
!شلحرلمييصعا!الوا!يتا!يسالفسؤحااطانثدثاا

امءم!ا!أعكاءيم

:اقامرة!سالة

مصلا...بة9كلو

القوميلفهـرنايدصانتصار

اجديدةواجباتيؤض

اسيرايظلأن.مصرفيالفكرعلىكتبكأنما..

لمعنالبدبهياتالبحثاسئلةتصنعهاالتيالمفرغةللدائرذ

وتحويك،المسلماتمنانهالتاربخاثبتماحلرحواعلدة

-يكونماواحيانا-يكونوقد.معضلةالىجديدورن

يمليهالذيالواجبهوالبدبهياتفيالتفكيراعادذ

،انسانولأىللمفكر-الحيالخميرويستوجبهالعقل

لعمليةوجهانا!نوكلاهما-العلماًوالفكركاناذا

حقلئق""طرحاقد-الانسانيينوالعملللذهنواحدة

ولكن،.والمراجعةالجديدالتفكيرتتوجبجديدر

التخصحىمجالفيحتى.مصرفيالفكرعلىكتبءعنما

التأمليالمنهجلتقلباتحاضايظلان،السياسي

الثديدبولعها،الفرديةالتماملنزواتمجردحتىاو-

دلالةأيعادةلهايكونلاالتيالمقولاتمنأبنيةبتريهب

خيالاتمنعليهتدلماعلىالا،الواقعيةالحقيقةفي

عالموفي).الطمليةالنزوةأوالبناءحساحبذهنفي

الحقيقةتكون6والاجتماعيالتارلخيوالفكرالسياسة

،للشعوبوالحضاريالاجتماعىالتاريخهيأواقيعيةا

وامانيةيةالبضالجغرافياووقالع،مستقبلهاو

.(للثقافاتالحيوالنسيج،والاقتصادبة

-النزواتوحتى-الابنيةتلكلمثلالممكنمنكان

عقولتجاربلتحولنتاجاتكونأن.الماضيفيالتاملية

الفلسفة""بأنهاعرفت.وشاملةعامةرؤىالىجبارة

الانساني.الفكرتطورمنوخصيبةكبيرةمرحلةفي

عظيمةتجربةكلمع-ضوريةهذدـالرؤىوكانت

"الفكر"لتقدم-الشاملةبالرؤبةمحملبناءالىتحولت

مناهجتقدممع،"العلعيالمبحث"مس!توىالى

وتراكمجمعووسائل.الحقيقةعنالبحثواساليب

(المعلومات)ئقالحقلتبويبمناهجوتقدم،الحقائق

ومنذ.منهاالنتائجواستخلاصوتحليلهاومقارنتها

عن-الانسانيالفكرتاريخفي-التقدمذلكاسفر

بالعلمالمتشبهةاًو،والعلمية،ضوعيةالوالمنلهج

ابنيةاشكالفيالتجليعناًلرؤىتلكامثالكفت-

المنفلسفينمناكثعيرونظلوان،متكاملة"فلسفية)ء

اًلميتافيزيقاعوالمفي،جديدة"رؤى"عنبكفون

السياسةعوالمفيولشى،النقسأوالجصالأو

ذلكالمغكرونعنكف.المجتمعحركةوقوالينوالتاردخ

احملدبحاولك!خمانواحاولوءلوانهمعرفوالآنهم

.عنكبوتبنسيجالنار

خممبةساميمقلم

الجزئيةشبيهاتهااو-الرؤىتلكنفسوتحولت

والتفلسف.الغكرلغةسنبدلاالفنلغةالى-الجديدة

،خصوص،للفكرواصبح،أخرىلغةللفلسفةأضبحلقد

خصوصا؟السياسةوعلوم،عموماالانسانياتمجالفي

والحرصبالموضوعيةتميزا،أخرىولغةمختلفمنهج

جمعمجالفيالعلممنجزاتمنالاستفادةعلى

فكريةأبنية"الىلاالتوصللمحاولة،الخ..ئقالحقل

الىوانما"عامةمجردةفرضياتمنسنطلقةثاملة

اًلافمنالمكونةالحقيقةلتفاصيلالعامللمعنىانعكاس

يا...وال!ثقافةوالجغراياوالاقتصادالتاريخدقائق

المجتمع""نشيجمنهايتكونالتيالدقائقالاف

الدائبةحركتهوفيثتنوعهوفيوحدتهفيالانساني

الخلاقة.

الهيعرفاصبح.الفكر"هذا\)لان،وذلك

الحلهوهمهيكنلمما،قيمةأيةلهتكونلاقد

،للحيلة،الوهميةلا"الفعلية"للمشكلاتالعملي

قضابافي"يفكر"هوطالمالالغكر"مجتمع"ولحياة

خاصة(فرديةمسألةفيوليه!السياسيةالمجتمعهذا

اقتراحثم-الصحيحالطربقهوهدفهبكنلموما

اًلىمستندا،الواقعلقضليا-الناجحالتصديأسلوب

حقلئق،من"الخ..وحللهوبوبهجمعه\)انسبقما

."معلومات)هـتأي
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أفرذهاالتيمنالمسلماتمسلمةبديهية.وهذه

الحديث.ا،ن!مانيالفكرتاربختطور

فعبدوا،كثيرونحاوللقد:اخرىبديهيةوهناك

،والنزواتالاهواءمن)متنوعةضغوطوتحتمختلفة

مجردمناًو،الحماقةمنأوالنغاقمناوالجهلمناو

مناسانيدعلى،وهميةلمقولاتيعثرواان(الادعاء

منكمياتيحولوااناو،متناثرةحقيقيةتفلصيل

الحقائقثمشتوىاًلى،والخراًفات"الاوهام"

سياقفيتركيبهاطريقعن"العلمية"والنظريات

،مبتكرةاومعروفةبمصطلحاتمرصعة؟علميةلغة"

