
كنيتلمحتاالث!مااانيلثفالسأ.طا

--

اروامرائيء،-ءنبغدادرسه،لة

..صدارحممبرر!ئر

شيخانني،ذلكمناكثرانابل..حقيقبمشارعرجل.اًنا."-

اقتصادب"لاسبابيرجعلاديوتشر،العالموفيالهراقفيالمشردين

عبدولكهي،محهرمعاوموردا،جدي!ةدارااملكلانني،ب،سيةاو

اننىكما..رفيعةبشعرةحتىتربطان-رفضحرية!ظاىلاحرية

ومرعبمركرشعررالىبالاضافة..المللهوخبيثبمرضمصاب

؟.يةالحر،ومنوالعزلةالمللمنهروب!لمسلةكلهفيومي..بالوحدة

لحلوةوانها،السنةستنتهيواحداسبوعوبعد.."س

عامإ،اربعينمنذتموروالماكنة!بعدهظهورلاالذيافيابافحوكليلة

ينق!عقىادريولست،تدريجيااللوالبببنيضيعالزيتولرن

."؟العالمبحركةيربطنيالذيالورديالسلكذلك

ورجنأةليئفصل"الورديالسلكذلك)،انقطعواخيرا..

شفلانبمد،العالمحركةعن،احقيقياالشارعرجل،"مردان

شهدتسااجتماعيةضجةاكبرأئارالذي،وبثمسعرهبتطرفهالناس

دخلكما..المحاكم؟ماممرةمناكبربسببهومثل..ارخمسينات

..السجن

الانجرةلوراتي؟تدورالمطبعةكانتبينما،مردانبنمق

داخلتورقالازهار."لوفاتهالتاليالاسبوعفيصدرالذيكنابه!ع

يؤ-بآراثهويلقي،ح!باتهمنجوانبعنيتحلمثوفيه""الصا!ة

فاذا،وتقراه.ايضاوشخصية..واجتماعية،ادبية:مختلفةثضايا

رحيله.قبلالانهانيلقيهاالتي"الاخيرةالورفة"بمثابة!و

،والشاعرالشارعرجل:مردانحسمينعننتحدثدمنا..وفى

ووـوعنففسمهاولاليتحدثبل..تالانممان

كأت..بغدادالىوالمحيءالمدرس!هجرقررتفجاة"-

شارعوتلقفني"وسيوفناركتلة"عمريمنالعشرينثيعينذاك

هذامن:لنفسيوقلت"والزجاج،الغساتبنالملونمة:الرشيد

.ادوكان."الجبلقمةنحوالصعبةمسببر-ىستبدأالرماديالرصيف

المتطرؤكأوافكاري"والجدلبالمئاقشةالشدلدوولعيالجهنميحماسي

بيناصىئيالأئقالم!انفييجياتدروصهتنيقدوالادبالشعرلي

فكنت..الاصفرالجوعبوجهالتقيتالرههبةالايامتلكوفي..رجدد

سئمعسمراًءنصفصمونة:واحدةوجبةمناكثزاليومفىاتناول!

تشغلكانتانيالرئيسبةالمنسلةؤهوالنوماما.الشربتو

..النومعدمفياخيراالحلوج!توقد..ذهنيمنمساحةاكهر

.."الف!ريبزعانالىو!لاعرضاالمدينسةاذرعلكنت

ودفعة،تبنىفقد.عنهتتحد3كلهابغدادواذا،وفجاة..

،انالمجتمعبئلفهلمالاخلوهننوعهـنتعبرافكارا،احدة

الاقربصديقهوكان.وكفرا،ودعارة،مروقايجدف!يها.يكن3

قداحدهماانادكينيخى،عرفهالبدايةمنذ..البؤلسلو

كانمردانحسينفن،الكثيرينالاصدقاءورغم.ل!خرأحب

نفر،انهحتى،!زمهالوحدةهذهوظالت..فاسيةوحدهيعيثس

!

-مرو

مبك!س!ص*!دثدا!!ع!ل!

ينسغ،((العائليةالحياة"ا-مهالذيالشيءذلك،منبسمببها

يلحالذي"الس!رنداء"و!؟ن.اتكئىلنساءحباوهام،عنهادلا

الاحباطاتتلككلعنلهاوحباالتعويضهو،باستمرارليه

بحب"المفقودةالاحلام"تلككلعنضعولكنه.والاراديةلنغسية

،والتسمكع،والتشرد،الجوعفيهاعرفالتي؟هشدادحبههو،يبل

بحلمالنائميلتصقكمابهايلتصقكان.جتمع41داخلالنفي

وكاني.وحبيبة)ءورفيقة،امااًتخذهاقدبهوكأني.!مسل

-:امهبودلبربهخاطببمايخالمجي"،بهاالتصاف"لتدة،ء

ؤ!ك،حيادوماكنت"

وحديليوكنت

."واحدآنفيورؤءقامعبوداكنت

"الفجوة"لمجدمنوالشعراءالادباءينهناككانواذا..

