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ا!يمسيوسفنلوة
العربيالكاتبزيارةفرصةاللبنلأليينالكتسلإااتحاداغتنم

هل"بعنوانحديثالقا!الىفدعاهلبنانالىادريسيوسفالدكتور

."؟دورايوماالعبىبيللملأديب

الىقدمهالمأضي(دلمسمبر)الاولكانون21الجمعةيومومساء

عمامينببيروتالتربيةوزارةقاعةفبماللبنانيينالمثقفينمنجمهور

اق!ترحهالذيالحديثعنوانانالىمشيرا،اللبنانيينلكنابااتحاد

بدوربالتشكيكيوحبمصورةالصىبهذهنفسهادريسيوسفالدكتور

كما،ومواقفهنفسهالكاتبانتاجمعيمتناقضوهو،العربيالكاتب

فانولذلك،وقناءاتهاللبنانبنا،حماباتحادمبادى*معيفاقض

حدي!ثه.انتهاءب!داماتب(منماقمشةالىمدمموونالمستمعين

دوحهـنتعلنهامةقضاياعدةادريسيوسفالدكتورطرجوقد

وهـالب،العربيالعالمفيالقائمالثقافيالوضعضدالاحتجاج

تكىونمست!لالىللخروجالحلولوتلمسالوضعهذاعلىبالثورة

الهربيةالحضارةعإ!يهاتقومالتيالاولىالركيزةجديدمنلثقافةافيه

.المعاصرة

تونسفيالجؤيئةاللبنانييناالكتاباتحادمواقفحياانوبعد

:ق!ال،العربوالادباءالمفكرينحريةعندفاعاوبمدها

ملغية،الايامهذهصامتةقاهرة،القاهرةمنالجمقادمانني"

لفقدانهاراكمه6مسماءالخامسةفيبيوتهملى2اناسهاياويالاضواء

العب!وروعملإلأوالبطولاتالحربعنكتبماكلرغمالقتلىآلاف

للحربالاولاليوممنذبادرناوقد.بارليفخظوتحطيمالضخمة

وعبورالجبهةالىقواتنابمرافقةلناتسمحبانالسلطاتبمطالبة

هـسرةيحثلنالقنإةفعبور.لخاصةامسؤوليتناعلىمعهاالقناة

واجابت،رفضطلبناولكن،التاريخفيخالدةولخظاتها،خرى3

انهانرىو)كننا.بالمدنيينلهاصلةولاعسكريةالهمليةبأنالسلطة

نعيشاندونالعبورعمليةمرتوهكذا.وتريخيةحضاريةملية2

."لحظاتها

اهـلطاتاهمالعنالت!دتالىالريسيوسفالدكتوروانتقل

الثهوونهـصذهاخضماعهااووالثقافةالفكرلشؤوناجملاالعربية

كبييرةاهميةذاكانالثقافيالشأنان:وقال.اهـ"سيةلمصالحها

امثالوالعتهافةالفكرلرجالىوكان،العربيةالوطنيةالحركةبدايةفي

لتحريضواالجماهيرعذدالوعيبثفيكبيرثوروالافغانيالطهطاوي

مستقلةاوطانلنااصبحتحينأما.والاستعمارالاحتلالمقاومةعلى

وأصبح،العربيللمثقفالقياديالدورتصاءلفقد،وطنيةوحكومات

بالكط،ءحدد!اولاباللونالصورةيكمل(،الكومبارس"بموراشبه

!لالاستقدلمنذالسلطةعلىتعاقبتالتيوحكوماتناحكامنالان

الشصرفينهضةلديناانمنبالرغم،الثقافيةبنهغ!شنايهتموا

.هضةأيةءنقيمةتقللاالفهـريوالبحثوالمسرحوالقصةوالرواية

.عالميى"
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ءمر!سهال!يو!دط!لوا

صبماحذاتنهضضااذا،ءثالذيما:ادريسوسفوتساكلل

أحداانالظناغلب؟ثقافةولامجلةولاكابثمةليمسانهفوجدنا

أضشر!ادورسوىبالخسارةيشعرلن

!اذا:فتساءل،والادباءالمفهـريندورالىالمحاصرتطر!ثم

العربية؟الثقافةاجلمندورناما،حضارةورسل!متابنحنافعلن

قائلا:وأجاب

عنهاصدرتفقد...مهازلالاهبممااًلعربالادباءمؤتمراتان

محفوظةصغهناكماوكل،شبرءمنهايمنفذلمالتيالقراراتممات

فيجديدحثافجدياهتمامأيثمةي!نلم...فارغةوشعارات

،الموتمراتهذهكانتمذحقيقيتغييرهناك،وليسالانسانيةالنفس

الوهـنفبمالثقاؤجةالحركةتجاهثوربايتقوملاالعربيةوالجامعة

ومحددةمحدودةثقافيةبرامحذاتالسياسيةلاحزاباحتى.البى

.الحزببمصلحة

قائلا:وأجاب؟ا)مربال!لمباتحاداتفعلتماذا:وتساءل

الجر،صة.اللبنانيينالكتاباتحادومواقفمحاولاقباستثناء،شيءلا

لفاحدةاسماهمااًلىاحيراًادريسيوسفالدكتوروتطري

،كفابلايقيمةثمةليسالم"الىواشار،الجماهيريةاوالثقافية

الفراًءن!بةانوذكر،تقرالاو*قيجا!لمةالجماهيرهذهفمعكم

هـ-ذهبأنادريسسهيلالدكأورقاطعه)المئةفيواحدعنتزيدلا

جديانفكرلمذلكمع(ولكت(!المئةفينصفحتىتبلغلااكسبة

ثمةكاناذاسنةنصفمناكثرمحوهاوسضغرقلنالتنالاميةب!محو

سنةمناثلفيالاميةعلىقفستالتيكوبارغبةتشبهصاد!هةرغبة

ءضدنا.نسبتهاتفو!ذلكقبلعنرهاالاميةنسبةوكانت،الثورةبعد

لهذامستسلمونالعربوالمقرينالادباءبانالقولالىانتهىثم

هناكوليسمونو)ـوجفياقرننمصفمناكثرمنذنعيشواننا6الوضع

عالي!،يحاسب:"9ءسوتاريخبيةمسؤو&بئنتحملواننا،جديحوار

صل.المستقب

***

وال!كتابالادباءوملاصظاتهادريسيوسفالدكتورآراءاثارتوقد

وبداهـدريساسهيلالدكتورادارهامناقشةؤقامت،ينالمسته8

السياوريبالعملالاد!!بعلاقةءنمتحدثاالقطالقادرعبدالدكتولى

القضايامعكهمانوؤال،العاديةالاحوالوفيالراهنةالظروففي

الحاسمةالمواقفبعضؤيبالسيهاسةالاديبموقفربطتناقشالتي

ؤخوضهاالتيال!روففيلثي?شروعهيا!ربيةا،مةبهاتمركاتي

فالور.الدورقهذااًلربظه!ذاًفينغاليالواقعفياولكننا،الامة

ولكن،احياناللادبرلمبويمكن،السياسيالكاتبحؤديهالسياسي

وء-لمىوعسريةسياسيةبلحح!ةيمشاركان،تمامافنيةغيربصورة

السياسية.الكتابةوظيفةمستوىعلىدورهفيلعب،جماهيرينحو

ص!رةفيالابعنتحدثنااذاولكن:يقولالقطالدكنوروتابع

والجمىاهيرالكاببينحاجزاستكونالاميةفان،فحسسبكتاب

لانالاديب،والشهداءالفدائيينلمجابةالادباءيكونوهكذا،الواسعة

النوويةفىمنهيوزعلاكتابكتابةفيعمرهمنفلذةيمضيالذي

بالفعليكونمليونالمئةفو!ماتعدادهمجتمعثيآلا!بضعةالا



ءش!-سايجزىلاوماليةوجسمانيةفكريةجهـودمنيبنللما،شهيدا

المشارهـ4فيالاديبلدوربالنسبةاًما.الاطلاقعلىيكافئهـ؟برما

مو!فالىادىقدالسلةلورزهالفهملوءاىؤرأيي،السجاسية

الاديببيناأصهلاذلكجاداهوفالمطلوبءإيبالاادورمنخاطىء

ارخ!ةالمهاذاثرةالسي!اسببةالكتابةوبنوفنيةية4ابداكعمل!"

مرتجطا!اب،تثس!اص!حفقد:مثالابلغالشعرؤكبماو!ئ!ا،الزاعقة

الكيف.عاىالكمفيهبغلبو،واقعضاسطحعلىيطفوبما

لقضاياالكاتبالتزامهوقي2الىفةشارح!كاظمالاسنةإذ!ع!م

وقاركه.ا!كاتببينيصلالذيهوالالتزاموهدا،الامة

بالا!داعءطالبالعربيالاديبانعابماميشالالدكتوروقال

وءجب،القارىءاهتماماثارةعنعهـجزيبدحلمهوفاذا،والارؤام

طورمنالعربيالانسائتنقلالتيالاساسيةبالقضاياملمتزماريكواط

اهـىمقنقرارداعياءملاكاناذاندنا9يكتبماومعظم،اخرالى

.الابداعالىمفتقرفهوملتزماكانواداالالتزام

معقلتسن،نعمسقيورجاءءيتانيرائعةتحدتانوبهد

نامنادريسإوسفالدكورادمماهماعلىادريىسهيلالدكتوررد

المجت!عديااثرأييحد!لنالفكريالعربيوالانتاجالكتابغياب

فادا،بقارئه(الكاتبارتباطمدىعلىمضوقفدلكانفقال،الطربيم

لفابيسكتانيمكنلافانهبانتاجهومقضنعمومنقارىءللمكاتبكان

اف،تبادوربا!هييةاستطنةالكلامهداب!9اىءئفضلا،كظباقه

مبثعشىنيكلنواانؤبل،كتابناانالىاشارثم.اليومالهربى

اثعبحر/4ءنيداؤحواوان،أحرارايكونواانيجب،ومننز!ن

اثر،بمتبون"لماليكونسبيلهافييسضشهدواوانالضعب!يرحريةوعن

اًلمجتمع.بناعهط

،جد-داليسالمطروحالموفوعانقبان!نزارارراعروقال

الاغتيالعلىمبنية،ترالوما،الفنانوالسلطةبينالعلاقةكانتفقد

شكسلفيموجودةالماصيفيماالتعذيبوسائلكانتفاذا،المشترك

تظبسالجومفانها،وارهابقمعوالات"الارضزحتوسلاسلقبية2

والمطلوب.والحربةللفكرواضطهاداعلاموحملاتمخابراتشكل

ياعلىيسكتواوا!السسلطاتعلىوالكتابىالادباء!تموداندائما

ازمىة،شبمأكلقبلهى،*زمةتكونلاحتى،بهميالحقضم

.وشجاء"اديب

***

"...واقلام!ق!ب!"