(،العلميون"وقعماوكثيرا)ومخادعخلابوترتيب

بسبب،انفسهمفخدعوا،اًلخطأهذافيانفسهم

يريدونالذيللواقعالحيبالنسيجالارتباطنسيانهم

والنظائر4اًلاشبلهمعبالتعلملواكتفائهم،معهالتعامل

الحقيقيةالمعرفةعنتغني،الاشباهمقارتةانحاسبين

حضارةتاريخمنيستخلصمااناو،شنبيهبكل

كأنما،الحضلراتكلعلىبالصورةيسريواحدة

الطبيعةبظواهرشبيهة،العظمىالتاريخ"تضلريسلأ

.(!البسيطة

حدثمانشيانبميزتينبائمليتميزونوهؤلاء

الساحرشيمونمضذ،مشابهةلمحاولاتضنىالملفي

الى،النبوةمدعيالكذابمسيلمةالى،المشيحمنافس

ثممحاولة،الملغقينومغكريهااننازيةالحركة"فلاشفةلا

متلائمة"حديثةدالغةباشتخداًم،العصر"مواكبةلا

اجتزاءمع،اهلهايخاطبونالتياللحظةمزاجمع

الىتشيرباقوالومزجهاالصحيحةالمتناثرةالمعلومات

معالمطلوبةالنتيجةلاستخلاص،وهمية(،حقائق)1

الحقيقة""تؤيدالتيالصنحيحةللوقائعكاملتجاهل

محلها.داالوهم"واحلال،طمسهاالمطلوب

في(خصوصاالسياسيوالفكر)الفكرولأن

ضغوهـ،يواجهيزالوما،طويلاواجهقد،مصر

مناشلحةالصريةالعقليةحرمانافىالنزوعمنالنوعين

وانت!مائها،التاريخيةبحقيقتهلالموضؤعيةمعرفتها

محلولةولان،"الغعلية"القوميةوهويتها،الحضاري

مجردلشظ،الاسلحةهذةمنالمصريةالعقليةحرمان

الىتهدف،سياشيةدعوةهووانما،(تأملي"حواد

معلركعنمصرفيهتبتعدمعينسياسيوضعاقلمة

مغزىيتضح،السببينلهذين.:العربيةامتهاوقضايا

"الشبقياتحوار،مصرعروبة":الكتابهذا

اهميته.وتتضح

عنوانوتحت،القاهرهفيصدرالكتاباًنورغم

وفي.اًساسالمصرانقوميبالاثتماءالاهتمامالىيشير

يقينيففي،الاولىبالدرجةمصرفيالقلرىالىتوجه

الاثنيناًقطارنامنعربيمواطنكليهمامتابهذاان

!4...

كلوتحليلتجميعفسورد"صاسعلىتوالعثرين

"مولوعة"منلوعوانشاء،العربيانعوخيا!فكرآدرر.ت

فيطرح)بنائهفيساهمتالتيالفكرهذالاعمالشاملة

.(القوميةلقضناياناالمختلفةالحقائقودراسة

لاصولشمولهمع.النوعهذامنعملاانيقينيوفي

القوميةالنظريةمعالمتضاربة"الاعمال"وخلاصات

الاوليةالاعمالهنضرورياعملايعد،المختلفةبتجلياتها

العربيةتللامسةالقوميالوجوداطارمعالملتوضيح

واتجاهاتهوملامحهالوجودلهذاالدافعةوالالسسالمميزة

تأثيروتبادل.التناقضاتطبيعةمنالناشئة،الخاصة

ذاتهالوجودهذابرزالتي(ومواقعها)التناقضاتتلك

مشيطرةتعن!سيةقومياتمعالتناقض)خلالهامن

مصالصمعالتناقض.الغربيةالامبربالياتمعالتناقصل

التناقض،محليةوقبليةاقطاعيةوفئاتوسطىطبقات

التناقض.والالمحليميةالمحليةالشوفينيةالتصوراتمع

ضالتناق.المدرسيبتللماركسيينالجامدةالتصوراتمع

النستالمتعددةوالشركاتالجديدالاستعماركمع

الامبريالياثاداة(الصهيونيةلاسرائيلمعالتناقض

الد-لاستراتيجياتمعالتناقض.وحليفتهاالغربية

نجبرقوىلحالحتقسيماتمنتفرضهوماالعظمى

الاجتماعيةا)السياسيةالقوىمعالتناقضتقومية

:الثور!تبينالتلازمحقيقةابصسارعنالعاجزة

التاريجةالقوىلينواترابطوالاجتماعيةالقومية

معا،اهدفبناخقيق!محسلحتتهامروالتي)درةالقل

عملاانثم.(بالخثرورةدفعاتوعلى.بالتتابعأولويا

يعد(العربيالقوميالفكرموسوعة)النوعهذامن

القوميةالفشىدمللدفعاللازمةالالسظمنواحدا

الوعي!توصيحومنالوعيمرنبمزيد)الامامالىذاتها

.الوحدةوالى

،،،

السياسيهالدراساتمركك"عنالكتابمدر

واشى!ف؟مصرفيالاهرامبهؤسسة"والاستراتيجية

كتبماكليضملكي،ابراهيمالدينسعدالدكورعليه

:الاخرىالعربيةالاقطاربعضوف!.أساسامصرفي

الاستاذاطلقهاالتى"ممرحياد!االىالدعوةحول

التى،لمصرالقوميالانتماءمشألةوحول،الحكيمفيقتو

لدعوةالمناقشةغمارفيعوضرلويسالدكتوراثارها

وثائق""ادبالاضافة،الكتابويضم.،(مصرحياد"

كتبهالذيالتقديمبعد)تحليبيةدراسات،المناثتين

الكتابمنستةبأقلام(ابراصيمالدينسعدالدكتور

فيالمشتركيئالكتاباتجاهاتلتحليل،المصريين

وتحديد،استخدموهاالتيالمعرفيةوالمواد،المناقشتين

واوالرد،المناقشتينفياثيرتالتيالقضايامعللم

أبداهاالتيالنظرووجهلتيلاراءصتكثيرعلىالتعليق

فيهما.الكتاب



الحكيمتوفيق:الاصاتذةالحوارفياثترك

واحمدعوضلويسوالدكتورفوزيحسيهنوالدكتور

ادريسويوسفرافتوحيدوالدكتورالدينبهلء

والدكتورحمروشوإحمدالشاطىءبنتوالدكاخورذ

حسينوالدكتورالنقاشورجاءعلياسماعيلمحمد

والدكتورصالحعل!ابراهيموامدكتورالنجارفوزي

؟حمدومحمدكأاميلادادكتوروارمضاناًلعظيمعبد

السيرالاساتذة.التحليليةالدرايساتوكب.فرغلي

عزيزوخيريأحمديوسف؟حمدوالدكتورياشن

.المعداويوهانيعودةوجهاداحمدمحمدالمعاصيوعبد

الاولىالتجربةيمثل.الكتابانهوالمهمولش

ةالحوارهذامثل"وثائق"لتجميعالعربيالعالمفي

موضوعيةمناهجمنظوراتمنودراستهاوتبويبها

لاف7اا-يقينيفعئ.للبحثمختلفةشكليةو(ساليب

11مكتباتاءمنازنهمفيالآنيملثونخالعربالمثقفبظمن

القوميالفكراعمالمن-للتكاملتسعىاو-كاطملة

انالمتاتالطبيعيومنةالاخيرةالخمسينامالاعهخلال

.ونف.واكتبوااوخاذهانهمفييملكونطهؤلاءمن

القوميتالفكراعمالمنمعينةساحاتلرصدمحاولات

القومية.حقيقتنامعالمتضاربالغكراعمالعلىللرد؟و

هـظمجموعةمنتنبعالكتاباهميةولكن

العواهل.