علىتعبرانالعبثءنفانك"وكتاباتهماليومىسلوكلهمبيصحاصلة

وما،ويرى،يعيشمايكتبكان،مردانحسينفيهذامنيء

،الاصدقاءمعالبارفياو،المقهىفييقولهالذياًلمثىء.تقد

،ولكنهشيءعلىاستقرقدؤ*و..كتاباتهوفي،شعرهفييقونه!

اييقين؟ولكن.."اببقين"عرفقدف!-وو!ذا.مفهومهريطو!

،وانماوحدهاالسياسةفيلا..والرفض،والتمرد،الثورةءن

هذاكلفيوهو.واعرافتقاليدمن،الاجتماعيةالحياةامور9

عنيف،.تقرولا،شيءعلىت!ا،لا"بركانيةنفس"صاحبطن

بدأالليالموتسوىاحدايهادنلم.المهادنةيعرفولم،ريح

اليه.يسيروهوخطاهيتحسسسنوات!

يعيشون-وادباء،وقصاصين،شعواًء-اليومكثيرونكانواذا

تريدوماذااأ!حياة،منيريدونماذايوفونولا،خاويةلوب

وبروح،ممتلىءبقلبيعيشكانمردانحسبنفان..منهمحياة

تريدماذا.بعرفكان.بالتغييرواملا،تمتليءحباوورفس،حسس

جوبه،ولهذا.غامضةرراهمحنولم.منهايريدوماذا،الحياة4

تراوحتاناسدبوثارك،يعلموناناسبداه،نوعهمنخفيلر

العامةعحاولتهموهي..وسواهاالنيةصبينع!ندهمسالة
المتمرد،،الثائروالكاتب،الشاعرمردانحسينعنالنظر!ويى

اجتماعية،كظاهرةمردانحسمينالى..امعيراسسالذي،!افض

حتىمكنشفغيرمردانحسينتراثظلولهذا.ذلكهـئ!ولة

يفتقدماقولوشجاعة،وفكرية،فنيةفيممنفيهبما،ن

الحراةفقدواممن..اليوممجتمعن!فييعيشهونالذبن!لا!،،

علعىتت!ءذليلة،سبيةالكلمةجملواممن..فةالحقهقول!

وانصاط،ف!ريتزييفخصمنالبقاءتس!تجدي..حي!رةناب

.كبير،صب

س!كشفعنمردانحسعينتقييماعادةانهوفيهاشكلاوالذي

العمليالتطبيقكانالذيالنقديجانبهفيخصوصما،خطيوةمالة

رلحالةهذهالتقييماعادةستكشف.الشعريؤكرهلمعالملسذيم

كلعلىتطغىراحتمجامتر،نيكننفهبما،الاددىلحاضرنا،ئمسة

استخذاء!وحمنبسببالادبمعالملكلتزييفومن،عداهامة

مندركاحطالىبه!اونزول،للكلمةاهانةومن،البخربش!ا

لطة.داولمحفاف



،والادبي،الشخصيوجودهووهـررمردانوحسين،البدايةمنذ

دافمفكان.بسواهالا!ننهانةحدالامربهبلغحتى..والشعري

،اويكتبولما،لوجودهالنببركليمتلكالذيالوحيدبانهالاحساس

ناسوعلى،مجتمطءلىغريبةافكارعنيعلنكانانهلمجرد"يفمل

.وشعرهالعمرذلكادبوعلى،عمرهعلى،(محتمعه

بهاصيبالذيالداءوهو!"بالعظمةللاحسماس"هذا..

علىىالمتعاليموقففيجعله-الادبيةحيالهبدايةمنذمردانحسين

عليهـ.قهتؤمعلنا،واعراف،وافكار،ناسمن:حولهمماالكمير

الاسشاذيةمنبنوعفانماسواهشاعواواديبعنيتحل!حينوهو

كانالتي"الدائليةالحياة"عنيعزفانالىقادهماهووذلك..