ا)بيروتية"انتعب"جرإلمةفيالنقاشيمعمدت"ذالاسكب

ناءناوفىوهىننقلها،التالج"الكلمة(الماضيديسعمببى92تاريخ)

قى:ت!لبالىقحشاج

"حسمبرس"مجلةتحريررئيسةج!روفرانسوازت!نفجع

مصراًولادهنيج!لنزلنماالالواتيالأسرائيلياتالا!اتعلىالفرنسية

سيمونامبيرةالفرنسيةللكاتبةوسب!!.سوريالدىالاصىمن

"ءاء!فيهتاشم!االممورقيا!سح!ثتاالىنداءارسلتانبوفوارثو

الأديبمة،اهـيدتينوكاتا.بامهاتهمرحمةاًلاسرائيلإينالاسرىا-ماء

شانمنههسالكللكن.صهببونيةولاهوديةليستا،والصحفية

ءلافات،اميركااوباوروباواًلضضرالقلمدنيافياله"ملبنج!مبم

هذهفي!لاءمنالمشتغلينلوفرة،اليهودمعوثيقةصدا!ة

صداقاتوطدتالثانيةالعالميةالحربانذلكعثىزد01،بلحالدلم

بفضلهمالذينو؟يىهودللناريةالمناوئينالقلماهلىبيكثيرة

اضازية.اعداءالداالهتلريطهادالاف

الاعلامبهيصطممجداراعلى!هاالصداقاتهذهانوالواقع
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وامقالاوبجلسةيستطيعونلافالعرب.العربيةواللمكلاإةالعربي

حرحمئطقيةمنتحتويومهماالاتقانمنفذ-عهمااداعيةمقابلة

"ءالادببيىنوتعاطفودمنطويلةسنينعبرشيدمايهدمواان

كباراادباءانكبيفلض.جبأوانك.اليهودمنواصدقائ!مالغرببيئ

ومرانسواربوفوارثوبببنهـسيهون!فرنسيبنمنئصاهيروصحفيبئ

حكومةضد!وموكانتالجزائرلثورةالمتحهـسسيناشدمنكانوا-جيرو

اكمرائيلجانبالىالتومجمأون،الشجاعةمنننهىفيمواقفبلادهم

انهمو.ع.العدوانعلىلومهافياحننىءضردلونالاؤلعلىانهماو

،فيتنامفيثمالجزائرفي"لارهابيين2)ءقلاوالفدافينانتصروا

ارضهلتحرررديارهفبىءليهللمع!تدىمباحهـةوسيلىقىكلواعتبروا

مننفسه"الموقفيقفواانعنيحجمونتراه!م،الغزاةمنوالتخلص

باقس-قدفهمعناحياناإتورعونلابل6اجنيينائينارون

.اتاوصوواالنعوت

وااليهوديةالصداقةبينالظرجحهذامنعانىمناكثرولعل

الشعإهبونكبةلعربياال!قوبينالمضطدهالي!ودب!ةعلىالعطفببن

سارتر.3بولجانالكب!رالاشتا"ليالفرنسيالكا-بهوالفلسطينبم

4بالزملجابالصمتلاذ،ائيلبمالاس6791عمواىم!نذانهحتى

طوي!لملانضالايردؤنانولاللمعدوانينتمصرانيسشطعلمانه،4نفسه

اوقل..الميدانعنالابتعادفاثر،المضطهدينلليه-ودانتصا!اخاضه

.الميدانهـنامرارا

عاىوفهه!ا-بوفواردوسيهونوفكرهعمرهورفيقةصديقتهاما

هـنءلمىتتمنعاني!ظهـصماعلىتستطعفلم-البساءدق!قىحالاي

منإدائهاارس"لمنهايطلبوناليهودوصدإقاتهااصدقائهامنجاء

ءصنبمعزلقفعلانهاثؤكدوهيففعلت،اًلاسرائيليينلاسىاجل

محض.انسافيهدفسبيلوفي،ارر-اسى"

ناحيروذهىقع!نكماغددبوفواردوذهنهـنغابمالسئ

انتدبتهىاتحقيقلجنةتستتيانمتواليتينمر-ينرفضتالراًئيل

الاحمرالصليب!ئةمنبكميراكبردولي!ةهيئةاي-المتحدةالامم

"مامدسةفيللهـتخقيق-سوربالدىاليهودباسرىالمهتمةالدولبى

معتقلاتنس،ءهؤلاعوبين.المحتلةالارض!ربالاسرائياليةالسلطات!

فلصاذا.سوريافىالاسرائيليينالابرى!رروحدهنعدووقيفوققد

سيمونمنبالرحمةنداءاوعلفنكرةهؤلاءالسجناءالافيمستحقلم

؟"احمسبرس"تحريرربسةله!متكترثلمولماذا،بوفواردو

معالمتعاطفينوالادباءالكناباهؤلاءان،الامرفيمااعجب

العف!ف.عملياتمنيحدثماكلفيالبلاءاضلينسوناليوود

،وبعده4891عاممبلالصهصوفيبالارهابندكرهمان!مفاوليس

كانالتيالايبهـب"المدنيةا!ائرة3ادبحاضهسائرهمنرطبانولا

منظص4لااسرائيل((دولة"اسقحمهاوقد،شجاعفرنسييقودها

نلفتاننريدلا..بلاةولأبرودةبكلاءزلمائةفقتلت،،فدائية

المضنكريناولكانواالغلسطينيالثورةعنالممهـهؤو!بنانانظارهم

اصدساءمنوالصحفيينالكتابهؤلاءليتلكن.روهـامطار"اصاة

همالمعتدونفلسطينفياليهودان،هوحداوااشيئ!يذكرونالجهود

يفطهدهم،احدولاسواهموفطهدونالذينهموانهم،عليهمتدىالمهلا

ودفعوا،وعذبواوسجنواودعرواوشردواكتلواالذرنهموانهم

وما.النفسعندفاعابالصفالاس!تعانةالىالمحتلةالبلاداهل

فهلهماكلالىبالنسبةمطاراقمتحاماوالاسهـرىاسماءككهلهصانحوادث

.اطفاللعبةالاالعرب!جوارهـ3وفيخاصةفلسطين!ىاليهود

فرانسوازجيروولتحرر،تتاثرانثبلثلسلابوفواردوسصمونفلتطرق

..ادموعاتذرفانثبل



سمم.بامبم
عا

فياضسليمان:"،الاداب"لمرا-ل

المعوكةادب

ائيل،اوبين،عربيةكأمةبيننلنشبتاونياالرابعةاالحرب

الواقعهز،ومذهلاهائلاحدثاجاءت،المأضمياكوبرمنالسادسف!

الذينالمجرو!نالبشرهز.الاعملقحتىعنيفاهزاالعربيالسيا-!م

يملكهاالتيالجارفةبالدعايةوسيا-يا،حرببغيرءسكبرياهزموا

،نثششانهإ،حرباتكنلمالتيالخاط!فةوبالحرب،لىائماالمنتصر

طرفمنحربادائماكانتلانها،السابقةالاسرائيليةالعربيةالحروب

ومقيد،مهـنهامحروما!خروالطرف،الحربظروفيملك،واحد

فئا--"وبكالة،أع!م،قهمنمصرؤيالعربيالثعباهتز.دونها

-مبحكى،العربيوالوطن،ية(المصرالارضالىتتميلىيااوطبقا!له

كصم!ةحجمها!كطوهائلةعميقةالؤةوجاءت.والتاريخالوجود

يئس-،وحطمت،كالخيالحلماجسدتاني،الءماعببةالفرج

على،حسبانف!لاحدتكنلم،مفاجئةدهشةواثارت،كالجبال

والقلقى،،والتمزفى،51،سىامنبالخلاصالحلميتجسدانالاقل

فيبالغربةالعاموالنسعور،العصبياوالاضطراب،النفسيلتفنتوا

وبهذه،الحجموبهذا،السرعةبهذه،ال!ياةفياغربةوا،الوطن

واسترد،وبوطنهبنفسهثصةالمواطناستردلقد.المفاجئةالصورة

لكن.غدهمنويقينه،حاضرهفيورسوخه،ماضيهمنجمينهمعها

قرابةالامراستعرقفلقد،واحدةدفعةياتلمالثقةهدهمنشيا

دووته،منالمواطنخلصحتى،يوهيناومايوتزيدوربماثلاثةايام

،ياناتفييتصدلذيا،المذهلالهائلالحدثمعنىواستوعب

بارادته،ودمهبروحه،وعطهبأء!ابهكلمقاتلؤكدهوالذي،القتال

،القتالعلىالمواطنوقدرة،االحربعلىلوطناؤلحرةمعنى.وفدائيته

بأ!راضتصبلموانها،الشبابحياةحص"تزللمالامةانمعنى

-ا679عام،النكسةعامفبمايبانابايقولكانكما-الشيخوخة

،ءالعرببالمطقةلاخرىاوالحضارات،العربيةالحضارةانومعى

!م،وثقافت!وواقهـعهمحضإرتهممنهاواخر-وا،العربتمثلهاالنى

والعطاء،البقاءعلىقادرةتزالاما،تائرواكما،الدطيافيبهاواثروا

امة،أوشعباي،والامةالشعبانومعنى،والفاعلية،لاستمراروا

،دردأي،للفردفىلفناء،ابيداذاالأ،ينحلاويرشيحانيمكنلا

الشعب،مي،ا)داؤقةوال!ياة،الخلاقالتجددصورمنصورةهو

العاللم6والكاتبالمفهـريشذولم...ومعنى..ومهـضى.الامةوفي

وصار،توازنهاستعاد،اله،ديالمواطنلهتعرضما2،والفنان

و-ولف"علىنفسهيفرضنقياوجوهرا،اصيلاوافعاكحلميعانيهما

الاياموفي،اكتوبرمنالسادبراقبلالمختلتوازء4استرد،وفكره

لعزوفوا،المنبهرالصمتسركانذلكولعل.ايضاالنا)ي!القليله

"والادبيئوالفكرالاعلاميةالنغمةالىواللجوء،الصاحبلحديثاعن

مهل،على،والتفكير،والاقتصاد،لموءل!ا:حةالصحبوالفنية

الوصولفيبطي!ايظلانيسطعلماخطرشيئالكن.بحذروالتصر!