المناقثسة.فيها7ديرتالتيهـم!ة

11"التكتيكحولالاختلاففيهاوصلالتئاللحظة

مندرجةالى،القوميةالقضيةمواجهةفيالعربي

تبدوتالداخليةالعربيةالتنلقضاتجعلت،الحدق

فيالرئيسيةالتناقضاتمنوتجذراعدائيةاكثركأنها

فطرحت..اعدائهاوبينالعربيةالامةبينالمرحلةهذه

"العزل1)عنأفكلر،والواقفالرؤىفوضىوسط

التخلي""و"الحياد"وعن،ناحيةمن"طعةالمقل"إو

والمقاطعةالعزلافكلرظلتوبينما.اخرىناحيةمن

حتىاووالشعاراتالسياسيةالتحليلاتاطارفي

وأ"المختزنة\االمواقفحيزفي(الاكثرعلى)

لاسباب-والتخليالحيادافكارحاولت،الاحتياطية

تجدأن-كثيرةذاتيةومرحليةموضوعيةتاريخية

ومنالتحليلات:مرةالدوليالقانونمنمبرراثلنفسها

المبفةالتثبيهاتومن،اخرىمرةالوهميةريخيةالتل

متحفا)علىالمحافظةاوهاممناو،ثالثةمرةالبلهاء

ولكن.رابعةمرة"العربيةللطاقةومخزنللحضارة

الفكرعجزمع-والتكتيكاتوالواحفالرؤىفوضى

المواقفوتوضيحملاحقةمن-منعهإو-العربي

الاجتماعيةالتاريخيةالاصولودراسةلوالتكتيكات

بأثتوحيو05اححولإلأاحياناتبدوالتي(منخالكل

وانتماءاتهمتومصالحهماصولهمفجأةغيرواقدأصحابها

والمنعةوانعجزوالتداخلالفوضىمنالركامهذا-

بئالقوميالانتماءمسألةحرحلاعادةالفرصةهيأالذيهو

ولفكرةتوالتخليالحيادلفكرةمعطيا)حرىمرذلمصر

يجع!مختلفا،اأصوايا"؟ساساتمعاوالمقاحئعةالعزل

5(الاشياءفبائعمنوكأنجهماتبدوانالفكرقيظ

مصرهوبةموضوعطرحيمثلهالذيالمغزىخطورة

مصر:حياد"فهـرة"طرحخلالمن،القومية

ثكلي""سياسيلموقفتدعوفكرة-دعيمان

علىالتاريخحركةيصوغانيحاولنفرديبىاساس

الواحدالعرفيالاسا-!ثوعمن)وهميةمعخياتاساس

شعوببهاتنفردالحضاريةوالوظيفة:الواحدةللمقومية

لةأمر(الخ..الوروبنصىالعرتفوقهاالاسعلىمعينة

اللحظةفيخالنهالةفيوالاستراتيجيةالفكريةخطورته

الاقطاربعضفيمعينةمحئبقيةفئاتفيهاتبديابني

القوميةالجامعةمنللتنصلامااستعدادهاالعربية

والاكثر"رقياالاكثر"القطاعانهالادعاءواما.للامة

الامة.فيبالصدارةاوبالقيادهجدارة

مثلطرحخطورةتعسادللاالخطورةهذهولكن

وتقديمه،الحيادلفكرةالوهمئالنظري"التدعيم،)هذا

بعضالاقطارفيالطبقيةالفماتلبعضايديولوجياطعلما

بأخرأوبنوعأو،وعىبغيراوبوعى-بهدف،العربية

التفاعللاتجاهالتاريخيةالحركةتوجيه-،(الوعي"من

هذهلاصولمناقضةوجهةالى،العربيةللامةالقومي

اتخذتلقد.النهايةفيلهاومعاديةبل،نفسهاالحركة

اطارفي-العربئالقوميللتفلعلالتاريخيةالحركة

طبيعة-القرناوائلمنذالوطنيللتحررالعالميةالحركة

القوميهالحركاتطبيعةعنالاختلافكلمختلفة

اطاراثمنبسرعةتخلصتالتي-واليابانيةالاوروبية

الدينية،)الوسطىالعصورقيودمن"التحرر"

الخ(..الامبراطوريةو،المحليةيةوالتجار،قطلعيةوالا

محلياستغلالحركلتالىايضابسرعةتتحولمئ

عنصريواستعلاءقوميوقهر،"ومركزمتطوو!

علالتفلتحولان.والقهرالالستغلال-نظريل-يدعم

الوطني"التحررحركة\)منجزءمن،العربيالقومهـب

تملكهاحركةالى،الاجتماعيةالثورةبحركةكمامامندمج

متنوعة،"اقطلعية-قبلية"وفئاتوسطىحبقات

وتغذيهل،العالميةالامبرياليةباشتراتيجياتمرتنطة

العرقيةالوحدةعنداتهاانغرببةالايديولوجيات

قوة"علىوالحصولالحضاريةبالرسالةوالاختصاص

نظامامدادالاالنهايةفييعنئلن،الخ00،،عالمية

وتحويل،الجديدالدمببعضالانهيارانىبهـععالمي
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السالمشعو!طلتحوبرحركةمنالعررتةالقوميةحوكة

عمد*ضمعفي-هار؟تحتى؟و-أداذحركةالى

وتعويقها.العالميةالتحرير

الغربتكتيكاتتدرسانالآنالمفيدمنيكونوقد

بعد)والاستراتيجيةالايديولوجيةمنلهجهوأساليب

والنقدقةالطلوازمة،اكتوبروحرب.فيتنامهزيمة

وتصاعد،الافريقيةالتحريرحركاتوصعود،الغربية

واعادهلاحتواء(الغربيةاوروبافيالديموقراطيةالقوى

الثالثالعالمدولفياجتماعياالقائدةالفئاتتوجيه

حركاتقيادةوالخمسيناتالاربعيناتمنذتولتالتي-

العتيقة،"المواليةء)النظملتحفيةثم،الوطنيالتحرر

وليبرالية.بلحديثة؟شكالذات"موالية"نظمواقامة

عهنوعجزها،الممريةاميبراليةهزالانكشاف

.المجرد(الفكري)العلمائيالمنظورمنحتى،التكلر

المدرسيين،الماركسيينمنكلاختفلءالىبالاضافة

قضيتينفيالمناقشةميدانمنالتقليديينوالسلفيين

تخصصاتهما""منكانتا-وايديولوجيةسياسية-

الماضي.في

التمايزوهمثم،الحيادفكرةطرحتولىلقد

منالجيلثلاثة،مصى.فيالعربيللثعبالعرفيالقومي

والدكتورالحكيمفيقتوالمصيينالليبرالبنمنالاخير

.عوضلويسالدكتورثم.فوزيحسين

نذلىمنوهو،راًفتوحيدالدكتوروباستثناء

نوب!القلوالمفكرينالسياسيينانزعماءومنالجيل

عبدالرحمئعائشةوالدكتورد،يةالمصالليبراليةلنفى

السلفيين"الليبواليين"جماعةمن(الشاطىءبنتل

فيالردتولوامنجميعكانغالمصطلحهذاصحان

التيالتحليليةوالدراساتالمفتوحةالمناقشةخلال

من،"المنظمةالمنلقشة"وشكلتاًلكتابصلبكونت

قوميالسياسيانتماؤها،جديدةأخرىاجيال

اجتماعيتاريخيالايديولوجىوموقفها،ديموقراطي

غيراخرىاًرضفيواجتهاداتهبجذورهيضرب،علمي

الغربية.الليبراليةسطحمجرد

الليبراليينالغرسانعجزهوهنايهمناماومن

منالمناقشةموضوعاتطرحوااًلذين،الثلاثةالكبار

علىثم،القوميمصرالتزامعلىهجومفي،بدايتهل

أصلية""حججتقديمعن،الاساسيالقومىانتمائها

الاصليةالفكريةمنطلقلتهمالىالاستنادعنحتىاو

منالتنصلالىوالدعوة،الحيادفكرةففي.القديمة

المناقشة،جوانب"اعمق)1كان،القومبىمصرالتزام

كأنما)الحضلريةمصررسالةعنالعاطفياهلأمهو

المباحثاو(حضاريعطاءالاخرىالاقطلرلدىلش
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ذ،والمجرد،عريهمدرسيةعنمحادرل،:اكغو*نيةالظنو

