
فيالن!حاقيان!ثدثلطأ

قرنؤلبوصةياالراحلالشسالكرعن

معه:ذكرياني-منا

سنتين،منذذلككان...الطوإلمرضهفيأعودهعليهدذلمت

وصطلمحطنظوحتىالغرفةبابفتحتانما.لفصحاعيدبمناسبة

كب4يضحشرجبصوتليوقال،مديدةفترةعنهلغيابيالمعاتبنظرة

والاسى:الالم1

.(،؟..الغيبةهذهطوالكنتيئا"-

طرءلأمتكاةرأسهووراء،واستسلامبهدوءلسريرهعلىممدداكان

موجاتهخلالمنيتصلءداالحجمصغير"ترانرستور"راديووبجانبه

وكرلك6"عرفةجوعلىي!خيمائشمسلظلاموا،حولهمنبالدفيا

لهقديمد،وفياثيالذاكاحمسمصتلمأذاادريلس!ت...الصمت1

الخاصة.البئئزيةطقوسه

يصدلملانهالقراءةمتعةحرمانبعدعالمهكلهوهذاكان

.ل!شئولتانفيداه،يدير4بين،المجلةاواكتابايمسكانيستطيع

مشلولاكلهج!دهكانوانطمشلولتبنفقطيداهتكنلمالواقع

كومةكان..المأس،ةثمسحتكالثلجينوبجم!داكان..ركدا

بل،مننقداحيمافيهكانواًحدشيء.!يبسوعظمبارداليحمأمن

عنيحدثك4از،ئانب!وعاطفتهوقإبه،أولاوذاكرتهعقله،شيثان

جؤئبات!امنيفلتولأ،ءإمااًربعونبعصعمرمةدثرةبائدةذكربات

وهو.البارحةجرى81راًلكيرويوكأنهذكرهاالاواردةولأشاردة

بالشاعرمثلالقاؤها:تخونهلاالتيالمتببقظةالشابةالذاكرةبهذهيمتز

...خمرجد"فيهـهما!لقالهااضياوالابياتكذاسنةالفلاني

فيهااستشهدمن،الفرنسببينفدكذاعامقامتحمصفيمظاهرة

زيارته...وصفهافياثحراءقالوماذا،الزعماءمننجاومن

المستشفىفىمواوتوفلغرفةغرفنتهوموازاة،االسوفياتيللالحاد

.(..اً!خ..الخ

العربيالشاعرهذا(ثرنفليوصفي)حياةصورفيخياليطافت

الاحلافضدا&،ض-رشبابه،سنواتمفصذالمرضثعيدالكبر

لمبدعاعمله،الخمسهـيناتفي!رناتطولقارادتالتىالاستعمارية

وعرضساطولاابلادايقطعئوعهمنفريدااطوبوعرافيا)المنصاحةكيم

التياًلارضايمسحاًلجارحالثردوصقيعالللاهبالشمسقيظكحت

بكل،بيروالتهوال!صورالمعافيفيهتنبثقالذيالقرلشعبره،؟حب

نشرالنيالمبكرةالاولىقصاندهفيوخاصةراذعافنيإانبثافاجديد

وكأا،الخمسيناتمنتصففبم"يلاداب"مجلةكىمنهاجزءا-

.ازضظاراننثظؤها

البيضاءالصورسدملةمنوغبوهاالصورهذهمخيلضيافىطافت

فمنحتهالدولةكر.متهالذيامنانااثإعرهذاحياةفىواًهـوداء

ا!ةطرفياثناءوزارة،،وطبعتالا!لىاللصرجةمنالاستحمقاقوسام

لفسي؟فىوقلت"السرابوراء"ديوانه"سوريالعرمبي

يئقطعانيومياالناسمعا،شةيدمنكانانسانيستطيمكيف-

جم!لهالعابرةريارتهمخلالكالمأماالا،راهمفلااراسءنى

انإضقطعدائماالطبيعةمعايشهيدمنكانانسانيسمطيموكيف-ا
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*!الحوب!طررلعا

وب!دةأكاسهيالىجرةخلالمنالاالالهيةمنحهايتملىفلامرآهاعن

ءملهومرتعحياز"كلأطبببعةاهدهكانتانبعد،عرفتهنافدةتؤاجه

؟..اروحيةواالفكريةواستعراقاتهصبواتهومثار

المجتمعبناءفيالمشاركةعن/يخقطعانانسانيستطيعوكيف-

هذهكانتانبهدصءققهي-لممكانالذيالاشتراكيالتقلأميلهربيا

؟..اًليوميوخبؤءونضالهوطموحههمومهمحورتشكلالمشاركة

برصمناقتربت،العميقتصوراتيبئرمننفبأنثلولكي

فأجاب،صحتسءعن-الءادةهيكما-4وسألتالصامتالشاعر

:بتفاؤل

هـ-نليأرسل،.اتعاطاهجديددواءهنلك؟..اخبرتكهلس

...حالتيمثلحالةويشفيمجربوهوخصضااميركا

:طفوايبفرجواردف

وأطالعواورمراخرج،كنتكماأعودحتىشهورتمروان-

...ونفمسياصدقائيالىواعود،واعثهاالحياةوألقى

المزهـ-نمرضهيت!حدىئنهواملبثقةاكلماتاهذهيقولكان

منويفئق،وسعادةغبطةلحنماساتهصميممنويخلقائدلموواقعه

وكأت،وابتإماضياءالمنأكلةاضشابهةاا!والولياليهنهاراتهظلام

:اتسهاءلجانبيمن

فيمريعه،رز-فياىومؤثرافعالاكانمهمالدواءيمكنهل-

تسمنذأفراشافيال!هملالرعاشالشللاقعدهعمرهمنالستين

؟..الواضمحوالنطقوالحسالحركةوأفقدهسضوات

(دحبوراحمد)الشابالشاعرصديقيزيار،ك!فييرافقنيكان

أحص!وأراد،ا!عاملذاكالشهريهـبد4امهـرجانفيشاركقدوكان

قائلا:المهرءيانعنل4فحكىوصفيورل!ان

ا:!تالمنصةءنونزلتؤصيىد!كماالقاءانهيت؟نبعد.