يفالهادىءالثابتاًلخطو.التجهممنبديلاالوجهبشاشة:اليه

قدر.العملوفيلشارعاوفيالبيتفيالمعاملةفيالمودة.السير

الطريق،فيالكثيفالسكانيالزحامداخلالحركةفيالنظاممن

."بانيظلتالمثق!ناحاديثفيالدهسلأانغير.المواصلاتومحاط

وحواراته3،،أذهانهمؤيتغرقللواقعالسابقةيئالفكرالتحليلاتفكل

والمف،جأة،باق!يةتزالأما،اوضمااءع،فالدهشة.الضبابفي

والس!ؤالىاحيرةافيهمتوق!."ؤثرةقويةتزالماوالمغازيوالمعانن

الاصيلالجوهرعنغفلواهل؟تحليلانهم!3اكثراوعاملانسواهل
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تحليلاتالىينننهونوكفلتهه!بنس!ليانهمكانواهل؟الامةوفي!الشعب!ي

المثقفونوصار؟..هل؟..هل؟مريضوفكر،اسودوأدبكللبتورة

.أصدفش!اءفجاةوانتاجهمف!كرهمومستوياتاتجاهاتهمتعمدعلى

صاروا.وبالوفى،وببعض!م،بأنفسهميعتزون.طيبةمجالسرفاق

المنتمكمرالقو.ي-وربالشصضمتاككبا،الواحدظلوطنيةاكالجبهة

والمستوياتالانظمةضنعدرةءرب"واقطارا،عربيةشعوبا،اواحدا

الوطنةرايةؤحتوطبقاتهاثعبفئاتجمعتاوالتي،الحصار/يئ

ع!نالبحثمؤقناتوارىلقد.العربيالوجود.المحريالوجود

والولاء،!طالاجتماعوالعدل،الأجننماءكبماالحلمعن،والهويةالماهية

الجارفالاحساسبالكلواستبد،الوجودسطرلقد.طبقةأولمعتقد

الوهـن،فيوالاحسالةوالرسوحوالولاءالانتماءبمعنىو،بالحياة

شريحةلازها،مطلبالمحتلةالعربيةالارضاستردادان.وبالوطن

الغفل،بصورتهاالحياةومن،الوجودومن،الاسومن،الوطنمن

والسيادة،والاصالةوالرسوحوالولاءالانتماءعنالتعبيرولانها..معا

بالنغسوالثقةالكرامةعنالتعبيرولانها..أولاوالقوميةالوطنية

صة،صادف،عفويةبئاءةكلماتفيكلهذلكتفجر..ثم.وبالقوم

خواطرادب،الاولء!الانطباعلتعبيبروا،اصثرواالث!عرمنقطوعات5

وائر،كلماالانتماءمعانيوحرم،والكرامةالثقةحجمله،حي

تقد"أدب.الرصاصوطلقة،ا"لحفعوداوة،والصاروخ،الدبابة

والادبية،الصحفيةوالمجلات،لمساليةواالصباحية،اليوميةالصحف

الاحداثجوقننها،منفردةاصواتا،للكلماتكاغاني،الشعرمنكبماقات

شاعرهـنمنهجاءوما،الت،عالىالن!مالشعرغاص،والناس

،لقاعاالىالقصةعإصست.القيمةوهابطمسلودا،لمحجاجاءكيبر

الامهـهـصلى.ومتسرعاهزيلاجاءماوزنلهفاصمنمنهابر،ءوما

عامواثر،اعوامستةقبلوؤصشعوكميامنحثمماادنالعكمي

ظلىش.احرباأدببعديولدولم،النكسةأبتوقف.النكسة

،بتروحتمايكبول!وف،بعديكتبلمالذيالادبلهذاالبداي!ة

عفويةوخواطركلماتادب.معركةأدب،وؤنيةونجتقة،مهلوءلمى

الصادقوالراهن،وتعبيرها،والفاعلالا/فياثرهاكانمهما،وانطباعية

طوبلأيبقىلا،حدثوشاهد،قارإخوصدى،اياموجدانفهي

مفرلامقدمةلكنه.والاجيإلالا-،ممقبلفي،والطافةالشحنةفيات

نابعدحتى.وفنأدبلممنيأتيسو!لما،ورهابدلابل،منها

اغنب4الفنوهتا،الادبذلكليطل.الحربوتذهبالسلاميأتي

.والغزاةالطامعينءنال!رب(وبمثيري،بالحربرند!،للمملام

برإلظ!ا!رةالادبمنابرر

ةامسبوبومجلات،وصحمف،اداعةمن،الاعلاموساللتكاد

وشعرا،نثرا،الفنبمبمعناه،اًلادبتكتسحأن،مرسومةاو،مصورة

والمس!طح،،المبسطالصحفيالتعبيرفبروح."الادبأشكالهسائروفي

الصفحاتتنشر،والتنويع،الاغراباو،!رافةوا،للانا-ةالمسرنتهدفو

والمرسومة،المصورة،الاسبوعيةوالمجلات،ابيومةبالصحف،الادبية

بلالفاظوتعج،زا؟قش-صةخطابيتها،والصياغةالمعنىتافهةقصائد

القصائد،هذهمعظمويكتسح،اشعرافيالموظفةعيراهـوقية

صعلاحأشعارب!عد،شي*لفنامسهحمىصةءننجبه؟عدلمعاصيشعر

نابعد،الاولىأشعارهموبخاصة،أحجابو،الاتوديو،جاهين

الف-نلمعةفيهوواد،العاميالشعرعلىحى"المناسبة"طابعغلب

قصصيةوصورا،واقاصيص،قمصصاتئثركذلك.الحرةالتلقائية

والتبسيط،الفجاجةفي"غارف،خواطروادب،قلميةواوحات

صحيف!ةتنشرهماالاالكلاهرةهذهمنيخرجيكادلا.والسطحية

رسائلواصب!ت.الاحيانبعضفيا،بيةالادصف!تهافي(،المسا،"

ودنسذاتهىم6وحداديتهم،خواطرهم،الادبهواةمنالناشئة

.واهـلاتالصحفهذهأءمدظفيالسائدالروحءـب،الث!عرية

كثيرايزيدلامااقاهرةاعاتافياتةدم،السريعالاذاعياكهبيروبروح



،الخوا!ادبأو،ال!كاياتأو،الشعرمن،4م!نو(،!اطيق"عن

تزالماالتي"الثاننالبرنامع"اذاعةباستثناء،الثقافبمالعرضاو

،قصدةاو،ؤصةلتقدم،الادبيالئشرخواءوسط،تجهد

اديب.معحديثااو،كأمسرباو،لكناباعرضعااو،نقديةندوةاو

ه!احتىل*ن.اجنبيهووما،عربيهومابينتقدمهماويتوزع

!-،ةالاالمسصتمعالىلحملهيجدلا،"لثانيالبرنامعمن،الجهد

قيسلواذاعةصحافةالاعلامصار،وبالجملة.المدىقليلة،ضعيفة

مخاطبةألوانمنكلون،ومسطحة،مهـنهباقةصورةبأي،بلاثب

ال!،هير.

هذه.القاهرةفيللادباخرىمنابرنرى،الاخرالجانبوعلى

الادببموملحقها"الهلال"و،"الجديد"مجن!ىتتمثلالمنابر

..اخيراثم،(،الطليعة"لمجلةوالفنيالادبيوالملض،(،لزهورا)ـ)

.العامهذامناكتوبرشهراولمعصعوتالتي،،الثقافة"مجلة

واالقصةاوالشعرمناناأحب"الكاتب"مجلةتنشرهماوبعض

اتقييموا.الاحوالأحسنفيمنهالكلواحدة،النقديةالدراسة

عن،بالاطلاعو،فنصفعبالمكشف،شئتيهماا،والمدقق،ل!عابرا

واللرثءمثيرب!ض!او،متناقضبعضها،وعجيبة،نمريبةامور

التبسب!طابعان.الاحيانبعض!واحدبمعنىفكلاهما،للضحك

صتقد،لصحافةامنوالمتو!ينالملموسين،الاعيينوالتسطيبم

صفحةعلى،للادبحقيقيامنبرايكونانيفترضكانماالىعدواهما

ا(!هلال""و"الجديد"ثراساتفيذلكيلوح.متخصصةمجلة

والضحك،الرثاءيثيرأمروحدهوذلك."الثقافة"والادبيوملحقها

العقدمنذ،الكباروادبائنا،الروا!لكتابناالسنيئمثراتجهادبعد

الف!،المسلوقةالصراساتنشوءوان.العثمرينالقرنمنالثاني

براهين،اواستدلالايوبلا،شحصيةومقولات،عامةاحكاماتحمل

ظاهرةبدورهصار،الادبيةالشتائممنلديهامانعلاعثواني"وبروح

والالارة،،التنويعفيالصحفيةالرغبةوان.المجلاتهذهتنشرهفي!ما

وللثقافة،للادبالمخصصةالمجلاتهذهصفحاتبدررهاتفارولم

،قصيدةاو،قصةتشثرهيفيما"الجديدء)ف.وللىلل!ر

..او،الحبعناو،الفضاءعنمثيرلعنابعرضاتقممثرالةقو

اجراء،لمحرريهفيطيبملحقهاأما،ذلكفيمثلها"الدل"و..او

وآخر،حينبينحملةوشن،فدائيةقناةعن،قصيدةلاحسنمسابقة

.الاقزامبعضيحملهاباقلام،الحرالشعراو،الجديدالشعرعلى

ءروكلقصائدمعظمالجديدالشعرمنينشرون،الو!تنفسوفي

ردا"ةمنتنجولا"الهـثقافة"و.الرداءةبالعاكثرهاالمل!هذامن

حتىوالوحيدينالاخيرينالعد!ينفيشعرمنبهانشرمماالكث!ير

تكوناناًلىظمح،وتبويبها،بحجمها،"الثنفافة"مجلةان.يلان

بلوغدون،ا!نحتىقامتهاوتقف،المحنتجبة"المجلة"مجلةمثل

ويحيى6الراعيعليقبلمنلهاحققهالذيالمتواضعالمشنوىهذا

دونتقف،المعداويوألم-ور،دوارةوفقاد،ع!يادوشكري،خقي

هـ-نتقدمهمامستوىفيوانما،التبويبفيلا،المستوىهذا

وحرصها6بتبويبهاحقات!نهجواًنها.وقصعى،واشعار،كراس!