والتشبيه:الفعليوالحيادالقانونيالحيادخبيعةعن

يادون،السويدإوالنمساأوبسويسراالمضحك

اًمثلةمنمثالأيمتغيراتجوانببينللمقارنةمحاولة

المطالب4،مصاو،عنهاتحدثواالتيالمحايدةالاولى

.بالحيادعندهم

خرج،والعرقيالقوميمصر.نمايزفكرةوفي

الشخص!تاريخهميراثكلعنعوضلويسالدكتور

كلالىالتقليديةالماركسيةمنذلالقديمالايديولوجي

الايديولوجي"1)اختيارهولكن.(التاليةانتماءاته

معتناقضهفيمذهلاكان-الوضوعهذافي-الجديد

وقعفقد."الليبرالي"او"الثوري\\تراثهكل

اسوامنمعتقمخزونعلى-تمهيدودون-ببساطة

كانت،القديمةللشعوب"العزفي1)التكويننظريات

،بالذاتالنازيالفكرتجربةهيالرديئةمنتجاتهآخر

الصحيحة،غيرالمعلوماتمنكبيرةخلطةالىبالاضافة

ؤالاحكام،جزئيةاخرىلمعلوماتالمخصوصوالترتيب

"ارشيف"اًيمنالمعلوماتابسطتدحضهاالتيالعامة

القديمالعربيوالتاريخالعربىالقوميالفكرتراثلمكتبة

...والمعاصروالحديث

تفصيلعةاخرىعودةالنقطةهذهتستحقوقد

اليه.انتهتوما.المصسيةالليبراليةمماساةالى

،،،

موضوعاتهفيتنوعااكثرمصهـ"عروبة"كتابان

قدواحسبني،هنايلخصأنمنمادتهفيوغزارة

بهوردتالتيالاساسيةوالافكارالآراءمنلعددعرضت

هذهاختتامقبل-احبولكني.السابقةالسطورفي

الكتاباليهنتهمااهميةجديدمنابرزأن-الرسالة

مولوعةفيالعربيالقوميالفكرتراثجمعفهـورةمن

والفلسفةغ،والجغرافيا،التاريختثمل،واحدة

،واًحداثوتجمعاتاحزابمنالسياسيةوالظواهر

الاقتصادية،والمملياتوالثروات،والشخصيات

السعكرية،والاعمال،الدوليةوالمنظمات،والتثرء

،الكتابكانفقد.الخ..المختلفةالسياسيةوالادبيات

تحتاجولااهميتهامنالتقليليمكنلالمناقشةهامةثمرة

فيالمناقشةاليهنبهتماواقل،خطووتهاتأكيدالى

تفتقرلاالعربىالقوميالعملقوىانهو،ذاتهاحد

طتنافيمر-تحتاجنهاا.هيرلجماالىالاو،للعقوالىا

ما-تملكه،بيقين،لمرفانالى-الاقلعلىالرا.هنة

هذهوتنظيم،بثروتهامعرفتهاربطوان،ثروةمن

والفكر،،المعرفةلوحدةليانالاوال!ثرطان!ما،الثروة

والعمل.

مرةاظا
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عس4

ثثتنافررسنع

وا؟رر!داعفبم

عصمترباض-دمشقرسالة

علىتتدفأالباردالشتاءهذافيدمشعتانيبدو

جسدهافييشيعانوالفنالادبوان.الثقافةحطب

واحدةدفعة.والحيويةالحرارةمنشيئاالبارد

مهديمحمد:كبيدينعربيينشاعريندمشقاحتضنت

فلسطين.مندرويشومحمود،العراقمنالجواهري

مسرحيينعرضيندمثقجمهورشهدواحدةودفعة

مسرحيةأولهما/المتوسطفوقبمستوىجادين

سرحيةوثانيهما،اليابان!الاصلذات"راكثسومون)ء

مجالفىلما.السوفياتية"هيروستراتانسوا"

التابعة"الشعبصالة"ازدهتفقدالتشكيليالفن

لوراتارالايطاليةالفنانةبلوحاتالجميلةالفنونلنقابة

السينصائيةالعرضدورازدحمتبينما.انتولا

بمهرجان.السوريةللسينماالذهبىباليوبيلبالاحتفال

العامهذاالشيءبعضباهتاكانالشوفياتيةللسينمل

"البيضاءالسغينة"فيلمباستثناء-العادةغيرعلى

الافلاممنمتفرقةوبمجموعة،لايتماتوفقصةعن

ريتشاردللمخرج"ماندينغو،)اًهمها،والجيدةالمقبولمة

ادبية:اعمالعنمقتبسينعربيينوفيلمين.فليسر

ويليامزثتنيسيمسرحيةعن(،نارعلىقطة"

