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بوالمقورةبرلمسشو،،زيبنالليهالكمابلا/حادالعامةال!ئةعقدت

الكت!ابلاتح"دليسالجنوبيللبنانالثفافيالمصسبقاع!ةنعسانع

هـنالاداريةال!ةتقريرالىماست!عت(..الانحتىر!سميمقر

الدكأصورال!امالامبن4ددول،اضيينااصالط!فيالات!إدنتاظ

ماذالاستالصدوفىامينفدمهألمأليااننقريرالىثم،الريسسهيل

اؤننراحاتالىوالاسننهساعال!قريرين"منافوبعد.سمدابواحمد

لأآلقادمين،للع،ميصالهـجديدةةالارارالهيعةافتخابجرى،الاعضاء

خلبل،سليمانميشال،ادريسسهيل:السادةبالتزكيسةففاز

،احمدصاثقحبيب،عاص!امينآل.مروذصبئ،الونمس،حاوي

.الخوريلياسأ،الخشنفؤاد،سويداحمد،ملتقىنانطوا،سحدبوا

يلي*كمامكتبهاوازتخبتالجديدةالاداريةالهيئةاءخممتوقد

الأمبننائبا)الخشنفواد(عاماامينا)سليمانميشالالدكت!ور

للنروفى(.)1ميناسعدااًبواحمد(للمرآمينا)صادقحبي!!العام

عاء!اامينابقيفىدارويسسه!يلالدكتورانبالدكرلجد-ىوا

ينصثلىللاتحادالاساسىالقانونوان،6891عامقأور"منذللاصاد

متواليجبن.ثورتينمناحرالعامالام!بنانت!خابي!ادلاانه

صمادئاسببقضب!ة

اصحادسرامين،صادقحبيبالاستاذالمثاضلالشاعرشارك

،جنوبلبئنفيالوضعحولف!كرنجينندوتينفي،اللمبنانمينالتاب

اداريامنصباوزارتهفيصالقالاسناذيولىالذيالصحة!زيرفممد

المدةل!هراتبهوحسميوما15مدةالعملعنبايقافه"معاقبته"الى

عملهمنرتبةادفىاخردارياعملالىونقلهعاممدةتدرجهوتاخير

..الاصلي

اثاعرالمناضللنصرةحملةكلهلبنانفيشى،دقوممناكثروم!نذ

عاىيفرضالذيالقانونبالغاءومطالثةالقم!النندبيرلهذااستنكارا

الثقافية.لحياةافبمالمشاركةاوللكتابةوزيرهمنلائناطالبالمومحف

عال!،حبباعنا!دافعةالمقالاتمنكتيراالصحفنشرتوقد

والانتصار،البورجواريةاطبقةاتعريةيدىالق!ةهؤهوكلاكب

،بلالمقيتالطبمقبمالتنافضابعل!عنويكشف،الرثةللبروليتارلا

البورجوازيةوب!اخلاقياتيفضححبنذلكمنابمدالىيعمب

-طتوتصرفسلوكست!ماماالنقيضوعلى-اماصايضععنمص!ا

بالزيف،يرتصلءاكليمثلالذهبابوبيكفاسوإعيل.البروليينلايا

والتفاهة.،والحثع،الاستغلكلو،واًلمظهرية،والجبن،والغماع

والواقمية،،واثجاعة،والصمق،آلذكاء)ءيمت!الغلرمبينما

فشسذكياكانالكلالبانشكولا!المواقفاتغا؟فيالايجإبيةوا

ربما:مفقودةكثيرةالثياءعلىللدلالةالبسيط"المدث"اختيار

طيوروهـك!،اللاطبقيةو،!لاجتماعبةلةلهدااو،الاقلنصلابةةاالمسه

اسماعيلقصرمنفقدالذيكالطائر،جميطالبثصرحياةمنمفقوالة

نفسمنالسارفىلان،مزيفاهمنافقدا/"كانوان.االذهبابوبيك

اخاء.ة.اواكفعةاشخصيمةالمتعةواالزينةاجلمنسرقولانه،الطبقة

طزيفورليستفانهاوغيرهما!دمحياةفىالمصودةالفيورظسكاما

تنقضالت!ه!الجشعةالفمرانلتلتهمحادةهيورانها01ابداممونوان

فتالتهمه.،الصفلرالم!سبييةطعامعلي

يفتقدجعله،فهـرتهوتثبيت،الدفهذاوراءام!اتبوجريان

6

بودؤي!ل!ودب!ا!وولوا

بمسيرةالقيامتقرروفد.الصحةوزيراوؤفاثاجبةاياتوالبرة

ستنكاراواصادقاحببييدا.لأالصحفيوناكثقفونو!يهافيركفي!لمه

بحقه.اتخلأتاننيالغاشمةلالتدابير

اللتانيين،الكتبىلال!إدمهتلا6ادريسسهيلالدكتورولظرك

التصرفذلكواداةالقضيةهده(ضصرةومهرصإناتلقاءاتعمةفي

وعلىالديموؤراكليئالحرر،ت:الاوللبئنرأسماليطعسنا)ديالقهعكي

.اللبناد!الدستور!صونهاالتيوالتعبيرالتفكيرحريةراسه-ا

العرببب!ةبالير،تجلاهة

عشرخمسةبانقضاءالعامهدا"ازرربيةبكلوت"جامه"تخفل

والاحسانكلامالبرجمع!يةانفتهاهقد.بيروتؤكيناسيسهاعلىعاما

ل!تعليمالجامع!،(حرةلبناني4"مؤسسة،وهياللبنانجة811"صمةفي.6!ا

آكاددمية.ابرابطةكئدريةالاسبجامعةتراجطولكنا

بى:صا!حياةفيبا!رالوراضلمبالعربيةبيروتص(معة!نرالولا

)1(.الثقافي!ة

المنطقشةظروفافتضتهاملصةضرورةالجامعةشاءاكانوفد

الشبابمنكبيرا!اعاه!ناكانعليهاالقائمونرأىفقد.العربية

الجامعيةدداسالهممتابعةمنوالماديةالاجننماعيهظروفه3نحولالعربي

اهـ!الوطييحتاجالذيالوفتفييزاهـ!ع!د!مانراواكما

ههـدفعليهاالمشرفونلىاعىكما.الهادفةوجهودهمالعلمياسهامهم

قثسملاللمةالتيالاداب،الحقوق:كلياتعدةالجامعةتضم)1(

والاجتماعيةالفلسفيةوالدراساتوالجغرافياوالتاريحواداابهاالعربية

التجالرةكليةتصمكما،الانجليزيةاللغةوقيسمالاسلاميةوالدراسات

ؤس!،رنماكان(كماسبباسببةا?،ل،افتنصاد،ءلموموادارةمح،سبة)

