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..ساليمجواداًلى..السمي!!من

ثخصبينببئجمعتالتيهذهمص،دفةتكونانمناكبرلعلها

التاربخمراحلمنواحدةمرحلةؤيالفنيةالشخصياتاكبرمن

.ملاوبتطلع،الضحمةبمعطياتلأانفردت،القطرلهذاالمعاصر

أهـ-دكان.الحاضرلتربةالخصبيعبانيمكنماالىالعيون

أرسىجبث،التشكيليافنامجالفيرائداالشخصيتينهاتين

الثانىكانون23فيتوفيسسليمجوادأجديدةمدرسةثكلائم

ب-ثر)الشعرفيالتجد)تلحركةرائداواًلاخر..)6191عام

.(6491عامالاولكالون24فيتوفي-السيابشاكر

فان..شاعرا4لثاننوا،صثكيليافناناالاولكونمنالرغموعلى

..الفنص!لمدعلمىبينهماجمعث"،ءمنابهر

فيثورةا!.يابكانفكما.ميدئنهفيمجدداكانفكلاهما-

اةياالتقليديةوالاساليبالاطركللنبذوحافزا،المعاصرثعرنا

افنافيثورة"سليماجواد"كانكذلك..الشعرحركةحمدت

..القطرهذافيالتشكيلبم

كانواقعفيدعائههارسختثعريةمدرسةشكلالسياب-

هـيعرا!"مدرسة)ءدعائمرسى2وجواد..الحيويةالىبحاجة

."والرائدالمعلم"فكان..الفن

الهائلة:احضارةاهذهمناستفاد-وجوادالسياب-وكلاهما-

ظلت،التيالدفيئةكنوزهاعنكاش!فا..الرافدينواديحضارة

..اظلافيمركومة،عهدهماحتى

محولا،"العبرافيا)واقع"الىا*جهكليهمااًن..ثم-

الحضارإ"،دلالاتهارموزلهاالىحيا-4،وتشخصاكالهمج!تمنالكثير

لاصواخس،دقيقوحس،هائلةفئيةقدرةعنأفصصحتوتجارب

..وحب

وجواد-ارشاءو،-السهأبيبنيجمعلماصفيرةخطوطهذه

.الرسام

الاهتماممنفيرهبهيحظلمبماحظيفمنهماكلكانولئن

كبماكثرةومع..ولكن.الكميراثيءالدراساتمنونال

ى1ابحاجةتزالماالفنيةحياتهمامنكثءبرةجوانبفان،عنهما

..الاكتشافوراءنفسهااخرىدراسات

السحبدجبث،عدهعطفعاملمأساتهكالتالذيفالسياب

ءةبالذيهذامنال!رفكان..عنهكبماعلى"العطف"هذا

كتبتالتيالدراساتاأعلبفجاءت."التجرد"قدرةممتلكغير

وواشعرتقيمولم،الدراسةمفاهيممنالكثبرالىمفتقرةعنه

..واضحةنقديةمفاهيمصوءفياعظيماالشاعر

مليء.الجوانبمتعدد:حيا-4هي!ط،السيابشعر..

..شتىوملابرساتظروفله4سبهةالذيالشخصيرالتعقيد

:عديدةوصدمات

المديئة-الىالقريةمنانتقالهفيالاولىالصدمةكان!-

؟ه

جمى!ص8!ي!هاأل!ي!س!!ل!لوا
ض!

الىاضررواالربيعمنانتقالوكانهاشعرهفيتتراءى؟التي/

او،الح؟ةفواجه-نقضهماالىوالبراءةالطهرومن،الجحيم

اًخلاقهم.ادساسوجهت!بدل.الف!االتىغيربطبيعةواجهتهقال

ساؤرةالمدينةانذاكخلالمنفاحسى.نظرتهم.اليوميمعلوكهم

والمطيبة،البراءة:4ت:؟لهبا!سبةاقريةوا)القريةالتهامنحو

متوازية،غيرالخطوطماتقىالمدينةوجد.)اًلخ...والاحلام

واضحةغيرصورةذهنهفي،وظلت.منحىكل.ناليهاعبرت

..القريةمعحالههوماعدر..واًلابعادالملامح

حتى"والمدينةجيكور"منذمعهنشأالذي،هذابدروخوف

خوفالالتهام،هو،"العمياءالمومس"ومنذبل..،)البرومام))

