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ببروت!في((ال!رإإ،ةاووسم!مركر"

اتخذالذي"الةربيةالدواساتمركز"اخيرالبنانفيتأسس

.بيروتلهم!را

ا!تالي:1البيانعنهصدروقد

علىعميقاثرالعربيةالوحدةبقصيةلحقتالتيللنكساتكاى

الافنماممقداروعلى،القوميةالقضيةلهـفىهوالعمليالفكريالتقبل

4هـأيااهتمامفيلأالاولالمكانتحتلالوحلأةقضيةكانتانفب!د.بها

بعداصبحت،ال!بالمثقةءننشاطهـطالرئيسيوالمركرالعرجمطالعام

والمشاريعالسوريةا!ريةالوحدةورلبعدخاصةسالنكساتتلك

و"وعيةكميةيدلفيماعليهيررثانويمكانفي-تلتهاالتي؟لوحعوية

المصيرية.القضيةهذهصلينورالذيالفكريالانتاج

الصهيونيالاثستممارفال!ربيةالامةتخوفمهالذيالمراعان

العربيةالامة!صرخطكلتحدمنيمثلانهبمما،لامبرياليةواا،سراثلى

يتطلب،والثقافيةوالاقتصاديةوالصسكريةالسياسيةالاصعدةعلى

هذاجانبوالى.عمليةوحدويةخطواتبتع!قيقوجادا!ميقااهتماما

الوحم!مزايامنتنطلقايجابؤأحوافرهنالكطبيع!هفيالسلبيالحافز

مجالات!!الفعالالحضورالىالعربتو!اه!ها،"الذاتيوقيمتها

،التميةعمليةؤيالزمنواستعجالواننكنولوجيالعلميالتطور

اهائلةالىربيةاوالقوىللطاقاتالاؤضوالتطويررالاجتماعيةالا!عتصادية

الانس(نلانسانيةافضلتحقهـمقبلو4وبال!ناليسوماديةبشريةمن

لعرجمي.ا

هـالمفي،ال!بيالوطنصميرفييتماملالذيا!و!هذاان1

انجازالم8ماواهور!اعيةالبالدانتقطوافيوالمن!لا!م!ريعالةطور!شهد

الءحديمجابهـكأفيا!ميقةاالرءبةءإنبالى.الحقولمختافغب

العربيةالوحدةالىالهوجهوجوببالحاحيطرح،والامبرياليالصهـ،وني

اهسمكر؟صة،واوالسياسيةوالاقتصاد!ةال!ثقا!،":لا!م!عبرالمتكاملة

تسطاوالمشاكللامسائلجفريكحل،مدروسةثابتةعمليةبخطواًت

والتخلف.التجزئةظروفخالفتها

جعوىمنلوحدةا4تخنزنبماا!عهيقالادمانجانبالىولكن

وا!كوامة،انعهواالمتقدمالعربيللتو!تلبيةومن،ذاتيةوقيمةوفائدة

منففيها.بسصطةمسما!لةليستاوحدةاقضيهانالقولمنبدلا

يوجبما،لمبيمةوال!صالايجابرقيالاعتباراتومن،والدفعالضبعوامل

عاىافكرةاوضيحاجلمن،ومتصلكبصوفكريجهداليهايوجهان

اوا!مةاال!وديةالجطههـيرالىبفوةندانلاإصالااجلومنواسعلطا!

ا-جاهاتها.تمدادعلىالفكريةالاوساطاىوا

المو!عين،لعربااوواطنين"نعدداجقمعذلككلول!حقيق

الدراساتروركز"تاسميسعلىواتفقوامتعهةعوبيةاقطارمن،ادناه

في).يخ!خصص،ببروتفيحاليامركزهس!كونوالذي،،(العوبية

ا!حدةهسا+لنرورل!بسياالمضجهالفكريواالثقا!الصلمنالنوعهذا

منممكنعددكبرلىولؤممهالمساهمةحاقة-صسعانآملين،العربية

الهلمملهدابجثوىا،ؤمفينوالاهتيامالكفاياتذويمنالعربالمواطنين

لا5

م!!ثا!ورا!ىال!

نشاطه.فيالاشتراكمسوولياتلتحملوالمشعدينالثقافي

يعني6فيما،سعنيوالثفافيالطميالجهدهذاانالجليومن

الوحدويةللحالةكخلفيةالاهتماممنيستضهماالعربيالواقعايلا

والثقهـافيةالنفسيةالقضايادراسةبالتاليوسيعني،المنمشودة

اوجهالعلاقةوتحليلى،العلاقةذاتوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

