
كألمحيالدق!هااانهثيدثيسلاط

الزبر"جةعثقفيالهمرح

صبحيالدينمحييمندمشقرسالة

)ءاًلاداب"فيالاولىرسائليالىلرجعتانثربمااحتفظكنتلو

لالبير"العادلون"ءسرحيةمن(5891)عاممطلعفيتحدثتحيث

الهسوامنفرقبتقديمهاقامتيونانيةاخرىمرحباتوعنكامو

نمالوطنالىالعودةحدلثالصبانرفيقالدكتوروكان.الجامعيين

الاشواقهذهواحتضنايضاالكبيروقلبهالكبيرببت"ففتحفرنسا

دفعطماوصبرهوخيرتهوذوقهثقافتهمنيعطيهاوراحجميعهاالفئية

الدكتوريتوانولم.المسرءيالحقلفيالعاملةالفرقمقدمةالىراسا

اللازمبالمالهذه"والفنالفكرندوة"تموبلعنايضاالصبانرفيقى

واحداكونهيستغلكيفعرفوقد،اجيدةاالمسرحي!منعددلائتاج

المسرحالىالاسرهذهجلبسبيلفيالدمشقيةالاسراعرقابئاءمن

...يكسبوماينفقمابينالانماءمننحوعلىيوازناناستطاعبحيث

5891طميبينالتلقريونومؤورسةالثقاو!وزارةاثاءيتمفلموهكذا

وفرقةالقوميا!سرحفركةتر!دلانجاهزةفرقتهكانتحتى9591س

وكان.الانحتىفيهاتعملزالتماالتيالعئاىربافصلالئليفيزبون

بصب!امخرجافومدانشائهوداقيفيال!حسناقومياالمسرح

الاستاذوهوالممثلينمواهباستثارةفيوخبير،المسرحيةب!ممال

حينابالغولا.للاردنكيوص4في*نيمملالذيصئوبره!دي

وزارةبخلاض!رحينكانتالقومبىللمسرحللاواىالنكسةاناقول

اواخرفيااـرحيلالىالقديرالمخرجهذا-تباخلهااو-الثقافة

دفعةالقوميالممرحالىجاءتحيئالثا"ليةالئكسةوكانت6291هام

اختصاص!دهمكانتحقا...القاهرةجامعةمنا"،خرجينالشبانمن

القيادةمكانلتمسنماهلايركوئوالمولكنهم،المسرحياعملباتتطق

والثقافهةالخبرةذويمنكبارمخرجيئايجادالواجبمنكانبل،فيه

العملتمثلعلىويلمربوهمالوافدينالشبانهؤلاءاءمالعلىليشرفوا

و"وزبعالشخصياتس*2درمنالفرصوتح!يقوتنفيذها!سرحي

وت!بطاتالخبودصدأتجمعاتاورسمالممثلي!قعوي!!وار

منشيئاانالا...وادسمةوالمحمحةالنبرةعلىوالمحاسبة*وضاع

قالمغربمنالمسرحفو!:تماماالعكسحدبليحدثلمهذا

مناكثريملكونلاشبانالديبعونسهلةض!كةوو!عاكمرة!أ

وكان...افناوغيرالفنعوالمفىالبعيدهومطامحهمالطيبةنوأياهم

هذهتدخلمنبدلاوكان،*داربةالسلطةعلىا!راعمنبدلا

..ذاكاوالمخرجهذا"عالممثلبنمحتلمنبدلاوكان،تلكاو؟لجهه

د9رماثمتعددةواًسماءمتعددةاشكالفىتنتظملانسعتفوضى

يستمد،اولاحكوميةهيئةانهاعملا،!يستمروجطهالقوم!،المسرح

يتصففيهاولحدمسؤولوحكمةاصقافةاوزارةوجودمنوجوده

معاوناللحمىاديبالاستا؟هو،والحرمالصرروسعةبالصبر

صوفالصفويئعمالخواطر،!دىءاناستطامالذيالثقافةوزدر

الىبرالولا،!عمالببنوالتنال!لمقالنظم"نولنوولفرضر،المتثائرة

واشرتسيقكما،المعنية*طرافبي.االنزاعاحتلممكلمايتدخل*ن

قيالمسرحيةالفئونمهرجانكلحدثماالى-سايقةرسالةفي-
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صرؤير"!اال!حزلح!