."معالمبلاكائنا"الانسانيصبحانخوف.والتشرد،والجوع

وهن)2احبمنحبفياخفاقهكانت،الثانيةالصدمة-

لعلها،غر،بةعقيدحالةالىاسلمهورهذاواخفاقه.)كثيرات

تبلورعواملمنوعاملا،عندهالتحديروحخلقفيدافعاكانت

قبلكأحببتمنكللانارفضهنازاءفهو.الشعريةثخصيته

فاتجة..الزمنجداريثموخانالاامامهيكنلم،)أحبوفيما

)(العظمة"هذهطر،قفيومصى،-عظمتهمصدد-،ا!عر

الشعر.فليكن،حبهنيسثببرلاشكلهكان.الفرور!ءهنليصرع

ف!ئيكلانمضتبعد.شيءكلانتهىانبعدجاءالنبوغذاكولكن

بحبهرعضهنيرحرانوهى،دلا!"هالهاظاهرةوكانت).طريقها

.)ا!:،بهوتعلقهن،الموتبعد

واكجريس!م،لسياسحةافيحيبتهكالت،الثالثةالصدمة-

قلمه،من،(الاخرين"أصابالذيوالتجريح..جراءهانالهالذي

..،بالمقابل

هذاء*،حباذياوالاهمال،مرضهكانت،الرابعةالصدمة-

عيريملكلاوهو،منهتؤهـبالموتبخطىيحسفكان.المرض

لاصاخبءالمفياووتفمواجهته.بالشعرالصراخ:الصراخ

هافل،شعريزخمسوىمعهيبقفلم..جريعانينالىيلتفت

الذيفسدهللشيء،امعادلا"كانكأنه،كاكيارقوي،متدفق

فهـو،"احركةواالفعل"خسرقدكانفان.(والحركةالفيبير)

،ويصرخ..شصرحظل،وهكذا.."الصوت-الفعل"يفقدلم

.إ!الصراخمنماتحتى

احبهامئطقةعلىيطلوتمثال..ضخمثمريارثاليوموهو

فيسهيرؤد،(الزبببر"فيوقبر..)البصرةفيالعربشط)