هوبال!شمراريطنهكانالذيوسب"..4لنفنهايكوانلمكن

لمانهاًوإ..عرفمنحمرةعلى،بهايقتنعاليالمراةيجدلمانه

إ.إمثلهعبقرياو،عظيملرجلتكونيمكنالتيالمراةيجد

يضيفهانيحاولمابرغمكان،الذاتيبتفوقهاحساسهوبيفمل

وا!دش!*،هناك"الصوية"خصالصتحملابعادمنشعرهملى

لكنعلىو.."الانا"تاكيداو،تيلذاالعنصراتاكيدهوو،يمنيه

انه،خى،ذلكثوكداناستطاعوقد.الشمو)ن!يةبعضفيهنيطاق

مننوعباييواجهلم،الزمنمنفترةالنشرعنانقطاعهوبرغم

.النسميانافواع

ينمابعضاحسبهحنى،شيءكلفيمردانحسينقطرف

كنناباته،وؤي،شمرهوفي،الخاصة،حياتهفيتطرف..الثطرف

يعبركانا!ماذلككلفيوهو.الناسمعاليوميتعاملهوفي

(ادبسةاوخاصة)حياةانفسهيمنحانفيقوي!ةرغبةعن

البحثفيصبء!كاا!برهمهوكان..الاخرينحياةعن-تختلف

"معين،وهمضحية))،ذلككلفى،يكنولم.الخاصةفينتهعن

بهنفسه.اقلؤتيقينعنيصدركانانما..للبعض-يخيلفدكمهـا

ذاته،الوعيهذاضمنويعيتى..خاصوعيضمنيكنبكان

..ايضاخلالهمنوشحدث

مردانحسمينكتب(الخمسيناتاوالل)حياتهمنمافترةفي

:ويقول،مهاجميهعلىفيه!ابردمقالة

لانحويتسدسدالتياسهامفا،"ايوب)ةجكارتديا!بما"-

لبصفعهخديأقعموكالمسيح.جرحبلاموضعاجسديفيتحد

."الشهبيدابتسامةشفتيوملى،الناس

-:باسلوبهتتعلقناحيةحولموضحاكتبذاتماالفترةوفي

،فلاف!كاررنوحادا،قاسيايبتواسلوبيكانواذا.."س

الاضانتقلملافيفسكب..افشلاعايقتلعانيجبالسرطانيان!من

اترابفبمءميقاتغوصاوان!،فق!الفسادمزرعةفيالفضة

.،(الجغورلقطع

منواصل،هجوملحمونينعرضكانحينهذامردانحسينكتب

كانولكنه.فالسجن،فالمحاكمة،بالتوقيفلتنتهي،بالكنابةتبدا

والفني،،الاجتماعي:وعيهمنلهوران،ثابتبيقينالاموريجابه

و!ان..كلمنهليقولعلي!ايقفصلبةارفسايشكلماوالفكري

احونرامهعلىالناستعار!مماكثيرعلىالمحتح،الصارخشمرهبجانب

علىتجروكانتقليلةؤقلة.وجر،ئامنميزانقدياصوفاازدرائهاو

،الناساذهانفيكبارشعراءعنيقولهمرداناحسينكانماقول

..تصسراتهموفي

اذواقهم،الناسعلىيقتحم:نفهرهفيهوكمانقدهفي.انه.

عندهمملغبا،!التلقفي"الساذجةاطبيعةا"هدهفيهممهشما

."المجانيالاعجاب"عادة

خاصة.بصورةت"والئسعر،الادبمعتعاملهبداالمنط!قهذامن

يتلخصففيها..الشعيرعنكاباتهفييتركزالنقديوعيهولمل

-ول

ايضا.الشعريةشخصيتهمعالمتتوضحكما،اهميتهوتبرز،نهجه

علىالشعراءاحىدؤه"يواخذمقالاكنبالخمسيناتاوائلفي

بشحصه،ينعلقماب!ضموضحاقالهومن،"بالشعرتفرطها)

شمعريا:

لغسةابةاجيدولا،كثيرااقرآلاشخصيافانا.."-

كانساناعماقياعمقا!ىالتحديقأطيلمابقدرولكنبم،اجنبية

-عنالتعبيرامارسثم،المجتمعداخلوحركتهمالناسحياةادرس

...،)الخاصةبطريقتيذلك

،مهمالاحدالتعرضيهابولا،امرايخشىلا،نقدهفي،وكان

أحدالىيتوجهحينؤهو..اذهانهموفي،الناسسونفيكبر

يتحرحلا،رديئةوجدها!ميدهلهقراوقد،)الكبارالشعراء))

بنفسها:الثقةكلشمتلكوبلهجة،مخاطبتهمن

الىالطريقنصفبلغتؤقد،تستريحانلكآنلقد..-"

،الانانتصتتقفانالعربيوللىمرلكالخيرومن،النروة

واحععدةخطوةفان،حذار.ذلكمناكثرالصودتستطعلالانك

.)القاعالىو"مب!