قبله.والذيمثلاالمأضيالعام

ح!اى-ارادتهبعيريستمراىالقوميللمسرحقدرداموما

بهالعاملينمنويعتمرقواهيشحذانمنلهبدلافكان-التمبير

والمنافساتالشدائدشحذتضد.كانماوهذا.لديهمماخير

منهمكلاستجمعبحيث.فيهالعاملينهمموالمزايداتوالتحديات

الممىسحفساربالامورالعامواحساسهموهبتهاليهاواضافخبرته

،سفصواتالخمسعنتزيدمعهخشبمنورجلطبيعيةرجلعلى

ل!وياخذملام!4و،شكلتوازنهيستعيدلكيلهكابخيةمدةوكانت

فياوا)ضصوعىانتقاءفي!اوالاخراجفيسواء،يلائمهخطامخرج

مجردكانالهدوءانهذاغير..معهيتعاونونالذينالممثلينانتخاب

جاءتوفد.امتحانايامامللصهودقابلغيرظاهريتوازن

طربقعنجاءتالمرةهذه.المسرحطريقغيرعنظرةالمتالهزة

اقوهـجم!االممرحعناستفتاء"البعث"صحيفةفقداجرت.الصحافة

باالهبنكان،مقالةعشرينمنيقربمافيهوكتبتشهرااستمر

..ومعتزلونومسؤولونورسميونومتفرحونونقادومخرجونممثلون

وباهـواتمختلفةباشكالفالوها.القوميرلمسرح)!"الجميعفال

حيبة.خجول"لا"الىصريعة)!"منتفاوتتشتىوبصيغمتطدة

يضطرماوهذا.بلباجماعها،فقطبسلبي؟مالامرعبةالنتيجةوكانت

علىضوءالمسرحيةالامورفيالنظراعادةالىوالتدبيرالفكراولي

ونت!جه.الاستفتاء

يحسمالحاليواقعه.القوميمرحئاتجربةعمرعاما12)

للنفاشالموضوع-طرح"البعث".الطويلةتجربتهرراسةضرورة

رأيبايوتزحب،شالنسافيالمسطهمينالمعئيينمصممنطلبت

.)يصلها

فيالمسهمبنالى"ال!بث"صحيفةتوجهتالصيفةبهذه

ووضوحىراحةبكلاعلنوافقدالمستفتونالممثلونفام!ا.الاستفتاء

ولازادلونمتلاحقاتسنوات!شرانفسهممناعلواانبعد،انهم

وجفمعينهمنضبلقد،الانهيارشفاعلىاواطسواقد،مؤونة

الاعترافاتلهذهالاسىيلاالمرءيملكولا.نفوسهموامحلتعودمم

:والمبالثرةوالساذجةالصادقة

ث:الهيقدميعدلم!نهجمهورهيغسرالقوميالمسرحبدا"

عنانفصالهفيهي!رنافيحيالهساماتبمس!ؤولية...جديدا

عاشمسرحياكاتباهناكانمرةاذكرلافانا.المسرحيوالعملالمسرح

حتىذلك،اكسرحفيالصلومجرياتمشحلناعلىوامعمعنا

الفرقدعمالثقافةوزارةوعلى.للمسرحيكمبكيفتمامايعرف

."التنافسمنجوالنخحىالخاصة

14/01/7191دبسيثناء

اهـىبحاجة..ا!سرحفيلاختصاصيينبحاجةمسرحناان"

وهؤلاء..متخصصينومخرجينالملياالمعاهدفيدرسواومملثليننقاد

وخبرتنا،موهب.ئاسوىتملكلانحن...لدينامعلمومينيكونونيكادون

في*،يعرقونلااث،ناالفتانينوام!مناًنا.يكفبملاهذالكن

؟وثلاثوس:تجنسنةقبلاعطيتممااًكثرسأعليفماذا.سوربة

."المشكلةنفسيعانيالكل

13/01/1671واصفمئى

وبكسزولكنهاالخبرةتنقصهالامجموعةالقوميالممرحمناصر"

الاهلمالجزءهواًلممثل...والدراسةللمعرفةدائمةبحاجة،كحيد

عاجزين-تجلهمالممثلينبهـلاءالمحيطةالظروفوكن..المسرحمن



بسرعتهاتسبقهمالفنبعربةي!سون...نافعينيكونواانعن

وعبم!الكلمةعبءيحملون..وحيدينوراءهايلهثونوهم،الجنونية

ويشعرون.بمفردهيم.،المواجهةوعبءيىةالمسؤووعبءالمعرفة

جدبدا،عبئاقريبيومفيسبصبحونانفسهمهمبانهمتدريجيا

."للاسفويا

01-91الرومامياسامه

الروماني؟اسامةسطورمنواعنفبارهفالقضيةكلرحيمكنفهل

ومثابرةعطاءالممثليناضلهمعنهماقتبممبتالذينالممثلينهؤلاءان

واشعراحترامالهمانحنيفاني،لشهمنبروحاللهاممعم.وجهدا

الىيدفعونذلكومعصادقينموهوبينلشبانوالحسرةبالاسى

الخوفالاالمتصلانجدمنسنواتعشربعديملونولادفعاالهاوية

...عبئايصبحواانمن

مواطنينحسسىانمنهمكلحاول.المخرجونكتبالممثلينمع

اليوميةعملهخلالمنالضعف

ةالمصرحوجهفيالمعوقاتاهم))

كافيا.تجهيزامجهزمسرحوجودعدم-ا

.كافوبعددجديدةعناصردخولعدم-2

فم!ىلااذ،النصوعيالىبالنسبةالتعرفةانغفاض-3

.)ل.س..05)

ديكورمهندسصمرحنافيفلشر،الفنيةالكوادرنقص-4

)."ماكييراو

01اسافضهالسعد

اختاروهابلالمخربرنعلىتفرضيلمالاعمالهذهجميع..."