يفومالتيالبحوتنشرلتمويلومركرا،ا)تربيةدباومعلىللحصول

العلياالدراسمات1قسمفياًلجامعهـةوتهيء.الجامعةا-اتذهبها

لمتابهولوتؤهلالاداببكليةالاسلامةواالعربيةادراساتادبلوملنيل

.والدكنوراةالماجستير

ال!د--ةكليةتشش!نملبحمثكلياتهاتوسيععلىاجامعةاوتعمل

تضلملانتطمححكما،*-اسيةالعلومةاورسامالا!كترةصيةوالكهربائية

والصدلة.والزراعةللمطبكليات

يبالغنراهبل،كبيرحدالىالمباكثرةنحوويجنح،الفنيالشكل

بينهمااحوارايب!داذ.بيكاسماعيلازاءلخادماموق!زضخيمفي

الىالموؤفمنه،الافننعالالىأؤوب،واقعهـيةغيرندرجةويهمبالغا

هذامنبدلابهالايحاءممكن4امنوكان،وءوضوعيافنيماالصادق

ولا،هووج!"عنفيهاالكاتبيسفركثيرةفقروهناك.افالاس

مننحننفمهااو،اوا!الهابسلوكهأتقنعناالشخصيةمعلركنا

تعسفيا.فرضاثالثطرف،علتيفرض!طانمنبد،الداخل

لحنو"((خالدعنالبحث"قارىءفانشيءمنيكنومهما

تتركانهالذيالالريخسهىانبسهولةيستطيعلا"قدي!ةلاعميةجديد

الداخلالىتسللتافانهما،عليهاتطبعانهالذيوالانطباع،نفسهفي

"يصيحالمفقودالطائر"فيهاخذآلذياالوقتفي،وبموضوعيةبفن

يلتهمشرسفارلبوفىجواريةاانالىمنبها:منإالعقلمنطقهفي

البروليتإريا،ايديعلىتلاؤيهسوفالذيبالويلالصغار،منفرا!ام

ذلكانهومهص،شيئامغفلا،وا!بقي!ةوالاغنمماءوالثروةالغنىلاعنا

اعوقىليصبح،موسيقيجميلبصوتالببهينتولسلانيحسنكانكله

!إفاعليةواشد،ايقاعاواقوى،اثرا

القاهرة



وجهكيكفف6واسلاميةعربيةفالم!يدذاتعربيةجامعةايهجاد

فسىراعتكى،،العربيةالمنطفهعلىالدخيلةالؤقافيةالتيارات

التخصصماتفيالاودوياتلمبداخذة7المنطفةاحتياجاتاهسامها

العلمية.

د!،تصوركلالاقالعربيةبيروتجامعهعلىالطلبةوافبال

طالبالفوعشرينخىةحتىومالبةاباطا111منظلابهاعمدارنفع

الاخرىالأربعالجامعاتطلابع!درمجمئعلىيزيدعد!وهووطالبة

.لبنيانفيالقائصة

اننعلميمظغة،اسلاميعربيطابعدهوللجامعةاوطمالطابعاما

والهندلمه-"،الالكليزيةاللخةمسمعدا)ما،العربية1اللغةهي-ميها

مناهجهإفيملحوظبنصبخسالاسلاميهوالدعراسات(المعماريه

كمارةالانكليزيةاوالفرنسيةاللعتناحدىمعرهةضرورة)الدراسية

.(المراسيةالسؤاتظلاجيا!بة

العلميالمستوىضمانعلىمصرحرصت!فداتتمريسهببيةاما

ءؤوالمننطركةالمناهححيثمنالاسكند!يةبجامعهدربطنهاالجامعة

العلمية.الدرجاتومنح،بهااسالذلهاوفدريسالامتحانات

الجامعيالشبابمنالألأ!بتخريح،ادعربيةالجامعهساه!متوور

علىويشاركاتنوعهالاختصاصمإدينهيموفيحتلبأتالذي

والثقامية.العلميةتهضتهديكلهالعرييالعالمنطاق

علىالمقبلألعربيالوطناحتياجات.لعيالعربيهالجاممةكانتولما

الصناعةفيالطبيعيةوالعلومالتكنودوجيامجالكلجديدعصر

الىاحاجةاامسدـ!ستكونالمنطقسةباناثركت!قد،والتصنيع

كلب"فانشات،والفنيةالهملمشةالخبرةذويمنجديدةاجيال

منابتداءفيهماالتدريسسيبدا،للطوموكليةالكهربأسيةللهندسة

المقبل.اساسياماما

،تحصلهامنالطلابالتيالصراسيةالرسومفهبالجامعةموارداما

صواس!تلهاالعونيدتمدالنىهيومصر.رمزيةرسوموهي

سوية،ماليهمعونةتخصيصوفى،تاثيثها،وفيالجامعةمبافياتمام

مرتياتهم.تحملمعاستاذا(107جامعاتهااساتذةبكيارتزويمصاو!

والمطلوبمصري*ضيهملايمينخمسةمناكثرمصراسهامبلغوفف

منالعهـونيدلهالمدان،اوسمابوابعلىالعربيةوالجامعةالان

ال!لمىم!بدورهاالقيامعلىقادرةلتظلالعربةالبلدانجميع

.والحضاري

مجلدالفسبعهـينيقاربماتحويضخمةمكمتبةالجامعةوتضم

والفلسطينبكأاللبنانيةالدراساتديبمجموعاهساوتتميزدوريةوالفي

وا،و-وعاتالمعار!ودوافىالمعاجماىابالاضافةالاسلاميةواوالعربية

اقي،راتمختلفعلىالنشمولطابعالمكسكأهذهكيو.تمثل.ال!إمة

عنها.ي!بوماالاصليةمصاثرهاباقتناءالعالميسةالفكرية

دوراتنظمتلذلكالعالميالانفتاحالثقافيمبضرورةالجامعةوتؤمن

بتدريرممه،ايقوماحئبهجةلغاتمعرفة!كطالراغبينطلابهاتساعددراسية

.(لغاتتسعأمتخصصسوناساتذة

رجالوتنخبةففدءسوالثقاؤايالوعينشرفيالجلامةتساهمكما

قضايابعضتعالجعاءكأمح،ضراتلالقاءالهربيالموالهلبنانفىالفر

عربوتعهيرهماولانينال!!ةالمعارضترعىكما،والابواًلفنالعلم

يرالمصص-المعرضسنوياوتقيم،للمواهبتشجيعاقهاعاتهحابعض

يضمالذيالجغرافيوالمعرض،!طلابهاالفنيواالعلميا)نشاطلابراز

نصميمهافيالجغرافياطلابوضتركالتيوالخرائطالنمهاذج

سةمحلبمنانشرادورهـاح!الته،ونامتبومع،رضى،وتنفيدها

وعالميية.