:(الجواهري)

؟..انتا،تكا-

قلت:

صمص.فيمقيمفلسلإمي-

بحماسة:الجواهريقل

ليسلم..كبيرشاعرانه...أنتفر؟فئيوصفيبلدمن-

...عليه

منقوقيمرةبعاصفةالكاماتهده"سماعلدىوصفيوانفجر)

خدإ"الدموعباإتحتىلهتهدئتنامعهاتنفعتكنالموالاجهاش+ارتكاء

.(مس!حهاعلىيقوىاندون

له:قلتصمتعندما

.ونعودكنعايدكاتببنانحن،وصفيصديقييا-

:بحسرةقال

..لشعرا..،"تلذكراً..لندماً..يبكبجمماالماضي-

قائلا:دوايض"احمدوتابع

ليسلمأيضاوانا:وقال(ريش!ةاًبوعمو)منيواقترب-

قصدنالىهناريشةابويشير)خلاف!منبينضامماارغمباعليه

..(مالسببميهايهاجمهقرنفليلوصفبم

اليه.ري!مث!ةابيبتحيةمتاثراالبكاءثانيةوصفيوعاود

اننسرينحاول،الحديثاطرالىنجاذبهنحنكناساعتبنطوال

قاثراهويكنلم.اكأنتهيةبآعصابهيعيشهاالتيالمحنةننسيه،عنه

اكثرهذاوكانلسانهالىالوصولكاربقدالشللكان،الكلامعلى



التعهضمة.حتىولابة4الكضولاأقراءةايستطىبمالا:ويعذبهبرصنيهما

صةترجىمنءضمكنو!يرطالن!اصدقالهاءهرمنمكتطوفيومن

حفكلتلقد.مف!ومة**؟نالىوت!ويرلهااللام!هومةا.ألمهازءةغمفماته

ء،هـ--"اصبحانبهدزيارةكل(ؤييرددهاالتيوحكاي؟تهتدكاراته

للحاحظ،البخلاءاؤتع،ءربرباصلهاس!((غارسيا))):محدودجد

...الثانيالهامشوبم!رفاغارسيعااسمتجدكذاالصفح!في

لخهـطاأحدىيلكنن،الهروضىعلومولاامح!اأثرسلمالنيحص*

دائي،هماوالجش!اًلخمرة..لا..والمراةالخمرة.،!اففالس!ه

...البائسةالحالهذهالىوصلتماالثلاثز!لا،الك!ريا"وكذلك

-بالبدآءصوتهولميخرشرج-(فلانا)الشاءرصىسدإزويازرىهل

الاغنية،جدام!طةاذاعةفىدى.(ويت!)!مت!ئممذرارذكب"

البرامجوجميعوالمقابلةوالاخمباءالموسميقىواوآلتعلءفوالحديثؤيها

الشكوبقبر!يحفروناًلازكا-ؤ.مدروسواحدهنلاطتحقيقنحوتسعير

.("يفءك"وبالابرة

،مرص--،منهـينالزيارةمندحهورأحمدوصديقياناخرص:،

بهـدلف!ةهـتوالثلاثينالثافنةفيأنا.بكى"/مااكثر،عا-4م!هضابه

سخرير!ةاحياةأاوانا،،مرمنالث!انهنؤبانيوصةكطلببكقمغاروزي

وصءيأروراؤ:بمنبالرغمودلكياءاضح!البشر.حنواننا،تطاقلا

مث!لءإىارهلملكننياوالاخرافتهالوبينالؤاثىلازممةكأمرضهقي

لمقوالتهلوتبااحيدالاحسالاسو،افجعاألانتهاءمنآلنممطهذا

.(العج!يبابالطؤوالبكاء،،ةبالحبالاسطوري

..حزإصين،داهل!بن/قىالكلفيءث.ت،

...قارىرقارسصصمتفياحزا.4أحمداحهد

وصفيمعنترإهـدكرياتيالىعدتبأناحزازباخمدتوانا

وا؟وافةا!خا؟دروزويمةاحلمارفةئز!ااعوامعشرة*لمىى9لمىقرنفلي

...الج!ن

.وداعكامةلونافترقناثم...ثم

(أ!الىأفصرإا،داء))دإوانهءحوق!!؟

ملون-قىناشطةاثلاثي!،تابعدحمصفىالشةريةالحركةكانت

الش!-راءاير!يعاىوالاحه،ءالهيتانيارلى-وعصها،عد،هـةلد!واع

اًل!رن!ه--يللاحتلملال1!شعراءا!اواةومنو(،"11د،ؤي!ا)خقلبدي!ين

والضحميس،للنكمخصبةيع24فىمواامامهمؤتحمما،للئطعبكالليعة

فلسطينمأساةومنها،جدءدحضا-يب:،ءنحوالمجنمع!حبرك،منها

منالنف!وسوؤبجروحءناملأ"بافي4!كهو(هاالاولىاككبةب!د

.ولورةأسى

حديتقله،!زء،ناو،مدرستانيوممدحوء!فيللمشعروكان

بلالتجلإبردي4نزعارعهفىمنوكا!،ومنافسةصراعبمابصوتجديدي

قرؤظيا.!وصفيولىؤوىء4غلا"من

ادائمة،ا4الروحبوعربتهواحسالص"بطبعهرومانتيدياوص!بكاى

فانستركت،اللامسؤولةالبوهيميةمنصربابداءا،!افبىحياتهوكانت

*لندتصدىشاعرخاقفيالبوهي!قىالنؤءكأمعروماذضيكية11االنزعة

واورلتطاعلمحاؤفااوولمصالثى*رلم!،ربة7؟91عامال!ئهبر!نكمراح

السوريةالصحافةشهدقلا!-فةأدبيةوم!اركمتواصللما1كاوجهادبعد

ا!رسةلاتجاهالاسربهيرشمايرسكبانونثهاشىصرااالخمسباتفي

قي-إراتءنعنهايتفرعوما"نيوكلاسيك"الح!-ريثةا!كلاسهبمصقى11

اثصعىراؤبلاوالرمزيةابرناسيةوأالواقعبةب!بنتتراوحواتجاهات

بل-بجائرةليستوهي،افنسميكأجازتاًنسف!بالح!صي

التيالمدرلسةتلك،عامةلىورياالعربياقطبر11شعرفياكولاكاد
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واتكماتسابقالصادتاتجهاخطاب!يةااللهجةمنماحدالىتخلصت

