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بعدالاتولدللمالادبمجالاتفيالحديثةمصران؟زعماننياعتبارالنوافلمنيصبح)*(الحديثدبنا2تقييمءكليةفي

الاولى،والجريدةالاولىالمطبعة:وهماأوروورانمنشئتارأقيمتأنا"صالاتمنعليهاتبتروما8917سنةمصر!لىالفرنس!يةا!حملة

التيوتفسبراًتهن2القرراية1بحمليزاللافكركبوتقةالاز!روكانالتطوراتانشكفلا.الادبهداتكوينفيحاسماعاءلأباوروبا

التفسير.الاشىءكلتتضمنأصبحتيجعلماالىالسبيلتهيىءكانت-عامةبصفةالماد!ةاو-الاجتماعية

-9917سنةينايرمنابتداء-الاولىشاةالمهههمةكانتحقااثىالغربيئالحضأرةجوانبستىيتمثلثميستوعبالف!-ياكتاج

وصايا"اًخرجتدللك"ءانهاالا،وبيانا!هبونابرتمراسيمطبعالمجتمعكانمابقررانهالزعمليمكنحتى،بولابرتنابليونلهااهل-

للقراءةتمارين"و"يةالمصرالعامبة.اللغةقواعد"و"الحكيملق!ان.المثقفينعدديزدادءجالأيفيءمراًئيةبانشا:تاتيقوم

منكتبعدةجانبالى،مارسيلجوزدفلجان"اللعربيالادبمنللذياوهو-المماوكيالعصرفيمصرتاريخيصورونالذينولكن

صدرتنفسهالوقتوفي.وغيرهال!ملةأطباءكبيردي!جنيتليفخ،وخمولوخواءثحطعصر-كرونعدةبعدالحديثةمصرعنهانبثقت

ومجلةبالفرنسية(مصربريد)"لليإيبتديلوكورييه"جريدةارهاصاتوفيهامصرعلىبوئابرتوفدفقد،الجادةعنيحيدون

المجئمعألحضاءأبحاثلنشر((لممريرلآاللعشرية)"ايحجبسيينىلاديطد)امالحكمنالننخلصكصدتثوراتمنئمائهأسباباستمدبجديد

مهمةا!شابلاسماعيلمينوأسند..18سنةوفي،المصريالعلميبمعكريهالازهرواًشترك.الاقطاعيةالعلاقاتعلىائضاءواالاجنبي

يهيألمولكن(التنبيه)"لافريتسمان"اسمهاأخرىجريدةاصدارهـابشكلعملوربما،شعارأيتحتاًلجهاددوحاذكاءفي،المسلمين

!اًلبلادأحواللاضطرابالتطورلهاللاميرتاييدهذلكقبيلومن.الكفأحيةالقوىالىالانضمامعلى

الىالفرنسيينعودةبعدممرفيالمطبعةاستمرتهللدويولاجمهوريةول2م!نشبىء(9176)الهوارييوس!بنهمامالعربشيح

محمديام2سائدةكانتالميدويالنسخظاهرةاننعلمولكنئا،بلادهمأمامالفرصئكافؤوتحقي!والعدلالمه(واةاسابسعلىاللصعيدفي

الوقائع"جريدةعنهاوأصدر.182س!لابولاي!بعةأنشاحتىعليوكان.العظيمةثورتهابعدكرنسافيوكعبماتشبها6المصربينجميع

،"الحديث!مصروادباءمفكريكبارظهـرالثغرةهذهومن."المصريةقاعدةءلىورلممياستهبنىقد-سعابقاصديقهسالكبيربكعليغريمه

الشديا!وفارس"الشر!مون!نسكيو"الطهطاويدفاعةمنهموأذكرالدووأبومحمدنفسهذلكواتبع،الانكليزخبراتءنالاستفادة

وختمهابالصمانيةبرماحيأتهبدأقدوكان،1887عامحتىاديبأعظم.ء177سنةالى1772سنةمنصكماللذي

حسناشيخاجانبالىالخشاباسماعيلأذكرءما.لهاداعيااوبراةباهـبابارصر؟اسياءاثاكفانالامرلمأنء،وأيا

الممقلةاللفظ!الثعريةالصورأصحابالددويسوالسيدالعطازي!نللمثمومن!والحيويةالايجابيةمنئوعايحققكان4أوروبافي

البديع!رحساتيستث!عرالاقلعلىفلنقلو2،الاوسطالشر!مصرتتفئعمن2عجيعا

أص!لمببينالفكريالمستوىفيبعيداالفارفىكانذلكومعءاًلادعاالخطأمنيكنوان،الممريةالسي،دةتحقيقالىحا*4أقطاوها

السياسيةالافكاراننقول؟ننرمكسصبل،ينظمونواللذيئا)نثر.الانحانومنئحوعلىواضحةقومية!كرةبوجود