للثرسيخضعماكلمقاربةوستكون.تأثيرهاوكيفيةونودهاوحصمها

لايةالوحدةلفيةتجنيبا،طوباويةلاعملية،عاطفيةلاعل!قىمقاربة

لقواعدها.وتمتيناجديده(منزلقاتاونكسات

الاسسىسيعتمد،،العربيةالثراساتمركز"فان،وبالتحديد

عمله:فيالتا)!يةوالقواعد

اعدادهيالوحمويالوعيتنميةفيالمركزوسيلةان-ا

العربيالواقعتحليل،بحوثبترجمةالقياماو،وبحوثثراسات

لعراؤ!يلواالاقليميةالنواحيخاعة،وجوانبهمظاهرهشتىفي

واستجلاء،العربيةالوحمظسبيلتفنرضالتيالتصوريةاوالصقية

.لحقولامختلففيوصيفهاالعربيالوطناءفىاءلوحيدوسائل

الاحصائيةوالوثائقوالبيالاتالمعلوماتتهيعةعلىالمركزيعملوس2

واحدا،كياناباعهـتبارهالعربيالمجتمعشؤونمختلفعنالبحثومصاثر

البحثاغراضلمختلفصالحةتكونبحيثوتهيثتهاباعدادهاوالقيام

ل!ذاوافيةمكتبةكوينذلكفيبماالعربيةالوحدةقضيةفيالعلمي

.الغرض

الجوانبمتعدد!عم!يةليستالعربيالوطنتوحيداًنس3

سوىالسياسيالتوحيدوليدء.كذلكالمراحلمتدررةبل،فحسب

تاولالىالمركرعنايةستتجهلهذا.للوحدظكتملااكبرالشكل

والمر"حلالاولوياتاسيكثافبغيةوتخليلهاوالصيغالجوانبكافة

السسعلىالوحدوكعيامفرورةمنطلقمن،الوحمهمقاربةاليالممهـنة

وبالتاليوالارماتانتجاربامامالانهييارلخطرتتعرضلامنيعةوقواعد

استمرارها.لسلامةضمانةاًحثروبالصيغفنطرجةقيامها

ذاتال!بيالوطنخارجالمعاصرةالوحدويةاالتجاربان-4

اجلمنوالتمعنالدرسونستوجبالمقاربةهراساتإفيودلالةفا"لدة

اسسا.وامتنعقلانيةاكثرالضوحيدعملإلأوجعلالوحدهفكرةتهميق

جميعمخاطبةالىيعهدانتتطبواهدافهالمركزغاياتان!5

بالشكلوالاتنفعاصاتالاعمارشرائحبمخظفالعربيالمجتمعففات

الثقافيالالصالوسائلافضلوباستخدام،/المناسبينواً،سلوب

الممكنة.

الاقطارجميعاليبنشا!المشاركةتمتدانا(ركرسي!اولس6

فيالاخصائيينالعرباثقفينمنممكنعدداكبرقيامخلالمنالعربية

مهمته.نطاقضمن!ريةبمجهوداتالحقولمختلف

يه!لاالعملهذاانجازمبت!يدالاثارةالفروريومن!7

وانما،شاسيةجبهةاوحزباوسياسيتجمعتكوينالىاطلاقا

هياملاالوحمويالفكريالتيارالىالزخماعادةالىفكسبيهدف

حقيقةالىالتيارهذاالهربيةوالقوىوالمؤسساتالجه"هيرتترجمان

طموسة.

منمسبقةلثروطاتشترطلاالمركرعملفيالمساهمةان-8



بغقي،العربيةبالوحد!عؤمنايكونانالاقتطلبولاالمثقفهويةعيث

بها.حؤمنالتيوالن!ياتا!عتقداتعنالشنى

وا،راصالاحتصاصاتالاتجاهاتمخقلفمنالعرب1المثقغينكانلذا

ويشحملالاجتهاداتلمختلفيتسعالعملفمجال.للمساهمةسعوون

المركر-كونوبذلكالوحد"تحقيقمميفيةفيرأيمناكثروجود

العقلاني.العلميللحوارمفتوحا

السياسيةالاوفطعتتناوللاونشاطاتهالمركربداث2انس9

سياسيةمواففايةيتغذلاالمركزانكما.الوبيالوفنفي؟ـلقالمة

العراعاتفييدظلو،السياصالنشاطفييساهمولامبالبرة

ولانظاماييتبنىولاحكومةبأيةروتبصولا.السياسيةوالخلافات

.جبهاتاوتحالفاتاومحاوركلكدخل

اننبرعاتعلىوكعاليتهنشاطاتهتمويلفيسيعتمدالمركزان-01

والمؤ!سساتالحكوماتمنعذهايحصلانيمكنالتيا!اديةوالمساعدات

المساعدةتلكتقديم!الرغبةتبدي"لتيالوبياوطنفىوالاشظمي

الثقافي.وخطهواهدافهالمركزعملعلىوقإودشروطفرضبدون

يواكبهانهـىاملوكلهعملهيبالثرالعربعيةالرواساتمركزان

ينطلقلك!،ومهاندتموعطفهمالوبيةبالوحد،المومنينجميعكعاون

الليموالعقلانيالعل!يالطر!قعلىالزكممنبالمزيدالوحد"تيار

الثابت.هد!هصوب

،اديب،لبنانأربا!اثعونالدكتور،(ممر)ب!ءالديناحمد

الدكننور،(فلسطين)زحلانانطوانالدكنور،(العرافى)الجاثر

3مالالدكتزر،(الكويت1أالقطاميجاسم،!لتان!الداعوقبشير

الدشخيرالدكتور،(لبنانأمغيزلجونرفي،(السودان)احمد

الدكتور،(لألصا!احماديسعونالدكور،،العوا!أحسيب

طاهرالدكنور،،يلارلناارشيداتشفيئ،(لبنانااثريسسهيل

عبدالقاثر،(ممر)الاهوانيالعزيزعبدالدكتور،"!سطبن)ممنطن

الطريقيعبداطه،(امويتأالحمدعبداللطف،،ليبياأغوفه

ا!سنعبد،(سوريا)عبدالدائمعبداللهالدكتور،،السعودية)