اةا!اؤكبدإرراثوراالءربيةالجامعةفيالطلبةاتحادويلعب

الحببسإةكعم!ءوىورمعالجامعيةالروجبخثفي،والعربيةاللبنانية

افنعبيبرحربةه!،رسةوفيوالفشيةوالرياضيةواأفكريةالاجتماعية

وعجلاتهم.روابطهمعبرذاقيت!موا!باتارائهمعن

نىكلاتحلفياسهـ،م!،الىخاءةفيهودامييبرالجامعةاثراما

فتحهـتكما،ابالاتطريقعنالعربيالوطنؤىالجامعيالنتعليم

الثانويةالدراسةاتمامشهادةعلىالحاصلينامامبهاالالتحاقباب

المتخمصينعمدفزالثتقم!هاوالاتمامهذاحداثةالىالنظرصن

بعصشلءلمهميقومون،تخرجهمبعدبداواالذين6الهربيالشبابمن

العضاركر.بلادهممسعتوىرفعفيالفوميبواججهم،ومواهبهم

.دؤرقا!تيالاهـصرمنالرملسجنيزالفما،لبنانفياما

ارصهوضم،جوارهامنالسجنهذاافىالةالضروريومن،الجامعة

الطبيعيوالامصدادللجامعةالوحيدالمتنفسهيأرضمهلان،اليها

منخدماتنقدمهلمااطلب!المسؤواونيلبيانالجامعةحقومن.لها

وعدنتالمولةوفد.الو!ىوالا!صادوالثقامةالتعليمضلفيجليلة

.بربذلكروميةسجنانجازفيحينالجامعةتصرفتحتالارضبوضع

سجثا.تفلقم!رسةاهتح:اقولجتحقق

خشبةساميمنالقاهرةرسالة

!ريعبة.اثمقياكه،،1،حسينطه

مصرعلإه!غيبرقضيية

"،)وفاةالثانيةبالذكرىالماصبمالشهرفي"هشا"احتف!وا

"التيالكلماتو"والقصاذدالاب!حاثمجموعةالانيديبين.حسين

.لتطلعوا:اناليكمواطلب،اتطلع.العطيماراًئداذكرىلاحياءالفيت

جيلهد-ركهوان،/يخدكهانيننغيكانافياالافرقاهرتهفيترونهل

الثانيةذكراهاحياءفيفيل"صاان؟الكبارنلامذ"حئم،الكببمىر

قمالثاتطوررااو،امتدادااو،سنتميأوجاء(فحسبالثانية)

ا!نقديالنظروء-نالعلميةالتفكيرمناهجوعن،والعقلالمعرف!ةعنبه

جاءوانما،مصرمنيأتلم،الحرالتفكيروضرورةالنقلرففروعن

.المغربمناولبنانمن؟وسوريامن،الجزائرمناوالعراقيهـن

معه-مختلفونونحنسنختالففداًننا.مصرمنيآتلمولكنه

ولوء-العربيةايثقافةحولهعلمةذتائجمناليه/وصلمااكذرؤب

السحظ-،نشم!بمااننرب!كناان-ولكظ.ومسمتقباهاتاريخها

ال!تربةنرعقله4ءرسمانعرفانبدلا-ا!"ظينلاافز،صاجماع-ة

العلميالتصورنصوغانشئنااذا-اننابل.نبنناور:هاالتي

بدفلا،ومستقبلهاتاريح،!اوعنال!ربيةالثقافةهـنصدقاوالاكئر

مراً!-لاحورىذليككلعنحمىينطه"ؤالما!ديكض"نان

تقدمناخطواتاحدىمعهجدلناسيكونانبدولا،؟لاسابةبرحثنا

الك!يران.تصورهعنالمختلفنحسنط4تصورنر-والضروريصة

الاحيرالقرننصففبئثقاقتناانتجنهاالتياًلعطيمةالعقولمن

شبت(ذانطحضارتاحجمالىاقيارر"،عظوتهاحجمء-،نمهيسا)

هوالاحهالذيانقدفياالنالرعلىوالقلأرةالنورغذاءخلالءنو،غفت

كانافىكىالفوب"الهقولكلنافيساار،ال!كصوءلمى.لاصحابها

لالول،البوارواصاب!عقمتور،العطاءمنالكثيرلعدمانرمكن

تاريخحولالفعايةنتائجهمعاصحابهااحنلافلمجردءحطور"4روف"ت

المتوسطةامقولامنوكثببر.بلهامستفحولاوالعربيةالثقافه

الدخولعلىتجرؤكللانهاؤلمالراتهاتتحجاورانتسهطعلم،،ديةواله

هو،فتحهلالضالتجربةوصحجبمالبحتعراءالىبةالمؤ؟الا)ىابمن

عفلىلنضحاكنممالمنمعاوالجحيمالعراءا)جهيفض?بمااعارؤلأ

منكانوربم!ا.(لخمرحالةاوالطفولةعالمكل!وخروجهانالاف

الكاملبالمعنى"مدرسة"الىيتحوللمانه،حمص.ينطهعظم!ةادلة

،فانلذلكالموضوعيةالاسبابعنالنظرفؤبصر.الفكرؤيلاه!رلمهة

الىتشيروالني،اثباكثرونتلامدتهبهاتميزالتيالدابكأالا!ء،باب

الىيضطروالاصتىفتحهااقيالابوابمرولوجحشيتهممقدار

الالتفافعلىقدرتهنفسلص.كونا!دوى،هواضكلمثلصاالنكوص

قىكدالذاتيةالاسبابهده،اترواوالنتكفيرال!تحريمءلحرانحول

التصدياو)العقليةالمغامرةعلىشخصيةفدرةمنللرجلكانما

لابنسإءيورثهاانبوسعهيهـنلمؤدرةوهي،إضااالاجت!إعي

الرجلانببساطةمعناهوهسذا.ثارها7"نمقدماانف-صهمحصنوا

الثقافةتطورمنكاملةمرحلةبمفردهكار(0،91-شى(29!من)

عاىمبدالرازلى()واحدرجلسوىفيهاافقهيرالا،مصرؤجمماالعربية

تبرزمرحلةانب!لاكسانثم.واحدةغطوةمناكثرف!بهساولميرافقه

انثبلءيلايضلواانلاصحابطبدلاوكان،الوجودالىاخرى



حول-هواكتشفمتلرا-الالتسأفى!ضرورةاكتشافالىيصلوا

لمحيالنطر-بب،طة-يعيمواانمنبدلا،وال!كفيرريمانتحص!دران

ديارراخ4فيف4غرورالذيلنهج1علىنمعتمد،ذالهاهومنطلقاته

قهـ"كيمالنن!كواالنقدممهيج:ليتنفسوههمخرجواانذيالعقلي

هـنلمحدرآكبرأعلىادااءتما،لمشيوخهاكبارنا.لانمهماالسل!

