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الاوواففياشتراكهاهوالثقافةللحريةالعالميةالمنظمةتصدرهاالتب

حتاللبخصللالريةلحعرتمثبجعللحر)لد"فععلىبدعاعفقهاانالمنطمهررإنلحق!قةوبتيلمكرس-3ل!يخيع!بيسظ

".مصدرهكانمهماعليهاافتماتاي

تلكالمنظمةأهدافاحدانمندتحققاللذيالمراقبويستطيع...أي!أارنا!هببضدلضلم

المنظمةفرعمهمةعنيضساولأنلاسراسيلالدمايةمناللفاضحةالالوان

...للبناىفيمنذلهافرعاللبنانفيانشأتقد"ا)ثقافةحريةمنطمة"كانت

فييش!اركاناسرائيلوةالعالميةاللصهمونيةانفي4ريبلاومماأسندت،اىضيارطموفي.غريببشارهاًلاستاذتولاءسنوات

..للهماباللدكلايةتقومالتيالمنظمةهذهتمويىساميالا-اذب!اونةجبرجميلالدكشورالىالقرعهذاوىول

تحربررئأسةطاللبتاناللبنانجةالصحفللحضوؤهـسبق"لتار!"!ايةفيلهفخماملأشااللفرعوواواقتتج،المحامياللشقيفي

الي!وداكأ*صابماساةعندراسةاو?ورةاومقالبنشو"حوار"جوائزوينىء،اديةندواتاللى!ثو،ملحوظانشاطايمالىسوبدا

..ومغزىدلا!كأذوريبلاوهذا.لذللكالمجلةتستجبفلم،رفيللطينفيالمنظمةفرعأصروؤد.ولثواتمادبعلىوينفق،مخنفة

المسؤولونيضعبا!الللإنانيوىالاثباءيطاللبكلههذااجلمنابيضوورقانيقاخراجفي"حوار"باسمكبيرةمجلةالماةحم!الشص

حرصا،مكانبهيصلقواوانبروتفبمالمنظمةفرء.لنشاطحدالبنانفيرء!تالذيئالادباءبعضاورت!ريرفياشتركوقدالثمنغاني

الدفاعوبحجةالادبطر،بئعناثسللمنالصهيوفيلآاللدممايةمنععاىوأورت،وبناررةئيرة05.و.15سينتراوءتكببرةتعويضاتللهم

شريفةالوطتيةالتقافةبقاءضرورةعلىةبا3وتأ،الثقافةحريةءتالىا!صيروسكرييرية!ايزتوفقالاستاذالىا!تحريررئاسة

-.والاغراءاتاللدمماياتكلوجهفيصامدة،قوية.الريسنجيبرياض

وعلاقا-ن!،41شبوالمنظمة.ضاطءنوثائقءر"صاسراللسشراللعصيكحولشكوكاوخلقتالادبيةالاوساظتنبهازارتاًلمظاهرهدءل3

..كثس.منوعدداشهربضعةوانقصت.نشاطهاوأللوانواهدافهاالمنظمة
هـن(5691عامالاولكانون)07اللعددفيلسو!احورف........االا..اء.!...اً.

....حريهم!طمه)حولساتللدرولمثاتسسرلوطميهالصح!

فه:لمقولمقالا"وفو"محلة1االا.0101-،..3..
...ر."للسعب"و"رلو"و"للصياد"لصح!ووهومن"اللمعافه

بلديفيالسياسببةالربور.ناجاتلأكتابةم!عاماين-بز؟موال"مجلةانضمتثم."النداء)و"العروبةصوت"و"الاخبار"و

زيارتياشارتهاللذياللعمقبمثلانفعاليشيءيثرثم،اللخارج1وفيا!ةمنمر.حاسلبياموقفاواتخذتالصحفهذهالى"الاداب"

نرضياذهلالليهيا!!صرائيليةاللسياسةحكمكأولمجست...لاسرائيل.ارهـ-فتلننشرتههاافيوالتقاريرالابحنضوءعلى

الاسرائيلية.للحياة،شثتماذااتوياللجو،الجومجردرل،بهوةو!رراننيالاجنيبةا!لإتمنعدداانعلىالتحقبفاتدللتوقد

،سمواتثمانيسوىعليهايمضللماللعربصداللحربان"تتضمنودراساتمقالاتس!واتمدتعشراللخارجفياثنظمةءن

ركطائمليةأللحربللمدلمغلكنمرالجكوللمث!رافللكيعنمباكرمسىىىلماولمعامولحاكرهاولقلنامنحدثنهموتحقيراباللعربوطعنا،ولاسرائيللللصهيونيةودكايةاشادة

.........يحفرونالرائلعنمندوبينانكماالمرفقالتقريرفيوافحايبد،1مما

نجدوللكي-الللولهويغالدياروموشييادينيغالاللعربلئممامراسلونوللمنظمة،اللعالميةالعواصمفيالمنظم4تقهه!،التيالمؤتصات

هىاسرائعلفيالعطولهان..مواًطت!هماحاديثخلالتردءهم1(اءا .....1).ومكانبليلسرفي

اولضيؤعصاًن..خ"مةبعورةهنارارننقديريلقىلحريثموضوععلىتنصالخارجفيتصدراننيالمنظمةمجلاتانمنوبالرغم

الالاطرنسيجتثكلالتءاللغنيةالانسمانيةالصفاتبهذءعليكتستوللي،ء!نوحوو!ى!ها!لزموانما،المنظمةتلزملاتنشرهااقيالمقالاتان

،العربجرانهاجميعمنمحا!رةهبماًلسرائيلفان،ذللكعد!وءلاوةتكونان!كنلاللصهونجةوو!وباسراشلتصيدالتيالمادةغزارة

".وساقىؤتمعلىدائرة-التعيرصحاذا-اللبطوللةوسو!.ملروسينوتخططلوجيهءنالاصادرة

سلاللوللفوووعدالاميركمنوالمهودالمقالى!نننفلممهتشبا!وفينل!محقد"الكاوتر"و"برولى"مجلتياعدادارالمؤسفومن

رر."....!بة.يرحدثلماخلافا،منهاعدداييمعوللم،للبنانبدحولالانحتىلها

ماكلههذا،المنحدةالاممهببئةفيترومانالرئيسوجهودمحدوناللد.الدعاياتتلكمثلتتضمنالهفطالصحفبصدد

دالهعم!قاحساسالاسرائ!لياللشع!للدىيكنللملونتحةل!عطيكانءبة.اًلا...اً.اً..و
.......وسالرللب!انفيدباءمنكبيرعددلطيمسعللطبيعيمنكارور

".جوهريةمهمةينجزالاديبةالاولاطتقفوانومجلتهاالمنظمةهـحالثعاونعناللعربيةاللبلاد

مجلة"ريضءرف!هورقوللةدي7ودوداشمتلعنو"نكانوراللم!ويسمملاللعد!عرلروولىفي،)ءفيالمنظمةللهـذهفرعافتتاحفيواًلشكاللحذرموقفلوطنيةاوالصحف

................"حوار"مجلةمنالاولاللعمدافتتاحيةفيوردانبعدسيمالا،للبنان

الاسيو.بهابر،!اىدادةدمع!!ءهـاًلوايمةيةالعنصمنلوعاار":اللتايةاللعبارة

..مصرفياخواذ"3الىاثوحهةللاهانةاثدلهورةللاحساس11(ا101!ه
.....المجلاتلىوءـمنوبينرحولى/بودلصميربي!هايجمعماا!"