تماما.."المأءعلىاسمهبخطحتىراغبا*لكنلم"شاعرجثمان

أحبهافىيااًاثاعر.."كفىجون"معالحالكانكما

..السياب

يزارما،6191ء؟مغيابهمنالرغمعاىفهوالسليمجواداما

ماالتمم!وكلماته،الفئيةبروحهانما،حسبأنتجبمالا..ماثلا

حركنفواؤعفىموقصهاوت!ةل،ال!هـهـبئبصداهاتحتفظتزال

حيا-،فىجوادكتسبهاالتم!الاهميةهذهولعل.الراهنةالفئية

اعمراوافيافنانينواالفنعلىمؤثراعاملاأصبحت،صوتهوبعد

"المؤثر("هوواعله.الحركة!ذهبالنسبةالكثيري!يفهو.اليوم

،"انضباطهاروح"الحو؟-ةلهذهيحفظيرالم!الذيامبير

افئانوزااليهيحتكمالذي"المعلمإ"وهـو..الانف!منويحميها

والارضببة.،التراثيمثلانهذلكالفنيةاتجاهاتهممختلفعلى



الخصبمصياتوبكل،الحغ!اراىألوانبكلتتوهحارضمن

وفي،"بروميثيوس"ناريدهوفيالفنانهذاصع،الانساني

!بيلهما.مبمالهفانينزعةروحهوفي..والانبمإانالحياةحبقلبه

يهللاه،نلهحاؤزاالاالقىدنب،فياصامتاالفراغذلكيكنولم

صسدتالتيأعمالهخلالمننفس!اعنأفصحتقدرةمناور؟لمكبما

تلكرحلتهتكإنولم،الوطنهذاترابمنلمحةفيهالمسةكل

وعرقا،،ص!داًكانتافما...تجريبااو،الوااو،نزهة

اجلمنواعياوبحثا،حباكانتانهاهذامنوالاكثر..ومغامرة

..ش!لا

جميعهكانبيتفيثفس4"سليمجواد"وجدحيات4بد،في

اصبححتى،وتطور،وتنامى،الفنحسفيهفنبعر..فنالا

اوحاتانذلك.؟لقطرهذالفنالعامالوجودفيكبيرةاشارة

الاصاهـلمةؤإذه:"جديدةكلمات"هـكللاانوهـحوتاته!لميمجواد

اجتماءية)الغنببةالرموزوهذه،الحركةفيالمرونةوهذه،الرؤيافي

حهلاسي"عنتعبر"تكويناى"الىتحولتوقد(حضاريةامكانت

افنالهذاالكبيرالاساسكانتهذهكل..دقيقوحس،مرهفة

الحديث.العرافيالفن:الثقةمنوبكمير،اليوميطال!االذي

بذاها..مثرلى*يهايرلمانهالفنيةجوادحياة!يمااهمولعل

وهـن.*مدرسكلتمتم!هاالتيالاساسيةالخطوطفهمومنه

..اصيلعراكىفنلخلقثكوتهبدأهنا

ودهـصواتحوافزمنزخلولالوحاتكاكثران":مرةلهقيل

.الهتافاتوارتفاع،ا!ذنوجودفيوا!صحةهذهوكتمثل،المجتمع

."؟للمجتمعالفنانمنثزولاليسهذاتضبرفه!

العربىاصالخلقفيمهادعوالذيالوقتف!اانني،):ردهفكان

وت!يدالعقولتحنيطأروملابالئيالقوداود،الصميمالعراقى

اما."الانطباعية"و()النظرة"اريدانما..المتحررةالافكار

بعقولنمالااجسامنأوبباصرة،بمسذاجتنااللوحةنرىانفىالئظرة

خاهـمشاعلىارسممااعرضيعندمامثلافانا.تفكي!ناوبباصرة

ال!راسهاًي-*سيزلثطة،وذاكالتخطيطهذاأنتفهمالصغيرة

ذاتهالوقتفيوانا.الكمنجةالثالثوهذا،لرجل-السريعة

المثقفروحيةتقمصشخصعلىنفسهااللوحاتهذهاسفيعندما

الصغيرةانهذاومرجع..فيهاالموجودغيرالشيءالاعنهافهملمأ

شاهدهاالمثقفاما..وب!رتهاباحهاسهااللوحاتلهذهنظرى

.)الثقافيوأفقه،المفيةببصيركه

الىسهى،9491عامأواخر،افكلترامن"جواد"عودةوبمد

ترسيخهاالىيسعىاتياالفكرةخلاهإامنقئحققجماعةتتإكإبل

بغدادجماعة"ايفبتا..ذلكلهوكان..العراقيالفنواقعفي

هـاملهامعرضبأولالجمهورعلىطلعتال-ي"الحديثللفن

لإل،ونحاتينرسامينمن"تتألفالرماعةوهذه...5191

لت!نميةالعراقىالجواستلهامفإيتفقونولكنهم.المعينأإلوبه

جد،ء،شكلفىاًلناسحياةتصويرير!ثونفهم.لموبالاسهذا

4فإازدهرتالذيالبلدهذالصل!وملاصظلالهمباثراكهميحدده

..جديدمنازل!رتثم،واندنرتك!رةحضارات

بالتطوروالا-لوبيالفكريارتباطهمعنيغفلونلااًنهم..

خلقيبغون،نفسهالوقتلمى،ولكنهم،العالمفيالسلالدالفني

مميزة)11.وثخصية،خاصاطابعاالعراكياكنعلىتضفيأشكاد

،5891و5191بينمامر،)جواد"فنانجبرا*ستاذويجد

في.شخصيتهوتاكدتا!لوبهفبيهاتبلور)مهمة)مراحل،)بثلاث

الىرب19(-"؟جوادفيهاعالج،ةصيرةوهي،الاولىالمرحلة

المكئدبسةمنمئورات-الشلانةألرح!الة:جبراابراههيمجبرا)1(

.691مى-6791:بيروت-العهـصرية

.لا+

أساسالمواصبمالهلالشكلمتخذا،النحتفيلصيماولا،لتبمبة

ازراعبكأاالعراقصياةالىبهيرءزممابكل)الثوروآخذا،لعقدة

ناغير.)مهمين)كموضوين،والامومة(العربيقبلالما.تراثه

فتبدأ،العربيالفنفكرةالى،خصبوبعنف،*ثانييعودلهلال

هـ-ءبخصيااستخلالاالهـلملأليالشكليستفلبرن،الثانبةهـحلته

يالة"،الهادئةالالوانا)ىاًلامراولاجاوقد.لشبيةلواضببع

مإدهـرا،التخطيمطقيمةعلىيؤكد)كي،بينهاا)تقابللشتد!