منالمعلوماتذقونلثي،الموضوعيةالبحتوسائلدتييحهاالمعلومات

وتعا!تها.الامةبظريحموضوعية،1معردة))آنفيوالنفد

:اكولانانصحيح)لهمنقولىلكيمناسبةه!هكانتوربما

ايمماعلىاوالتاريخعلىمطبقا،اهلتمفهفئالعلميالمنهجان(لنا

منيكنولم-يقومانيمكنلا،عيةالاجتطالوجودمج!آلاتأمنمجال

جمعمنالموضوعيةالبحتوساتلنتمكنانمبل-يقومانالمم!ت

تراكمهاادىصىنراكمت)المعلوماتمنهاتلهكمشاتوتبويب

العلميالتاريخمنهاابرز،عظمىمعركيةكشو!الى1نقدهاواعارة

والاسانيدالاسا-!يةالمقدمياتبادتبارههـابعينهاقشموداللفلسفة

الفرفةبديهياتمن!افه(.ذالهاال!لميةالفلسفةلظهورمهدتالنى

فاثرةالعظمىالعلميعةالكشو!،ان،(بأنهاالف"ومن،العلمية

علىوتترتب،ال!لميةللفلسفةجديدةاساسي!ةملامحاضادسةعلى

لعلهجماءالأجتماعمتوالمحرةتكا'ذيالمعرمحةان:اخرىبديهيسةذلك

"العربألأمةريخ/1عنالماضيالفرىميأول!باولنهـلاسممهوالأمحصاد

،4لأكصمحرلهدنتعموماوالأ!ريعيه)الاسيويةأءموباطربرفيوعن

!وصلأتمصافاكانالنا!صهالمعرمةهدهمنالتثير،لنلى1بالأصاضه

الاداريينمنمتخمصينغيرهواهاودينرجمالىاورحالسهيظر

.الماعرةادبحتوادواتادعلهيغهرافمضرنويوالعسكريين

.أدقلاسيكيهصمراجعهاميالعلميةالملسعهملاحطاتظنوبالتاتي

'لخط!عنمنزط!ةديستمجهـمعا.تولطورتاريححولالمافميالعرن

نضيفان!ناوعلينهآ.عديدهأوهامميالومومعنبعي!دةوديست

حولعلميةننظريهةالشمولىتحققلكيوصعتميدالميلاحظاته!هان

معرمةالىلأساسافياستنتالانسائيللمجتمعألتارييخيالتطور

الذرعيةبألأصولعامافيممع،وحدهاالفربيةالح!ضارةبتاريخشاملة

لعدلاومجتمعاتناحضاراتناعنالملاحفاتفتلك.العضارةلهذه

اخرحضارينطاقاليالنظريال!هملفسلمدلمحاولاتبداياتمناكثر

العوانينعلىوليسالعلميةللفلسفةالاساسيةالقوانيندلىاعتمادا

الاوربط."التاريخ"لحركةالاساسية

حسين،طهمتن!كلةهـواساسالمعلوكماتأكتمالىاعدسوكان

ونكن(.الوضعيالمنهج)العامالفكريمنهجهقصورالىبألاضا!ة

فنتمثلالموضوعيها!عثكلهاما.الذاتيةمشكلتهسوىهذه!ك!نلم

اهـصهار:جسرهاالننىالمرحلةفيه!ركتات!ذياتعامالاطارفي

مشاكلمجابهةعلىالمورونةانتقليديةالثقاكةفدرة!الث!ة؟انعدام

ذاتها،التقاويةالمجنمعمشاكلوحلمجابهةعنىولا،وطهأالهمر

هذايقابل،ايضا(المودوثةالتعليميةالموسساتفيالثقسيةوالمدام

ثقافة)الفربيةالثقافةوموضوعية"علمانية"فيمطقةثغة

بنسظننتائحمناليهلوصلتماوموضوعيةودلمانيهـة(المستعمرين

معقولاثدرانرىوبينما.الثقافيوظورناوتاري!ئاحضارتنا

ديمجتمطتناعنواووتكشفينالرحالةكاباتازاءالنقدييةاًليقظةمن

باراءالكاسزالتسليممننوعانرى،مثللاوانجلزماركسمراسلات

عنحسينصهكتاباتفيالثنقافيوموروثنامجونمهـعاننافيالمستشرقين

المعلوماتاستك!العلىالررصعدممع،وزقدهالمثفافيتاري!خنا

../معلوماتمنالمشننرقينعلىتوفرماونقدالناقصة

مقالاىااحواهـالكيالرسالةهذهكلبةؤطانئرعلماولكنني

الاحتفالحول"ملاحهطات"تكونلكيوازءا،ح!ينطهعننقدي

ابا،لهـ!كانانهاوابوهمانهبض!همة،ل.ازثانيةبذكراهالرسمي

لاوماتعاشنالرجلوئن.التعبيرفياسلوبهاجيملمااخرونوقال

صنابةيكونا!لمجرداو،4الذروشراليهتهـنسبنكيالالش!لأ

نالنافلشر،ممثيراًاءالشعراة،لهماهنايهىىلا.بهمليطريقتب

مصراًلىالتلميحوالىالعمزمياتالىالاكف،رةمناكثرمنهمننتطر

والىبالرثاء،الموتىمناكثرا،حياءوجدارةالف!اضب!وعظمةالانسان

.واذا،(قحطانبني"علىوهوانهاالفقيدالمميدبعدمنمصرحال

نياريذرزهمامواجهةعلىعملثدادريسسهيللدكأوراالاستاذكان

،بمقارنتهاعقلصبد!صيدةط!لجسدتافرارمنمنمخافليةلاني

ووواالحقهذاعليناله،فعلاال!ميلة)كبمانينزاربالصيدة

المريروالمخرقي،اللإضا،كيكع1بالو(عذلدعميدة)بمثارتهانم(الجهيل

بألواقعوكلمانهمنهموابطثصاندهم،الجميعففارنانش!فان

.اإءسيلثقالمحيا

***

تنويرفيحسينضهمساهمةعننتحدثحينات،الواضحمن

،سواءالتطبيغيالنقدديم!لالهعنصحمثلاداننا،ادهربيةالعقلية

نتحمثانئا.لهالمعاصرينلاعمالاوالددامى1والكتاباثعراءلاد!ال

المفروضداناًوسكانتادتي،الفقريالطابعذاتآءمالهعناسا-،

وجهةمنالانسانيةالعلوممبدي،لصياغهاولبكأمفاتيحانها-لها

الموضوعية-اد!روفبحكم-جا!تكدكانتوان6الهرب!ية1ا)نظر

تاريخ،فيالعربيةما-تهارولىادغربيةالعلومهذهمناهجتطبيقمجرد