عوامبمحوثصالهمنكانربما(مصرعلى)باهراانتهصاراان"

ماأسواوا...واسوائيلوفرنسمابزيطانياضدالمتحدةالاممتصويت.628بص،ابيببيرلىشنيماتسكيوكاللةهي)1،
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السابقنالمحتلينطردوااللذينالمعمرينمنامةنمثمكلانها-اللمللمملياتالسيئةالقيأدةائهو،للسخطئارة3واكر،الامرفي

.للبلادالتضيطفيضالنايبدوكمابل،والمتاد،الرجالنقصسببها؟ن

-بنتسمبونرجاليقطنهاللذيالوحيدالاسيوياللبلدانها-ببالاميرالاتباللمرعةيقنعوالم،كمايبرو،و؟لوؤراء.العاليالمستوىعلى

وثقافتهم.لونهمحيثمناوروباالى".عنهاغنىلاكانالتي

مسعلكحاملةسمعتهاوباصرارعالياترفعاسرائيلان-ج:بقولهمقالهأرونوينهي

اللغربية.اللحضارةلانهمعتدهوغوريونبنالسيداننعلناناللينا!لمبوالا!كلا"

حاقدةللسطيةطماعشرينمنذتتعرضاسراليلانايخرا-د".المصرييناللفدائيينانطلا!قواعهتدمريحاول

وشدةاصساربعيدحداليتفوودممايةوهي-العربقبلمنباير!طروتاريخ123باللمهدافتتاحيمقالفيياسبرزكاركويقول

."النازيةالدمماية:يليما"ايخمانمحاكمةوراءما"عنوانتحت6191

اللبيا!اللفكر-بكوينفيهاماعذصوااليومكشكلالسرانيلان"مذذمرةلاولاستطاعتلانهاتفخربانالحقلاسرائيلان)

نفسه:المقووفي"الافريقيوبوسع.قدميهكليهايضعارضايهوديللكلتقدمانالسنينالاف

كائت*سرائيليةالدبلوماسيةبهااصيبتصسةعنف2ان"اخرىدولةايةوفعمناكوباشنمرارمهددوفحفيوهياسرائيل

التاللية:والعبارة"باوثدنغمؤتمرمماللحهابتمثيلاللبشركيالجنسممعاللحتمشلانباستطاعتهاتفخرات

مرادلىمي،الكبرىالصحراءجنوبفبم،!ربيكلمةان"بالافتخاراللحقلاسرائيليرفضانكذللكبلامكانوليس0الخاصه

الرقيق"وتاجررلمقدياللمولجمعش!اقمنهواللفخرهذا:بهاظفررزالتيبسيادئها

اصرافيسواءحدعلىمألوفااسرائيلاسماصبحانمنذ""..الوطنية

ولنسدنوباريسواشنطنفيوكذللكوابيدجانولاغوسوموبزوفيارساللة"عنوانتحت6191الاولكلألونبتاريخ.13العددوفي

نا.الكبرىاللغربعواصمفياستثنلاليباعتبارنتمتعاصبحنافقدبقلموالمقا!،التالليةاللعبارة"وافريقيااسرائيل-ابيبتلمن

".ومحترمامسموطاصبجراينا:بوليتيموريس

نفسهاثاللرسالةوفيقخدماريمكناننيالقائدةالوحيدةالدولةهياسرائيلان"

لليصافحاسصوييمدهأيدوكل،افريقيافيوجهباسمكلان""افريقيافيالمستقلةاللجديدةالامممثالبمثأبة

اكبرعالممنجزءبتكوينالمثوالانطباعتعززانما،اسرائيليابها:يليما،نفسها!لاوفي

الالمرا!طوالليهـودي:التجاربوجميعالافكارجميعاماممفتوحوكونفعاليةاسرالوسيلةاناعلنانغوريونبنللثسيدسبقللقد"

فياًلجرباكبرعليهيعودماوذللك،حينئذيندمج،المنعزلاللشخص*صدقاءمنممكنعدداكبركسبهوجيراننامعاللصلحعلىلللحصول

".مستقبلهاالىتنظربشريةتكونهاالتيالرائعةأللفسيفساءفيوبراعتهااسرائيلاهميةسيفهموناصلحغاء،وأسياافريقيافي

التاللية:واللعبارةذلكبافهامايضاسيقومونواللذين،المتففةالاممتقممفيالاسهام.

العنصرلاسرائيلالليوميشكلافريقيابلدانمعالتقاربان":نفسهالمقلاوفي"العربلللحكام

الطو!للكسروالوحيدةاللكبرىوفرصتهاسيالستهافيالرئيسيتتحررانيجبالتيالتالليةاللصموباتمنتعانياسرائيلان"

".العربيةاللبغضاءتضربهالذيالمميتمنها

عنصلر

!وبير-لطاليعلآاأود

3181ب.ص
**8

اويغانعمارالاستاذتأليفالافضلالجهاد

بوفوارديسيمون"اليمنىالفكرواقع

السماعيلصدقي"المألساةوتجربةالعرب

اوكلاغانسين"وسطالاالشرقفيالر!يقتجاوة

هويكايفاالالمانيةالطبيبة"وحضرموتاليمنفيسنوات..

كنفانيغسان"الشمسىفيرجال

خورىخليل\)شعر-للريحصلوات

عسيرآنليلى"غدأنموتلن

الجيوسيالخضراءسلصترجمة،داريللورنس"بالتازار

بعلبكيمنيرترجمةشتاينبيكجون"المعلبالسردينشارع

بعلبكيمنيرترجمةكالدويلارسكين"الضغطريق

صفديمطاع"كأالقلفلمفة



شكولا،اللفكلاهيةبلامكانياتمليئةالمسرحيةان،ياخواد9هذءمن--م

للماللجيبمسرحمديرنفسهوهو،أوثشىسعدالمرحيةمخرجانلر-ءاافيصدحى!رسبم

بذلهالذياللكبيرالمجهودرغمكابخةلدرجةاللفكاهياللجانبهذايبرز---

اخراجه!ا.فيمش!ةيثير...دس

اسلخ":"هام"يقولائالمسزحيلأ.كماذحتسلألفكإلفم!مدفي"هذهحارمناللخاص"الاداب"لمراسل

.*
اللشائعةالحكيمةاللعبايةمنواضحة"سخرية"اللعبارةوهذه

التيالنكنةت!يكايضاوهناك..نفسكتحبكماجارلثأحبب"الادبيةاللحياةفيكبيرةمشكةأثاربيكيتصمويلالمسرحيالكاتب

حولالنكنةهر.وتدور،اضححهابقصد"نيل"د"ناج"يرويهابعرضالاولموسمهالجيبمسرحافنتحللقد.الماضياللشهرخلكل

مفطلباللذيالترزيالىفن!ببنطلونتفصيلارادانكليزيرجلبيكيتتهاجماقلامماظهرتوسرعان."النهايةللعبة"بي!بتمسرحية

