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ألالبنانبيبنالكئابات!دنمئما!

الادبيةالحياةؤءالفعالثإطهاطبنانيينالكنل!اتحاديوالي

اعضاثسهوصعببد،ا!امالاتحادصه!يد:صعيدينعلىلبنانفي

.صالخط

لاول،بتقد*"كبىرافاطاالاتحادافضمحالاولالمستوىم!على

كلاعداداهلمى9اعض،ؤهيقومهاما.لمفزيونيابرنامجا،!بنانةفيمرة

وقد."الادبيةحياتنا"لىواننحتونصفساعةزهاءبتهروشهر

هدازقديمعاى(7القنال)اللبنانيةالهـتلفزيونشركةمعالاتحاداتفق

بالدرج!لبنانفياالادابيةالحياةيغطيانديه.إحاولا،ذيابرنامجا

لذلك.الفرصة4ءاتتاححينكلأأالعري؟العالموفي،الاولى

فيالبرنامحهذا"نحلقتيناللبنانيينالكتاباتحإدقمموقلى

وا،كناباللبنانيينالكتابمنكبيرعددفبيهبماشاركالماض!يمينالشهرين

حلقةكلوتضم.يؤمونهالذينالضيوفاولبنانفيقييجن41العرب

لىمشهلاتالاوعالجت،لشهرانموةبيعنوانادب!يةندوة،مهـنهانوعةمتفقرات

وجميلعاصيوممشاللممعدعليالدكاترةفيهاوشارك،الادبيالنقد

اترجمةنى*لاتاثانيةاجتوعا،سعدابواحمدوادا-هاجبر

طرابهشي.وجورجبإبراومفرالريسسهصلالدكتولىفبهاوث(رك

ا!عاءاحديجريهامقابلةوهي(،بكمرحبا"اورنامجفقراتومن

.لبنانفييمرضيعفعربياديبمع،تحادالايكلفهكاتباو،الا-لحاد

يوسفالدكورمعالاولى،الماضيينالشهرينؤيمقابذناناجريتوقد

"وندواًتكنب"فقرةاًما.ا!كمال!ثفيقاثاعرمعوالثانيةالريس

لبنانجيبنلمؤلفينلتانفىصموالذيالجديدالنتابمبر،ضفتستوض

النمواتلهمضوعرضا،ا(ؤلف!ينبعضممسريعةومة(ر!تعرباو

جديد،عربيكتابنقدتتناولفقرةوهناك.بر!نانفيتقامالننيقيالادب

((حيبر"كتاباعنالاس!تالثهرفيسل!إننورالانسةقحدثتوقد

وفبهبها"الاخيرةاةص-بةا"هيالبونامعءنؤفرةخووا.السه،نلغادة

وفد.الشعريانتاجهآخر،!ربيقطرمناو)فيإفيشاعريقدم

خليلالدكضورافعرينالىهينالماضالشهر!نفيالمشاهموناستمع

قباكط.ونزارحاوي

بادرةاستقبلتفيهاالثقاؤيةوالصفحاتاللإ:انيةال!صحفمعظم

التلفزيونادارةعلىاثتكما،بالترحيباللبنانيينالكتاباتحاد

رفىعمحإولا،الهامالثقاؤياالبونامجهذا3تقدإعلىلموافقتهاللبناني

التي(احياناوالتافهة)السريعةالبرا،جمنوالت!خففبرامجهمستوى

برنامجهمنالكتاباتحاداليهايسعىالتيافاالةاا،دباءوقطر.يقمم!!

والادبالثنقا!ةالافنمامبشؤونعلىالمستمعتعويدوهي،هذاالشهري

شخصبتهوتاءثقا!نهلاسننكمالسهـعبااع!ةالمطاءلمىبالتاالبياوحثه

تسحقها.اولديةالهمومتكادتياالمصوية

الابنانيينالكتابمنؤئةانوا،ستفرابام!شهةااشارمااننجبر

استنفرواالادبيالانتاجعنمعظمهمكفوالذينالانعزالهةاكزعاتئوي

ال!صاباتحادانبحجةبالفائهوالمطالبةابىرنامحلمحاربةانفسهـ3

هـ7

جمى!ؤلمجصأأ!!!نال!ا

الدك!نوران"نبالرغمهذا-لبنانفيالادباءإ-هيعيمثللااللبنانيين

احه!قةاقهديرمؤىحبريصاكانللاتمحادالهـعامالامين،ادريسسهيل

4اضيدءيالاالايحادانمن،غا*ئهتوفبحعلىالبرنا?منالاولى

اى!حكرايكونلنبرنافمجهانكما،اللبنانبن/الكتابجميعيمثل

جميعوالمراس(تال!لمواتفيسيقدمبل،وحث!ماًلاتحاداء!أء

نالب!تماالفئةهذهانغير.المبدكلينالمنتجيناللبنانيينالكتاب

هذا...الكتاباتحاد"اتجاه"عاىموافقةغيربانلااعترفت

؟رباعته،ساقطةحجةبالطبعهذهوكانت...التقدميالعربيالاتجاه

منالفئةهذهلاتجاهتذقدثراقلعلى"مهحهسغير"الكتاباتحادان

انتاجهم!افاءبابط!البلانطبع،يكنىلاهذاولكن،الكتاب

اصااضولو،المبنا!طاالنظؤيونواج!التيالورط!ةوتجاه

لبنان)ءتواقخر7ادب!بمابرناميجلتقد!الاضىالفئةهذهمعلإنفافى

،جتبرلاالذياطب!،نن؟نال!ابات!"دبهيرحبامروهو،"الادبي

اف،ج-كأمواا!الادجم!واتاريحللقراءويتبرك،لهاحنتكاراالانظح

...فرقيكل

ي!صمنونفمممهيطورانفي!اول"الادبةحياتا"برنامحاما

ا--ةلمى42لويبقى.اليهوجهتالننيا!حدبعضويتفادىفقراقه

ايدان،ايدخلونيئالذبكلمرحما،اضماراهذافيالسصبقفضحال

!تقليدهحاواواولوحتى

فان،رجمةوالةايفالظفيالاتحاداعضاءانتاج!توىعلىاما

الممرحببةووالدراسهةايةاروواصةكالةالادبيةالفنوىمختلمففيثارهم2

عددقيوسثحاول.لبناقفيالادبيةاح!باةامنعريضإقطاعاثكل

.اا!نتاحهذانستعرضانقادم

الممة!ببنمنبرقببة

ادرؤيةإداتالم!انورالرئ!بسالىلبنانفيالمثق!نمنءددوجه

التالية:

ال!تدخليناشىدونه!لبض،نؤيالمقيوونوالعرباللبنانيونالمثقفون"

ازء+مامع!زاتعاى3متونوحاقدونكتتاباك!ايشنهاللحملاتلوصعحد

."ا!ناصر!بدجوالادالخا

،بءيىومهءاط،،*لىشروم!مود،ادونيس،ادريسسهببل

زاهفي،حيدرحس!بن،الشقاشمحمد،الحوتشفيق،بغ4صانيس

،ح!اب!الجاس،بعل!يمنير،بعلجكيليلى،صفديمطاع،قمورة

،ءروةكريم،يئالزنزار،كرمسعمير،رحو"طكل،سلميارطلال

عيى،البندكمارط،المقمماسعد،خوريرفق،دوغانامين!ر

عدن،ن،نحوايحبب،ا!ابدابراهـببم،رضوانوءيه،بلوط

صهادق،ححببب،حاويخليل،سوباًحمد،ظالرابووايد،حطيط

،"جذوبهحمد46،صيميشال،السمانغادة،الغضبانالسيد

ءمحرمد،حمدانمنيو،ف!نايف،صءبح!ن،مجنوبحستسا

غارغولص!ان،بول،العارؤ!اسامة،خوريجلو،شاكر،الياسقباني

ؤؤاد،رقء"-صةياسين،جراجامل،حوريعصام،حربعزت

افقيه،افاريز،مرادارحيماعبد،مفاسالاطيفءبد،السنيورة

حامد.داوود



ءممعحء..حيم...م.روفيص.م".