اثاتا!متغصيوأ!ءات4وهضهـوزثكلااابرومانتجيةم!،تعلى

صيى(غتهافيختهـدو،آلمعاشةالتجربةعنباخلاصوتهبر،الشاءرة

الهفهاؤلأا)ناعوقىاماظو!ااختصيرفيوتتأنقالها!سالالشىورريالنغمعلى

عواطفهاجماعأقصيدةاف!وتصب،والظ!لالالمهـسهسالجرسئوات

الاص!م!ماء--صةال!قا*قىاوالصلبة"الفبللمقاييستقبم!ولااحترقةا

.هتماماكبيراجاهد!ا

خل!إتعنالتهبيرفيصفناذةموهبةيملكوصفيانوالواقع

فاركلمةلذا،الطاعيةوالاحاسببسالمتلهفةوالعواطفالاس!،نيقىلنفسا

فيالموصوعاررموعأرمزيااوالصدىالمتدفقالشمعوركلنشح!ةع!ده

وصنياتتافيمن:نضساءلانلنابدلاانهغير،والصورةواللفظة

المعاصر،شعرنابهايكهمانووتسنىوكبفالرمزقياتالار!اءاهـذه

الرمزيالفرنسيالثعراؤةطعملىمحدودا؟لملأعدايهررالذيوهو

وجادلاورياسوفاليبريومالارميمهوفيرلينورامهـبوكبودببرالهبارواعلملامه

الاولارمزيةامؤسسقراءةتابعوصفرع.انذلكعلىوءوابنا؟وعيرهم

فاخذءولءهاستطابانبعد"مظهـراديب"اً!قلر2الشالبنانفي

الخاص!قىبابداعاتهمسننعينا،شاكفنهعلىورشحرهويصوغخطلهيقتفي

اديمب""نالرمرءلأملامهـحاول4قبساثرالشعريةبشخصبيتمهتفردحتى

:(!هرأي)قولهمثلفي((مظهر

دفىرورالجبالببئف!لفتتائهعديرالواديفىو!:،ك

الديجور4صفافىعنصدوينامبمائهفيستحمالصباجيهفو

قلامينلهاشعربةمدوسةمنبرممقربءاخ!وصفيان"والخلاص

امثطاؤطاللفظيامعجمهفياويقلدودهوخيالهوالوانهري!شتمهيسضعيروى

مرا!وعلىالوجداني!ةواستغواؤإتهالشرإاءراًضهبضوفي

الصوفي،وعبدالباس!اسوداعيونعبدالسلامالفقيدانالشاعران

اجراةوااالتجديدخطىءنإداف!نواانتاجأبنتظرونمهجبونوؤهـاء

شعرائها.!ضد

وراء"داوأنهخلالمنودراشنهوص!فيؤراءةفيت!مق!اوادا

ا!ية:الىلملاحظات4باخرجنا"السراب

حروؤ"س-!منوضلعالك!كةولبب!ظشعوهؤبفالمورة:اك!الاوا

صافيىقياحرى!اناوا،بالغهوصمضمخةاء"باببامثقلةاحيانافهي

منالنوعين!د،نفيوهو،الول!كالصباح"شرقة،ارطفلكجبهة

ابعاله!،لفطرهبل،ا(واحد!ابي!ةفينفسهاللمصورةصخلص،الصور

الزغبية،برلمالخطوظ-ؤطرهالوحةمإبران.كأ،!هولا،وجد"،1وجوها

الرائعةاوصفيةا4ؤص!تفيالفردةللصورةالاحطللأصووداويظهـبر

ونمش-وةالعطورشوياربيماصباجعلىفيهايهـهيحي!ث"صلاة)ء

لع!ورةالم!قا؟،1ودقةلشاعرفىهـاالنكلحاسةقتج!وحبث،الارض

الصبحلو!:وصفا"هاالال!وانتداحلفى،!اهـؤروشفافيةجةالف!

الاربرصوان!والخهر،اللمواويالندلىو،الخفراءوالبراعم،الازر!

:قزحقوسكأنها

يتفتحناءممندي!انفالصبح،(فق":وف!الصاحبيفيمهز

فيالمرجسصدحكالصبحعاريات،عذارىاؤيؤااقو9ش*رااخاقم

أفصعبا"وماكآسوا؟..صباحيمىايغفي:بال!تابنيسانهم

أقيرجح،ش!سوهاهضتوتمنى،ص!حوقبف!ا،وا!كرى،ثاءبت

ويامحطي!ساين!لسى،ج،الزرقاءغلاأتهفيالصبعفاذا

أفمح"،الخطومهـفهف،طريا،الخفربراءمهمنوازسلرف

هـصنتهببيراواعنويةالج!مههـيفلأبالحريوصفيص!ورةوتتمتع

الءصويراقياطبيعه"ااًاحركةوادخال.معينةنفسيهـةاوعضويةحالة

تتابعهاؤكطالالفاظبيىالااتقاءالىيحتاج3ا،صعبفن،التنمعري

الاندؤط،عةلهكتمل3!ب،حرههنىمنيقابلهاوماالمتلاحقكالطهن8هاوزخ

:ا،لجهودين!صحو

بهتانهمنا،حرارحبينيئدكطبطالمدؤالن*اعرومن



4ازثر/منالوريدوراءسيخيواغمرتاىر..انه

او:

وتهـأخرىمتضلآوتومىء،هنا-:تفولفتن

كفبىاأضهـرتماوأبيك...ماسبحان.؟.أرىماذا

لأالحضارب-الابه،دذاتالشاعربشخصيةتتعاق:والثانية

،والاحياءاحياةاءنومواؤف4والسياسية4والاجتماعدوالنفسية

اتمعظيعلىمتمرد،جموج،غاصمب،رافض6ثائرانسانفوصفي

للمودوفاترا!ض،صما،ألةاالبشريالمخلوفىمنجعلتالضيالعلم

باتالزء،نفءلمىغاضب،الاجتماعيتقدمناكبلتالتيالشرقية

وهـحذه.والهدفالطملفيجموج،الحجريالعصربصليةتفكر

تنصكساداتيةاوالاعضقاداتاثحصيةماتوالس1،ضفسبلآاالخصائص

لمةالطوالقصيدةهدهيقرأومن."سراب"ا(خالدةقصيدتهفيكلها

الراعفصراًعلافي،لميةالانشالنضملحمةفهي،دهشاامامهايقف

كمادةقصشاعرهلكانواذا.الغر،جةتهاقضاتهفيالازلوسفر

وسراب."براب"هيقرنفليوصفىقصيدةفانالفرنسيونيقول

العمبقبصناها"وال!لمديةالفزاع"مأساةعنشاهقشعريتعب!ير

إلدنسواالرخيصالمادةعرالمفي؟نالانش!تهافتترا"يديووصف

ار!ور:هـءض*امامالذاتلارتخاءمجسموعرضلوجوديا

شرابيفأفرعتفيالتراًبمنئسيبالبقيةساليهءمف

"لعذاباجا!لصيالنارالى"اانقاضا:ين،و!المنىونفضت

العذابهذابلالموتدونيأسياجرحكالجزاحشران

الغابطوالملوما،منجميءاسمىأنقىولرجسالعلوميا

هابيفيامنالدصعو!رعشةالا-ىحتىحرمتلفقرييا

فكطوهروباسلبيةتعنيلاافف4الراالتمرديةالمواقفهدهلكن

لينردوطنهمحب،بهرفيق،عليهعطوففهو،للانمسانالشاعرن!برة

اررجماسيالشهركثرهناومن،كيمانهاعنمداؤء،العربهـية-وقوميته

ال!ايا-كأقضاياتخدمهادفةقصائدهيجعلانحاولءضدماديوانهفي

اشبهوصياغةم!ىالاح!إنبعضفياهااحامما،ا!ضاليوالم!ترك

وما"تالابداععهـنهاإجوألشالفنعنتخلتشعريةصح!بافتتاص؟ت

والمضمونالشكلفياضدحياهذا.فسههولمحوقد،النثريةفيها

نهائيى"يننوقفانقبلالنازعةواًلمنظوماتلسياسياالشعرعنفكف

ية،السياسقصائدهبعضقي!مةيلغيلاهذاانالا،النظمعن

اعسار4ءلىووصهنالذروةالىفنايرتفع،منهام!عدودعددففي

:لهابجماهيبريوشعوروجودة

الماملأوانايستنكرثريفانسانوالهروبة!نحنعرب

العبدانايصةصعروثعراحرارانطلاقةتاريش؟كل

استطالتلأرانااررهعفيضاع01،غزااوفاتحهم"كلما

رآنا،هرافمنوازدهاراودؤئانوراالربيعمضىنحن

نخازاأولصكبهزناااذاشغباؤيل!طل!مةامنخشيمهضى

،ثمرهفىاالجذريةالتجديىمحاولاتنحوتتجه:والثالثة

حسول-ثوركلهايجعلهاان،القصهبةؤكرةيوحداناستطاعفقد

الابياتبينيربطلاثمبفكرةبتكليستقلانلا6واحدمنطلق

التجربر--"هذهعلىمثالوأجود،كليناظماورابطوافكارها

:"ك!بة"قصيدته

بابتسس؟مهآلامهاولفتمتحلمعلىعقدتهدبلا

حمامهالشعارمرهفعلىال!ضق،؟وتكماجيدهاولوت

مستض؟مهذبيحة،انكساراالروحتنتحباًلضلموعووراء

...حطامهوات"قلب!حضت،ظلالاالاالذكرياتماتت

امامسهء!يرىلاالميتا:ظراوغضالجفونفىالد"عيبس

وكثرة،الحارالحواريابوحباغزلهيميزانايضاواستطاع

ج!!لبين،الجوابوانتظارالسؤالثم،والمخاطبةالالضفات

صحان،ألشبريةالحواريةوهده،وحيميةبجمالملىررةمعترصه

المحدثن،لفمرائنالون"نوصفيبهاءرءفميزةتكون!محاد،ا)ضعبيرا

تقلبد!اثدصعبولذا

وبحرقاؤيةالهدبينوفي،نيالمه!ل!،ثىهفنيكلىء

:فجرفقيلاصدارافيتفتححلم-كهداظلهآ-6دكوز

سرتخمرأنىفالافقسرىءشنجهب.وخصر..ن!غم.خطى

لمفورعطرؤ،لىستمهتاوءاجحرفكلم!2بر،قلتقاما

***

قربكأءن"يدرعهاللهبفضاءموكلا"مرتحلا-،تهوصفيعاش

وظيفنهبحكممشروعالىمشروعومنباديةالىباديةومناحرىالى

وعدمالقلقصفةلدائماا!ترحلهذافيهفولد،والريارواحةمي

انهذاالا،منننقهاالىكطالايديولوجيةللافكارباكسىبةحتىالاست!قرار

الشعريةتجربتهاعطى-ثانيةراويةمن-المستمرالطويللسفرا

الت-!ه!المناح!طبيعةالهبتانوكان،والحرارةاتنوعمنفيفا

،المياهثرةخضراءجنانالىوبواريبوسةوحفافمنبينهإفيهايتقل

بالوصفاستغلالهافىالشاعرابدعصورافاختزنتالطلإقةمخيلته

ا!نفس-:اداخلياوا-وم!طياها4الطبيه-اخارجيا:يه9قوعلى

عنوابعدهجسدهوأض:ى4صحتأنووء.لهانومع.سومصياتها

في!،وماالناسإمينههـاالتيالأل،*ةالحضارةودنياواهلهاصدقائه

الكرةعهلمثللانه،اصبهلملااءضزارابهيعنزؤ"نه،ورفاهترفمن

والعريالمكلاودبالدماللقمةوراءيسعىالديالشهبهدامناماثرة

طبقازلمه:مناباالصم!ميعايثس،اثمبابنوهوالمتساقط

