
فيفيالفؤمساانجلدث!اطأ

الا!اس!بة"العرييةاللغةه!شروع

فيوالانماءللبحوثالتربويالمركريقومالتيالمشاريععدادفي

هداكيقيلتولقد."الاساسيةالعربيةاللغةمنسروع"بحثها

فيبرمازافيعقدالذيالمؤتمربعدسيماولاحثيرةأقوالالمشروح

للالشخاصالكلياحترامناءنبالرغم.الماضيأحزيرانمنعثرالرابع

يدشنلمكنبوهمامجملاننرى،،الموضوعهذاجمأكنبواًالذين

"ا!داب"مجلةنمدانعلىحملناماوهذا.بالمشروعوئيقةعلاقةذا

سسهيبصلالدكتورلفاضلااستاذنارغبةعندنزولاالمقالبهذاالغراء

ال!ملضةمبت!ينواهدافهتهغاياموض!نبالمثروعفينمعراصريس

فيه.ستنتهعادكا

الاساسية؟العربيةباللغةنعنيمادا

وانما،"لغة!بحثالشى"الاساسيةالعربيةاللغةمشروع"

العربي!4والتراكيبالمفرداتتصنيفالىيرءياحصائيعملهو

اذنالمقصودفليس.الاستعمالفيو!ودهاتواتربحسبالفصيحة

بلوالتراكيبالمفرداتمحدودةلغةوضعولاالهربمةتبهـاللغة

فيبهايبدأي3الشيوعالكي!رةوالتراكيبالمفرداتتحديردلوصودا

الىيهدثخالصتربويمجملهقىافالمشروع.العربيةاللغةتعليم

فيالعاملونالاالمشروعهذااهميةيدركولا.المدرس!ينمهمةتيسير

لدىاوالصغارتعليملدىفا،هم،المدر-ي،والتطلهفاننمليمحقل

اللفظاختيارفييحتارونبهمالخاصةا"لحرس!يةالكتبتاليف

ا"فظةهذهانللراهـثدين-خيلاذ.لتلكاوالسنلههذهالمناسب

يفهمونها.لاالصعأرائفنبينضعم،لالاسلدىولكنهاوسهلةولنوسة

الناحيةهذهيعيرونقلماالمدرسيةالكتمبمؤلفيانذلكالىاضف

السنةكتبفيالفاظايوردمنهمنفرافنرى،تقتضههاالتيالاهمية

وق!صد6فهمهاءنالملغةفيونالمتخصص!يعجزالإبتدائيةاالاولى

هذهمنويحفرمط.جمالمهؤكبممناهاعنالبحثالىيضطرون

الاولالكتابدفي.القراءةكتببعضفيوردانموذجانالالفاظ

الذينالتلاميذأي،الابتدائببةالاولىالسنةلتلاميذمخصصوهو

ومعناها"الدرصي"لففةوردت،عمرهممنالخامسةفيهم

"الجفنات"لفظةوردتالشانيالكتابوفي.الارئباوالفارصغير

الثانيةللسنةمخصصكتابوفي.الكرمةاشجاراصولبمعئى

عنشخصنالحديثمبى"عليهدرس"التهبيرهذاورد،الابتدافية

دلالةمنالنماذجهذهفيمايخفىولا.*خراحدماعلممصين

،الوافءهذاحيال.العربيةاللغةتعلممنصغارناتنفيرعلى

فيالتفكءرمنبدلاكانالعربيةاللغةتدريسييسرحلعنوبحثا

.الصغاراتلاميذلاعماروفقاالهـربية1والتراكيبالمفرداتتصنيف

."الاساسببةالعربيةاللغةبمشروع"التفكيركانهنامن

فيالمتطورةالدولانالىا،ناسبةهذهفيالاشارةمنبدولا

هناكفكان،لغاتهافيالامرهذامثلاعتمدتقدالاعظمسوادها

واللغة،الاساسيةالانكليزيةواللغة،الاسابكأالفرنسيةاللغة

اًلخ....الالمأنية
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دزلمجصالحو!3!لوا
"صححس