منهطلباسبوعبعدوطد،البنطلونلليتسلماسبوعبعديعودانغامضفنانبيكيتانالتهمةوكانت.اللجيبمسرحباغلاقوتطاللب

وهكذا..اسبوهينينتظرانمنه!بثماخرىايامعشرةينتظرانانمااللياليوهذاالغموضهذايتبنىعندمااللجيبمسرحوان،يائس

ياغليكاللهلعنة":لهوقالالترزجمرالىالرجلثعبواخيرا.ويمليبنيالذيالشعبروحاًلى*ساءةفيبساهم

ايمستةفي.للاثبحدردهنالر!تماماعجيبامرهذا..0سيديكانتبل.*حوالمنبعدمنصفةمنللمالدمموةهذءومن

وانت.كلهاللعاللم.اللعالمالللهظقايمستةفي-تسمممنيهلس.صحيحاسالىعلىلايقوماتهاما

".شهورملاه*في!لوناليتعئعانتشطعللملايمكناللذيالممرحمنالنوعهذالتقديمقامتاًلجيبمسرحففرة

فكرةوهي.العادياللجمهورامامولا،العاديةالمسارعفيعرضه

سيديياانظر..العزيزسيديياومن"اعتدارفيالترزيفيردكاللحمايةدائماالجيبمسارحتقومجث،الاوروبيةالبلادفيمعووفة

سخريةفىلذىنعاصعنعتهوهيمنانظرضطرالثللبن!ودغرالعرفا!للفنجطرهنالىسعخرالماساةحصروحتى.اللعريضاللجمهورسلطانمن"الصعبالمسرح"

.-.مسرحيةعرضتفعندما.كشيكوفاللعظيمللفنانوقعتالتيالمعروفة

اللذيالعاللمهذامنومنطنادكةاكثرشحخصاييكونوقد..واضحةو!رحتىارجمهورمناسقبللاسوألقيتموسكوفيالاولىتشيكوف

الدقيق.والمنطقاللحاسمةاللقاعدةتنقعهمن!جوقدبل.المسر!لاهركياثناءالمسرحمنهارباتشيكوففر

اخرهاالىاولهامنالمسرحيةفيمنتشرةاللفكاهيةالروحهذهمثلمسرحيتهأثارتهالغيالسيءالفئناللجوهذاعنليبتعدنفسهاموسكو

ذللكلكانالمسرحيةفيكافيةبدرجةظهرتلوالروحهذءانشكولا.يلاوللى

المسرحية.فياللقالمةالروحباذابةكفيل!فيضميفةالمسرحيةمحنولم.تفهةولاسطحيةا!سرحيةتكنولم

الئتيجةهذهالىتؤديلاالمسرحيةفيالفسفيهالنظروجهةانءلى-تزالىوما-ىلتاللحقيقةفيالمسرجةوللكن.جوانبهامنجانباي

علىتقومقالمسرحية.المسرحيةهاجمواالذينجمسثيهاالتيالليلاهـة.عنهاوانصرلىتلكرهابمهودمالولىغيرجديدافنياعملا

ويستمراللحياةيواجهلأس!انان:وهيالمعروفةالوجود!ادوهـفةصغيرةمسارحو!ما.السببلهذالجيبامسارجفيةونشات--

بطولة!طوهذء..كمبرةواحزانتعالساتمن!هتمكيءطرغم!هااتجاربسللتجدبالمشعدينالمثقفينخلاصةمنينكونبخمهورها
.......المسرحفيالصعبةللجديدةا

نؤمنالتي*شياءمنكسرالانعمعقاحساسعن*لم!مالمسرحعةكهالجمهوديةفيالمثقفينامومنكبيرااملالفكرةاهذهتحقيقكانوقد

...-..ضدالعنيفةالحملةهنجبتقومانغريباكانوللذلكةالمتحد"العربية

فييقف*نسانوان.*وهاممنوهما*لليستاللحيلأةهذهفيبها.اللحيبمسرع-

خارجيةقوىعلىيعتمدولا.واداًدتهقوتهعلىيعتمدوحيداالعالملمسرحاسلايةالحركةهذءارصرتاساساي..فعلىذللكومع

انهاالىالأسمانينتهيبحيثا!تلفةبرمالعلىلف!ةسد!ط-التجاربمهاجمةموواحدشيءعلىالحركةمذهار!رتلقد.بة؟اللجيب

مصادرترالىبالدمموة*مروانتهىيولهاماتبالشئعواتهامهبيكيت

سلبيةنظرةليستوهياللحياة،الىالوجودييننظرةهيوهذه.ممهالجيبمسرجومصالرة

انادضروريومن.عميقة"قعيةوا"ئظرةهيوانما،متخاذقىولاا!جيبمسرجقرمهاالتي"اللعبتنهاية"مسرحيةانوالواقع

*نسانوضعولاالمجتمع.تفسيرالىتهدلىلاهذءالنكلةاننلاحطرائعةعميقةمسرحيةاللعكسعلىبلهي،المجومهذاكلتستحقلا

الوجودينالافمانمشكلةتعالحفلسفيةنكلةهيوانما.المجتمعفي.بلادظفياروججمهورمنا!قفونشاهدءماارقىمنتعتبر

يمكنبعيبستراكي،والاوالفكرتمسالالثتمراكيةل!اللحئاي!يرمثلتنظيمفيويحاللعدبمةاللعالمفيالمسرحعرفهمااجملمنعتبرالمسرحيةفيالحوارللغة

المسر!لان،العقدةمهزوزالمسرح!ةهذهمنيخرجانصاد!علىتررمماحربا!ينى*ش!انالىلوحي،شفافةشعريةلغة!

0003سببااللجذابةاللجميلةاللغةهذ.كالتولقد.مباشرةدلالةالمعئىهدا

التنظيم"تمسبلى*سانيةللتعرب؟لار!عتىللنظيبمذ"لاح!مايرتبط*ولىاللصاىومنذ،للمسرحيةعميقخاصمذالىاعطاءبر

.......جاذبيتهايقاومانيستطيعولايشاهد!اوموبالمسرحية*شطن

متفائدة.مسرحيةامامالنهايةفينجدظالفدسفيالاساسهذاوعلىالتىالجميدةالكمدمنالموجةهذءيقاومانيستطيعلا..الفنية

يقولفعئدما.الساذجالسطحيالتفأ؟لولليساللعميقالتفا؟لوللكنهوهمالمسرحيةهذهيمثلونالذين*ربعةالابطلاعلىالسنةتردد

واحزافهافجلالعهامنبكثرالدنيااصابتهانبمدالم!رحيةفي"هام"ثي"و"نيل"واثدمد*عمى"هام)ءو،الصنيراللشاب(!كلوف"

انتهي"انفياتردد..اترددفاناذللكومع..."انهماكما"زبالة*صندوقيفيصيشان"هم"ابواوهما

اللعميقة.الانسثيةالمحادلةمعنىعلىدليلهذافيلليس.الساتينمقطوعا

:")!وف)ايضا"هام"ويقول.المسرحيةهذءفينا!مومشكةهيالمشكلةانيب!وومن

مركباتمنعانانتتستطيع!جنوبا*ثنيننحنهنامنننهبدممنا"والواقع.قلالمةمتشلاكمةيلاسمةيعتبرونهاالمسرحيةهاجموافالذين