الماويلاتعرلىلايمبناوللدرتحييتماللشهبانا

وسهولاذرعتهاجبالاسلوفيهم،منهم،للكادحينانا

سبيلاتواواحيثمابس،!ومكافطبهممامنابىؤس+بأ

.تمردقيق!ةبكل،طويلةعمسعريضةحياتهعاشوصفي-انالأ

علىروحهتجهنروئس،-تقرقرونرجيلة،ميهوومساءيشر!وصباح

،ندي-حريوم!نكر،مفاتنهيتعبدقدوسامراةوجسد،ضفافها

ضضدة5حولالاوفبباءا،صدقا،منوحلقة41يصليا(الميماس)كتفعلى

وامالالفسوصبواتواهـالصء"اثحرفيحواربينهافيمايدور

ال!بحد/ثكان،باشإعروألصقهحدإثاجملو.اكن،المستقبل

ا،سمىعالمهفيهاوإرى،شهوةجحيمالمراةاىايىلفهو،والصبابة

الش!سووهجالغباروارها!اليوميء،لمهادرانمنيخلصهالذي

،مديدةنهاراتقلبلنهاربعدا!هندليةوال!،باتيلارقامولغة

:اكشوةوهمسالحريروغلوناكهدوبرعمةسالعطورسحرالىينقلهو

وخصراساقالمف!صااينطلوىا)ورافعفزت

قفرا،النغماتتاود،الضفتبب!فيوتأودت

يسىالغنجوثإلايمنىاوترامت.؟.ترىماذا

كفراأ!مرتماوأبيكما،.سهبحانارى؟.مإذا-

شصمراوأخطجسممهاأم!سحاهدبينباوسجدت

عشراالركنودون،أدفدفها،قافي!ةالسفحفي

عطراوزفاللذيذ(ا!كرز)تقطرالشفاهوعك

س!-رىكاا!مرقبلةاغفتالهيدبظلالوعلى

وحمراص!ىا!نما،بيضاالقبلاتشاعرانا

اواحلال!تنهاعرتابينحفل-3

ك!الماضىشباظث!رنهالمةفيوروريةال!وببالكظاتحاداقام

سيضماصالةفيقرففليوصفيلراحلاللشاعرتكريماتأبينياحفلا

وصديصقاديببينشخصالفيعلىينوفماحفرهبحهصالزهراء

"وفى-نفسهوهب،بارزعربيشاعرادكرىاتقديراجاعواوم!ب

الألتزاماصوات.ناحهيراحرا."صووكانوالاثءخراكيةالعروبةلقضية



4وأعوانشالاستهمارمحاربةفمر،ـعلىووففا!مطرهدافيالمبكرة

فيوطنناعلىالامبرياليةالهجمةكانتحيثألخمسي!تتمطالع!ي

مشرقربي4زوآصلمنالقاليانكفاحبلونفصالدهولون،فووتها

وأخلص،ألاجتماي"والعدالةوالوحدةالتحررراياتعليهترفرف

كبوغه.مقدرا،بهحبياوطنهوكانلوطنهالهطاء

ام119عاموادالذي)ألففيدالشاعرتآبينفياشتركم

عبد،بغداديشوكبم،ا!عباعيمراد(لم!ا12/122/ؤطومات

معبدالرحي،زخرياخديلا)ءلأس،حسنحامد،الملوحيالمعين

لاءندرنفليووو-ف،مقدسيلكلان،فه،زينزار،الحصض

بأربعيذه.المحتفى

التيلقصدتهالتجديديبالثكلآلانطارلفتبغداديثىوقي.

جاءت،موقعاموسيفياوتترا،حديثاوشهرا،ءموديااشعراحوت

"خنشوقف!اجعةيرصد،اتطشفاان!سانيحزنلوحةلترسمجميعها

بالعممية.ونهايته؟لموتا)بشري

-بيالحصعبدالوحيمالسل!ينالتنه،عر"نمنكلهاجمم

مناسبةكلفيدابهما،ا،جددينأثمرافيواالجدء!آلش!عرحسنوحامد

ةالاولفقالمنبرية

الغيرأيامنافيالشعرءلمىعدتمهجتهم!ونمنالشعرساكبيا

ز!يرتهديمهفيويمعنيسىبداعش"للمودنفرانتخىاذا

والاسابهتاناينورق-بينهعلىيكادباغمستاجركلمن

بترواامجادهممنألاواصرايعلمواوماغلماناالضادعلىولوا

.:الثانيوفال

الوهـدالثع!فيهي!بثوعاثدن-4،للهاكرموالشعر..والشعر

ننتقدطاب،ماتنلآ!ي،الهوىشاءمانبعثر،أيدينانهبكنوزه

الزبديذهبآكنا،انناسيذفعمامساقطهفي،يبقىكالغيتيذهل

ولار،الغصخم؟لنطبشيالرزوهذانجمقبافينراركان"

فر،الاخوانيات،تمتطىمطيةويجعلهشعرهيرخصانيرضىلا،نزار

علىردومابدايجطمللهلمالذيقرففلبملوصفنبطحزنلآكيصديقولازه

في!نإ!ورةمضادةبقصيدة(وفمروحثيننخبز)الشهورةقصيدته

فيوغتها،ااثوريةنزارقصصدةوفعبالطبعلهايكنلم(السرابوراء)

قصيدةالزن،ذجمييكتبلمولذاكل!هذا،"والادبالاجتماعيهاصداؤهاولا

والقاءتدبي!جاكاز!"لزار-ة"كلمةكتبرل،الراحلرديقهفيرئاء

ا)حافرين،ءماءـهرمنال!إربالاعرابوفو.لمت،الشعرمناروع

ء:ببة.والنت4الادييحهميحلروآتفياصداؤها،تزالولا،وترددت

حيآله(فيالاواىوءـجمط)ل!مص!و:،لركانزارزيارةوب!اسبة.

تدافعالزهراءل!ينمافكيشهريةأ!م"جمةحرباالكتاباتحادلهنظم

،يصدقلابشكل(اك،ءموخاصة)ألجسينمنالشبابلحضورها

منءثسلبابهمايعلو،قدمينءوضىءلهاتي!حمنمحسوداعدخنى

.فصائدهياقيوهواثءرليرىالكبيرةلقاعةانهاية

السه،عة(ونصفنساء"استمرتازرني)الامم!-"اختتاموبعد

"البوؤدمنالقبازكيالشاعرحمصؤف،ترونالجدءدالعبمحاصر

بنوقيعه.ليوثنحلااوتوغرافاتهن

نزارالالستإدالمحلإة(العروبة)لءريدةا،دبريالمحر!سالوقد

فاللا:لمحردلح!صز)ارنهحولانطباعاتهعن

أضىعلماأزجمطءلمىندميبقدرن.ط5علنزيحيمافيألدمم4"