اليبيا(،الكيخيامنصور،(ظبيابوأالمتيبةمانع،(للسطينا!ان

وليد،ألبناناالبيطارنديمالدكتور،(فلسطين)علوشناجي

هشام(لدكتور،(سورياأالهنديهاني،،فلس!ش)الخالدي

.(فلسطينأصالغيوسفالدكتور،(لبنانأفشابة

عسعءسع*جمبى-

صرافيةسعيدكارسالة

...ت!شرفيال!ما

كشرين،فيبلادناالىهبطالعربامريهههمممن!ائحاانلو

منجانباوكرا،والسينماوالتلغزيونالمسرح!ععهعروضااىور2

لوحاتبعض!ىوحدق،والمجلاتالصحفرصعالنيالادبيلألنتاج

قدطائرتهانفورايظن،الشواربوتنتعبالسيو!قيهاتلب

.اسطوريفيثسكوقعوانهخطفت

لافاكنعا،بلادنافيساءلصنبعد!مبحلماننابماولكن

للمواطن،مضمونةعنشافالحرية،البدائعهذهانعايشألانمممطرون

والم!رح،السينماالىيل!بوالاالتلفزيونيشاهدالأيستطيعمحو

،وهمكراالاذاعةفيالاخبارنشراتفؤطيسمع،وانالصحفقراوالا

فالتفاهةيستطعلماظالحا2..كضةلايةواعصابهنفسهروضلأ

.حر!ولاسلملاوحالةاثمانايضا

بريشكلوالقوا،المناسباىموان!دعليالمتعيشونهى!د

ثي

يجدلمومن،والبلطاتوالسكاكينالسعواطيروامهشقوا،واقلامهم

،(منسف"علىجميعاوهجمعواوانيابهقواكلعهوبرداظاكرهاطال

لصحفواوالمجلاتالمسارح!سرادقهافيمتالذيالكبيرفثرين

تشرينولحم،غالفاللحم..السينماوثوروالتلفزيونوالاذاعة

ثونسالالمالوكيس،خاويةوالم!د،الحولعليهيأتلمرخهـيصمبرد

كادحتىثواءابرائحةاثعشقواتخمت..العيارعمركجرابن!ي!ة

صياملأ.يفسد

الصظيم"تشرينبمناسبة"الدمبلونمبرقثةكهـهاوالاعلانات

الفيلموحتى،المبجلالفو!لورصوروبكلوالرقعيوا!وفيبالفارسي

المشاهدينالىوقدميومهاعشرثلاثةفيسلق،(كركوزخيمة))المعجزة

بتثرين.احتفالا؟لمجاهدينممثليهنواصيمنيخرجوالبخار

،+"الاخترا!"مسربمةا!شرقةالتشر!نيةالنماذجهذهفمن

علياعدمركبنص،غناملغناموالاكراجالكسانلجانالنص

يوسفحشسوفوكلمنالمسرحيةأالمذاههـبم!نتريدماكل!يهعجل

ال!سداخرابماما،م!نهابدلاانسيبرختبمحطةمرور،وهبي

الاخراجانالمتفرجينواشعر،التصوراتكلفافى!دغنامفنام

حشءالجابيبابحلاقمنانسانكليستطيعهعملالمسرحي

يحرج،مسرح!اغتاركيا،ولىوللمرة،الظلخيالقهاويمتقاعدي

كلامالممثلينفيسمون.لألمهذبةعاداتهمعنالمهذبونمتفرجوؤا

ذلك.منيومينبعدالمسرحيةوتوففء.ماكياجالهمبعدهساحت

بعبقريتهالاقننناعتماممقتنع،يظصكما،فنامغنامالسيدولكن

للتلفزيونفيلما،ايضاهو)سيغرجهاانهوسممنها،الفذة

وبص!ذهألهخاصقطاعالوطنانيمتقدالاألاولم،وللس!نما

استروا"أوعنوانهالهجديدهم!مرحيةعناعلائاتالعاصمةملاا!اثرة

راينامارأيماما؟عدالسترهبهاللهم:فصلا".مناشفتواما

.الاختراقمن

جنورناكرمكيفأبتشرينالسي!نمائيالخاميقطاعنااحتفلكيف

الخالدينأ1وشهداءنا،ابواسل

صتفدتثرينصبوكانا!طوالالسينمائيةالثور!لت

وظل!توالفداءال!ضحيةعنواحدفالميعرضلم..هاوايجزرفي

خيمة"(!وزوزومنبالكوخلي""بوندج!يمسعنتر"مثلااللام

الوحيدةالمساهمة.الساحةملكة(،زماناضبنات"و(،كراكوفي

عنوثائقيفيلمعرضهيوسرورباندفاعالخاصطاعناقبلهاالتي

وهكذا،الفيلمابتداءفبلكمناظرال!،مال!اعانتجهتثرينحرب

ابطالنا،أصمودلمشاهدةشعبناتلهفالمواطنونالسلدةهؤلاءاستفل

حقا،..المسمومطعامهمتفسخت!يوابهاراتمقبلآ"الىريصلوه

التطفلألجراةحدهناكلشى

لسافهالىتدلىالذيوال!صشع،بألجمهورالاس!تهتاروصلولقد

فيلمفينهايتهاالىالقيمكلف!د"الصامم!"والصفاقة،الارض

ظ!ثةفيوطبعتودبلجتصورتالتفاحعة!لىه(،كراكوزخيمة"