السياسيوانتاريح،الدينوناريح،العئسفةحولاري،الالب

هذهفيحسينضهلاعطلىاعطىاهـيااهـجبولعلى.الماموالأجتماعي

اًلمنهعحمننورملألىاستنادههو6الحقيميةهيمتها،الاربعةالمجالات

منهاهـاجانبا-ض!عاندهاقاح،ماعيالاصالاريخي،الوضعي

،ولمسفيجديدضوءاحتاالاسلام!بلومماالاسلا"ى)11رركرا)تراث

موازينوقلب،احإماوحد!،ابعاداالراثهذاوءكنف،ونغدي

ثم،،الراتفقد)،عملإةتسمرانذل!!ه!اأفروضركان،للتقدير

تقييماعالهةبهدف،وع!لميةنتمولاثر3اهـطوراتمن"اكمد/قد"

تراثىفما،مناسبانراهما"اخت!يار"بهدفلا،الامةتراثمجموع

نريدموسمزبائنالمعرضفينحمنوىنما"ثب!ء.لل"معرضالامة

يا)بترائهاالامةعلاقةصياغةاعادةوبهدف(بضاعةاوكسوةمنه

مفاركتهثم،ومعرفتهلتراثباالوعياسسعلى(الماضيؤياتهابئا

هوكان،ئيالنهاالهـم!ان،اخروبمعنى.لمحوووالجديدواالظلض

مصطلحاتتورعلىاعته،دا،العربية،،الانسانيةالعلوم"وضع

العربي،العقليتمكنحتى،التراليةصورهاؤطانعاومهذهومناهح

عونمااقربصورةعاىالحصولمنالعلومهذهونطويرباستيعاب

المختلفة.جوانبهمنالاجتماعز4ووا!نهوتاريخهحضارلهعنللحقيقة

حسينطهرسالةبعد،معينيوعمنعهلههـناكيكونان،المفروضكان

ع!نكتابهبعدثم،خلدهـنابنعنرسالتهبعدثم،العلاءابيعن

"مصادفات"مجردوالكنابارسالتاناتظلالااجلمن،الجاهليالثتعر

اءجابفبلة،احياناوالاشننهـار،احياناالتعظيمتستدعي،عابرة

.اهمالفي/فديمحائطبخانبالىجميعابعدهاتسننقرسخطركلةاو

غيرتستطيع،،جديد(،نفدي"عملهنأكيكوناناثغروضكان

من،حقادلميينكانوااص!،نجهاانتوتنجزهان4العلميىالفلسفة

التاريخوعلوم،العربيةألفلسفةاتاريخوتقييماكتثتا!اعادةاصل

اجلمن(ونطورهاصوله)العربيالادبولاريخ،العربيةوالاجتماع

السياس!التكتيكيللعملاهميته!اتقللا،اساسيةؤضاياعدةحسم

يافيالعظمىالاستراتيجيةالثقاهـ"للقضايااهميتهاعننفسه

من،والموقفالعربئوللعالملمصرالحضماريالانتصءقضايا:مجتمع

وتطوراصولوخقيقة،العربيةالحضارةعن"اًلفربي)ءالتصور

وتطورها--التكويناتهذهتآئرومدى،العربيةالاجتماعيةالتكوتات

والاطهـوارا)وافهـدةالثقإنرةوبالموثراتارخاصنثقافيابموروئهط

القسريالانقناحمعتخوضهاانبدلاكانالتيالجديدةالاجتماعية

،كانباختصار.الغازيةالبورجوازيةالغربحضرةعلىالابارياو

الواقعاسةصااساسصافوجدانوالمجتمعالانسانلعلومبدلا

كمانالذيالنقصسدبعد6نغسهللواقعالمطوعةالعلميةبااناهبم

التبنهيالى،ا،علوماتنقصمن،فيهتقعانحسينطهلاكلهالبدلا

اغ!الىثمومن،المتنشرفينولمعلو+اتنظرلوجهاتلنقديافير

حلفيللمساهمةوالعريالمصريالبورجوازيالفكرامامالباب

اتجاهمنكأتيانالمفترضكانالتيلل!ساه!م!ةانتظارا،اثكلة

/العلمية.مكتمل،الاقلعلياو،حقاعلميفري

***
الحديثلاغراءاستسلمتانبعداو،هذابعداعتقدلست



احنغالاشافيعنهاوهقاعماالحديثععاناةعنبدلا،ص-نطهعن

الحديتدلكععاناةعلىقادنىساكوناننياتهدلست،الرسهقي

مصتاعدادس*يبينكما-ايديكمدي.اكتبهلكيالابمأتع،لذيا

ادادأوابريرلمارسشهريفي،11،هـيةوالكاتباثقإدةواالإل

ماالامرمياناعتقدلالاذنبا،شو(دااستدعهـيكمررت.(وبهـان

ليست،العربيةوالثقالمحة،صينطه6فالقضية.الم!،كمةيستدكلي

.،الانوضوحااكثرهووكما،تعردونكما((مكرية))مسالة

القاهرة

---حع!ص!-ك!-

حورانيةسعيدمنسوريارسالة

..والسينو،والمسرحاهنواوالفكلالابعنر-،لضافيأاينمن

استمراذاالننالصعبةالم!جميةالكلماتمنالقاتمه!فهاخرالى

كسنخاجالى،التكلالصالوخميهذاعلىالانخفاضدك!البياننخطها

البهـيعسوقدخلتانبعد،اتارووعندلتقيبصنرةحفرياتبعثة

،اوبج!لهااو،بتشجيعهأاوالدولةاجهزةبعضسمعت!والثراء

ارخيص.االمزادعلىالمباشرالأشرافاو،لعاعيها

لصمود،سورياا..العالمأن!ظارمحطاصبحالذيالبلدسوريا

خانقةازمة03جميعاالثقافةمجالاتديافيمةءنتعاني،الاملسوريا

السياسيضالنهدمع،ألمعجبويا،عكساتتناسبوعفنهلةوعميقة

ن،ءهناكل!ىحتىالاجتماع!ثوالقوميالوعيونزايداديوار"فتصا

تعرؤلأ!س!يرة،وان،الوراءالىالعربةتشدانتحاولؤيى،الداخل

بلدهالمرءلانفروهناك!ناالمشرقةالنواؤذبعضثرلولا،قصدعن

.اءرةالمهالءربيةالثقافةكلتراريخالادواراخطرمندورالعبالذي

..ال!اضمرعوبكاء،نصوا،بيالماضعلىبكاءهذاايس..لا

:للامعقول.بئحجياتاشبهوالفنيوالادبيالفكرياترديااصبحولمقد

فياامنتتفاقم،عمليا،و!ءا.تراجعانيجب،ظريا،الامية"

