممعبهايشتركوناوفيحا(ص،ت!م.ؤانبرثسا

.4وحماورعار؟منزلءن)اجت!ماع-ةوحاجات،وجنساءوكسطصام

سىىوائما،كأاب)؟!ضبارهـمالانخىلهمتتوؤرامالامورهذه

فياوظصفةاطر"!عنالاوءا-4الاحتياجاتهذهتاءينالىال!ميع

الصاتمنالنلدرا)قلبلفياحرااعملاضر/بئوعنالاحإنأغلب

.لطى--س-وراهـرجةاتاليءا)حولى!فياات!صصاانذلك.ضشنالبةالالى

لوهـ-نافي4الافليمه،ن!اتالكب!زتلمهصرعداوؤبما،المجتمع

ؤسكبر؟كصه!طنةلحقاتبتسههحاضطورامندر-ةبلموغئ2اعربيا

كريمة"عينئىةوسآئل"تخصصيقطشلىءن4بجدوفع!"بالكتارة

ي!مة.كر-ء.راو

في؟اصتمآعيتفيمآزمةام،ؤكرأزءةاظاهرةاهذهؤهـل

ل.رةالافخم-ء"من،قربء،"لمفزءونيتشميلساعة.لكلفسوريا

اةطا*لملا.فينيومي!تكلفتافزيونيزث*فيلسأعاتور-تاناي.سورية

-.--قيوبراك..!ورير4؟.برةءا.ونن5قربءاولى،رياسورركأايرة

الىءلهفز/ونيقدمهعما،تال!!اىاحاصةفيرر":ااضقافيالل!.خوى

اغابى-اذ،اكتابالدىصتىالموجودءاضقافياالمستوىمعبالمقارزقى

بقيى--قىياتمستواهمالمم،بالكتاء-توىعاىاينعهبئايهةصرما

ع"يستطي!افنلفزإونانهواليهنصلاننريدوما...المؤسسات

كالمخرجب--ن!هملفماو-قب"للعاملبنيؤمنان،كووسسة

هـنكريماوورضون،الانتاجاجلمنتفرغا-يئوال!هوالمراقببن

!.أوقتاطيلةيوننالتلمفزالعملفيتخه"صهمبغبة،احباةا

النصسمنأهم-،ا)ضلؤيوليوالانتاج،ءثلااظفزيوناؤهل

وانص-ا،إفسهتاقاءمنينشآلمالتلمفزيونان؟والادراءسةالاد

ككلالفكران.افكراوكذلك...ا4وخططوضورهأنتذ!آهرونوجد

وانما،نفسهتلقاءمنينشالااثعوبحياةؤياسا!ياخرشيء

مثلم(طببعكب،وءقصودتلقالي،وعفويواعتطورحصهلمة؟لاس،سهو

بدافااننلاىايشيرماالانحتىلديئاوليس.تخطيطنتيجةهو

هـعيتنالسب،وأصيلحقيقيؤكرانشاءاتجاهقي؟لتطوربالفعل

واذا.!رنا-فه"إسيراثيااتفارياللتطوراعالمياا!عامالخطا

لد!ناؤوصدامانهنقولانعليناوجبموضوعبةاكثرؤ*وناناردنا

افدسرائثوءفياساسهيالتيالعقاف4المؤسساتالانحتى

ناالمم!نمنيعدلمالمعاصرعالمنافيالثقا!يالتطوران.وتطوره

الىو"دفىمهلهتخطجديةمؤسساتمنلهبدلابل،عقويايكون

افرصراواتاحةوتثقيفهموالمؤافينالكت(بصبانةطريقعن،الامام

ثقافبسيا!""باتباعالايكونلاوءـذا.والانتاجللاطللأعامامهم

الادرب،مطالعتهيرتابعاناي((يتأدب))انللاديبتتيحواعبة

باولب-إتيتملقكبيرماديءائقيعيقهاندونالتقافيوتحصيله

اليصسنظرلووا)كتابااكتاباصناعةانذالث.الاقلعلى،ةا!حب

علىالمسبئولونلعملالهجارةاوالنسيحصضاعةتماثلانهاعلى

امأ41االيدوتاهيمل-الادبريةالمراجعوهي-الاوليةالموادتوؤير

وا)!وزبع"لا:مثرداًراثه،ءاي-*نتاجوتسويئ(الادباءوهي)

أاللازمالرعايةلهايرو!رمنتجدالصناعاتهذهانحينفيولكن

يئبضبلادنافيؤالاديب،الاهمالاشدمهملةالفكبرءمناعةاننجد

فى،،البريةاًلازهارتشتهـركماوينتهركالاث،بويحياكاا"طر

انالموهبأ:الرياحتذروهكااهشبميتلاثىئماا!واةمنصقحلفكأ

ارواامناصبحتبديه!هذه.كاتبالتخلق"كفي-هـدلمالطبيعية

تستخد،صارتانهابلبصحمتهايجادلاحداانيقاللابحبث

،نالمساكهاكتاباعلىللمزاودةالثقاؤيةالمنلف(تلكلمنللقا

العملرابىحثعضلمداهـادةافيئتستخدملاهذهالمزاودةء:طاقاتلكن

ا)بماتى!:اعلامئاهـفي!بىالاسابرحجركانتوانالداتبءمئعفي
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ين:المفكراحدقول4تتكرضبا!ه-ا

ص،المتخلفةاثءوباروداس،لإرةالحضثطريراداستان"

ءاىالانحتىيبحثامآبإكااصنع"وضهوعان.((،لورهااستببراد

اواهبااصحابرعابةالكاتببصنعواؤصه،ا)تنفي!ذيالمسعتوى

اشقافةواالمصامراء،لماعاىوالانفآحالاطلاعسنلبتيسيرالثنإنمن

ا-ورياروكبما41االقطرفيهف،ا!راالىنفاقد،المعاصرةالعالمية

ا"ضياشهراف!ي.ا،اصالحوصف4القرفيص!فم!درجةالى

عرضلفيئالاز4ا*ت،لطاآ-!علىلا!جومصهوده-اعديدةاقلامكرست

هـذهأجردتفمد.وفاأهعناشبعما4مئاسبة،مار!وزفكرمن

:از"بدءوىمارهـوزهربرتفكرعرضضدشعواءحملمةفيالاؤلام

ترايءضدء-،كببرةشماتيكازتوكم.مخرف،تحرءمي،صهبوني

ء"مح،؟،،مناؤس،ءاأفرد)الطليعة"راسهاوعلىالضيةالمجلات

هذهان.والمعتضه،فنهبدءوتهوترحب..وقكرهءاركوزنعللحديث

والادببصةافكزقيااءياةاان،تبن-مثله،عشراتو!اك-الحادفة

عواءلبفهلالبهـجهيةا4حاالىالتخلفا"حامنرهبباارتداداتعافي

!ؤلاءواؤمراد،اتعامينبينالحوارؤفداناهمهامتعددة

،وتليفز--ونواذاهـكأصهمحافةمنالاءلملا"يةاحقولبااوء"وليينا

والادهـ-س،ء..ياكملهامالماهـئوادباؤكرااثقافياوالانفلاق

بتفبجر3لأءدالماركسه"ا!كلث!ات.حفظالادعاءبأن-اخبرا-

ى1احابرقىلوده-اا.و"يةاا-بةاومجرياتالعربيوالوطن)ما!عل

بهب-نانفصالحدثهنطمن.المبئيةوالاءوربالتفاضيلالعلم

وهـ!-تهالةقلوبيىن،اواقعواا!نظريرةوبينوشهاراتهاالنظرية

الماضيماتاعشرااسنواتاخلالنجدلماوة"هناومن..كلهاالا"ور

هـطءالاس:وفات4اواصابثقةزو-ص4يطزحاناول،عا!"هط

اص*سدةعلى،المنرددةا!اولاتاحيزفيتزالءاكاهـ("طروحة

ء-ااننح!دلذ)ك.ب!واءسواءا:قدواوالمش!روالقصةالفكر

((ادبالث:اب))اسم-حتالاسبو!تينالادبي!تيناصفحتبنافيينشر

إ-راًدلالم!ماءتىءهعءجالاتالاامس-شكولاغلطا!مو!وس

القارىءواكن،اثهرةاءالمفيغاتترسانارالتكز!قطرعناهب!

غسببلمنالمةتهلالنوعهـتالمثليرضغانهـنوحكوءذكاءاكثر

اًاقراءءتوسههـ"سعتوىانثاتا3اًكثبراًغاب،1لاك!ولعاضاغالدء

،بنالدالكت--ابمعظممتوسهـهسصوى"نواوسعثقافيى!افضمل

..الا؟لملامللوطمكاالضمثر-ونيمارس

بديهيى"ا)ىتوصلهنا-،-ضرمنفيضوهيا-الاداقىهذهان

فكيف."ودت-4تثبتاندعدا!كاتبصيعالىالمحةااءإجةا

ا"اتب؟اصنعيتمانيمكن

القصرابوابانلمجلا)م.-تشريعيمرسومصدرثريبةمدةمنذ

-دفعبانيقضك!-؟ء:،6يريدماذايهرفلمنمفتوحةاجمهوريا

كأهويضاءساؤ-ة،-م!رواأنمىنبرالماثكأخىء-نلاس،تذتهاالجام!ة

اجا"ءصةافيم!بسلاصغر.لكفلاخرىتشريعاتوهناك.اختصاص

فجمااد/ببهاممثريحمام!لاماللاطلاعابعثاتواالإبفادفيحقوثا

سورية.بله،العربيالوطن

المعرفةاوالتخصصطريق:طريقينللثقافةانالمعروفومن

فيالشمول.الافقيةالمعرفقىاوالاحاطةوطرقي،اعمقىافيالشاثولية

"درر-"لاكنهاعا!م!صفةصاحب!صات!حاساقودكأالأوالمعرف

منعامةاعاوضافيامظراتقليباوقضبةطرحاوءوقفاتخاذعلى

اًاهرديوالمصبرةالريللامورعزيةنكلةاوأس"اسةاواجضماع

اقبصالمضةال!تحقؤلم!ااتا)كبماوبا.سواءحدعلىالجماعياو

نواحبىزرعىالتياخاعب4االمؤسسةاننجدذلكوءع:المثقف

ووكا..الامانيازاتكلء*-ونتكأداءتيازاتعلىتحصلافنخصص

الرإمع.ةالمؤلس!كأاننجدكذاومع:اثقفااننجدذاتهالوؤت

كلالاكل:بزاتنمكونتكىاداء"يخازاتعلى"جصلالتخحصئواحيءرعى

اوعر،ااطريرقااخهاراذياالمثقفاننجدذاتهاوؤتاوؤيا..

ث-،ءفة،عرريةنكلةنأسءشطرإق،الع!ربئ"ورالاحاطةلي،بئ

ف!ماء،هلالمثقفهذا..والةكرالشهرحقولفىالمآبص!،يق

اثقافةاواصاتيؤديانعليه،شيءبركلابمطا،وحدز4في،يته

ص"!قاي41وليس،صمرالمتاعطاءاا-باتووالامةإواجبات

ولالاعالافحقوقولاالهلأا.فقوقولاحائئنراحقوقلا،لمحقوق

نااالمثقفمن-ا!لمطاوب:المصادرعلمىاحصولافيالىء،ءدةحقوق

-وعالهضبان،بلأوففدونويمتحيمتحاا"،فياكالي!نبوعبكون

،وءعالارض-وففيالاحتياطيبالمخزونويتصلالم!رماءببمتص

...افيض،نااوؤاتفيويلإضاجفافااوؤاتفييجففانهذلك

اءزونباقيصلانولااطرهعوئةيتلهىانهـ4يحقفلملأالمثقفاما

ص،!اوهت.الخاصا!"بهعلىاًلا..ا)تراثجوؤطفيالاحتياط!

ي!!قا)*ة،بنثرج!!انبرل.ءقابىبلالانهابشراطاقةفوق

ف!اهع،ا-اضقريبياالانعدامبسب،ايفهاضاالمبذولاجهـهااضعاف

الرسمية.ا(ؤس!،تنطاقخارجالمثمرة2ثمراا

فتساعدهمالمثقفينأحتضناننيارصب4االجهاتهيماواكن

--صةالقومبالا"ورفياحتهاداأ،منتروعلىاثقافيةاالتفذبةعلى

والازرمانية؟والفكرية

أةكطنههـهااؤطرنافبم!ية9اثقااالمؤسساتنشصضاناردتااذا

إؤهـ--،تاوجدنااثقافةاوءمناعةنالمثقفبء:ءعن"ورصؤوا

المجلمر-02القوميوالارشه،داثقافقوالسحةاوزارةسا:ايةا)تا

اخعليماوزارة-003الاجتماعيةوالعلوموالادابالفنونارعايةالاعلى

اتعابم.واالترببةوذارة-(.بهاالملحقةاجامصات)واالعايي

سوريلفيلكتنرالخاصاقطاعا-06العبربا!كتاباتحاد-5

ا)نعثحزبفياقومببها-ادءللقبا؟!افياإكتبإ-07وابنان

الاثىةراكي.امربيا

ىنساناًلادير-ب9ىأرانعلميهايتوحبالمؤسساتهذهمنفآية

حقولمنحقلايأفوقواجياتوعليهمتطباتلهكانسانثماولا

برالتقصيرالمؤ!مص،تهذهمنايةنتهملاازتا؟الاصرىالاختصاصات

ساو)كننى.الادباءحقوقحسابعلىاةبذبرباولااتوفي-ربراولا

الادبر!-صضعلمهـمة؟اء!لأتبئبباالمؤسه-"،تهذ؟مننجدلابالمقابل

المثقفينصعواجبء،؟قهاعلىأاخذ.ؤس-4ء-نفمط.والمثقف

متابعةاوا!المارؤيةوساللوأب--بىلللاطلاعايف،دهمكفالةبمعنى

ارادهـنالثحثمصادرتوفيرخىاوبرعينهموضوعفبماإتخصص

واكانتانمانيةاعامةاالاموراوالمعرفسةحقولمنحقلفيالبحث

قومية.

عنأفيذاصريةيكوناناخ!رالذيالمثقفذلكذنبماترى

به!اامورهوتهبةلحقوقهعتضحتى،اذاتبااوورفةاموعاالعالم

اشين؟اكلالمف

العديدةمهما"هامنانسماتالمو!هذهوبن"حنكلؤس!صةأءدو"ضى

واغناءهذهبصناعتهموا)تكفلالمعقفينصئعهي،اوليرئيسبة2ءهكلة

؟واث،هدةالمعرفةبمصادرالصناعة

اتقدماحه-صةانفسهفييجداساالمقدامكبماالراعهذانجدوكلةى

علب!-(حصلالتيالحقوقببنفيهيسويبممثروعالامراوليالى

الادء!بعليهيحصلانيجبهـاوببنالجامعةواستإذاففانا

وا"فكر؟والمثقف

--لالممثدخلملاكاتبادخلبلغاناً)ىنطمحلانحن

بفتتفاوتالدخلفيا!سبةاننهلمملات،ذلكنربدولااكوءجديا

نبمثلايقارنانعلىيجرؤفمن.كببراأفاوتال-ماعااانحاءكل

لامغالدةيرتكبانمامونوومارليندخلوببنبريراندرسلدخل

ول7



"كاف-أةالاهيمااشاء!رااوا!كرافمكاورأة،تتيجةا)ىتوضل

،ةكرانإكاتبا،ءوزولا..امضوالاصاثرفاواث!رةاتحولهابلأرمز

الكاتبيقدماخبرىج!ةءنارجتمعواكن.ذاكا!ءهـمنهوبما

ءثاتوالبءراصععلىاحصولواارصللاتاقحمايافيومعوناتلاتتسهي

واءوزدوزم-،رم!مهةوال!اماؤفه؟وسيصععاىتساعده،ألاطهلإعية

كلاًن.ذاكولاهذاعلىيح!للاابلادتفيالكاتباانفيسر.مضة

شءبوفدم!صورةا-موريااعربيااقطرافياتمفج!!-4االمكاؤآت

المنيااالىعامكلا"ربااكأابااتحادير-لمهماثخاصثلافلأ

ليرة،خمممهمائةافودأ..اضربيةاوزارةبح"ودوذاك،الدلممهراطية

لفخص.نثجيعية.كمكاقاةوالادابللفنونالاعلىالمجلسييدفعط

ا؟تك!اوا"لدءواتابعثاتواالمنحاناوضاإججبهاوقد...أكثراو

بموظفيمحصورةوالتربيةاء،!ااتعلهم!واالعقاقةوزاراتاىاتمل

ا*ضابااما..المثقافيةاوواركاز،م!عناخطرابصرف،الوزاراتهذه

.والشاوداله-برالابهـمفور!