توجدحيثالى.جدابعيدا،بببدا،لتيارايحملناوسوف،صغيراوسطحيةسريعةئظرةممونانالايمكنلاالمسرحيةالىالنظرةهذءان

8"اخرىثدييةجواند.علياللحكمقبلوكشفهامعرفتهايجبكثيرةاسرار3المسرصففي
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حقيقيةمنتطوراتحولنايرورماذانعرؤطاننستطيعحتى،النادرةمثسلأفليسبرا"رومثالانسانيةءن.نتحمثسحيحهالمصاعتبرنافاذا

علىتقومالتىالثقافيةثورتنااهـدافاسمىمن.بعتراللهمفو!ذاالمركباًليست.؟.واللجاةافيةالىواور،حنيناالكلامهذا

يدةاللسسدالاتج،هاتفهمعلىوالقدرةالاؤقوأ.نساعاللعميتىالوعياوشكانبعداللطوفانءنالانساني!انقتالتينوعبمركبشبي!ةهئا

واستيمابها.المعاصرةالازممانية4اللكارثالست.نسيءكلعلىيقضياناللطوفانهذا

هذءاًلعملةتنتهيانويجب.اللجيبمسرحيسنمرانيجبوللذللك-رمز!جمث..باللدماركلشيءيهددأرزياالةلم-يمالطوفآ،.بهذااشبه

اللحق.اوالمنطقمناساساييسنمصالاوالتيضرءالموجهة؟مراروادلات،!ا!-دش!،فيللاملالمركب

"ن.د":يقول"طام"ينتهياقوقبل

الشعر"منمقليلالان"

لممطفتم!اكدوفيلحايضاالمسرحيةنهايةوقبد.قصيدةانشادفيويبدا

ع.م-اللفنانهذاانعلىحاسمادلليلاكلههذاالليس.ال!نافنهخارجطفلا،

ينتهي؟انيجبشيءكلاناوانتهىقدشيءكلانيقولانيقصلىلا

لييافي41ثقفببنارمةيتمسكانيستحقمااللعالمهدافيهناكانعلىدلليلاهذاالل!ص

رمزاالطفولةألليست.؟.فظيعةعديدةولسمنفيهمارغمالانسمانبه

ثقا!لآازمةاللكبيرا!ربيالوطنمناللبلدهذافيالمثقفيعانيقصيهعلىالائسانيقفحيثالانسانيةللبطولةرمزاً..للاستمرار

امامهينيرعمابعيدفهو،الانحتىحلالهمايجد"،عقلياوجدبادلليلاالنهابةقبلهامالليهيلجااللذي"اللشعر"ايسأ!شيءكلرغم

واعمقاوسعثقافةاجلمنالمتواصلاللعملاملفيهويبعث،اللطريق!كناللذياللشيءهذامنابداتخلللمللانسانبالئس!بةللحياةاانعلى

فاللجمعية.قىاللعربياللبلادفياللثقافةرقيعلىوتساروقيفنهمن!يد؟اللشعروهولاوعميقةيجعلهـإممتعةان

الفكر"جمعية))سنواتمنذطرابلسفيظهرتالتياليتيمةالادبيةان،جباللذي،العميقاللفلسفيالاملبذللكمليئةالمسرحيةان

حننىولا،اولدياللعونتجدلا!ورهاكأواالتشرناقدى!و،التةالففالاعمالمناًلمسرحيةهذءفليست،،،صربوعيعنهنبحث

المفكرينبعضدعوةتستطعللمؤهي..المختصةالجهاتمن،المعنويمنالمسرحةهذهوليست،مرةاولفينفسهاتعطبمالنيالساذجة

!اخ!-امجلهاداكا،1تستطعللموهي..بها.محاضراتلاللقاءالعربوالىتقعدماذاللحظاتبعدللحرفمشا!تهاالىنئ!بانيالاعمال

انت!تقدكأالسنفهاهي(6291)اللسابقةالسنةبدايةمنذانتظرناهابل،لجراحنارقيقةضمادةالمسرحيةصذهولليست،ت!دفشيءاي

السنة.هذهخلكلحتىسنراءاننااظن،لا،وجهاللمجلةنرولمفسمفىعملايضاوهي،ودقيقعميقفئيعملالحقيقةفيهي

ووتفيالمثقفحاجةارادتافي"الذبيالثقاقةنادي"اماووعيناثقافتنااللىيسيئونوسرعةبسطحيةيفهمونهاواللذين.صعب

ونسأل،يولدانقبلاجهضفانه،تنشئهان-بنغازي-المد!نةيدورماذانعرفلاحتىالنوافذجميععلينايمفلقواان،يحاولون

علىالااللنأسيسيةلجنتهاعصاءيأسفوللم،مجيبفلا..؟إ.لماذا.خصبةفنيةاتطوراتمنالعاللمفي

اللحادةوالمناقثات،رءورنواررادسبيلىفيض،عتاقيا!ليالياللفرصسةهذهلناتتيحاًلتيالرالعةالمؤسسةهواللجيبومسمرح

.موادءبعضتعديلبسبب

علىتساعدصحافةلللبلداليس-اللبلدهذاعنبعيديسألوقدهههههههه!.صهههههههه

بكلللبلادالمبصللعرببةفيالمثقفقار!لاهالكنيللصحاسمعموقيمة،ليبعافعبنمبةللمئحافةمةفيحليباصلأو

الثقافةءنبعدااكمرقلأكأالمستالصحفانعلمتاداوتمجب.الاخرى

حكوممها"ورهيدلللجريددهتماطرحر5لمعع!دصح!دسعاللحكوميةلللرصىدمسهـو،!نراا!لفما
س!كلهوتاركة،واللسبعارا!اللفركا!ا.لعبصهاومنالت!والم!ح"،العجارية!ر

اما.الادبيالنتاحبعضلنشرتتكفلالتياًللوح!دة..(ءد"صصم ..لصحيعةهمر

يسمميهوالذي،البادهذامن!دومةالاخرىهيدازهاالعامةالمكتبات

المراجعاما..المصورةالمجلاتبعضبهاصالة!وانمامكتبةالمسؤولون

التىكينبات41حتى.وجودللهافلب!اًدقيمةواللعليةالادبيةواللكتبرولم

المجلاتبعضمنالاخرىهيالمثقفتحرموالمجلاتالصحفتبيع

م!نودعالقويازتا!جهؤايهميفصصرللغرالمثد!لسع!للليمىفرديلىدعرجةعرمةسةالماإر!و،ملمجا ..ع!.الاذصاردوعيهميكبيردورلهاواللتى....

تكونانيجبالاخرىهيألثقافيةالجمجاتوان.حياتهلامستلزمات

بلدنالثنمنيرفعادباينجتجواحتىبينهـموتربطالمثقفينشتاتلتلم

فكيفوالا،الثقامةركبفيويساهم،الاخرىاللعوبيةبالبلادويساويهادراسهاوفى

لريدءولا-توقفانيرمكنلااللذياللركببهذاالللحا!...