فياثرلهايكنلمأدبهفىالشديا!عئهاء!درالتيجةوالاجتماع-هبو!حالةفيولو-اجتماجمبةثقافةبوجودئقولدرلكانتا

تحديدأحديحاولأىالمبث"نفكار،وادثطعرينارثمراءشعروالسناجقشواتالبلمبراثنمنبسهولةتخليصهامنبوئاب!تتمكن

الحديثة.ءصرعهدأوائلفيأالمصريالاديبسمماتاًلاالادبلمحىكتضحلمال!قافةهذهولكن،والحشداشي!ةوالاعوات

السلفييقمخلفاتانيبدوكانوكا.له.باودوبا.*تصالح!!2أنبعد

()02تسحتطييملا-الشعببكأوالسيرالئمويةالمدائبمفىتبلورتوقد-

اًلقائمة.وا،قت!صادالروك!!لممصالحة

الفصل؟هذااستمرهللكنعصصرهأزهىثيحتىمموفيعاشىالعربىالادل!اناواقعوا

ذللك؟طويلاالفصل!ذااستمرهل:سألناائدقةكثشااناوالزمانورريم4واًلمتثبىالمجاص!يتخب"عاءلىيلأعاو!؟ن،عريبما

قىيال-الانكليزيوالاحضلالظصقدكارالمفكرالاديبانالمؤكدمنانبعدالاوالحربريهشامكابنبرزمنيبرزول!،اًلمعرىالعلا:.وأبى

مع،قلثلاةلهظهرتقدوكانت،"صرفو!راياتهيرفع-1882سنةبداووثامواب!ا..كيااًعتماداًعلبيهاعتمدأومعيئاشخصاعارضرأن

الصسلومداروهما،الازهرجانبالىمعقلانظهرفلنقلأو،للثقافة!زامنواًلاهـجب،الفىمانبدوعيعتمدوالحويري،انسحاوهـاينيعتم

أساسا.الازهرمحصلاتعلىاعتمدتائدارينوكلتا،المعلمينودارلمه6لحالشماصالسوابمكبوسف"ششا)،يهون؟نيستطيعكاز،منان

بعضاًطارهاح!دصورةفيالازهرعلوميمدناللعاومدارابنوكانل!يررف-فماالا؟،واتر(هالم"طاواتهلنهبع.لم!،بوجودطالل!صسوء

يتافىالمعلميندارابنكانحيئفي،المحافظيئىأوروبامبعوثي؟4لفبابرمطاللم!ىبهاتص!الذىتحامأبىكب

اتيرالمثقفال!مرو!لىويعودأوروباالىو!بالمدؤيا-عليماالءهـلةلعدالادبيةءعرانئقولأنفى2ذبدوالضمنبيىن19

مو!.كاملايك!نجمادحقيقياأستيعاباالعلهيالهكراسننوعباللذي41!يوب!ادمر!لا!رءيو!صووجهع!ىكانتالفرنسية

ءنبعيداحياتهطريقاجتازعمنيستفالمثقفينمنالضربهذايكن؟تربةا

م؟هـلا.عادثمالناششةالمصريةا!جامعةمنمبعوثاأوروباوزارالازهر

مافوتو!يقموسىكسلامةاًللحد.بثةبالايديولوجباتيئاديلارأ-!فيكواهـئةبالانكر%يةث.دالذىالبحهنصو!(*)

اللفاشل.الازهريحسيئوطهسيد21ولطفي.طلبهاعلىبناء
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ؤحسمئالجيادومحمدالعنتيلفوزكيمنكلالوسطفييوضع-مثلاكرومرصورةفيسالمستعمروقوفالعبثمنانوظهر

سند.حسنويلانيدعيبسوسعدالعزبأحمدومعمدالبابفتجالتيالوسيلةالىواهتدىعاف"أوباللغرباتصلالل!!الفكرأكلام

نعدانناحتى،والروايةالقصهمجاليفيلراهنفسهوالامرللتطورأيضاجسديابلىوسي!كولوجياوذوقياذهنياالمثقفقوىتطوع

اللهعبدالحليموعبد،تيمورومحمود،حسيئطهالسلفيينمناليومب!ا)"-كلنم5ماالكلاسيكيةللجذورقلعمنهذأيتضمنبما،المطرد

محصدوالى"هشالمبنعيمسىحديث"صاحبالمويلحيالىمنتمين.مماحاجة

عبيدوعيسىلاشينطاهرمحمودميوسةانحينفي.وهيكلتيمورجثمأنبعدأي-ا887ًسنةولدالذيموسىسلامةوكان

فيالجديدومثلتحقييحيىاليهاينتميالتيالمازنياللقاددوعبدنعيشأنوسعنافياًنيقول-سنواتبخمسصدورناعلىالازوليز

الجديد--محفوظئجيبنظرفيتبدووثلألينلالهالقرنهذاعشريناتأنوقبل.الحريرلآصنامحتهجعلمنفينالاننريدماونقوللويدكما