-فلجهوثذااليونسكوجانزةمنحفاااترغماسواءاعلىوالريف

الفربيةالثقاكىكألفا!،تببعضيتمضمضلنظرياوا،فكر.لميمالننهنشر

اويخرج،المذهبةا-ضانهرائحمةالاالوكنيةالصهعةمنيعطيها!!لا

جاهلوهوالتراثاولقوميةباسمثاعلةارهابيةبمقولاتهلينا

طرحالدو،مخاضبعدلدوذااا!ا،بكإهمامتا"روبكليههسا

والنبسوم،كالم!صيحاله،املتنيرولدتالتيالحيويةكالنظريةمضحكا

البما!.قييفي"8الننصا)خطريةوودهوحماوات،وتدفهث!او/رعا!،بهاا!ف

والتي(ايهاال!حتاجاخرىعوالماتنجومدييكون!د)الكوسمولمية

هيجىلياتطوباوتجاونرتان!مقرطهاوبعضمؤلفهاعنهاقال

تقتحمانحاولت(ا!ورشلهاالزعنائبت)التى،ماركىوخزعبلات

والاذاعةالصحامة،وجنتالسوريةالطريقةعلىانقللىبمحاولةالفكر

بعدانتظارهطالالذيالس!ع!يدالنبالنزفقواهاكاعلوالتلفزيون

نابييدانظبرقياتتديعانسوىعليهايبئولم،طويلعقم

واذاعيصحغيمؤتهرفيالمذهوريناهـاكينآلعل!اءمنكثيراجمعت

ءم!رحي!ةا-سعتانهـا..بتواضعقلأههساهرافوقهميقفالمؤلفكان

(لهابيع،بعدا،هزلةواشهت،عصريةميسلوردرامابلكاهـبكلالورية

بعدالاوكسجينمنءضفيولواحياةاعويقومم!لنانهاثبت!ام!

بالفحم.رئتاهامصلأتان

من؟يرافبمن

أول،ملتوقيعتشاجمكةدهاليزفيوقعنالرقابةاالىانتقلنافاذا

الاسطورية.كافكاكث!اليزاخ!رولالها

كصاالرقابةمفهومحددالاسدحافظللرئيسبليغةكلمةفي

باءهزعاقابت!اورالضميررقابةسوىالعكرعلىرقابةلا:قال.يراهما

هذالت!عرع،!سعهافيماتفعل،وعهودع!ودمنافنخلفهالباليه

/الاضالامامكالسمدودقف،نفسهالضميرولتراقبمحتواهمنالصل
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تههرانها،بلوالمسرحوالنشرالاءللاممجا،تمختلفؤكيبالجماهير