خثبهس"صطالادابمراسلمن

التقاؤة!هذههو،المسرجهدا

ءؤلفسسوىلهم!مرحاتهلمئكالتي،العالمب!انمنبلدكلفي

النشاطلمى4قشرف-4!ةاووه!بئة،وءهثعلونوكمىونومننرجمون

من.وعاناله،دة؟فييوجد،ا!وع!تامنبلدكلفي:ا،ممرحي

بجانب-يهدفومسرج،امهالت!هناكثرالىيهدفلامم!رحةالمسرخ

،والحى--،ةوالمجتمعاوءوداقفإ-،مم!الى-ضاعوالامالتسلية

البدي!ومن.بجد"ةيعناقشوهاوانا!السيعيهاانبهدفو!ناقشتها

"الجاد((هدفهلتضيقيجنهدانود،لاالمسرجءنالاخيرالنوعهذاان

،(ابيصار"منكلقوماول،وم!تعةتسليةمنيحققهما"!فنخدما

وؤلموبر"م!.وعقولهمالمتؤبينلانطار

المسرحان-بد!"ايكونان.رجواًوسايغطالبد!هيمنولكن

فانه-ا،جتمعثقافةمن،الوصعنالصع،درالجانب!نجزءابوصفه

ثانيث،تطورهودرجة،اولاالمجةمعهدا9"ثقانوعيعكسانبدلا

اموبالهإ(وءكاناتاريخا)بذانهالمج!هذالوءبالمختلفهوالخوعيمات

ثالثا.بأسرهالانسانن

اهـح،!او،من((الواءدط"الجانبعني!صدرالم!مرحاىواؤول

الذيالقسم:ق!.-ئاىاتنقممم،عامبوجهالروح!ة"لثقافةا"لان

كاملسخمض!مفي،تعمددون"لمقائيبتكلعيف"واجتمعايضتجه

اخلاقيةوقيموتقالهدعاداتمن،اننار،خية!روفه-ومعايشةافرازا

والله!-اتاللغةاصكحدامفيوطرق9ننعاملواالعولفيواساليب

ينتجهالذيالقسصمثم،وبرهاالدينيةوالشعائرلطقوساوممارسة

على!تمد،اعيا"وانتاجا6بالذات"جما""ت"اوبصخهم"اوراد"

ثقاوهم""وورغبلالهمومداركهمإتالجماعتلكاًوالافراًدهولاءاذواق

،الفكريالانتاجوهو.وميو"مألجماليواالفكريوموقفهمالخاصة

الادبومن،الفكءكيةالمذاهبالى،الوضببةالقوانصنمجموعتمن

الس!ينما،اىاالتصويرومن،ا!نحتالىالموسيصومن،الرقصالى

.اخترعوهاوس4السيخترعهقدآخرنوعاولفكماأايالىالمسرحومن

بدلا"المواعية"والفضيةلغ!كريةاالمنتجاتءنالا!واعهذهكل

تطورها،ودرجة،المجممعثقافةنوع،ماوبف!كل،مابدرجةيعكسهان

م،لوباله(والمكانالتاريخيالزءنفي)3بذاته4!جضمعاهذاوءيونوعهـيات

كله.الاأساني

تتمسز،ثللائةاونوعان6بال!اتلفضيةاالانواعبينمنولكن

غهرها،مناكثر،ودرجةنوعا،مجتمعهاثقاف!ةتعكسانعلىبالقدرة

مجموعاتاشهراكلانربما.الم!سرج:وقبلهما،وا&م!منماالموشبقىهي

والادراكوالوعبماليتهلميمور"!توىفيمتفاوتة،أانت!اجهافيضخمة

تستاثرانالفنيةالانواعهذهعلىيؤض،كا4الاجتماوالانتماءاثو!اوا

اصحابها،الىالمفه"فقيوالشروطالخصائصهذهكلءئمختالفةبانو،ط

نضوركانوربما.الاجتماعيوالا.ضماءوالذوفىوالادراكوا!!طا!ت!لميم

جماعيضضكليضلمقاهاانبدلا،ال!ونهذهجمهورانهو،آخرسبب

وفروعهاالمووريقىانننسىولا،السينطدارفياوالمصرحدار!ط

اذاالموسليقىتابعتهماثموالرقعىالغناء1اة)والرقصالغناءانواعمن

تصللاقريبءهدالىكانت(التاريرخيظهورهاررلسلوفقارتبضاها
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ون!اذجهـماوالفو/وغرافالراديواختراعقبل،جماء"الاجم!رهاا!

ير-هـة.اءلىا

ويظقاهـ-!،جواعاتتنننجوااتيالصونءفهمناذنالمسرح

التبم((المركبة"الفنونمنايضاوهو.جماعيبشكلجمهورها

((كل"شكدونكس!تخدمانهبل.الاخرىالفنونمنحيراتستخمم

/ص4هم!سراوادبكطنثرمن)اللغةفنونيسشخدم.الاخرىا!ون

راته،وديكو!اظره3رسهفياننشكيليةالفنونوشمحدم(ا!توب

والرا!صةالغضائي"اوحالهفيوالنناءوالموسيقىالرقعىفنويستغدم

وامه:ةخطوط!تأكيدبهدفط"حركي"وركد"صوقي)ءبعدلاعطاءاو

لابرافيا؟ح!لمفةانتبيروولئل!ويملمجرداوخاصنوعمنصلفيةخلق

تصىمغثاالمئارلوتاثهثالار؟ءفئوريسصتخدمو،للعهلالكليالمعنى

تطلبحهثه،الواف!عمنالقرإبالمكانيا،طاروتوفير-"شحصيماازياء

اللفةفنونانؤا،ناطقفنانهوبما.اًاخ(..الخ..ذلكالمسرحية

لآ،اللغوءاهرداتاوالواع((اكتابة))اسايىبافبمضطتظهرلافيه

،واطلاقالل!جةنققؤباالمممائدةالاساليبان،بلالعاميةاوالفص!ى

صءوا)ضه:جر،عضهالتباعداوالموقففيوالاندماج،الررعالتعليق

وانبل،ايضاتضعكسانبدلا،وغيرهاوغيرها،المختفهـةالمشاعر

يا)ءؤلفةالممعرحيةكانتسواء،مسرحي"أداء)1ايعلىبقوةتظهـر

ىاءمقهبسةاوءضرجهكأاو(لميةالمطللثقاة4الواصأا!اج!لبمن

اع!لاعنتجزهماوراد3الاقدرةانأكما،وطابعهالفردلممثلاا-لوب

واوالض!معا!ؤشقنتكوفيمى8واسلوبمتباعداومتراص"فريق"!