بين"السباعييوسفالمرحومروايةعن"اذكريني"و

كل.الصبانرفيقد.سيناريومنوكلاهما"الاطلال

العراساالشقيقينالقطرين،ينوالوفوديجريمذا

دمثمقاستضافتأنوكان،بالتبادلتأتيوسورية

ا-تضافتكما،العانيسفيوالكببرالم!رحالعرافيفنان

واصف.منىنجمتنابفداد

الثقافةازمك

زالما،للتفاؤلتدعسوالتيهذدـالصورةرغم

ت"قلوبهمعلىايديهميضعون"سوريةفيالمثقفون

النطرة،ن،العواصفلهبوبعرضةالثقافىفالوضع

ومتغيراتهاالارتباهـبالسياسةاشدمرتبطةفةالثقلالى

الجانبية،للصراعاتضحيةتصبحبحيث.الراهنة

التحسنمنشيئالكئ.والتحزبات،الاعلاميةللمنزعات

لاعترافطبيعيةنتيجةهذاكانربما،مؤخراطرا

معقولهامشعلىبالحفا!(والادباءالسلطة)الطرفين

الفراراتبعضازاءالكتابتكاكفبعسدالحريةمن

دورهمممارسةعنالادباءبعضبمنعالصادرةالغاشمة

فيللالغاءمسرحياتعدةتعرضتالسابقفي.الكتابي

ليللا،لبرشت"توراندوت"مثلللحظةآخر

لعلي"الخصومةعراة1)،عدوانلممدوح،1العبيد

وذلك،(لخورشيد"بظاظةحبظلم"و،عرلسانعقلة

الجهدمنعليهاوانفقالرسميةالموافقاتنالتانبعد

مؤسسةانتجتالسابقوفي.الكثيرالشيءوالنفقات

ولمعلبهافيظلتوطويلةقصيرةافلامعدةالسينما

طولبعدعنه؟فرجبعضهااًنالا،للجمهورتعرضد

السيد"و،الزبيديلقيس"اليازرلي"مثل،انتظار

حتىحبيسابعضهلظلبينما،المالحلنبيل،(التقدمي

لعمرلاشوريةقريةدىاليوميةالحياة"مثل،الآن

حداد.لمروانالفقيرةدمشقاحياءعنوفيلم،اميرلاي

كادمامقالبحذفالعلديالرقلببىالاجراءمنوبدلا

تضاءلقدهذالكن.ماكاتبلحذفيتطورأنالامر

وهامشهاالطبيعيحالهاالىالرقابةوعادت..الآن

.المعقول

عندمالأزمةيتعرضانعامبوجهوالادبالفنان

مماثلةلأزمةيتعرضانكما،لتدجينهماا!لطةتسعى

مثقفينقبلمنعدائيةالسائدةالروحتكونحين

الحرية.عنالمدافعينأوليكونواأنفيهميفترض

يصنفلأناماعرضةيصبحالحرالمبدعانهيالنتيجة

يصنحلاناو،الظلفييحجبوبالتاليالمعارضةضمن

دوريلعبونتقدميينزملاءقبلمنللاتهاهاتعرضة

فيوميكانيكيةحرفيةخلالمنالسياسيالرقيب

جامد.جدانوفيبشكلالايديولوجيالتطبيق

مناتهمبحيث"كافكاوياأ)الوضعهذايبدوقد

الاغتراببنزعاتالثقافيبالظثر"المبررين"بعضلحبل

مجتمعاتافيبهالناعلالةلاالتيوالمعاناةوالقلق

وكرامتهثالانسانحريةتحترمحيثةالمتححضالعربية

علىويحكم،الاجتماعيوالعدلالعينىفرصلهوتتوفر

وانما،بصثيرتهأوبتحزبهاًوبنفوذهأوبطبقتهلاالمرء

فضيعلن،حسنا.وقدراتهوموهبتهوعلمهبذكائه

منحصراهذاكاناذابمناقشةثالوقتمنمزيدا

اللارأسماليةبالمجتمعاتأم،الراسماليةبالمجتمعات

النظامين.مساوىء-ربما-ورثتالتيواللااشتراكية

ليسى)1ماياكوفسكيقولحدعلىالكلمةولنعتبر

.1(مكبردعدسةهووانملتعاكةمرآةاهـ.ح

كبيرين:فنانينوفاة

والفنفةالثقلبدفءانتعشتالتيدمقلثن

بصمتنفسهالوقتفيتدفأتالشتاءهذافي
مؤحراعنارحلعغليملفنانمحترقجسدعلىكالمؤامرة

كيالي.فؤيهو
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كيايىلؤيالراحلالفناى

كيالى؟لؤيهومن

ا!فقامحمدالدديئصلاحالتشكيلىالناتدكتب

ببنحقيقياتوازناخلقواالذربئالقلائلمنواحد":عنه

عنوالبحثباا!جديةتميز،وفنهماحياتيةاهواقفهم

كا!.لممحياتهوكرساغقراءاأجلمنعاثط.الحقيقة

العشق،حتىبأمتهيؤم!نوثوريا،حقيقيامناضلا

!ان.الضعيفةالعالمشعوبكلهمومرر!ملودثمموليا

الايحكيولاحديثهفيالمبالغةيعرفلاحقيقياانسانا

موعدايخالفلا،المعذبةللانسعانيةترمومتراو،الحقيقة

."يلينلاعنيد!وقفوصاحب،حياتهكلفهلو

وجه":بأنهفيزنتينيعنهقال6591عامفي

الىعادالذيالوجههذاص،(صهـةالم!العربيةالحضارة

دراستهخلاأطفيايطالياتجاحاتعدةتحقيقهبعدسورلة

تميزاوأكثرهمالفنانينألمعمنكواحدسريعابرز

وإقامبالاحداثالفنانوانفعل.أصيلواضحبأسلوب

(1القضيةسبيلفي)1معرضه67!احزيرانقبل

.الخلاصططريقلهيرسمشايعربىالانسانصورةليمجد

اتلطفيمذهل)غسيتوترالىوصلقداءوىكار

واتهموهالمشانق"النقاد"احهكحسبحينفي،الآونة

لمسابقةولىالابالجائزةفازاذياالنحنانذلنى.بالمبافهـة

الجائزهو.رافينالمسابقةالذهبيةوالمداليةغلسيسلب

الاترقيتمدينةفياتانيةوا،كوبيومديهقىلمسابقةالثالثة

والمدعين.للمزيفينعرضةومحنهفييصبحالفناقذلك

لفنانالمتخدورأالنفسيالعلاجوكان،النكسةوكان!

الىالعاقليدفعمؤلمعلاجثالمطلقبالعدأطيطالبرقيق
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6فبؤتلللغقوردىوم!!فص!قخحه!ؤهـ!صةوب!ت.ا&محفهـن

تاأحساأاددفيا.لصحميرو.تحاتاخىت!بدشيخر

صورذفى!كمهـوجر*ذتنوالمسحوا"أغؤكأأءر!موم

ئعيربا،ا،هـماكح!هياديفصبجد!،؟:الأ:سات

روجوه،ال!حفقراءو،لسيقىالم"فيعازشةايان!لميبأ

ا!بورج!هـازبة.الشخحىصاتيرلح!منبم.ال*ضءىا،نحؤال

وأحسساسهلدمه5تحتههـا-!ىا.رمحخدلتاشآلش
..!.!.ى...