لووممثل،الديكوليننهيلبسمود-سنعنترابطالها،يوماعثر

يرجلسالتيالراسيكل/يصمانيستطيعانههي(وونن)ذاتموهبة

العريف!لسمالةالثقافةمنتصفوث!الثة،الهائلتينبأليتيهطيها

ا!راهالذيفتحيعبداللطيفالمتمكنالوحيدالممثلو8ستخمم.!ط

يذغيرلانهالفيلمتلص!صاريدلا،المهم..الجمهورلجلبالمال

المذب!تهذهواخراجحابةشاهينمحمد!بلكيفومنموصعوع

بوزارةالمراقبةلجنةوضعتوكيف'القديمالسينمائيوهوالفنية

انيرىالطرحهذالمثلالسمماحورقةعلىالمحترمةتو؟قييالثقاف

الزوزومحهدالمنتعاستطاعكيف:اخر2وليسواخيراالوجود

جميعتوقفانللشعبملكهيالتيالسينمامؤيسم!ةافناع

لالههاهامكانياتهابكللتتونالشعبتفقلالهايدفعاطرمكلاممالها



العيد'الهـبل(،كراكونرخيمة"فيلم

.اللناممربلالقراممرتمرالايجباسثلةهذه

**طلا

"المطاء"هذالوصهالذ؟الكاريكاتوريالجوهذاالاننترك

عرو!مهاتجاوزتالتيالمسرحيةعنبأختصارلنتحع!"لكاريكاتوري

ضيعة"سرحيةوهيوحلبوعمانوبيروتدعشقدارتوالتيالمثة

.لحاملريدوتمثيلاكراجالمافوطمح!دللشاعر"كشرين

ومن،فيهشكلاهذا..موهوبوكالهبثاعرالماغوطممحد

المو!بةهذهيفقرواللالاريخيوالمزاجيالانتقائياولغوكلمحمدفكد

حم!كمامسغاوتقرفامتفكةن!نيةلعبةاحياناتبلوويجعلها

."تشرينضيص"فيتماماهذا

اليتحوللقد'تشرينضيعةفياكاغوطمحمدفعلمانا

منالي!قيالازياءمحتلفمنالمتغرجينيوهمانوحاول.قانونيةقابلة

سانتىالاربعينوبنطلوناتالميكروجوبالىالشرعيوالحجابوالعقال

فتحهالذيالجديدالنفوسدفترفىانفسهمويسجلوايلحقوالكي

المواليددفتراناظههـرفقد،السوريالعربيللشعبلألماغوط

الاغبياءالرعاعمنالحراماولادالاتاريخناكلواليسجللمالحكومي

فيبمداالجديدالدفتراما.والاشتراكيينوالعبيدوالزعراننوالمهرب

واليهود4يلاشتراىمعالمخلفاتهذهكلسيكنسلانهنشرينعهدهن

مما.

وغوغائيتهوجهلهشعبناكباءعنالاولي(اتاريخية)اللوحات

غيرمزورةكاريكاتوريةلاءنهالهافن!يةقيمةلالوحات.وانقساممه

..لسقطتالمبمرحعلىالمدعشوحفورهدريدوصدولولا،مقئعة

ف..يقتربالمممرحيمةمنالجوهريالهدوهوهاولكن

عبدالناصر،لأياممنذارفدوطنناعلىتت!قالاشتراكيةالاجراءاتابدات

اللوحاتبداتهنا،الانحتىاذار8منذكتوطدا!تتوالتي

ذكاء،منجعبتهفيماكلالماغوكلوعر!،وجاداحا!اكابعا؟خذ

انتقهى،رفيعهفنيةصياغةليصوفطا!ةمنموهبته!برما

المباحثهسر..فعلاا!ثعبمنهايشكوالتيالسلبية"كواحي

بعض،67ادلهذيمسهالمهي!نةاـلتبريرات..اثواطنينلقرامة

..الاكثترالىالتطبيقفيالطالشةالتصرفات

يئمرأ.أالموحاتهذهوراءالكاءنال!قيالمعنىه!وما

نايشعرانوريده،كلهذامنا)فرفمنبمجوالمشاهدالماكوط

اًلانعطاهـنحو...يلا!لعسالصيئةهوكلهاالبلايماهذهسبب

الاشضر؟كدي.الاتجاه

عندهماكلقاللقد،قونهكلاستنفد!دالمأغوطيكونهنا

الحاكمالحربهوالبعثحزبانالمعرفةتماميعرلىو!كنه..