يكتسحالذي"الادبيةالمنوعات"عابعمن،"المجلة"تقليدعلى

لثراكمنتسلملاولكنها،"اوو"و"الجديد"مجلتيصفحات

."الزهور"بتنشرالتي،الادبيةالموادمنلكيرالردجمي!المستوى

وفبم!؟"المجلة"مجلةاغلا!كانفيم:التساؤلالىيم!وماوذلك

الذيالمكاننفسومن،"الثقافمة"2سمتحتاحيائهامحاولةكانت

"المجل!(مخلةفيالقصورذلكيرجمهل؟المجلةمجلةمنهتصددكانت

،(الزهور"محرريمنعدداانالى-((الثقافة"مجلةاقصد-

الملحقويبقى؟ا"الثقافة"او"المجلة"تحريراسرةبينانفسهمهم

يحتفظ،للادبكمنبروحدهشامخا،"الليعة"لمجلةوالفنيالادبي

فيالادبمنابربين،القامةوارتفاع،والهـجودة،الاصالدةمنبقعر

علمهيبشلهارهاحقاالنظرتلفتالتيوالظاهرة.الاثبيةمإننا
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منلاي،لجديدوا،الزهوروملحقها،والهلكل،الثقافةمجلاتنشر

لشبابالمتواضعةالاسماءاو،المصريالادبحياةفيالكبيرةالاسماء

وكل،الشصفي،رفيعأدبيمستوىمنلهممامع،وكهول!الادراء

الادبي.ا!ليعةملحقلاحدمينشربينما.النقدوفي،القصة

بمقاطعةيقولمنبين،الظاهرةهذهتغسيرفيالاسبابهناوتتعدد

تحريرهـا،طريقةعنرضاهملعدم،المجلاتلتلك،الادباءهؤلاء

يقولمنوبين،عنهاالمسؤوليناشخاعىمعللتعاونقابليتهملع!ماو

هـؤلاءمنلواحدالنشرعن،الم!هذهعنالمسرولينبامتناع

الانطىواءيقبلوالم،الذين،والكهولمنهمالشبابوبخاصة،الادباء

الوؤوفتستحقظاهرةبدورهاوتلك.الزوابعالويةوراء،كوابع

الثاني،اًلصففأدباء.الادبةحياتنافيبجديةومناقشتها،ءندها

بالموهبة،ولابالمهارةلاوبالدربة،بالثقافةلابالتعلميكتباالذي

ينشرون،المجلاتهدهفييكتبونالذينهم،الصحافهـةوكتاب

الاطوو،علىدويوبلا،سقوط:والنتيجة.عليهاويشرمونبضاعتهم

ان!ص!،دائمايؤكمونالمغبونونوالادبا،.قطيع!دثلمشي!ئاكان

،كمبدمميىصيتهاملونولا،المستوىهابطةمجلاتفيالنثمريقبلونلا

المسؤولينق!لمنرفضهمانو-9كدون،الادبيبذوفهميثقونلامنمم

لالثخاصهم،المسؤولينهؤلاءاشخاصىمنيتمانما،القاهرةمجلاتعن

الموجودةلرقابة2وان،لمضمونهولا،يكتبونهمالمستوىوليس،اولا

ينشرونحين،يكنبونهماتر!ىلا،المعركةمناخوجودمعبالضرورة

اليهاترداو،القاهرةداخلتصدر،وكتمبمجلاتفييكتبونما

تعبيرهوانمايبدوفيماالموقفاًن.الاخرىالعروبةعواصممن

المجنأفي،الثقافةعن،المسوولينوبينالم!ننن!نبينللثقة!دانءن

بالدولةحقايثقونالجميعلكن.العامةالنشرهيئةوفي،الادبية

الكتابالىردتوالتي،العدومممعركتناكبيرةبمهارةتد-رالتي

اكتوبر.منالساسىقبيل،التعبيروفي،العكلفيحقهموالادباء

ظاهرتان

القصص،بعضتنشر،اةالقفضفافعلى،النارخطمن

،المؤهلاتحملةمن،والضباطالشودمنالمقاتلينباقلام،الاشعارو

انتاجهمتنشر.6791طامبعد،هامنجنركيزعليهمالاعتمادبداالذين

،الظاهرةهذهبدأت.والتلفزيونالراديويقدمها،والمجلات2لصحفا

البدايةفياحتضنتها،النكسةعاممنءإميناوعامبعد،حياتنافي

جيدةاقليمية4ادبيمجلةاول)الهامةالادبية"سنابل"مجلةورعتها

!،نوالتي،الشيخكفرمحافظةعنتصدركازتاننى(المستوى

ثمتزايدت."مطرءمهـيفيمحمد"الموهوبالشاعريرهاتهـرعلىيشرفدا

المفاتلين،بأؤلم!موغزت،اكتوبرمنالساثسبعد،الظاهرةهذه

الصحمف،منالاخيرةوالصفحات،التليفزيون،وقصصهمباشعارهم

بروحهاواطلت،الاخرىالادبيةوالمجلات،والموسومةالمصورةوالمجلات

الادبيةالبرامحمن،متوسطةفنيةوبمشويات،المنوثبةلجديدةا

هذهان.القاهرةاذاعاتوسا"در،الثاننبالبرنامح،المعركةعن

هـنالمرحسلمةهذهفينرداهاوان،اليهاننتبهانتستحقالظ!اهرة

الادبعواصمسائرفيايضاوانما،فكمصر!طليس،حياتهـنا

جديدواثب،الحربادب،جديددب3يولدسوففمنها،لعربيا

العصر.ادبهو

اذكر،مادلى،الثانيةالمحاولةهذهفيتتمثل،اخرىظاهرة

مجلةمنوناجحةهامةاعدا!دايومااصدرواالذين،الاقايىملادباء

نفقتهموعلى،المنصورةمنالأنيص!رونوالذين،الادبية"سنابل"

ا)كتب،منسلسىلمة،أدرهماقوا"تمنيقتطهوفهاالتي،الخاصة

التساهيل.وحسب،انهـتكلامبغير،الوليدالبهـرادبهمبها،ينشرون

اته!نانواًرجو."الجماهيراثب"السئسلةهذهيسمونانهم

وادب،"لمق!اتلينأدب:الظاهرتينهلالينعنالكتابةمنمقبلعددفي

ويبقى.و!راسةقراءةالتجربتينهاتيناس!وعبانبعد،الجماهير



ف--بتتمثلجدءدةبروححبلىارضناان.اليهالاشارةتنبغبمامر

ادبائهافيوتتمثل6لموظفينواصيئوالونالعمالابناء،العظاممقاتليها

ل!مقاتاين،منحتاكنيالفرصةبدورهميطلبونلذيناالممتازينوفنانيها

.للانسانتحرير،كاررفعوالقلم،الفعل4ق!ر/قلكلمة

فبباضىلممليم"!(لقاهرةا)

لأيه!ا.-خ!إ!!

الصدييقىللطببب((السمهـفود))

ال!!!المسرحوتجربمة

علىولاالثابتالنصعلىتعتمدلاالصديقيالطيبتجربةان

ارسةبالممالنصخاقءملإ"،لمىتعتمد!انها.افنقليديالمسرحمفهوم

هلماءالايليحل:"لممثلاً-ءنالانمط"قدراتوتفجير،نفسهاالمسرحية

وفيا،المممرحفيالادبيةالكلمةمحلالمهـجنوناصراجوااغناءواوالرقص

احتفاليطابعفيجديدمنوتج!+هـهالاجمالىيالنصخلقيعادمرةكل

مدهش.

ومتقدهـة،وحطرةصادقةلرؤيااهذهكاذتوكلط.رؤء،المسرح

ء-نالفكرشانشانهاالفنفياالطليعةان.المستقبلابممعارسمت

الاؤضى!ل.اًلجديدبناءاجلمن"مخربة"و"ثوريهـة"ا.،!حيث

نانجدلذا.ودالمية،صلرخة،يةتقليدلا،أصيلة،مضالةانها

ااطذيعيالمسرحتجاربمعتلتقيالمغربمنالصديقيالطيبتجربة

فحيأوالتنرقيةأوالغربيةأوروباؤيسواءاأول،7!-4!،داح!