مرةكم؟س!!الثةغمرفي4)وحازفت5-زهـرذبمء.درب

وأزمأ،اسغقرامنعانىكبمالاحباهـ؟ارمةكأفى،4أعمالبامحو

كانوالذيمما.و*محتهنفحهنذراحمذياألهـاتوحوا--!تا

الثورؤفثلعوا!لأىا!-،دقاالغس7أزمتهيعيد

لقيئ،791عاممعارضهاخرفي.إريتجنأوالو-حمدؤ

*فيوا)!مفالصحىوكأمعه6حسش،دائاررتاحاأ،بالكيا

الا.تسدقلاصقاءلخاتبلحىيير-ة،إطحصما-وجعله

أحلابما؟دمنكماتفقد/لتسملمت!-تلءحححخةان

شاحدةيثةساندوىسوبأءصليكنولءالمهدزرةباإحىحوب

ب!:!ةيقصيبيسما!طويلةولغترةالجومفيقهوذو!جان

محبلى.واقعهـتهرباالحبوببتأثيرالنومفيأوؤتا

ظأالىثمريعاهبوخاوزنهوهبط.!حض"وتراجعت

وهوسيجارتهمنالنارامتدت.الاليمإحادثايومكان

تشويهاجسدهوشوهتالدارفئحرقتمخدرنائم

الاصعدةجميععلىالمرةهذهالجهودوبذلت.عفجعا

حواليالدقيقةالمعالجةقيدوظل،الكبيرالفنانلانقاد

الحياةالفنارفغارقيحتمللمالجسم)كن،شهرين

الحريق.ونارالمعاناةنار:بنارينمحترقا

خسارتناتكنولم،وحيداكياليلويي!نلم

الوتاختطفوفاته!نقليلةيعالساليفبعد/واحدة

وزارةفيالفنونمدير-اسماعيلنعيبمهواخرفنانا

توقفكما،الخفقانعنؤلبهتوقفالذي-الثقافة

وصدقياسماعيلادهمأ!ويهمنكلقلبقبل!ت

المضمونفياسماعيلنديمرلسوموتتميز.اسماعيل

وهي،العربيةبالثورةوتفاؤلهاالعربيبالانساظبايمانها

فنبىبأسلوبوتعئر/والبيئةالتراثمن"لواتهاتستمد

وصورالتاريحيةوا"ثرالاساطيرالفنمنينسج.أدبي

والكرامة.الاباءوالت!ديشالصمود

ارششكيليللفن"حمادحةأخرىخسمارةاسماعيلنعيم

اسطعيلنعيما؟فنان



لقد.الاوانقبلقصفتوزهرذ،والعربيالسوري

الالتزامشديدالاحساسصسادقتمفافافناناكان

أعلاممنلملمفادحةآخرىخسهارةوموته،بالواقع

عامانطاكيةمواليدمناسماعيلنعيم.ألحديثفننا

يرالتصووماردلى،فياستامبوليرلتصوالردر،0391

والاخراجالاغلفةوتصميمالجداريالفسيفساءوفن

الجميفةالفنونكليةفيسدركما،الصحفيينوالرسم

.التجارةهندسةوكلية

فنية:معارض

الاشارةمنبدلاالتشكيلياعنارحابفيدمناما

الذيالمعرضهذا،تارانتولالوراإيةالايطامعرضالى

وايخالوالرهافةبالشاعريةمتهـبنزةبشمخصيةيتسعم

تدريستمارسوهي.رومافيولدترلورا.ا؟نثوي

ثععاهدهافيئوالازياءالفنوتاريخاتصويرواالرسه

فينظمتفرديةممارضعتنرةتارانتولاأقامت.العليا

إ-تهوائزامنعديداونالتةالايطاليةوالمتاحفالقصور

والعالمايطاليافيلوحاتهاتعرضبدأتأرمنذالتقديرية

ورهـحيةتزييناتمحمممةخاصرلمشكلوهية6391عام

التصوير.موهبةالىاضافة

المعركأ!:مقدماقشلاتممدوحال!هوريالفنانكتب

الاوروبيينالشبابالفنانينمجموعةمنلوراان))

والانجرافالعصموضةخلفالانقياديرفضونالذين

بالموادالالوانتحليلاًوالاشكالجزئياتعنالبحثفي

ماانبلللمادةالتقنيةحدودعندتقفلها.ارختلفة

المادىوالانغماسالانسانيالقلقمسيرةهوبالهاي!ثمغل

الانسافيهالاحالسيسومختلفالنفسيوالصراع

الاساريرعنالتعبيرنعاءعنتبحثثهيتالروحية

الصراخأوالبكاءالىبالحزرتحسلولات؟حب،نااًلحزينة

."الهادىءوالسكونالثيلقالصمتبل

عصربفنلليشاهدواضحاتار؟نتولانر!ويبدو

وغيرهما.وبوتشيلليالجلوميكقوبخاعمالتالنهضة

القديمخالنحتررحمنقريبةاتصويريةاأهاأعماان

زالتماوكأنهاالمرسومةالملائكيةشخصياتهاتبدوبل

ببقاياالمنحوتاتتتعلقكما،وراءهابالفراغمتعلقة

فيوانسياب/اللونعذبةغنائيةرسومهافي.الحجر

فىبهالمحيطوالجوالانسانبينوامتزاجالخطوهـ،

جعلتحانيةالرثالمتاليةالمسههذه.النوحةخلفية

الزائرةالاجنبيةالممارضىتيتميزتارانتولالوراممرض

هصااصعةاأوالمقلحيث-ايطاليامنخصوصا-

.الروحضمورحسابعلىالسائدان

فنيضمعرافتتحألخساالمامهذابدايةمع

فيالعمارةهندسةاستلذلامانتياجيسنا!غنانلرلأحوم

ضم.بدمشقالاميركيالمركزفيوذلك.عمدنجاممة

مثاهدقمثلالتيئال-يخطيطيةالرلحوممنعدداالمعرضر

والسعد.القديمةومصسوالاردندمشقمنمختلفة

فيعدذمعارصولهطروماجلئزةعلىحائزلامازتيا

واميركا.ءوروبا

سورىلفنانهعرضا)غرنسيالمركزفيافتفحلما

الفنيةبتجاربهيتميزالذيثاسماعيلنذيرهوشاب

الانسانأزماتعنائتعبيريحاولوالذي،زمنعنذ

يرسبمانهورغم.ر،لمحبةتومنانسانيةبروحالمعاصر

الانسحانوتمزقاغترابمأساةللقتامةتميلبألوانعادة

خلامه.طريق!والعذابهذالكن،زماننافي

تارانتولارالوالايطاليةالفذاذة
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للنئسعر.الابيصطالانب

لل!عر.تسيةشبيرتينتقاكمرتيند!شقثحدت

مخمدأنلايرالعرافيالشاعرأمسيةخا!لمنوز!

إلحديثأنعضعرلموهبسه..و:مسيةادجوالعري!خدى

ألمنفثغالس!وريأنجمهوراعار.يشدرشمحهودالاولى

تفيمهاالتياستقديديةا!مسياتاختورءنكأالعازف

الذهنالىاعادطألكتافيوأتحماداختاكيةاالمراكاش

حين،انتاريح.كتبفيعنهانقراعكاهـالتياحتفالات

معوتفاعلالجواهري%مسيةوحماسةبمحبةاحتضن

صناسبة.شعركانانهرغم!شعرهوقوةالقانهحيوية

الشعرح!منباقلالحديتالشعرح!يكنولم

بمستمعيامتلأقدالحمراءمسرحكانفاذا،العمودي

بدكبرالهندسةكليةمرحغمرفقدةاسجواهريا

أشعارلسماعدمشقتشهدهاعلاقالاعلىجمهور

احياءانشاعرعلىتعذرحتىتدرويشمحمود

تلانهعلىينوتجمهورمعالفورعلىفنفلت،الى!مسية

علىضماقالسلةلكرةمغعيىملعبالىمسشمعللم*ف

معوتجاوباستمعالديالهائلالحشدبهذااتساعه

.الاخيرةدرويشمحمودقحائد

لنشعراءكبيردرسالامسيتينهاتينفيكان

حممعوبتهرغمةالشعرجماهيريةحولالعرب

جيداشعراكاناذاثالتجديديةحداثتهأوالكلاسيكية

لأمتناالقومراالاملعنويعبرالمرحلةهموميحمل

الماضيلشهرلكان.فتعاللأوحذلقةدون،العربية

الشعراحتلبحيث،عظيماشعريااحتفالابالفعل

.أفولحذولبعدابيضانقلابامحققامقاومةدونالساحة

لومغمورة%سماءمعيتحققأنممكناكانالدرسهذا

يومهما.العريضللجمهورعنهاوالاعلانتقدلمها%جيد

.الحياةفيالثمعردورعنوارداالحديثيصبح

:السوريالمسحعلىتخبوالاضواء

،(راشومون":علىصسرحيتينمؤخراالستارنزل

الاميركيانالزوجانمسرحيااعدهاالتيالقومىاهـهـح

،اكوت!اجوااليابانيللكاتبقصتينعنكانينومايكلفاى

المسرحفرقةقدمتهاالتي(/هسيروستراتانسموا"و

.المسرحصبنىاحتراقبعدللسينمادارفيالعسعكري

الحقيقة،عنالبحثمسرحيةهي"راشومون)!