ومىعلىمردانح!سبنتوفر،الأواثقةالههـاياتتلكمن،هنامن

من-عليوويكونانيجبالنيوبالطبيعة،وبمهمننه،بالشصرخاص

شهطتمرحلةفيذلكوكان.هذاك!مرناعصرفي-نظرهوجهة

فيبلورةالمساووميناحدمردانحسين.وكان.التجديدحركةبدايات

الجديدة،"الالسس"هذهيضعلمانوهو.الجديدالشعرمفاهيم

لاوما،الجديدةالقصيدةوروحيتنافىماكلبر!4،كانفانه

واذواقهم.،!النا!اؤكارفي،الك!يريؤسس،وكلبيعتهاينسجم

احسينالشاغلالشغلكانت"الاجتماعيالوعي"متلةولعل

ويرب!اًلالض!ءعنيتحل!ولا،خلالهامنالايكنبلا..مردان

اغاني"ارونريبلندديوانفيو!دانهيقولاذفهو.بهاحديثه

مهنالحديثاثمراليهوصلماارقىهبىق!صائد"الميتةالهدينة

تجدهلاواحداشيئاهناكانغير":مسنندركايضيف،"التطور

فهوهناومن..إ"إالاجنمعاعيالوعيهووذلك،بلندشعرفي

كللىيطلولا،كالحلزوننفسهحوليلنفزالما"بلندانلاجمجد

."قلسللاالاالخارجيالعالم

؟شبرهفيمردانحس!بنحققماذا!ى

:يقول

د-دسوانفيظهرتوالتيالاولىفصائديؤءحاولتلقد"-

محننرقااللحمطبقاتجميعوارفع،اجلدااكشطان(عاريةقصائد)

التيال!لاقاتلمعرفة..الدمحركهالىللوصولالعظامصلابة

اليها،نجظرمغلقةحنيمةاؤحبظلؤلفد.لرجلواالمرأةبينتربط

اقتحامعلىبهمالجراةتهبلغولم،بالسماءماعلاقةزءنر!ه!ءالشعبراء

صريحطكنتولذلك.هناكيوجدماعلىللتفرحالداخلبمالجو

انيبموللحباردتلفد.الانسانيةالعاطفةهذهوصففيوعنيفا

وافلا)خقاليدخلالمنيبدوكماوليممى6ا)طبيعةفيهوكما

؟ادينالشعراءمنلعددمعاصراكنتاننيوبما.القديمةالاجتماعية

شاذوضعؤىنف!حيفلفهـوجدت..الجماهيرلمتطلباتاستجابوا

..موففيالخاصىاتخذانقررتوهنا..اماماللاتجاهبالنسبةوغريب

ادورانبمواكثفت.اصربعدبوماتثوعوثقافتي!راءاتيوكانت

عنيعيدا،واحدبوتدكلهوجودياربطواني،واحدةلواةحولى

..اكاسالىفشف(شيئافاتجهت..الحياةمنالاخرىالعوالم

وهكذا.الاخرينطر!وعنالفرديركأمشاعريعناعبربدأتثم

(اع6ص-الصاعقةداخلتورقالازهار)."..شريولد

***

علىيقبلؤريق..بب!نهـماثالثلافريقينالىحولهالناسانقسم

.وفريقلارائهويتحمس..ولهفةبشغفيقولاورورداىحسمينيكتبما



وعميق.يالغب!ستياءصابله

هـ"كانتوانما..فقطمعاصريهمعلهككنلماًلحالىهذه

مجلةفييكنبهكانمامعحدتهاتهـجلتوفد..القراءابس!معحتي

..الماضيةالخمسالسنواتهيه"؟لزباءفىا

اسلفناكما،ثائرا،راضط،متمردامردانحسمينبدأصد

والثورة،والتمرد،الرفضحالاتمن(ينقذه)ءيكنلم"..ال!د

،واهـوى،اشدليخرج،وال!ئ،وا!لامة،الشعر!يرهلىه

حوله.منالاشياءبتلوثيقيناوحر،واعنف

كان،الصوتذلكباصداريحتفهلوان،الاخيرةفتركهوفي

غيرولكن،التسليممنحالةضمن،الياسحافةمنيقتربماحميرا

ماحيراالتي"الخفيةالصاجس"الىاقربهيلعنون،،مامل

لذلك،ونتيجة،فكان.حيالهمراحلفيبعضالانسانذاتكدإخل

بضاحساسهصميممنهونثراكتبوقد..بالىتالئديرحع!

فيمذكرازرمنجوانبتدوينعلىومماقدامه..منهكقتربلتي4ا!ت

.)1)الادبي!ةالحيا.