؟بالللحاقظروقهمللهمتسمحدافرادالليتظر-ب!بطعقفالشعر!ثفيوأعمفها

و!،اللعمللللعاملتوفران،اللدوبةعلىيحتماللذيالواجبان

اً-ا..ووسائلهالتثقفاسبابلللمثقفتوفرانع!يخمالذياوويفا!جم!!

منالمثقفتنتشلصنرىالدولةت!أانويجب،بالاهتمامجديرةازمة

اترهذااستمراذاالليهررميؤولاللذيالهائلاللفكرياللقحطمخاللبللبنانياقرشا05(الثمن"الآداب"دارمعشورات

تستهر.لااًنرجوء2واللذي

يوس!المسايجهحمدبنغدزي*هههه!!ه!هـه!!ممم!!
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و،انفالثسعرالليوالاحتىقائمةليبهالابهلهتقيمش!قرللثروؤابحوطريقاالعبهعموو-هم!بهلريرثؤيراا

اللقدلمنفمينعلىفيالاخ!يووئقاهرالمشرلسعرسار.فنويدالإلاحويرمنمحاكلشمابليمنوالم!ثففينالثقاف!ةأرمة

روايافيقارمحةظاتا!اولاتهدهوللكن،وبيروتواللخرطومودمشق

صاحبهامجرىغيرتالتيالشعرءبئالنماذجاحدالانوأمامي..النشلى!ندماالمريرةاللحقيقةتصدمهماليمنيالادبحولاللباحثون

انتهىحتىبائساويروماللسجوتوربيباوطنيايومافكانحياتهفقلبتإ!بالمرةيمنياادبالايجدون

الثائرالتارجرفهحهتياحمدالاماماعواناكبرمنا!سبحاناًلىامرءما!جبو!زا-قسو،هابكل-مرارتهابكل-الحقيقةهيهذء

..الثورةأعاصيروسطفذابهـبر!بهـتمنلا!راثرالواقي..أنذهما!يمنبونالمثقفونبهيصارحان

سمياالثاعرهذاان"اللثا!طاحمد)نماذجفيالطريفومناعماقفيالكامناللعفنوزلزلاللطغيانحطماللذياللعنيداًلاصراربنفسي

مق!قه:فيواقل"الاولالنفس"ديروانهاعف!فأنا"ابب!بميونالمثقفون"اقولىوعندما..كاهااللعربيةالجز/رة

ياشعر؟،انظادكمتحتذاوهاهو.التثريستحقشعراقلتللق!د"أتيحتالذينمجموعة..احمدالأمامظلاممنخرجوااللذينمجموعة

اًنه.بالانجل!اًو..بالالسئ..شثتماناقرظوء.وأدباءهاالليمناهضمامللهماللذينأولئكالاخصوعلىآبصثرينالقرنلريةفرعةلىكم

"!يلاخيركانوربما..الاولنفسيعبء..اللكبيرالعبءيقعهؤلاءعلى..كانواأينما..بالادبخاص

اللشاميلان..فعلا..الاخيراصبحقدانهإمرفييكنللموللعله..تطو،رهوعبءالادبياللخلق

لايهمنا7هذاوبعد..احمدكلاماممستبدحاكملاقذرعونكأقذرانتهىتمامامعمومالليمنيالادباناؤولعندمامغاليالااكونهذاوعلى

..وحممالللحقيقةاللبحثموضوعيةسوىأوصد!اقدالنورأبوابكللانسبقهاللذيالقرناوآللحالليالقرن!ي

بشعراءبعيدحدالىلرةالمطالرومانسيةنماذجاحدهوهااللعزرشةفياثعبهذا!عاشالليمنفيالعربيالشعبعلىالائمة

الشامي:يقول".!.والتقينا)..عنواًنوتحت..اللجاهليةامالماديةاللحضارةسواءاللحضاريةالنواحيكلمن..الجمودث

؟"الفراقللياليأشكوحبيمحرابفيبتكميانجوماشهدي".اللروحية

عههـالتلاقي"اطيافواناجياوابكيبالاتيناللليلاقلق"هذهكلالاسلامتشاراواعنترةوشجاعةيزنذيابن(ساطيران

"وثاواشدفيمنهفاناشيءكلعلىطفىقدحبها"تلوقهاعلىاللبدائيةالقبائليساعدشعبي"للفوللهـلور)افنوناتصلحفد

"الافاقمنماحولناملءشوقيمثل"والتقيناوشبوقهاعصرفينخجلوللكئنا،شعبيةاًغان.اًوتعبيريةرقصاتخلالمنودهمها

منلا.لخلواللشامينماذجانا،اللضعيفةالابياتهذهو.درغمفيالادبيةالمشاكلوكل"اللامعقولو""لللامنتمىاو))الوجودية))

:اخرىقصيدةفيكقولهطيبةأبياتهذاكلفي..العشرء!اللقرنمنالثاليالنصفوفيالحديتالعصر

وأحزاني"آلاميكامنوهجتاجفانيالمحبوبياصورةألرت"..إ!"أدبا"اللقدنجمةوالوقائعالاساطيرتلكنسمينهـفب!واناننخجل

اجفاني"أحداومنيقفزوكادمضطربااللقلبفهبطرفيرآك"بطورادبانبنياننستطيع-الماديةاللحياةنواحي!مل-ولكننا

:القولالىقصيدتهواشهتحياةالىأقربهيحياةتعيش!لزالاقياللعفنةالبثريةاللعقلية

فاني"ولاهوجوداناولابالىخلديفلا،شوثيدلهنيهناك"قارداً-فعالااسهامانسهمانونستطيعإ!اللجاهليةعهدعلىنبةاللبد

اللكهوففيكانسجيناانابانالشامياشعاراغفالنستطيعولافيوتتمثلالليومالىتعيشلا-لزالالتياللعقليةتلكتطويرفي-ومؤثرا

يابياتالسجنفياللحياةإةبدايصورهوها.حجةفيالمظلمة..ي!معظمهافي..اللعربيةةاللجزيرصحراءفيالرابضةالملايبن

فيقولصدقمنلافخلوشمعرية..عربيمثقفكليالىاليمنيالمثقفلتجاوزايومالمسؤوليةان

فضاعااللضياءعلىالظلامهجموداعاالحياةياأم،ياشمس"..ثانياالمربيالمثقفثماولاالليمنيعلىالجسيمءواللعب

ملتاعامعذباالحياةيبكيفيالدجىالمصفددعيالصباحوالى"اللثديدبلاسرالىيتهمنبمقداحداانوبرغمكلهاالمرادةهذهوبرغم

شعاعااللظلامفيتنفذحمراءبمقلةاللكميناللفجرويراقب"وللكنهاحدثتقدقليلةادبيةمحاولاتانلاانراننيالأالتشا؟مفي

للطانجةذيلااصبجانالىانتهىالوطنيهذاانالموسفمنوهنوبسبب-ولا2معروهـ-هوكما-الا!لمةحكمبسببوتحطمتفشلت

،وراح8؟91عاماًلاحرارثورةفياشتراكهعلىندمانحدالىانتهى...ثانيا...المتزايدالشعبياللجهل

كثبر.بشعرللطانجبةيتزلفقدالليمنيمالشعرلتطويرومحاولاتشعرقيمحاولاتانانكرلست

ا"629-احمدلأ)4891*مامعهـدفي؟يلتالتيالشعرقصائدوفي.إ!.النسيانزروايافيتزالولا.نادرةمحاولاتولكنها..جرت