العامية؟أمالفصحى

(،الاساسيةالعربيةاللغةمشروع"فيكتبواالذينبعضذكر

علىالامرأشكللقد.الفصحىمكانالعاميةلاحلكلمحاولةهناكان

المقصودانوتوهموا،العاهيةسيتناولالعملمنجزءالانهؤلاء

الحد.هذاالى1بسيطالامركأن،ال!حىمكانالعاميةاحلكلهو

خدمةيستهدفانماالعاميةاللهباتعلىال!ملانفاتهمالذيولكن

(،يخر!لنالفصحىجدار"فانوبالتالي،العكس1وليسالفصحى

اليها.ن!ثوولنالعاميةللهجةن!ممولاالتربويالمركرفيواننا

تدريجياضلتممحأمكنمابالعاميةنرتقيانهونبغيهماكلبل

تحقيقاما.وحدهاالفصحىاللغةهمنافانوباتتالي.الفصحى

التالي:النحوفعلىالمثروعبواسطةذلك

وصالنم!منعددفيالفصيحةللمفرداقاحصاءاجرينالو

الاستعمالفيوردقدمثلا،(نام"فعلانهينتيجةعلىلحصلنا

المسسعملةللمةرداتنفسهالاحصاءأجريناتم،عاليةبنسبةالفصيح

العاميالاستعمالفيوردفدذاته"نام"فعلانووجدنا"العامهفي

فعليستعملواانالمربينعلىتحتمالنتيجةهذهاًن.عاليةبنسبة

الننلاميذلدىومألوفمانوسلانهالاولىالتثريسمراحلفي"نام"

وتحتم.فصيهحالاصلفيوهوالعاميالاستعمالبسببالصغار

لاننسبيامم!خرةمرحلةفي"رقد"فعلاستعمالبالتاليعليهم

(،نام"فعلمناقلسيكوناوالعاميالفصيحالاستهمالفيوروده

مختلففياًلقولهذاًويصح.تقريباواحدمعناهماانمنبالرغم

فيوالعاميالفصبحبنمشتركهومااءننماد7فالمقصود،المفردات

،حالكلعلىفصيملةظوهوالتعليممراحلمنالاولىالمراحل

هذاوينطبق.اللاحقةالمراحلالىصعوبةاكثرهوماوتأجيل

والعاميالفصحىبينمشتركهوفما.التراكيبعلىتماماالامر

ولذا،لعاميةافىنبالفصحىخاصهومه،والراكافهماايسرهو

صعوبة.اكثرهوماألىمتدرجبشكلاللاميذلينقلبهالبدهتحتم

نا؟برملميؤتمرلماذا

برمانامؤتمرعقد"ذالنفهمالعملطريقةتوضبحمنهنابدلا

،(الاساسيةالعربية!ةاللفمشروع"ان73910حزيران14في

بهالقيامباشركلقد.والانهاءللبحوثالتربويالمركزلانشاءسابق

،0791عامالوط!نيةالتربيةوزارةمعبالتعاونالشرقيةالادابمعهد

اصعود!اتابسببالعملتوقفالمشروعمنصغيرقسمانجازوبعد

نافرأى،والانطءللب!وثالتربوياللركزكاناناًلى.المادية

يتوقعالت!يالهكلمىالتربويةللفائدةبالنظرالمثمروعفييهـمل.اًلعمل

النتائحاستخراجبعدالعربيةاللغةتدريسفيعليهاالحصول

المطلوبة.