.."القديمةالعربيةالنحاسيةالاطباقةائما

فيد!ل،للوا!ولباقديماعشقهالىجواديعودوفجاة"..

هـ-نعدداو!حقق،الهـلملا!بةالبإكالهؤي4رحةاالمريحةلالوان

فيموسيقى"صورة؟ىكما،الفترةهذهفينر!خلفماجمل

الرسصامبنظرياتالشحبيا*رافيالموضوعيختلطحيث"لشارع

لقديكل-"االمخطوطاتومرسىمنوبرستلمد،العربيالفنروحفى

ويىلمة،ليلةالفمواضيعالىيعودو،جديدةروحاالعربيالخطإ

ير-مو،"وخيمالفر!ان"ومواضيع،"لنساءاكيد"!اضيع

."البغدادي،ت"يسميها،وزمناحجماتتفاوتالعورمنمملىلة

والااصواناحركيةاالمتعيجهباخطوطقئمسمكلهاابمدادياتاإ

محيور"-؟!مايرى"الفناطفعلرداحياناتمثلو!با،-الصافية

.)2(والعطفالحبمنوكيروالطلمالسخريةمنمطءالشهفي

فإىالمعاصرالر!محركةؤيكيبرالملاثيراسلهـملجوادانومع

سوى"النظبريافنكبمااافكرا"مجالفيلنايتركلمفانه،العراق

3مشيزالوما،بعضجهانمثرومذكرات،وملاحظات،مقالاتبصب

المكثب-ريعرض!كاد!ركهالذيهذااناًلا00مطويا)3(منهاكبير

لتأ!يسالمعالمالواضحةالاسسويضعه0الفنفينظرياتهمن

طاؤ!اعرضاليسفحواد.التشكياء9الفنفبم"عراقيةمدرسة))

،الاول:شق!نداتحهاتهكانت.المعاصرالتشكيليؤ.:،تاريحفي

فيوالثانشى..احبرالاهتماماولاهماوهو،النحتفيينحمر

صب)ءولعلالمو-يقى.فياجانبيةاالاهتماماتبعضمع..الرس!

فيهتجات..النحتفيالعراق!ةالاعمالأضخممنهوالحرية"