صي*،ب!

ال!راقى:المسح

..اتاث/ملاحظ!ا!!وا!نى

6ك!"راالساماجد؟ءنرسالة

الموسمليدءوؤرب7191-0791اعاماممرحبماالمو!!اذتهاءئن

،-دلاافكاروجملمة..قضاياجملمةتقف)7291-7191)ا)اجدإبى

الص:!اتخلالقهـمالعراقيالمسرحأانذاك.المناسبةبهـذهتقالان

اصوا،واقه"فيتقدماىابرثيرسهماكانتمسرحي"اعمالاالاخيرة

هذاكل...وفاعلحقيقثسرححق!بقيةاطريقومخلسجادتلمس

ظروفف!ههااثرتو،كعيرةعوامل،،داخلهاككؤمند*ئهنليعدتيفي

اتى،وا،اقطرابهـا"رافنيالسياسببةا)ظروفابرزهـالهل،شتى

واصابر،--ا،عموء-!امقاؤء4ااءركةاكط9ائرسلمبيءاءلاكبركانت

د!لها.النكوص

ا)ضضبمءنكبيبراقدرايصباـمالعراقيالمسرحأانمنارغماوعلى

الاء*از--"ت-:ا!مو،)ـعلاصرىوا.وامل،ذكرنالمانتيجةوالتطور

عروضهاوارداتعلىتعتمدوالتي،لفرقااضعيفةواالضئي!لةالمادية

اها،اعمابرءجةو!ماض!اوتشضت،ذات"اممرحيةاالعنلمرثم...

،هذاكلمنالرغمعلى...الغرقهذهبينالبيدينالممعاهـبئوتوزع

افتراتااىاقه،-،-كازتاءمالاتقدمانافرقاهذهليءف!ىاسهطاعت

نقطةاهمولعل.مسرحئاورتقبلفيتكلر؟تطورمبشرة-سبقتالتي

يط--رحبدأاثههى،مسرحئاواقعب9اليوماجد،؟و-حول-طور

هادفة،هسرحب"تالاخيرةا-لنواتاخلال!لمممابهنمنفهناك."و!فا

،-والادراكالوء؟منمتغاوتةبنسبولو-الالسانقضية*"ضت

...الاءداتزجعنؤلميل"وا!-إنا،الافتعالو،ا)ثرثرةعنفابتعدت

(!اغير..اجمالاودممااىاتسبةقلهلمةسانتالمصرحهاتهذهاكنو

ناإم!ن6المسر-يواقصئ،فيصدلدةان!طافةت!شكل-!لمتهارغم-

..ا،طةوباتطورا)،1إحققباتحإهتث،مى

ادقهحقابالم!ىعراقيءمهسحيوبر!!ل:هو!؟ا-ؤالاولكن

ا"شطاعوهل؟..اروحهذاوململامحوآفافىابرعادهي"ا..؟لذاك

..؟امالعافكطالمسرحابيهاتوصلاتيالفئيةااتطوراتايواكبان

إجاهو!ضامشاكا"دكلحمجتمع:"فيانالانمد!ضاياءنعبرهل..ثم

..؟تهنامعلو

المشهخلينهـنميموعةاى2الى"طورهذهكا"بطرحهاالاسشلةهذه

اءقيد!ندوةة.من،ونطدا،اص،واخر،ل!اتأو،لملاتو"،ا!رحبا

اًهيمبررا،)ـح!+رايدساءكب:نونأقى،ا!ء،!اًلفترك..لفرضا!ذا

انصير،اس-نياوالناقد،فريدحسونب!دربمما،حولمفاس،جلال

اهـىتوء"لمناالضقاش!يرخلالومن...العزاويفاضلوالشاعر

اتاليه:ابالنقاطاصهاا!ا".كننت،ئج

عراقبممسرحالىبعدنتوصلامالممرحيةقاليدا!تاحيةمن5

اتي4المسرحيالمجهوداًت-انالا..بهخاص4وخص"ئصمميزاتله

.قيهدملمسرحودعالماس!لساكونتالاخيرةا-:.ناخلالتبراكمت

.هض!بزعرافيءممرحلايجاداشغلال!،-ءكنصركةهناكاًنم

نصيظهـرلمالانفحتى،العراقيالمسرحيلا:صبا)ضسبةم

المسحتاثيراتوان..موضوعاولاشكلالا،بهخاه*ةممهـزاتله

فيه.واضحةتزالماالفربي

أوجدوانماى..ازراكالدق!بقبالمعئىعراقيمسرحهناكليس!م

..وتلمعتخبوعراقيةمسرحبهبةحركة

ف!رةمناكثرايس،عراقيةمممرحياتمنالانحتىقدم*(م

..مولفهاذهنفيمرتبكة

ءاصانعكلتقداقطرابهامرا)قيا)س!ياسيةالظروفان5

بردإدةاضصاؤإتتفدإبمعكعاجزافجعلته،لمحيها!رحهلأاءركةاواقع

وضعه.تطويراو،المجالهذافي

محاباءتتوىمنيكونولغالباحبمالمسا)مملالىاخظراان.

..متف!وقعملتقدبر!محاولةدون-والرقةالتمساهلمس"وىاي-

ء--(كل-تودؤيمراوحةهئاكوانتحق!قهبا*كانيةالايماناءدمربما

01?ممرص،تمنيقمم

المسر*-صاولفاوان..مسرحيامثقفجمهورلديناايس!

،اتب!اطريئعنوك!،الجمهورارضاءإحاول15ا:اغاالعبرافي

لمرتسالمسلسطريقهـن-التلفزيونس،هموقه...لعا"-"اواللفة

هـ-نوعزفوجعله،ذلكأ"؟لعلىاجم،وراذوقبترو"بئ-المعريرة

.اجاداالمسح

،اضقاءوااصحةايملكمسرحا)عرافيالمسرحفانذ)ثمع5

فيالذيلصكأالىء.ارقدكانوان،داعراولا،تجاريامسرحا.)يس!هو

نقياظل،ذاكمع،انهالا،الشارعالىفانقاد،الفتراًتدعض

واعماقه.جوهرهفي

المسر-بن؟بلمن((اعتراف))بشمبهتاتبماككيالنقاطهذه

هنها.الاهمقليلبعدسنناقهثىحقيقةمناكثروكدانفسهم

حولندوةمناكثرالى"العراقفيالادباءاتحاد"دعاوقد

شاركا)قيارنلموةاهمها!ل..قضاياهمنالعدوبتاقست،المسرح

،مباركو?مد،مهديظمر،-لالابراهيم،لعانيافيول!:فبها

.."العراقيالمسرحيالنصروكلات((وناقشت

الممىسحان!مباركمحمد)يرىءن!ناككانالنموةهذهفي

فيخطيرادورالهجعلاهـياالامر36بيرةباءكاناتيتمتءا!عراؤي

-المممرحانذ!ن..ا(جتهعهذاحب،ةمراحلءختلفوثي،المجتمع

با(!طهاتوجدانهاغناءفيالانسانو!ائلاخطرمني!تبر-بطبي!عته

..والمحي!الضفىاغوارعنالكثفولطفيادواتهانجحومن،الحية

اهمءلةتهخددهض؟ومن.المحه!وهذاالضفسهذهرفيبيرثمفيومن

فيواب!حيث،اعربركبمااالت!اريخمنالماضلإلاالمرحلةهذهفيالمسرح

انساننليبهىمسرحاىانكونمااحوجوثحن،الحاسمالمصيرقضايا

اض!ار!خ،وابالانسإنوعيايزإررتامااىابئاوينزع-وهدفاقضية-

.وا)ب!ناءالتطور1،!اموادرا!(

اكثريحصلاني!بمافيوالرغ!بةا!موحمنفببها!كلامهذا

العاز-ييوسفافئانارأيهذايؤكد.فعلاحاضلهوعماحددثامض4

!لمالحلإوثيرهكنلالانهاكدحهثالندوةتفسيك!اطر*4اتيا

!ا



درا!لآكلنبدلااف"اًذ..الكلأجز?نابهزلاءدافيةاالمسرحيئ

إفر!ووإ"الزاو"هـهوهـن..ال،!اؤك!بالىسعؤلجبطالتياظروفا

اررسع!اعرنفأنذاكفيثأنهـأ،الثدافت"المسرميمةتطوربمسطنة

تفكااقياتلكاير-ت!كيماالهومالهرا!ءبئ؟،لمهسحية...الاخرى

شه-لؤ(نه،هرتطوءسنالمهسعفى(صرراؤهز*،وبقدر..بالا"هر

احراففي،امثلاافيالسلإ.بئجوانبتوبردء!ورقدر..كذ)كالمسرحبقى

الكثبصفيوءحصولمصةمأموسةنواقصاو،سهلمببقىصوانبهناكفان

ليوسفواألك!لملأم-اكثهرااقولوحهن.هاورراًؤببةامهسصء،تنامن

برهش،تقدمورلاءعفيهـ!،صيدة،توروحههناكاناعضبفانني-العاني

لا!ةحب"سوفخص.ات،"تهاسكلراميئوبناكل،واضحةاصالةو

بة..)والفح،جةبر،ا-طحهقىتتسم

-:اًنهـرى9،الهراًؤهقىامس!جةاواؤءالطنيا*نانياخصثم..

-كبطالمحااوضوعااؤ-قا!-رة"زالمااهيراؤ!*ااًلم!رص-ةم

و"حدودبرلأ،اصدةاواتبر!اوءنؤنتهكوؤهـباأسبب)!داو..افههقا

ية،الفكلالقضاياءنبعيدةأسرحياتامواضيعوتظل..بر.دلملاالنص

منالضوع!ذاو*ثل.المعاصرةالانصمانيا2ؤضاصضىاو،ا!فلسهـة.ةاو

.مهمهزءراًفبلمرحجيدةخمبرةتكونانيوكنلاالمسرحبإت

اء!اهة!)قعاىفيواا!خرجزرطعدلااضصوصااعابانم

فىاصحيحةااعراًقببةاورلمقعلى،بدوره،اعدبربهعهـاؤياءرابركبما

حي!ثهـن-بعيدةتزالروا،انصوصااكأو،ةاو،فالنص.المصح

حداىاير.!ناذياالاهـء:ب!"وروثوعسئ،اتراثاعن-التاليف

ساو":طلقؤاعدة*ونانيمكنلاضصاصءلشهلاعلاءوب،كبير

.كذانواصيل،متهيزاخراجي)ةهل

ةاوروبرءصمرحبةبهوجاتالهأثراتموجةانالملاحظ*ن5

لب،والمسوحا)جه!رد"نوطهبةعلملائقخلقعلى!اقاتمص،عدلم

ذه!-انمنارغمبرا،"طمااا)*كسعلى،الاحوالبعضؤكب،كانت

و-ودها.شرعبةتاثبةالمرصهس"ا)ضاثرات

ق/نجا-انيمس!طعامالىراًؤي!انساانكذلكإلملاصفاومنم

النصفياووءي!،ناةالم!انمنبسببوذالمث..لم!مبزاعراؤبممعلا

طابرصلدو"ازءدملر)ك..اجوءيةاالممعلمعاناةذص..هيهـبما

ات.خل.اجال5؟كباءدإبىواوال-اقالانطلاق

فقيرةتظل،الم!رحعاى؟يخسه!انبعد،العراؤبةاًلمسرحهقىم

جة،كنته،4ا(هسحبلان،احدإثاكاضكتااىاالمسرحلفقرنتهجة

تكنيكهوحيهثمن،والمسرحالنصبيئ*ضحدخاقعمليةالاهيها

3"،بنابهضدهـا،وقدحبيرهصوانبقيامتطدمسرحيوؤن..وآ!ب!ة

الت!بماأهصوصهمانسه:قىباالامكاناتهذهبضخلفيشمعرونالمسرجبمن

اخراص4بعدالهملهذاثكلفيه،ضصورونالذيانصوروا،يكتبونها

...ممرحا

وا،!رقت4ا*كاناتقدرعلىيكتبالمهسحيالمؤافكان)قد..

ورء-لرماؤيمكإبإهطأقانيجبفكاتبنااببوماما.مسرحهامكانات

.ير*ونانلعمله

حباتالمسوء!ءظ"راماز4امافياالا!تاذ!ىواخ!برام

..اءراقهةاالمسر?قىإدرسةااسمعاء!ازطاهزانيرمكهنأةياراؤهـكأ81ا

هـ-ته)كن..ذللثالىثير،ء،واكأمن31ثرالاؤقفيلمحتوان

لهفءإقيهمو:صدواهليؤكدالذيأثهراأففاتأامن"كنام"رةالالف

.(1)رصيناوصهيو"،مكازصا

ا)ولز-بيروسف!م!انعلىاكلاما!!التليرردانصمب-)1(

...انتاجام!ؤلةءنااكثرمنانهبل،ورسحيمؤافوثىو

التيالضحفماطدافرو،((الادالة((حددقدداموما

فئاهـدانهوا-4انتطأءء،ؤ؟ن،طلبهناءنهابرشهكو

"حقمفا،ارولمبياتهذهملىبر،،إتجاوزبرديدة"-سص،ت

05.نكريااليهير"جمط"أ

افيءهناكوربها...افس،موناررس*بزحددهاامورهـرزه...

ناالا..المسرححقلفيالطملعن"نالاخرونيقولهاانيمكناخرى

ممااساسوعلى...4والاساشاجوهبريةاهيتهقى((الضقاط"هذه

العراة!كه!المسرحءفورامضدادمنالرغمعلىبانهالقوليوكنسبتى

..والثهاتالبحثحهرة"ةضاهبه..غضمة"زالماالجذورهذهقان

اخرا*جاه،وفيتجويبهامحاولا،احباناجدإبةاشهوللءنيبحثؤ،و

:أت-اءلفقفهذاوازاء...امث!بهكأاالهمرحه،تتقد،مالىيعمد

الافترابعلى)تدرءبه"و،اءه/،ورابذوق((انتقالمرحلة))ا!

؟؟..المسرحهـنضربهندجن"واززةعه)-ة!ياًم،قيالحقبالمرحمن

،هذاكلمنافغموبا،يهدوء،على،اءراق!االمهسحولكن..