والشرقاويعيادوشكرياط!وادواروالشارونيادريسويوسفالاقن!صارانعلىالروادمنعيرهمعاتفققدكان8ء91سنةيموت

وكد-أباظهلروتكلمنالوسطمنويعد.قديمةفهميوعبدالرحمن-اللماللصفي-الاشتراًكيوناللقادةقدمهاللذيالفكرياللغذاءعلى

ومحمودغرابيوسفوأمين-الفنيالوجوديةأسلوب؟لىاخعوال!أنالاديبعلىوانما،الجادالاديبزادوحدهيكونأنينبغيليس

ففكأاللجميعوأحدث.فيماضوساليمانالطوخياللهوعبدالبدويوبورجوازيةقديصةوماديةمثا!يةهئاللفدراللقضاياكليستوعب

ألا!أ+25؟"اللاقعصةإوالمضادةالقصةئكتب.ا(سدودو-حطيمالاغلفةارالةمنينمكنحضى

الاخيسرةاعمالهمافي-مكاوياللغفاروعبدخو!شيدفارو!ومنهـمحددهـاماعلى-التعليموميزاذي!ةيحدثبداهذاانواللعجيب

ومحفوظمنيبوفاروقالنجابو3المعاطيأبوومحمد-بخاصة!الدولةهميزانيةمنالمائةفيواحدعلىتزيردلا-كرومر

..الرحمنعبدواحتلالبونابرتحملةعلىالمصريةاللي!قظةانهذايعنيافليس

و!روالرو!7و!ءالر؟يئزر-!الدالادررؤا!الهلهـ5وفيبعبارةأو،الجد.بدالم!ننمعسماتمنسمةأصبحتقدكالتالانكليز

وئرى.اًلخريريبلورهاالتيالمقامةو!يدهتبدوولنحها،الاسمماءالشعوبسالرمعانتعاطفشديداصبحقدوكان-الاديبىتمكنأخر

الىبالقياسسلفبنواثنفلوطيالمويلحيوابراهيمعبدههحمدفيها!شانعلىالقوةامتلاكمن-بهاوالمفكرالمثقفاصبحكماالعربية

وجد2وثد-والزياتوالمازنيوهيكلىواللعقادحس!ينطهأنتجهماثمومن،الاجتماعيةالنشاطاتح!وديعر!الذيالمعلمباخلاقية

يسوس!عليكالشيخجماعةومعهم-خاصةبصفةالنقدمفالهؤلاءمنعاملابهارتبطكما،وراًئداواستاذا!قيابالثعبارتبط

ومصطفى،السياسةفيكنبواالمذينالرافعيوأمينحمزةالقاددوعبدهـلىطبقاالادباءتوزعمنيبدوكانمماالرغمعلىالمقاومةعوامل

مصطفىانعلى.الاجتماعفيكتبااللذينأمينوأحمدالرافعي؟واشتراكيينواقطاعيينبرجوازيين

صملعمرهمجدديمنلفهلفومنبنلطهتصدىحينالرافعيازدحامرغمعلىالادباءعناصراغلبفيهان!مجتوقتجاءلقد

المقالةكتاب.منئرىلاواليوم.متزهتاسلفيافعد،الاقدمينرايةأغلبانالدارسينمنلكثيربداخىنفوسهمفياللطبقيةالموروئات

معمود،ثجيبزكي-الحصرلاالمثالسبيلعلى-منها؟ذكرقلةسوى!اتصدرالتبىالايديو)وي"تحددبمراعاقحقيقةأخثواالادباء

النقاشورجاءالعالمأمينومحمودمنصودوأنيسالقادرعبدوزكيعناطلاقايتحدثوالمكثيرينثمةانهؤلاءونسي.طبقتهبمعادة

كما،التفاوتشديدهؤلاءبينالسقفاروانوئلحظ،شكريوعانيوكمحمد،ح!نوكطه،مثلاموسىكسلامةالطبقيةالانتماءات

والسياسة.والاجتماعونقدهالخالصالادببينعملهميتراوح!حدأبعدالىوليسبعيدحدالىهيكلحسين

المحىبالنسبةجديدللاحقاالجيلفاذانمضيالنحوهذاوعلىأقسامالىالحديثةمصرادباءنقسمأنعليناالحالهذهوفي

ب!دبخاصة-التنوعشديدةالادبيةالحياةواذا،السابقالجيلبالنوعهناأعنيولا،نتاجهمنوعتحددمابقدروطبق!تهمتتفقلا

!نحتاجحتى-الموفقةالاخيرةالتحماماتهاالعربيةالشعوبالتحمتأن4أ+،393ءمكعح!الادبيالجنساسمعليهيطلقما

الادبيةالاجناسنظريةضوءفيالمعاصرالنتاجمراجصةالىتهوناسلفيينالجد،هئا.والحداثةبالقدميربطهماأعنيوانما