عفاند!،العاماورنهالاسدحافظالرئيسانويعر!،سوريافي

فبلالمش!ةالحكاماجمت!سامةيثيرالنملقهنوتى،هوجاءبصورة

تثرين،حكمكلجديدمنولدفالقد:ليصرخبلا!يقول،غيرهم

.تشر!فبلكانماكلمنيخلصناانالحكموعلى

لهاوي!ا..للصدسيايسيفه!وسوءسذاجةمنلهايا

واخلاقية4فنهـيةسقطةمن

لاسباباحمدعلىذلكيجغيلاهوأالاشتراكيةفيدالهافوط

احلاميعهلانثانهمن!سىوهـش،ش!لههذا،حتو!اكلبقيةغير

.33ببلاش!تراوومنانهزررطالماالئي!شرين!هديقظته

ن!صواكتشفنا،اكتشفانهفاعتقدلحامثريدالصديقاماا

بعضرغموانهه،الحشبةيملاحضورنومسرحيممثلاتحه،ع!ه

يكونانونرجو،هصبتشكيليخيالنوموهوبمخرجالنقائص

لثا

فيهاسقطانتياًلتجربةهلىءبعداكبرلصيبنشاطهليللمسرح

الممثل.وشهرةموهبةالشباكفانقذتالنص

كللا

لم!ومي(لث!سرحموسهح

المسرحوسيقمما9علأ-7491لسنهبرنامجهالقوميالمسرحنشر

التالية:المرحياتريبورتوارهفى

لج!ان"انني!جون)1وادلييحسيئاخرأجلموليير"البخيل"

لالنريد"!وكلقةعلىنواج"و.مرسانعقلهعياخراجانوي

(،لقبانيمعسهرة"و،الحسنىال!!بمحمدواخراجاعدادفرج

لحكمتمحسن،(افنديصابر"وفضة.السعداخراجونوسلسمعدالله

لبريدتولسيزوانفيالطيبوالانسان".فتحيعبداللطيفاخراج

جانبالى.!مةاسصدواخراجوانوسسعداللهواعدادترجمة

جمعداللهعليهجمتحولمحربيوسفسيخرجهامحليةمسرحية

وتسميتهيا.بأنتقائها

الشهرةاموميديالحولتلموليير،فقدالبخيلع!ندكليلااففلن

الكبيرالجماهريالاقبالرغممبكية!ساةالىادلبيحسينيديبين

الذي!تحيعبداللطيفالم!ولىالكوعيديملممثل2بفضللافتهالئي

فيالموبةالقديمةبحركاتهقياسهعلىف!لهالبحيلدورلعب

يثقبومراخباي!واجبولعبخصرهزمنالجمهورفمحك!اتاستدرار

المحفوظة،السريعةبالجمليشراشقونالممثلونولحقه،الاذنطبلة

الرديك!الاستظهارفيلدسالىالمسرحتحولحمىبالمراخديبارونه

النإه!المنشدلمحيهينالقرويمولدالىالظرفاء؟حدعلقكمااوأ

اكبر.اجرةاكثرصوته-سفع

ماوبينالممثلبثنالشخصية!يالانفصامهذااشاًينمن

"لممثلفصرةيشلالذيالمدمرالعطبهؤاعنالمسؤولمنأيقول

الاساسهيالتيالمممرحيمةالكلمةمعالتعاملوعلىالتفكيرعلى

م!مرحيأعيملكلفى

الرتيبلأالنفمةفو،الةمفمة1لدرجةالسريعالالقاءهذااصبحلقد

،الصارخشخصياتهمتمايزوت!حوالممثلنبين(،توحد"الهـتيالممل!ة

الممثلوجهعضرزتحرلكمنذلكيسم!تتبعوما،افجةاحدودالى

سورية،(مدرسة"ااًلصبحهذام!علتتوافقعنيفةبصورةواطرافه

منهاين!لمطوكسة،الواعلكنوتمنحهاك*هـجاء!صابك!م

وطننا."!قممتالتيالمسرحيةالاعمالمنجداوالقليلاًلقليلللا

اذااما،كوميديةا!سرحيةكانتادالاثدل!لفرر7ويخف

نتحشكنعنسافلإلب!دسنرىكماشامل!4فالماساةدراماكانت

.انتيجون

الفرا،!يمعلقةالمسرحي!ةكانتلقد،البخيلعناخيرةكلمة

ععريةو!ؤيةحديثتفسيرهيولا،تاريخيمةكشهادةمولييرهي!!لا

وحر!!ةهسيئل!رعلىتكلبأئسةهجينةهسرحيةكانتلقد،له

متوافمعه.

***

المسرحعاعر!د،ول!وبنشي!فنانعرسانعقلمةعكيالمخرج

نبمسرحيادملاعمثرخمسةالانحتىوكدم،بدايا-4منذالقومي

*ضعافةهيما:نتساملانالطبيصفمنولذلك،وعالميمملي

عامةبعورةالمربيالمسرحعرسانبهارفدالتيوالؤيةالفهـرية

خ!اصلأ.بصفةالسوريوالمسرح

منامبيرالعلدهداعغتنبثىلاالمشروعالتساؤلهذاوطبيعة

سوريافيللمسارحعامكمديرالقمةفيموقمهحقمنولا،إلاعمال

يتركلاملتزمفضانهرسانانحيثمنبل،فعسب!يلةفترة



الازهانبقضاياالنزامهعلىفيهاو-!كدالامناقشهةاومناسبة

خاصة.بصورةالعريالانهانوقضاياعامةبصورة

عشرصواليخلكلقدمهاالنىالاعمالقائمةاولالنستعرض

موتي"،لكالدرون"حل!الحياة"،لابسن"ال!ثمعبعدو":سنوات

المتفائاقى""المأس،ة،لفيجو!دو(،الحامضالعنب"،لسار،ر"قبوربلا

"وزالهءالسيدةزيارة"،!بينتي"المدغسة"،لفيشنيفسكي

لسوفوكل،"اوديب"،لشكسبير"ليرالملك"،تلمورينط

الشي!خ":وووماافه-آمنعمليينجانبالى،،نوي"انتدبمنء)