نقطتكأولصل.الطر)ق.!ة"لاص-،زاولكضه..يركاؤح،ءبةوحمهسح

البداليةارغباتاعنفيالابتعادالمحاواقيهذه!يفيهلأالاساسيالتحول

،حتىنطرراًءبقر؟بع!دالى،ا!رجواأؤلهءاكانوا)تيلل!اهدين

منالكثيركالتذلكوجراء...الووب،العملحم!ابعلىذاككاناو

صجكالجموور،كسبواكنلا،اهانظ-رلابفجاجةتسقطالمسرحيات

.وحدهالفمحكلاجلصبة!ورهاضحاكالمسرحء،!مةوكأن

فيكبيرةانضقالةيكنلم،جطة،الاخبرةاررضواتطفنشا

حسناةاهذاكانكثيرةاص-(نوفي،برزئباتحستاكانبل،مم!وصنا

...مرحهيعرضؤبواخرى،ممثلفيموةءثخصا،!عثرايبمو

...و!كذا

واذا،المهرحؤياله،ملىونيثيرها4بالضالثهاكلتبمناواذا

فازضا،،قليلؤيلء!ر*جب:ا&هانعلىوردتاتجااالاؤوالبا9دققنا

مناكثرفيالهربيأ!برحاإبماد،هكأاساسها"وراربعةمحورهانجد

هي:بلمك..إطرصها،ياعرؤولر

.المسرحثخصيةقؤم!مسوحب"إبئهوءنا؟جثا-أ

..أهصواافالمؤ-ب

تونء-اغالباوالتي،نصهالماؤلفبر،1يقدمالضدباللفة-ب

.جمهورهمنلهقتربجدارهايهدمانعا.4،مهقدة4نىمل

كأ!رتش!فووا)!بم،قىءوالفصالماد!ةاًلامكانجبات..ثم-د

ص1ايطمحماكلتحقبقعدمعواهـلمنأملاوعا،ض"ةط

تحقبقه.

تتمكنامالمرحبةا"هارسةءنلمضلةس:ينانيه!واذيوا

لامهمسحناوكأن..المشاكلهذهمنبا)لمذاتيت!لقماحلاىاحتى

!!تجاربهوتهءهارسامنيستفيد

،عن!-،الحدض-ثاصد،3ثراالهئه،كلهذهمنلقتربو)كي

...الحديثبطكل"ورالجهواءكن...ضرور؟،تفص!يلا

علإ4!وعماتختلفلاا)مرافىفي((المصرحيالجم!ر))وركلة

6للحياةوايتفتحمجتهء:اانذلك...العربيةالاؤطارفياحالا

عمليةا!اأجةد-اءجمتوعلهـو،فمباا!ءوبث*ل4الاميمعليهطبروفمه

المخاطبهوسائلمنيمتلكهدما،المهسحواحل.شاملئقاؤينهـوض

ىؤاتأثهواط!،1بوالصيتطبعم،مةو!إئلمن41وبما.المباشرة

مىصسواهءناكثر،عالاسالتغبيراحداثعلىقادر،اءمهـورا

..ئلسااوا

خلالخصوص،واةهحدوررافي51اامهمرحا3انإجالاهذافي

الفضمانيهنمنعددوءي!ذاكؤيالمنطلق،يرةالاصالاربعا&.ضوات

وضرورةاجمهور،ابقضبةولايمانهم،لمحنهم"جاهايتهمإ-ؤوالمممرحيبن

بةدادوفي،مسرحيعرضجمدمانقل!لملاوليس.خدء!هعاىا!ن!وقر

ؤائهقاقنالمع،بوميوثكل،شهـرينمناكثرفبمهمتمر،وحدها

..)2(اجمهورامن

الفنيالمسرحقرقةتقدمهااال!نياعبروضااىاه!ن!الاشارة-)2(

امكانات!صا!ثمنالقطرفيفرقةاكبروهي،احد"ثا

وكوادرها.ال!في
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ففد..المسرحهذاحي،ةفياصحةاكلاهر5اولهيهذهان

فتب،ا!ماعبمكحدق)1"ف!ء4ومن،واقعهمنالشيءبعضقربته

حيما/:--اؤصييلعبهانعيسطهبررودور،هادفمضمونذي

((.في،(اجمودااضع"ويكتحرو،بهاالانتقالمستهدفا،الاجتماعية

عماب!كأانه-!رتلك،،همةمسألةعننففللاانيجبو)كن

الىللوصولوالتجريب،والعطاءالاخذبمعنى)،احقيقياالتفاعل

راثظلوله-زرا..!مرحنالمجماضئيلة،الحموثقلإلمة(التكامل

ضمنتتحرك،محدودةعقليت"وظلت..قليلاالجمهورفيالمسرح

ففدالخصوصوو!ذا.اليهاتعودفكي،قليلاتجاوزتهاان،حمود

غيرها"ننجماحااكثر،اكو!ديةا،افىمفعبيةالمسرحياتانلوحظ

افنبياالمسرحفرقة"الجماماهذاانواعتقد.لجمهورامستوىعلى

صديرقتاحكاية((مسرصكأالموسمهذاحلالقدمتحين"الحديث

ا)أعرضنفسوفي6معها-لأتقدمانالى،دارغونلازفالدو"بان!يتو

موضوع"طراوسهـنالرغمعلى..(وبعيرولايةأشعبيةهسرحية

..درحفياالبط!ءوالايقاعالرتابةعلىثورةمنفيهاوما6الاولى

كي..لجمهورابقضميةللاهتماماكثرتدفعنااًلملاحظةهذ...

ع!ى(لممثلهييهيثترك،،)جماعياالوعصلافيهوفخلق،وعيهنطور

قديمبتالالناتتاحلاادألةوهذه.الصالةفيوارراهد2!الخشبما

ا-طحي.الااعميقاجانبهامنبهاوتهضلالناسحياةتمسا!مال

استقطابفبما،الناصلاهذهءن،جداذكيالعانييوسفالفنانولعل

ب،سلموبوصياشها،انألسابجي،ةالمباشرةالصلمةذاتالموضوعات

هذااليهيإراننآملاًاذيالمشكطءولكن.ايىهميقربهامسرحي

هذهالشعبيةموضوعاتهإلتحوفيقدوتهبمتغلان!،الفنان

الحادئةمناوعد"ستوىذاتط!مرحيةاعمالازسمكلءسرحيةصءغالى

عانئه"ارزياوالان!طاطالجهلثغراتلتعرية،31يرذاتيبوع!ما،ذاتهأ

وتعمي-ق،مثاهده)دىاكبروعيتوؤيربخية،يزالومامجتمعنأ

بنهالحوارمننوعلايجاد...الراهنلوا؟ءابحاجاتاحساسه

قيحدر-دالكفلوحدههوالروارول5معلانذلك..الجمهـوروبين

المواقف.

4تعلاق،رإقىسايرضاالطر،بئهذائ4ومكنكان،اخرجانبمن

...ل(رومهـورلفنيادالذوقالبهوض-بالجمهوراباشرةواالحاضرة

..مه!،وروالجهالم!مرحبمسمتوىفعههئاشميئابألارتفاع

ا"كافي-(قعنونفصح،وطاؤات،قيمانفجرانومكناًظ..

التراًثنأخذ?نء؟او،"نهاًلثى*بيسواء:مسرحنا!بماجدلجة

هنونصيه،اولاحياننامعافنفاءلقدرةالمسرحهذانمنح.بان،العالمحط

ثانيا.،جمهورناءنللاقتراب/وهاناماالرويةخصوصية

...وتخلفه((المسرحيانقدا"هي،باخرىتتصلالنا!لأهذه.

سهراًلتطورجعلعلىكعيراساعدالحقيقيينالمسرحبنالنقادغيابان

انمأ..روادبلاا"جاهقطرنافيالمممرحيانقدها.."ممرحنافيبطهعا

فرقة"تكتاباتوهناك..التخصصالىيفتقرون،(انصار"هناك

وبالدرجة...الخارحمنتتناولهذانماالمصرحيالعملتناولتان

الاستساذمعالحالهوكما)ادبىوكشكل،كمفمونتتناولالاولى

عملهبطورانيمكنكانالذيالنا!داًن..)مثلا،مباركمحمد

انهلو!ديزامرهو،الميدانهذا؟!يبالذاثيئاويحقق،النقدي

ننثديبحس"تميزك،ابات--4ءنالكشراناذ..طريقهفياستالر

وءهـصا،ا!صا!!بماءـوكماالعملبينتقده!ييصل،اصجلمسرحي

إلم..اصمتا)ضاؤدهذاانالا...الخشبةعلىتجسد

اء،:انن!يناحدفانهم،ويمار-ونه،المسرحدرهـواالذيناما

المسرحيفى،العقافةفي؟صورمنبسببالاءمالعنا)حدوثيجهبلاانه

ق!ادرانهواما..النقدمطرسةعليالقدرة41ؤلممسمت!ناومن

اضبرهالمهمةوكلانهاًو...ترفعاربما..إمارس4لاواكأ".عليه

.."اص:ة،ما!ول))و((الاخرصنحد-ث))!ه"نة-"4ليإ:ب

غ!دمه،بمايعنوننقادالىبرحاجةايوماالمسرصيةءهـكتاان

"ودؤبموضوعءةولصنجتقدوا،الجمهورالىالاص-لمةالمفاءـ.مايقربوا

ة"،ء--الىتسيءانيمكنالتبمالا!نباراتجميمنافين،كلامننين

نسه!طهصهـهوصورذد-لمث...أليهت!مروتهيانقيةالحقهالنقدا

لتنطلق،عليهاتقفانالحركةل!ثهيمكنثابتةا!سىالىالتوصل

مستقبلا.منها

فيايا،االالثمارةوردتوا)ضيوالمهـم"اثالثةاالمسألةهناكتبقى

الكتابةاو،المسرحيالتأليفءسألةوهي..ا-ديثاهذاتضاعصف

وهـته..قليلةقلةا)حملبلأهذهيخوضونقالذين...لامسرح

نا،اقىالر!هذهبمةدورا.سعنهاخاءحىحديثاهرادتتطلبالقضية

هها!-كلما،قادم!رسالةهي4ايىاءودوربما..تفصءللالهتعرض

منالهرافبلمةالمسرحياتفيولا..يقالانيمكنكثيرشبمييمن

صد--لآمنا،؟ولما،عامةا)عرافياررسحبواقعتت!عاقعامةظواهر

وءث؟كل.ازء-،تهـنلء"ااشرناءم؟اكثبربامباتنرة

بانال!ولمنيمئصنالاإوضوعافي((احد.؟ثا"أحيل))انالا

..عراقيةكألمسرحهجد/دةطراقتلمساونإحاوالصعرحيكةهـونمنوعض

نءفي،1وما،كاظمءأدلامنانامسرحببعاتاىاالاث"رةيمكنوهنا)

نوا!.)عنهانب!ثاتيا،ا"الاصمنكثيرايقتربمسرحينفس

بة.الاواىاعما"متجاوزالانحتىوا8وبتطبلم-وللاسف-البصى

مارب!ا-ىا.رص--ووا-ا-مؤأنهمبة.?،ولاتهمببدإبئ.ثكلاكناوان

ارب-!اذافىوالاؤسان،وبالارض،"العرداحض*ارةارجذوريكتبون

هوقي"يمن!4ءس-"وىاىاافثياااءملبامرتفعاالمألوفيننجاوزالذي

.ايوماام!عامسحفي

نحومنهما،توجههذاهو،"مسرصكتاد،تى9الكبيرالاءلواكن

اعمالهمانفممهمو،رتطوالآبرمم!أنتفاءليرجةا:-االذيبالشىكل،الافهان

..المسرحىؤطبرناحركةتاصيلبهدف

"سرحاتهو-الاؤلعلىور-،!دكجصهور-اجمومابهابنطا"

ا)لمشحى-ولمستوىوعاى،كمفهوما(ممرح"م!ضمىعلىظاهرةتشكل

ي-العربالوطنءثهدهاذياال":.فالصراعءخافاتعبريفكريا

ءتكاملى"يةدؤتمظكلاءرتكةاستجاباتاساابحاجةولسنا.اليوم

ياخذ.الجذوريتقصىمسرحالىبحاجة.لهتتناوافياللموضوع

حدودفيهوماالادهحدمنهايكثفامالتيالخاماتربةاهذه

تمترثكلمشاكليتصدىمسرح.المباشروالاحم!،سابحريةالرؤقي

مسرح.ا-طحبماعنمبتعدة،الوعبماهذالت!ق،الوعيمنرصدا

عندنا،الم!رحيا-فا!تاطب!تاتياالمفا""م!منسالدهوم،جاوزيى

هـوء،كليبماربهااذيوا،طح!بةالمصالحمهورلرغبةذاكفيصم!ىبخيمبا

،ديانتف،مص!ك،فكاهيهومالكلوتاتس..جهلطمنقريرب

...الصورةكانتمهما..مباشر

نا،لشمروطهممتلىكحقيقيمسرحالىنتطلعونحن،يهمنا..

..للفنيعيرهامابقدرالتذاكراشباكالاواىالاهميةا"ؤلفيعيرلا

...استهحيةمؤسسةليسهالمسرح

الاجتماعي،واقعنامنئ!كلاتتطرحمسرحياتالىاليومحاتا

كيها،الهلبءواطنتل!لىلاحرينتتيحإ"زاومناعربياواررياسي

"طلإعهتيحةقىانالمم!مرحيمكنوبذللث..الجذوراىاوالاه؟تاء

.اا،ةاًهـتقبل.ويربح،وواقعيته

االسطمرائيصالحمابردبفا

!.



فرنءربرعصلألالعراقصثةالس!بنما

حؤلقماسمبقلم

يز3بز3!خ!"فئ"ح!خكيم!زرئج!لأ3!؟د!36دلأ33ئن*:لأنجبنقىيزلأئرلاخ3لإلألألأ63لإلا"نرخبر-د،3لألأ!ى3!،؟ح!س6خ!*3؟؟برلأ

!!بر!!لأل!!بئي%؟!؟!حئي!ئرئنأ!(ئرحئن!*فيلالاع3رزلأ!+3؟::ك!!لا!!-33+1ممجلأجلأ؟!1!!حيجبهبم!*ئر!لأصلأ

إ؟!!لأ!!؟إتخ!ئجلاخط!ل!!لأ*بخ!9!لإكائرئرلاخلألأبكئزلآلإلإفيلألأ!ذلأئر

دلإلألأد!!*!بن!3!ئن!حثرع*في"!ئرج!!ئرل!ك!كا*ء!!ي؟لا،جمجشلأ+رر؟3*،!عيخلإكأ!!!!ص،؟؟دحج!لأ*6دلإ

لإ؟نرجلا33؟لأفي!3د3بئدع-!لأ!!ء!!ع!-؟يزلأ3-د3:3لاخلإ6لا3ل!لآلايزبخبزدخط-د!3

ير؟في!رزيم!!32؟؟عل!!لأطزخفيفيلأ؟3،3عدى؟لإئر!،لآ:وئج،ئر!3!لأل!3لالأ+!بئنفل!+د

؟بزل!!!بزبربر!3رزخجلأ"فيى،لألا33لا3لأ3رزلأ33ص333لإلأدل!؟د+دع*!د؟ل!لاجلأ
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!لأ!لالأ3ابخبنطلأدد

ع،بز!ئيكبر!1!س!ئر!لايز؟

،!لأل!!ل!!ئر!!بم!!خ3لالأ*:لإ3*"ع-د33-

تملكسثمابذلكنقمهدفانناألهراقيةاينطامها)لمةولعندما

السينماهـمملامحةما.المميزةاواضحةاالملا*حواالاستمرارصمة

استنتاجهس:حاولماءـذا؟؟ةرارالاسدوافعهيوما،العراقالي

قرنربعخلالا!راقفييئمافةاأالمحركةاستعراة*:اخلالءن

ممرإ-ونةنانونبهاؤاماتياا!فني!ةالزياراتاثرفعلمى،ازمنامن

الافلامبعضحققتهاالتي!ا)تجاريةالئالجوبسببالاربجمبئتفي

الا"واللؤوساص!-اب5نمصهـوعةقام،أوقتاذاكفيالمصربة

لانجازاللازمةالفنيةالاجهـزةركافةبرهزالذيبغدادستوديوبانشاء

بدايتهاتكونانتةررأت!واازتاصهاالمزمعالملافلأماتكميليةاالمراحل

الفرف-!المخرجلاخراجهاستدعيالذي"و!امعليا"فيلم

التمثيليةالادوارو)عب،(لاماراجاك)إصورامع(لة"وتاناندريه)