العفلاستخدامءلمىالرايقر"،مستفيضةدراساتوبعد

هـوائيةنصوصمنتؤخذفصيحةكلمةمليونيتصفففيالالكتروني

كألمعرفالاخيرةالخمسينالسنواتفيعرفوامش!رينعربلادباء

.الاستعمالفىالفصمحةالمفرداتتواتر

منعاميةلفظةالفأربعمايةتص!يمفكذلكالعملويشمل

والفصحىالعاميةبينالمشتركاللفرلمعرفةاللبنانيةاللهجاق

الاولي.الت!ريسمراحسلفيليعتمد،استعمالهيكثروالذي



لاستخداموالعاميةالفصبحةالتركيبالمشروعفىالحملويتناول

اللف"تدريسوفيالمدرسيةاكتبتالبيففيبينهامشتركهوما

فهيالا)كترونيةا؟لاتعلىالع!لهذاتننيطريقةاما.العربية

لانهااتكر"،فرورةارىلاوانني،برمانامؤتصمومموعكانتالتي

باللغة.لهعلاقةلاخالصتقنيعمل

احديثةااللسانياتعلماءمنغالبيتهمفيفكايوااروتمروناما

الالكتروني.بالعقلالخاصةالمصطلحاتفياستخدامالخبرةذويومن

،ء5*ه93*ةأ؟لاالهمل،)فبىنسقهمنهمكليوضانانا!ةاوكانت

واحد.آنهـيوفراواكثرهااوفق!الينتقيالا!كترونيالعقلعلى

كا.تلقد.لغويةتكنولمتقنيةاذنا"تمرغايةكانتلقد

طبيعةفيالبحثوببسالعملتنفيئ"طريفعنالبحثااووتمرغاية

الىعامبشكليفتقراعربياالعالمانوباعتصار.وفلسفتهااللذة

نحا&ليت!عفيالسثوونكان!دالحديثةالخبريتمنالنمطهذا

اساليبوتحديثالعربيةاللغةبشؤونالمهتمينالمشثركينمن

علىوالانماءللبحولىلتربوياالمركزفيحرصف؟ولقد.تدريسها

هـنللافادةاللغويةبالشؤونالمشتعلسنبعضالمؤتمريحضران

ي!نبا،مكانوهم،اللغويةالامورالىالبحثظرئمااذ(اارائهم

الموضسوعلطبهـةجميعهـبالنظراللغويينالىالدعوةتوجيه

ا"ت!.بهاعف!الىوللسرعة

لتربوياالمركرانوهيذكرهامنبدلااخيرةملاحظةبقيت

يهمالبلدانالعملهذاانالاعتباربعيناخذثدو*لماءللبحوه

العربيةالدوللابلاغالعهاعدتفقدلذلك،جميعهاالعربية

المتعدقالقسمسيماولا،"طيذهوبطريقةالمشروعبغاي!ةجميمها

ثلربهاالامرمنببخةعلمىبالتربيةالمهتمونيكونكي،بالعاب"

،باعتباربلدانهمفيالعامياتعلىنفسهالوقتفيالعملشلاوا

،الاخرىالدوليكفي،لبنانفيعليهاو"لعمل،واحدةالفصحىان

ءالعربلعالمايخرجتقريباعامينوبعدوهكذا،البحثطؤونة

فيالمرحلةارررسىوالتاليفللتدريستستخدماساسيةاعربيةبلفة

.هوالانعماسيختلفالعربيةتدريسانظنناوفي،*بتدالية

د!بفقدالعملهـوفيالشقيقةالعربيةلدولاوصعسبيلوف!

فيهتوضحاجتماعالىلبئانفيلعرباالمثافيونالملخفون

انناكما،دولهمالىيلامرلينقلواالعملوطريقة9مثروعاأهداف

ا؟سامودرسا،العربيةاًلجامعاترلأساءالى1أستفتاءسنوجى"

وادابه!االعربيةاللفةاساتذةوالىمنهاكلفيالعربيةلأللغة

ا(شاهيرالادباءتحديدفيعئاإشهمواكيالجامع!!هف!