إوكلي!ةالم!الانماطمنتتجزالاابرزاءكلها،والتشغقىالتخصصاتتوريع

،الخاصطابعهصنع9ي)آثمارككلهالمجتهعفنالسرلآلدةاوالس!يكولوجية

ص:عمنءصافىكادتسواء)الهمطلينقىالفردالخصالصجانبالى

افردلقى،ااوعاعةالاي،الاساليبهذهوكل..(الينةاوالورائة

ع!ثىسضنعكسبدلااهـءيمولوجيةاوالسهـوسيولوجيةاوالبيولوجية

تلني"،فيالجمهورطريقةوعلى،االنهايةفي"المسرحيالعبرض))

حركةاونسبيماثبا؟")الثابننةشبهالتاريهـخيةالاساليبمنهاكانتسواء

الراهنةالكروفوطاةتحتنشاتظرف!ية51اليب!ام(بالطبعنسبية

المخنلفة.الجوانبظككللمحطآثارهاوتركت

كلها":المجق!عثقافةفطيها"نعكسانبدلاالتيال!ونمنا!هالمسرع

التلقائيوبجازبها،ومكوناتهءضامرهتداخ!توقد،الواعبيبجلألبها

مضز-!-سا5افوادهعلىفرضاوا(جتهعالهاريخوفرفعهافرزهالذي

الضخصفي.بفصائصهم

وقشوهاتكنا.عاهاتضاكلابرف،فصائلضا،وزنعكسكلتطهرالمسرحفي

ز!-ن.فصيفهوما،الاسلافءنمن"ورثناهما،"ثقلاتنا"نتبدى

تهبرواحدةكلمةلقنناقكباتكونانوبشرا:المفروضووطناعصرا)اليها

عقولن-اخصائصتتصنح.(الثلاثةالعضاعرهذهاءننزاجمعنىعن

منالاصدادافرزهاوؤد"لمأ!مي3منتسمناهاالتيوالسضتناووجدافا،ذنا

لض-اسيوا،اسلاف،يملبصمات-رهمبد"-وحمل!لواقعهممعايشتالم

معوتفاعلنا-بدورنا-وحملنالواقعنامعايشتنامنذحننفرزها

اسلافنا.بصإت

انفتاجلحظاتوؤ!،والاهنزازالئيربراحلؤمبماالمسرحانبل

تهوجوقد(الخارجمنعليضايفدؤدماسيعكس،والنوافذالابواب

زوائدارواحضافىشمواوطبائهضاتتغنيىوقد،السنتضاالوافدلذلك

وتحتويها.الارواحتتمثلهااو-اًلوعي-ءهذابعدالزمنيبنرها،غريبة

الغريبة،الزوائدوؤمو،اطبائعاوتنببر،لااسنة1اعوجاجولكن

عصمنلانهربما،بالذاتالمسرحفنعلىلضعكمىمااولسيضعكس

اواعةاا!جتمعاثقافةكللانوربما،"الجموع))و-خلقاه"الجماعات"

.اماليموعلىهوويستخدههافيهتصبوالتلقائية



المس!رحفييجريماكلالىنن!ر؟نيممكنلا،الم،دىاسهذاتلمى

لااننا.الدهشةالىيدكلواوغريباشيعاكانلوكط،الانمصرفي

اذاالا،نرجوهكمايكونان-لهنتوؤعاو-كمرحنانتم!ىانيهكن

التيالجماعاتتسنطيعحتىي11:نته:،هاكطكلأهاثقاووت(اص!"حت

وخصائص،منهايىكونالتيوال!ون،تتلتاهال!؟هوعوالص،تنتجه

حقا.نتمناهكماتعكونان،وفبيه،عليهتئعكساليالتلقائيةالتتادة

"!))المسرحةبتءلمقماءلمى،نظرتيناولظرةلنلق،والأى

.المعريالمسخول3اولا،معو

***

اكنوبر.6وومهـسرحنانعن5

عنالاىتبحث،المصريةمرح1اهيئةانمعمىبالخدييدهوط

حت!((تجد))لاوانط،أكتوبر6به!مالمرحلة"ملائمه)ءنصوص

؟النصوصتلكمثلالأن

يحبونمنكلعليهيتفقيكادالذي،البدي!المعنىان41"مد

ارر!يورالمقاتلوا/سانهكتوبر1مناسالسباصفااويعتزون،حقااررسح

المعنىاناعتقد..بهسنعيشيماواغلىاخذناهماأثمنوهو-جاعالتف

وررحناانهو"الان4طلوبةا"الهـنصوصالىمسرحنالافننقارالبدير"!ه!

ذلمىكعنالبهدكلبعببدايعشىكان،اليومذاكؤ:ل،"ءظ!هفي

طاقته،يخزنمريرةسنواتطوالراحالذي،الخفطالرووارالبركان

المعنىهذاجواروال!.بالفعلانفجرحتىالانفجارللحظ!ةويستمد

ناعرؤ-واالذفيالفلإلمةالاستثناءاًتاصح!ا!:نضيفانبدلا

قيممنقيمةكلعنالنخلياوالنكوعياوالموتمعناهاليسالهز-مة

،"حزي!را!"بئنههاراتولابااهريمة!تاجرواءموالذين،اةالح!

اًحل!م.المسرحيةحيلأسايتصلرونمنهم-اكثرهماوسالانليم!وا

اوقفا!بعدالجزائرئلدرسواحدهم،(رومان"بخمائهل)مات

4كرجهونوا،(فرجألفريد،73!افبرايرؤىأ!مال"آخرعوضى

احدصع،الجادينا!ؤل!نمعالتفاعلوعلىالاخت!يارعاىالقادضون

للمسرع-استسلامهواستثمر-اسه!صلمانبعدالكو!تفبميدرس

"مدرسالجزائرفييرهملوآخر(الشرقاويجلال)اة،؟ب!الش!اري

واحم!م،(أردشسعد)شيئاهناكانتاجهعنة!رفنكادولاومخرجا

بفهلليسا.م!يووونمناولهوول!ن،"ثمحماءأي"يفعلانيحاول

نأولا،التزامهولافنهولا،ذاتهلفنانايرصونان!كن((شيءاي))

"اللا!لقافة،(م!ناخانايضانضيفانبد(.ولامطاوع!رمقيماؤتايئضج

فيعنهتحدتناالذي)/4وا)ثقاقالفكريةحي،تنالمى4طغىافياالبارد

فارصرخاتتجسدهوالذي(اذاض!فبرايرءلمدقطلماهوةارس،لة

يهبواا!يمكنالموتىاىائباتتلمىوحرص!ندم!نأوهاتاوالموتى

ىفوضهـصناهالهـيالتجس!بدهذا)الاححاء"فيحمواوانا!لإورمن

المناخهذااننفيفانبدلا..(الماضيمارسعددؤكه!القاهرةرسالة

لفيئايقدمانيمكنفنان3لءلمىوظلامهوروائ!44دوطودتالاني!م

وهبة،الدفيسعدمثلمؤلفؤعل،،ذا:ءمر!!ماالم!سحؤيجادا

العاجزالطموحنتيجةكانت،وهاذاديابمعوودفلبهؤلففضءـروءاذا

على!مثلمؤلفحالةفىلالحبلكلعلىبواللم!وحدهال*"ءبالكأ

العصفيري-!ميرثلمجيدونصونمخرلىفيخان"هكنوماذا،امسا

اواهـ!ايرالانتقائ!)لجيداؤن!ما"وظهفلسوىا-لميمع:داصمدوا

تاليف):اإناحبيبتيفلللمعانن*"اثهيا?زاخدهة(احيانا

لزومةاو(القوميالمرحفيالعصفوري*-م!رواخراجرسديرشار

واخراجاث،ويامحمدتأليف)الحياةحراسءزرقلاحقا"زي!ةاشي،ء

؟(اططيضا!سحوب!ا!يىا-تاحمد

نابدلا((اكتوبر6"بانيماراحالة!طيإشمسرح!ا!*ن)م

الفكريالا/فقارحالةف!-يعيشرالوما-م!صرحئاوعاش6ياتي

اكممرحوهيئة...رانفةكتيرةلقيمالكاملا(نشمليموحا!ة،وارو!