تجر-الاماممدحفياللشاميفقصيدةاللبعضببعضهاتتفاعلكانتعاممئدالليمنيوالشعراليمنيةللمقالةالتطويرمحاولاتحدثت

مايسمىالليهنفياصبححتىاخرتابعبهااًلاماميمتدحاحرىقصيدةوالدءقبلهومناحمدالاماممدجفييتباروناللشعراءكانحينا389ً

نشجب"فنحناللطاغيةالملكيةنشجبمادمنالاننا.."احمدالامامبأدب"اول-"الليمانيةاللحكمة"مجلةوكانت8؟91عامالاحرارقتلهاللذي

اننيعلى.اللجماهريالادبايجادالىلنسمعى"المد!*دب"ايضا.الامبيةللمبارياتمنبرا-تاريخهافيالليمنعرقتهااًدبيةمجلةواخر

بهقامقدكلننطورامتجدداًثورياشعراانانكرلل!ستاًلناحيةهذهفيالمؤرخ"الوريخثالوهابعبدالشهيدكتبهاعميقةتاريخيةمقالات

واالزبيريمحمودمحمدالاستاذ،فثالاليمنيينالمشردينمنقليلنفريخلومرةولاول"4891عاماحمدالاماماغتالهالذيالوحيداليمني

الليساريالشعريمثلاللذياللشيبانياوحنبلابواوسلام4اللاعبدالوريثإبوعلى..الركيكةوالالفاظاللبديعيةالمحشاتمنالاسلوب

كانتوانلها؟للظيورصقدرللمثادرةقليلةمحاولاتلكنها،شعرهفي.يزنذيابنعهدمنذاللعربيةالليمنوامجادالليمنيالحقيقيالتاريخظهر

اللهوةوهياخرىمشكلةوثمة.عبورمجردألسنهمعلىعبرتقدادبيةمحاولاتهناككانت-الجنوبيةالليمنعاصمة-عدنوفي

اللىتصلالثائرةأشعارهم!كلنللماللذينالادباءهولاءبينالشاسعةالمجلةفياللعديثالمقالىوفنونالصحفيةالاسالليبابتداعفيفعلانجحت

..نادراالا-الشسبمناللقليل-الشعباليمنيينالاحرارأبو"الزبيريمحمودمحمدالاستاذيصصرهاكانالتي

ثقافةبينوفرق..العربياللصعبهـالثقافيعلىمثقفينكانواالتي"الليمنصوت"مجلةفي"الانالتربيةووزيرعربيثائرواقدم

علىعلاوة..الليمنفيعشراللخامساللقرنوعقليةالعشريناللقرناحمدالامامتعمفيةولكنيحيىالامامحيالاسالليبياعنفتئتقدكانت

..الليمئفياًلمثقفةاللقلةالىالوصولعنالاشعارهذهعجزاللعزللةستارأسدلواللعلماءالاحراريئالمفكرر؟وسو!ع4891لثورة
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،ذجوالنمالمحاولأت"طكمنسوىالليمئىاللشعرانعدم،لىكوبا..صلةالتطو،رحيت.ئجميعمااليمنشدراءأقوى*!الز!يرفيكان،لئق

حكم"اللذي؟ليمئيالشمالعلىينطبقاللكلاموهذا...ا،ننالرةوالتشردالسياسيارطملاتالاشعرءال!ثوريةفيحببتومن..والت!جدبد

ىاهـذالمحتلاللجنوبعلىايضارتطبقكما..واللعبوديةالاستبداداحمهـلمالامامحكم"8-ةفطوالهـباللجعواملاحدكانتواللغوبة

..ظونالمحرمصيرهيتلابصبوفيه"اللجحيمقمبىصلاز،"ووماو.وانيئسوىلللزبيرجمري!صلأر

تشكلاصبحتقد-اللعالميةوحتى-اللعربيةالقصةكانتواذاوالثردالضياعفيهابتمثلىبوالتاكنائرةال!جفةقاحهأهاز/ءالزبيري

فاناللعاللمفيمكانايفبىالادبعليهابتئداللتيىالرئيسيةاللدعامة:واً!لام

فىجرتم!؟ولاتوثمة..الاطلاقعلىتنعدمنمادالليمنيةالقصة"واصزاضوآلاميفنيوخفتأ!أللحاواجالا"صخبفيضيعت"

الللونبهذاتهتمعدنفيالليمنىاللجنوبصحفاخذتحينالمافياللميفقمائدلآمجموععنعبادةوهو"اثعرثورة"وهوالاخرواللديوان

صحيفساواحذت..!قريباثرن!صفورزءصرءرؤت"ا!زيالادبياللعسلاياماحمدالامامعهدكللىانشدهابعضها..صاوحد.بثةفديمة

النجاح!مايقدرللمصغيرةاقاصيصبضعتنشراًنالعمالواللحقيقةوا*مالمرارةايام6لأخروالبعضمعه

يتحدثمعظمهافياللكاتبلاناولاباللذاتيةاتسمتقصصلانهاجميعاحنطوهطاغيةلجثةخاشعاركبيعلىجثو2إ"

احساسبينيقارنلسالهوعلى..نفسه)يحشراًوا..نفسهعنابوءمن.؟جدههو.؟منفمئجبهتيلطاغيسهأتحنو"

وباختعار..مكانابمافيالعاديواللفرد..اليمنفياًلادبيا!ردوتفردضاعشعرءولكنيمنيشاعراصد!اللزبيريكان..وحقا

كانالمضمونللكن،مقصودةذاتيةعنتخرجلااللقصةمحاولات"دانتبمنياالمنفىادبنم!برفهل.اليمنالىيدخلاانلديوانجبهيقدرللم

هذءومن..الائمةعهدعلىالليمنيعشهاالتيللحياةمريرانقدا!ب!.بهيسمعواًللماًدميملاييئخم!سةانبرغم

على.."الضجر"و"الةلمعة"و"سعيدعيد"اللقصببرةاقمصمالساةهزته!هم..."اثعراء"منقافلةالزبيريووراء

تلقلمهادفقصصيفنللبناءالناشئةاـجديدةااًلمحاولاتهذءانصارتالتىاد!اةيئقبوصطرعواطفهوتحركتشجونهفماجتاليمن

((الا،!ام)،صحففيهـأت..الاح!نلالعملاءصحفرهـىقبولا:يقولجفمانيحيىهاهو.الليمنالليها

نساللصاللتىءقصصمنقصصاتنشر"العقظة"و"اللحزارة"و
........عبهـيحكمهء.؟ربيا2عزيزاسيداكانبعدماشعباالللهللك"

طوالى"احمدالامام"عملاءواحد..مضمونولافهاهدفلارخحصةأ
..يىدوماأبشعاللظلمموهو!اللعررناقائلااللعدالةبئعليه/بىوس"

وص!دلاى.بائغحعلال!للقصةاللتيللح!لعسسهابععولا!دلحملآفيي!عيشهالللحياةالمإللتي.اللشعرعنئياكهاجفمانسكتاللقصيدةهذهوبعد