ومنحوابهااعضاءهمالتياللجانواقرتهااختاروها.ارادتهمبملء

.التعدبلاتبعضواجرواتدريباتهموباشرواالانتاجوهـاللافضل

منحذف،محلياتفسيرايعسرانيمكنماكلالنصوصمنحذف

النعوصتقدمانالمؤلمومن.ووطنناببلدناعلاقةلهمساكلالاشكال

وفيالتحرصرفيدورهالمسرحيففدكي)شيءكلمننظيفة)

.لاختيارهالمحليالتغسير

هذا،القوميالمسرحفيالثوريهقتلالذيالحيادهذااذن

واجرىبمالهعلافةلامسرحالىالقوميالممرححولالذيالحياد

فنحولايجابيايكونانلهارادواالذيالحيادهذا..يجريبما

..بوقالى

وهكذا..بالمراقبةالمخبمبتكليفحيادهالىالقوميالمسرحوصل

."نقديمهوعندالعملاختيارهعندجداحريصايكونانفعليه

01-22جبركجغسان

الموهبةعلىاعتمدتالنىالمغامرةعلىقامالانخىمسرحناان"

لانكاميانوالايمانالموهبةانءسرحناانبتلقد..والايماناعنادوا

منسنواتعثروبعد..الانولكتلكفثيلومدرسةممثلايخلقا

قنتالىوصلنا..نتلمسهوبدأناالجداروجهالىوصلناالكفاح

...للخروجبطريقةنفكرانعليناوبات..الزجاجة

بنجاحايوماحتىعقباتهيتجاوزانالقو!طالمسرحا!تطاعلقد

..الاولى4ازماستشهدستلاليمناالتيالتاليةوالسنوات..مشهود

صنعهشيكررانعنعاجزولكنه..ممثلينيصنعاناتطاع

..واحدةمرةالاتحدتلافالمعجزات...اخرىمرة

بسنيبصدأواناصولايثبتوان..قواعديصنعاناستطاع

بوجودالالهيتملنالذيالعلميالمنهحينقصهزاللاولكن..لقاليد

وثحذ..اصولهعلىالثنهذايدرس..للتمثيلعلميمعهد

."يقدمهاثمويصقلهاالموهبة

779ا4؟/.الصبانرفيقالدكتور

واهميتمه.هامحكملانهراليقالدكتوراقتباسمناةلتلقد

اهـرحهـذاتاسيستولىالذيالشخصعنيصدرانهمنتثي

+2

!.-!س--حما-ر--5!-ء.حاهةس--ء؟
كثيرايفوقلاوالمعلمالعلمكلامفانذلكومع.منارعبلا"المعلم!)

والفلماتحمنالمزيدالىالحاجةةوظميذاتهتلاميذهكلامعن

مواربةبلاواعلنوهاا!ع!قةهذهامامالجمععاستسلملقد..والتعلم

الىبالأضامة،كلامهبهانفرداتيالرئيسيةالناحيه.رياءولا

التيالتالمب!ةأل!ضات،)بنالعمريةنجوءنههي،بلأزمةالتسليم

فما،نقرولعمي!ةنبوءةوهي"..الاولىأزماتهستشهد-لإأتينا

وحدهماوأجتهادثداموهبمهاعلىقعتمدستظلاليعتذريةالعناصردامت

.فمنالواجباملبلاجديدمنونندأالمفرغةالحلقةفينقعفسوف

أفتتاحء.ناذاادريرلأأسعلى.وادعلمبالثظكهالمواهبهذهتطعيم

انالعطريسعفيع!لةيخنيممااكثرالمشكلةيحل،لمتمثملمعهد

مختلمل!فلمحيأفعبينمندفعاتعأمكليحرجمعههاساجيسهتوعب

ادتعليميأررصوىلطلابهيؤمنانيستطيعوهل،المسرحاختصاصات

يخرجسو!انهامحقيقي!ةمممرحي4نهضةلاحداثيكفيالذيالراليع

والذيمنهثكواونيأدنهـطمن،مثقفمينانصا!،متعلمينانصا!

والواقعادوكوعادىا!ربالثاليالاحتمألكاناذأ؟نفسهمنيشكو

وتمرفها!شلةمؤسسةبناءفيالاموالانفاقعنالنظرنمرففدعونا

لكي،والمحرصيئواذ!واةالمحتركينالممثلينمنالموهوبينايفادكل

علر!اللازموألاضلاعاتعلميوالاختصاصمةاللافيبالمعركةيتسلعوا

اذهان!يالاسندةهؤهمن!تجولهلترى.أنقطرفيالمسرحمستوى

ضصةةافناحيةبهدهمقأنهفيانثالافةوزيرنوهلقداالمسؤواين

ليستالتتروظهذهبأناعتروطفاناالفنيةالننروفىاما.."