يومذاتهوتمثلهاكماكانتحياةعاش*خيرةسنيهوفي

:"فيجادي"الاسباكيالشاعربكول

وح!تيالىذاهب2.لا"

وحدتيمن!ياثمأنا

."افكاريسوىمسابئبملاانا

عرفتوفيها..)باءالفمجلة)واحدمملفي،ملاءوكنا..

ماحميرابالذات*خيرةالفترةفيوكان..6891علممردانحسيم

الكتابهـةوسيترك..المجلةفيالعملسيتركانهسمعيعلىرومد

يستطيعيكنلماذ..منهاقوىفالكنابة..يكذبكانومنه.ي!يرتاح

رحلحيث..الموتغيريدهفيالقلمرعشةيمنعولم..منهامحا

..امبيرالتلبصاحب

السيلارائيصالحما!بكداد

بلحسنمحمدكارساله

العربيممشكببليويا!مفن..صرنا

الثالثالملتقىالحماماتبمدينةالموليالثقافيادكرفيائطد

الفنيةالقضايامنجملةبحثتمحيث،العربالتشكيليينللحعلامين

موفوعومناالشةالمعاصرالعربيالتشكيليبالفنعلافةكاالص

الآراءوتبادل(العربيالعالمفيالتشكيليةللفنونالمعاصرةالاسهاليبأ

العربيةا!ارنافيالشمكيلةالفنونعليهالذيالحال!الوضع!

الفنانينفنعليهلأوالنقدبالتحليلالاضواءوكسليط!ورهاووسائل

ذلكوكل.العالمانحاءفيغيرهمبفنومقارنتهالعربالتشكيليين

رصيدهاوانماءوتطويرهاالمعاصرةالعربيةالثقافةخدمةفيمساهمة

والاكل.الوبيالمستوىعكل

كتبهقدمذكراتهمنيلاهمالقسمانالىهناالتنويهمنبدلاا)1

.للاعلاموزيراكانيايام،امماليشفيقالشاعرمنودكوةبدتراح
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وهم:وفاقدارساهـ4عثرثمانيةالملتقىهذافيوشارك

الطاهي:ليبيا.سالمعبدالله.الكويت.شموطاسماعيل:لمسطين

سوريا:.الريسعارف-النجممنير:لبنان.المنربيلامين

رضما.صالح-افلاطونانجي:مصر.الفيومياسماء-قشلان!مدوح

يلس-البشبرر:الجزائر.السشوكيعبداللهسكاهيةبنفريد:لمغرب

عزيزهسمحمد-اننركيالزبير-قيقهالطاهر:تونس.خدة!عمد

قمش.الصادق-التركيلهادي

وزيرالقلىبيالشاذليالاستاذالملتقىافتتاحجلسةعلىواشرف

الخواهـرمنجملة!يهااستصضكلمةالقىجثالثقافيةلشؤون

نقتطفالعصر،ومستلزماتالعربيالتشكيليالفنحول.اًلتأمق

التالية:الفقراتضه

الندوةهذهمثلتونستحتضنانوالاعزازالابتهاجثواعيمن-"

وهيالاالمعاصرةالثقافيةالقضايااهممنهيبقضيةتتعلقلتي

مجالوانخاصةالعربيةالمجضمعاتفيالتشكيليةالفنوننزلة

نع!دولمالاخرىبالثقافاتاتصا)!نامنذعندناظورقداليتنافة

قدبلالمأضيفيكناكمافحسبالفريالانتاجعلىالثقافةقصر

انسانيةاخرىنشاطاتعدةالثقافةدافرةفيفدخلصبحنا

تكونانيمكنلاالثقافةانذلك.والابداعالخلقطابعها

شاملة!عونانيجببلالانسانيهالنشاكلاتمننشاطعلىقصورة

العاطفية.بالهـقوةصلةلهومابالاسمانصلةلهماكل

التشكيليةالفنونقضية،القضيةهذهاليومتدرسونانكم"

فنونهيانماالتشكيليةالفونباننذكرانيجبالواقع:في

واقتب!مناهااخذناهاقداذ،بهاالعهدحديثونحنالعهدكديثة

،القرونمنذالميادبنهذهالىسبقتناالتيالاخرىالثقافاتن

العربيةالتشكيليةالفنونكلونكيفهونستءرضهالذيالمشكلان

التراثمنانواعامامانفسناونجدمؤخراناتيونحنفنا

امامانفمسنانجدوبهذا.والمدارسالزعاتمنوانواعلاجنبي

خاصةادفنونهذهمنمكانتفاعنالتشاؤلالىيدفعضامتمثعباقع2

جغريوتحولكبيرظورالتشكيليةالفنونهذهفيحم!انمد

الىخاصةالتشكيليةوالفنونعامةالفنمفهومتطورعنضع

لها.الفنانتصوروتعيررسطلتهاتغيرتالتيالفنونمذه

يتناولاصبحانصاالفنعلىدخلاساالجئريالتحولان"