أوجهذاتالحقيقةلكن.بجوهرهاللامساكومحاولة

الطبقيموقعهخلالمنحفيقتهانسانولكل،عدة

يعترضطريققاطعحكايةانها.الشخصيةومصالحه

ويقيدهيخدعه،وزوجتهسامورايفارسالغابةفي

ثلاثةيستعيدهاالحكايةهذه.الزوجةيغتصبثم

بوابةهيقدلمةبوابةتحتالغابةفيالمطرمناحتموا-

علىالعنوربعدالبلدةمحكمةفيتبركما-داشومون

.الثيابممزقةتبكيوالزشجةرسيفهمقتولاوتالز

07

((شومونرا"

نضرةوجهةمنمرةكل*احكايةاقحولوتتجسد

واخيرا،الزوجروحتم،ألزوجةتم،ا!ريقااصعقا

سروطلانهثو؟نثرخفيةالاحداثشهدالزىالحطاب

اضفاءالنبليحاولكانمنهمكل.الفضيإفىوجاسيفط

فيكانصنهمكلولكن6موقفهعلىوالبطولةوالشرف!

وأنانياجبانا،يظهرالتيالمسورةعكسىعلىأعماقه

هذا.زوراوشهدكذب!دالحطابحتى.وخسشا

يهاجمهالذىالستعارالمثعرصانعسخريةموضعهو

السلبيةفلسحفتهعلىمؤكاسدا،والكاهنهواللاذعبتهكمه

علىالثلاثةويعثر.بالانشانايمانهوعدمالحياةفي

الشعرصانعيسرقوبينما،الغابةفيلقيطاححفل

تلكلنفسهصبرراالصوفيةالطفلبطانيةالمستعار

أصا.ويربيهليوويهالفقيرالحطابيحتضنه،احجريمةا

الخلاصدربانامنولد!لريقهفيفيمضيالكاهن

وطسةبالبشرالاحتكاكفيبلألاديرةعزلةفيليسى

يخطىءالذىالانساننموذجهوالحطابان.همومهم

انبمهمأفهواعماقهفيأما،جائعونوأولادهلاتهولكن

انسانية.وألثىدهمجميعا

الاذهانالىمميداالطيبمحمدالمسرحية!خرج

يتردىانفبلالقوميالمسرحفيالموفقةالقديمةأعماله

ضمن.التجارىالمسرحهابطةأعمالقيطويلةواغترة

هادىء،مقبولاالمعرضكانالمتاحةالتقنمةالامكانات

المعنى!وتوصيلالالقاءدفةعلىمعتمدا،الاخراج

.والازياءالديكورفيتفصيليةواقعيةبجمالاتمتحليا

تفسيراالنصتفسيرالىيفتقركانالاخراجانالا

كبير.حدالىمحايدافظل،التقدميةسمتهلهمعاصرا

المشهدجمودبسببأحياناإمرضاالىالللتسربكما

موضعهاعيرفيلوميديةلمسةوثهـت،إلايقاعوبطء

عباراتمنيسمعهانيرغبفيماالجمهورلتدغ!دغ

وبينماالمرأدضدالمستعارإشعراصانعلسلنعلئرجعية

.الحلولوبسيطةثمعقولةاصدراميةاالمشاهدكالت



التمثيسلمىجودةولولا.جدأصعيفتينالمبارزتانكالت

فيلدا.نحاسرياض.بركاتعدنانتواصفمخىعند

وبهذاتالصورةبهئذهيصمد؟راطمعرفس؟مكنلمانسمور

اورحفيزمنمنذماتتلواتعيةإحسعباإكموح1

المعاصر.

التقةيعيدمقنولاعرضا"راشومون!عسانتاذا

فان،ممثليهربقدراتأدقومياهـ!حبامكاناتالينا

لفرتةنحا؟بهلا.بأسعرض"هيروستراتانسوا))

الاولالعملهوو،خراجثوالمحترفينالهواذبينهي

الاتحادمنتخرجهاثوالراشدفوادالشابللمخرج

قصأترويهذه،غورينغريغوريمسرحية.فياتيالسو

المعبدأحرقلثريدرجلعنالرومانعهدمنقديمة

لتحللونتيجةبدهائهتمكنلكنهتالجميعلعنةو+نال

خصومهيرغموأنالحياة،ينتزعانفيوالمجتمعالدولة

الرجلأما.سجينوهوالثريرةلارادتهالخضوععلى

نايفهمانه.القاضيفهوضدهيقفالذيالوحيد

الشرتحفظالتيالتاريخوذاكرةتراتهيرولىانتصار

والذى،الامبراطوريةهيكلفييدبالديالنخرهي

حارسليصبحمنصبهيتركانه.خرابهاالىلمحيؤدي

المرابيانليكتشفولكن.سجنهفيهيروسترات

بأساليبأصبحواقدوالجماهيروالامبراعورواللكة

خطةأسرى/الفرديةلطموحاتهمونتيجة،شنى

السجينلطعنةضحيةالقاضييسقطو.!يروسسضرات

يتابعالمخرتيجعلهبينما،الاصليالنصفيإمثريرا

.مغلوباوغالبدونائثرمعاح!راعأ

كانتبينما،الاجحةللكوميد؟الاخراجافتقر

منكثيروفيها،ومعبرةمتقنةفراذىالممتلينحرحسة

كانعامبوجه.الم!رحيالاداءأسلوبفيالتجديد

التمثيلانالاخيزيدأومتوسطمسموىفيانعرض

حلائل،المثمتركينبعضعتدمقبهولبمستوىيكئلبم

معواضحوبتفاوتةالنفرتلفتبامكاناتبرزوافقط

قين.البل

!سحيةعقالستارأسدلأيضافترةقبل

وكانت:عرسانعقلةعليواخراجتأليفمن"الاقنعة"

الخارطةوعلىعندهالمسرحىالتاليفمستوىفيتراجعا

ناعلمنااذاماحدالىغريبهذا.عموماالادبية

الم!هـحعنمؤخراالخجمضخمكضاباأصدرعرسان

محاولاتفيهخ((المسرحفيسياسة"باسمالعالى

أقطابمنلعددمببررةاًومدعومةغيرتفسيراتلاقحام

فيعرسانيلتفت.وبرشتكسوفوكليساذثنزح

بعضكرسأنبعدالداخلالى"الاقنعة"حيتهورى

عدومعالصراعفيجهة1المولمسطلةالسابقةمسهـحياته

8بدأمايختابعهنا.(الغرباء-الفلسطينيات)خارجي

(59اسسحبهينا!فيبهوأستمر(توالطراسنثميخا)في

احىلمرحي!قيةأخكحاتكرو!ت(الخصوم!!أخة)و

((يلاقنعة)1

يفافىواألنفاقمظاهروتدين،قيمناواصفناعواتست!!