قرينالهانجدانينعرالعر!بالمسرحفيالمنيرةالتجربةهذه.اميركا

محمد(وقاسمالعانييوسف:العراقفي)نادرةمحاولاتبضعفيالا

رومف-أشقرونضالملننقىانطىوانوجبارةريمون:لبنانفيإ

بينما،وتوزسىا،جزائرفي!ظمها-ترثرأحرىجاربوأدبسابو

يئ.وسورمصرفيتن!ر

نابل،كثيرااساليبهىطؤيتتراوحالتجاربهذهانشكولا

ا!تجريب.مهـغامرةيخوضطالما/نر!فسهالمسرحياعمالالىيرصلالاختلاف

الزهـإنبديكلمقامات"فيتختلف"نفسىالصديقياالطيبفتجربة

محاولةالاولىكانتفبينما،،(السؤد"مسرحيةفيعنها"الهمذافبما

لبسوسالغنيالتراثذلكوالباس،الثمعبيالهربيالمسرحلطصيل

البدائيةااطقوسواستاهام،هذهأيام!ناعلىوالاسقاط،المعاصرة

والشاميةوالسرالمجهاطكمسرحالم!غربفيالعربيةالمسرحيمةللفنون

السفود.""أتت،دلكهـصلتستهدفط"المقامات))كانتبينما-

بتوافقالمجنونةايقاعاتهاتتواتر،الكلمةمعنىبكلحد،ثةمسرحية

اءلهـناثابهةالاوروبيةالمحاولاتمملرتبطمدروسينوتعارض

..اعرضافنءلمىقائممنؤد(ع+!ح!9لنه!اىاالمسرجتحويل

واالكتابةفنعلىمنهاكثر،ارتحد/يدوجهعلىادمثيلفنءلمىبل

.واضماءة،ديكورصوتمنالمتطورةالمسرحيةالتقنمةمعطياتعلى

-،!وبنىنطصيلمهعديردةمحاولاتالعربيالمسرحفإبذلتلقد

اغس-ونواالتاريخالىا!ودة!طدلككانفئ4،لهاصيلتراث

النموذج.عربيتينكوميد؟اوراجيديابناءفيآخروحينا،الشعبية

ويخرهم،كاكيالرحهنوعدالصديقيالطيبتجاربفكطنجدهالاول

اويالشرفالرحمنوعبدالصبورعبدصلاحنصوعىفيوالثاني

العربيالعربانإبالذكرالجديروءن.وغيرهمسالموءلميفرجوالفريد

بعيداخارجهكشرةمحاولاتتردتوينماالشعبيللمسرحمهداًكان

وال!اتبلصديقي'الطيب

***

الثساملالم!رختئويهساتجممامئهافيووا.حدر،الاطارهذاعن

والسطحية.والتهريجالسوقيةؤءأوؤعتها(1،107!13،9،3ل

وبدأ،لعالميةاالتجربةمعاتصالهيرفقدبداالعربريالمسرحلكن

اولهـ"الانسانازماتعنولعبيرهاثكليتطوره/لمجقد!يظهركما-

تئدهـتجاهـبه،،شكلهفيسلفيمم!رحالىفبيتحول6العصرهذاؤي

إهوراالعالمخلفهالذيالايطالبالمسرحالىبنانههندسةفىويعود

فمما-تقتمرأنا)عرديالسرحفيالحديثةالتجبربةتكادبل.تدريجي،

مةها:ؤهـد./بئمحاولاتبضعععلي-دكرناماعدا

المتغرجينصالةبينكاملانصالرخلقونوساللهسعدتجربةم

حدالىهامةتجربةوهبم.اسيلسباالمممرحخلالمنالممولينوخشبة

منالمسرحتنقللملانهاوذلك،وخطرةالنتائجمحدودة!نها،كبير

جميع.الىللمسخالتقليديالجمهورومن..الشارعالىالصالات

الخقيقيالارتجالىمرحلةالىتئقللمولانها،وفئاتهالشعبطبقات

عسدحقيقيلانفعالياستخارتهاعمدمسبب،طموحاتهاتتطلبهالذي

وربما،احياناءليهاالجاهزالسيا-يالفكرغلبةوبسببالجمهور

كلمع.الشارعفي/يقال!ماوالمتكررادلوفعنتحرجلالانهاايضا

لاالمسرحفيالجادةالقليلةامجاربااحدىتطلالتجربةهذهفاندلك

جا.باهرا1

(،السامر"منالاستفادةالىالمصريالمسرحكتاببعضثثوةم

ادريسيوسفالدكتوربياناطلقها،التيالدعوةوووي،"الراوي"او

برراليكتب"لفرافيرا"الطرارهذاروناليتيمةبم!مرحهت!وأتبعها

الدهـوةهذهلكن.بصلةدعوز4اىاتمتولامغاصرةأكثرمسرحيات

ديسابوم!حمودرئريرشادالدكت!رعنداخرىتطبيقاتوجت

الك!يرعندوجدتا،هاكما.وغيرهمالرحمنءبدوشوفيسرورونجيب

.ك!براترحيباالمخرجينمن

،الارتجس"لومسرحالعرضمسرحؤيجنلرةررمونتجلرب"

ا!متيل"خمالذي(ال!قن)القيوالمرحؤكبمادبساًبوورصروتجارب

لاكثرتتسعلاصفيىةنمرفةسوى،معرحصالةودونمعداتدونفيه

المسرجفيملتقىولطيفهأنطوانتجاربوكذلك،متفرجا(03)من

يو"دكتور"وكامو"كاليغولا)1هـنكلال!لمماشاهدظحيثالاختيري

سسيعاطفاتصالخلقتستهدفتجاربو!هـب،الجريءالحلبةبشكل

العرضبفنالهودةوتستهدفالممثل9ا!فرجبنحوببميةواكثراكبر



لم!ي!!-يبز!!

!!!-7

!قيث!جمكبر!+بخممم

بخ

!!!ط؟!ع!

!!!بمب!د!آ!قي

ا!لأ!!،

)!!يمغ

لمح!!ء-ير%

!(!!!!

؟ثذ،!يم

ليكانوقد.عليهالمؤفىةالشكليةالبساطةطابعواضفاءمناب!عهالى

ؤبمرةلاولالحلبةلسرجالاخراجتجربةفيالمتواضعةالمساهمةشرف

فدمتحيثالصبانرفيقالدكتورمنبالهاما!ديختالسوريالم!سرح

وذلك،شكسبير"هاملت"باتبعتهاثم،سوفوكليس!افتيفون)

التمثيل.هواةالشبابمنمجموعاتمع

الحديثالمسرحتجاربتعوزهاتزاماالعربيالمسرجفان،هذامع

الجريدة،ومسرح،الدحيالمسرحمسرحياتفيالتوما،كافبشكل

الحلب!ةومسرح،والاقنعهالدىومهـمرحيات،السوداءوالكوميديا

.جداقليلة..وغيرها..لايمائياوالمسرح

وسف)طليعيةمسرحياتالعربالمسرحيينالكاببعضكنبلقد

محمد)،تنت!رةالاير-الصبورعبدصلاح)(الخرابة-العاني

هوهاو!كن6(الضيوفحلي!ب(-العلحالطيب1(الم!ج-اإلاغوط

حدوداقغىأالىتقفزجديدةبمسرحيةيلاليناالصديقياالطيب

فيطويلةتجربةبعدوالحداثةالعرضبفنونمليئةسرحية،الطليعية

اتس!اععنالطبلنااكدبحيث،الشعبيالعربيالمسرحتاصيل

التراثبينماوالتواشحباضداصلايمانهوعن،تجربتهابعاد

الحاضرالمصروهمومالحديتا!سرحاشكالانفصاموء3،والمعمرة

مكملانالاتجاهينوان،الشعبيةبالفنونالعميقالارتباطعن

."لسغودا"!طالمسرحيةهذه.لبعصهما

!سفسعث

وهـثيصراخحوارهانصفللعرضمسرحيةتقولماذاولكن

؟وابم!اء

سخريتهؤءفهو،الكثيريقولانالصدهيالطيباستطاعلقد

حيلات((فيوالواقع)مسركأ"فيوالرييفالتمثيللعبةمنالقاسية

وبينمط.مجنون..مهـجنون..مجنونعالمالىأوباللعبةبناينتقل

فنبلةبصوتوربما،بالزمنتوحيمنتظمةلغرباترتيبايقاعيتوالى

علىقلالماعالماالثرثرةعبرنكتشف،بالدمارعالمناأمنتهع!موقوتة

فياخرىجهةمنالمخدوع*سشلامو!لى،جهةمنالوحشيالفن

وتننضاءلالانسانفيهيتدشىعاول،والعبثو*يمانالجنساحلام

والعفن.الفسادعواملوثقافتهوحريتهفنههميوتنخرقيهه

افلامزيفزائفتمثيلوالحياة،تتكررواللع!بة،يمضيالزمن

فيغارقونالبشروبتما.الرخيصةالحبواغاننالعربيةالميلوثراما

خر،7االبعضبعضهميجلدبينما،والخولىوالقهروالكبتالاحلامقي"

الحرهـ"نمنيتعذبونوآخرون،النساءباجساديحلمونوآخرون

،بعىدتكتشفلممدائنالىبالرحيلويحلهونالعالموخواءالعاطفي
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بفعبرونكنشفالقرآنتلاوةصوتيترددهذاكليحدثبينما

حدثبينما.الانسانلاذلالقائمانوا!فيانالموتانوالجنونالهبت

الكذبة،خدرالىالمستسلمالالماذلكتقصفطائرات!اكهذاكل

اىوا،الر-،لباقيالممثلينأحدبهايجلدالتيا-ياطالوافضعمتقمبلا

حالما،حيات!اوعنادبناوعنفنناعناحقبقيقيات!ءبالنيالاقهنمة

.جدوىثونوالايمانبالططنيمنة

يريدمؤلفحبكةعبرالصاخبالخلطهذاكليقدممجنونعرض

ا"جميعلكن،حذف!اوتزييفثونلهعملاتقدمانمسرحيةفرقةمن

وجطتصبحيقدمونالذيالعالمصورةاناذ،المعاناةتي،رفييرخر !

المسرحويصبح،الالمصنقاللعبةمنويتفجر،نفسهالعالمذاتهاحد

،رزا.اتساعا،ا!ثرالبعدعنوالمعبرةالماثلةالوحيدةاحقيقةاهو

الجىيميسقط،الطوفاىويا!.التطهيرمنبدلاانهالجميعيكتشف

التجربةخاضواانبهدالماءمنالرجالويرخرج.بمائهيبتلون،فيه

باصابعالينا،يشيرونعندما-الحقيقيالاملولكن...بالاملطيئين

تعس.واؤحتجاوزعلىق!ترشاو!،فيئيكمن-الأتهام

ف-ممااكاذباالاطمئنانءلىيثورغريبطلإعيعرل"السفود"

طمحعملانه،الانسانواضطهادالوحشيةوالاءضداءاتال!روبرمن

الحقيف4"ورتحجبااقي(لسميكةا-الرقيقة)القثرةتمزيق

الذإصنونحن،الاملاوالبنسنحن.الانسانعنوالحريةوالغدل

لنتج!،وزالكافيئالشجاعةوالى،لنتطهرالطوؤ"نإهمياالىبحاجة

محكوماأمراحياننامستقبلمنتجعلالتيالرتيبةالزمناجماعاتحدود

الض-بهاالباهرةا!وءومضةالىالاشارةهي"السفود".بالفشل

الخيبةرحممنالجديدالانسانبولادةالبشارةافها..تشمانيمكن

اًللعبة..يتهموننااًلممثلون..اليناتشيرالاصابعكل.والاحزان

تحس!مانيجببي:ضاهناولكنهاجديهـ..منم!ستمرةالمسرحلمى2

الع!اثل.السلامولص،لحالانسانلصالح
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وتتكاملتتساوىفيهاالادواركل،بطلبلاممرحية"السفود"

بشكلوآخرممثليناحياناتنقض!هرغميتناغم،مسميطرجماعيباداء

هـئمدشةطافةفيويتجمع،متنافرةصفيرةوحداتفيمقصود

ال!رضذلك..الصعبالبسيطلم..الممتنعاالسهلانه.المقنعالتعبير

صفوففيليعرضهثورقالىالصديقيالطيببهاتاذاالذيالجديد

فرنسافيبن!جاحعرضهانبعدوالمفربيةالسوريةالمس!لحةالقوات

التيالولادةوكان،بطةبفترةتشرينحربقبيلبهاتانا..وايران

الاستكافة،هـ،جزفو!يقفزالذيالجديدالعوبيللالسانبهابثر

والقهرالخوفخندقىفوييقفزوهوالعربيالمقاللصورةففسهاهي

جباهناالىيعيدانتصارلتحقيقكبدايةنفسهعلىالنصرليحقق

الكراهـصة.