.اجراءهتنوياساارر!فىب+لارهمن!ت!دانيجبالذين

:المشروعاهمية

العربيةاللغةيضعانهفيكاعنةالمشروعهذا؟هيةان

التلاميذامامالمجاليفسحثانيةجهة.ومنالحيةاللغاتعدادفي

لعربيهويقمياتعلمفيرغبتهمفتزداديقراونمايفهمواكيالعرب

نؤرالتلاميذعنالئاجمينوالجهل*ميةعلىتدريجب،بالتالي

فيالريادةدورللبنانيعيدانه.كماالعربيةاللغةتعلممن

الذاهـرةاهـىويعيدالفصحىالعربيةاللغةخدمة

فرسانءنوسواهموالاسبروالشد؟ئاليازجيينواالبساتفقىدور

العربي.المشرئفياللغويةالئهضة

موسىعليمحمد

وادابهاالعربيةاللغةقسمرئيس

والالماءللبحوثالتربويالمركزفي

فياميسلميمان:ا!دابلمراسل

ةالثقا!المجلات!ودةحول

مضى،شهرقيل،مصرفيالثقاف!ة1اخبار"!احملهنجشائرثمة

احتجبتاواوقفتالتي1الثقافيهالمجلاتبعضبع!ودةبشائر

ستصدرانه،الاخبارهذهوت!قول.هينالماصمينالطخلال،بالهاهرة

جامعةفنيةمجلة:ونقداابداعا،وادبافشابالقافةتعنىم!فلات

ةثقا!ومجلة،التشكيليةلفنونواوالموسيقىوالمسرجلسميئما

وبرغم.الشبابمنللكنابومجلة،والنقديةالادجميةللدراسات

موعدبعديعرلىلمالتي-المجلاتلهذهالمتوفعةوالاخطارالمحاذير

المجلةموادفيتنوعومن،الاختصاصاتفيتضاربمن-صدورها

وهـن،فاصلةحدودبلاتكونانمعهايتوقعثرجةالى،الواحدة

مجلة،مللغايةواالهدفمنلا،نالح،مرتقبللتصيطفقدان

إنهاوبخاعة،افنخصصةلمجلاتاعودةفهـكرةعنالاجمتعادمنوانما

والتخصص،العربيةمصرجمهوريةكلالثقافةوزارةعنستحسر

جهـةعنستصدروالمجلات،التخطيطلسلام!ة،ضمافاالاكثرهو

،صلاتالم!عودةفان،و؟لمخاطرالمحاذيرهذهكلبركم..رسم!ية

ويصد،بالخيريبشرامر،والمخاكلاكحاذيركلومم،صورةوباية

عربية،ثولةفي،المنافذبعضللثقافةويقنح،حقولهبعضللفكر

الابداعمركروهي،امبيروكلنها،الاموطنهامنوالصلالقلبهي

لثقاهة،امع،الطويلوتاري!خهوبطاقاته،الاقوىالاشعاعاوا،الخقيقي

ناخيرفاتحة.كلهالعربياوطناصعيدعلى،الاخيرينالقرنينجمهر

كلالشعبولمبينالطلالعالكتاببينللفكرجسراكتكونالمجرتعود

باسرها،مصربنجسراولتكون،العربيالوعنفيولألام!ة،مصر

العربيةالامةشعوبوبين،مبدمميهاوأ!رممفريهاصمائرفيممثلة

ات!،الجديدةالادبيةالمج!علىمنهأخشىواحدمحنور.كها

يت!لمد"لمحثورذلك.بهاوعوداوامتوبةالشفهيةالاخبارحملت

وثقافةكفاءةالاقل،المإتهذهتحريرمسؤوليةيليانفيويتمثل

الالوا،وألادبيةالثقافيةالمجلاتتحريرقنفيخلاصاواودر!ة

.العرببةالبلادمنمصرغيروه!ممرفيالمثقفينبينلهماحتراما

يعانيموجودايزالماوبعضها،السابقةلتجارب2منع!اان

هذاهنيحئرنا،الادبيةالمجلاتحقلفي،والفشلوالعزلةالخيبة

امورتوكلانايجبولذلك.ال!رالم!نزلقبذلكويننرنا،المقو!

هـلىلاحرصوا،ودربة،ثقافةلحمرالموعودةالحديدةالمطلاتهذه

والفنية.الفكريةاالجودةحدمنالا،التحريرفيوالحيدةالنجاح

وتجنهب،المفيلروسمنمصر!يالعكافةوزارةتستفيدانوعسى

همالمنزلقاللجهنتتردىلاحتى،المحنورهذامنالجديد"مجلالها

الشخصيةوبالمواقف،وبالمجاملة،الثقةبعدم6يةالهاوحيث،الم!و

وشبلأكا.كهولا،(لكتابمنالمحايعهاوالعادلةغير

مصرفي؟للعلميةالمملأتقفم!