،اكروروالمعاد،البليدالغثالاجمهورناالىيصللالكيبداب

هيمنتهاعليتؤثر!د("تمفرقه)ايةمنجيدالهصفىوالفكر

احياناالمريبةآهاالتزامااوت!،صدافاوارتبا!اتهياتزعجاو،و-حكمها

القطاعمواؤعويوطيدالاشتراكيةثلتقدمورريمرذالمعادي!ةالقوىمع

الموثة.فيالتقدميالوضيوللفكرالعام

من،رنيسكمنيرافبته!!احيانا.لا.وانواعاشكالالرقابةومصفاة

العاموالمديريرامبوالمدير،رواقبرئيسكورنشى6يراؤباكباثر

البمويكدجاجةويصبحالاألنو،تيةمرحلنهالىالعمليصلفلايرافب

مكسوسين.وجنهـيينعظاما

ناتستطييم،مفهـومةالحولةاقبلمنالمعينة،الرسميةوانرقابة

ولكهـن،نظركووجهةهكركعنتدافعواننظقنتىوانمعم،تتعامل

اليالاخطبوطيةآذره!ته!الأتمدالتي،الخفيةالرمابة،الاخرىالر!ابة

ماتعولىبمعدلات،اتناميبلدنافيبررقراقيتهاتتنامى،مكاىكل

موقعها،بحكمنغسهامنأمتاقالقد..القوميالدخلن!وعنيغاع

تتع!،المعلنةالرهابةعنخارجةرقابة،النولةكالوفيفيالوفي

حولملتفة،ألدولةسياسهضدوغالبا،الدولةسياس!ةباسم

لولةوكأنهاهواهاءلمى"ومجتهدة))مفسرة،التقدم!يهالانجازات

دولة.داخل

يعالعالذيوالادبيوالمسرحيوالفسيالفكريالنتاجداينوالا

المواضيعبعضاختفتتطلعاتها؟وكيفويعكسللجماهيرالحقيقيةالش!اكل

الحيلاوباسموقوميتهاالمعركةوطنيةباس3رهائياالننناجهذامن

يقدمانالظروفهدهمثلفييستطيعوماذا؟المرحلةخطورةوباسم

الاسثلةالافيطرحالذيالمتفميآلج!يلهذاافىالفناناوالكاتب

الجنسروالقلمواضيعكالجربانتشرتعليها؟وكيفجوابايرىاندون

والرمهزاللامهقولوقصص،لجنسيةواالنهسيةوالقدوالسرقة

منالووبالابهايقصدلاالتيالتاريخيةالمسلسلاتهذهئم،ا!جاني

بروزتم6العصرعلىاسقاطدونايالرومانتيكيةالى،والعودةالوافع

الاذاعةبراعجبعضالىنسنهععندما،ن!نناحتىالدينيةالبرامح

ذصبوتلفزيودنااذاعتناتضعوااذا؟للدقياويشتكيةالىانتقلناؤد

التجاريالربحبقصدوللسعوديةللخليجبس!اعبراعجانت(جعينيهما

الرقيبثوراصيراواين؟للمواطنينالاسال!يةالمطالب!ملاقؤ

ذلك!فمي19سري

،سيرىتلةؤيوننابرامجيرىاواذاعتناالىبض!ءمنانوالواقم

سوريةهابطمةروسلسلاترولمن،برامجهااكثرعلىالخغكطا)هـقيبرصمات

الى6الاسا-يةاثشه،كلعن3ونمبعد،ايت!صكد*لمستل!!ضمبيش،31ي-ريبذ

اكاناداشهالى،نفسهاموندخنوتتجاوزهاعويالةمصريةافلام

..المواطنوقت؟كلطويلة

الدولةهليهاتشرفالتكاالبرامجالاداهةمناستتشتاذااما

الاغانيوالمسلس!اىاتهـتمعوانتال!ن،فبامكافكمباشرةوالمؤسسات

الشنغريوجمل،عروةورمح،عننرةبس!يفتشرينفيحاربنساافنا

قوميسةعلىدلي!لأذلكوكفى؟البترولمعدمهاؤناتسلاًلم..

المعوكه.

!ارويونالرفهـباءهمهؤلاءنعم

منغسنوات،كتابايفنحوالمالذينالفارينالاداري!ينمنجيش

كالسرطانوينضخميتضخم،وتخلفااميةالاياممعيزدالونوالذبن

..مسيرتهايشوهو،سياسشهاويعرقل،اثولةاإمواردليمتصالخبيث

بعقودكبيرةومر-بات،عتوسطةشهادةا!انا)،متواضعةمؤهلات

ثولةاحيانا!دكوراةمعالبيتبلخ)اوزراءامجلسصلاحيةعنخارجة

،وتقود،قوجه،شيءكلفيان!فهاتدس،مكانفيكلكالنملت!نغل

كاناذاالمطافنهايةهم!العرمرمالجيشهذاير!فعلوماذا،وتعغرب

دونجيشمنياله؟الثلاثينين!جاوزونلالم!وريافييرنتجونالذين

ال!ولةوجههيلهنعاًالحسعاسهالامكنةفيهذهوجهـلواوكيف!عسكر



:الشهوراليابر(ننا،ثللنتذكر؟والفنيوالادرإ-طوالعلميالثقافي

.المطاهرةفيادةفينفسهيجداكنمريتلوىالذي

؟2اثسر!ذا

هسغهان":الممريالمسرحافيمةعلىمعلعاالخوليلطفييقول

مصر".قاريخفيالممال!يكيذكركماالمسرحتاريخفيستذكرالمرحلة

والذيوتةاليدهاتهمنجزأل"فديمم!رحعلىا!قولهداصيم!!ا؟ا

نعمانا-ديعلىالهخسيناتمنتصف!ذااكبيعرانردهارهشيذا

وجيبالشرفاويو*لالأردشولسعدوههـبةا)!ين*وس!عاشهور

فماذاوغيرهـموغييرهملرجيدوالفرلوهـإنوهيخافيلمطماوعوكرمسولى

رءاب!ةبفضلولحميهعلىوقفأنأماالذيالقىمسرحناعقيق!

الاعمالبعضنواضصهعاىزكمالذي،القوميبر،لمسرحالمتمثلمةالدولة

الا-هازءيه.نيحاولجاريقةالخاصيالمسرح!إ4انفضحصي،الباهوة

ىعضاسنمئثار،الرقابةغتاء،الاداريين-يثر:افيس،ةنفس

بؤس،القراءةلجانضعف،التخطيطانعدام.بالمواسمالمخرجين

المسهنوىانردار،اجمديدةاالوصوهوجهؤ!الوفوف،لممثهـالنلأةمستوى

وروريا.فيمممرحيمعهدوجودعدمواء!يرا،النظري

مرسوموصدر،القوميالمس!رحتدعمانحقآالدولةحاولتلقد

ولكن،وا)فنيونوالمخرحون41معثلونومنهمالفنانينبانص،إ،صء*ري

ا؟طتوالمء-هـان1(8!ضاونبدأ.ةالا-وانص-والالفييراييحدثلم

لهجت،و!ضيةرلسالةلارزقموردوىنهاضغالىمشالبلهميئظرونالى

الممثلين،علىالمخرج-لمط!ةاضه،ف!بمادوفىاهالمالنجوم-ياسة

،الايقاعانعداممن:مسرحيهكلكل"اقوىامراكز"اننشاهدويمكنك

وم!"ولة،الاداءولنهفاوت،اتوازنوخلخلة،الواحراالصوتوغلبة

فىههى-اخرالى،الميزانسينهم!والأرتجال،الاخريئعلىاننفوق!