لوباضعصمتقا!ممثى

؟

01 !

س

!!

أا؟ا

+

!

ئر+

!كل!ش



بلمدسنمحمدمنرسالة

المسحأب!ا

حهيدةسئةاصبحالذيارررحاسبوعمممو!دلناس!نةكلفي

توعيةفيورسالتهودورهالمسرح"باهىاعترافا،الثقافيةحياتنافي

الثقافةغزوضرورةلمى5تنصالثقافيةالحطةاناذ.وتثقيفهلشعبا

اذامهاباسجديرةتكونلاوالثهـقافة.الجماهيربينوالتنقلللشارع

،الشإسءنقلةيتناولهوالاجتماعيالفكرياترفمنضرباكانت

الاوساطولكلابيئاتلكلجدورهاتمتدالتيهيالحقيقيةفاقذقافة

اخصبويمتبرالمهمةبهذهللقيامالاقربالاداةهووالمسرح.الشعبية1

فصةمنلهولماالابداعوفسحةالاشعاعمجالمنلهلمالقافيقطاع

معالج!الىنهدفالمسرحرسالة.ء،مةالئاسوأفكارأدواقفيليرالط

النهـاستهذيبالىايضاوتهد!واشجانههمومهوتحليلالانسان

.الاذواقوتزكيةالع!يونوتقويم

الئاسل3فاكتشهفوالشمولاللامركريةحققالعامهذاواسبوء

عروضهـلىاشتملالذيالاسبوعيقتصرلموبذلك،الادبيةالمتعة

فئملنطاؤهتسعابلفقطالعاصمةعلىونمواًتومحاضراتمسرحية

.4الجمهورولاياتبعض

ؤ!يالجمهورعلىعرضستالتمطالمسرحياتاخننيارمياءتمدوور

ةاثنانمبدانالموسمهذا

فيقدمتالتيالم!رحياتمشاههةمناًلجماهيركلتمكينسا

ضيق.ولجمهورخاصة!ا،سبات

.المسرحياتلهذهالفنيةلقيمةا-؟

علىاهـهـةهذهعروضهاؤتصرتالمسرحاسبوعانلاحظناوقد

فيالمهرجاناتالمجازةالهاويةالفرقوايضا،كاملاتفرغاالمتفرغةالفرق

مستديرةمائهةتنظيمفيتمثلتجديدةظاهرةبرزتكما.المختلفة

ق!متالتيالمسرصإتلمناف!حةرشي!بنا-الثقافةبدارتومكلمساء

والمخرجالمؤلفبعضوروذلكالاسبوعونتونسمد-نةورسحعلى

فقط.احدهمااومسرحيةكله

مسرحماتثمانيالعاصمةبمسرحعرضثالثيالمسرحياتمحددبرلغ

وورهاالتاريخيمنهامتعدهةالوانذاتعروضسبعةفيؤلممت

للشلاقحاخرىفرصةفكانت.ذلكوغيرالشعريومنهاالترفيهي

تونسىيمسرحبواهرتركيزبغيةالمواهببين،فسوالتالتجارببين

استمتعناوقد.الحيةالقضايابخم!ةويلنزمءصرهيواكباعيل

المنصفاجاخرا،القديدياحمدتأيىف"وأحوالحال،)بمسرحيات

واخراجتاليف"النقابيسيرة))و،ا)كا!فرقةتمثيل،السويرسي

تالميف"الحريةثمن)،و،ففصةفرفةتمثيل،فرحاترجاءمحمد

ارزاقاعبداخراج،اثريسسهيلالدكتورتعريب،روبلسايمانويل

شاهرناالمصرسيالمسرحومن.صفاقسفرقةتمثيل،الزعزاع

"شايفنجان"و،المختلطالمعهدطلبةتمثيل"الا،نعسانماساة))

ا!طمين.م!هدطبةتمثيل

المالرلم!ياأسرج

وهي،المسرحاسبوعصرجانفيالمدرسيالمسرحادخلمرةلاول

المدرسيةالمسرحيةالغرقانواًلملاحظ.والتو،لهالذكرتستحقبادرة

ميدانفيالشبانمنالعديدفيهاوبرز.ؤرقة87حالياعددهابلغ

يفتتمالتيالمهرسيةالمسرحيةالمبارياتفيوشاهدناهمالتمثيل

موسممنبدايةبرزتالمهر-!المسرحبعثوفكرة.سنةكلآخر

وفتهـحالمواهبصقلفيبالغةأهميةمنللمسرحلما،63!\سه"

المددبالتابعوتهيىء.الناشئةلدىالجماليالذوفىوتربيةالاذهان

ا!لهنينالى

فيروكسيمكتبة"الاداب"مجلةادارةتفوض

طريقأول)شعيبحسنالسبلمدلصاحبهاببروت

الات!فاق(.!8،2؟تلفون(روكسيسينماج،نب،الشام

من!ابتداءالمجلهفياعلاناتهملنشرالمعلنينمع

..الو!ددهذا

قىاعداسسساءؤىالذلادعليهمتفنمدلمسرحياالفنطلبةمنالكافي

صحيحة.ءلمميةأسسعلىالقوميالمسرح

حثيثةبخطىطريقهيشقالمدرسيالمسرحبداالوقهـتذلكومن

كما.التونسيةالبلادانحاءكاملفيالثانويةالمعاهدكافدةغزاحتى

الكم.اوالكيففاحيةمنسواءعامبعدعامايتطوريعتالممستواهان

والتيسوياتنظمالتيالتمتيلكلالمدر-ةالمباراةفيهذاوشكلهر

ومن.المتحمسالمثقفالشبابمنجمهورالهاوكونتوجودهافرضت

مشكلةيفضاناستطاعانهالمدرسبمالمسرحعنهاأسغرالياالنتائج

سبيلفيعائقاكبركانتالتيالتونسيالمسرحفيالنسائيالعنصر

ي!تخصصواالذينالطلبةمننخبةوبرزت.واننتشارهالمسرحتطور

كما.الخارجفيالفنهذافيالعليادراستهمولواوزاالمسرحميدان

يمارسونهماالتلامهـيذاصبحاللذينوالاخراجاتليفبالوةبرزت

بانفسمهم.

المنشطشنالىوتطويرهالمدرسالمسرحنثركيالفضلويرجع

لذلكيدؤعهم،جدبكلالهامالحقلهذافييعملونالذيئالمسرحيين

المسرحمذاعنهاالسفراليالمشايةالنتائحاليهوتشدهمالمسرححب

مستتمر،تجددفيالمممرحبانالاعترافمع.عامبعدءإماالشاب

فيفهو.معينومذهبمعينواتجاهمعينلونفبمقرارلهيستقرلا

فيمهامهجانبالىش!والى.الض-إراتوممالحياةمعدائمتفاعل

وتنشيطبهاالحقالتيبالجهةالتفثيليةالفرقعلىيرخنرفالمعاهد

مطلعايكونانعليهكما.الثقافيةاللعجاننطاقفيالمسرحيةالحركة

منالضرورياتامستالاطلاعلان-هة،المسرحميدانفيي!جدماكلعلى

والخارجبالداخلالمسرحيةالحركةيواكبانارادمنكلالاكيدة

البحثتعتمدجديد!ابطداالمسرحيعمله!سابيسعىمنولكل

معالتعاونالىءضطرالمسرحيلىعهلمهفيوهو.والابتكاروالخالمق

ءملهلييمرو؟العربيةاساتذةمنهمخاصةالاساتذةومعالمعهدادارة

علىوتشجيعهمالمدرس!يةالغرقالىالتلاميذجلبعلىويساعدوه

فيةالتعاونهذايتمثلكما،ءلميهاوالافبالفيهاالمشاركة

والابتسادالتلاجمذومستوىتتلاءماتيالنصوعياًختيارسا

السلبية.الجوانبالاالمجتممفيترىلاالتيالمتشائمةالنصوصعن

بالنمسوصوالعنايةالمسرحيةابكتابةعلىالطلبةتشجيع-2

قبلمنالتمثيلياتواخراجوتعمسهالشبابلتفاؤلالملاتمة1الخ!فيفة

أنفسهم.الطلبة

المسرحياتفيالمحليةالدارجةاللهجةاستعمالتحاشي-3

لثقافةمكسإجزءالمسرحؤىالفصحىاللغةانباعتبارالمهرسية

الننلىجذ.

تعن!يلاالهاويةالمسرحيةللفرقيالمننسطمساعدةن11والمعروف

ومساعةوارشادتوجيهمجردفهي،مباشرةعليهاوالاشرافتسييرها

لاعدادالمنياسبالجووتوفيرادوارهاوتوزيعاكصوصاختيارعلى

مسرجارماءهيواصةغايةالىيتجهالنشاطهذاوكل.المسرحية

ون!يف.اصيلتونمصجم!

بلحسنمحيمدتورى



!لا!ثيود01-ا

يوسفالحاجاللمهحسبمنرسهالة

ادمةقظاوو-رةانننرف!

الم!ثقس--،ؤكأوز-روجهضمبمالملم(اكتوبر)الاول.لشر،بئاعقابفي

افرواالمسرجفييونالمهـ"مينا!،نينواالادباءكلالىلثوةوالاعلام

الموضىوعوكان.والاءلامالثقالمحةوقىارة؟ماعةانعقداجتماعالىعامة

لسودانياللادبمهرجانافامةكي!فهيئمناقشة،الادباءلهدعيالذي

الادب)ةرلث،1تحتا!وجاى*قاماىعلى،وألوانهفروعهبجميع

.(والمعاصرةالتراثبينالسوداني

للمناقشة:!رحتالت!الم!بر،ىمضاميناهمبينومن

،الابداعلهذاالثقةاء،دةبقصد:بماالش!الابداعولرض.