اعرباقصا.رراحدىةيو*:ظوهـةمتداولةقصةءنعراقيوناممثلون

اقديسصة.ا

السائدةوالنطرةالامكاناتضمنمدروسةكانتتلكالبدايةولعل

خططتؤدالمنتجةالشركةانهذاقولثا3ؤكدوءما،اسينماالمفهوم

كلفصةانبدليلس!ينمائيفيلملانتاجو(ءممىس+:مائب4ص!اعةلقيام

الانتاجيةهاكلفةانيغطيلممكنلاالمنتدينوالفنلنينارر"نوردةالاجهزة

.عدةنتاجاتعبرحسابيااسننهحهايمكنانم(،واحدفيلم

ينمائيةالسالمحاولاتوتعثراستمرارمجالفينخوضانوقيل

تفكيراناىانشيرانبدلا،هـ-تايومئاحتىالوقتذاكمنذ

الموضوعاتوحتى،فكريبهدلىيرتبطاماصناعةاتلكعلىالقالمين

ثيرالتأ)فيضنتجت2انماتاريخيمةاواصتماعهلأسملاذاتكانتالتي

تص-اعدمنوبر(ارغم..التذاكرشباكجل2منوكسىبهمبا(ثاهدبربئ

تئعكسلمفانها،الاربهنجاتفياوضوحو،وبوادراررءاسبيةارحمركات

واأفنيآالفكريةالافنماعاتانذ)ك،المجالهذاهكبماالمثصتغلينعلى

الحركانتلكقبلمناهتماماتشكلكنأماررينمائيةخاصوبشكل

ملتزطاومنتم!الى.-:ماءجالفياعاملاالفنانيكنوامالشياسية

هذنانطلاقةعلىتأثبرلصرياللفيلمكانانما،1،طلعاتاقيلمك

لدوالاعتيادمنشيئاالزمنبمهـورا،صريا"هيلمخاقأقد،الفن

ذلكفياررينمابصظعةالمشتغلينوعلىجهةمنالمتفرجاجمهورا

النمطهوالمعرىالف!ل!اصم!،حت،ء،اتحمة5-.-ةخاأولا

المعروضة.بالصيغةالمتفرجلاقناعمحاكاتهالوانجب؟لنموذجي

وسان،"وعصامعليا"الاولالفيأمادجازتم8؟91عامفي

كلفةبارالاتبعهبئاخذنامااذاالانتاجكلفةتغطيةعدمللفيلممتوقعا

المستوردةالاج!زةؤببمةمناستخاصنامااذامتا،المنجزالاستوديو

الفيلىمفى-اندقطالاستهلاك!مةنمائيةالسيوالفرفالبلانووبتاء

وففتقدتلكالمحاولةاناذ،فائضدونماكلقنهسددقديكون

افلاممن/الفترةتلكفي؟لهراًفىاجم!وريعرضبماقيستمااذا

اعتبارهاوعلىوردةا!ةالاةلامفيا)كبرىبةالن!تشكلكانتعربية

المشاهدين.جمهـورمع!تعاطفعراةيةمحاولةاول

نجالنسب"اقتصادياقلقايشهلوصهـنزصة،عةقبامانشكلا

المحليةالسوقفقىانفييرغبوناذ/نواالخارجفيللمصدرين

تطويرها،دونللحي!لمولةمجاولاتةبدأت،لصادراتهمحرامجالا

نتتمخضتمشترةفي!طنجاتافياماالمضولاتاءلمكاولىوكانت

والثاني)مصطفىنيازياخراج-الشرقن4ا)الاول،نتاجاتثلاثة

-العراقفيليلىاوالعالثء(رفلهحلمياخراج-بغدادالقاهرة)

ولقد،ومصرالعراقمنممعلونةيهاساهم)امرسهاكاملاصراًج

للصنمةدائمايخض?مشتركنتاجايلشانالمحاولاتهذهأخفقت

.والاقنعال

اننحديدوبا،في؟!ةوبعد.المذكورالا-توديوفيالعملتوقف

برلاسىقىركيةسينماليةبعثةالعراقالىجاءت،5291عامفي

في!ايشترك"ركيةافلامانتاجعلىاتفقت(لطفيايدعىمخرج

مننسخةاعطاءهيالاجور.لكونانعلى،العراةءنالممعلينبعض

نادونالقطرحدودضونعرضهاالاستوديولاصحابيحقلمحيلمكل

مذمتوردلايالاةلامءنلآنىء-تا-يراوبرءعالمنتجةللجهةيحق

طاهر))و((وقمبرارزه))ميلمانتجحيثالاتف،قوتم،عرافي

.(اطني)البعثةرئهشاخراجمنوكانا"وزهرة

مجالعنالممولونوانسلخ،المهملالاستوديوفيأعملاتوقف

والتركية،.منهاالعربية،المشتركةالاعمالهذهانالا،الانتاج

وخلقتمثندهمايعرافيأطرفامنفيهاالمشتفلينعلىاثرهاتركتقد

هؤلا!هـدىيكناـم9ولما،العملمواصلةاءكانعنجديدةطموحات

السبكشتىوواوجاشخصيةاالمشاركةالىعمدوافقدماديةامكانلت

هي:-اذجةمحاولاتحصيلتها.كانترواليةاقلاملانجازالمتعبة

-5591-ندم)،(اهمبراحيدراخراج-؟591-وحسئفتنة)

صساخراج-5691-وردة)،(السامرائياخالقاعبداخراج

!ب،المضتغلينةقرالمحاولاتهذهاخفاقسبب(كانوقد..)فائق

سىصاذتقريريباسلوبهـتهلكةموضوعاتعلىواعتمادهمثقافيا

السبئماليآأحركةاسيرعلىاثرتوديونبالتزاماتاصحاب!ااغرق

سىيئمائيأفيضةقيامبامكانوالمتفرجبمالمنتثقةوأفقدتا)عراقفيء

ع-ح!5ااتكبماواالايطاليةالواقه.لأافلامفيهتتدققاخذتوؤتفى

.الفترةتلكفيواسعجمهور

!هالشبابمنمخرجانالواقالىعاد91ع6العامفي

فمدراستهمااتماانبعد(ولياجباراعبد)و(!"ييكاميران)

فميماالسبلوافءدرابشهـما"وبعد.الاميركيةالمتحدةالولايات

حسئي)اررءبانو-بدو،2تماممختلمفينبخطينساراالعراق

موضبوذاتقصةوانتاجفيلشر(ولي)زمبلمهمناكثرعملياكان

اقئديأسعيد))قيلمهوالايطاليالعرافيالفيلممنبسبهـقريب

وليأالثاؤغ!اقدمحينفي)شجار)بعنوانصبريلادمونقصقىعن

المواطنيمعلىاسهمهابيعتمساهمةسيئمائيةشركةتأسيسعلى

سومرالثركة).وهيالشركةهذه،.وقامتالواحدللسهمديناربسعر

"



المشاركس-قىالقه.صبرينمنواختير،4ثصلاحسنمسابقةبعمل

هـوضوعذاتوهي،صبريلادمون"المسؤولمن))ب!وانقصة

اس!4الةدمنءصورالفيلمملتصويرواستدعي،ساذجاجتماعي

اوس-ءكانتاعلاميةحملةالفيلمانتاجصاحبتوقد.)دفيجا)

،كبيرةاملخيمبةع!ضهاصبححتى،ونوعيتهالفيمبدطاءمنبكير

بصضوىكانتمبرمجهحمل"((الهنديسعيد))قيلمصاحبتحينفي

الشخوصحياةعرضالذيالفهلممموضهوعانكما،منهواقلابعطاء

لدىالثقةأعإدقدونقديواقعيباسلوبلأالقصاحتوتهمالذين

لىميد))واعضبر،ألعراقفيسيهمائيهنهضة؟يامبامكانالمشاهد

المشتغلينوانسيما،حديدةلمينماواضحطرإقبداية"افندي

امههيتعاطفمعينةسهياسيةواجهاتيمعلونكانواالفيلممهذافي

الوطنيالاتحادجبهةثكيلاعمبتالتيالفترةتلكفيالجمهور

فيدورهيلهبالعرافياهنانالمحيهاخذوقتوفي،العراقفي

اوراهدينعواطفتفجرءطاءاتهكانتالتيالقالمةالاوصاعنقد

حماسهم.وتلهب

افئ-!ي"سعيد"عائلةفيخلافاتحدئتالفيلمنجاحبعد

الروانين)تحادا)اال!معلىنفسهااطلقتءلتواجةالمضضالشركةفتوقفت

كانوالذي،المخرجمضلالاستمرارمنوبدلا،العملمواصلةعن

تاركاالمشويللدجاجمطعمؤتحفضل6ايضاالانتاجفياسهمقد

نجاحاهذاعملهفيحقققدانهويبدو،وارباكاتهـاالسيئمامشاكل

!إ"افئديسعيد"فيامفياحققهممااكثر

الهرافي،للفءلممالبطيثةالمسيرةإ-ودجديدمنالتعثرعادا

اعقبتالضكبماافترةاخلالقتم،للميدانا)يائسةالمحاولاتوعادت

سسامن!نذكراهزيلةاالافلاممنءجموعةانتإج((افنديسصد"

،5891-الؤاتعروس،5891-تسواهن،5891-ارحموني"

،0691سالقدريد،ا959-اثعبانا،5891سحسنالدكتور

.(6191-نعيمة

علاءالعراثيالفنانتهحلمتموزمنعثرالرارعئورةانيبمو

سص:ماليسةمصلحةتمألىيسمنارغمبماالمجالهذافيطاقاتهلننفحير

---لأسينمالهجريدةالىتحواتلمواممرحالسينمامصلمحةباسم

افرصااتاحةعدمفيتأريخيةمسؤواجمةمؤس!وهايت!حملافيرية

بميمتوهكذا..المجالهذافيطموحهملتح!ءقالعراقيللشباب

كونهاتعدولاهذايرومناحتى)والمسرحا-ءنمااكلصلمحة)المصلحة

ولقد،الكببيروكادرهاالماديةامكاناتهامنبايرغماخباريةمؤهـصة

الاؤلاممجموعةاىاتضمافحديدةبالسةروائيةمحاولاتفياخفقت

اليها.اشرناالتيالفقيرة

.ا:.بحكمتهوجديدمخرجا!راقالىعاد6191عامفي

الىجاء.السينمائيالعملمجالفيواسعةحصلمةيملكيكنلم

طربصقفيواضحجديدانعطافخلقفياحلامامعهيعملالعراق

علىالمعضرومةالجديدةاواقص"المفهومتبميهمدعيا،العراقيةالسينما

فقام،الانسانيهوالعلاقاتللاحداثخصلاالمشوالرؤيةالبساطة

ء:ه!سسااحلاء4تبععرتماوصعان،((7ساعةقطار))فيلممبانتاج

لهصريحاتل4ؤكردالصس-افةبخرإكأموصعوصارالفيإماخفق

ااصل.!رةخلالمخرجهوادعاءات

الثق،"افنديسعيد"ميلممخرجنيحممهكاميرانعاد

برانشعرانبعدوالاخراجالانتاجميدانالى،الخلافمنالاول

كوميدب!قص"باخراجفباشر،صديدلىيلملات!ج؟"لائمابكرف

واكبالجبارعبدزميلهوضس-عمناقصة)زواجءمثروع((عئوانها

فهبمفياًلاخفاقاثرعلىتصفيتهـ،تموالتيسوءرث!ركةتركالذي

بعئسوانفيامبالتاجالثاننالشقباشرحيئفي6((المسؤولمن))

الىمخرجينالفيلماخراجالىند،مسرح!بةعنمقتبسا"هبلمهابو))

تمانبعد،(جميلشكريءمحور)و)حمدجرصيسيوسمف)هما

((،احد/ثةاهاالسبشركة))اسمنفسهاءلمىأطلقتشركةتاسض

احملةااناذ،الماولتينلهـاتن"اًلبداومنذمتوقعاالاخفاقوكان

صاالسيفشركة"محاولات"نبالرغملأمرتب!كانتكلي!ماالاعلاميئ

جديرهـةمناصبيحتلونمؤلى-جهابعضكونمنالاستفادة((الحديثة

وازضصح((زواجمشروع))اخفقؤقدوبانفهل.السيئمامؤسصةفي

اءنفكان)افنديورءعيد((الاولءملهمنجاحاسباب(انللشقين

اء*اناتمنوالاسمتفادةالمناقشةعلىالقالمةا-لجهودو"لاحمالدوافع

((الحد-ثةا(سينم!فئركة))فحلت،وامكاناتهطاقتهكلحسبالجميع

التجارإحدمبالىورهتلفةءصرؤءكأبديوننفسهااغرقت؟نبعد

حتىالممرفازاءقائمةالااتزاماتزالتوما،معهاالمتعاونين

.هذايومنا

-لهملمحبفياخفاقهاثرعلىببروتالىحسنيالسيدرحل

النسىائيالعنصروثحةاتمثىبي"ااطاقاتاانظانا((زواجمثمروع))

سإجلانتاتفاقابيروتفيوعمل،ذاكفيالسببهماالعراقفي

ن!اقخارجكونهعنهالتحدثنهمل،)7رقمغرفة))ب!وانفيلم

احراقية.االسي!ئما

قط-ارفيلمممخرج)ابيب-كمتكانيالذاتالفضرةهذهفي

(ها"از)سنوديواصحابمعجديدةمفاوضاتدخلقد(7ساعة

،بغدادلاستوديوخلفااصبحاذياالوحيدالاهليالاستوديووهو

طبع،،تسجيل،تقطي!-ع)صغيرةغرفهـ!ناكثرليسوهو

قصةانت(جعلىالطركينمعالمةاوىءاتانتهتوقد.)..تحمصى

لمودراما،المينوعمنالقديمكأالارمئ.بئاحكايراتااحدىفىمقتكأ

المرتهطةغيرالمتنعبةاعلاقلتاعلىيفتمدباسلموبقدءتقدوكانت

اوقلمأز"هالاحداثتطورفيدورهااء"هـقةاتكبواةءحدراميبخط

اساوبؤيالركاكةبسبب!نبباال!امهذااخةقوقد،وانفراجها

حدثتاك!يالسياسةالملابسات-"جمبتجار،!اخفقكما،المعالجة

يرلضذكراندونالميلممعرضوانتهى،عرضهفترةخلالالعراقفي

((.الغريفاوراق))الفيلمهذاال!محتىا(جمهور

الولاياتفيواس!تقر،اخفاقينحققاهـياالفيلممخرجرحل

بعنوانءثصتركلمحيلمباخراجقاموهناكببدوتالىعادثم،المتحدة

ا/يىانالىقرحل،الفشلخاتسمةا!خرهوكان((لبنانياوداعا))

م،رلص-ن)الغي!لمرهـ-لمةمنتزوجانومدجديدةت!جارباجلمن

.)شميدت

التعليممجالفيالعاملينالاساتذةاحدكانافترةاتلكفي

ج!دةئقاويةحصهلمةيملكوكان،امرا!افيا)سينماحركةيرقب

ال!انهذا..اماباهذالواوجشرريدةرغبةمعسينمانياوطهوحا

اعروفيناالافلاممسضوردياحداقناعا-ضطاع)الغزاويكامل)هو

أريخب"اقصةللفيلمواختيرت،بالالوانلىءئمائيبانتاجللقيامعلى

ك!ا،بكنابتهااثواف(نجا؟داشاعراكلفء،نبوخذنمرحياةعن

،المسرحمجالفيالعاملس-نا"!ثالنمنمجموعةالفيلماختيرت

فياتكميلإكأالمراحلتمتانبعدطوتلمةءدةفيهالع!لىواتفرق

ألمةطااغميات!ضنفذثكلاا)فبببلهذامنتاريخبةومحاولة.يتدئ
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،ديئ!،رال!اربعينمنيقربماانفاقتمققدوفعلا،لانحارها

كها.العراق9ءتما"ثةا)-5السوقوارداتتغطب"لاءجملغوهو

لاءااؤ--زهرضاقياالهربهقىالسوقفيالحققبةفرصمهيحدلا

حامالفبفبقيم،ومتقهةبا*رةوبآثءكالتأريرقيطابعذاتاجنبيئ

..صاؤطكمبلغعراقيديضارخمسمالةمناكتنر4لاصحطبر،بىرامهـخبا

اكيمرةاالمادير"الحصائرو"ع.فقطواحدأكويتايومافيعرضوقد

عرضقدالفيلمهذاانالقولتصتطيعلكنناالشركةتحملتهاالتي

نااوضح(ابداعيةدراما)ضمن!دمطحدودفيمخرج4امكانات

ا"كان-إتخارجهو؟ابراولجفدينىلماوجبدعهلتقديمبامكانه

.المتعثرةالعراقءقىلب:هااميدانفيالتحرك

متناثرةلص.،ذجة?،ولاتءدآاذمبخه،"هبآنؤكه!ا!هملزو!ف

باثرتمجهوعةصحث6691عاموحتىافكرايست!قاثرذأتتكن-لم

اءتق،((اليوممممرحجماعة((اسمنفهاءلمىتطلقكافتشابة

موالاؤللام"ؤورسةاتذرافتحت((آحارد!ا"فصبملانتاجدمحاو)كأ

.بازتاجةلؤس"اهذهولكلت،(ال،أديهبدعاءر)هوشابءواهأالات!ه!

