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 الفنان یانینعورابطة الكتاب والفنانین البرلمان الثقافي العراقي في المھجر 

  یوسف شاھین
وھو .. برحیل الفنان العربي العالمي المبدع یوسف شاھین نفقد جمیعا مبدعا عالمیا كبیرا وممیزا 

ني الجمالي والفكري رایة وھویة للتنویر تالمذتھ القامة الباقیة أبدا  ویبقى منتجھ الفإرثھ وفي  في ستمرإذ یغادرنا جسدا ی
فلقد كان یوسف شاھین أبعد تأثیرا ومساحة وجود من كونھ مجرد فنان ممیز من . والحداثة في الفكر العربي واإلنساني

الطراز األول فھو إلى جانب كل إبداعاتھ وروح الخلق الفني التي مثلت بصمة باھرة في تاریخ السینما المصریة والعربیة 
  ...لعالمیة، إلى جانب ذلكم یمتلك تأثیره  التنویري في األجیال التي تعاقبت على متابعة منتجھ الجمالي الفكري الراقيوا

إنَّ فن یوسف شاھین یظل رؤیة بعیدة الغور في قراءة مجتمعنا ونقد مساره وتقویم خطاه بما 
فتحة متقدمة، محلال شخصیاتھ في عمقھا یؤسس لقیم بدیلة عبر تصویره مختلف فئات المجتمع وتقدیم قراءة مت

دخل في أدق التفاصیل لحیاة اإلنسان وبیئتھ وتطوراتھا  كان قد السایكوسوسیولوجي والفكري باالرتباط بمحیطھا وھو بھذا 
  ..جدیدناشطا في سبیل خلق تلك القیم المتمردة على التقلیدي والمحاولة اإلتیان بال

احدا من أعمدة اإلبداع لیس محلیا أو عربیا بل وعلى المستوى لقد شكل فن شاھین الغني الثّر وو
بخاصة في .. فمنحت سینما شاھین ثروة للمكتبة الفنیة ولتجاریب ورؤى ستبقى الدرس األبرز لزمن بعید.. العالمي في یومنا

 عدید ستطع مقاومتھلم یجرأة اجتراح الجدید الجمالي وفي تخطي المحظور على كل الُصُعد من دون ولوج اإلسفاف الذي 
  ..من األعالم في زمن تشیيء ال الفن بل مبدعھ اإلنسان نفسھ

لقد تعاطى یوسف شاھین مع الخطابات السیاسیة والفكریة واالجتماعیة بروح موضوعي فاعل 
دا بال  ومن ھنا بقي مجدِّ..وجريء وبقدرات على التأثیر والتغییر فكان مبضعا لعالج تلك األمراض واألوصاب التي تناولھا

  …)ھي فوضى(ولیس انتھاء بـِ ) العصفور(و ) األرض(تكرار حتى أن كل منجز لھ ما زال ُیشار إلیھ بالبنان كما في 
سیبقى یوسف شاھین االسم المدرسة الذي طبع رحلة السینما المصریة والعربیة بدروسھ 

من اشتركوا معھ في تناول أعمال متنوعة ثّرة بكل مفردات المخصوصة لیس عبر التلقي حسب بل عبر تفاعل تالمذتھ م
 نجم  إنَّ عزاءنا وإیاكم في وداع یوسف شاھین  و…الخطاب الثقافي وردوده على مطالب وثغرات  الفن والفكر المعاصرین

مكوناتھ عائلتھ التي السینما الھادي یبقى واحدا ألننا نمثل سویا عائلة الفقید الراحل الذي كان یرى في بیئتھ ومحیطھ بكل 
األستاذ یظل ثلما لفناني مصر موشاھین لفناني ومثقفي العراق واإلنسانیة . ینتمي إلیھا فكرا ومشروعا فنیا جمالیا سامیا

   ...األول بال منازع عندما یجري الحدیث في حركة اإلبداع والخلق الفنیین
  

 المؤثر في بنورھا الساطع جمالیة یوسف شاھین مطمئنا إلى حجم ما تركھ من إرث وتجاریب ھي المدرسة ال یغادرنا 
  .. مثل تلك التي رسمھا شاھین التنویر واالنعتاق والتقدمرؤىتتطلع إلى ما زالت حیوات بلداننا التي 

  .طرز فینا ھذا اإلرث الجمالي الخالدی األبدیة نحووداع لرحیل 
  .. ع الظالم لیتحقق االنعتاقبصرنا علیھا صورنا تصار التي أالشاشة وداع ودعاء بخلود الذكر الطیب لكبیر 

نصطبح مرة أخرى مع نسیج  ومثقفي مصر والعرب حتى فناني وألصدقائھ ولزمالئھ ول والمقربینةعائللوالصبر والسلوان ل
  …وحده الذي سیتخذ من مدرسة شاھین منھجا فُیعلي من الوالدة الجدیدة وال رحیل للمبدعین یا شاھین السینما والفن
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