هذهجعلتطويلةومسيرةتطورنتيجةجاءوقد،نفسهالفنفهوم

الشسلبينالفصلالىالانوتميلجوهرهافيكنغيرلشون

علىجملمضمونكلمنالاشكالتجريدفهـرةتتبنىاي،.اًلمضمون

عاىوكفتالتصويريةفيرالرسوماظهرتوهكذا،الموجودةأمائنات

الفنونجمصءعلىتس!يطرمحادالتيالنزعةهذهالمعاصرا!ب،5

منذافونهذهـاقدمفيهارسختاتيالملدانفيلتشكيلية

.لرون

طاهريا.فتناقفنكاناوانعلينانفس!ايفرضانموقفينان"

فيالعربالتشكيليينالفنابنانصهاروجوبفييتلخصالاوللموقف

يستوجبوهذا،الماضيالىالعودةثونالتشكيليةللفنونالعاملتيار

الفرببلادفيوقعتالتيالتحولمنالنضعمرحلةنحولسمير

.يجريهووالقطارناخذاناي،مضىالذيالتاريخالىالعودةون

الحضاريةذاتيتناالىالرجوعامكانيةالىفيدعوالثانيالموقف.اما

نتفقلاهذهارجوعاوكرة،المأضيعنفيهاللبحثالثقافيهإ

تاريخياممكعنوغبرمصولغيرالثقافةميدانفيالرجوعلان،لليها



باشياءالارتباطيقبلانالبشريللفكريمكنلاكما.وفهـريا

الزمن.تجاوزها

الذيبالعمقلشيانهالا،الموقفينبينواضحالتنافض"

والاسااليبالتراثالىالعودةهوالرجوعمعنىلان،البعغىيتصوره

بالبحسث.وتناولوهااجدادناعرفهاالتيالفنيةوالانماطالقديمة

الصلةربطمشكلةهيبلرجوعمشكلة&ستالحقيقيةوالمشكلة

بالمناخبلبالتراثهناالصلةربطوليس،قديمهوبماجديدمن

نصياننستطيعوحتى..التراثذلكيسودالذيالروحيا!قلي

تقعالقطيعةلاوحتىنعرفهالذيالروحانيالبمسعةالجديد"لاعمالنا

مابينامتداداالفنيخلقنايكونانيجبالمأضيوبينبيننا

القادمة.الاجيالمعوالواقعوقع

العربيالفنانسلوكيكونكيف:وهوعلينانفسهيفرضسؤال)ء

عرفهاالتيالمدارسىيقلدانيجبوهل؟الخلقبعملياتقي!امهعند

اليوميعيشهاالتيالمدارسيقلدانيجبهلامالغربيالماضي

شانشانهبالحلليسذاتهحدفيالتقليداًن.؟.الغربياولفر

حريةيعتمدانالفنانعلىاذيجب.كانتمهنةايةفيتقليداي

الفردحمايةعنتنازلايمتبرالذيالتقليدعنيبتعدوانالابتكار

."الخلقفيارادتهممارسةعنوابئعادا

انهـىوالنقدوالنقاشوالتحليلالدرسمنايامثمانيةوبمد

فيها:جاءتوصياتباصداراعمالها!لتقى

الملتقى:يوصي"

عملهمجالفيالتامةالمطلقةبالحريةالفنانيتمتعبان-ا

لفاءالوحيدا)طريقهيالفئفيالحريةانحيث،الخ!

امملهاتفرعمنالفنانيمكنوان،المعاصرةالفنه!ةالحضارة

الفني.