المضرج،خلأيلننتوفياخراجمنحولاقاسمقصةعناذكوراالفيلم

ثمكتمئسقةاعلا"يةحملةاعهلاص،حبت.ا)عراًفيالتلفزرونن

الىتف-رقالذيآفهاماانإزأمانوما.،ا)جو!ةاصحفاكافة

ناير:قلمبشكلاجمهـورااهتهاماثارحتىشهورتسعةالعولفيه

اهتى-صاماىأاضالمحة،س:!4التياحاولاتامنؤيلمايحقق4

النءاريمةل".ي!نماامهرجاناتالىاترهاعلىرثء،واكقادالصحافة

ت-ونسفيقرطاجم!رجأنوكبماالفضهبئاجافئةاعلىفحافيوالفنيئ

ءوفصوعهبساطةتزةاءلماءتحاسمبابفيجأءوقد.6891عامالضعقد

ا)مررركأيضوة.ونص:ء--وهيناذااشباباولكونالانسانبىاوهـدفه

.اهـرا!هبةا)ررتما4طالبم!الاء*لز،تضمنمرةلاولاءهـهنجمإدبقىا

؟لمصءوىالمطلوب/بمنزمانهالااجالزةاهذهعلىحوزهمعاميلملوا

لاقات4فيواغراقهاست،ريوابرناءفيكتبرة!واته!اككانتحيث

احكماالفيلمصمةيملكوام،العلملالمحاتا،فهم!.ا"-ندوذم،"حلبة

.الاحداثمتابعةفياجه،ورا!.دعلىالقادر

اؤس-5-سصاتامنبرأحمسنايومااؤلملامءؤسسهقينصيهبءكنلم

هـوء،مضافيرةلاسبابتص"اتمحبث،فيلمهاتآ-تالتي

ت--رادالاسوحصرالاقنصاددة؟اتحولاتين!عةقماومنو،شخصجمه!

ا-ئمالهقى.او!االموادمن)كلثيراةبالدو

ماوانلةادوبايرةحصرالانةاجكاد(6791)امتوةا،ـفهبهدءا

أ؟شنا3طكاؤ.قى"كنامالمتاحهافرصىاانالا،رسمي!اذاكيقر

والمسرحا!مىءضهامهنل!"أنت!جتواقد،لثابةاالطافاتلتفجير

من((خهرشا!ةء))وعليجهمراخراجمن((الجابي((!ما!لم!ن

براءتاقد،واء-نالمح!ل!ينآنالا،جمهلثكريمحمداخراج

العمللاسايىبو"دروسواضحعلميتخطيط!وجوداعدماورلبا

كفبملةخطةر!ميم!،1ا(ؤلىسصفهذه!يكفؤةفرء:آصرولوبرود

ء--نؤلمهبةغبرمجهوءةوانسبها،الطاقاتتلكمنبالاستفادة

دراست!-مانهـ،ءبعداوةناا)ىهـ-،دواقد:ابالنتالسينمافيءن

ا-:مالية.ا

ات-اجعلىآ!روتلمما3ا)عراقفيل---:ماا"صلحةكانت

4-صيادونماالصرفعايهوآغدقتامكاناتها4اهيأتسنضمائي

اديا"الاحرارجس))قبلممهو)ـ،1اخفافىآخروكان،قذكرهادفة

باجازته9-محتعادتثمالرؤ،دكأ!عتهوالذي!691عآمانتج

!إوفيرهاثخصيةوساطاتائرعلىفقطامراقاداخل

وععراتارباكاتمجهوعةكانتالزمنمنقرنربعحصيلةان

فيالنطراهآدةضرورةونرى..بسيطةالتماعاتخلا!امنبرزت

ةملليةنههةخلنىلامورامراقافيا!سيينمائن1،بةلااسالوب/

الجديدةا)تابةال!ما!منالاسشفادةثونيتملنوهذا،جديدة

لنوهذا،صنخصبآوتهييزثونماافلأفءاتزنويالفرصوا/،حة

..ولقدميةمدركةواءببةذهنيةوجدتاذاالاالحالب!عةيتحقق

يلم!يانلهاأبعالمتبضصعلااعراًقيةاالسينطمسميرةوخلال

نزقةنزواتكون"شعدىلاكانتال!واممكلوان،واضحانهجا

اننىالسياسيةالاربالاتانويبدو..اكقفيكيرلاشخاصىوطالشة

امكانيةملكبتهاء-ناعةوجوددونحالتقدالو!نل!زعرض

.واضحفكريخطضمنوالاستقرارالرهـخ

حولقاس!/

الضرهـوممليرسدةحول

يوسفءاحاجااللهحسب"نرسالة

فيخاصة،بر،هـودانال!يةاءركةارةالاخصالا-ونةفي!طت

الفنباللىتغلمداولاإ"اركلا!اهرةوهذهكيليارشثىارسمامجال

يرظه!راكقديالمض،خهذاءولوالاهصمام،بهوافىتفلإنالمسودانن

والاعراب،لة.حلإلوابالمظرعة!-مخارحءسةىالاوا،ناؤذنينمن

وابعادهاالتنث"كنلجةالفونونتحركاتءلجهبئالمشمرالرص-دمع

المعهوءهجات)نصدىءحابقىاثانيةوا.ا-!ااتشجهاتنااوللمية

وحسب.!ه!ا!"وداتنتكيا!فنوبودالىبالاشارةكأةكطو-لماما-

ار!ان!ل!المحطوالتجاهلهذهالخارجيم!امالاصظاهرةوبر-ن

..خاقهفيويطوريم!هلصامت-قنهلونكانا-ط-اسودانيا

فيبرمالصلاتها.ويبعثا-بئا!ااالننحربةقيمببنويوازنوينئاب!ريرورتشر

.الاهتماموعدمالطمرضروبنمنحولهء-االىالالشباهمشدود

هـل،هـو،احالةاهذهمينف!4يفرضىالذيوا!سيؤال

الوطئيةوتعياثقاؤصةار1اطفيتعملاسودانافيالعمشكيلب"الفنون

ذاتطابرعف،طاتمجردهيام،اسودانناالمجتمعوقيمجطليات

.؟عامانساني

"جتمع،ر،افات?،5?عبنى9تطرحربرماذلكعلىالاجأبةان

ب!صلازوريواافتةاوث/البهثميزضه،طهوا"،الم!ددءيرائهله

ذاكيحاولبدائيبرشيءزء!ةالملت،الوطنيةوأطره،المحليةسماته

ظاهرةلان.الانمم!ازب!ا:ث،!-افمةالىبهإصل-تىآطويرهالمجشمع

والاخبرألاولاقي،سازءددالت؟هيالموروث!اثقافيا)الوجود

ولهجتمع.ؤهمامنوراءهـ،اوعم،الحقيقهـبئالابعصادعنابحثافي

دة،عديلاورباب،يهـرااختلاهـ،الاءويختلفالسودانوفي

هـصدةلرياحءلمتقىؤالو،و?،نجبةوحضإرقي،تاري!ليةاسباب

وا!جبت،!"برتاوتزومازبرتو"قتاك،وحديثةؤديهة،حفارات

وماكانتوقد،والجديداعت.قا"نعديدةذكرياتبداخلهتهورحسا

،فهووافداكلوؤجولترحابصخةالسودانيالمجتمعصفة.لزال

بالوافد.لرحب،اصمةاهذهي!تلنكبطبعهلانه،الضيافةيسحسن

انفي،نيةالافللمخاصةولاءولكس،رياءولاخوفالاالجديد
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ك!ح!في!3ك!؟\!!!رز*،!؟"ولع؟ق؟!حم!كشئحثيما!ش،**3ي،!!لإ6!!ثنفئ!بما-*!!!!يرلأفي*بمذ!"+33؟*؟،جكغع!نحه!زرنمنمكرج!لأيح!!ة!خ!3؟،!!!؟3كتن!ه!كلالأبخئح!جثملأ!!ج!عو:!لإ*!!زر!*خ7-بزوير**!!لأخ!

:!اح!لإيم!غ!ث!9ع!-!،ع!،في،جر،ء،د!لأطبمالأخهـ!؟حع3!"؟ف!-1-لأخ-لألأ!لأخ

ل!لأ!؟!لأ9زر\6؟علأء3زر3ئر)!!لإ"لإئر"لإد*،؟في3لادلا؟لا3!!د6رز!3ددل!3لأ!-"3لأ؟درز3لالالأد!ل!36لإلا!لاددلإلا333-!ل!بنلالإ،لأ1-زر3كأزر+3؟

أ!!"!3ءبرعلإ؟63ئم؟!-!!بزئر؟!؟!؟،!!"بزع!!3ئي"لألإع3!33ئرزر:!لأخإئرخ؟عدع-؟!لأظلأ؟!3لاددء!خئرد!لآل!!!زرد-لإ-!6زرع3لأ!ئر3في؟زرلإإلا33-ظلالاظدلأ!لإ--ع"ل!لإفي-3-ظ"بزفيبزلإلا!لائرل!!!لا3

!33لأطلأج3:"لأ!-لإيئلا3فيء3!كا+ير3!ش3لالا!:!لا!ثن3!د-علإ33"6-!3!؟لا-633ثرخ-!لالاخد3دلأ،؟دلاععديز؟!دخ!لإدلإخد"لإ*دبز3ل!لالالا3لا33لالأ!لال!د!!علارز!لاخ

لأ!في3؟زر؟ل!عل!ع:؟لألإلأ،!ل!3361لأددزر!لا!دالاذد!!زرلأد3عدلا*ع!3"-لألأ33لأد3*لادعلألالالاظ333د6،33سع3؟لألا!لألاع3؟لا!ئر

"!-!!*؟:3زر!ع3ئرخل!؟لا33د:عدبزلألإلازر!7ءولأ3لإ؟لابم3!،3لألاد+-*،خد"*+لأ33ل!!،*لا؟!3!لا3دل!3لاد3لالأع

لأص!+"3ع!3كأ؟3"لا3لا33لأ-لالأ*ع33-لا63د3لا؟د36!لاد-لاددإددلأ!3"؟لأد!3!*د*لأ!د 3!3!3-ئر؟صئيط!لايز؟!ع!33لأد!ل!!،3:رز3لإ3!يز3-ددد3!-د-د3!لأدخدلأ\3.،3!3"ءلأعل!*3،3+ل!!3لأ

!حثيل!دبم3لأ3لأبر33رز!رزلا*ض3؟!!رزلأ!،-ددئر؟لألا؟لإثرد6ل!بز!3لأ3؟3!دلأ3ئر!!دد!دلألأزر؟لإ:ع!!3لا:لأ3د3لأظلاع

3!**لأد3لا!6:33ل!!63333دد3خبن3د3لأدلأد"3!3د!دد-"لإدلا3!دلأ!ئر؟!تربز3ئر3،!!إزر!لألاد-لأ*د-33

اش!3كا6"!!لاع،لا3لالإقئلأخلأد:لإ6لا"ع6د3ددخءلألادل!3لآلأ33ل!ل!د33لاد،د6لألا-ددخل!لأ:

3!؟لأ:بزا!لأ؟ثرلإ:رر-خل!برلا+لأدعينبز!3د،33؟6كا333لا33لإلا*لأ-+لأ3+3ل!!لإلأ!ولأ-!!بز!د!3ل!*لإدد3!لا

ئرلأج!3لا!لإ3!فيئيجلإل!لأ3دع3علإلا!3عخلاد-لإ333لا3ءلالإد!لأ3ل!خ-دلادع-دد3د+3*لأ3-ئرع3لإلا!ل!!!في"لأ3لادئرؤرزرز

؟،!3دلالأ!ل!3علالأ!6د3لألإ-33د*33لا33؟ع؟لأ-.333خظلإ؟*دخظ؟بز3علا33د"2*!لأ-3ئر1

*!!!*!:نجيخفينرزرلا3!!فيذلإ3+لا!+3درزنرلالأ؟+33علأدلا3-عل!33!كا!،بزبم!!!خخ*3!*د!خد!!فيلألإ6ع!،غ!كا3

دلإدلا*6بزد3لاددعوءلاد3:لإ،د*ع3د3*لأ333"لأ--لأ3--د3--33لاء3--لا33عج!!غث!!!لألأع3لالاط33لإ*لألأويزل!ل!لأإيز

6!لادلأد+لأ3لاءلإدد3--333لأ3ؤحيما؟رز3لاع!ل!333د-كا!

3!جم!!لألأترلأ-3عد3ل!2:خ-+6!لألا-3ل!33ءدلا3-:3لأ3لا3لاترزربمبمال!73د!!!33يز!333د-

ض!!3لأددلاد3دلالاد---3لأ3خ*لأ!3:لأ7خلأ3!لا!!--

ئن!!لا:لا*لأ!ل!3ددخ*6دلأ"3-3لا3--دلأ6!؟!*+لالالأد3لألا!ل!ظلال!خل!دل!*

دئي!؟3لأد3ل!لإلأعلالا6-د3333ل!3؟333-+د3+ع---د3د3333لأ333-دل!لإلأ*!بم!-*؟"3-لإلإدلادد!3لاق3دلا"لآ!ل!

د*،ش33333د33علاد-دلإج!دد3-عل!د33خلألالإدلا

لا!د-3د3دلا3د؟!*3؟33لا-كا36لأع3-ددلألا3دددد"لاد!لأ،دلا؟-لإخ332د

:ئرع؟دد3-3--لا،د33لأ3سء2ئي3"ء!؟د+3!لائردظلاصل!،دقيع*3

ئر3--3د!!**لأ؟*؟3+6لأدع--دد؟ل!ل!لأ3دلأ3

ش--درز،!صرز!رز!*؟،-د-اد7؟لأد3لالاد!يز:ءل!بز:ءع؟ع3

لأير--لاد!بر!زوح!لاكع!لمكبنخ!!لا؟،!ل!د-3عد-!3خ+لأ3

:جع"3د-د3!لا3ور!6!!!كا*رز!!!لا!إلالأد"د3"!إلإدل!!د3لإ3لا-3لأ
س؟،صلإظلألالأ3خججمهم؟؟!!إ!ل!3*!!رز!بزع::خ؟؟!:؟لأ!