الحياةوجهابرانرخلالمنوذلك،الجذورتابتأدبيامر!رابعسبانه

وراءماالى،الاصيلالسمودانيالادبقدراتلاطلا!،المعاصرةالادبية

.رواتصداءوزيع!اوالاعلاملنشرامنعماكل

الصع-مدوهل،الفقاشمائدةعلىالمهرجانيطزحاًنم

.راثالتىقضبةفيالس!لمببةالجوانبتجا!ز!!طمساهماته،الادلم،

المعاصر،الادبفيالتراثيةالوجوهابرافيمع،وقبولالعديل-رفضا

خلقلمحيالشروعبمثابةهذاا"كون،والت!حلإلوالعرضالرصدمع

التصيالاصالةمنالاثبفع!،نطلقالمرحلةلهذهجديدادبيمرقئ

.المشتركو!يئشرها

دعامتين:ءلمىت!ومالاصالةهذه.

رضىع(رلم!امرة)كسبهباروة،،لضفرع1الامكاني!ات/أ:ولاا

يا:قض!سا

المعاصر.الادبلمحيالخرحمةاثر-ا

والتوزيع.الننتروازمات،الابداعمشاكلسب

با)ناتر.الرههـوروتللادة،يالجمهورالكانبدلاقدة-ج

!-دة(للمتواثابالنسبةم!هاوقتزع،(المكونات):ثانيا

قض!اياة

.والفصرىالعاميةمراعفيالسوداليالادب-(

الادبي.اوتجديدؤكيودورهالتراثاًيجابهقىسب

اهـوداقكي.الادبؤك!الادليميةجذور-ج

نحوحوارفيالمخت!امةيالالاصلدخولالؤرصة!(حهناومن

الابحى-اثفيالتركيزلكونانويفضل،السودانيالادبفي!الاصالة

وبما.والادبي4اًلفنيةللاعطلالداخليةالاثارعلىمكرساوالندوات

صفيةاللقاءهذانصياننر،دلا-المشروعورقةتقولكما-اننا

س!يطرق!-االي4الفعلإالفضاياكونانمناذنبدلمحلا،افؤتمر

خس!لالمنمقعدهاتحتلوان،افضا؟اهذهداخلمنالمشتركون

اءتبارعلى،جانبيةندواتالاعمالهذهقصحبوار،الفعليالابداع

منعددلأتكليفالىبالاضافة،ال*"رجانومقدمه،متاب!ةادواتاذها

امالاههممرا!اةمع.وب!وثد-اس،تباعداديقوءوابئنالمهتمين

،المحدودةإةاهتمامادائرةمنالجههورلاخراج،المسرحبنشاطات

!قسول،ص!ارر!ل-زةوذلةء"اذامن-الاعلامأجهزةتقومبحيث

حصقى.العروضكلنكونان-علىالحرصمع

التالية:الاماكن!كطالعرضأماكنحددت"

بالجامعة-الاءتحاناتقاعة-ارقو"ءا،ضحف-ا)ـقو!!اروخ

هـ"رح-جنزيرابوميدان-الشباب1مس!ارح-الاسلاميةالجامةكأ

الرياضسةدور-(ةالانادي-اله،مةال!دائقفياالطاقلهواءا

والفنورالادابلرءاريئالقو"ب(لمسرجرأرراا-الشارعمسرح-اوالجامعات

الشعبية.الفنونمسرحس

من:كلفيالمسر!ةالفرقلعروضاماكنحددتكمام

-والمسرحيمقىالموسمعهد-الممثلإنحادا-القومبمالمسرح

المتيب.مسرح-الافايى!مسرح-ا!جام!المسرح-المثوسي؟لمسرح

برئيهالافثلاثةيواريبماالمسرحيةللعروضتقدرواتوضعتوقد

إه:-صحانعلى.مسرحيات81)عرضحدودفيللممثلينكأجور

جن!يمه(الفيم)ومبد-غ،يةتقدير()يإتميدا)واإؤلفونالمخرجون

.والمعداتللادوات

فيالكتاببهاسيشهركالتيالابحاثالشغلورقةحددتكما

ب!ينودافيالسالادب":هوالرئيسيالموضوعيكونانلمى2،جانلمصا

التنفيذيةاللجانتحددهافرعيةمواضيعوههـناك،"والمهإصرةالتراث

وان.المسرج-النالد-لفولكىلمورا-الشعر-القصة:منككلؤ

وصراع،لسودانيةاالقصةفيوالاحاجيالاسا!ر:ذاكفييضمن

ا،لادابمنالفولكلورومكان،السودانيالشعرديوالفصحىالعامية

،المعاصدةالتجدصدحركةفيلتراثاوايجابية،المعاصدةالسودانية

شعبي.مسرحوجودوامكانية

مثل:معمجنكتابالىاسفدتأساسيهمواضيعوهناك

عونالدكتور-والمعاصرةالتراثبينالسوداق!الاب!

!ف.الشر

ا""-،ديعبدسوالمعاصرةاقىاثرينالسودانبم/لشهرا!

.لصدهـقا

ءجوبة.مختار-والمعاعرةالتراثبينذيةالس!وداقضة!

صد-ق.هافم!-والمعاصرةالتراثبىفيالسوداىالمسرخ!

ومعرض،والاشرطة،للمطبوء"تعروضعلىالمهرجانوسي!وي

مسرحيةمثلالتاديحيةالمسرحياتالىبالاضافة،السودافيلككتاب

ةادهلمكي(بعنخ!كط()وصديقهـماشمللاستاذ(حبهـيبتبنبة)

شبيكة.للطاهر(المحروسةسنارمنا-كتش)و

والشعراء،لشيوخاالشعراءبينالمهرجانيوممناظراتوستقام

.(بالدوبيتمجادعات)وبالشبل

ف!وا!سودانيبالادبن!ضفلانناوبما":الشغلورقةوتقول

السودازيبصعنبالشههـاءالشعرمهرجاننطاقفيلحتفلانمناقل

الهسادي-التنيمصط!يوسف:امثال..الاول؟لرعيلمنوالقاد

-سرالامي-اللهثرلبابناصرس؟بشيريوسفالتجاني-العمرابي

هـرسلجبر!ادحتولمجق-طميلالملكحمزة-ؤرحخليل-مدنن

م!مد-الكردياللمههبدحسن-محمدالدارملكة-/،لعباسيسعيد

نورمعاوية!الصديقءثمريمحمد-لحصلم!مداحمد-علميمحمد

ودت!وك،فرحهؤلاءجانبوالى.نورعلبم-اللمهعبدم!مدءردات-

كاتبواحمى!،والفزاش،وشعية،عبودابتومهيرة،والحاردلو

المختلفىقيالمحافظاتديللمسؤوايناخطاريوجهانوعلى.اشونها

الهرحسإناهمالمتابعةمع،اماكنهمفيفرءليةكل!رجاناتناقامة

الجمهورواثراك،الخرطومفييدورعماالافاليمزرمحزللاحتىالرئيسبما

اشراكوكذلك،"تجمعاماكنكياليهبالانتقالالمهرجانفيلمحعليإ

مهرج!-،نفيالشهرال!قاءكمسابقة،المسابقاتفيالمدارسطلاب
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..التمباس

اثرجنااذ،التباسوهم"الاداب"منالمأضيالعددفي

المعركةصوت"عنوانتحتكلمةالسامرائيماجداسمتحمت

مابسد)،يدعىآخرلكاتبانهاحينفي..(،الرجعيةوصوت

العسراقفي"لإدابا"مرا-لليسوهو"السامرائيأحمد
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(1الاداب)1

الشعر.

الشعبيالفنيالجانبابرازعلىالمهرص(نعنالمسؤولونركزوور

وتقديم،الشعبيةالففيةالتقاليدلظهورميالطبالمناختوفيرطريقعن

كشعراءالحقيقيالشعبيالصوتاصسعابا،السودانيةالقبائلشعراء

لهمتقدمبحليث،كردفانوشمال،البطانةارضفيالقاطنينالبادية

فيباقامتهمالمهرجانلجنةتخفلوبان،الم!جانلحضوكأالدكلوة

ذلك.وغير،ونثريايهم،مواصلا!موتسهيل،الالنادق

جم!وريةتنويالذيالادبيالمشروعلمواصفاتخلاصةهذه

وست!ون،ا!قبلةالقليلة*شهرخصافامتهالديمقراطةالسودان

تهرولولجانهاوتجمعاما6ومواكبهامسيرتهابدات،فعمليةلظاهرة

اقترانافتظارضلا-!ا،بكلمةالاننعلقولن،الأنمنذإلاباوانطبا

بارفةفهيذلكومع،بالتائحسيقالكما-والعبرة،بالقولالفعل

يتضق.اننرجواملمن

ا4ئ!رحموسم

الخرطومفيبدا،السودانفيالقصيرلشتاءاحلولطلالعمع

عادةثمتدموسموهو،اقوميااورحموسمالمأضينوفمبراول!د

اشهسر،خمسةاواربعةبينتتراوحفترةالىخلتسنواتمنذ

،الاخرىالفنيةوالاعمال،تالمسر!من:لحداالمسرحخلالها-مرفى

المسرجونشاظ،العالممنمنيةفرفسةواسنضافة،كالاستعراض

المناقشاتمنسلسلةقدمهاالتيالاعمالخلالمنيثعرواخذالحالي

اهمباكثرايهماهي:المتمثلةالواءطاحونةعنبعيدا،المثمرة

بمسرحيةنشاطهالمسرحاستهل10.المضمونأمال!الشكل:وحيوية

..هذانفعلنحن)،المسرحيةعنوان.الجمهوررغبةعلىبناءمعادة

قاعدةانالمراقبويلاح!.برا!!مرلل!لفوهي"؟لماذااتعردون

ههذاًابناءاوساطفيخاصةوبصفة،الاسعاعفيبدأتالمسر!