البعثساتعددضاعفنامااذاطملونحن...كاميهبدرجةمتومرة

بنتظار،ادثغرةهذهلسداناننصريبيةوالمورات!لخارجالفنية

."الاخرىوالفنونللمسرحمعهدقيام

791الما17/0الكيابرفوزي

نأملنحن"بجملةبدآفردامما،الوزيركلامانالمواًضحمن

مسنهو،الاهـ-والاففلميأوالامانييعثولافهو")..اذا

مقالةأنالتضمأجيويؤيد.ا!رسفيددوضعأقيالاقتراحات

ايةانىالاشارةمنتحنوالثقادةوزررمعاوناللجمياديبالاستاد

واالمنافشةامتتحقدفهو.المجالهذاميخططاومشروءات

القطرديالسرحيةالحركة-1)ةنقاطاربعمنبمقالةالاستفتاء

الثقافةبوزارةترتبط-3،اثخصيالتقديرعلىتتمد-2،فتية

.)المولةبم!ونةالاونس!نمرتنشاانا!اصةالفرقتستطيعلاس4

نستطميبالتعبير،صحاذا،1التن!م"او،البسيطالاستقرارهذامن

تحت،منوارطلعات!وقمنالتخطيطبنالعظيمالفرقنلمسان

يشكلوفيالذينفالممثاون.والقمةاكاعةبينالفرق،شئناواذا

الفرؤبدلمحعولاالاجوردرهعيكلهوالمواساسهالمسرحيالتمثيلفاعدة

لقه...الحااكاتاليال!افياوالعطلايامفيالعملساعاتبين

انهى:الداتنكرانميهيتجلىمطلباسمىالىذلككلتجاوزوا

عطاؤ!ف*يخعطلنسعهمييبسلالكييطلعواوانيئمحلمواانيريدون

عل!لعملالانه"،فبعينطلبهمالىينظرمنوجدولو.يتضاءلاو

هـبحسبوازءخل!طالأي!فاقاوجهولتغيرت،يمكنماباسرعتلبيته

اهـس!برايالاهتمامعاىالحدائماوانا.مناسباالمهنةاهليراه

والراهنة.الملحةالعمليةال!اجاتيمثللانهالحرفة

فيادلىنقدبل،الحدهذاعنديتوففلمالاستفت،ءانعلى

والم،المحترفيىنالحترافاتفيجاءعمايخرجوافلمبدلوهمالنقاد

ونكرانوجمودا،الاحيانبهضفي،وشمولادفةاكثرآداؤهمجاءت

.اخرىاحيانفي

اصسن-2.المسرحاليهيسمىدقيقلهد!وجودلا-1)

المسرحياذلمحؤيةالىمنانونال!-03الموضةي!تبعا)قوميمسرحنا

وقراءمخرجهاومناقشةوملابسهاديكورهاعنصورواخذالغارجفي



جمهوراحولهيضمانالقوميالمسرحاستطاع-04عنهاكتب

مشلتس5ففطهؤلاءاجلمنخنقفهل،الا!النضعةيتعدى

.(انشعبيالمسرح-خطاًلمسهاةسالتجارةلل

28/01/7191فطايهسلمانالدكتور

منوليس...تغاليدولامختصينبلاالقوميمسرحناولد)

الماضيئغراتيستدركالذيبالتحنيطالاتجربتهلتطويرسبيل

.(نريدالذيالطليعيالم!مرحهويةو"سسح

لا؟/01/7191نالكسلجان

ادا.لمحقطسوريةنصوصسبعةهناك،مسرحية)54(بين)

عنعبارةالبااليانوجدناضعيفينكوميدييننصينمنهااستثنينا

واحمدمحسهنوح!متثنعانوعنيمغثسيليوسفنصوصخمسة

فيالمسرحدخلواهؤلاءوعهـاكلبية...عرهـانعقلهوعليداووديوسف

الشعربينالاساس،نتاجهميغراوحبميمصممههـ-الاخيرعدا-يارة/

.والاربوالصحافة

الجديدللنعىمدرسةيصبحانهوالقوميلمسرحنانريدهما...

"..الجديدوالمخرجالجديدوالممثل

7167اا/.؟كصمترياض

المخرجينالىةموضوعينالىمعظمهافيتوجههذهالنقاداحكام

المحليينالكنابئوالىسراييفيبيميوههـذاسيقتبمسونالذين

واص!مىذكرنهااك!هوالناحية.بالممثليناسوة،اظرسهملاشهار

اسعدذكرهماويعلنها،عصمتريافراوردهالذيالاحصاءرركدها

ولستسوريةلروةالخمسمائةيتعدىلاالمسرحيةثمنانمنفضة

والانخراطالمسرحيالعملالىبالافعوا!الكتابافناعيمكنكيفادري

وظائفعلىيعتمدونرزثهمتحصيلميداموامأالمسرحجوفي

عليه!كلالمسرحيعملاانلهماابحاللذانالوحيدان.عنهبعيدة

اهـونوساللهوسعد،ودؤوبمثثرمؤلفوهو،عرسانعقله

!فيرهليهاالتيائصوصعلىيعتمدممااكثرشهرتهعلىيمتمد

واعيةمعالجةبالجمهورعلاهتهوتطورالمسرحتطورعالحوف.السوق

الرسالة:هذهبهانخفمااننحب

القوميالم!رحنشاةطبيعةحددااللذانالاساسيانالعاملانيا

همسا:

نذاك7المسرحعلىللقائمينوالاجتماكيةةفكزيةاالهويةساولا"

تكنلمولو-تستطعالتيالهائدةالقويةالطبقةمنجزءاياعتبارهم

ففكيرها.ونمطثقافتهاتفرضانسالحكمفى

كمؤلس!ةنفسهااثقافةاوزارةهويةفهوالثاتيالعاملاما

.بالذاتالطبقةلهذهالثقاكةخدماتتقدمانمهمتها

المسرحجعلمماومطالبهمالزبائننوعيةحدداالعاطنهذان

وبينا)جمورجوانرك!بمعناهالاوروبيانسحبينجسرمجرد"القومي

."مسرحالهلتبلورانتستطعلمالشبيئتنا

الاجتماعيعةالقوةموافعفتغير"...اجتماعيةثورةحدثتثم

يترسخبدأالنظريالايديولوجبمالتوجيهاوضاغطةحقيقةاصبح

ضرورياصارولهذا...وم!طلقانهلرزيتهوفقاالثقافةقولبةويحاو!