"السعيد((الفلاحالصغيرةاًللقصةهدءفياللجرافياسماعبلصورفلقدالشعربسةالمحاولاتاشنشيلناننيالاالاجدابهراوبرغم

دولاشقىالث!رتعهدفيسعيداا!لاحيكونانغرابةلا،بهـ!ا!قوت-لاماللهب3هووها-اللعربيالليمنشبابهبهايقومالتي

اللقصصىالليمنتراًثكلهووهذا..إ!"باهـرة"وا!ص!تالارضتخوجلاوللكنها-واللحرارةولباللصتنبضابياتفيالحدإت؟لشمعر

.؟..ةاذنبقيماذاثم..بهثرلا..شمريةنزواتاًومح"ولاتكونهامحؤ

توأمانوالشباب..برلمول2"

!اًلحمعاللصحالمموفةغوتنرخكلطمغةليعبمك!لعدءالنحنظل!ضؤ،لمطعةبفنونترلعمخأمانفيعاش-ماعمرهوالحقل"

..........-..الزمانعقاربتمصهااعينفللربيع))

الاحرئمجاحمسزدطق"اتباض!فيميلساترلأليم!وهىواللجهلاءرلا4اللخشبيةللوئتيبلاهمجلىفىبلرناربيعياأيلول))

لاخراج((14عاممطالعتستعملتزاللاالمنكانتاذاو!هتصاراللسانتلوكهاكه"الجهيش"قصةيا"

..لا.باممسماللوحكدنافجريا"
...الاملاءليةوالاغلاطالممسوخةالغثةبلاساليبمحشوةهزيلةتدور

..؟هذالعدتخلمفقىىبلسمأاللقلوبفيتبيعمخضوضرا"

..منجمااللعميقادهقىثدجمايا"

صحتللوحتماستبررمشكلةثمةانليي!بدو..كههذاوبعدبادرماء..باد!قبئبارر!اريموج"

..فاذاثقافياتخلفاوراًءهيخلمفاللحساريالتقدمياناقائلةاالنظربةتهتفالمسمراءالسواعثله"

دعائمءناساسيةدعامةتشكلواصبحتتحررتقثالليوماليمنكاكتيز!فايىشو!ا!فيض"

شوطى..ادناءمعاركبدأتقداًنهافمعثاءالعربيةوالوحدةاًننحررانحدارفيينسابالمدىعلىوصوتها)

ناومعناه..اليمنالىاللعشريناللقرنحبباةمظاهرلادخالاللطوبلفرارلهماشو!!لالكانه"

فكرلملآ؟و..ثقافبةنهضةايمعبجنبجنبايسيرلاقدالماديالتقدما-ظارفيؤميثى!فريى"

التمزيقحكم؟ءيجةاللقبليةاللعقليةعلىعلاوةستبرزالمشكلةوهذهاللبحارفييهيمممثردارسوللها)1

عبداللهاللزعيمار!ماهمكما-"اللدينخراب"بيتعهدفيواتفر!..القفارفي..اللضبابفي..الحديدفييذوبه"

اررلى-اللشعبمناحدبهيتأثرلم"متو!يشعر"هناككانوهكذا

عنتنجمقدمشكةايلمجابهةالرئيسية*دوارتبرزهنامنواللحالثةال!ثاميروال!مرانيوقالهاحمدالامامتبناهاللذياًلشعروهو

على.0حملهمنبدلاافياللهـعبءيبرزهناومنالمنتظرةاببمنحياة."المتوكلينالسعيدة"سكانمناحدبهيسمعوللم

..واللفكربا!دباهتماملهيمئيكلومحلىالليمنيالمثقف-اللضائعةيدالتجذ2ومحاولات-1للقديم-اًلثودياللشعرثسم

الاطارصمنواللفكرالثقافةايجادعناليومالمسؤوللينوعلىالقاهرةفياليمنيينالمتثقفينعدإهـمننفرسوىالاشعاربهدءيسمعوللم

هسولاءعلى،كلهاللعربىالوطنصعيرعلىوللفكرلللثقافةالرئيسياختفىاللشعروهذا..متوكليحكميسودهالاالتياللبلادمنغيرهااو

اليمنيةالثورةحكومةفيوالاعلامالعلمبزماميمسكوناللذينالمسؤوللين..واللفقر..واللضبابوالمحنوالتسردابطساعاصروسطدآب؟و

ختار!-دئيسيةكمواد-التعليمبرامجضمنيدخلواان..حاللياالمطابعاحدىفييرقدزاللاآلزبيريالأستاذيئدوا،احدانبدفي

وان..اللخصوصوجهعلىاللعربىوالوطن..اللعاللمفيالادبية؟لفنون-كقليلأىظهرت.التيالتجديداشعاراليهـثمذاتلقلة-اًلقاهرةفي

تفكيرايمحاربةمعلةاللضمنحظ4كانم،ماادبىاؤتاجكليشجعوا...اللعربيمنفاهفيالليمنيالشب!جانبمنعابرةشعر.بةئزواتاو

بمثناءجماهيريادببناءمميزاتاحدىوهذه-نشوئهمنذذاتيولا.."المتوكليالشعريقرا"للماللشعباًن..هناالل!نمنميةوالنتيجة

كلوفي..قريةكلوفى..عاصمةكلفيينشؤاوان-الواسعبالشعراءتربطهلاالشسبفظلمنفيكلفيالثلالر-بنقصائدالليهوصلت
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اصطرعت!الأدنيقضايامنثصيةأ،يىكض-اثلىتلمحعد،مخنواهاكانتمهماادبياوفكريانتاجا-رلتتضمصعرةشعبيةمكتبةحالىة

الجديد.الشعرواهميةالقديم-حر1(فضائز/حولالاقلامفيهاومنعالادبيةالمجلاتدخولبتسهيلالدودةتكتفيوالا..ديفالت!

.2الادبيةالمجلاتشراءثمناللدولةتتحملواربلعليهااللجمركيةالرسوم

،نلأ!لمعاجميىعابدلل!يأالمجيدعفىلدفثنصموللمداىدقدلروالقىدلالن!بيةاللصف!معرمزيةثمانبئنالليمفياللعربيلللشعبوتبيعهااللعربيالوطناقطارفي

للنسعراللفنببةالخصائص"موضوعها،انحوطومفرعا!اهرة!بهـةمجلة-اولى!اية-الليمنفروان..القراءةعاىيقبلحى

منأقشتهافياششرك"الارليةآلندوة"منررعوةوذرث"ادرررلىانتجايوالدرال!ةبالنقدونئاولمكانايفيتطبعصغيرةادبية

.00001اًلمجلةهذءتكونانبعنى..المواهبنشرعلىعلاوة-عالمياوعربي

جعفرأبسالشاعراالاش!امينألخرتكتوروااللعين!ماوخامدستاحمدىبجاساكلدبيالليمنفيوفكريةادي!طليعةواةممنوالادبيالفكريللخلقميدأنا

ا!ن!ييرحامد..الليمنفيالبدائيةاللعقليةلتطويرالاولىالنواة

عفن.عرثركلوزلزلاللطغيانحطماللذياللعنيدالاصصراربنفس

يت!صعاءل"بقولهمحاضرتهعابدينالمجيدعبدالدكتوراستهلوفدهوالوجوداللفكرلان..شيءكلقبلفكريةنهضةهناكتكونآنبدلا