الحلاجلمصطفىةم!يى/مسرحياتوئلاثة."الغرباء"و"4يئوالطر

.داوديوسفواح!د

وجودعدملتوكدالمتنوعالريبورتوارهذااألىاوليةنكلةان

معوانويرساريجمعالذيفما،الاختيارفيمتجانسفكريخط

إننا!لوفياالفكرفيثورينماتمعوابسن..وفيجوكرثوفيشنيفسكل

للمجتمعود!يهموقفانها،حياديةمه!نةالاخرابمليس؟مفلا

في41الاعتباميالا.تقاءهيذافيحقانحارفانناولنك،والحياة

لموافف.ايميع

،نظرهوجهةيبرزمايختارانالفنانحقمنان:ؤائليقولقد

.هذامعاصرةدؤيةخلالمنالحمهورالىموققهايصالعلىيعينهوما

،فهوتماماالناحيةهذهمناملنايخيبعرسانعقلةعليولكن،حق

درجةالىللنصامينايكونانيحاولالطب!ك!يةالمدرسةمنمخرج

وي!د،منفصلمةكاجزاءالتاريخيفهموهو،التاريخيالهوس

النظربصرف،الوثائقيبمعناهاالتاريخيةالضبةاليناينقللكي

.اخرىسآلةالمطافنهايةفيفهذه،عدمهامذلكفيتوفيقهعن

مفاهي!م،المتنافضةالمسرحياتهذهكل!افنا!زمالموقففاين

بعديقولهانعرسانارادالذيالشيءهووما!ومدارسومواقف

الطويلأالمضنيالجهدهذاكل

.جوابالىحقايحتاجسؤال

،**

ف!رامامعاصزةالمسرحيةوقهـراتهعرسانعقلةعليمفاهيموقفت

مسر-ضةفيالوامضالن!نيوحوارهالدفقالمتعرجافويجان

ا!نخه"ءلولن.حالياالقوميالمسرحيقدمهاال!"انتيجون"