الموبر.6بصدلما"مناسنة"نصوص-!تبحت

اش!اءعنالساذجالبحثوب!فىاالهجزبهذامسرحناانالحق

ابنا!ةاحي"!اءنآخرجانبعناانقابيكشصفانما،(1مناسبة"

يمبهك!الذيالفهـما،للفنالمالننكتيك!"افهماس!يطرةكوكدء،نب:الان

العمالفةلا،التاريمامواجتح!تالغارقينالاقزامقاماتالضي!جاوشالا

هـ!اكثو4ىاصؤديلاالفىيالف!موهو،اروءفيلآفافىالمستشرفين

،ت!طءلايالد:،ية:عنمؤؤكاالتظربصرف!)الهثا،ئيةاالاعه،لخلق

الركلهاةغربةعنتكل-سرا.لكونانامكنلااالتي(لأ؟شيءايوضد

مص،لحهااطارفيالاتفكرلافيهيئالاتالىوتحوا،3حقيقت!معنانفس!م

عداواتها.اطارفياحثرعلىاو

سياسينصلميلمناكثرعلىيمىتمدألايرءهـللفنالذيلفهماانه

حابرقىاشباعفيالحه!يقيفىره-ب!بانلفنيريدولا،"تكتبر"

حيث،برالجمالاكثاكهاوربط-،انبخالوجدأالحقيقةرو!لىاالازسان

الواعي،التنوفىملكةهي:واحدةملكةديالعقلوظائفكلتتوحد

4تذوفى.االوعياو

***

.داد4الا!ممالةبصدالتما&فمسالة"

الرواياتتحو*لاو،(المسحة"مسالةفيلمن!ناكوكانت...

عشناومعها"الافتباس"سسأ!ةجاءتلم.!سحياتاىااقصصوا

زر!ييىةاللاعمالداد2والاالاحراجفويهلكأمسط"كصرؤلطالمسخ"في

"اقيالاعداد"مشكلةمسرخنماواجهالاخميرقينافىمهمتين.وفيالعطمة

المسرحياتيلتحوو،لعاميةالىالتر"مةاو،لتمصميرا:علإبدة!ىوراتخدتا

ترتبالقوةيضعونه،راقصغنائط/الهتلواضالىالطد-"الموامية

المركزيةباالمجنةتس!ىماوضعتلمناواخيرا."التناءلالمسرح"عةوان

فابرعم"واء!،:و"لط)يفاؤامينامف*لمةاماما(ع!رحفيللقراءة

يقد"ونسؤ!ونوارز.إن،حمؤلةونلاؤلة+ن41لان"نموص)1!!،لشي

يرقثهـ2الننياللجنههذهادراجؤ!رراهناك)ال!رةىتستءقىلامالا21

-كدالدين:تأليفمن!صوص(محسرممبلغالماءمسرحيةكل"عضوها)ء

يسري:مثلمجيدرن،وث:"نفيجابوافى"ديابو?ود"و!ة

كلها.وبرهمبر-درانونبيلاًا-لملأمونيالعلاابووم!"دالجندي

وهاىةاهـلميئو-حدارتديرلفكداًالمصنقىاعفاءرهيئو"،ن،مرفوضة

.(ا!قسه

،تم!ر!!رهىمناسبهكاؤ!لوكص!اكوبروحرباىانظروالقد

..اءربا"ظروف"3اتصلمعلقيالتالمسرحان!،!!اؤ،لوا،خاص"

ي!فهموبر!ااك!ؤم!م!ها"فنعرريرحربالىالبعضن!رةمعبضة!نيظوذانها

نءؤيهكانواعما!يخرجون،س!واتعدةكلياتيمولسماباعتبارها

حمممابممارسةالى،المتعةب!مق!اساصس،رةوااهـبجاحسابممارس

احقيقةواالوءباواالبشريالعمهناللمننرئمناس!بمإواأخمسمارةالربح

عجلةديالهفببحثون،حينكلمرةتأتيءولىمعند،ماًاحرب...

لاالمولممعيتنالسبماانثبتونمعه.وبذلكيخنناسبعما(واهتمام

!-ن"سوق"فسي!،يقامالتيالعادإفىحباماإامابقيةءعيتنالسب

مختلف.نوع

الىخطاباتارسلمواا!هم،ةللقرااوكز-4االلجنةفي!هؤولقال

يطلبون،اؤللإناباسها،ؤ"ئمةاو"!مهضة"و!لمهم-لفيناً،ؤكل

لهذهتصلحالنىالجديدةالمسرحيةبوؤلفاتيواؤو/1)1ان!بو،!هم

."العظيماكأودر6دهدالهظيمةالمرحله

لموافاةالمؤاهينالى،(الطلبات"ارسالأمإعنلنظراوبصرف



فميتبدوالفراءةلجنة!جعلأمروهو!رهـؤ؟"،؟!مأكرا،ة9ا!خه

وفد"والكلبال!لم4حسسب،وول(ز!رفافحفلاتا!؟مةمأ!رإ)ىورة

عنالن!ربرصرف.."التجزئةتجار"صورةاليبهـوناااشل*ببمنوصجهل

كأ-اباى11صطاباتهاترلهللماتي،د*-5،،أ!!فىافانا؟بهدأهذا

ب!جحاخبرى"ؤل!اتعلمىالاد-اجاغلقتوالةبو،آخيهىبريرئ((م!ض!د،ن))

!هـ3!يماا!!امهيا:احرىحقحقةداكبرهوقفهايؤمهـلص،،وس؟،صبئف!ويرة

(سية"السباقيادةا"رايعنتهبهراذمالا!قىاهـاظوجحه!ملىالم!رح

ادرجةباسجالى-اتلإيماالمم!رح!!الاء!التة.بمالصقىاوان،ق،حبصةرو!

والاستاذرنتديرث"،دالدكهور:اًللص:قياضضاءابرزبر،ى!لهـا)ل!الاو

اث-سدومن،لا!نالؤنمبداًاصحابمن،امارودكطاا!احع!