أعادتالرائعةالمدينةفهده...النئه!رإقىتنقلاترخارطةعلىحمص

منواطهيأنقىهممصةالحطانليواكدتبالشعرالايمانالي

."ربهفيالصوفبم)يخوبكماذوباز،فيهيذوبونوالمتشهرأالىيصغون

السكاؤ!مملوح

السامرانبمماجدمنرسالة

كبيرؤلنينشاظ

طقشملحوظبنتذ!ا!روظ،شبا!منالثانيالذصفتميز

تتميزلم،معارضمندمبما..العراقفيفت*كيليالعنمجال

من!صاالكثيرامتاز،اعمالمن!دمتمهب!ماوازما،وحسببكثريها

بلىومعرض،ا!ه!رسعادمعرض:المعاذشهذهومن.بجودنه

أمراقي-ااوالمعرض،الاخرسيغياثالسوريالالنانوم!رض،العطار

صالح)"لعراقمنلمحناقيندلاله!4اشركالذي،المنن!تركالسوري

نعيم)سوريامنودلانه(الناصريرامع،لىنرا،يضياء،الجميه!ط

..الفنالفرنسيومعرض..(آلاخرسغياث،رياتاياسا،اسماروءل

مس!تمر.وبشكل،تابنه!محارهيفيمبداالذي"3كاليري،)والمحتتاح

اضثببليااالنى،!انحتى..كنير!اخرىمعاسضالىبالأضالمحةهدا

..الشهرينهذينخلالانثفا(!صةال!،ةءلهىسهطرةالأثثرهوىن

..القطرفيالفنيهالصحا!ةكنابئتمنا)كتيرمسنقطبا

هذهبعضقدمتهعماملامحح،الرسالةهذهفي،هفاونقدم

ا!ضلانهايصيلاسواهادونالمعارضدهذهواختيارنا،ضالمهإد

ارائنماممدمتبنهااعتعادنامتصقمنذلكيأتيوألما..المعارض

جديداس،رايمثلبعضهاولان..النظروجهاتوتع!لا،التعليق

..لاه.حابهاال!يةالحياة!ء

ةالعطارسعادمعركر

السابع!االشخصم!رض!االعطارسعادا.!نانةمممت،عظوثنبلا

قشءفصيرةبكلمةمكتفية..ألبورتريتاءمالمنءجموعةض!مالذي

تمبلمجرد"ناكثرولأتالمخآهذه))انتؤكد،هذامعرضهادليل

5للانهذلك.الجه،(في!حا)"بءباو،الأر-،نيللوجه

،ألخطو!ابمسطص!ر"دط،الموجهذلكعلينايطلاندالمابالامكان

!"الداخليةالانفعالاتمنالخضمذلكابعادهأعلىيختلجمرآة

هذا.لزويمفيو!بايمنة،عدتدةنظروجهاتا،عرضألاروور

الابسإدانيرىسيدآلحسنشاكرالناوو-لمحالفنان..المعرض

المظهىرلتثبيتمحأو)إ*ةلوزهـ،كبم"هيالطارلصهمادلاساوبافكريةا

،فحسبللنظرزواياء!ة"نلا،منظوراالانس!انيللوجهالخارجي

المحاولةهذهلنانعطي))اذ،"الواحدللموضوعمراتغذةبل

التجريبية""بصفهانيم!االذيلفنهاجديدادمقاالجديدة

الناقد-!ىبينما.."..3،مترلمحنآكونهمن،الا!لعلى،نهانقاذا

نايستورعانعطارلسعادؤمني11للمسارالمتتبعأنلمحاضلسهثون

الفنية،التقنيةبنفسيوصفانيمكنماالحاليمعرضهامنيستشف

حدثس4معرضفي،بيىسوفولالظقدويعيد.اللونيةوالمعالجة

ليننساعل:،"الرسامعذاباتهويهضطماان":كوخفانءن

الصورخلالىمنتعبرأنالعطارسعادالرسامةآستطاعتهلترى

النى"الداخليةالمذابح))أو،العذاباتتلكعنلمعرضهاالشخصية

يمثلالحاليالمهرف!ان))لي!جد.."؟صنها!ييعاأنالمنلانصانيقدر

انهاعلى،،مةالر!مبلمن،للىأكيد،واعيةلاكانتوان،رغبة

عاىايضعاالقدرةولها.."كلاسيكيةاعمالا"تنجزانعلى!ادرة

بأنالاحساس/طش!ل،هذاكلومع))..."..المرتي،تتمتذيل

بان!ا،الاور،ل!تعطيالعطارسعادتناولتهاالتيالشخصيةالصور

الفنانةانمع،الملصقاتفنالىتقنربانيرمكن،الاحيانمعظمفي

للتعببسالانسانيالوجهاست!مالاىا،الرئحسهـىلمبارركل،تهدف



بوبر-وه"وا!هنا،ذ؟كمع،.لظلان!الا،الد.خلهقىالابعالىءت

.."النفيالارفعالىوآالقلقمنشيءايمحلص!اءئدولامترفة

،ذا!مهرضااءمالاهامرطرحانء8*نالذيالسؤاللكن

انت!*ال!-المفةتماثلأني!لأنامةلالم!كا!االفنلنةحق!ت/هل:ووو

لها؟نظبرانقفاو،السمابقة

ررمه-إدارر"،رعا(كرةرؤدمه"،تقو،بممهـم!لآلةيهء!أ!ممؤالىهدا

ا!صابقة،ال"ااثكاوؤهـاءة،ءما،لامه"موربتحليل،جديدمنا)مطارا

لمور:53،،الىقياءةس!لةآلمعرةروودالوحآتكافيتو،ذا.والحمالب"

..الوبروه"لكوراءالكامن((التسأؤل))ذلكفىن..الاولىللوهلة

-:كى،ذانلاالموبر!هررلملأءحفيكولأ،اؤنة"،و""،قوؤب05نال!"9وفي

لمادةاون،-أىآافةلباتحون،جواك؟أ،القاتمةآنوحببدةائصعوبةهو

لهـ،،"عرةراولمن!سارهوتض:ح،ال!أنةلاع!،ل((ا!خريالمضهون"