جنسكلقطعهاالتيالخطواتلنتبين4+،مءأأ؟ك!م+!ح!وندخل،الكلالميكييناسمتجاوزاعليهموناللق،الازهرالىاساسا

والشمعرالقصة:هيفقطأجناسبثلاثةسنكتفيانناغير.حدةتطىالمجددبصتجدالمقابلوفي.اللقدماءباسماليبنفسهياخذمنفيهم

الادبيةحياتنايشكلماأبرزالررأرسيئأغلبرأيفيلانها،والكراماالاشتراكيعةلواءحملواومنالتوريينالادباءجيلمنهماثحدرقد

.الايامهذ.فيوبريئ.واللغضبواًلعبثواللامبالا؟السخطنزعاتفانبثقتوالوحدوية

شيئا،الجديدومنشيثاالقديممنيأخذونأدباءثمةوهؤلاء(ولئك

(3)عنالنظربغض،النجاحشروطمننتاجهميحملء،بقدروينجحون

،يمينيونفتارة.اليهاينتمونفكريةمدرسةاومذهباواتجاءأي

أحدفيهينازعنالااللذيالرحيدالادربئالجنسفلعلهاالقصةأماتارةمنوأحر،واليسارايمينبينفمائعونوتاد!،يساريونوتارة

حيثمنكذلكوانما،فحسبالكمحيثمنلا،اللعربيةالشعوبمن.يسيرونأينوالىهممنيعرفونلا

،قصاصبطبيعتهالمصرياللشعبآنمنهاكثيرةأسبابولذلك.النوعوفي،عثراكاسعاًلقرنطوالوقتكلفىالجميعوجدولقد

الريفيالطالبكانوقد،قرونطوالالعلمكلجالاتلحلىالقصةوطغتسبيلعلى-ئتصورآنيمكنبحيث،العشرينالقرنعقودمنعقدكل

الفكسرعلىسيطرواطالماالذينعلماءهفيوىبالازهريلتحقمصرفي:هكذاالوضع-المثال

شغلتهممابقدرالاجتمابقىالحياةشؤونغالبأتشغلهمللمللاميالاسوتلأميذه،عصرهفيمجددالسلفيالباروديساميمحمود

الضرافاقبقصلعقولءلى-س!يمةعيربطر!ونو-السيطرةفكوةوءليناجيابراهيمبهماقيساذاهدينومن،كلاسيكينيول!موقي

أهل"حلقاتأعيدتوكانما.الدينينجزهاأندمكنالتيوالمعجزاتالاخيراًنيبسدوحيئفي،جدالبلاالقديمفياوضعاطهمحمود

ريصحيث،وبغدادوالكوفةالبصرةمساجدعرفتهاالتي"اللذكرالذيالجل!هذاشعراءئظرفبىالضائعالوسطشعراءمنأومدبدبين

هذهوفي.وارعجائببالغرائبمفعممسمهببسرداللقرآنقصص.المرسلةاللقصيدةتظاميأخد

طبعتكما،الشعبياطارهفي"والمعراجالاسراءحديث"طبعالرحلةنشأتوكمالحجازيالمعطيوعبدالصبورددصلاجلصعواليوم

"الداريتميمخبرفيالساريضوء"اسمتحتاًلجساس!ةأفيرهذاوكلالبدنق!واملىالعزيزعبدوءلمكبدويوعبده!اروكمأل

ملحمةأو،الاعريقيةالملاحمطابعتحملالتيالرواياتمنصربوهىوصالجأباظهعزيز؟مثالمنا)سلفيينازاءالجديدجائبكيالمبحث

قصةتحكيجوهرهافيانهامنالرغمعلى،خاصةبصفةأوديسيوسبينما،محمودالقادروعبدالوكيلوالعوضيغنيمومحمودجودت
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معينا،أوروبياكاتبايحتذيقاصكلراحبل،وفرنساوانكلتراروسيا.اللهرسولصحابةأحداسلام

!الاحيانمنكثيرفيسلبهمنبأسثمةيكنولمأنبعداطالبفراغتملأاًللشعبيةالسييركانت(خرىناحيلآومن

للموهذه،الجديدةانواقعيةموجةنطغىبدأتالاربعيناتوفيعلىيقعالطالبهذأواذا،اللجامعصحنفياللحرسحلقياتيترلث

ؤوفيق-واذا،ؤحت!ممنالارضفاضطربت،القاصينمنأحداترحماللغةمتونمنينفرمابقدرللقصةفيرتاح،طبيعتهاليهتحفزهما

ألاة"دادمنالخروجعنيعجزونجيلهمامنومنبمورومحمودا)-يم.اًلمعقدةالابونصوصالبلاغةوحواشيوالفقهوالنحو

منوءش!م،كاللحكيهبائناطل!قاالقصةطلقمنكمنهم،مقنعةرطريقة!يالمهالمجتمعكانحيث-الماضيالقرن2واخرانهذاوممئى