."جمهورهت!غبيرفيجدياالقوميالمسرحيفكران

شروطعد"تسمتوجبم!فدةعمليةالجمهورتغييرلكن

جمهورايريدهاالتيالطبقاتهويةيحملىادهيشطيعوعيسا

لم!رحه.

عليه-للقلالميناو-للمسرحالفكريالمضمونيتفقان-2

.الجمهورلهذاالحقيقيةالمصالحمع

جديبشكلللنناعلاللارمةوالوسانلالقدرةتمتلكان-3

.الجمهورهذام!وستص

ليبقيتالقوميالقوميالمسرحلدىالحمهورتغييرارادةانلأ

ا

علاسسةفيايجابيةبصورةعمليازرجسدانتستطعولم.الامانيلار

يعادله.مايكسباندونجمهورايخسربداولذلك.متطورة!يدة

فيالقديمةاساليبهنفستوظيفارأدلانهالاولتماسكهيفقدررا

فاصبح.لديهتما!تنوضحلمجديدةلاهدافوالتخطيطممل

.،)القضيةحسمعنعاجزا...مضطرباننرودا..بينبينصير

صبحيالدييمح!صيرمش!

يوسفالحاجحسباللهمنرسالة

السموداليالأدبوأ!ع

فيالادبيةالندوةرليسالامينحام!عبداللهتاذالاسمنطلبت

،فادلىالنشرومشاكلالسودانيالادبمضاياعنصحدت!انسودان

يلي:بماء
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الامينعبداللهالاستاذ