بهىفا،ق؟مةالصلمةسنجدانناؤكبانتمكولا.المعرفقهذاحتى

..والحماصدالماضيمن،ذ!كاواثكل

:وشهـريارشهرزاد

:،واحدموضوعفي،،معرضقد*تفقدال!طارليلىا!غنانةاما

.."وش!ريارنز!هرزاد"هو

العطارزءاىتترك،مضىو!نهتايمنواكتر،الاط!كماوربما

اتكويئ"للؤحةؤيكون..الفنبممهارهاضجد"الحأئرةالحة"تلك

،هـرزاكلمنوالاهم..الابصادالواضيموموضوعها،بهاالخاصى

...ألانسانيةاقيةجوهوؤءالايفالشدء!بعدااللوحة"منحانها

ومن..عديدةنلوحاتمحورا((الواحدالموضوع"منجعلتحيث

كانه،اخليدااحساسهوالغاتبفي،احشآسعئت!برتغةاللون

.."هاجسم)ة

..الفه!ه!لل!ملمسضوي،تتلاثةهص،كالمعرضهدالمؤكبا

نف!رزاد))لمهتشه!-ماو!و..ا"وضهوعوحدةاولاهناك-

..ا!خصيبنها.ينأبعادهئواحدبعدهواو((وشهريار

تإال!لافهذهفي"برروالزري،المضهون،ثانيا،وهناد-

..وركيزاكثاؤقيالتع!بير(ساليببأبررامونالمضلطرحالتيالمونهقىاا

لوافع،-ج!يمو!!سو،افكاملالمضمون،ثاننتا،وهناك-

.(والربرلا(رأةبين)الانسمان!كأانعلافةقضيةالىلنظرةوتلخيص

..التة(صيلادقاىاالةنانةتنفذ

الحكا*ثكأ،او،طورةيلاستض(قهدامعرضهافيال!،نةان

،((الانسان"اسمهالذيالقائمالمج!ولهذاخلالهمنتقنحممعهى

بنطاق((السطورتهاأ)تحدداذوهيلم.!بيعتهف!انفء،ءعنلتكشف

نبالجل"ذلكلتعكم!فا.ما،اكلافةهذهأبعادعنيرفصحا!مئىمن

هذهاًلفنانةاعمالمنيستشفماوبرغم.الفنفي"الوجداني

موضوعها،عسلىسبطرت،وببراعة،ؤأنها،"وجدأنية)،لمحات

المكل!اصراوجداناتداخلجاءبحي!ث..ء،مانسانينطاقالىوحولته

.والفكريالئىلم.بعد!اللوحةحققشفاالاتداخلاالاسطورةبموضوع

"الحكاية"(انهو،هذاالهطارلبلمىمعرضاوحاتةكاالمهمولعل

..نفسهافيفراهـاملؤتؤصدموضوعهابئاءفيالمعاساعتمدتهااالى!

ب!د،دلكلوبف!،كضرفق،كنيرةمغطيات!ذابميعفجرت!مراو

الىعهدتوقد..إلحببة"كيهونتها"الاشكالمئحفييتلخصاثاثا

الجى!دودتفتمبهالتكاالامت!اداتخلالمنوت!جمصيدهذلكاظهـ"ر

التكو"-الى((الت:إ"يا!نس!ج)ءيشبهمافاضفاء...العووقاو

تمحدرا!تيمللمف!كرة"الموضوءي)الاضنداد))الىيرءل!ماهولاوحهاله،م

،(صو(لحاا"اىا(جمإ(ء"لماا))منو،((فعاورا"لىا"ة!طوسالا))نكل

..الكليا،ندماجحتىاو،والنصاطفازنواصل"نتوع

عا.!هلممم!ءطربسهجمكعالمفي-"يش"الهطارل!لى)ءعمدالمرأة

وكينونت!ا،وجودهالها،ذلكمنوبا)وغم،وا!كنها..الرجل

اهوجم!تهاالاعمالهذهوتكضمصب.مختالفة(مصو"بئ)باشكالالم!حققة

..وضوعهاءودءنبينها"التفاهم"عذاصرمنالفئانةتوجدهجمما

صضورمنبرؤء!وريلمه،شعك!لو!قىبناءهولعيد،"،هبخهالى!تنةزر

،"،بئ)حكاا"فتفونت..تها!((تحضءورا"اهـدهووا،لفكرة

الت!ارإنجيا!دادهالفنازقيوجدتؤ،لمءالم"تصور))اتى!تحميلة

يواوع!فىأة"وش!رر،رلى!رزأد))اء:حتهتومن.(الموة.وءجم!)

.(عىجتما!انتضى)

اءهال!اانالقولءهكض!بما((اءطارآا-بى"لاعمالا!فهـمهذأهن

هـنالواؤعصياغةلاعادةالجادةالمطولاتمن!أيهذام!رضهاوى

مت!ر-تا،آلارر!طورةب!،لماواوءاهذا-اصقيب!يمت،الاسطورةخلال

وبالت!الك!..تةبالمووالحيى،قكلـررا):اةادطلتق،ء4باالار*دمداه

..فنرفيالألممحالممنافلقءنجانبؤ"و

4لمه،،يت!فيقء،،ـي..!دهاأمط،رلصبىلمانجاتاحرىأههببة

،لتث!-ل،(1ر"ل!كاآصوهر))ببنو"الزرات"ببنتفاءلىمن

..مست"ر،ءا!ة!!يمابقدر،كلثمالجباةمنجانب،ا:،ايةا9ب

-!!رأةول!لمهـ".اووعيدر!تاقصىفيحضورهيعبهبنتىواضح!"و

حق،فةلضكشف،بااف،نةتمثلتالضىهدهتقدشمناكثرن!ءضأوول

،الذهنوىاكلالننظكلنبؤع،والمراةالر!لبئالازسانيةالهلملأقة

ول!إ،س--!...ا!رومافيةالنبضأتمنركثبرالممتزج،اشاعري1ا

"ال!لاكة((هدهاىاقىظررازطلبانماكهذا"لشخبصء)ءلىباقداء8،

اداب!المى-الملاءالىآلنوصهلبهدف،داهاارلممةالم!نطأقداخلمن

،ذأو،-طألى،رورء4نطاقداحلمن((ا!لافةا"هذهصىء"م،!لنة3

الهلملاؤصة.هذه!ههـءبمؤبكالنةاب!،راسخجلاءالىالتوصل3ببهد

له،مريحاوزقدا،لوا!عتجسيدااللوحةتفونانيصكنالمهـضلىوبههذا

..وجيهره،كبيعتهءنءددشفخلالمن

ألمئهـقىالفنانةتجاورويتت!اخص..هـضالمهأدااخرىاهمية

االر"،هـأ--إتب!ضاعطلفي،خصوص،آدنت!برءرنالاء5فبم!الساح

!-عوا:-،..لهواولا،تر!اتيسىاووئان:وهما..العرافت،ت

.."وراح،ساحم!"وعن،نفيةاو،ف!ر""،"حاجة"عنتعبير

.هـعالممعحوارؤهووبا!تا)كط

الفه،زقى.،ا"طهـاراليلىكلستقبللإكأصاساشبة!صالةهناكتبقى

ؤريد.ؤوعمنبحثرصلمةبدأت،بىلذاتا(*رفىهذاوفي،انهاهي

كذاك..بالانت!،ءعلبهمحكومآيحتامنعملهلخلوفنانكلانوكما

لممه*--رةان!،ءالاخر!وفياتهانقطةعئد"البحث))هذايوقففان

استطيعنقن-مةء-ن"ليلى"بدآتولقد...انننطوراخ!فيفنه

يطمحماالىالوصولارادتمافاذا.لهاالحقيقيةالبدايةاعتبارها

لاصاًنتوءيى،1فان،التطؤرأ،ذاآرواسضمرا،تطورمنفنانكلاليه

،الدافماكضشاؤولصرورةءلمىتآبهبدمع،هده"البحثرحلة"