ئرلمد؟3،:؟*ج!ح!!!ثه!!همكهثيبهحفي!بم!!!رز3لا3لإ+!لا
ى33ير؟فينم3!*ل!

بز؟-د3؟دزر؟!لابئئر3دلأبز3فييم!برإير!-!لإل!23؟لأ:لإ؟!ئر؟3!؟"33

؟!ص3لأ!رز،!-ح!3!تي-3وئر؟ئنذ!:يز!خع،ل!!؟!

3ل!في3لأ33!؟؟ئر!ئجفيلإد*-33لأدزر!!لايزلأ

يز!خلادد-33لإش-ط!لأخ----3د-!3لالا

!!خ!ءئرلإفيظخ!ئرخ3ظفيكا؟ع-ظ3-لا!!لأفيئر3لأ3؟لال!!ث!ك!3ع!دلالأ33،لإ

سعيرصكا-ئن!*!+!لأ؟!"3سغلاصءلاخلأ-لأ!+رش3لأعلا3لا/لاع**-د

بر2فى!!ىئرق؟د:لأص3*كاعلألأد*لأد3؟علاعد3د"33ئن،بز؟333علإسئنل!!3!ير!ئرح!دلا"بزئر!3خ3!ا!؟د33كبمبز3!3ض،ذ،؟لإدلأد،:زر36،!!:!!!!*3ءد

ئمزئرقيءورلميرش3ل!كالأد3لألاع!!لأ-خ؟،؟لاءلأ-دء!"3333د3زر!لأ3لا!لا،!لألأس!،!؟ئر؟كأ،؟36!دعدلأل!!!رزلأ!!!خسكح"زر3!!جيمدي!ظ،زرجيئر3\د-+دلا؟

لأألإش!ىكافي!!بميم!ءلابزئرشش!حسس!بز؟ثج؟عيز!3؟بن!؟إئرل!!؟*!لأ!!!زرررزر!كأ+؟!،!بز!:!!بز*لأبخثدبنئنايلاح!ئجلم؟بنيمحلأ!رز!ح!بم!كحثووبخ،3بئ!لالم؟يخ!!عغزررزبم!؟3!ح!جلا!حئند!،3؟!عزر!*لأ؟؟ع!لأ

ئر!ارز؟+لم!برنر!وير،وىينلا*بر!لا3ء!!!أق\دأ؟ئر؟لالا!*؟!!!ش،لحزر!*!نرعلإ6*لالإ7!،ع*نج!-ئج!6ش!ئن!!+؟!ح!كل،؟؟!*!!\!،؟!خكون!؟فيلأ!!!ع!ج!!!!ثع!!ح!بخ

كا،رززرئر\3ئر3!لأد6دء؟ص"ةرزيز3خ،لمكاس!!*د3لم36*دفئخ؟كا،يزينفي:،بيئملائحئن!!؟برزح!*بر*9رز!!بمينج!*!!!برتنغكج!ج!خ\لاشفئ*ل!؟!ع؟ئزئررز!3!علأ!؟ئخ!ي!ل!!*3لألازر!!***لمحيم!كسفشبهئن!ئرء

الرئيسيالمدخل

ظاهرأ،اظاهرةاوهـذهايدير!مبنحصلمةافضلؤكه!الناسايشنرك

اراًؤ-تبادراان!،برغم،اواؤداالغريبواحتضاناةرحابوالكزما

اتفمببرواالجانبانالا،ا-ودافيةالقرىواا،دنمعظمفيبوصوح

الاثء،ريههدون؟لفكراثتغلإناوان،دومانفسهيرطمر!ها

مناقب-الناليالعربياالوجههذايعطىب!اضنالا،أليها

ول!ذ.والتبجحفاخرلتاعدمعلىحرصاولكن،الحقيقيبة

الثامدالصمةهذهلاسبابالاشارةتههلالمعقدةشبهالاحاسيس

اثقاؤامحتوىعلىالتعرفيجعلمما،لسودانيااوجودياللعس

قورتط5اذاهذا،اصعبةاالامورهـنابداوخلفياتهاالممودانية

تعتنا!-ةمنلانها،الاخرىالمجتمعاتءندالتقلإديةبالموازين

للجديداخطلعاورغبتهالقديمعاطفةبداخلهاتهور(تجهع)ثقاف!ة

بات-لممسر!ووءيرقالء،ب.نالاح!اسوجوداخرىنا!ةومن

تعقيد!فيا)حمكاقيوتتهر،الانممهودةتخص!نقوهكذا..وعرورلبجح

!الاياممرورءهى-طربع!سطراالصوضصفحاتوتزداد

هـالوافةالعالميةالثقافاتتلقاهالذيالاهتمامهذاان

لدالمراقبيلاصظهلذياالاءـضمامنفسهو،!السودانيالمواهـن

اكبراا،سهياةةبالاحداثاهتمامهخلالاعاديالس!ودانناالمواطن

العالم.فيتجريالتي

السودانيالةنانيولدالسودافيللمجتمعانفسياالمناخهذاومن

الثقافاتاطرهـنجداوقريب،الوافدةبالقيمجدامظثروهو

اخلاقياته،في،الانمانيةالتفاع!أنسيحفيومنتفاعل،المجاورة

ثونحولهماالىمبنترةينضوي،ومنامبه،وحهاسه،وقياسا.له

كلعانف!ةو!ملحةرعبةودهـانجلهيولدلانه،سابقامريقلقهان

،ويخاله!طئر:فوكلوطهرهمنفه4يعانقة..حدودهخارجالانسان

!لنقاءبامفعمانسانبوصاياله

السودابةاثقا!ةاانوهو،نلثبتهانفءطيعواحدشيءهناك

وأفضل..حضاريةاختبياراتؤمممنوافحةحصلمةاهاكونتقد

وشموخه،وضوحهبكللىلملاميالاسالعربيالفكرتغلغل،ذلكعلىمعال

ننعرا-كالادبالميراثفي،ماعالاصعلممي،الاسريةالعلاداتفي

الى،وعوردمثلاالنآدرةسيرهوفي،،القرآنياب،نامي-ونثرا

السودانيةالخاء"4ينتكللاءيالاساجمربياالحسجعلتدرجة

كلها!العربريةالامطاربيناوحيدةواالواضحة

الاخريهيملط،1وزخمهابكلقيآاؤردانآخرصعيدوعلى

وتمردهاوتفوانططموحهاوان،السوداننالفناناعماقفيتعيتن

الرب،لطيمذاكومرد،اعصابهونهجدبمزكأزاحماروىاهذهكل-

هذ،فيوالفنان،القارةمنا-ودانابهيتمتعالذيالفريدالموقع

وافريقم،فحعربركط:ابرهادثلالةنجاهمثلمودانف"ير!الحالة

التيالصفاتهيهذه..اضمباب!ا!ييسبحوعالمي،الابئوسكلوفي

!حكو،لانه،اسودانناللفنلانوالثؤافهةلفكريةاالهويبئمنهاته(لف

.الارة!منمعءن"وضععاىبوجوده

بالا،الزاويةهذهحوللطولودالف!يا)ت!فاء*جمملمتابرهةوقبل

ال!ضارفيوتفاعلاته،اقديماالمصرياءراثاءوثراتاىاالاشارةمن

اكأالمتتاالص+قةالهـجراتاىابألاض،فةهذا،معها،لمازجه،النوبي!ة

"ذوفير،الغربيالاقريقياثعالاو"ن،هةالقداثيوبه،ارضمن

كباو،الثكيليالسودانيا)مهان4ارسايجعلمما،الهجراتمن

الا-،س!،نكوفي"طبيعةءنتنبع،عالميةابعادذات،افننئهكتلي

وتخص4فيتصبيوهـةلرواؤدكمصبالمحلينصء،طهيصبحبحيث

هـيايناالذيمالعنيانهزاذاك6تماماكاافيانه..باستهرار

اؤطوهـاالار!يكأرحاتهفبمكل:-)ب،وتنرقهاافريعياو-!من،بعيد

ونحنهنف---،عليهونتن4رنلت!قي،الوعرةوا)طبهعةاهضابابن

كل-برثلايرومبمعطاءحادلةنفسهاوهذه.الشمالصوببممسيرته

ءعءيخا.واخلاميا(سايكلوبرء،)انطباعاالفناننفسفيتتركان

أالسوداالفنانيجدانسء(دةءصدرووااناعتمقاديوفي

ير-!وهولياتاعبورتجربة..الفريدةالتجرقيهذهمحلنفسه

ءصبه.الىمناب!عهمنالخير

"درلص!تكونتاءميؤيةااظواهرواا(تصوراتهذهمناذن

نس!ةطوانما،تءاوزا)مدرول)نسهءهالاورمحن،الفنيةالخرطوم

انعفانهـا،كاماتفينهولانملامحهاو-حديدتعريفهامجالفي

؟نجا،ثاتمورومن..أصودافيااءتمعاعنداكليلأاا+ةاجمااللحاسة

شهورص-دازمناؤيالهىفيلاوهكبما،احديمةوااقديمةاؤنونهفي

ايض-وهي،رويتهؤ-هاتتحركالتيوابعادهبقهههاجتمعالوعبم

-ؤارو!ص4فبخمع-ناذكر153-اتبد.."حدد(امنيز)موسم

دذ"هارلصةفيالعمربر!ةاولىاللامختلفمستخذمةاجمالياا)عقل

وخطوطلونحنناتصويرا،وتفسيرهتجسيدهعلىتع!ل،الثاط

يحلواذياالمصبهذاؤيجمعةاتالرواؤرهذهبرميعأخذتوقد

منصطافات".ؤستل!افرزت.ا((الخرطوممدرسة))اسهيهان

11وفي،المخزاؤهنأءهالؤكه!.تتهثلوأخذت،ارروداننالمجتهع
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؟!لالألأ!!بز!!3!"6!لادع\ل!لا-3!لأ3:لادخ+علأددلا+33ددع:لأدلال!لإ*علإخزر؟3رزإلأل!!!!في*:ص!ئخ

ئي*لا3لا\33غد!!دلالادىبن3*+دلا33د373لأ،3لألا+3درزلا33"3ؤل!3لالا3"عبز:خلإلإئي؟!لأئي!*بزلأ!لأرر!ئركس!!بزء،حبنخمين* ا6!ل!،عبنئن؟3دلإلإ3ل! لأ3!لايى3

،؟!لأ!!د!"*ل!لأ3أطفيلإلا\!3!!بز36لا3!!ئر!3!ع:3د:--ل!3!33+ل!د3ئر3علإ3د3لاعلا*لأ!لأ!!-خلالالا*/!لأ*لارزل!!غ!رز!خ3إيئ!ئخدبرفي

لأ!36لأ3لأد!3لأبر3لا3:+3!3لأ؟خ!لا؟-*!لأئر3دلالالأ33كا:3-لأ3!زرل!ل!لأ-3لأد3لا3د"كا3لاظ3علأ633دل!؟دديرلأ"3،دلاعلمد؟،صفئنع؟!3ئن*ررفي؟ل!!!

لاىل!33!3؟3لاع63دلأ:،دلا33لأ63لا؟دد-دلأ؟3-لأ!لأ3ل!3بز!دلألأ3!د!:3علأ؟3*؟!ل!!كل!!علأ،ع!غ،!3

33ل!!لألألأ!جع3دخ3لا+لألاع+د--+لالا؟33دلا3ء!!-زرش2لا::لالأ!علاد+3!3"د33*+ع3!لأ3خ*لادى3زرخلأ!ل!33ئن\دل!!!ح!قي!

ئر!3،!!!بزلأ"*،لا*!"كبم3؟لأ؟!!ئرلا6!3د!3لا3ؤلإ:لأ3لأيزئر!3"علألإل!د+:لإلا!3ئر"3،لإ"لإلا33+:!3!3ددفيفيل!!بزل!!خفيفيإ"!في!لإلا33ئرل!!لأ3لايرئج؟36؟!يرجئن*رزئربخ!؟زرزر

3!3*!بزءدد-ع؟3دلإ333لأ:دددد-لا3د3دد!دلإدظ-لاد3لإلادلالإخل!لا3-د3لا-لا!33!ط!،+3،*3-6لألال!لإ3دئر3زرلألا"3حهح!ح!3لأزض"لأ33

لأ!،!3!ئريزلاظ-لاك!لا!جد9في3د3لالأ-لأكأع!!-دءدد6لأ!زربم!رز!----لا3

لإع!؟دلألا!!بمبزلا3!بئ!خل!لألأرز"!:كا:لا3لا-333،د!ع33

ئرع؟ع3رز!3دخع!!لأ!ئر*!لأ-3-!بهكبما*!!دلألأير-33:ل!!لالأدلالا!ئر!؟دلأد-ل!ددلا33

ل!زر!!*!6!رز!د،بم!اءط3ط!ل!ع-لا3-!\!ءطلأ*33لالا!؟3!6دل!لا

لا،13،،!ورلإئي!،!-،3لأظ،!لأ3!-لا--3-ل!!لأخد3!ع*بئ!ص3لا

دجهك!!ل!3رز3*كأ،!!633-لا33!ئر6!لأ،،ئر:-لأ،،؟"!،ك!لأ!36--

3،لالا\!-*لاد!!!دع!،خ!غث!د؟علا،سخ3؟دد!ححخبز3!-*دءدع،زررزبن

/3!ج!لا6د!!3لا؟لألإ،-شلأ،"-ج!!د*،،9لإ*فلألا!طلأ،كك!رز!دلابريرخكأ3

*!،د؟بمع،لإلإلأ!في!ئر3،طد!3لأخإبمئن؟لأ3؟بز3!لا-لأفي:ئخ؟!لألأ!!اكأ-؟

خذ،%ش!لإيرئر-*يرلا333لايزجلأ6ل!!دخء3ئر؟33؟!!حم!لا!*ع!

لأيزر"3!!لأ*ئج3لأد3لا!!لأد!!36د3مي،!!!!3!؟2!فيير!لأ!ل!!!،33-!

د3،!دخ*د*،؟كا3و!!!ئر!رز6لأ،3،!كتل!

لالاتج؟،!!6خلأد*!،3!!-!،!لا*!3لا:ينلادع!زرزردد!!لأ،!

لأ،:لأعول!!!:*3دلإع-بزلارزئرلأزر،لابزئمجبزبر--36-3،د،لأد!خ

:ش!لأ6!!لا!"سد333لا3ل!!لا3دكا!لالأكيئلاس-؟سل!1!،ك!\ور!في*،جددء6

!ئرزرير،!!!!

7لإل!ئرذزر!جبه!\بن!؟

!*ئر!رززرفي!ئن!خ!جه!ك!ح!!لاخ!!لا3!!ئ!!!33عبم!يمتل!!لأ!!د!!لأ-3!!لأ:لإلامم!خ3

---33!!3تر\بزرزد!كلبمد*لايز3-خلآلأ-3*؟*،3!3دين33؟لا33لأ-داتي3-36

لا!لأ؟3!

لالألأع3لال!د،:ور!93

دلأ!ككئهع3د-ئر!!!ل!!+--3لأ-

3ط*لأد33كالا!\لإ؟بز*د؟جبه!!د،-لأ-ددلأ3ع

لأ3لا633؟لاء3كرد،63؟رز*لأءلأبر!!لأرزعلألألأ

ئر3لاد-3-3خل!ل!!د-دلا؟بزئربززردلا3!!دلأ

3--3ل!3عزرلإل!33خ3-ئي-!3د!3+دبرلا،خلا:خ3+لألال!3بر!سزر3،لالالأ

لا3--3تند33-:لال!علأ!خل!دظرزل!لح!لألادلإكبئلأ*غلأ+*63

لا3:\33علأ-*ل!د!!د!ح!!ئ؟ح!3!!