ص؟ى.النحتفيلاعمالهخاتمة..وكانالعظيمالفنانهذاقدره

اصهأمثاانألىجوادعنللحديتيتعرضونممناحيمرونليذهب

.المعحزاتبرتكرارالاالقالرهذافن!تقبلفييعئكررون،

احتكاهـساكاثتاعمالهانبمعئى..الزمنفيالموتاودعهلقد

--ةالخاصشروطهاليوميمظكفنلجوهروتثبيتا،الاصالةالى

*.به+

اًلسامرابصالهحماجدبفداد

.002-691:ص-افصلمرنهفس)12

الرحلم!""كنماول3!المذكراتهدهبلعمضجحبراالاسشما؟تثر)3(

دينموزعلالذكراتهذهمنا!بر3القمه/يزالىوما،؟الئامنة

سحلليم.لورنلالفمنلانةوزوجة،ج!يرا

بلحسعنمحمدمنا*رسا

اثمق!افةملف7حمح

للعصل3و*ميهمراجعةبعمليةالثقافيةالشؤونورارةقامت

جد-دةآفاقوتحديدسنواتءمثرفنذاثحازهقمالذيالثقافي

ع!بالتعاونوذلك،المىخقبلفيبهالقيامينبغيالذيللممل

وذ،رالقلهبي!الشاذليت،ذالا!وكان..والفنوالفكراثقافةارجال

النطراعادة:وهوالثقافةملففتحمنالغرضأوضجقدالثقافة

،اعوامالعمثرةيناهزم!امنذاتباعهاوقعالتيالثقافيةالسياسةفي

وضبطالتونسيةليئقافتناالجوهريةالقضايااهمبحثعلىوالانكباب



للصةمنطلقانعتملىهاانيمكنالتيالاساسيةوالاحتباراتافناص

القاد!!ةالسنواتفيمنهاجهاعلىالسبرنعتزمالنيالثقاهـية

كذلكبل.للوزارةالتابعةوالدواليبالاجهزةنطاقفيمالطلا

انثقادةبشؤونتعنىالتيوالجمعياتالمؤسساتجميعمىتوى!ي

النهضةدعماىايهدفئفافيعمللكلالالطسيةالدممامةوتعتبر

."والفنالفكرالمجالاتكافةفيالشاملة

هياختصاءمهمافرادهافيروعيمختصه!اعيةلجانوتكونت

4لدراسعشرةاربعاللجانهذهعددوبلغ.الثقافيالميدان

ومسرحوطبعةونثمرواثارادابم!نالثقااليةالقطاعاتمصةلمف

وففونوموسيقىوسينماوتلغزيونواذاعةومعارضج!لةوفنون

منهممسا!مةعلإهمالمطروحةالتقاريرالثقافةرجالوناقش.شعبية

وملاحظاتمقترحاتعرهوضبطت،الثقاديةالاستشارةهدهفي

وبعية،الاركانوطيدة3االمعاواضحةثقافيةسياسةاقرارمصد

مستوىمنللرفعادواهاوتنويعوله*،نلهاوتوفيرالثقافةنثر

الافكارهوانارةالشعب

رسسا،-!قةالطاهرةالاسانذهمنتتكونعامةئجنةوكلغت

الديرنوعز،عزيزةمحمدوالدكتور،كرومحمدالقاسموابو

بمهمة.العاشوريالمز!وعبد،العكروتوحسن،شاوشباش

تقربرفيوضبطهئوالملاحطاتوألاقتراحاتألقاريرمختلفغربلة

لرس!اي!جابياعنحراي!ونانشانه"نماكلاستخلاصبمدنهاد!

المقبلة.العشريةاثقافيةاالخطة

ايلأداب(فيالتونمس!*الادب

والحديثالقديمالتونسىبالادبخاصاعم!ا)الاداب)ت!در

ال!ددهذامحتوياتباعدادالتونسيمنالكتاباتحادويشارك

واهـوارهالتوفسيمالأدبتاريخعندراساتعدةعلىيشتملافيا

ن!وبحوث،والمحدثنالقعماءهـنطوركلاعلاموابرزالمختلفة

المعاصر،التونشيالشعروكذلكالحديثةالتونسيةأئقصع"اتجاهات

المعاعرين.والشعراءالقصاصبئمننخبةوفصازروقصص

فيالهربللادباءالىمنالمؤتمرآلىاتونشيالوفداعضاءوكان

حيثاشفبلهمبيروتالىالمؤتمراشغالانتهاءأثرتحولوافددمشق

هـنالخاصالعددهذامحتوياتمعهوضبطواادريسسهـلالدكنور

فرصة.اقربفييصدرانعملالذي،آلاداب)

ح!دلمجةانباء

وخاصصةولبنانتونسبينالثقافيالتعاونتدكليمنطاقفي"

علىاثقي!نالبلدينبنالاتفاقتماتوزيرواالنشرمجاليفي

1/ربل15يوممنبدايةتونسفياللبنانيللكتاباسبوعاقمة

.القادم

!--تللكت،بادوا!االقاهرةمعرصوكطرونحسظرت!

الافيبرةالستواتخلال!درتالتيالكتبمنهاءةمجموعةعرضت

فحارالمهوفصصوالتاريحوالشعروالالصةوالبحثالادب!ي

.الحرارابنومؤلغاتألقديرمالادبيالتراثكبجانبالى

اغش!مالامنمدكورسبمميابراصيمالدكتورتونسزار.