.(للفنوالسياسي!الاجتماعجميرالت!له!رةرو!ءبئ1811

امماكثركا.تاص!رىيلأدفي،الت!اريحهقيا)ن!اربرةأز:تتأغد

والجداولرمةا"طاالخطوط!ب،-ةاى،دهـا!تجربةتطالم:ة.ثكوا

بالتحلإلمرتالفجم!/ا!نتاجربط"سياسوارا،معبقةوالقوا،سالمم!ه"ول*هـ-غ

هـي(افافةااوالوافحة)حلا،راوبأ!دالأطالتكت!كتما(مصيا?صة

وا،عنويالروحيالفذاءوفقر،نضسهالةنففرالىالاتؤديلاةسباس

.الففة4ؤسسا5.نمعبالونبر:ظرهالذي

التارإخية.الىنجاربتلكائبتتكذا5.مة،ل!جاتفن!،كلي!!

كجزءهاماكونؤد.هنايىسي"ا!اسبات!ن"العه!:لمه"الطلقمللافي/

هناكو)-ء!،وتوعي4دعايةمجردواكن،والتوء-ةالدعالمي!ضج!ودمن

هـنجزءا-كونف.فنايىربااطابأإتجتجطمالان.!،لطلب-كبفن

السيامىاجهودا!بما(ارادتهعنخارص"51او)اديةالارلفنا!امممما*أمة

اليه.فيء!جم!الذينربالم!اولوطنهالد:إئي

المسرحية-الكتابةمن-!اث،به41منوغيبرهاالإنواع،رزهوكل

،امعرحاهيئةاهتماماتمنتكوطالا!ي،او-ا!ن!اماززءئليممهت

ا!مامهالان.إلاهـا-!اهتهإمهـ،هيولا،ا!حبدااههماء،!"كاولا

الم!مرحيوالفن."المم!رح!الهن"ونإبميكونانلم::فيالاسا!هب

لانه.الناسباتكلفيدائطيصلح،ع!يمونكلمملتله5،العظ،م

قابةوالها)وجداني!ةاطاثةباوامدادهازةس،1الءبمباةل*خذء"-?لمح

ب!أ،أمنهابلهـظاتوللا!تهتاعالصي،ةهذهازماتكلنواجي!قاللازمحة

.الانتصارؤرحةاو،الصربارمهفيها

***
!!الج!ثوبهافي....

الءم!وريةم!مرجفيمقرهيننخذالذي،الان.لمجتارروا،معوح

ؤسىتمالذيالثعنتيجةء!رالذيا،ممرحبالهممكوينهو،دالقاحرة

.اكوميدياوالسحالحكيمءممرحةرقتيرزد1،1تىال،،مهـ-محم!

كل-!ثانالمفروصاوسورثؤ!ت4ا)حدالم!سع/؟نم!تإه،!ؤا

تقريبا.مامت8كلعمرهيالاووعلىسهنواتمخنركلنذأ؟نخ!رفذننصناءمحال

قدكاناذا)اديكوراتواوالا!واتاهتنلينواا(وظفينف!ط3؟رثلمانه

ورثول!4(3،*بلمافمأورلطوؤ!)المشاكلافف!ءرثام،هو.!ورؤك!ا

م!نكلؤدمتهاانسجمقاقياالمسرحياتاي،((الاعمال))ال!الص،

ئا،ردبعضهاوكان،جيدابعضهاكان،ومضوعةكثهرة،هي،لفروتىبئا

لمالاخروبعف!ا،هامابعضهاكان،اخرىبطريقةف"،"!اذااو

ا!-ودةاعنالنظربصرزء،ضئيلةاهميةاو،اووءمم!ةارةلهكون

.والرداءة

دمادالدينشارعفيقائماكانالذي"الحكيمممرح5)ءا!مؤل"ن

،4اعاؤاو،اجر-4او-االمسرحهئةوسلمته(حالجبافويدص!هـد)

لهاوأو،اخاصلآاالمربقىللفرق-خصصتهوربما،بالءكاريرادريلا

فيلقاءاجهل"ا!مهشيئماالانعليهقهماالتيالهـ:يىيا"جمن3"مر

صاتمسربكلالقديماحكيمامسرحاعمالمنانهاؤول-"اء،لما

ميخائيلمسرحياتوا"!،رشديرشادمسرحياتءـموا،الخوليلطفي

!الم،عليسرحياتواهم،فرجالفرإدءسرحهاتوبهة!،رومان

وهبة،الدينسعدمسرصاتوبعض،سورنجيبمممرحبباتوبمض

.عاشورنعوان،مدسرحياؤوبعض

الثروةصورةفبمتبدوربمااو؟كذلكاليس.فخمةثروةانها

منتنساءمادلكفيقل-المئسبةاوالمدفونةاو"الخام"الضخمة

"المؤلفات"ثروةبمجموعفبمم!تم،اداوخاصة،اثإبهةالصفات

في.مصءسرحيةاول،مرياولكتبمئد،المصريةالم!رحية

وا،اقلحجمها.41ماثلة4ثرولهكانتأيضاالكو!ديوالمسرح

ءماجدابكمهبرواقل،لاهمببةاضئتلءنبكثيراؤلؤيم-،"ا"((ان

اجو-سللعلها،ؤرجرإدلالةمسرص-مةتذك-رهناك.ل"ا!ص-ثةلا

وص"به"التر،زي*!ناحعلى)واص،لةذفاء41رحيانناجهوامثركتبما

ف!يالإلميلناسا:من)املساءليم!سصبباتئلاواونتذكبر.(قفكأ

مال2ااكوميدياللهـسرح-كونوقد.(الجازءلمك:حه!الثاه:"ا-!ماا

.اكرةارزاائهـ،ر،س5فكل!،لااخرىهامة

الاعوسالهده((كل"ورثؤد2!ثالءدالمسرحاناذنالمفروض

--"ترائنمناًصجلصزءلار"سا"5،مه)1از،1تزعماىا،لف"اؤا

ءمكنهـهةنظروص،ا-قىايءنؤ"انهـثااجممااتاولو.مر51االهص"بىلدراميا

فيشاركتلانها.الداؤعةالفنيةمتحتنا،صادر"تجزءاتكونانبدلا

تكونانعلىتهويدتاؤيوتم(ركت،انسن،مهرؤ-قىعاىمساعدتنا

المعرؤةقيلمكتلدكترقياناو،اتمنتامصهراباؤةستصامعرفت-"

تطورعواملمنعإملانف،1الفعيىقىمهالمتتكونواًى.المتهة

نايوكنمااخراًلى..وارواحناعقوتافاقوتو!!ببعادتاكنى!