ومن،الضيقةالمحليةمنتعانيالسودانفيالادبيةاحركةاظلت

انعزالسببهافكان4المحلإاما.طويلازمف،النشرامكانياتعدام

الاستقلال.فبلالعالميةوالحركة،العربيةالحركةعننفسهسودان

حينذاكالادبواتجه،الاستعمارربقةمنتحررمرحلةالمرحلةأنت

بسميطةاثكالفيوشعاراتهاالمرحلةتلكقضاياءنالتعبيرلى

بقضيةالوطنيةبالمناسباتمرتبطا،السياسيالشعرانتسر.باسرة

والطبقاتالفئاتثورعنوبالتعببر،الاستعمارضدلكفاح

الافصوصةوظهرت،الكادحةالجماهيرمشاكلخاصة،اجديدة

الوقتفي،هذهالمشاكلمنالاجتماعيةالجوانببعضلتصورلقصيرة

منها.المباثرالسيا!لأالجانبالىالشعرانصرفلذي

فيمغرفةنجدها،وفنيا،فكرياقيمناهااذاالفترةهذهحصيلة

المزدبطالانتاجخاصة،الغالبالاعمفيضهيفم!ةوىوذات،لحلية

ادبتةكعنكثميراانذلكعلىوالشاهد،التقليديةنحزبيةاالمنابر

يعديمثللم،وقتهفيعظيمارواجايجسدكانوالذي،لقنرة

رواج،وكمثالمنلهكانماععتتناسبكيةقيمةذاتراثالان

طه،حسنللشاعر(،الجماهيرهتاف"ديوانبالتحديداذكردلك

صولةلهكانوكلاهما،البشيرحامدلجعفر"وجمالحرية"ديوان

قص-ول"ث"هص:.-ط-:-ع'.:-8-،كل-6..-4اا.-.اـ،ع5او-حه



ثمافتكس.وفتهفيالمثقفينصفوةضيالذياووتهروهو،)الغريجين

الؤجمه.الخلافاتبفعل

بداتالنأمالقصيرةالقعةاما،الشعروامعمنكانماهذا

الواقعيعةاحضانفينشاتفسد،الثانيةالحرببص-تنتشر

المرحلةكتاباكثروكتب،صورةوأبأس،نطاقباضيقالاشتراكية

ذلكفيواعالوا،والبنايا،السحايروباعة،الاحذيةماسحيعن

هذهتلطيخهممكلكاناذ،ضميقاجتماعيمض!نثون،وسلوا

التيالارفيترابمنبدلا،المطابعبحبرالبائسةالبشريةذجالتص

السياسيالهتافزاويةمنالممالعنبعضهموكتب.عليهايع!يشون

لمعمد"حجرمات"فصةذلكمنمثالواوفع،الاخلاقيةوالنبرة

كبالدة،وقتهافيالسياسيونالنفادلهابمرووالتي،سروفسعيد

فؤيراكاتةالقصةولنى.الجديدالواقيالادببوالرمنعظيمة

النهاية،كلماتعاملحياةمنلحانبمنىوع!،منسقغير

وقتهافيرواجاايضاوجمتالتيرجبلعبدالله"اغبش"ومذكرات

قريبوفتمنذنثرهاصاحبهااعاد،السياسيةالوافعيةنقادمن

والقراءالكتابمنالشأبةجيالىالاهشوىلانذلك،رواءايبدون

الواقعيةعنالبدائيةالمفاهيموتغيرت،الافاقوالس!عت،كثيراارتفع

منتنضماكل."للعياالالب"شعارمضصنومن،الاشزاكية

فينشاةوالباحثالدارسيهمتاريفياسبلااصبحالقزةتلكتراث

فيو!هكثالناسينفعممايمدلمولكنه،الحديثالعسدانيالادب

.يلارسأ

والى،الاستقلالفبلطفترةفيالسودانيالادبعنبالطبعهذا

بداتحيث..طويلةغراخرىفشةالى)5691)الالسننقصبمدما

انعرفحين،ونثراشرا،الحديثةالادبيةا+!باهاتذلكبعدتتبير

واجهالذي،البيدللمجتمعوالاجتماعيةالفكريةالقضاياالىالادباء

والتي،الحقيقيةالتعديمعركةالاستقدلبعد،وسياسيوه،فادته

التمليم،رفعوفي،والاجتماعية،الافتصاديةالتنميةضتتمثل

،والعاجلة،المزمنةالحماهيرلمطالباسه!جابةوفي.البلادفيوالثقافة

الثالث،العالمفى،الاخرىالاممتحاربعلىثممنالاذهانوتفتحت

اماممغلقاكانالذيالبابوانفتح،عامةالحديثةالمولولي

اصبحالسودانوانخاصة،ممرميهعلىالمالميةوالادابالثقافات

علافامهوامتمتالافريقيةالقاهـةوفي،العربيةالاسرةفيبارزاعضوا

وفريا.فرفاالمالمانحاءاليوتشعبت

المعاعرة،الفريةالمدارسونمو،لظهوربالطبعممثلاههذاكان

وتطلع،الوجوديةالانجاهاتوظهرت،الاشتراكيةالمدارسفتطورت

بيرحدالىوتضخم،وحوارا،بحثا،الفكرحريةالىالناس

ونقادكتابمنهوبرز،والعلومالمعرفةفروعبمختلفالمثقفينفطاع

،اذوعسيرةخطيرةالاديبهمهمةجعلماومذا.الفروعهذهكلفي

واالبسطاءمشاعحراستحداءهمايعيشانيسفطيعيمدلمانه

الانتاجمنالنموذجتقديماصبعتفالقدلآ،بالهتافاستمراجهم

زاويةمن،الانواقوارفى،المستوياتاعلىيرضيالذيالابداعي

.مععلميةوموضوعيةفنيةزاويةمنولكن،اجتماعيةارستقراطية

متطلباتعنوالتعبير،البماهيربقضاياايضاالارقباطوعمقتو!

السودانيالاديباهتمامثتكعدلملانه،وخارجيا،داخلياالمرطة

!العربالمصيرفقضية،ضيقةوطنيةاو،محليةالمرحلةهذهفي

؟ثيراعليهيؤثر،يرعزعلاازليكارقباط،اهتماماقهمقسةفيتاتي

..اللمرجةبنفسبهويتائر،مبا!ثرا

لضيةيرسالحديثالشويالانتاجمنكثيرا-لاماهذا

جعلكما،المحتلةالعربيةالارفيعنوالدفاعالفلسطينيةالمقاومة

الناحيةهذهلىتوجهالسودانمنالنقديةوالكتاباتالكتابمنمحيرا

الكتاب،كلالمحليةوالاعلامالنشرمجالاتفيالنقدميزانفيويوضع

-ا

.الحسورساجصمن'لعصاثه!هي!ماو!وله'-ين'سر:سمس'ء

تحيدالنكسةمنذبلادنافيهبانينزارالشاعرلهتعرفيالذيالنقد

وحرصها،المصيريةالقضيةالىالسودانيةالادبيةالحركة!تماء

الاديبلحاناخرىلاحيةمن..وانزامبفعاليةدورهاليديان!

وبحم،السودانيللشمعبوالتاريخيالصرافيالموفعبحكم!سوداني

التحريرالامريقي،بقضية،ثرجةلبربامعنيايصبحالشبهذا!ين

فقدهنامن..القارةمنالجزءهذافيالحضاريالعروبةلواءبعكل

الجديد،الافريفيالانسانفضيةيتناولخاصةالسودانيالشعرعمل

ذلكعلىالدالةوالنطذج،الجديدالعربيالانسانبمصيرعنينلما

ابراههم،المكيمحهـمد،)رنزباريات"اذكرولكني،كلهاتحضرنيلاميرة

ديوانهفيابراهيماحمدصلاح"لوممبيات"و"افي"ديوانه"