منذ-،اوريثيكر،الهوبيةالدولسائرفيكما،معرفي



بالعلمالدخولوفرورة،والننكنولوبريى،الهلممعن،67يونيوهزيمة

عنايتناتكونان،اللصةنفىفيي!نيوذلك.االحديثالعصرالى

،محاضرةاو،ندوةفيمحادثةاو،مكتوبكلاممجردليست،بالعلم

منايتنانكونآنوانما.الراديواو،الصبرةالشاشةعبراو

كم،للتر1ومستهدفاومنفدأمحلطعلمياوفعلا،علميةثقافةبالعلم

م!صلاتوجودتصنيالعلميةوالثقافة.واحدوقتفي،وللنوعية

وتغرس6ئهالقراالعلمتبس!،جماهيريةواخرى،متفصصةعلمية

الاجيالدفوسفي،-4لكل!اوالثقافة،التفكهرفيالعلميةالروج

م.الشابةالعربية1

تصدرها،واحدةجماهيريةعلميةمجلةتوجدلا،نا8مصروفي

،مجلاتبضعالا،المتخصصكأالعلميةالمجلاتمنتوجدولا،جهةاية

وبموارد،شخصةبصفةتصدر،مجلاتثلاثعنتزيدلاربما

علماءكمجلات،التساهيلوحسب،منتطمةعيروبصورة،شحصية

نتوقفانعليناتفرضالكاهرة1وهؤه.والطب،والكيميا،الطبيعة

عنوالابتعادبالعلمإلحديثالععرلدخولىالفروريفمن.عندها

علميةثقافةهناكنكونان،العلميةالاميةبمحو،التخلفواقع

.ولاللجطهيروالثانية،للعلماءالاولى.مبسطةوأخرى،مننخمصة

المتخصصة،الهلمميةالمجلاتمنوءافرعددباصدارالاالا!شينالىسبل

التعليسموزاراتميزانياتمنومرصودةكافيةعيزانيةعلىيعتمد

علىيهضمدكما.والاعلام،والثقافة،والتعليملتربيةوا،لعاليا

الخاصةمجلتهمفي،عل!فرعكلعلماءمن،الجبريةالاشنراكات

وعلى،تحريرهاعنالمسؤولهواحدميكونانوبشرظ،بهم

(لمتخصصةالعلميةالمجلاتهدهتنحصرلاوان،منهبدلاعلميمستوى

اًلوطنعلماءليصبحتمتدوانما،وحدهمالمصربنالعلماءدائرةفي

العالم،مي"لمختلفةالهلمميةالجهاتولتصبح،لهاقراءكلهالعربي

هصباكها.بعضامن

ابحاثهمينشرون،ممرفيوبخاصة،العربعلماشامنعديداان

والتي،اًلعالمانحاءفي!ديدةاالعلميةالدورياتفي،الهامة

وربم-صا.متخصصةدوريةعلميةمجلةأتفثمانينمنعددصايقرب

بلادناوكأن.هذهابحاثهماخبارحننى،أوطانهمفيزطؤهميعرفلا

كما،بأبحالهمفيهاجرون،أمتهملغيرهديةوتقممهم،علماءتفرخ

4هم.وعقوياجسادهميومكليهاجرون

الا،للجما!ر،المب!هطةالعلميةالثقالمحةالىسبيللاكذلك

بيبلإوغرافية،ابوابو،وعيموس.لبويبذات،الاقلعلىبمجلة

العلموالتعليم،عنالمسوولةالر!ميةجهاتنامناكنراوجهةعنتصلصر

العلمية.والكليات،البوثومراكر،كالوزارات،والثقافةالفكرعن

علىوالحصول،الكافيةالميزانيةوايجاد،السليمالتصيصهووالمهم

وجود-كوينهافييدخل؟لتيالاجهزةومن،الفرديةالاشتراكات

التربيةوزارةومدارس،الجامهيةكالكليات،بهاعامةمكتبات

الجماهيرية.لثقافةاوقصور،الثقافةوزارةومكتبات،والتمليم

وهـن،المغربالىالعراقمنكلهالعربيالوطنفيمثيلانهاومنبل

،المبلملاتهذهصدورمواعيدفي؟لانتظامثم.اليمنالىسوريا

،المجلاتطررومنوالسدودالعقباتوازالة،التوزيعوحسن

لعلمية.اا!اجلاتلهذهولصاحةمسرحاكلهالعربيالوفىليصبح

عمرندخلان،ودعايةاست!اوليس،حقاأردنااذاهذا

نكونالااردناواذا،الوحيدةابو"لههمن،المعاعروعالمنا،العلم

بالهجرة،الغيرالىوتسليمهم،العلماءلتفريخكلهاملفق!