الناسكلزالومما،النإمىكلعليهتةقا،ثابهكلامءنيقال

الىإ*قابرونانهـمنعهدق!ديجعلمناو!لموكهمصورتهم)كن،يرددونه

.ترديدهمجردمناكثر

المممرحلالى،ترد"دهمجىصدمناكثراىال!حظبروىانهمنع!تقد

سرح4واالحيممسرحاعروسالمنورثهماكلرينمن،الحديث

لكي"للالمبرمصبة"سمطاواحدةءممرحيةاخى،ر،الكومبي

التئيالمسرحيئة5او)الحد"ثالمسخاعلنوقد.الاىتقديمهايرسيد

أف!لا:قاالممرحيةعن(لهاالتابعة(رحالم!ءص؟ياد"بالاعلاىتقوم

الجديد.ثوبهافىللايجارمصيدة

ضرورةتفرضدرجسةالىهامة"للاي!جارمصيدة"كانتهل

علىجدإرثوبلمإيفصللكي-التراثهذاكلب-يخامن-اختيارها

ناالكوميديللهممرحسمة!التبالمممرخيإتمنانها؟فيهتعرضقدها

لاالاعهالالفملهذه،ضئيلدويفيوفشلت،ءامينمنذؤهمها

ومعدة"مقهبسص!ة"مسرصيمةوهي.صوتايؤشلهاعنحتىيصدر

الفرفس!ميالبولببفارمتاعسقطننمسرحية،وهيواحدوقتفي

فقداقىبمحاوالتظاهراووالادءإءوالثرثرةالتجارةبينفيهس(الساقط1

"ثقةنفسهعلىالمصريا!قتبسويوفر..ث!لأفيالهفيراوشيمء

النفكيرويستبعداثي*ادونبالتفكهميحتفظ..الاثعاءهذاقابعة

الهفكير.موضوععلى-ير"!فط،محافظغيراو-محافظا

هو"للايجارمصيدة"رجديدثوبتفصيلسببكانفهل

شحئى"يعر!وا"نفىيلايهـفهـروالما.همام؟صربحة!ةمسربانها

:اهـؤال"تجرب:اكهلكةللتجربةا(تعرضمغبةيجنبهم،والسلام

ان(،ءنا)الشم!مرحيةفياف!وامااًذا..هـقلاءهذهدوناخهـترتمالماذ

اح!صما:اراحلإشاسلفيههـنالحد-ثالمسخورثهالذيالضخم

؟اكومب*يوا

***

هوالذيالمسرحفيالانيجريماالى1كثيرةاخرىنظراتهناك

..بنثإئجماالادابقراءامدادةرصةبرتتاحانارجو،مصرفي

الم!مرحيةالمهرجاناتالىتسافرالتيالاعمالوعن،الاعمالعننظرات

يفومسؤولينكبارعربممثقلإنآراء،وءنتسافرلاالتءتلكوعن

،(مسارحهم"لىاوليلتغتوا،وشاننايتركوناايتهم..الاعمالهذه

فعيوننافحناًما..شاؤواانيصلحو.هااويفسدونها..اخاصةا

الواعي"اجانبا"عنلم!صدرانبعديستطيعلااذياالمسرجهذاعلى

.التلقائيالجانباعنولا..ثقافتا"ن

.اضمجالالذلكان؟اننيصلراينمن

هرةلقاا



ن1اثلد!يوود

سفيوال!اجاللهحسبالادابم!راسلمن

((..د،-نة"ةالئيدو))ء!/

ءمراواطولهاآلادبيةا!معه(تااكضرمن(الادبيةالنلحوة)تعتبر

عليمرفد،يرضونالعامهذاوباطلالة،الحديتاًلسمودانتاريحفي

فياواللدرماناممدينةفيتا-ستحيث،عاهـ،عترونالندوة

..،591عهـام

،كانتالندوةقبلظ!تعديد!دبية11جوعياتهناكانصحيح

وقتفيتنتهيانهاغير،دورهاوروريمابفكلالادببقضايانهتم

الجمهية)السودانفيتارؤىالادبيةالجمبت!ه-نومن..وجيز

،الخرلب-ننادي"!الثلائي!ناتاواخرفيظالرتالتي(الادب!ية

اورو!ن،منءناصرتض!وكانت،الجزيرةعاصمةمدفيواد4بمدب

لسيا!ةالطاتجهوالذبنوا،حدإثاتخريجاتخرحوالذي!ناوالادباء

الاستممهاريال!نفوذمنابىلادتحررالىفدسوا،الادبعللالمن

الع!امالخريجين.وتمرالج!صي!ةووهمنانبثقوفر،الانخذفيي

تلهكذابتوهكذا..وصلابةبوصالنضالدادوالذي،للسودان

جماعاتالجمعيةهؤهقبلهنالكوكانت..المؤتمرهذافيالجمعية

ظهورواكبتالتي(الفجرمجلة)صماعةاكبرهـ!،مختهـلفةادبية

الجماع!ةهذهانتهتوفد،الثلاثيناتاواسطفي(الهجر)مجلة

منءام!ين،لاكترتستمرلموالتي،مباشرة(الفجر)مجلةاحتجابب!رر

ادبسودانيلتاةس،عملواجديددكاةالجمع!!ةهذهاص!إبوكان

الغريجين،مؤتهرفيايضاوتفرقوا،بسرعةاصنفواولكنهمحد!ت

ظهعرتوجيزةبفترةالاستقلكلوفبل..ءنهخر"تاضياوالاحزاب

هذهفيتههـمتلتوفد(الكتيبةشصا!)نفسهاس!4ادبربجواعة

المراعاشتدادبعدوالادبيةالوطنيةالحرهـ"نكسةالجماعة

السياس!ية،القيادات!بلمنا!امعوراءالركضوحمى،الحزبي

مادةالىالكتيبةشعراءات!جهوقدالبرحوازيينالمثقفهبنت4وقطاع

عنبعيدا،العزا"لهمفيالم!الطا/عوكانوالفكا!قىوالعبثالهجاهـ،

هجاء،الشاعريكونانعضويتهمشروطورون..السياسيةالحركة

حركتهموكانت،(الك!يبة)فيزملانهبهـجاءيبدأما!اوليبداانوعلى

المرارةعلىيضااتدلفمماوتدل،هازلةانصرافيةحر!ة"موكل-،

احتقارومنالوطنيةالحركةنكسةمناًلعاد-ينالث!"راءاصابتالتي

الاوصاعزحمةفيوعبئهحالهضعفومن،وقائدكرائدالاديبعانة

الندوةصور)بعد،الميدانمنلجماعةاهذهخرجتوقد.السلالد

تجديدعلىالاولىاكهلةمنذعملت،صحي!قىكطاهرة(الادبية

تضم(الندوة)وكانت،السودانيالادبولتطوير،الادبيةا!حركة

الذ!ن،والمثهمراء،اكتابامنتذمابةعناصرالجد-كةعضويتهافي

الادبيةا!ابروف!،ا!فاصف!،تعلىانتاجهمظهـراو،ظهروا

ءبداطهالنتص،!الاديبم!زل!طالملضقىاظ3و،ا!خمسينلتاوائلفي

باجماعلهارئيساواختير،لنلموةاهذهاسسالذي،الامينحامد

انقطعقدحامدعبداللهالاديبوكان.التهاالنضمينالاعض،ء

ثه-،/يةعنحينئذيزيدعمرهيكنولم،صحيةلاسبابمنزلهفي

وقد،للندوةومحركاعملياكانذلكبرغمانهعبر،عاماءمثر

كأالادبالاكالجاهاتلجميعحرامنبراالنلأوةهذهمنيجعلاناستطاع

الواقعيسةالاتجاهاتاهـاماكثرمفسوحاالمجالوممان.السائدة

حسب،السودانموخلداءهراًلسباليس(الندوة)ؤ،رنبطت،الجديدة

هؤلاءرالصرعلى،الخارجفيالسودانادباءمنباافتربنوانمما

واشتهرالخوسباتخلالف!مصرفيعاشتاك!ال!ماعةكانت

،الفيهوريومحهء،العس!نالسرواج،عبدالرحمنجيلي:منها

عباس،وحسنزهـوقواللإب،خالدبقروابو،خليفة!نومبارك

للادبرابطةالقاهـصةف!حة2الجمامذهالمسمتووو،صبحي

.(الادبيةاالندوة)وهوالاورمففسلهـ-،اتخذت،السوداني

الانماكلالسودانؤ-ي(الندوة)خظلءنوازدهرتظهرتوقالد

الشهر،سوىذلكقبلساندايكنولم،السودانيللادبالنديطة

للادربوكانت،كتابفيقصصعةمجموءةاولالندوةاصدرتوقد

5491عامطبصت،(القريةغادة)عآوانها،نورعليعثمانالظص

القصصمنمجموء،تاصدارذلكبعد)الندوة(توليتكما،مصرفي

ميصدرت(سودانيةفصص)عنوانهامجموعةبهكهامن،الفصيرة

..زروقوالطيب،خالدبفرابو،هماالنموةاعضاءمنلات!ينءمر

اك!سداملتثبيت!ارية(!كركةالنموة)فادتا!مرهـبر،لوؤ!