كليفىفيالمحاضراتمنسلسلةألقىحيثبالقاهرةاللغويللمجمع

)طرائقموضوعهافلمسفيةندوةفيوشارك.الدينواصولالشريعة

أقىةا-امنشلةهـع(الضهـبويةالمؤلسساتفيالغلسفةتدريس

ا(لثقاؤشلآدارفيمدكورالدكتورألقىكما.الاسلا!ةالفلسةة

قيمةمحاضرةوالطلبةألتعليمورجالالادباءجمهورامامخلدونابن

.(الهالميةاللغاتبيناعربيةا)عن

اهـورحك*ربمبههجاحغلارثيقابنالثفافةدارافأمت"

خمبسنمدةالطويللجهادهتقد-ساالكعاليعثمانالاستاذالعلامة

أ'

يتعلقفيماخاصةالغزيروانتاجهوالمعرفةالثقافةحقلفيشة

اهـداربهوميانتظمكما،الامجادوماضيالتاريخيةلبحوث

ا!بهالمحتفىومخطوطاتوكتبةالظدكار!للصوروثائقي!ضي

وانتاجا.ونشاةنسبابهلذمريفنشرةرررت

تونسياحتضنت،العربيالموسيقيالتراثوتنميةلاحياء.

العربيالمجمعنظمهاآلتبماالموشحاتلتلحينعربيةهـ،بقة:ل

32المبطراةفيوشارك.العربه"الدولكألجامهالتابعلموسيقى

الدورةفيمنهمئمانيمةفاز،العربيةالبلدأن"ختلفمنلحنا

بحضورعامةسهرةحلالالنهائيةالدورةوفي.للتصفهلاولى

بالجائزةفازالعرببيئوا(مثرقالمغربمنبلدانعدةمنتحكيمجعة

الرومي.حليمالمطرباللبنانيلملحن

ضرمحمدتونس
***

..عيادبنغياب

المهسسلعاماواربعيناثنينعنالشهرهذأباريسفيتودي

دموينزيفائرتونسمدينةفرقةرئيسعيادبنعليالمعروف،تونس!ي

.الدما!!