.جادمسرحيعملايتدمرالتيالخطيرةالنوا!ر

انتاف!ثرساابرقىز!االتيالخ!اصالقطاع!وض!الاننفصلولن

والرزصالئنلءاعضمادواالتهـري!دلىلقوموالني6منهابعضا!الماضية

بهاراتوكل،للت!فيسالمجانيالسمياسيوالنقد،الجنسيةاوالنكت

:بالمال،الاجؤةبعضمنكبيراتشجيماتلقىألتيوا،الرخيصةالتهجارة

مسح4اببعف"يحلممما،وفرضهاالباطا!تو!راء،المسارحوتامين

ءمنالشعبتؤيب:واحدةسياسةمنينبعكلهؤهذا..القومي

ينتصلماهـلو!ل،عنهتنفسالتطبالجفىئياتاواًسننلابه،واةعه

ساعتو!د،النافسةعنالعاجزبمظهرواًظهاوه،انعامبالقطاع

عنكللوبعدها،الموضوءاتاختيارميحغرههاديادظوميالمسرحخط!ة

رعضالمتفرجؤيهيجداتذيالتجاريالم!سرحدور"ناءيفي،لقلقما

ثور!ة،موضسةالاناصهبحالذيالمخابرلأتشتممن(،خل!قهيفش"ما

ادارةوسءوفسادرشوةمنالمامالقطاعموظ!بعضنوافصوتعداد

فييدوررالذيأالحقي!الصراعاطااتعرضلونلأ،يلوبر8وسرفة

وبي-ن،الاخرىاتقدعيةاوآلنحزاتالعامالقطاعترسيحبي!نالنلد

ثروات!اتزدادوالتط،باتتجارا(رتبطةالصاءلمةالطبقةمناعدائه

ماتستطيعكلوفعلاهـلمطةبشطراتتتمسحوالتي،خياليةبصورة

الداخل.منلافراكها

مسرحيةخطةبوضعالاالحالةمعالجةمكنلاافراىوس

مولبنمنالمرحبشؤوناًلمض-شكلفيهافننرك،لل!رلةعامة

اخطةاضمنمستقلهـه"مسرحهيةبيوت"وخلق،وممثلفيوخرجين

تحترئاسةومسرحهاومبيزانيتهاوممثلوهأهـيبوكأتوارهـ،لهاالعامة

سةاورز،رالفاءجانبالى،منتخ!بةلرضةتعاوفهمشمكن!ج

هواهـرزيالمسرحيالمههدبناءة!اعوالاس،الجاهلةالبيروقراطيمة

وليسوا!صرا،ألهلم!يلمسرتأامراضء-نببجيللخلقالامل

والذينحديثاوفدواالذينالجدد!لمخرجينالمجالافساحاخرا

اخراجمسرح!ية3احدهواسننطاعاتفقواذا،4فييعملونمكانايجدونلا

بحجةالعراهلو-ل!هفينوضعالم!رسالمسرحمعاوالجاممةمع

في4سرجاعندعيدةثاطاتضطالدائمالقوميالسرحقاعةانشفال

.الاحيانبعض

الهسيثلمما؟ثش

...أتعسالأمرأيبمو،بهملاييريةالفنوناحر6السينماوفى

القطاعيمكلهاونصفصالاتاربععداما-االقطرفيالسينماصا!ى

،..والاجتبيةوالعربيةالسوريةالتجاريةالافلامعلىحكر-العام

احرافهاقبلبألكي!سروتفىتباعالننىمنكلياتهلكةالمسهالافلام

اهـيخماتنكمشبينما،تصد-"الاواىالدرجةصالاتفيتعرض

عروضالن!اديوفط،المحا!اتؤيوملحقاتهاالكنديصالةفيالن!يمفة

نءالاننتحثولن،محدو!جم!روعلى،ثللىناءكل6كلاهـءه

عليمتوىالاتناجالجادفيالام!المصكانتالتيا!سينمامؤ-سة

برنامجهاتنشرلمفهي..الاننحاسبهالن..يومذاتالعربيالوطن

المعاملترجيرهاعنكثيركلامق!يلوفد.الحديدةبادارتهاالعامه!ذا

علىالانحتىحجرهافيكثيركلاموقمل،الخاصللقطاعنهآالتابعة

ء:-عفىليمساه!ت8ياوعن"التقهـميالسيد"و"اليازرلي"فيلمي

تم"آكلمنلنننتقمكآنما"سوريةقريةفيايو"-كأاال!ياة"هـيلم

يكعونالاونرجو6هذاصحفان،السمابقالعهدف!منعزاتمن

صعلؤيعملائهتوظيفاستطاعقدلخاصاالقطاعيكون،صحيخا

.آلمؤامرةأابه،دل!تتمالحساسةالاجؤة

مصمب!الئةاشيمالالات

ضبمثلاهدةمنالا-ودالفراغف!هذاليهـبتهجالمرءانالوافي

لناؤدمتفقد.وتفأنونجثباتبصمتتعملالىجم!ا!ضيئةالاشارا!ت

لطفيلطفييرأسهاالشا!وريالعربيالننلفزيونفيالسينم!ادائرة

جانبالى،خاصبشكلاقضيطرةواالجولانعنافصرةاالاورمبعض

بمبماسهرةفي(لموالماءا!ئار،)لامرلزكرب!مةعنقصيرف!يلم

م!لمدهاصواخراجسيناردس"74القنيصة)ةهيالاؤلامو.الكندي

حقيهيثمواخراجسيناربو(،لماو1الن،رو"بياسرزحازمويصوير

عبدالعزيزسيناريو"القنيطرةمنتحيةو،)،بيالحةحازموتصوبر

السينما(مؤسسةمخرجيمن)يوسفوديمواخراجيوسفووديععاون

سيهـناريوواخراج((خا(صةمهسه"وفيلمسكحلمحيالدينوتصوير

فصةمنصفحات"وفيلم.سكحلمحيالدينوتصوروحقطهيثم

جميع).بياعةتزموتصويرعقادبشارواخراجسيناريو("الجولان

وفيلحم(السوفيتيالاتحادمنحديثاقخرجواالسابق!ينالمخر-ين

منمتخرج)البنامبنواخراجستاريو"الحضارة!طدروسى"

بياعة.حازمولصوير"ؤرنسا

صورت:المخلصة،الا!مالهذهعنجدا!يعةملاضاتوهده

مؤلسستبمساعدةوطبعتوحمضت،الضثيلةالتلفزيونب!امكانيات

لشعرية،ورؤقيملصمحمدموهبةثوراالان!اروتسرعي.السينم!ا

فيالتكنيكمستوىمعمقطوعةزهوةرمةفيالتحفظلأتبعضمعف!لممه

خاصة"م!مة"ورلمهؤيحقيهيثمتآلقوكذلك،مقبولىمناكثر

فىمناظرالت!يلبعضلولااككلريواد-دواننكنيكالمهـتنلالحيثمن

ثنثمف!خاعيبشكلو!وقد،المفهومةالامورلبعضمراعاةالتصريبات

جبر،سميرالمصورالضق!مااتيالحقيقميةاالشعئجبلمصكةمناظر

بعدالتقطتالتيبالمناظرالحقيقيةالموكةمنجزءاصورالذيالوب

توجههصيتمنمتقنةلراسةمعروساالبنيام!ينفيلموكان.الممركة

هـ!ارر!موي!كهاتثكيليةحلولهحي!ثومنالعالى51اماللمرأي

الوثاثقية.الصوراستخدام

السيئريوهذاهياالاساسيةضعفهفنقطةيوسضوديعفيما"ا

الفكرةبو!ستوىوليسالظلثميلبداالذيالنصفيوخاصةالمهلهل

منهاينقذهلمبالفسةاساءةاليهاساءمماي!حهاا!تياال!ه!

بعضالاحيان.فيحكيمااستخداماالكاميرااستخدامالمخرجمح،ولة

لارشيفوثائقيكف!يلسمبالأساسعورالذيعقادبشارميعام!ويبقى

ف!يالصوردنههت.ثموحساسةغنيةاللقطاتوكانتالننليفزيون

!الات!ال!رصاوصفيالظاهرةالمسرعةرغم!ولسيناريو

مقعرتهما،خاصةبعورةبياعةوحاذمالمصوراناثبتوقد

.المطروحلل!وضوعامامكلاظويعمنوتمكنهماالننكنيكي!ة

مجلاتفىالمضيئهالاشاراتبعضنحللالقادمالعدوفي

ثعش!ق.الثقافةمجالاتمناخرى