الداخلي!ةالندواتخلالمنذلدوكان،اهـودانهي،الحرالشو

شخصعياو5اعطىومد،نفسهالندوةرليسدارفيلعقدالتي

اك!-افراتاخلالومن،الندواتهذهخلالمناتكاعمااكعس

لىجميعالناساعطى..المامةالثفافيةالانديةفيلمكامالتيوالمناظرات

كتابياتدا2وذاك..العريرضالمضد!قااحياةاو)ضيارللجطممر..

وادلغالمختلفةالاعلاماج!ةخلالومن،الص!ففىا!لوةادضاء

..!قىصكةببةالدالريالأطارفغرصلالهـطمنحاولوا

المخلبلالمخلصالشهراقصاررمالنمربىصراعداروقد..متجاورة

مفنوحا،الندوة)منبروكان..الحدلم!ثالاتجاهوشعر،احمدابن

وفد..ثابتةحقعقةالشعرالحديثق!ضبلأمنجهلالذيالصراعلهذا

التفعيلة،شصرمنكاملسودانيثمرديواناولالىدوةاصدرت

.(سودانيةاغب،تأبعنوان،خليف4سنمباركللشاعروكان

،وتاجعبدالرحهنجيليوكان.الخرطومفبى5691عماماوائلؤ!طبع

ديوانبالقاهرةذلكقبلقشهـاصدوا(الندوة)ءضواالحممنالممر

الننقلإدي،:النمطينمنخلإطاىنانهغبر(السودانمنقصائد)

لحديث.وا

الحديعثةوالاتجاهإتالحديثلشعراقصضكأفقداسهخخ:عهذاوعلى

أصدا!،ااؤمماالادجماالنفدمنجديد*حركةظهور،عموهـاالالب!

،(اككوة)منب!خلالمنالجامهصةاس!أقذةمنكأ،جموءفيهااشترك

الادبيىصةالحركةعنق!(كل-امهزولةذأكقبلالجامعةكانتوق!د

اتجاهاتهم:افلافصعلى،اًلاساتلظهؤلاءمن2ركشاو!د،العامة

لمجيدعبدالدكتوراو،لطيبالل4اعهدادكتوراو،باس2حسهانالدكتورا

محىهـالنويههـا،)دكتوروا،الامينءزالدينوالاسظذ،عابدين

،وعيرهم،دليمعمدم!هالدوالاستاذ،لاسماعهيىنلررعزالدكتوروا

يونالتقل!!فيهايسترك،2مةا2ومنافشاتمنلظراتتجريالنموةوكانت

كانتو!د،الج!يدالادبلقضاياباكأيريدوالمجددون،بالمعارضكأ

اغلبهافيوتفعي.والغضببالضوضاءعادةسممممتعةمناقشات

انصاربمن،الم!ووحةالضوصاءهذهخلفم!وفةتحيزاتالى

(النلأوة)اسهطاعتوقد.ذيئالبلالقواهـوإديءؤوبيعن،الحديهـث

الشعرا،التقليدإينالكب!ار،ب،ضالزعيقهذاخلالمنتكتب،ان

علىوكان،والادبالش!رفيا!تجد!دلقض.ءكانصاروتضمو!

اعلىنالذي،المصذوبالمهديمحمدسليلأمه!ااثإءصهؤلاءراس

وقد.الئدوةلقاءاتهماحدالحديثر4اثلحركيةانضواءه

اوح!وماالشاعرمؤخراالحدصثالث.رحركةاىاايفاانضم

الالدو،نالشعرهذامعارضياشدمنكانالذيعليمح!مدمعمد

برهنوانوفاتهقبلالحديثااتذمعرهـنديوانااصدروؤد،اعدائه

.(شاردةفلال)



سالعطاءعنتكفلمالتي-(النوة)هدهاعطتهااخرىوقضصبئ

روة،ودا!االم!فيه:ك!االتىب!ثالنرات!ووب-قى!،عشاءضهـ،كل

او)جةلدراسات(اأند،ة)اقاءاتخلالمنواسعصااثفيالمحبالىانفسطح

حيث،الفلكوريةالكواءـرومختلف،ل-ودانناالتهء-بللادببر-،دة

اللمراس،تهدهمنالاولىاأتاقةمثكرونتؤياالننرة)اص،-لحوت

برمادجالحلققىهدهتلأولتوؤ-د(ا)نت!مطالث،رروالع)بعنوان

مائتصؤ:ل،الفونحعهـء!ياالهربر!ااثبكمااالألبءئولرالى-ات

..واكثرسفقى

زط-اقاوسعحثاىافته،:كه!اثبىلترا،ثونة-،مدا-رةالا!و!تع

،ومنخلالاكأرطومابر،مه-قى(اررودانا:ءاتو-ده)وومخلالمن

ك.وكذلوالاعلامالثقاكةبوزارةحد-ضاارشئت/القي،الثقافةمصلحة

اسودانباالثلاثالجامعاتشطالبةالاكاديم!يةاس!تالدجخلالمن

،الخرعافا"-صةوجامعة-احادلماا!اقة-احرطوماجاء*صة،

.(درهـإنبامالاررلامميةاجاهـ،ةوا

اءتفقد،داخلياالىوداثعاىاق!صالندوةنتنصاطيكنولم

،ا!س!ودانادباءبينالمهلةلؤئيقتنظبهيع!لكأرلالنشاطكأا5

!ئةاول(اكلإة)وكافت.وا!رءفيااالص،وادباءاهرباوالادباء

الادبص!ةواأنظماتاًلعربيىةفيالبلادالادبيةبالهنطماتضضلادبية

بأدبالتعريفعلىكثيرادلكساعدوؤصد،ابةوالعاالادليمي!ة

وفود(اندوةا)داخلمنخربرتوؤد-مالوء،!وادبائمهالسودان

وكازت،وغيرهاالحربيةالادبي!ؤ!رات4الىاالاولىاررودانادباء

اً)صبللادباءالثا)ثالم!زت!ر!كطدفساركه!-اهي،ل!اا-لآ3!أراول

فيعامالثاذببةالمشاركةوكانت91،ع7عاماظهـرةبراال!قدالذي

ديازءقدلذياواؤريرقيااسيالادباء)تآس"-"ى،اا،ؤنهراحضورا58!ه

اهتمامد4سا،وقدالسوفيابةاوزبكشءانعاصمة(طت-هغد)مدي!ة

فيالادرصةوالحركاتاؤته!اتبا،ل!والصوانضما"مالسودانادباء

من.تاجوالترجهكأ،ام!وداز!ابئلادبالت.ر/فعاى،ألمخضلمةاضه3!إرالا

والةرنسية،،الانجلإزشة:بب؟،ءن،عد-دهلةاتاىااًررودانادبر،ع

اخار-يةااهوةاهذهعن(اضدوةا)ؤضبهتوؤ!.والا؟،نه"،والرول!!قى/

س:صهـةانمثىءالذياهـودانادر،ءارحادالىو!ا-لمون،صا،الفخكل-"