ؤكرهعنالمعبرةبالذاتالمسرهـيئاوهتهانويجاناختيارمتكهعن

صددمناقث!لأفيفللسناالمخرجامبالتزاذلكوعلاقةوالوءودبمالفردي

بهااخرجااتيبالطريقةسن!نىوانما،تحليلهااوانويافكار

.الشهيرةال!رامطهذهعرسانعقلةعلي

بسوء"النصقراالذيالمتفرجيحسالاولىالمشاهدمنذ

المأيساةنجنقدمالشرخهذاويتسع،والمخرجالمؤلفين""لتفاهم

الا!فاظبصلةالاانويجانتمتالىلااثسرحيةاناخيرايتيقنحتى

قوقه4محدثةالصاخبالشلكلانثيال41مثلينافواهمنتنثالالتي

!ام!مهفيي!ضماجالذي"لنصوتحول.ا،عصابت!صموفهة

الصههور،ائصانالىا!عميقةمعانيهلتصلمتانوا!قاءرقيقهمس

مزبرمظ./(لىيةخ!الىتحولا

،والذيالجماعةاوالقديمةالجوقةالىص!مزالذيالراوية

الىاكربع!تبصوتالدراميالحم!لناويقدميمهدنيجب

يوسفواندفع،المسرحيةبد*منذالصراعفيضالممابداالحياد

ويحركجيداعينيهف!محيستطيعفلاالباهرالضوءفييحملقحنا

ا!بنامقدصاالمزادفيكبالعويمرختشنجي!ةبحركةوجههعضلات

.الابطال

78

هنالافلاتحاولتالتيالوحيدظهيالموهوبةالممثلهدبسوثناء

نادرةلحظاتفيفاستطلعتبالر!ه،صسربلهاالذي(ألمخرجتعاليمات

كاملةولت!انتيصوى)دبسثناء،المشاهدمعالالمهالىتحقاى

مما!سا!اقماماتعيانهاظهـرالاولىاءركاتافضرز،الم!رحعلى

الهسرحية.احداثهعمتطورةوغير-،مدةشخصةه!جهل

ابف،اكحدالصارم،اكانونواا!نظاميرعثلالذيوكر!ون

غبيةشحصيمةالىتحول،الاؤضاعووللل-تقنالذي3الناوالداهيه

حينماررحيئ،1قمة!ثلالذيالمث"هدذلكتصوروا.إ."سطسثةوظة

اسنعهلوالذياخي!ادفنب!صي!انت!يروىيقمانكريوطيحاول

الىالجسصديالعنفالىالحازمالتهديد"ن:ايبالاساهـ!رف

ومنالا،لفيا،غرافىالى؟لطفسالتطاهرومنالوؤ*قإماعمأالكلام

عدنانا:اهالرائعالمشهـرهذا.الططنةاسهثارةالىالعقلكخاءبة

ييسموت!مايوهـدعنمماالوؤت"ول-ءسخكانعر،بةقة!طربركات

بمرءسةالحبميس!وقيكانذلكوفوق،يردقهعورومالى"ول!لو!س!ا

اونيالمتصارعةالعواطفءتقصيرلارقصبةوبطريقةالفاظلأاكثرضاعت

نفممصه.!و،تصر

تعلو"لقد.الصراماسرهوالهمس:مرةن!ف*كطستان!فاللقد

بطريقةفالاعتاء،حسيكوفحتىسوؤوكل!عذهـةالخالاهاتالد؟من

اهـءنياوحيفارروار،غسهاورسحانه،بلاغيةفصاحةشالالقاء

المسرءي،ا!عهلعصبهمللوحيةاوالافكارالكامنةال!أطفعلىيرلمل

منها!حافالقيللاءمالبالنصدرالمغرم،عرسانانالحظحىنومن

تحولتوالاالهامسثليكوفالىغرامهيصل)ما&!!نالمشوصناكبر

الامنالخاتفانويانلطريفاومن،م!زلالىالدوا!ةدواءهه

طريقةفياراءهالثاتنالفصلفيالروايةلممعانعلىوضع،يفهم

تماما.ت!؟هلهاعرسانومنالمسرحيةتقديم

واوريديس،اي!وىوكذاكباهتةايسيئبعتوكذلك

لسجنحارسةوكأنهادورهالعبتفقد(الطاهرامىمه)؟لمربيةاما

رادنكوتالروايةفالبسوالمعاصرةالتارلمححبينالمخرجتخبطولقد

المقارنةبدتولقد.تقلهدياتاريخياالممثلينج!علباسكانبتما

البوثرةوعنارروبمعنوالمربيمةواسمينان!ن!يجونتت!لحتعندمام!محكة

.اليونافي"تازياءإيرتدينوهنوالسيجارةالقهوةوكه

بنالتماثلهذالولاجدلاكانوالاسودالابيضثابتنيرةديمكور

الا!ادةا!ىجرحسنولم،اوديبوبيتالهرشغرفة:المستو!ات

كانالممثلينتحرفيانبل،الاضاءةلعبةبواسطةاللونينهذينمن

.(احيانادبسثناءعداما)الكلامفيالصارخالايقاعأمعمتناقمضائقيلا

بعيدةكانت!دابقالم!ب!ستواه-كنلمنازكحبتموسيقى

معه.التصاعدبلهالعدثمرا!قةعن

،ءظلومممثلنا!.واخيرااولاانتيجونسقوطعنالمسؤولمن

واعطائهال!يقوالشرح،والمشاورةالقاسيالتدويبمنباتلإليمبئ

الاذ!ماجوتعليمه،للوممرحيةال!اما،يقاعصىالتعبير!كا1الحرية

الالقاءبطريقةالتامالاهتماممع،زملاثهوحركةحركتهب!نوالتوانرن

هذهمن(باهرانجاحا"تثرينضيعة"فيذلكفيدودنجح)