انها.الاجتماعيةوالتقاليدوالمبادىءالشعاراتفي

الطيبة،النوايامنكثيراشكدونتحملورهـحية

!صلبتزييفمريضوطنجسدفيمبضعهيعملفمؤلفثا

منذلكيفعلوالمؤلف.الانسانىالالمحتى.شيء

شديدةنثريةلغةوعبر،مثقفأخلاقيذهنرؤيةخلال

أصبحتالحياةان.الشعرالىأحياناتصلالفصاحة

م"حياءغيرمنحيماةاوحياةغيرمنقناعااما"

وجهد،والانهياراضصدعالوقفماصرخةاذناهـ!حية

يقسولءركسانبطلان.احربيةاالذاتشتاتلملمة

نفسي،حولالناسأجمعان"رغبأعدلممعناهما

الىتدفعحياةانها.محورهاحولنفسياجمعانبل

عندما.والهذيانالخمرةفي(!نشى)وتغرق،الجنون

معبراان!سانايعودوأنوجههيستعيد؟نانسانيحاول

نأعلىوتجبرهالاقنعةلحاصهـه،زيفدونحقيقته-عن

وجههكانسا،الخراتيتمثجتمعفيخرتيتايبقى

يكتشف(انيس)ان.المذلةبحياةقانعا.الانساني

ذبابة،مثليغدوقبضاتبلاانه-متأخراولكن-

يشتدحينأقدامهمتحشاتغييبهعلىقادرونوانهم

اكتشافهمخطر

من.الزهنعرسانيختاروانواؤعالذهنليئ

مروعهذا.وتلتيراتهالواقعصورتتفتقالذهنهذأ

الشعربةالافكاراطسارفيووهـحيتهأبقىلوطبعا

يحاولعندماتبسسدأالسرحيةمشكلةلكن/والرموز

*هوالقناعهذاباناقناعنا-ومحترجامؤلفا-عرلسان

نواج!هانالحديثالادبفياعتدنالقد.واقع

فيكما)والتعيسةعيرظروففيواقعيةشخصت

سترندبرغومسرحياتفكاكاوروالاتبولنأادغارقصص

شخصياتنواجهفنحنعرسانعندأما.!وبيكيت

نابعةالمسرحيةلغةيجعلمما!واقعيةتيابفيذهنية

الشخصمية،نوتكوواقعمقوليسر/المؤلفذهنمن

يختلهنا"أحرىش!ممح!ياتواقعيةفيبهـتب!ينما
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الفكرلةالنظرةوبينبالواقعالاقتناعبينونحار؟التوازن

لكنالاقناع.يوازيهجديدخلقبمثابةهيمجرداتنحو

بمجملهاالمسرحيةلتبقى،المنالبعيدييظلانوالترابط

المشكلةوتزداد.طيبةوعظيةاخلاقيةنواياعنعبارة

سواءالاسلوبلوحدةالمسرحيةافتقارخلالمنتضخما

فيتس!ير"الاقنعة"ان.اللغةفيأوالمنهجفي

،الابهامامامالحيرةالىيدفعاننامتعارضيناتجاهين

الوضوحويسربلان،الافكارالىالواقعمنويحيلاننا

عمقتحقيقاجلمنضرورةهذاكانلو.بالمعميات

لكن،لقبلناهشعرياونفسيو3فلسفي%وفكري

بالتوصيلوجديروتعليميبسيطالمسرحيةمضمون

عقبةالحالةهذهفيالشكلولعبة.الناسىالىالسهل

فيالفكرةوسطيةعامبوجهاهـرحية.ذلكدونتحول

مخاطبةفيتعالفهسا7اخلافيمعاليمنحىذات

اًما.الاصلاجبضرورةالسلطةالىوتوجهالجمهور

ورسم،أجزائهامعظمفيبمونولوجأشبهفهيدراميا

ويتراوحثوالاقناعالدقةالىيفتقرفيهاالشخصيات

الفنانبطلهاعندالتمثيلجودةولولا.والواقعالرمزبين

الطاهرتاميمةوالفنانةدبسيئراءوالفنانةحنايوسف

هناالاخراجفيالمجددةالجماليةاللمحاتبعضولولا

فيالنصالمعالجةلضعفنتيجةالعرضلسقط6وهناك

كالعادهمملاعامبوجهالعرضكانلقد.الجيدةللفكرة

والوعظ.بالانشاليةيتسم،عرسانأعمالمعظمفي

عللميةنصوصتقديمنحوالاتجادـمالانيبدوولذلك

دون"ابرزهاومن،لاحقمقالفىعنهاسنتحلإث

حاليا.التدريباتعليهلتجريالتي"كيشوت

السوهـبة:السينماوواقع"التقعميالسيد"

الفيلميعرضتيئعنيزيداحتجاببعد
نبيلاخراجمن"التقدمئالسيد)أالسوريانروال!،

بالالواتفيلموهو.قصيرةبوليسيةقصةعنلحالمل

فيالدولةمركزهانؤمنسياسيةشخحيةبينصراع!ن

اجراميةبوسائلالانتخاباتفيجماهيرياتأييداوتنال

فضحه.يحاولشابتقدميصحفيوبين؟مشروعةغير

الثقافيخالانفتاحسياسةبعدالفيلمبعرضسمحوقد

ووصولهالسينمائيالانتاجتؤخرالتيالعراقيلوازالة

مثبرالفيلم.موضوعيةغيرلالسبابالناسالى

.لبنانفياحداثهمورتوجصهيري

للسينماالذهبيباليوبيلالاحتفالعقبهذاأتى

الدكتورةالثقافةوزيرةالسيدةرعايةتحتالسورية
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منطويلةافلامعرضالاسبوعوتخعمنتالعطارنجاح

المراكزفيمحاضراتوالقاءالسوريةالسينماتاربن

تقنياحدهمامعرضينواقامةالمحافظاتفيفيةالثقل

الدولةكرمتوقد.السوريالسينمائيللكتابوالثائي

العامةالتوسسةهديربحضورالاوائلالسينمائيينرسيا

:السادةوهم،شاهينمحمدللسينمل

-جلالرشيد-اندوراسماعيل-بدريايوب

كركوتلي-بشير-عرفانأحمد-الشهبندرنزيه
.الشواوزهير-فهدةجوزيف

ماابرزفكانبدمشقالسينماليالناديفيأمل

كاليفاري"الدكتور!،عيادةفيلمالاخيرةالفترةفيعرض

الملياردير""و،القديمةالتعبيريةالالمانيةالمدرسةمن

الواقعيةمنوهو،كليررينيهالفرنسياخراجمن

.خرةالسلالشاعريةالنقدية

للخياليلجأبانهكليرافلامبينالفيلمهذاويتميز

علىيعتمد،الخارطةعلىموجودغيربلداويفترض

روائعمنفيلمانه.الاستهلاكيةوالحياةالمقامرة

السينما.تاريخفيالراقيةالكوميديا

جديلة:مطبوعات

وزارةعنالصلدرةالجديدةابرزالمطبوعاتمن

العربيالنقدفيالواقعية"القوميوالارشادفةالثقل

(،الضيف"مجموعة،عبودحناللناقد"الحديث

لعادلشعريديوان،الواحدعبدمحمودالشابللقاص

.(موهوباوصحفياشلنجاقاصانعرفهالذي)محمود

فيالصهيونيالادبعنكتابالاخرىالهامةالكتبمن

فعروديوان،الاصبحيصنلاحيمنيرللدكتوراميركا

حياثوسس.سفيوحمدلأ(،فيهـيالقيدا"بعنوان

.(،خشنةاًصواتسبعةء)بعنواناخلاصيلوليد

النقيض")!روايةفمدرتالكتاباتحادعناما

لخمدجخيدةقصصومجموعة،القاسم؟فنان

ايتهاالضيقالزمانايها"شروديوان.الزفزاف

المطبوعاتوهذه.عفشإبولنزيه"الواسعةالارض

اًنبعداًلمعقولوالمستوىالتوازنالىعودةهيالاخيرة

الضعيفةللمواهب"تكية"الكتاباتحادأصبح

وتعلنالزمنغبارعنهاتنفضالتيالتقليديةوالاسملء

الانتخاباتفيللاصواتكسباالهامشيوحودهاعن

سيكونماهذاً،حالكلعلى.للاتحادالقادمةالادارية

قادهة.رسالةموضوع