3!زر!بم!ج!ك!،ئن--رز،غ3؟زرلأخيزك!ر6!لألالإ3كا،كا!لاكا"ل!لاى-3؟خئندء+6لأ3لألاظ!لإ؟3،33*؟خ،!!رزلالالأ!لا
كا؟:!!لا!*33!6-1د؟!"-لأ*-؟3،*خ!!!3حيلأ!*!+كأ3لا*دجين!،3*ش36لادرزص"3-عبمح!كاد!7حه!-6

بزك!حم!ظهلأول93لأ*لحء،تر!!:نن!رربزتم!!تن9!!ك!س:حم!-!!جه!؟ى؟رز:*بز\،في!،كه!!فيم،تثيك!لأ!لأحثبماتر1بمغ!!!طئور!*؟!بنبن!!ر!حلإثمثلألإحك!!ثم،-؟لا3!

فيجهوآرز3زرلا!ئن!ئم!لأ؟!لأ!س!لأئركا+؟اخ!*ح!؟كسفي!بم!جملإإج!33زر!؟؟لا3؟!ل!!!3؟كئنلإكأ1؟!غ3!/!!!لأ)

63-،ض!!لأ!ل!فئء!\ك!لأث!!،رزؤ!ئر!ئيح!كأ3!\لأ!حرخ9؟3جمكبمح!!!"3،!بميم!ئرئرلأ!9!رززرلإزر،لإ؟!!6!!*؟ ث\ر9!!!-!خم !؟!كا ررص!
ئر3؟!!؟ئيلأير33!ترلا!ظل!؟جثنل!!!3؟غ؟لأ؟لألإ؟بر؟؟لا-3لابه!دا!!!3

!3يمد؟!3إبزد*؟*؟،لا6رر3،!3!س!!\!3!!بزش"لألألأ!!لأ،،!،%كاكا6!3!3!ط!،!!!

\\لحلمع*!ثلإ؟؟!!99ح!دزر*؟!ث!!"؟!*!رز!*3+!!يل!!ي!!يرفي!؟ط!عتهمتن3؟ج!!أ!لإك!يممك!لأ*حبن!ت!هه!ئحل!!لا حل!لأح*،؟؟نئرز؟!بر*

!ححر،!*!33!صلأ!!!بمئر!!!؟،3كلإفيلاحلا\؟،بر4"ثملا*؟3*3!-جيم،لأ

!لا6!:+دكا؟3\!9دق*لأزر؟*لإ؟،؟كا،4لا3ع!دل!ح!لا؟!يثمج!كل!!ك!ئم!،بمئه!!3!لاك!!حه!ث!!الثلاجرو*31

3لإ:\3لأقحجلإل!!!بمك!تر،ش؟؟!؟؟!:رر3!لائي!!*لاد*"ط!لاء!3:ح!رررزحغغ!*!ير!*بزرزحاول؟!يدلأ!+33!دكا*!-

ط+؟زر!6!حخش!*!؟*؟؟!3؟؟+؟بر!!بر؟!!*!بن*3جم!يزيربنفي!7!3في؟!9*فئ!3؟!يعهبن؟!بخلألا!؟؟فى%لأ؟؟ئن!!!*،؟
لأقي+دبربزلحظبه!!يماج!*!يمبمك!،!!لإ*؟!!!؟!ئئهثهلإفي!ع!ث!جبه!!صي!،ا!لأين!زرلأممبميئ!كبرىح!*لأز؟!ئي!!كأ-دلأ،لأرز43!*ع33

!؟!!س!3+دلا-*؟سرزلألأتم؟9؟قيننو!1!ج؟ا:تنة،ا!!يمارزنم!،ح!كلأبن!؟!نجلإفيزربر!!؟-،-*!!؟!!*
؟فهه!لأ3ء؟ئر!ه!حمطثكبملمك!ثربر!ولل!!جي*زرئرزرئركاصؤ!د؟ئر*؟ج!!ى؟ج!!دلأ!!؟!\!؟لا3

"3*،لألأءلأ--!؟!،!*؟؟لأكيمندب!فى!!ولبزء:دد6

،\!*بر3!يم!9قئج،لااىبخ!؟كيج!!ئر!*د؟ء**-تلألأ!لاكخ!!رزلأكئن!بر!خ!*!؟ككه!3؟؟ص؟!*؟!ء39،لالمك!لا!لإصحلأع*-

!!!رز،3!لا+لالا!*لا!لاة؟،3س!درر+!!*لإ*

!!3؟ئمحم!ييلأ!جمئه!كطث!لابثئن!!ع،!:ئنب!ه!3!ء؟بميلاىجث!*؟!كالأزرفرزكالأ؟لم!!3ئر:زر!3؟!\بخشجح!ئ!وئز*ك!ئربز!1!لأ

الدمقطراتتحتنهو

ابوابوعلىال!وافيتلا!،توثطصهى،ازخرفةاوؤكط،ابالنسي

اص---دالاوروي?نمناظا!رةالي،تهاهتهواءنبر"نوءن.المنازل

ء:"هـطل3كأب،آخر)؟!در.رط،نياوا!-ءاذ،)111الال،نالالمعا.رذة

اء!الف!نيردخلاطبمبا!وافىيواالاؤريئكل!الةنءنور"،:،حدإتا

زءصرةرانلحاوا"الهـذهيرء-:ىلاقدداكو"ء.الخر؟وممدرورة

افنالافريرقياانإعاموناجم.عاانبرءب،اتذهأناهذافيؤ.ليمالكل

!كطاعه،لالن،ؤزرا:داليااترهؤردقد-اًلئحتأءم،لؤيوصاصةس

-رزها"ء،يةكرانلاءدلمءكنلاا؟"اكاا!رزا.ا"!ودانبءنااةة،فينا

امناءـداانبرلبوصممههذاببس،ورجةؤ-مةءنال:دال!قىافونا

ا)فربر-ب--نوال:حىتابرلىملؤبالانجرةارر:واتفياثرهيركقد

ازف-،رفوااخنئه:""االتماثهلجميما!ضنماثرتفقد،اعاعرينا

بمكان،الفربيةا"وروبءبئاوالاقنعة،واوة،وبربزاذه:يةواالبرونزية

إخىءذو.ءكانكلفياةنانض،جاصاء*بردوروفيالى،حففيالصهدارة

ارر-ودانبحئسوب()ا!ليليهن"ادىوخاصةالافريئيلئحتافن

الاؤبر!كةه%ح!فى،اووونا)ءركةبمومونتء،تماولنيآل!صاذ(1)

.(أبذان)بر-امعةيعمل

نعبرتثام!بوقدا؟أول!ه-أ"اا؟يا!ألالاست،ذ(2)

(أ؟،73أ+هألالاؤريظ"ب-!ةالمجىلمةفيالخرطوممدرسة

.اوراصرةاالافريقيةبالفنونالم!!نمنايضاوهو

ومع،والاطرافوالملامع-الطلعةفيالعنيف،الجريءبالتحريف

وعلى،المئحوتاتو-وتعقيد،للاضلمحسوبتوازنفهناكذلك

ال!كلااخناجاهذا!بموا)تعق!تبالحذقيست!نلاان-لذلك-ادء

،يالعقيدةتأثراإكونمااكثرالافريقيال!فيامحاؤزوا،البدأئي

نقولاذونحن..غضونهوؤكاالنهضةعمرقبلالاوروليا!نامثل

جداالء"ءبؤمن،اكمالاأوجبلغقدافناهذااننزعملاذلك

هولذاكوالمبرر،ا)حديثةاجمايى"ابالمقاييىالافري!قبمالفنفماس

ص!ياةفياف!فاخلاةاصحابهءياةعن!صلهيمكنلاة!ائيونانه

وسع.والخراقاتوذةر،اثء4ارءزيواالزمنيوارتباطها،أل!لادهم

بحكموض!يته-ا-ودانياالفناناتطاعوغنبمخصب)رافدلمحهـوذلك

ضمسوهـن..-صةالة"4تجاررمئهيثريان-ادهاأو"،ئاالتي

لذينوا،)خوطومالمدررهةالئتهءبئوينالمبرزفيهناسوداا(الرهـاءهن)

مح!ادراهيمالاستاذ-اتجاوو"مكانمهـما-ناضجةاعمالاءوضوا

استاذاعملثم،لندنجاء،4منال!،نفىا5قخرجوؤد،العهلمحبم

الرسمم.فنون4اضعبؤرءه-4،15وا)تط!قياجه-بةاالفنونبكلألية

الواف!64الاتجاهاتفيادعمليج-يىانه"نارغعاوعلى،والتلوين

سودانياطابعاأخذتفد-نةالماضالعشرالسةواتخلالاعمالهانالا

الحافلاها)ماهذاومنوالا!لام،((اروىا"بتثمخيمىار.بطأصيلا

مرتكزة،دءول"صوؤ-ةقيعة24!ااعلىانعكستوالمترادفاتبال!ءور

مزجكلء،ارئه"ا-ما&اتامحميطفيالاسلاروكطا)مرجمطالتراثعاى

وباضفاء،اضخوعىواالمناظرا؟راز!،عهـفيكعاءلىالعرجميالخط

وم!بواصيلحقيقيفنانوهو،اءمالهعلىالحضاريالعئصر

وهارءونيتها،،توافقهافياع!لهوكط!عكساحباوهذا،للموسيقى

اكبابافناوهو،-ودأنالم!،خارجمعطمهاءحارضعدةاؤام،وتناغمها

زبحثزالتمااتباالموى-قياهذه،الخرطومقىمدرسمؤس-بمن

الاوريقيةاركلوزوالمرمبةالال!الصبيةالمؤثراتميالذاتيةفت!اعن

ال!ونكليةو!بمااتظهربداتاتيالتكصب!بةالاعمالوحضى،والعالمية

.0691سذة!!((املهوا1))لفناناعند

برذا"نوهو!،إن!بر?هدكلهدا،ذالا-ة()حياصلا((يا!

هـطمب!دنأركز/"اا!وناكيئمن.خرج،اتجررديبناارسا?نا

*ليمع"أضظ:ءمه"وااءبة-اقيال!وناكلبقيفيء-اضراًوءمل.691

.انت.باببوزارةر،لانضدابهـةض،راا!نو!عمل،الفنياءرطوما

في،اخارجداأما"،لماقياالعفمرةمعارضهءنا"ءمرضآخرأ!،م

لانصدام-امرزسبمااضةا!ب!ااركزباالمأضباث!رمنالاول:وعالاس

لقارىءايجد،صفىلو52اهذالاخبرمعرضهضيمؤدو-العرضرا"صا

((.لمم11دطراتل!شط!مو))اوحةوا!موا،الكلامهذاهـءب!،ا

هذهان)):افلاللارواد11مهرض!تقدموهونض-ر،ذالاتفىل

..هـ!رفيمر!بماتفرطلااذ"،،معينمشروععننةبرلاالموحاتا

ان!ى،00حول،،وء،والانتء،ع،البئنرحكاياتوا!ممن-ثعتقلا

ءتط!صات-عوا)ةفيادازوةانك،اًاكبرىالفوءدالرةحولطواؤط

أعلىاىاأ!مامع!افيدوع،قلبدقةكلءة!اجديدافهـلخى

.)ووم41ااواحدا!درزاتجاهاتمتروك

!لمااللذينوا&ورالقلقعن?ادق.ؤمب!الكلامهذاوؤك!

اضجر/دبصةاالوحاتااىاوال!اظر.ا!يىلاا?راه!اافانيممن

مشكلاتمنالهدإديت!ناول(ثيرين)انيموكا-دراناعلىالملتصقة

أخىذلانهذاك،ولتيرا3نتروابسيطةبه*ورةيطرحها،الحياة

كانان-مذلكاةنوا،ترصملانفصهااحياهوا،،ةالعبمنقنه

ا!صذاًرارإسضئذلالانه،وصريحاقاسياسءكلل!فانه-!ادؤا

فلوحة.س،ة3اا"أم":انزإيفعك،!مدائمافهو،الممتاهدين
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بزخو3إرزظ!،!رزلأ!؟لارزلا؟خ3يز!،!بزخ؟قي!!لا/"!لى*ئز-!\!*ل!!زرلا3د!ص!د3لأ!!-%!!زر\!س!-*ل!!!!!1!!!!ع!لأ!زربن؟ئركأ!ثر3بم!لأ!ترلألألإك!خي!ك!حئغ!شحي!لائركأ!!\زر!"!؟رزأ!!!رزس؟!ئر3لإتن!ال!!!-ئرا!!ئخلألك!؟!+!كا!جروئي3حبما لالاط،،لأ3ع!صع!ء36!*-لالأ!!!!*ئن*3لأ2!!!لأ3لالأ!لابخ!!3!لألإء!!!!يزلا!لا3!!لالأتر،!زرخ!!!!غ!ع!د،زررز!!3!؟ع!!!!!!؟لأ!ا!؟!!!"ء

لأ؟كأعلا3-!،،لأ*!!*3!!؟د3لاا!!؟3ئىئن؟رز!23!!3!*!؟!!لاحئه!!!دلأ!!*خ،لأ!؟زرلأ!*ح!3!ح!؟*لم!!؟لأ!!!*3!*ج!**!!!!!!!زحغكسج!!*!رزرز!زرلألاج!!

لاد!زر*!ا:!//لا؟ط"!6لا؟!بزء33خلائرع!!؟لإ!دفيتر؟3فيين!*ين!*لأبززرخ!*؟!!؟لازر!بخخلأ!!س!!علم!لألأبزبزاخلأ!*دحلإ،ط!!!،؟كا؟؟!ككبن!به!بر!-ائىلأة!لأ!يز!-لإخ!ل!!.!!ئر!\حيملا3ج!لإث!عبهيماسء
خد،فىل!!"!!-3عص!!سلأ!ا!لأدلا*،لأ3زرلأدلأ!ع\ح!3!لإ6؟لألا!ع6ج!!!دلا!!و،ع2!؟!!!لا!3!حه!رزلألإ*1د!ل!!!!عا؟فيجحغ-؟36لا!أ!ئ!!،لأ!جم!ا!لا -د!!3*!زر63لأبرلأ/:خزر!*لأط1\لابز؟لإ\ئرلألأزر-*ع36!سلادع!دل!لأ؟؟ى!!3!كأل!1د!دلألأط3ئج+لأ!؟خماض1في!333!!*!!؟!ير!عجير+ئرجبما2"ئيج،كلأح!ئر؟!!فىظ!6ا!!!*!ى!ح!ج!!،!