اهـيعحمدنشرهاالأتيالسودانجنوبوقصائد"الهببايغضبة

الحي،عندمحمدقصائدوبعض."المجاذيبنار"ديوانهفيجنوب

الغاب!ة"لمدرسةالدعوةدياشتركروالاخيرينوكلا،عثمانالنور

العروبةلقاءنمثلواقى،السمودانيالعربيالادبفي".الصحراء

شرممظمبالالبعننسىولأ،الارفيمنالبقعةهذهعلىالزنجية

ثم،عنمريااتجاهاا!ريقياالىبدايتهفياتجهوالذي(الفيتوري

معانسانيةاكثربصورةالقضيةيفلسفانالنقدكرةبمدكاول

."الريقياافاني"منبهيرخكانالذيالهتافعنلابتعاد

انتاحكلفيفمطروحة،المصيرومعاله،العربيةالقضايااما

شعر،ديوانمنهايخلويكادلا،الس!دانيينوالش!راءألادباء

الشعراء:دواوشودوننا..آخرانتاجاياو،قصصيةمجموعةو

سيدسالحسنالرلاج-فارسالدينمحي-الرحمنعبدبيلي

ومن.مجنوبالمهديمحمد-الخليفةحسنمباركسالحاردلوأحمد

الاسيويالنضالفضاياالشعراءهؤلاءعالحوافريقيعربيشطلق

عامة.بصورةالعالميالتحرروقضايا،ألافىيقي

التعبييرمنالعرجةبنفسشمولهالصعبفمنالقصصيالنتاجاما

حصيلسةفلة:اولهما،لسببينوذلك،ذكرناالتيالقضاياكن

مناليديناصابعدنهاالمنشوريتجاوزلموالتي،الآنخىالقصة

الروايعاتكاذلكمنافىوعملأا،القصمروةالقصصيةعاتالمجس

حركسةضروراتمعالملحةالاجتماعيةالمشاكلان:وثانيهما.الطويلة

طويلامدالىوستكلتزالماالجديدالمجتمعميوالتبلورالتطور

ظلتالقصةانكما،انتاجكلومحور.الناغلالقصةحمابشغل

حتس،ومحدودةضيقةومجا،ت،المحليالنشرنطاقفيمحصورة

حجمصغرفيواضحاعندتاالقصيرةالهـقصةفيذلكتاثيرلنرى

النشر،صعوبةتواجهذلكبدونولانها،درجةادنىالىالقصةهذه

هوالطيبالقوفعةمنوخرجالطوقكسرالذياأوحيدالقصصيوالكانب

الس!ودانفيموجوداكانلوالكبيرالروئيهذااناجزمواكاد،صالح

الخارجفياحدبهيدسانثون،الانغلاقدائرةفيكغيرهشورالظل

فيوالادبالفكلبتفؤونوالمهتهن،المعنيينمنجداالقليلةالقلةالا

منالسودانيةوالقصةصالحالطيبحظلحسنولكن.السودان

عملهموضعمنالكبرىالصأوءدائرةمنينتعوظلكانانه،بعده

واينافسانيمكنمنويظل،البريطانيمةالعاصمةفيالرحيبالاعلامي

اذكرو،بالداخلمغموراالجددالقصةكتابمنصالحالطيبيجاري

الذعكي،ابراهيماسحاقابراهيماشاباالمروائيالقائمةراسعلى

كما،"القريةفيحد))الاولىروايتهسنواتثلؤمنذلهصدر

واذا."والبلدةالليلاعمال"الثانيةروايةاشهرثلاثةمنذلهصدس

فان،صالحالطيباعمالفمةهي،)الشمالالىالهجرةموسم"كانت

هجرةموسمتمثلوهي،اسعاقلابراهيم"القريةفيحدث"لواية

دوايةعنانسانيياوعياولا،فنيانضجاتقللا،الوداننمربالى

العبارةبفخامةعليهينفوق!مال!حالطيبانغير،صالحالطيب



ورصيفتها،الروايةهذءلانناولقريبةفرصةاجدولعلي،لشاعرية

المجلة.هذهصفحنعلىوالمقارنةوالتحليلبالعرضخرى

منالنؤزيعامكمانياتوانعدام،السودان!النتنرازمةان

السودانيالادبعدموصولهيمباشراسبباظلت،الخارجالى،اخل

الادبهذاتهقييماختلالفيسبباكانتكما،العربيالفارىءخ

ادباءمناشنهرواالذيناكثراناذكرانويكفي،السوداناربم

المباشرالاتصالكرصوجدواممنأو،خارجهعاشواممنهممودان

يجدوالمممنالكثيرونحجم2و،العربيةوالصحفالشترور

محلية،نشاطاتفيلانشفالهم،الخارجكيالنشرعنكغيرهمطريق

وتيعد،أحداليهايدعهملممجالاتامتحامعنتواضعااو،هب

المهريمحمدمثلشاعراان،نقولانويكفي.الشقةوبينهانهم

العربي،العالمفيمجهولارزاللاولعله،قريبوك!تحتىظلجملوب

في-اللوميقعولا..ابداعاواكثرهم،السودانشعراءاتبرانهأ

سبيلعلىهيوهاالعربيةوالمحافةالنتنردورعلىسشنباري

والشعراءللكتابانشانهامنذصدرهاتفتح"الاداب)!مجلةثالى

التيللاسبابونكن،خارجهومن،العربيالطلمارجاءجميعلأ

السوداني،للادبالحقيقيالوجهالعربيةالصحافمةتعكسلماًففالرنا

ينبغي.ها

نبحثونحن..ايضاعقدنناوهي،بالطبعمسؤوليتناهذهان

منظمة.بطريقةالعربيبالنشرللارتياظميانئرةوسيلةعن؟ن

الصحفمنوكثيرا(بيروت)فيالنشردورمنكنيراان

كماسترحب)بالقاهرة)النشرمؤلسمممةوكذلك،وكذلك،لعربية

مشكلةيواجهبيروتفيالنشرولكن،اسودانيابالانتاج-!لم