بارتنمكلعنايةبلاالعصرللحاجاتيخضعه"المضهمون"علىأكبلاتقدمكانت-أوروبامنالعائدينالمثقفينتجاربحرأرةتعتينصهر

اللغويةالصياغةالىمحنايتهوجهمنوءن!م،)*(ب!ادركيوسفالاحيانمنكثبرفيكانالذيمصرفيالدينرجلانعلىالدليل

.تيمورمحمودهولاءوأشهر،للمقامبئباراؤلميذابرغمهفأء:ء-مكرمعمرالسيدذلكونموذج-اللشعبيةالفيادةوصاحبالفكررائد

وايةالر!لادشهداللحد!ثةالقصةميلاداىمنالرغمعلىوأ*طمنوار4،افنطورحركةلتعطيلأد*.!يسائهاثباتكلىقادرايعدللم

فيأدسعكانتالقصها!!وفيهش!لاالذياللشيءفا!،ي!صةا!ى.والخرافاتبالغيبي!أتالعقوليحشولاقديمةجاهعةهوحيث

ميدانفيوحدهيرمفيكادمحفوظنسبكانواذا.والارؤظءالنمويكنوان،جدوىأعظمالقصةعلىأجدىالحقفيذلكانلحلى

في!اوثاركه-"المضادةالرواية))صجارافصمىا)تيالروايةالجهلفاهتدىالحقيقةوراءسعمياالارهرتررمنعلىيضا2أجدى

فثمة-كنفافيوغسانيسو،ادركس!لممرخارجعربووائيونامينوأحمدحسين-وطهعبدهومحمدالافغاني-هؤلاءومن،كادأو

وسارؤركاءوأسعاوبمعتذينالمضادةالقهميرةالقصةير؟تبونمخيرونأنقبلالجاععةرحابفي-لتلا!ذهبينالذيالرائدا!خونيوأمين

مع-،المت!رالرمنصرحتحطيمعلىوه!مدين،بوغواوديوسيمون،الحياةفي*ساسيةالحقائقأحدالضان-الادبمجلةيصدر

*!ء!أ؟351؟+هح3؟ه+؟واهأالوع!هماقيرأووارراعيمزالراص!اعةعلىاتجربةي!نقدماالاهميةمنفنهيحيثمنللقصةوان

ح!رمنازعبلاوسيده،اللاوعيأفرعأحداللحقيقةفيهواللذي.دينيةمسلمةو2فلسفيةنظريةأو

."او!يس"العجيبةروايتهفيجويسبهفتنرا!قصصيكفنالمقاماتدورنهملاننستطيعولاهذا

قصصوله-محفوظن!بانالاخيرةالايامفينلحظوبداناهذااننتصوركناواًذا.وأهوائهممشاربهممختلفعلىالدارسون

منللخروجلللهصاص-ىاللعريضةالخطواتيرسم-مختلفةقصيرةالفرنمطا!عحتىالقولفهونكلعلىأصابعهبصماتلركالفن

الاجتماجمطأواللجماعيالوجوددائرةالىال!رديجودالومأساةدالرةكانتالتيالقصةفيتأثيراأشمدكانكيفتثركفاننا،العشرين

نءسلسلةأعقبتا!تى"م!يرامار"روايتهوفي.الدقةشثنااذاولقد.سواءحدعلىواًللهوالعلممسارحفيبسخاءتلعىبذورها

ثلاثيتهفيقىىمانحوعلى-اكفل!ديالروايةاطارفيهاحطمرواياتنستطيعانناكيف"هشامبنعيسى"صاحبالمويلحيمحمدلئابين

هـصلى::ميثيئعلىيقومالروائيللعهلءفهومهانلرى-لشهيرةانسقعلىوأطوارهمالعصرأهلأخللىنشرحأنالمقامةاطارفي

لص؟كد،الجملقصيرالمتواثبالمبانئرالقصعلىثمأولاا!حونبخاجه!دلىالمنخيلةللقصةيكونأنيمكنهناومن،والتخييلالتصوير

برعضهايفصلخيالاتسوىالحقيقةفيليستالحياةثخصلمتانالدينجمالدعاماذلكولعل-قبليكنللماللذيالشيء-اجتماعي

علىوحاكم4صانغهومنهاخيالكلخاصفلكفيلتدوربعضعناصطناعالىاضطراللذيموسىبأنهالمويلحييصفأنالىالافغاني

.والضياعبااسقوطفب4نفسه.الباطللسحقالسحر

وثاتابى4!ريهروبألاناليهوصلماالىبعديصللمانهعلىوارررالىفصبواا!وم"رو4"منجماعةانالمجيبولكن

الفينومينولوجيه.أولييهوكلودساروتبخغىحيث"العوام"أ!لوبيصطنعابنهانمناليهوشكوااؤلف

4!لاث!ح91"اسمقطةا"ءمبهمثلىفيكاموحيثوقفيزللمانهنقديةقصهأولدضعالمؤللفمضىفقدذللكومع،الوقاريصطنعأن