..انشائهؤكماكد!طبنصه(ا(نعوة)س،همتواأذيالأ65

عى-ات4الاءتظلت(الةهـوة)منالمباركاعمواهذاخلالوفي

المختلفةالا!دأيةوفب،ريش،"؟سئزلبداصلماءزرءق!،لاعضائها4ادورصا

"الحركشلتتط-سبنبضعكلتهإمعامةمهرجازأتكانتكها

اأت-صداثبجوانبإ*ءوا(نتهر،الس!ودازك"بالكون،)!شر،الأدبيهـة

الراحلإن،الاد،باءذكرىلتخليدام!مياتا،عه،زقامكانتكما،المخضلمفة

"؟إ")1(المممغبةو(الانكاروالبؤس-ادائمرحول!م!":بإكونناذبوا

التيالجمعب،تبعضاسهصاءنمىضعدىاىا!فيد،نوا!لمه

ؤ--*وا)تيئا(المدوة)حياةءنلمةالطويهدهـال!وةخلالفيظهرت

الجمبات،هذهبرءب3!،وهـاىالعامور"ط،ط(ةا:*4ا)لفإركت

ن!صادباءط!كأوراب،واؤرإميااورببى،اكأ،با)م!ودافي.ا-ثةاللس-كأ

ؤ--!طالادباءءوتاسبهابمنانعاىبرداكنعيرةالاداةان)1(

لج!ونبااصادض!او،نهياتهماعأو،ا"رصك!!مأحصافااوا-وداىا

علىذلكيترتبوه،،والارهاب،التند-صمدايحامدهؤلاءوانجر-

ث!رؤب(صاهلمايحامد)ماتوؤ-!..والاذلالوالبحفساءشعامن

يدكرهوام.اطرؤ،تواقىالارؤفيؤ،ق11ايإهوتعها4،ضيراافبرا،ير

ثرء---،ناماذاهـلآتكرمتموصؤنه!ب؟س!تثشاءالانصتانمه،ناي

ببثهأ

العاصمة(علإره)مدإصنمةفينشأتافاهـ"جمة4جمعبوهي،عطهره

ووهمنوازد!رت،"الحديدالمم!كةلهماللآالضخهالهماليصقى

ادباء)ر(ابطةبعمهـ-!اؤمتفأت،اًلاقا&لمادباء3"حرالجمعية

بؤرواش:طبادبراءدي!-صكا،زءإىوظ!ر،سهودانبور(ا)نفر

4-لمد!طوؤت،الادبؤبوبرالاامرام،احدإثةااواف!جمةايالاتجاهات

اًتحادازض"اءفى،زوالهابعدعطبرهز،-رادباءصهع!ءاعظءبهض

نازدهـ-رانليدولا..(دماكبىا)"ناتقدءاوالءة،ز،بئاكتاب!ا

--جهعوءـو(دء-،كابا)ازتذضإءؤهـسبة"ت،الأحرارال*ء،برابطه

اواثلؤك!ضخمشص"،ريادبيك!ءهعاكأهـءيماؤ(فيظوو-ابادءاكاي

نءففلا،عامةا،م!رحي!ةبالفنورالنإهعهذااه!موقد،9691عام

.الاخرىاثؤ(ؤ"بئوايةالادبالجوانباهتطمه

انواعظ!رت(ابادء،ك)نجمعو،الاحرارال*تابئرط!راوقبل

متا،نجة)ة*راتال!ءةرت-كأالادروال!كألملاتالروهـ?،تءناخرى

:1بين،ومن،ومحدودةومختلفة

ييناضقايرادباءكتجمعءهرتالتيالى-ورا!ادباءرابطة

.9691حواهـورشةؤكبما

اررودازك!.الأدب1وهـهاحصة

.ر!ريلضرطومباالادبروادوكأارهـة

..دالضطوصه،ع-ة

الوفى-لمة.ا)يقا!ةوصهاعة

الاكتوب!إين.الادباء!ابطة

لجامعة.اادباءورابطة

.،القلماحياءجملعةورابطة

..المتجلأ1سوالادبوجماعة

.عثمانالقاسمابويرئ!"كانارتيال!ربيالة*رمكتنثم

..بالحخرءومالقصةديناوجماء4

ويرءصع،واختفت!رتقدا،دديصكأاصجه!،تا!ذهجهيما!

والى(اولا)اصحار،!تفرغعدماىا-اعنهنة،ديؤك!ا-خننفإئهااسبب

اأسببكانوربر!ا..(1ثا/)،ثططاقها،ءتضنعامءبركروبرودءكم

الاغلبيصةتعجمعلاقدمبفةمذ،ـ:يصةاى2اءضاؤ!ااًصرارسثالثاس

بعضاخنن!اءا!باباهـك!برينءص-كونوؤصد،حوا"الانفاقعلى

،يدماوالاعضاءرببنالداخهةامراعاتاالادبريةالرمعياتنلك

الو"-وهب!ضعناو6اجمعيةاقيادةن5--احياناسرضائهم

ا،دبرية()الندوةبه*اسبلب)ن5ان!ءثوكلهلذلكونت!جة.ديةالقط

دارفءالثابتالمقروجدتان!!،الفترةهذهطوالو،ا-تهرارها

ةالبدايصورذافصرفتوان!ا،الاهـنحامدعبداللهتادالاسرثيصها

ؤيمااتسهتالتيالعائليةاللقاءات-لملألمناءضائ!،تع!بصةالى

هو،ايضاحهعلبصنايضو*-وثياء..ولهـيافكر؟نثاطاحللتصبعد

البداية!دعاجهفر!تهالذيالصفرع!ذا،الادبيةا:بوةارئيستون

وللحركةاأندوةلنشاطوؤتهاكثبرا:طاوهوبالنناليا،اصحيةااظروؤ"

منوجدانها!ي،ئهاعناليومحصى!كفولمي!8ماظلالنيالادبببة

وء،ا"(داره)وادبهخلالمنلمك،يماماوبكل

وبر،د،الادببحةاًامدوةأث!وءعلىسنةعشربربئ"روروبهدوالان

بوزارة،"لثولةفيموظفاالاء،صحامدعبداللهالادبربابمان

ملحوظة،بصورةيتقامىو.رز!ر(ةكدشا)زثاطاخذ،لامالا:واثقافها

غسرونبهرورالاحض!فالظ-بةولمل،مضىفيمصاعلإ"كان!دما

ثصابةء:،اعرلأدخى(لومحاولة،ا،جهبةالنموةهذهلملأيدعلىعاما

يسهـ!،وقد!رت!-اعسنتهـو،فيشساعدقى!،لترميمهاجديده

،دالادبللارداعكمنبرواستمراريتها،الجو،يةاهذهاحياءفي

بعامة.اممهوداناف!الادبةالرركةولتث!يط