اعبارءلمى،جد-دبمنظارالمسرحالىينظراخذالذي،الجيل

والتهسكالانجنذالعنتبنعد،جماهيريةومتعة،ثقاميةاداةانه

الفنبن.

"؟هدانفعللماداتعرفونا":برافىعمرمسرحيقىانوالواقع

لمحيتقتربالمسرحيةلان،واستمر،اتصلصويانقاتاأئارتقد

متقدمت!ليكالىالمخرجلجوءبسبب،النجريدمنمشاهد!امنعدر

يسسادانمنبدلاوالتيالضعيفةالفنية1الامكانياتاقهـعدتهقطعا-

..والشحديثالدكلمحيثمن،القوميباالمرحفيهاالنظر

مجموعةفيتتمثلوالمخرجالمؤلفاعد!االتيالفكرةمعالجةان
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التجريدمنف!،شديدبوعيالمخرجعليها!لمقي6ولوحاتمشاهد

هتهمسرحيتهفيبراقعمراجتاذوور6للتجريديستسلمانلون

،والاخراجوالتنفيذالمسرحيالاعدادحهـيثمنلعوائقابعضبنجاح

خاصة،تستمرانينبغيالشموليالمرحخطفيم!"ولاتهانونعتقد

6ترائنا/فيالخ!بهذاالخاصةالنماذجمنكبيرةمجموعةنملكلااننا

الييحتاج،الولالهحديثوهو،السودانفيالمسرحانكما

متواصل.وتجرلب،شجاعةممارسات

"ألماذااتعرفون،هذانفعلنعن"مسرحيةعروضا.ئهاءبد

ولخراجاعدادمن"التامنةالسماناس)،مسرحيةالقوميالمسرحقدم

الموسيقىمعهدمنالاولىالمفعةيجيخراحد،حمبنرضامعمد

الشابالممريلفللممالاسمبنفسمسرحيةءتوهي..والمسرح

مسرحيى،تمنوغيرها(الوحش"!لمقتلتانتأصاحبسالمعلي

علىتجربةمخرجهالهااجرىانسبقوالمسرحية.الاجتماعيالخط

الممثلينالطلابمنكبيرع!رمعبالاشتراك6ثرمانبامالشبابمسرح

اشتدوقتفيالممرحيةهذهعرضويجيئم،العلياالثانويةبالمدارس

السودانيالنصعناًلبحثاتجلءاستمرارضرورةحوللنقاشافيه

،المسرحءلمىجديدازالماالسودانيالنصان،ودمالحماالصميم

اعهـتقالناوفي،للغايةمعدودةالمجالهذافيالسودانيةوالنعوعى

ودكلاهلخاصة1ملامحهتكوينمرحلةفيمسرحبايتمر،ازمةهذهان

وقد،النصوصبعضسو!فةان.الفاصةونصوصه،الخاصة

،(الزوبعةء،سودنالذبمخليليوسفبهاقم،عنرناقبلمن!دثت

اهىل*بسوثفةقربرصلاحوقام،ديابمحمودالمصريللكاتب

مضإهرالخارجمننصوصعلىالاعتمادان..لئنوينكا"ا!ستنقع

وجودبصدمغيابحالةك!حتمابكونا!رحلان،المسرحبقضي!ة

حديثا:صدر

عامماثةفيالنفسىعلم

فليملطفيترجمة-فلوجل.ج

ثانية(طبعة)الصهبونبةالحركةتاريخ

غزالهأبوبسامترجمة-تايلرلنآ

ثافببة(طبعة)االسمموفهيانببةالماركسيية

طرابيشيجورجترجمة-ماركوز،هربرت

الشبيوعبيةباءالف

براجنسكىبريو-بوخارين

طرابلسيفوازترجهمة

بببروت-الملإهةلار
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هانتسمللشاعرأ(حبيبتي"نبته"هذالمو-مهالمسرحجعبةوؤي

،والمسرحالموسيقىلمعهدالاولىالدفعةخريجياحدوهو،صديق

.((الزماناحلام)1!عرحيةاهمها،المجالهذافيمحاولاتعدةوله

،شعراا(سوداقيةبالعاميةكتبهادقد(،حبيبتينبته))ممرحيةاما

،النجوممنكبيرءددمع،تنفيدهافيسنادهمكيالم!خرجمعويششرك

رصبالىستضاؤءتجربةوهي،ورديمحروالفن،نلحانهااويفسع

ا!هاكما.الشاملالمسرحمجالفيالسمودانيوالمسرحصديقهاشم

ؤ-ص-حاليا-العليادرا!إته2يتلقىالذيالممثلسنادهلمكيفرصة

والدراس--قىالممارسةفيلجربتهخلاصةلءفع،بالقاهرةالمسرح

حابةوهم!فلإدايرالم،االسودانيالمسرحوانخاصة،الاكادرمية

يأخذونولايبسون،متفردة!نيةشخصياتذويمخرجينالىماسة

ا!خرين.رياضمن

للفاضلءممرحية،الحاليمودصمهكللضااالمسرحجعبةوؤكيا

وفد،بالاذاعةالدراماؤسمرئيساحمدمحمدامينأع!دها،سعيد

فروفيت،مسلسلةاذاعيةحلقاتكلاؤ!دمتانالمسرحيةلهذهسبق

د-،الكوميخطفيشيثاسعيدالفاضلارصبالمسهـرصيئهذهتضيفان1

م!ندلككل،المسرحعلمىالمادصكأوا،فارؤاتالميلودراما"نالمستفيدة

فضيم(بت)شخصيةسع!يدالفاضلعندأهمهانمطيةشخصياتخلال

حىولمثهرنقاشمؤخراثيراو!.(كرقىبثيخ)و،االعجب)و

هووما،الفنيةالناحيةمنومعإ،ته،سعيدالفاضلمسرحاهمية

محاولاتفيالمسرحشبابيهقودهاالتيالجديدةالمسرححركة"نموقمفه

6والاخراج6اننصؤر*4الموسيفصووضع،ليفوالثالرصد

بحررسشةسعيدالفاضلمسرجيمؤجاقمكنوهل..وان!ثيل

للم!مرحالعله،نيةاللبناتوضحلصالعمعاليعطيالشابةاالمسرح

!السودانفي

الفنانةان،السودانيالمرحمجالهمطزفكرانالمهممنولعله

تهـريجدون،-لميلصهتفيالمسرحيالعملتقود،زروقتحيةالممثلة

مصحبةاعإلةفي؟دلطولةتةومالموس!هدافيفص،ابتدالاو

الفني،الطاقمبجلنب"؟ولذااتعلوون،هذانأهلنحن"براقي*مر

بب!-ولةتقومكما،مرةلاولعوضهاعندالبطولةادوارلعبالذي

كما،سنادهمكييخرجهاالتي((حبتم!نبته"صدلموهاشممممرحية

"الرماراًحلام)ءثم،مو-مينقبل((ارفضا))مسرحيةببطولةؤامت

المسرخلجيلاشى!ارةمنبدلاانهكما،للتافزإوقسجلتعندما

.التراثمن:!دولثون،الابداعمنللجديدمتطلعايهملالذيالجديد

قد،اثمرحركةمثلمثلهاالسوداىفيالشبابمسرحفحركة

فجمه!غارقةاصولعلىتنموانتفياالحداثةانالبدايةمنذادركت

الذيهوانهسلف!ه!،كلورغم-تمامايدركالجيلهذاولان،القدم

العبءهـذاالقت،بالنتراثتصلة4اوالفنالادبحركةكروفالقت

ابعدالىودقيقة،وخطببرةجاثةمسؤشاجةالمسوولفهو،كاهلهلمى5

الس!ليسس4اًلاسسوارساء،الفكرإكأالحركةانهاصرعنل!ق!ةاصدود

ملامع،نميرمنوجهاأ!ناحتىزادتماواًلتبى،الفنمجالاتفي

صة6والفص،ا!شمعرفبمالخاصةوالاصواتالمهعهـالمي!روانوعليه

والسينما.،والمسرح،والموسيقى،والرواية

انههو،بمالخر!في،الحالبمالمسحي3الموسفيماأهمولمل

النسءواقعنحوارالا!-كيفيةءول6المناقشاتمنالمزيدشثير

الم!رجوفباتالتكتليكوكذلك،ودء"بلحممهإررودا!ك!أالمسرحي

.الاخرى

يوسفاحاجااللهحمبالخرطوم

حددثا:صلرمسسى

كغبلبئحمد1ولهأما1قبظ

ا؟وزيلإبن

مرلىبهنائليعنبحتت":الجوزيابنوو*ل

بعدهم،ومنا)حابصينمن.والعملال!لمفيالكمال

يخدشلاالتيالغماية!لىالامرانلهنممنأجدفلم

،الس!سيالحسنةثلاثةسوى،فصنوعكمالهاوجه

كتاباجمعتوقد.حنبلرنوأحهمد،ال!وريوسفيان

،سفيانفضائليجمعوكتابا،الحنمناقبيحوي

جمعلانه،منهمابذلكأواىحنبلبنأحهدترأثم

اقاهـةعلىالصبرمنوحمل،يجمعالمماالعلوممن

مناقبهجمعواقدجماعةرايتواني،رجملالمماالحق

حصل،مايرتبلممنومنهمنقل،فيماقصرمنفمنهم

يشتءلكت،بتهذيبالى.زمنيببعضأصرفأنفرأيت

."...وادابهمناقبهعلى

الامامهذاعنعربيةهـوسوعةأوفىالكتابهذا

جل.لجلا

***

1لافةفل!ق9ثفو

الصهكريهلال!بي

هلالابووضعهاالتىا)كتباًهمأحدهذا

والمتخصصينلباحثينللادباءواأهميتهت!قلولا،يلعسكرا

..هلاللابيالصناعتينكتاباهميةعناللغةعلومفي

الصلذاعتين""فيعالجقدالؤلفكانواذا.

الكتابهذافيفانه،بهمايتعلقوماوالنثرالنظم

أداةتكتهللااكي،.اللغةفيالفروقكلبينقد

خفاياها.ومعرفةعليهابالاطلاعالاباحثأوكاتب

لمصادرلأهممن،هلاللابيالكتابهذايبقى

عصرفيكانكما،ومستقبلاحاضراللقارئينال!اخوية

.عصورمنبعدهوماالذهبيالمؤإووء

سيروت-فىل!ب!لفلولما!او!-منننورات

037؟دب.ص