يعملالذي،العربالتشكيليينللفنانينالعامالاتحادبتدعيم-2

فيالفنيةا)تجمعاتجمعمعالمباشروالاتصالوالتعاونبالتنسيق

اللازمةوالادببةالماديةبالامكانياتومده،العربيةالاقطار

بانالعربالتشكيليينللفنانينالعامللانحادالعامةالامانةس3

التجمعاتجميعبينالوثبووللتعطونعمليةصفةلايجادتسمى

التيالاضارفنانيوحث،العربيبالعالمالقائمهاننش!كيليةالفنية

كافسةيضم،لهمواحدتجمعلتكوينءنىتجمعبهايوجدلا

.للا"لحادللانضمامبالقطروالممارسينالمحترفينالفنانين

الصعيدعلىالفنيةباننربيةللعئايةالعربيةا!ولحكومات-4

المتجولةالمعارضيقكلعنالفنيالوعيونشر،والجامعيالمررسي

الحديثة،الاعلاموسائلطريقوعن،العرمىوفاعاتالمتاحفوانشاء

اصدارضرورةعلىاًلمننقىويلح،والصحافةوالتلفزيونكالسبما

العربيمابالعاالتشكيليةالفنونبشؤونتعنىنية9ومجلةكتب

القوميالصعيدينعلىالعربيةالتشكيليةالفنيةبالحركةللتعريف

الفب!ةالنشاطاتفيللمساهمةالاهتماميركزانعلى.والعاى

المعنيةوالملتقياتالدوبىبةالدولية؟لمعارضفيكالاشتراك،العالمية

بالامر.

الىالعر،يةالا!ارفيالتمفكيلإكأالفنونعنالمسؤولين-5

علىامكنماكلالعربالفنانينبينواللقاءاتا!وتمراتعقدضرورة
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منممكنعدداكبربهطيشارلركنيةبمعارضمشفوعةتكونان

.العربالفنانين

الفيبدراسةافنشكيليةالفنونمجالفيالعاملينجميع-6

العرب!واقعهميعيشواوانالشرقفنونوكافهالاسلاميوالفن

والسياسي.الاجتماعيالمستويينعلىوطنهم3احدامعويتفاعلوا

الرسميسةاووسهاتقبلمنالفنيالنشاطدعمبضرورةس7

الفن!الانتاجلصالحاثائةفيارقانونبتطبيقوذلكالمعنية

التشكيلي.

اهربمشاركةالفنونمجالفيالفنيةالمصطإحاتتوحيداًلىس8

.الموضوعهذالمعالجةنموةلعقدوب!كلوتهمالتخمص

والمسركالادب)والفكريةالفنيةالمجالاتكافةفياًلعاملونس9

ارشاطاذودمحدمليةوحسةبايجاد(..والسشماوالموسيقى

."الحضاريالتفاءلوحدةاجلمنالمخننلفةالثقاهـةالفنية

التماصتوبةالرواساتعلىتحتوينشرةالمركروسيصلمر

.والاراءالمناقشاتوملخصالملتقىفيقعمنظ

بلحسمنمحمدتونس

سةالمغاربللفنانيناتحادانشلا

السياسيأالمستوىعلىصعبةمرحلةالآونةهذهفيالمفربيجتاز

ةالمجالاتجميعفياوص"بلغلتعغنحتميةنتي!لاالاذلكوما

مىعليهيخضلا،العربيهالعالمللاحداثالحالبطبيعةوالمتتبع

منذ-المتواليةالاضطراباتهذهجانبوالى.المنربفييجري

عليوهناكهناانتفاضاتتقوم،المصيرتقريراجلىمنسنوات

فكربملاكاتالانتفاضاتبهذهويقوم،والثقافيالفكريالمستوى

الاغلبفبملكنهط،الايديولوجيينوالموقفالمف!محيثمنمتفاوتة

علمفأعبد،البلادمستوىلرفعالعملابرلمن،حسنةنيةذات

المفربمنبدلا)المفربكتاباتحادوتكوبنانشاءالمثالسبيل

ممشيءيتحققلمللرسامينجمعيةوانشثت.)سابقاالعربي

السبمالىبعضهمادخل،انالنتيجةكانتبل،الانحتىمطالبها

.(مثلاشبعةمحمدالرسام)