كلها!اتهوهب،والحيويهالنشاطمنكتلةعيادبنعليوكان

تحملممرحية"ذ!رة"لتكوينونهارايىلاوعمل،المسرحيللفن

،الاستقلالبصدالمعرحوجوديثبتانوا-شطاع.صميماتوتءالابعا

حقوقه،عنيدافعوان،ومعنويأماديا،الممثلالأنانمكانةيعزز:ان

لمهنته.والاحرامبهالاء.رافيفرض؟

ناغيرمنالتونشطألتماليفعلىيمتمدفكانآلمسرحبماسئوبهاما

يعتقدكانلانه،القصوىالضرورةعندالاألاجنبيالاقتباسالىيلجا

ذلك،يكونلااو?ميماتونسيايكونانيجبالبلادهذهفيالمسرحان

بدءامسر-باتهيقدمفكان،الش!ومنللشعبنظرةفي،المسرحان

نامنبالطبعذلكيصعهولم.البلادمننقطةابعدحتىالعاصمةمن

الامم"مممرح'"فيويفرضه،العالمألىاتونسيالفنهذايخرج

بيروتعسارحوفي"القاهرةاوبرا"وفي،عديد"مراتباريسفي

النمسا.عاصمةوفيارب،طامسرحوفىالجزائرعاصمةاوبراوفي

قامالىسمواءاغناناقد"هاالتبمالعالميةالمسر-:،تابرزومن

!راد"و()كاليولا"،تمسرى؟خراجهااوالب!لةبادوارفيها

"البراقعهد"و"الحمارصاحبثورة)ءو"يارما)ءو"الثالث

البلادفنيكبيرصدىالمسرصياتلهذهوكان.()وسصوناقفاص"و

باريس.وفيالعربية

نابامسفيماركوز

ؤكمالهاءمهدا،يئهناكإ&"اةالرسا((الاداب))تلقت

لال!راديمل:ماركوزهرلمبرتزيارةءنالمحتلةالارةى

لثوةماركورهوبرتالفيل!ىوؤطلبى7191ديسمبرشهركي

فيالمحاصراتبعصلاا!هاءالؤسيؤ!ليردانمؤسسةمنتلقاها

ألصيتطرقلم.الجمالفلسغةؤيماركوزوحاضر.الرائيل

الاورئأعلمىيج!بأويتحدثانالاو-هـوابىالشرقفيالوضع

4لاسائيلز،ارمنالاخيرةالايامفيألااليهوجهتالتيالس!ياسية

زأقبلاحساساالموضوعهذايلمسالاتعمد،ذلكتعمدولعله

الغربية،الضمغةب!عربيلتقيانةبلأي،للعملهالاخرالوجهيرى

"...!ناكالعربورمضلهلقاءتهيئةمضيلإ4منطلبفلقد



اليها.ويسعىالحقيقةعنيبحثماركوز

القائمهالبيوتاحددي...نابلسفي...اللقاءوكان

..اللقاءكان،.جرزيمجبلسفحعلى

مسؤويىسةماركوزيحملهاالتيالسيدة،زوجتهتصعبهكانت

."الواحدانبعدنوالانسان"كتابهتضمنهاالتيالادكارمنالكنير

اهـىكتبهزرجمةعنالبيتصاحبةتحدثهالقهوةاحتساءومع

فسفه"المترجمكظبهتذكروحين،بيروتفيالعربيةاللغة

اًلثلاثتستطعلمادفيالوجهعلىوالرفىالم!شةتبدو"النفي

حيويته.اخمادوالسبعون

قبلالمطبعةاخرجته،كتبياحدثمنانه؟ايضطأهذاة-

.قسعام

..بأولاولااهاركيلاحقونالعربالمتقفون:-

الاجنبية؟اللغاتيعرفونهل:س

وفدببمساطةتجيبولكنها..غريباالسؤالهيوتجد

استغرابها.اخفت

.واحدةاجنبيةلغةمنأكثريتقنمنومنهم،كلهم:-

ويساول:اليهودمنمرافقيهاحدالىماركوزويلتفت

العبرية؟الىالكتابهذاترجمهل:س

بالايجابالجواب

العربي!ة،البلادبعضزيارةفيتهفيكانانالبيتصاحبةوتساله

،والقاهرةبروتمندعوتينتلقءت":بحماسماركوزويجيب

تحديدطلب..اسرائيللزيارةالدمحوةاتلقىانقبلكلتيهماوقبلت

استغرب..رداياتلقلم،الانالىافتظرازالىلا،الموعد

"..هذا

البلادزيارةفيالصادقةرغتهماعنماركوزالسميدةوتعبر

الجهاتالىالرغبةهذهتوصيلبامكانككانان"تقول..العربية

ننتطر"نزاللااننا،تفعليانفأرجووبيروتالقاهرةديالمعنية

..الكبيرالموضوعا)ىماركوزويدخل

؟اسالامتسعألون:س

نجيب.ونحنتهألانت:س

يضعانيريد..المح!قةتلمسيحاولانه..الاسئلةوتبدا

..مكشو!ةعارية،هيكمايلمسهاان،عليهااصبعه

نهـ-مداهما،ائيليةالاسالسلطاتتعسفعنيقالالذي

أهذا..النتعسفذلكعنقراهماماركوزويستعرض؟الصحة

صحيح؟

..البيوتنمصمف..الاجابةالىشديدبانتباهيصغي،ي!متمع

..المحتلةالمناطقبعضكيالسكانترحيل..السجونفيالتعذيب

الديمقراطية..الحرياتتقييد..النرفيةالضفةالىالابعاد