يىستفالامكانيات،ممتازاممثلاتخلقانكلهبذلك!مكنالناورقى

الجادالحقيق!41خوجق!وفرانيجبكلهذلكقبلولكن..قليلة

العيش.حلمهنةالاخراجمنيتخذلاالذياوهقبا

كعشق



نا-.-ء.1..-.ا..لمحلثسود

يوسفالحاجا!هحسبمنره،لة

!.ا!لفحقحطالةقافون

ي!الرابعةثورتهفيالعربالاادباءم!وبمرانعقدا589عامفي

ا!ؤتمرذلكوهي،(ديسمو)الاولكانون28الى02منالكورت

بموضوعخاعيهوما!ها،متمدررةغايئتذاتتوصياتعدةاتخنت

الادبيصورهاكماالبطولة)النظريموضموعهكانالذي،اؤتمرا

الإدارةاختصاصاتبتوسيعتتعلقعامةتوصياتوهـها.،العربي

الانحاديشىءاىوا،العربيةالإلبجام!ةالمخطوطاتومه!د،الثقافية

لاح!نيمنحفيرياوسامااوجائزةتكوينهعندالعربللادباءلعاما

ابوابهاالعربيةوالم!إهدالإمعاتآ!تحوان،عامكلادجمطا/ضاج

العربيةالمولحكومأتومناشدة،بالعددتقيددونالجزائرسنللطلبة

واطوو،عهلملأيجلونلاالذتنفدينابناءمنالمتعلمينرعايةفي

يخصصوان6العامةوالموسساتالشوارععلىالعربالابطالاسماء

لتوصيلاتاهذهاخرالي..وهكذا.."فلسطينيوم)ةيسمىيوم

بتحقيقها!المعنيوىالذممدىايالىن!رفلاوالتي،النبيلةاطيبةا

ا(صؤتمراوعىفقد(اللجان)مسالةايضاالمؤتمرونفيمصولم

عنمسؤواكأواعمالخت!اصاتالجنةولكل،!ورالجانخهسبتكوين

الخاوركأاللجنةاعمالبينمنوكان،افننفيذحتىوملاحقتهابهاال!،م

بحقوفىاًلاه!تمامسالانبصدث!انحنالتيالق!ضفيجوهريكمنوهثا-

الىفوراالسوةمفادها،اثؤتمراتخذهالتوصيةقم!بة.المؤلفين

عامات!ا!ه!ناكيكونان!لى،عربيةدولةكلفيللادباءاتحادلأفاء

الانحاداتهذهغاياتمقدمةفبمنويكو،جميطالاتحاداتهذهيمثل

مع،المؤلف!قلحمايةقانوناصدارعلىالعملالعاموالاتحاد

العرديةمصربجمهوريةصلرالذي"354"رؤم!بالقأنونالاستئناس

الدولجميعاووت!راوصىالاتحاداتهذهتقومانوالى،5491سنه

عنا،تفاقيةهذهوضعيكونانعلى،المولفحقيةبحطالاعفاء

العربية.لال!ىجامعةقطر

احد،نهبحس!استجابقدالسودانانحالياالامرفيالطو!ف

مىثالاخيرللمف!الكويتمؤتمرمنسنة(17)!ضطوبعدلاعضاءا

آنيا،الس!وداني،نللادباءاتحادوجودعهمهـنالرغمفعلى،التوصية

نوعهءنالاول-ريببلا-هوجدلدفانونالخرطومفيصدوفقد

قانونوهو.الظليفحقلصمايةقانونانه.الس!ودا.يةالقوانينفي

والفنيةالادتقىضفاتلمصافيللمنننجينوالماديةالادبيةالحقوقي!!

مبتقرجديدمصنفاييحميكما،عاما25مد!هرجهش!باثرالمختلفة

وا،فيهالتعبيركاريقةكانتايا،العلوماوالفنو!اوالاداب!ط

للمؤلفينالعلنيالاداءحقايضاقانوناويشمل.ءهـضهاواهميتمه

.تلملحفاو

الدولية(بر،رنأايم!كأاتةعلىبعديوقعلمالمسودانانعثارعموبا

الاجانب!ءلفاتايضايحميالجديدالقانونء*ا!اناقئيىفهـ!ووفى

اليت!شرالتيالهـودانيينأ"ؤاكأتيحميكما،بئلسوداناقيهينا

علىىاضبلادف!المقهـيىيئالاجانب*قلفاتوكذلك،اجعبيةبرلمدان

يصشبهمااوصنافةتبأتفاكتيذلكيتمانعلى،بألمثلالمعاملةطريق

يسمىالثقافةبوزارةخاصمكبب!ثاالقانونهذاوبموجب.ذلك

بوضعالقانونلاءراضتنةيذاالمكخبوسيقوم،المصنفاتمسجلمكتب

،ويهـتلقىمصنفلكلمنفصلملفويفتدح،المصنفاتة!"تقيدعامسجل

يحميهاالت!الفروعمنفرعايفياكؤلفينمنال!تسهيلطلباتالمكتب

القانوىنصوصفيوردءه،-مؤلفاييمتمتعلااهشريطة،القانوى

وفقامصنفهبتسجيماأولفاذاكفاماداالافيهالمقررةبالعماية-

تسجيلعلىيعترضانمصلح"ذي!كلويجوز.القا.ونهذالاحكام

تسجيله.تاريخمنسنواتورطلنخلالىالمصنف

ايتمرفاتيفنبرالقانونهذابهوجبانهفيهريبلاالذيانعلى

منه،انندوناوعلمثون،المؤلفحقعاىبألاعننداءاخرونبهايقوم

الاعتداءبسببتعويضثكلاوىوترفع..القانونعل،هاي!عاؤبجريمة

قاضوووصو).المديريةلقفبماو،الجزائيةللأمحكمةلحقاهلىاعلى

..(الاو(ىالموجةمن

لفكرا"والطبدااهـودانانعلىيكلحضاريلحملشكولاهذا

ورانينوالفنالادباءوان،واحترامكأايةمنتس!نحقهماوالفنون

للعملالمصنويةال!مة!كدألذياالقأفونيالحد!بهذاخ!رااستبشروا

والأمولس.والماديةالاداب!يةمنتجهحقوقي!فكما،والفنيالادبي

قوؤبعقياًن-للادباءاتح،دبقيامالمختصةالجهاتقوافقانبعد

منفمالةبصورةالحمايةتمتدحتىالدوليةالانفاؤ!يةعلىالسو)دان

سرا)ةالوا!يةلهجعم!ت.ا!!ظوداث،اكىوبارجالك!الىالداحى

الانسانية.الاتفاقياتهذهمثلفياالتعهـاوىتتبادل

لخرطوما

ال!بشيابلد!طابك

دودا

وهوانا

!نتباه

زار!طبومذم

السحفير

دبقصه
حثاالموت
السعيدالموت

العراب

مننرحمةومممر!ي!ثل!فث!1
!!منث!ر!ثار!

ىنوفي*ق
!لازئنزاكينيكوص

مورافياالبرهو

مورانيا(لرثو

فلوبيبرغوصتالى

وسثمولهسر
صتهغ!اريك

دوثييبيار

كاموالبير

بوزوماويو
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الطرية!ئوادع

الج!بم

عويلأدا

صبم!؟دروفيمما

!راو!ئح!ل!

اكلعبةكمت

صسو!رموحمات

الفضيفى

الم3الويةثونرء

لهشبراقونايو

باسلوص!ه!ومم!

لوركم

را9دمودط

ب!ة"ل"!ساوكر!الى