للخروجمنهالاذنينت!ظرونوكأنهموراءهالقاصونثبأبنايزلوللم.ارويث!صنامنكبيرلجانبأ-اسا-كلونن2يمكئ-مصربر

وءلى-ناحيةمنالتقليديينعلىثادتالتبىالشكلعدرسةالىنهائياووو!،قديمةجذورامصرفيالقصةلفنانفلئقلذلكوعلى

صماللاوعيأوالوعيوتياراتالنفسيةبالاؤجاهاتياخذونمن،!احيلآمناًسعكأالسيرةتربة:خصبتينتربتيئفيتوغلالجذور

.أخرىناحيةالروابءنمتالاولىالتربةويخي.أخرىناحيةمنالمقامةولربة

وهم،القاصينىقائمةديلفيدكرناهماللذينهؤلاءهناويرطالعنا،حديدبو2فريدومحمدزيدانجرجيملابها2منكانالتيالتاريخية

وانما،وهقبسهالكونمحورالانسانيعتجمرونلاالذينالمحدزونرواث!امنكانالتىالقصصبةلآالمقالشمجرةالتانيةالتربةوغئ!

لالعهفيفقظوالمعول،الخارجفيشيءكأيشيءمجردي!نبرونهوأعقبه-مانحوعلىمترجموهوحتى-الئفلوطيلطفيمصطفى

فياؤتربواولربم(.فيهفعلهلابالث!ميجم!اًلانسارانفعالهوالقصصيذويمنالشبابببصمعيج!حانقبلاًلرومانسيطورهفيالمازني

الخروجعنالانحتىعاجزونانهمالا،جريي"روبألانأعمالمنهدامنت!مممنهـمالتيألاساليبلاقتباسالغربمناهلالىالواقبلآالنزعة

جويس.جيمسمدرسةأسرمنالاثنينووراء.الواقعومنطقالخحاليةنزعاتهمبينيوازنواأن

كقصاصمحفوظنجيبوراءندرجهمأنلناءمحهنلاومنالضعرمنقريبذاقياطارف!ح!تجاربهعنعبروقد،حس!نطه

ال:فلمدرأييكنمهماطييةأءمالاقدمواائ!موالحقصلقة،وكروائيهـ-يالمعذبون"ويكتب،قصة"الايام"ليكتبحتى،الغئائي

منخرجواانهمأبضاوالحق!بقة.ف!بهمالاكاديرميينأواكلاسيكيينابأساليبياخذوتلكهذهوبين،أحاديثيسميهاقصصا"الارض

أخطريناقمئىالديالانسعانيالمض-5ونالىالمحدودالمضموندائرةفهكتبالغربييزالروائيين"تكتيك"لهيستقيمحتىالمحدفئ

نوييحفالذينباامشعراءأشبهوكأنهم،إئيةوتلقبساطةفيالقضايا.وثحوهما"ا)كرواندعاء"و"البلإسلث!جرة"

أ!س!لبطيصط:عمنمنهمبل،وصولبلايبحثونويظلونالحقيقةعن،صخباا!فا!يحونذاكاذالحديثةالمدرسةأصحابكأنوقد

اهـذيوبالاب!كار،خر2حيناوبالنقليد،حيناوالاقتباسبالنرجمة

اليوماف:سابقحهماص-!اجلان7!سظينهنلنترر"نيجهب(3)لاشمبئوتمكن.ث!الثاح!يئاالمصريةالبيثةمنظبعةفنيةقيمعلىيقوم

القحة\أبهكتبونأالرينوحتئ،ائلاعها.!!!للااللغةيثهصل!ونمصرفيوشاركه!محا"المقاهـ!يين"تحتالارضهزمنالعشريئاتطوالوعبيد

الج!ميلالللغويائهمادأعلىيهـضنونبرككصصطفى11!ثاعلمن"الشعريهةالسيصةأبعادتصرفهملمالذينالتاريخيةالقصةكتابهذافي

،،الليلانفالام"أإالمثاسهبيلعلىولننقرأ،المطلوبةالنحوي!بالتص-!إيبلت.فد"فييدورومنسكوتوولتوآفا!اسشرافعنالشعبية

."البنفسجاز!رة".و"الحدادى"وقيبخاصة،وروبا2نتاجكلعلىالاطلاعالضروويمنانظهروهكذا
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هعالضألعةالحاكهاًلطبقةتجيز.انالسهلمنيكنلمثبمءالرحمنعيد!كمحفوظ-حاصةبصفةسحورشيدكقا.روقنتنناعر9

المستعمر.."المجهولعنالبحث"مجموعةصلحب

ولىسالتهالشصمفهومفيجوهريةنقلةهذهانمنالرغمومحلىاًلروائيةالاعمالانهياييهانصلآنينبغيالتيوالنتيجة