بحثهى-"بدأوالتيثلغلهاالتيالحخيقةتجسيدالىالتوصلبعية

.4!رش!اءـزرامن،بظفي،فيهالجد*دا

:الاخرستياثمعرض

،الاطفالرسومع!يرةعفوية،عميقةو!كن!..ب!يطةفنبقىبلغة

تعبيرمنتخلولألد!او،مثمرقة،فرحةطاةواوبا..بارعةالهاالا

فيثاور!سصريالفنان!ناقدم..!ذابكل..حزناوازمةءئ

..اذار"طلعفيبفدادفياكرلىافهبئلاعمالمعرض!الاخرس

وبزمنه،،بهمرهالالتصاقنتمديرداعمالهجميعؤكي،الفنانهدا

من"الكرافببك))بهي!تارمااسضغلوقد.فه"الانسانوبقضه"

ادقخالمنالموحة"الون،بميويالمناخ""ءريكفيتشةكإناتا

..صللتفاا

مناجزاءانوآجد..فنهوعن..نون."عنغياثتحدث

..فنهأممعاتشخيصءلمىفطرةالاكثرهياحديثه

حى-لمعرمنالبمرية4الرؤيرتضركهماعلىاعتمدفنانانا"-



أخرسلغياث(كرافيك)الصعور

وعلى.ؤلرات،عامبشكلاتالترام!ياتعلىا.ءتمدكما..وانطباع

،ا.طباعاتمنذلكيتركهماخلالومن.(اسوري1االريف)لبيئةا

."مباشراتعاءلملأالمعدنمعاتعامل

وتفاعلرؤياخلالمن،باسضمرارديتواصو،وجدالانطباع"-

بصساحياناتتهذب..ارضيعلىأصياهاالنيالحنةمعمستمرين

-الفكرةلتلداليهاتوصلتلتيوخبرتي،كتسبتهاالتيثقافتي

.((اللوحة

مرحا،انااكونربما.الانسانمنموقفهناكلوحاتيفي"-

تواجهلى،قضاتمنيحملمابكلالعصرهذاابنات؟اًلا..ومن!فائلا

وتفاؤلفرحمنضمنهااحياالتيالبيئةتحملماوبكل..انهانه

هذالانسانالماسه(ويالعالمامامبعنفوتجرحتتازماحيانا.وسعادة

59
."لعصرا1

ومبانئر..الآخر/يئمع!لاثر،كشحص،اتياعضقد))-

افرحباننيوأنصور.يوآج!ياو،اواجههشيءكلمعوتلقافي

الىهولةبرالعكسيصةانفعلردةواحمل..وبسرءكأ،بسهواف

يأ..اف!مطاكثراحسانني1الا..انفعالياآكونربما.والسرعة

."لهاالوءكامواجهةمناكبرللاشياءالحسيةمواجههـتيان

احاولال!رية-لؤيةاا)ءلملافاتمنيمكن!بأفلتهاغنقد"-

اعيش!!واحاسيسوانفعالاتانطباءات"ن،منر"،اكثرعناعبرار

.((عامبشكللطببيعةاومع..البيئةمع..الانسمانمعدائمبكل

،التراثهذامنومطنبمزمانيعنتحددهويةعنابحثالم!"-

تشكيلية،ببما،جةبهاالت!حدثاستطيءا!تياللغةلاجدالحضارةوهده

..اليهانتمكياءرزيوالزمنتتناسبمعاعرةمفيئ

اليهاانظرمابهدر،متهمحسببشكلالمحل!يةالىانظرلاانني..

..العالمالىازطذقومنه..والنراث،الارضآلىيشدنيكمنطاث

."اليومانسانالى

الهـفنانلاعمالالاوضسحيرالتفهيالفقراتهذهتكونربما

..آلاخرىاعمالههميام،هذامعرضه!ءسواء،الاخرسغياث

..ودلاياه6ولفكيره،أتجاههاملمعادقيقاتشخيصاتتضءمنلانها

معاصرونفرنسيونفنانون

ك!الوكلالمتحف!اعاتاكبرفىخلأدذيمرنسبما!ا!فنمعرضوكان

،كبرةلمحبةتظاهرة،اذار02حتىشبا!.؟منآنحديرلثللفن

رويدةجوالمبعلىال!رؤ!ؤنومننوؤ!،والنقاد،ندل!،نياناحنظ

،ءرو!:اءمالخلالمن..المعاعرالةرنسبمألغناتجاهاتمن

هـروبير،،سولاج،هارتونك،أوباك،فالش،هيربان،فوترييه

بي!يير،،انبود،بئ-ون،لوففيبو،نج!هسا،لمعصدمادافبرا

بهبشيسا،،تف2يى،لدترو،4بيود،يمللىشا،يسبور

،لارنا،يكموز،نشارما،"نيسيىما،لاولوء،بكلا،نهيليو

..كيسوو-زاوو،لاكاوات،تانمنيدير،براسينوس

نايرمكن،ماالرغموعلى..المعرضهذااهميلأمنادرغموعلى

وا،ال!راقفياى،ا)عاصرالفنلاتجاهاتمناكننماتمنيثيره

هذامنشيئافان..الم!رضهذا!،نويطرحهماضوءلمحي،العالم

للالسف!..يحدث(م!

:-نفلسطوبراصتآفلاممهرجان

منلفضرةافيبعدادشهدته،الضىالضخمةالفنيةألتظاهراتمن

اذيا"فلس!ملينوبرامجلاولملامالاولالدولمحطاووجان))اذار22-!ا

ث،ركت."العالميلخسلامركصزةفلسطينتحرير)":شعارتحتعقد

ثولة،عشرةستمنكبيرةنيةوتلفزيوواذاعيةسينمائيةوفودفيه

!سسيةالقصحول،ءدءبةافلامصللالهوعرضمت..واببيةءربية

،لبحوثمنالعديداا"!اكم،..لعالمياا)ضح!ررآوحركات،طينيةلفلمىا

تقريرا"الاداب))هـنالقادمآلعددفيسمقلم..مناقشاتودارت

..عنهاشاملا

العا"يى:التاريرخمؤت!ر

العالمي،التاريخكلوزمر،اذار03-25منالفترةفيعقدكما

شخصياتحفرته..الهراقفبملآثاروااد،ررءجههه"نظممتهالدي

..كبيرةعالمية

اؤتمر،ااعمالءنمفلاتقويرراًالقادمةرسالض:افيوسنقدم

اليه.انتهىوما

اًلسامرائيصالحماجدبغداد