اتحا!،الاقتصاديةالعاصمة،بالبهضاء.سسالاصرةالآونةوفي

،واتحادانرفنانينمعاتصالاتربطاهدافهمنالذي،المناربةللفنانين

لرسإرالقارىءوسيلاحط.العالموميالعربيالعالمفىاخرى

،و!الرسامينقضيةالىاطلاقايشيرلاانهالالحاداصدرهالذي

فعمتعمدغيراومتعمدانقصاهذااتحبروانا.مطالبهمالى

التند؟البياناغفلوقد.رسامينيضما+لحادانرغم،ادبيان

اخر؟فإلةالىيشرلماف4كما،المسجونينالفنانينباعتقال

اعماايضم،وطنبممتحفانشاءوهي،الرسامونبهانادىطالما

طوكي!من.العالماتحاءفيمشتتينه،لاءيظلانبدل،مفاربةلفنانجبن

وباريس.ورماومكسيكو!انس!يسكوسانالى،ونيودلهي



مجموعةفهو،تنكرانيمكنلاذلكمعالبيانفيمةات

هذا،فيالسوءالبالف"الثقافية*وضاععنلمسؤولين!حديا!ت

ماحسبنوعهمنالاولهوالذي،البيانفذاوسيظل،الوطن

منالفنانينمحموعةانعلىتشهد،لاريخيةوفقة،علهيفيهو

بمصيرها.تاريخياوعيا،ماوفتفي،الاقلعلىكملك*كلأت

مغرجميفىنلفرفيالنضالكلريقفيالعملالاقحادلهذاروف!منى

(فذلكتعودناولنلمالتىأللدولةنتمنىكما،اصيلهربي

.البيانفيوردتالتيا!الببعضكنفيذعلىاثممل

المظربةا!نانين،.سعلابيهان

حياتنامنهامشقفياستفهامنقطلوفعالاوانآنلقد

كفناني!نانتقاديواقعمنلننطلقواننا.الفنونميدان.الل!رية

اتعي41زريةالاوضاعولطبيعةالاسئلةلهذهوضعنيافي-ىم!

نايم!نلاالابداعبميدانالمحددوالجو،+فكرياضافيانعيشها

.الاتحاد:وهيالاواحدةبوسصلمةالاالفطيةالاجوبةئضق

عكسصيافاستفلتاستثمارابلادنافيالفنيةالحفرافببةاستثمرتلقد

منعديدذلكعنيتنعانوبديهيمنهاالمتوخاةالاهداف!فير

برصعا:امياكحيات

الفنونضضويةالتخطيصسا

تفتحاممالطرقيوسدمادياوقمعهمالفنانينباحتقاروذلك

الفنمصيربوضعالابداعموهبةوردعانتاج!اوامامالطاقات

قضاياتعيشولابالغنلهاعلاقةلاعنامرايديبمسوالفنانين

بعيد.اوكليبمنالفنانين

الفنونكمييع-آ

الاجهزةوخاصةالفنونميدانفيوالارتجالالخل!بتقنين!ذلك

اساسيةتصدقوانينانمدامعنهينتمالذيالشيءللفنية*!عية

.واجمالاالمحترفينمسشقبلوتضمنواترفياتوالرتبح!محعاصات

هـفلامسمماررايسعلىالمحترفالفنانالخ!هذاصل

ب!لعترف!.هوولاالعرفءجملأ!هي

التغلفتعميقالواتمناداةالفنصل-33

في:ذلكويتفبم

الفنية.المستزياتجميععلىالردي!رالانتاجتشحيمس"

الوعيتعميهتيستهدفرائدعملكلامامالطريقسد-ب

الضيثية.سينالالحلولايجادبلورةفيوالمساهمة*بتماعي

اشكاهـ"فيعلإ4المحافظةوادعاءالمفركلاكفل!لور/تمييع--ج

الوطنية.لثقافنناالوحيدالوجهلبعك.،لننييقة

تؤيععليامدرسةاعدادب!وص؟ئسوولينتغاللدس

البلادحاجةتعاظماماموخاصةالفتونفيجميعميتغمصيناسلاللق

!طر.ءمنال!عءلهذا

فنياتغلفاالانتعيشبلادفبان"كدكلهاالمصيثتومذه

6!

التالية:الاسئلةنصحانالاامامهيسعنالافظيعا

.أالفنيئمدنانتصوركيفس

.8الطليعيةمكانتنا(هذهوالحالة؟نسشداننستيمكيف-

علىبفيرةيحسالابداعميادينجميعفيمغربيفنانكلان

الانسانيوبواجبه،الخالدةالتاريخيةبرسالتهو-!منالبلدهذا

المسوقفمنهايتخذوانالحقائقهذهكليعيبانمطالب،النبيل

.لضروريا

الفنانيناتحادداخلوالفكتلالتماسكهوالانالضروريوالموفف

المغاربة.

الحقائقهذهمسشوىفياهدافالنفسهرسمالذيالاتحادهذا

تزويدقصدالبناءفيا!لي!اللمورالىيرتفععملبرنامعوخطط

المجتمعيبالواقعوملتصقةومحترمةمئتجةفعالةبطاقاتالمغرب

وجهـ،اعطائهقصدوبالتالي،والفنيةااروحيةالمطامحعنومعبرة

العالمي.المعتركفيمشرفا

ستظلفانهابمدفيمااوالانالالحادامكانيةبلغتومهما

ومخرفينهواة:المناربةللفنانينالغعليالاتحاديتحققلمماضئيلة

الوطنبم.المستوىعلى

الثوائرازاءطلبياشكلاتتخذبنائيةمصطاتا+لحادافقوفي

علىالسيمالجوابلنكونحمينهافيتاتيمخ!اتوهي،المسؤوول
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