نفر6ماقدروعلى.معابهمااو،العقليبالاغتراباو،الجسدية

مننا.نكون..نفعلماوبنودة،نفلماقدروعلى،التحقيقيكون

نف!يرثم،والرثاءالبكاءومنالشكوىمنونكر،ندر!شان!عتدفا

وبالفعط،بالثقافة،بالفعلالعصراليالدخولفيجهـياتفكيرا

ونق!دمه،عنقها!ن!ي،الصوابنعرفونحننستديروانما.الطمي

اللهومخلوقاته،قدرةعلىعصريةوحججا،لايمانعلىالعلممنبرهنة

العلميةالنهضةاساسهمالعربانعلى،السقينبلسانوادلة

كانوااجدالهناانوعلى"اليناتردبضاعتنا"انوع!،لحديثةا

وتبدب6الوقتباضاعةنحنونكت!..!سفةوكانوا،علماء

القادرالانسان:العالمعرفهماواعظم،ايضاوالاموال،الطاقات

.والابداعالتفديرعلىابدا

امراضاعراضونعرفأالعخطواين؟الصوابةيننعرف/اننا

بالكلنكتفيلكننا،حقازورفه.التقدمالىوألريق،فيناالتخلف

اتباعانعيش.الهامشعلىابدابذلكهنعينثي.ءة"والكتابة،فيه

كلوفي،عربيةكل.شاشةعبرمكانكلفيالمناحاتونقيم،وديولا

مجلة6كلصفحاتوكوق،راديوكلوراءومن،سياسيةخطة

الجماهيرضيعةويا،لحياةواالفن،والابال!كرهذابكلونفس!د

فيماوجوهرعرقهاكللناقدمتوقد.أيديناعلىكلهاالعربية

،وعلما"،لهاسالةلنكون،ماصهاوعطاء،أرضهاوخيراتروحها

!يعا،تستيقظلماذاالجماهـ!رضيعةويا،وأدباء،وفنانين

..ضيعتهايا،وقياداكا،ففوسهاوظهر،طلالههامسيرةلتصحيح

العالمفيعل!،تقمعا(حدثتقد،الاخيرةألعشرفالستواتا

القصرنوطلائع،الب!ثريةتار!كليساوي،والمتحفر،المتقدم1

6يالدةعربااخرىمرةاغكونفيالاحتطلهعهاويقترب،تقتربالمقبل

فالغد،.الابدالى..تنضوياو،تنقرضثهوبا،حمراهنودا

لنيرحم.يرحملن..العالمتاريحفي،مضىغدكلغير،لييبمو

وان،يوماهـأموتوانني،فردانني،ياسين2وعزائي.المرةهذه

4كلرفو.العالممنمامكانفيحياسيظل،ونظيفاقيا،ماانسانا

والمقصر.،العاجزعزاءانه

...حافرةاستفهامعلامات

،تثورنشرودور،اجنب"ابحاثمراكز7ن،االعربيالوطنفي

زمر!مثلابيروتفي.الحيرةفيتوقعنا،استفهامعلاماتحولها

مماثل6مركز،!عر!ماحمودفي،القاهرةفي.الاميركيالبحوث

مركزاسميحملو؟خطراكبرواخر،لامركيةللجامعةأيضاتابع

الشرلىدار:هومشابهااسماتحملنشرودار،الاوسطالشر!بحوث

للنشر.الاوسط

المتخصمسن؟لمصريينخيرةبهايعملالجهاتهذهان:ويقال

مغرية.وبمبالغ،الاجتماعيةوالمجالاتالعلومسائرمي

بالتنظير،،انتاجياليسعملا،بهيقومونالذيالمملان:ويقال

علىيقوم،الممريالواقععنميدانيعملهوواانما،التطبيقاو

وتقييمها.،وتصيلهاوتفريغها،المعرماتجمع



،تواستفتا،1ومشروعات؟بحاثفيمجزاالعولهداان:ويرءقال

علىيترتب،خطرأيا،؟يدركلابحيث،بعضعنبعضها!فصل

لقطاعحتى،ميدانيةثؤاساتمنالمحرتونالخبراءهؤلاءيقعمهما

وللشخص"،بيةالشهوللعادات،لعاميةأ"للغن!)او،التعليم

يكتفونوانما،اكرالمراووهلع!لعامامكد!نا!ركواانثون،امريةا

وثراساتأبحاثا،لاعمالهم،والمجزاةوالمنفصلة،الخاصةبالاهداف

.بالمطوماتوالباتا،واستفتاءاتومشروعات

متبفئةالاتستصنلاالاميركيةالجهاتهذهان:و!!ل

معروؤ،وليس،سياسيةاووطئية"وا!فأيةلهمليستالتنكنوكراظ

المفكرةالعناصرهذهدخولترفضهاابل،يدتولوجياًانتطءاجم!لهم

النظيفة،المكيفةوغرفها،دهاليزهاالى،تخصصهامجردمناكثر-

فكرالهكثفمنكلاطرهامنوتستبعدبل،الاضاءةالحسنة

اشتراكيا.او،عربيانتماءااو،وفي!

الخبراءيعرفهالاالتي،اًلجهاتهـسذءمهمةان:ويقال

مصر،عنخريطةاءداد!ك!-لتجزئتهم-معهاالمتعاونونالمصريون

دراسةلدراسته،المنطقةهذهفيالوأمقععن،الاوسطوالثنرق

الامبريالية،،اميركاتعرفكي،الاليكتروفيالعقلبواسطةعلمية

وتروضىهذهتتعاملكيف،الجديدمشعمارلاو،الصهيونيةواسرائيل

واحذة،دمنقطةتسيلانثون،الصميموفي،العالممنالنطقة

.((النفسفيالموت"التعبرمعها!يص!قثرجةالى1

هـذهاعماليراسونالذينهم،العربالخبراءان:ويقال

وطبقا،أخرىعرب!يةوعواصموبيروتمصرفيالاميركيةالج!ت

،الخبراءهؤلاءيساعدوانه،الاعماللهذهامهيركياشرافيلتنطيم

والذبنالابحاثلحملفنعلىالمدربالاورركيالشبابمنمساعدون

الوقت6نفسفيلكن!م،العربالخبراءآيديبينكصبيةيبعون

والتوزيبصة6،يئالادارالناحيةمناًلعمل(،بالسكرتارية"يدلرون

نتائجبعضوا*ن.بالمعلوماتالاليكترونيالعقلوتزويد،والتفريقية

لاهم.واالاخطر،الاخرالبعضواخفاء،شبهةتثيرلاالتيلابحاثا

فيتوقعنااستفهيامعلاماتيثيرمما،يقالما11وما،رقال

،الاحسداتالنهايةفيوتفاجئنا،الغعبابفيوتغرقنا،الحيرة

صنعنا!مملض،أايةانصافالكارثةعندحولناكالمبالطوثس

يوم،والفعلةالاقزامدوروقبلنا،اوثروتبسهـذاجتشا،بايدينا

وحياتنا،عملنافيايضاو"نما،وطشافيفقطليس،المجزئةقبلنا

.جراوهلم..ووعينا،وتنظيمنا

الغاءلبعودة

ساميالاستاذالشابالناقدالقاهرةالىعادبودابستمن

فقد.علي.الو،ةوشديدة،حافلةشهورادامتفبةبعد،خشبة

.االقاهرةفي"امداب"لمجلةالمراورملدور،غيبتهفيت4حملت

،العامهذاءنمضتالتياثمورطوالحجزني،هينكيردوروهو

فرحبعودتهوانا.قصيرتينقصتينمنالاالقصصيةالكتابةعن

بمدوهو.نفسياءلمنومرة،"الاداب"أجلمنمرة:مرتين

بجنورهاتغربالتي،بهالطولملمةالخبرةبحكمالدورهذاعلى؟لاقدر
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وبحكم،"*داب"حياةومن،حياقنامن،مضتحافلةسئواتفي