..اثرلهامنلم-يبقل!-االعربية..القرىالزائفة

؟القرىتلكسكانذهباينس:ويسألماركوزيقطب

تبعثرواوالباقونالنمرقيةالضفةالىل!واارباعهمثلائة:-

..وهناكهنا

..تفكيرهفيمستغرقاماركوزوطرق

لا،تهويثرلا..محددة،واضحة،صريحةالاجاباتكانت

،ريخوالونوالارقامالاسماءبذكرمد!مةاجابات.مبالغةلا،تهويل

منذالكشرالغربيةالضفةسكانتعلملقد.ذلكالامراستدعىاذا

التامالصدقالتزاموعدموالتهويشاعةالمبا.ائيلبمالاسالاحتلكل

العادلة،اىقمضيتهمايسيءعنالحقيقةالباحثينامامالامورطرحفي

..فاشلينمحامينايديفيسنةعترينب!تالتيالقضية

ودهاءوذكاءببراعةويلفلفالحقيقةوجهثوهالرائيلفي

العربدامما..باطلاوالحقحقاالباطليبدوحتى،لهمثيللا

يعودانوالتهويشالتهويلداموما،الرهيبالفنهذاقىفنونلا

م

ماالتيالقديمهالاساليبعنالمخليمنبدكلابالخسرانعليهم

الدعاية.مجالفيالعدومنهايفيدورال

بموضوعيةاليةتنقلالحقيقةكانت..يفكر،يصغيمركوزكان

...تشنعوبمونوبهلوء

عنزلالتنشاسرائيللريدلا:الفلسطينيينالشباباحدفال

احدودابحكاية،تذرع.لوسعاتريد،استسلاماتريدهي..شيء

الاخرىبعدواحدةلقامنزالماايىهوديةالمستوطنات..الامنة

الجولانهضبات،بهايتمسكونالق!س07الاردننهرطولعلى

فيغير..لاالذيموففهمهوهذااخا..ررورياعنهاالتخلييمكنلا

مديعنليتحدثاالمبامحزبمن)بعيريالعازريستأذنهنا

هـصالجولانهضباتعليهاتشرفالتيالمستوطناتعاتةما

الهضباتبهذهايايىهوددمسكهمانوليقول،العربالاعتداءات

.قصوىامنيةفرورة

منطقةوجعلهاالتسويةمنداعاددهاممكنلكن:ماركوزويجيبه

،!لسلامسانحةفرصةكلتصمونانكم..السلاحمنمجردة

للمبادر؟تستجيبوالمحينكبيراخ!اخطأتم..العراقيلوتفمعون

.الامامالىجداهامةخطوةنكونانالممكنمنكان،المصرية

هيتشعلىالعملالطرمينكلامنالمفكرينعلىانقالهومما

لفضا!ضلسبيلنحومعاوالسهعيالثقةوتبادلللتفاهمالجو

.النزاع

الحدبالعربيالادباستاد)ملسونمناحمالدثتورفالوهنا

اعما!عنكثيرةدراساتوله،القسرفيالعبريةالجامعةفي

عامة"اخرينعربادباءاعمالوعنخاصةبصورةمحفوظنجيب

الومنطقيينيطلونالعربالمفكرينانالعجيبمن:ملسونقال

عندهاالمنطقيفقد.ائيليالاسالعربيالنزاعقضيةيتناولواان

مثاال!مصادقكالدكتور،للامورالثاةبةا)نظرةوتغيمدروبه

دولاسرائهلكونحقيقةمننابعاسرافيلتجاهوموففه.يساري

الامريكبم.ضعمارالاسفلكفيودائرةتابعة

مفضال!ظمصادقدكتورانتسلا:الاخرالطرؤءاجابهنا

الامريكبة)للامبريايى"ايضاتابعةعربيةدولةهناك:ماركوروقال

تنسملاثم.الاخرا)طرفابخاب،التبعيةتلكضدلكنا:-

نناهـ-ل!،عربرهـبئدولةلكلالمباشراكهديددائماهياسائيلان

دائما.العرر!يةالدولاىاالموجهامريكاسلأحانها،الامبريالية

وابفص!،(!أي!3؟أ،أ+!ح15يلءدا،،:ماركورالسيدةقالت

؟!11بالتقويرالحضورافييوبانوعدنابلسمغالرتهوفني

الطرؤين.معلقاءاتهنركتهاالتيانطباعاتهعنسيكتبه

باب-ااالبلادمغادر"قبلعقدهالذيالصحؤ،كلؤتمرهوفي

اقاشترطبعد؟لاسرائيلإهـشاصحمةييناالىقريرهماركوزسلم!ظيلة

دالمة!بماعنهاأعلنالتيرائه3واقوالهفيالتحريفعدمعلب!م

..منهبنسخةنابلسالىبعثكما،التمرير

هـنس،ماركوز!فيلقد:اسائيلفياليهودبعضقال

موقفه.عنبراضين

-!واالي!معاتعاطفكثت:اخرمكانفيوقال،ادانهملقد

معس.التهاطفاسضطهعلا.للأنسئيأالعالمفيمضطهدينكاذوايوم

اخر.بشعبالظلميوقهونالتوماراهموانامطلقا

مكنبة4

اللبنانيةالادابدار

اقاهرةا-شريفشارع4ا

نوفلفتيحيرادارة

ا،دابدارمعشوراتجميعمهـنها.اطلب

شهركلداب71ومجلةاللبنائيمةالنشرودور