التقرير،طابععليهيغلباللذيالتقليديبالنسجهحتفظاظلفقرهجرةازديادهوآخشاهماوأخشى،ادكثيرتنتظرتزاللاوالقصصية

ةحزب-قبلمنبوضوحتظهرتكنلمالتي-أشاعراشخمصيةوبرونللمسرحالكتابةفيالرزقيجدونحيثالىوالقصاصينالروائيين

عندهذاظهر.تحليلبمئقديبنهجوانكسارهامرارتهاتطرحبائسةوهبةاللدينكسعدفعلابعضهمهاجرولقد.وانلفزيونوال!ينما

مكان.المازليشععرفيخصويةواشتد،العقادلدىوتركز،شكري،لللهجرةالآخرينبعضوي!صتعد،ارريسويوسففهمبمالرحمئوعبد

التعبيرفيالداتيالانجاءجموىلاطها!الديوانينشئواانبدلابأيسرولثيرلاوجدالاتنايخاطبرفيعبفئلوديالتبماللأارتةققعوهنا

السيسهادةأصحابمع"الشيوخ"تعامللكشفوليس،اللشعري.وأجملهسبيل

بالخيانة.،وسمهم

الصبربالمفتربينانبخاعةثمر.ذلكيؤتيانالممكنمنوكان(،)

خصاضه!اأهممناعتبرقوية؟صواتارفعواقدالاميركيةمهاجرهمفي

ضيقةحدودداخلوذلك،اللذاتفيالعالمتستقطبالتبمالرمزيةبالتقييملهنتجرداللذيم!الثانيالادبيالجنسالىانتقلنا،اذا

عند-مابشكل-هـأينامانحوعلىالحواسمفطياتميهااختلطت،هوادةبلاوالجديداللقديمفيهايصال!محياةطالعتنا-ادشعروهو-

حالمصوتوللقنديلأحمرلونللشهوةفكان،قديمابردبنبشاونقديةمقالاتفيتعرضالمتصارعينأشلاءلرىحتىيوميمضييكادولا

بقوةتطبقأخذتالتبمالعسمفأقبضاتوبين،تسمعخطىولليل.والاتزانبالموضوعيةيتسمء:هاوالقليل،جامحة

.الحياةوراءماالىجملتهفيالشعرانمسحبالاحرارأعناقمحلى،العربياللشعررايةاليومتحمللاالحديثةمصرانفيجدالولا

شعراءمجاهداتولاشادبرآبوزكيأحمدالشاعرمغامراتتجدوللمهدهواستطامحت،بارعةمصريةبأيدتمتبعثهعمليةانمنالرغمعلى

الم!نفعسلبالبقاءايمانهمللجميعاففقد،القوميةمجالاتفيأبولوبعدهومنالبارودك!فكان..قاطبةالعربيةشعراءتضمدنالايدي

العقسدانتصفاذاحتى.التهويمعلىقدرواماوهوموا،الواعييقدمونالمتمصرومطراننسيمومحرمابراهيموحافصشوقيأحمد

بينما46!اسنةأرادمالهتمثم،للهجرةنتماديأبواسمدالرابع،العربيةالقصيدةورانعةجميلة"كلونأنيمكنماخيرالعربيللعاللم

اخيراتيلورعمايبحثوناسماعيلحسنومحمودطهوعليناجيكانأنوالعقادالمازليتزعمهااثتبمالديوانمدرسةمحلىالعبتمنوكان

."؟المفراين"الاخيرالشاعرديوانفيفيأبولومديرسةانبثافيكانثم،تجرحهاخىأوالايديهدهتقطع

يكنوان،مضموناالحقيقةعناللبحثفيالشعرضاعوههـذا،ويقهدسيقصرأنينبغيالذكيشوقيلاتجاهتدشيناالعشرينات

هثءفيويحدث.الفنيةالر؟يةأبعادتحد*فيالكلاسيكيينمارقوابراهيمطهمحمودعلبموأشهرهم-المدوسةهذهفيتخرجواواللذين

الى-هوارةفيولكن-اسماعيلحسنمحموديتحولأنالاثناءالفنيللعملصريحةغناوينكانوا-اسماعيلحسنومحمودناجبم

بعدفيماسميمابناءعلى"يساعدهم"الهالشبابأشعرمااللذياللقمماءاطارفيولكن،اللصنعةاثارفيهتظ!لاالذيالمحكم

بديوانسهكفاحهتوجانهمنالرغموعلى،المرسلالشعربقصيده.المقغىالبيتوحدةيحكمه

الجملة،فيالقديمالئسيجعلىمحافظاظلفقد"بدلا"العظيما!ديثالمصريالشعرفيهاوللدالتيالقصيرةالمرحلةوخلال

التقليديشن.تحتمنالارضزعزعتثقةفيالشبابساربينماالحياةعنينعزلونلاالبارودكطخلفاللذبوالاولالرعيلشعراءرأينا