يواجهفيالقاهرةوالنشر..ثانياالمؤلفحقوقحفظثم،اولالأختيار

حماسةمنيقللمماوهذا،التوزيعةوردا،الاداريالتا!رقمة

علىاغنمادااكثرويجعلهم،الخارجهيللنشرالسودانيينلكتاب

علاها.علىالمحلية،مكافيات

مجموعةالمامحميالعامفيبالقاهرةالعامةاروسسةطبعتلقد

فيظلتانبعد،"حثالذياشيءا))عنوانهازدوقللطيبصص!ية

حلم!الذيفان،خروجهاوبعد،عامينلمدةالطباعةفيدورهاانتطار

اهـصالنسحخمنكل!د؟يمنهايصللمالروايةهذهانهو،حقيقة

..!السطورهذهكتابةوحتى،الماضيالعاممنذالسودان

بعديومايزدادظلالسودانفيالنشرمشاكلبحلالاهتمامان

،وا!سطاء،الوكلاءالخرطومفيظهرفقد،ش!عدلاةبوساثل.اخر

غيراكثرهمول!ن،ببيروتالنشردوربعضمعيتعاملونالذين

مقدما،الثمنويقبض،بحتةتجاريةاسسعلى!ملوبعضهم،ننوم

الواعدونالكنابيظلوهكذا..بضاعتهبهتروجلامعأسمعنولبحث

حقيقي.وموتضياعحاؤلآفيالشبابمن

السنواتفيانشىءالنشرحقلفيمنتظمعملاكبرولعل

يملكقسموهو،الخرطومبجامعةوالنشرالظيىفقسمهوالاخيرة

صامشوداطلالجامعةمطبعكأومعهولكنه،واسعةامكانيات

مجال!يدورهاما،جهدهاحريستضقالذي،)الاكاديمي"العمل

السودانيالادبيالتراثمنكأببضمةباصدارقامفقد،العامالنشر

وضيق.متقطعبشكل،لحديثةالشعريةوالدواوين،القصصوبعض

،ف،خرةطبعاتلتقديمالكثيرنفسمهيكلفانهالقسمهذوعقدة

وضيق.متقطعبشقل،الحديثةالشعريةوالدواوين،القصصىوبعض

المترجماسمللمعاننشرهتملانه،عليهطبعكذيالفاخرالورققيمة

السودانيوالقارىء..ازمةوهذه،المترجمهالمادةلقيمةمنهاكثر

ارتفاعبسبب،القسمهذاكتبعلىالحصولفيصعوبةيب

منالواردةالمنشورةالكضبقيمةعنافطفاقزيدوافي،ا-!ارها

،فكيفالسودافيالقارىءشانهذاكانفاذا..القاهرةاو،بيروت

فأ+

القادمةاعدادنافي

ابحاث

النقاشىرجاءألاشتراكيوالوجدانالتونسميرم

خشب"لمسامىالدووةرحهـلةفيالشارونيوسف

حافظصبريالمحتا"ديالارضجةالعربلأقصوصة

اسماعيلالدينمحييشكسبيرمنابقترالاتجربةو،ملت

ادريسبى.معايدةترجمةالعالمفيالجديدةالادب؟روب

قصالمحد

حاويخليلالدكتورجديدةشصيدة

كري!مفوزياخرىشراءات

داووديوس!احمدمالثهـميئااضاعرجللن

المقالحعبدالعزيزالرومبلادفيسميفيومياتش

ألقيسيمحمدفراسعنيثللحدإتكلماضع

السعيدعليمحمودالمنجلودورةلصيف

قمسص

فياضسليمانوالصمتألصوت

الخرا!ادواروالتنينالضيقةالسلالم

.عى!ححى..-.!حىعحم-)!سسى

اضيفاذاوخاصةالكنبهذهعلىيحصلانالعربيللقارىءلن

.ةاخرىازمةهذه؟..التوزيعواجور،النقل!كلاليفبها

الوبالقسهمهذاعذخالمشرفونيضللافىان!انآملاننا

حرك!ةتنشيطفيفعالااسهامايسهمواحتى،هذهالنقصاوجها

والثقافةالسمودانيالادبتقديموفي،داخلياوالنشرناليف

خارجيا.سودانية

تهتمان،هذهوالحالة،يمنظرونودانالم!رونالادباءظللهقد

المولةمساهمةوكانت،والنشراليفارةومشاكلالفكر،بقضايالولة

التاليفلجنةتجربةاستثمينأمااذا،منعرمةشبهاو،ضعيفةئما

المجلسالانعحلهاليحلانتهتوالتي،والثقافةالاعلامبوزارةلملنشر

امداظلالذيالمجلسهذا..والفنونالآدابلرعايةالجديدقومي

على،السودانفيوالفنيةالادبيةالحركةعلىالحادبينكلامليلا

اوجعهولتنظيم،احركةاهذهلنشاطالمحورسيكونانهضبار

وا!ط.الادجم!اصاللافيالعاملينكلورعاية.بهامناية

انشائهعلىيمضلملانه،المجلساماممبكرازالماالزمنان

وادارته،كيانهبتظيمالآنخىمشفولوهو،اشهرخ!"من!ثر

ناوالمامول(ة)الحركةعلىالقدرةتمنحهالصتمخصصاته؟ءلحبير

عضوبصاالتحاماليلتحمالحكوميا!روتينعقدعنالمجلصهذاضعد

والقضية،الملحةواحتياجاؤها،الادبيةاحركةاباهتماماتباشرا

ادباءنتاجمنالكيمرررزالمااذ.ال:ثمرفضيةهيتواجههالىاأولى

ناك!ا.النورالىللخروجلهتمنحاكيال!رصةينتكللسودان

فيتاتيالشقيقةالعرب!بةال!بلدانمعوالثقافيالادبيالتبادلضية

الثقافةدورتنشيطمسمالةذلكبعدوتاتي،يواجههاالتيالمهام!ندمة

وبرامجهالمجلسوخطط،الادبيةوالجمعيات،الفنونودور،لحلإة

ذلك.كلعلىتخوي-اعلمكما.