بالمثقفين،الواسصةوعلافاته،اثقافياونشاطه،لنقديةاثقافته

اعتقدكماوجعبته.الكهولةأبوآببعديطرفىلمكشابوبقدراته

واقعوعن،بودابستفيلأالثقافةتجاربعن،بالكيرللادابحافلة

نظرتهتطورتانبعدوبخاصة،مصرلمحي،وظواهرها،الثقافة

.متقدمثقافيلواقع!عايشتهنتيجة،للامور

."الاداب"فيلقرائهخشبةساميسيعود،القادمالشهرومن

.الادابولمراسل،الادابولصاحب،للادابوتحي!ة

فببا(ضىسليمانالقاهرة

***

بلحسنم!ءدمنر-،لة

الصيهف!أوالثقافهة

تنشط،الصيففصلحدولومع،سنةكلفيكالعادة

فيتن!موالمدنالولاياتبينالتنافسويشتدالثقافيةالحركة

العروضاصنافمن!بالعديدالحافلةإهرجاناتواةالثقاؤ-اللقاءات1

..الاتجاهاتالمختلفةوالفنيةالمسرحية

!دثوابرز.موسمكلمعالجديديطغىالمضاوكال!إدة

وزارةاتخذتت"الذيل!حازماالقرار،لمالعامهذاصيفميجدءد

ال!صواتتوريععادةالغاءتمفقد.الدهـواتثأ!فيالثقافة

فبممحسوستخفيضممالفئاتولجميعشاملاالغاء14المجاب

صحةوعلامةطيبةبادرةوهذه.العروضجميعتذاكراسعار

المحبالجمهورمرةلاولشاهدناوبذلك.الثقافيةحياتنمافي

وجدناوبهذا6العروضلمشاهدةالعاديالمقابليدفعواليمللثقافة

يتذوق،يضاوانظفحقيفيجمهورامامالعامهذاانفسنا

عنويصغيحقيقياعجابعنويصفقوعيعنوينتقددهمعن

الثقافيةالحركةيدمممالذيالجمهورهووهذا.الطوا!هل!خ!