ومن،انفسهمالقرماءعلىالتجديدصفةتنطيقلالماذا:النقادبمضوكل..اديبكل..عربيمفكركلواجبيتبقىواخيرا..بأكمله

فابو،لحصرهمفيجد!لمةكانتسماتشعرهمفيبرزتشعراءبينهميساعدهه!ان..الليمنبأبناءيهتماق..اليمنعنيكتبان..مثقف

شعرءواودء،التقلديةالقصيدةرسومبعضمنتحرر-مثلا-نو(سيقدموان..للهمانتاجكليحتضنوأن..السر،بمالفكريالخلقعلى

عصرءفيجديمهوكانت،فارسيةتقافةمنآستقاهاالتيالمعانيبعضفكوايجادسبيلفيشاءمايقرحوان.عونكلالثورةلمحكومة

خاصامن!باالمتغياةصورءفيذهبتماموابو؟مجددايكونلاقلماذا..المتحرراللعربيالفكربميالاطا،ضمنيمني

لب!بقوءعمنمتميزةشخ!يةكانواقىضبي؟مجددايكونلافلاذابهالزرقهمحمد

نظراتءنمحبراللعلاءوابو؟مجددايكونلافلماذابعدءجاءواوعمن

كاىملمج!أآليونمقلافدهـم!فةفيلمعانيصطلألسعرعىدعجديدون،بهاكفلفيةواخرقعبر-اىكلسص!&"-

الشعراءهولاءمنشاعرايفي.دجتمعللم،معينةفنيةللخصائصنتبامل-

اكثرعنه-الانالتجديديطلقولا.طريقتهمعلىجرىومناللقدامى1..الن!ش!مظاهربعض..

بكلاملهاقتصقالتياللفنيةاللخصائصمنمجموعةعلىالا-اللنقاد

في-يراهاكما-اللفنيةاللخعى،ئصالمجيدب!لدكنورلخصللدبمفيوفد!5بار،اسبوبمبةوبعضها"ومية"جرائد"اجموماالسودانفي

:نقاطثلاثخلاقفي،كلهالابعضهاتضحىاًللجرائفوهذء،الليديناصابععلىتعد

.الشاعرةاالنفىقوىا!لأق-امنتتقاهااقىالادبيةلللخواطرتمئحها،واحدةبصفحةالاسبوع

لان،الصفصسةبهذءتضحيونقول."السجينة"اللكماتشهداء
اللفني.ا!لرتكامل-2

بالاعلاناتتزحمها،اللص!ةللهذهالاحتياجغايةفينفسصهااللجريدة

الشكلي.التحرر-3الادباهلمنلليساولافهو،عذرهلهاللجريدةوصاحب،الانتفاحءش

نا"!ال،اللجد!رواللشعرالتقليديالشعربينالمقارنةمجالوفيوار!طاءات"الوفيات"عنالاعلانثمندامما،وللالب.مالهوباتالي

ملتزماولليس،اللجديدالشعرفيملتزمفنيمبدأالقصيدةتكاملدللككل،رائعةتش!للأتمنفيهابما"باتا"واحدية"شل"ومنتجات

فنالمجديىواللفنتجاوريفنالتقل!يديواللقن،اللتقليدياللشعرفيحينماا!جربرةماحبانذدن!ى،لصاحبهاالنفعوجزيلمفيد

وحداتمنمكوناالفنيالالريكونانباتجاوبيونقمد،تكا!!اهـ4بتتيء"تشهـهـ!"كاملةاسبوعيةصفحةعنويتنازلنجفضل

واحورنسقفياللعقدخرزاتتتجاوركما،تتراصفآوب،ورمتكررة!ترما!لغرواف!رايرةونطرتهللغايةكريمايكون)ءادب"

حدلسشالطبذةافهاوغ!رفلومنننماوضعهيىسحطنافيسهئخاوؤممائمةحااضمفنامنهال!هنكلالقارىءي!نتفىمطوالتالاسبوعيةاللصفحة!ذءتمعجحينم،وحتى!الادب

..-....قبلىمناللببهاالوصولطررقةفاناللزاهية"البهية))طلعتهاواللكاتب

.بر،،تكوينهالعقدجو!رعلىطثيركلهلهذاكانلأمنالليهاالوصولوطر/قة؟لاستحاللةهـوىفوقامر،الادبناشئة

اللقديمةةالقصيداشأ):قائللامحاضر.تهفيمحابديناللدكتورويستطودالحالتينكلاوفي."مودة"الىي!اجعلاتهمعلىباللقلمالمتمرسينقبل

ال!دد؟والبيتهيؤيهاالواصدة،متجاودةوحداتالعقدكحباتوغ!،وهزيلاشاحبايا-لياًلصفحاتهذءتطرحهاللذكبالانتاجفان

اواش!بصهـناالقصيئة،شمداتوضعمنغيرناؤادا،الابياتمنالقليل!باللخ!برمبشر

ان!وغبناءجوهـرفي.لغيير!نكعلىترتبلماالليهااضفئمااو،بمضهاايلاالشائكةالادبيةالارضهذءعلىالمسبطرينان،الموجزالمفيد

"..وعنكوينهالافئىةاللحقوفلتتشجعتوادا4جادءوغير،لا!-ةفعةروحدولة

وحسب.4اسمالا"الادب"عن.نعرف

ائقد.!!(للقصيذةلبصاءاننظرةح!ضمنذانهاالفكرةانوالواقعصوفيصالرالي،اللعررقىاللطويلألعر!يا!بارهذاوالسودان

امتهـلةمقدماالثاللمامعقمحموداو،!زرالاسادتناولهافد،بدهيةفكزةالاشبويةالضادبلادعنيرفصلهلاواردي،الايمتكتفهاوعلى))أفر؟قية"

فىال!م!مه!ومص!رةطيبقها*فعلا(،ضلىؤفا(لملكحلآ!مثالةد))فعهارلمدحكللعقابنيهمنواحدآيم!يستطعللمالسودانهداان"اًللقدم)ءبحرسوى

و/ر..2"والوسطالمجال"تخلقواحدةادبيةمجلةانشاءظرينالمقالابرار

!الاياممنيومفيسدتلللقصةمجلةاصداردورعليعثماناللقاصالاديبمرةحاولوقد

جهودالىوتحتاجمؤلمةالسودانفيالاربيةاللحي!اةاناللقولومجمل!وماتتسقطتفجدةولكنهاوجبزةمحترةاللفراع

.تمصادرلسمق9!قائمهللادبتقومولن،صارقوبذلجبارةبعدعودةودللك،الارهاصاتبعضالافقفيتبدوالايامفدءوفبم

وه!ا*ر.لى؟ئبؤ!ةكتوكسع*؟لنفوسوتمهكو،الابديونتكاتفاللجهودبرنهائياالمتحدةاللعربيةمناللجم!وريمةفارلصاللدينمحييالشاعرالاديب

فقط.كبدابة،ادبيةمجلةانتماءكرفيقاتهاانهارغموالصفحة"الثورة"بجريدةادبيةب!حةواضطلاعه

وفيتضاعيفهافيخاصازخماتحملانهاالا،صدورهافياسبوعية
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