لأ!!!؟علالأ+66،دد3"!لأء3؟خ!ئجس!ع!!!!لالأ!!رزس!3خ:!؟لا!،!ء6لأضر3ء/"6د3لإد!،لأ!!!*لألأ،!د33!!زر3يريزئر،لاعلألا33"د!لأ!*"3:لالا؟3؟لأ؟ئر-،!\،؟،3!73لالالأ*!بر

لأ3لألأ*3لأتهئنئي3صدص3؟لإ+ع3،*!كا؟لادلأ!+لا3!:!؟لأل!!،3!لأخ-!3ع3!دكا!!لألمخلأعال!رزلأ3!د3ء3!3،33!لا،*:لإل!دعلإلأد-33دزر!صد!لأ؟3ا/رز!بربز!بز،لا3!!ح!لأ!!ءس

دل!لإ3-333ع!\!ط!37د!دل!لالا*!33-!!!لأ!،لارز!!3خث!لألادلألا-3-ل!رز33يزظك!بم!3+!*-،3:6!33!!3!3لأظلأفي،؟خ3"لأ3؟عدلا3!!لالألألأ76لألألأ*لاخ!لإفيلأ!!!!*+"

لأ!3د-3دعد"33!!"خغور!!لاعلا-لارزع\دلا3!عئررزدلا6بزرز+3ئخلأ%"*!*لأل!لالأص!كلاظلإزربخ!3*3لملازريزل!د3ئرلأئرعلأ*لإ*6*جولإل!-لأخ"دلأ-،!لا\-3-لإظخئر!غ*!؟لإرزعفي3!*لإ؟

!33-دلألأ*!!!لأ*"3؟63-!!3لأدلا-د!3لإ3لالإع3لأ33لألأ*33:؟لا!لإيز!علالإ3لأ3!\لألأ3حلا؟لالألأ!333دلا3لا!3لأ!36-ع3!،!!!!!!بز!لا!7بز!ع!*!ج3ئرفي

لا؟د-لأج!؟!3د3د-3+نردكالالأ3لأ!!ترزر/لافي!-لأدلألإد33!دلألادع؟1!!ح!5لإلألإ3333+!3+!لإ33!!!-لإلأ:*!3!؟لا33د3دد!3!؟!لإد؟لألإبز:3في3تي+دبز3خ

د3!3لأ333!بم!3-3ل!لأدلا؟د3د+*!خلا3-3:،لأ3لاعء3!؟ش-!ءض3-د+علأ!لا-3لإ3د!"333دلالأ33د3ع-!!-!ع:؟لأ!لألأ

لا3333لارز3لألأ3،ع؟!دع--3-حمكد--رز!ككهلا-لا3ددعدولأ333لالائن+-لأدلا!تر!3دلاد،؟دلأدلألارزلألاخلإلارززرظدترلا-3

د!د-3-3!!ج!زر-ع333!6رزلأ"؟!د3*!د*3-3ل!؟!لأ3لألأيلاد

؟دديخئن!:د33-لأد3عدع33لألألالأدلا!غدرزلا3:ددد2!عدلا--3و!لا*لأ+لالأ:633لإزرخ،ط+ص3لالا-كادكلأ!لاثرلا

ل!د3!د::+!!في*33-د!عع:عزردلاد3!لألأ-لا-33،!لا3لأ!لاع!رز!ل!3في!3د-6دلأ-3لادلأ3لا+لالالأل!!ل!لألالادلأ33د7لالإ"3!!3لا+*د!"لإ+!لا!3

رز33د3+لاول؟؟3لأخع!1333\لاحكلا33دئر3لإلادلا!3علأ؟دد؟ئر/فيلاعدلا!فيلألا33:*33لأل!!!،لألال!!3لأد33دخ-لإ*3لا3:ءلأخرز!ل!!

لالالأ3!بخيناخ-33!د3؟ثوجبملأالأ3؟!ل!؟؟؟خلاجبند33لالا؟-ل!لالال!لالالا؟3لازرلأدلألاينئر-3،زرئرئر6

،؟-!؟!ج!-!لا-؟3عد+لا9-لإحمحلا!لا-لملألألا3!333د33!-عخ33خلافي

!رزلالأ*قلاخ!!د-3ذد9د!؟\!خدلأ:ل!دج!33!3

لا6!حثئه!د:!بن3ئمئن!+بر!د6!*لأ!د6

،د!3لادد3!لالإلإزو!ح!ء+دحبمبز3لأزريكللأ3شخ33دلا3لاد33د!ل!لاد3!-

ط-3دبىفئئربز333خخك!3خ--33ل!!لا3*لا!ش3لإ؟د

--د--د-3--3!:!!دلإظ!3*-3!333ع3-ددد-33لا-3-3لأ-لالادلأ:لالا*لا3ل!3ل!!خ3-؟3

لأ3لا!3--33؟!!!رزل!333؟33د33غ-خ--33333!ل!د3!دعلألإ3د*ئرئر

لا3لالا3-3؟لإئملالأ3د3ع!؟ل!!3د3دم!لأكأ!لالا-لأ3+لاد3د--33لأ3دلأ*33-63+!د؟!دع-!د!!!!ل!بن

عدئمؤ"خلإدلا**-3ئجرز!د-3لا--ع3-33دلإيزدلأ-لأ-د37ل!-زرع!

لأ3ل!33!!؟في،!د!لأأ33-+3د3دئرلا-لأ!لا*لألا-ل!!!لأ!!د:جزر

-د-لاظ!زرئن!رز!--لإمم!3-لأظل!3لأ!ئرخ!

!شد-!!-لال!عع!3333ء*سلألأظ-ع-دلأحي!لأ!د؟لا3ئيرزل!لإد؟!خل!!3ل!

33؟ص؟3-!كا!!فى،لافئفي3لالا-د*--3!0،3لا!!6

د33!"بم!بملأ*!!يرا"لإ3د*دكلأبمع!-ل!خ3-لاخ*دغ؟لاد!33دلإ*لأدع

!-دصلأ!:زرئند3!:دلأ3؟لأ-لأ2-د!!!سحم!ئمث!!س!دء،*،،خ

ئنلاخفي!3ل!ل!لالادبز3-خع*3؟!ئرل!!!!+-3ل!في؟د؟3لا*بملأ3!لاعد+3-ل!ل!عكال!!ل!+،!!؟3لا!؟!لأل!!

*ددرزلإخ!!خ3*3لادلا3؟3؟-!دحر!حثلا!،ئن!3قيلال!ل!اعلا33؟لا!!،*ل!3-ع!!لأ!!،3حلاءلأ**/+،ح!*

3د!!ئج!ح!،لا؟!خخلأ!3رز!:؟*ع--+3خ"لأد333*لأد6*ثر؟3يئ*،لأ+ع3لا33!-لأ!كا!لأ!د3ئجلأ!!فيلألا!لأ

3733لا**!!؟ءلالأء!*3!363؟!ئرفي6!؟*!لأ3ل!لائ!!+33د33لأ+!لأ333-6عد:لادلأ!؟ل!!3دلآددد!!ل!3لا!/ند؟لأ!!*بزئرلأ،ن

د3لأ*ل!لألاد-!لا*3لألا\!6،3حيئرل!؟!،ا!!!لا!لاكث!ئر 3!!لارزو!ير*شلا!"لأ!!د!د:33!!!3؟؟؟!كح!جل!!!

ل!د!علا+لأع-!!!ا3لالأ3-3-33!د3،د!يز-لأ3لا!خخلأ؟يز،33؟ئن!!فيرزخئرفيفيدلأ!لالا3ل!،لألأ3ع!دلأظ!؟لأينلا!د!3"3د3،لأ+لا!

لا36ع33لأ!!3!!!لأ3لأل!!؟!رز!لأ!خلأ3!!!ذأخملاد!!3:د!!!!د+لأ3د3د،،3دخلالاعلالأ!!ص"لأئر؟اجث!!ج!ا*ئمملأ؟؟3ع!!؟!

لأع!*،*!6*ط!3د6ص*!كي!3!لادل!!!33!*!ط33-ع:جم!*!33ع-؟!66؟لا!*؟ؤ7لأ"

لأخع!،دد6!3د!،لأ3لا!رزلاج3لأ!"!63؟لأ*لا3،لأ!3،إ!فيد"\خ؟جم!ذ3لأدئربز!!لأ!"!!،؟لأل! لا-:دع!ىخ!جفلأ
لأ1!ظ؟!!رزلأئر!!\الا؟!دلا3د!لأ*د*!دشفئع،؟!لاد،لألا6-د،دزر،:3!ع!؟!لآ!لإخ!لأ

لا3ص!3لاس3!!لأ!!*!لألا!*!دلألا**زرلأدقيثرلأ؟لأ!،خفي!س!3\!ح!لألأح!!!ئر!رزل!لأ!لأج"!3د!لأ!

لالأ3د؟ؤ3لأعء!3،،دلأ31ؤل!3لا!33!!لالأ!!حين!!!لإ؟

لا3ل!!!،*دلا؟*زر!*زر!+في6--لأئر"3لأ36زر!+ل!

3*خ!!لألألأ!د33؟ككللاا!درزدد!ع!3لألأ

*!لاد3لأ!!!!ءزرئر!رزلأ،3*3؟"!بزلأجلإحد!ى!!رزرز!لأ!ح!بن،3+لأ*67كا3"د+3لأ-+6لا!!!!ل!!-!\3\عى

س،ع،لالالالا،3ءلاكالأس!لاعثن-3!ئر؟ئج!!!رزقي3ع!

3،لمعة\3لأ!رز!ور"،!د،!د+3؟،لألأ!يرزرلإبنزر3ق!ييم*!كألا-13

لاد،ئر!!!لأ-دلأبز\!في-!في3!3!ئر،د3؟!!!ظلأ!خغ-ع!!،إ33

ئرلأ-3لأ!لأزريزلأ"ل!!33:-3ع!!زر!لإلألألاع!!3تر\رزلأ*!3لإ+دلاد!!

خع!*3ع؟لائرفيل!:دع؟!!!ذ!ا!لال!3!لابز-غلألألا3ئرلإجل!ئرلأ:عئرفيلأئر

؟!!ل!33ل!!د3.؟!!زرلأد؟!،!؟لأرز!!ء6لأ!طلأ33لإلأ3*بز3/بز!د3!د

3،لاجث!.لا+لإ3!6لا"3،3!-لا36في!إ!بئفئ؟!*!؟،خلا!لأ،دلالأل!ئنل!!!!+ع!لائرئر3!!د

كة!؟-*د؟؟3!!!لألإ3\!3لأ؟،لأئمئج-ع،!!!*3لأدل!!لإلألأل!*لأ-عئي!3

*لا،!3*!3+!لألالاعد!د3رزدلافي

ع-لألا،لأئر!لا!-؟+*7لائر*!ل!!؟لال!!*!د!33ل!؟ل!!ش-زرخكا

!!3خ؟،لإ!!3!ع3*"!؟!*ل!!!*لأدل!لا3!؟؟!،لأ"3-إ؟!لاد:لإبز!36

لا:لالألا3!33!!إلأ33!3!ئبمائيد3لإ!-كغئئعخ،لادلا333،!دعرز!-؟*رز!-ؤ-زر!؟بزكأ؟!3!!!*،!!بم!!*3،3حبز*!ء

لادد!ئر3دلال!333لإ336-د3!لأدد؟د3:6لألأ-!3:"لألاإلألإ*لألأدلإ3333!ئر!جخلإ"؟د333لالأ3!3-لا3لأعفيل!ئرج3!3!"لأ:لأ*؟لا36عئرلأ6ع*ظلألأ!لا؟في7لا-لألإ:333-!*3

ل!دلأ3لاخلااءل!::لإ3؟لاد:لأ3لادد:ح،363لا3-لا،6!لا؟لا6ظ3لا-،ع:ع-،د*3دلأل!33د\،3فيد:3ددلاظلالادخ!لألإ6ظ3د،!لإرز3!!لا!زرئررر!رز3بز!"!

هـندثبرالمفنمان-الخعضرالفروع

المخزاب-اقضقياؤطرحؤدبم!،طة"اعاى"ادماقطراتتحتنمو))

عمؤيهغهوضلاروةءوحتتحدثانها.وبشاتهاوعهوبهاثقلهابكل

،عتت!حدث،الاردنأرضؤ!امرباافلىطين!بيناالمفداً؟--نماساة

وء--س،،ذالمثوءع،مههطهـ:-نالظالاصوةدماء....اتاال!ماة -....لصصكبما+.

الوءاوا.وز:ءمرتول،ا-"،ةواهـتوالنهوفانءالدولتلكاف!فاح

11إحفب"ةبةارؤقى51ابىاوغبلازمليصاذ،كبهرةهلحمه!!بما

اء،".اهنانايفعانيكة!وانها،ورمة"ةكبءوةاشياعالانسانيرى

اخب،ااقإطااتيااكأيط1طرفوالااوانالخطوط"نبقلأيل

.41عقامن

افىأوااص،حقاالدش!ءة،إصبالذيالؤنهذافاندلكومع

ارأو،اراهكماامناهذا،!فاككااالهبفيرقيقةبل!طتجنافي
ر

الم!ؤوا+لمؤبلمنابتحة،!اقيا11،:،قيي!دلا،حقوا4وبالعاملين

عربااتحادتاسهء!مىءنبردلاانهاءتقاديفبىولذلك.ا-ودانافي

:.إدف*!وداك،اورربااضمفكيا*-لمناالفنان!بنجهوديرعىملتزم

؟-ط!ازامامير،ءىءوا*ك!،الامامالىا)مربياكصهكيايامناحركة

ا"ربرءب-ااحركةافيبدورهالملالممهامرحصامجالاالمبدعالعر.ال!ان

.الس!واءعاىوالمالمية

يود!ه!الحاجاللهحسبالخرطوم

اببفدادا!نهضةمكفبةمنشوراتمن

جء"تر-بنواردلزتشار-اعنوالاصلأ

.لل،0.12مسلدص-مظهراسماءيل

ية(النسبيةالنظرقصة)الاحدبالكون

ل.ل،(."بدرألرحيمعبدالدكتور

ايرر!م،لرأادةتص،هللاالاساسيةانينالقو

حش،تهنتر.بف.زرحم"،-بىريجان

.لل05،س!وآخرينكأملعدولص

كيتلفب!!ركا).ريموار-سصيةلسيمااملعاوا

مرهد3يزفاضلألدكت،رترجم"

الزنونءإيحى-نالدكشوو4مراجص

ل.لىسأ؟،،ـ.صزأن-زضيهبيلص،ا3ءورلدوا

والدولة-ال!اء-"في3إلاوأصلالعاز)"

ل.ل05،1أنشلمزيكليدرؤر

نصاقطلورر-والمجتمعاءإمواالناس

مكت-"اءأدت-في،تالسولفينلمؤا

عنؤستبالاوطبعهقىالنهضى

ل.ل05،4وسيةالرور"الطب

11

قإرلف-كأكىاشترللاسيل!ىياادقشءصالاا

ا.لل05،3السوؤ-،تالم!لف!نورن

ركمى-ليشماال=دالهفسعامالىالمدخل

-ترجكل-"-ز،يتوكلرغر.تنا*حا

ألجصسماني-عليءبدورالدكض

ل.ل00،7لبم!اماإزل!زاعبدركشوللىااجعةمر

هـبية(دىصالإائقي،حق،)ه!4االرصيةسىكلو-

ل.ل05،2نيابمسو.،اءا(س!عىدركضولدا

العازيوالبيان)البلاغةعلومفيالايضاح

(لمفتاحاصتلخصمختصر-بعلبداو

ل.ل00،5بتياوالقزللخطإب

ل.ل،004حسمن.ناجي-علجمارنزلدثورة

حضىالصوفيةوالنزعاتالشيعيالفكر

-ألهجريعثرالثانيالقرنمطلع

.لل.5،؟االشميبهئيكاملمصطفىالدكضورا

-ءةكر1)-فكوروز،يميردفلا-ليتالو

لى.ل،5..(الموسعةاكاكللةا

.لل00،3الملانكةنازك-شعر-القمرشجرة

الدكضور-الشإنجرصوشروحالقزويني

.لل.،016مطلوبأحمد

تأل!فا-التصحيفحدوثعلىالتنبيه

الاصفهى،إيأ-حمصنبنحمزة

ل.ل6،.0سبنرالآحسنمحمدلشيخاتحقيق

-"ؤ-الاسلامواثرالمخضرمينشعر

.لل0.،01الجبورييحيى

درا!مة)الانحساريالمثمابنكعبواند

.لل05،7العازيءكىسامي-(وتحقرق

كاياليللأزكا-.ر.ج-زجالشطرأدسمى

.لق،006طهاحمدالرزاقعبدترجمة

يخهمارتا-تهمنشأ-صلهمأ)-روطةالقرا

ل.ل05،2مرتااؤعار(بهموحر

ص!
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