بحق.والافضلالاحسننحىوويدفعهاوالفنهـية

الىالثقافةتوجيه؟هوالمهرجاناتمنالهدفت!قوبهذأ

الجماهيرمنممكنعدداكبرمنوتقريبهاالشعبفئاتجميع

ا"ختلفة،الثقافيةالعروضطريئعنمستواهممنوالرفعلافادتهم

اىايق!دمانيمكنغذاءاحسناناذ،ءالمسر!العروضوخاصة

هـنياتيهاالذيهوالثقافيالميدانفيالشعبةالجماهشر

.المسرحطريق

باصاهـكأالفنيوجودهيحققتونسيمصحبعثاجلومن

،ؤالحميدةسنتهعلىيصرالعماماتمهرجانيزالما،واقتدار

تصسم،وتمثيلاواخراجاتاليفاتونسيةبم!رحية"عروضافتتاح

ووهوزاد.الطلائبةالمحاولاتوبطابعالبحثبطابعكالمعتاد

الانتاجاجمامالبابفتحاتبهكيعمفيفرطاجمهرجانلسنةا



عاىالت!ري!الثقافةوذارةواصرارءرصرذلكفتاكأد.القوهـب

لثعقافية.االتظاهرات،ظاقيفيوافحاء"النظيفالتونسبمبالانتاج

التونسبنوخاءمةالكتابلدىخامرة4واالجدروحبذلكفاوجدت

مسرحلايجادمحاولةؤيللمرحوافألفىا(ء،مرةالرؤبراجيلمنهم

ودما.لحماتونسي

جديخدةمسرحيةشا!دز-!بالحطاماتالطلقال!اءمسرحفي

المدنى،عزالدينتأليفالحلاجرحلةاو(الحلاج)عن(الهربيةباللغة

تمثيل،ث!ان3بنلعزيزعبدموس!قى،اسو!سياالمنصف:اخراج

رجلف!رمنرحدةءنجريعةمحاولةهي..الكافمدينهفرقة

وثسدكأالحربويسالالحقيقةيطلب،الصادقةالعزائمدوي

صسارعالذي،الحلاجمضموربنالخشينثالمفابوانه،لعدلا

المسرحيةؤىوهـو.ريةوال!والهدلالحقاءلمنقواهبكل

حلاجوهـوصوفبقىالاولى،شحصباتثلالةامىامنقسمم

!هونح!بكألنانيةوا،ومشاكلهمالدينرجالمعوصراعهالاسرار

الاعتنارورداثمبحقوفىاورترداداجلمنوصراعهالشعبحلاج

حربةاجلص0ومرا،-4الحر/صةحلاجوهوفكريهـةوالثالثة،له

بالزندف-س4يننهممرةكلوفي.والكتابةالقولوحريةالفكر

ال!اعنه!امامالعامةالساحةفيويشنقويدانوتحاكمالعامةوافساد

المؤلفعليهاضقىوايعادهاحداثهوتطوراتالمريرالصراعذلكوكل

التاريخعبروالحاضراللاضيبنبذلكفربط،معاصرةابعادا

.ب"تقيدلونما

ذاتوثخصيت!"فعالحلاجبكأالمسرالرحلةهذهوخلال

واخراجصساتأليفهاؤىوتالفاتكاملالاحطناالثلاتبمالاتجاه

هـنءلميهنتصودبداناا!لموسوال!آلفالتكاملوهذا.وتمثيل!ا

في4الفرفل!.توقسد.المخرجيسيوالسموارول!ادتباالثنائي

كالاضواءولطئلهبمختلفالجماعيبالمسرجبمىهـ!اى11تمثيلها

وهو،وجماعيامشضركاالمسرحياًلهملفجاء،والموسيقىوالملابس

الؤدسية.ةالمسرحهالاعمالفكمانفتقدهما

جديدةاخرى!مرحيةشاهد.!ابقرطاجالاثريالمسرحوفي

،اخراجالقديدياحمدتأ&ف(قرطاج؟حلام)عنالعربيةباللغة

مدينةفرفءتمثيل،سعادةمحمد،*موسيقىعبداللهبنمحسمن

المكاننفسفيتاريخيةامجادايرهثلالمسرحيالعملهـفا.تونس

نس!وءعنذهنيةتأملاتوف!!"،قرونمئذفيهوقعتالذي

الىبناوتهود.ايضا9حضاراتا!قوظاسبابوفيالحضارات

بلبنانصورمدينةمنعليسهف!هاقدتاقياشن"الفترة

وقد.قرطاجنةمدفيكأبناءؤبماببردواؤهمكتابحراطريقعن

حملىلآتشهدالتيبالذاتالفترةهذهوديقرطاجفيقديمهاوقع

وحمابقىالعتيفةادي!ةالصيافقى،اليوف.؟وباكثرافءالمية

ثارها.ا

!

لجكلملموساجهداالمخوجبذلاذحبم!!صتوىخفيالاخراج

وحميعهاوالموسيقىوالاضواءالملابستف-كأقمعنؤمم!هيفرضالمرض

المجمالي.المستوىالىالصضرفعت

محمدبلحسنتونس

-نريلرأأرنممبرنحزبنممبر(!ه!----------------

لمبر!8صصعئراءكريخص

".مح!صيصلرش!اص

زكريابنبكرلابي"فلسفيةرسائل"كتابيضم

اوروبافيالطبوحجةالاولالعربيال!طبيبالرازي

مولفات"منجديدةفصولا،.عشرالسابعالقبرنحنى

كتبهمناخرىفصولجانبالى،والفكريةسفيهالفل

..حينهافىالجدلمنكثيرااثارتالتيالمفقودة

هذانفاذعنتكمضفجديدةاضواءتسلطوالتي

متعددةوفكريةفلسفيةوقضاياامورالىالفيلسوف

منمزيدفيالحديثينالنفسأوعلمالفلسفةتناولتهها

والتحليل.سعالتو
الموضوعاتوتناولدرسمناولارازيا...

المسلماتعنبهمامبتعدأالعقلزاويةمنالنفسية

وان.للفهمقابلةغيرامطلقاتكونهمااو،الغيبب"

فامحه،وبديهيةمنطقيةتفاسيرالانلنمات!بدوكانت

..؟ابنحويسبقناالرازيانعنايغيبالايجب

7391آب02الانوار.تقريباسنة

!!!-

ليقنىولمحوواا

عع!"فيلا4عش!أممما

ؤ2إسثالمح!يرؤاجمي!

اصللأقيمحقانهكراتشكوفسكيالمستشرقيعتبر
كتابعلىالكوننشوءعلماي"كوزموغرافيا"اسم

السابقينتجاهلعدمالواجبمنكلنواذا،القزويني

اخرىجهةمنيجبفانه،المضمارهذافينلقزويني

.النوعهذامنائركاكبربمصعنفهالاعتراف

الموسوعىللثتابالكاملالنصينشرمرةولاول

مممتهلاعصرياتنسيقامنسقا،القزوينيوضعهالذي

:عنوانتحتوبالمولفبالكتابتعرفبمقدمة

،وعلومومعارفعجافبمننسسمهجؤلبوالصاةا!ن)

تفصصليافهرسايتضمنتنويهمع،(سعدؤ(روقكننمها

تصففأثم،القزوينيلترتيبوفقاالكتابلموأضيع

لموضوعاتالعصريالتقسيماساسعلىالكتابلمواد

.والمعارفالعلوم

برت'-!أو"فساهـ!الجفي!لم-،صنعهورات

2073ب.ص
9179؟3-178934هلادف
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