اليسومشوفيخليفةوهو-أباظهعز-نرالشاعركبيرهموبلسانتمكنفلقد،التقليديةبالصياغةآالالزاضوءفيبعضاينوهمكما

،م!تمددةضضلحملاتالمرسلاللشعرأصحابتعرض-منازعبلاالمعنىحمودفيالصياغةهذهقيمتطويرمنببراعةهؤلاء

تالىكينبينهارابطلامتلاحقةصورايوردونوبأنهم،باللغموضورمواالعصرمننابعةجديدةخبرات،ضادواحتى-أحياناواللفظ-

شحناتهاأمحمقوسبرواستكماللهاالصورةهذهاستيحاءمهمةللقارىء-فقد.شاعركلموقفطبيعةعنالنظربغض،مباشرةوصراعاته

ا)عاطفية.وعملائهالدخيلبمالرحافطوتغنى،للخديويةدعوةمنبرشوفيكان

وعلاقالهاقيمالذاتعلىحراصلالمجددونظهرذلكالىوبالاضاقةالسياسينسيمقممعروبدأ،مصربئمجادفيهتغنىاللذيانوقتفي

واستعانوا-الكلاسيكيينحججأضعفماوهذا-بالمجتمعالمتفاعلةملاحمهلهتشفعاندوناًللبريطانيللاحهلالمأجورةدعايةجملتهفي

الشعبوبموروثاتالعصريةالثقافةوبأسبابالاشتراكيةباللفلسفات.للأميةالاس

ثمومن.جماعطاءالمرسلةاللقصيرةيجعلماوبكل،الفولكلوريةالرعيلشعراءانيقولأنالىبعضنادعاماهوهذاولعل

هووذلك-التفعيلةوحدةقاعدةعلىالتعبيرانبوضوحتبينكانوا-واللقوميةالاجتماعيةبالقضايااهننمامهمرغمعلىسالاول

القديم6اللشعراستيعابهعنعجزلمااستيعابااكثر-الرسلالشعرالكاشفللدىتظهرم!دودةباسنتتناءاتاأحاكمةللطبقةأبواقا

يقصدون-المتشاعرينان!وراوأذاعوا،أصحابهسضفيزادمما.الشعبجانبمناشلالليةحر!كلمجداالمذيناوالفاياتي

عملهموانالتراثصرحتصيميريدون-الرسلةالقصيدةأصحابالرحم!عبدالممرحعلىظهرايفرنهذامنالعنمريناتطالعوفي

اليوتكتوماسشاعرلتقليدفجةومحاولاتطارئةنزواتاأيه.ندفعشوفيجيلانالىمنبهيناللعقادوعباسالمازنيا!قادروعبدشكري

باوند.كازراخر7وثمومن،الشعبطبقاتتهزالتيتمامابالاحداثوجدالهدبطعنيعجز

يقولأنالمستقبلتاركينالمحافالينصوتيسكتكادوقدوالآنشعرهمهليكنوادن،شاعرعنشاعرفيهيتميزولافاشلجيلفهو

كمثلالجديدةالقصيدةانثقةبكلنقولأننستطيعقاننا،كلمته.باللحياةاللدائمالادبانفعالنحو!لىتنفعللاالتيالصحا!ةمنضربا

المكتشفاتقلبتناحيةفعن.مصرتعشمهالذيالاجتماعيالواقعفعلا،تهىاللكشفميهااللجدلنتائجمنكانغامضةحقيقةهذهوبر*ت

أخرىناحيةمنوظهر،الكلاسهكيةالضطرياتأغلبالاخيرةاأعلميةالمترددةالمتوسطةاللطبقةمنفئاتيمثلالذياًلوجدانشعرانبثافى

الفني-العملفيبخاصة-السليمالمنطقهولليس؟رسطومنطقان.مكاسبمنأحرنرته"4علىالخائفة

واذن.لوفةافىوبالسرعةالمعروفبالزمنالارتباطوراءطائللاوانهالذاتيةالتجاربعلىمقتصراالراخلالىالعرانعطفوهكذا

ولرعسةيتفقوبايقاعالعصرلتجربةالمناسبةالصورخلقمنبدفلاالحبةظروفانوالواقع.عامبوجهالرومانس!هرالا-لجاهيمجدهاالتي

كالدكتورة-ا!اديميينكباربعضيتعاطفأنعجيبايكنفلم،ا!عصرأحسناذايستطيعالذيالجمامحيالوجدانبظضانتسمح.لكن)مذاكاذ

القط-اللقادرعبدواللدكتورمحمودزكيوالدكتورالقلماويسهيروهذا،اللصاللحالصاللحوغيرعلىقاعدةبالمجشمعالفرديربطانابرازه
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اطت!رحياتينهبأنتعودالذياللحدادنجيبعنهذاينالوبالمثل5الم!سلىألشعرواصحابهع

اللغربيه.الثصكليةوالمحصلة،وتوهـةردضاالهضموليةالمحصلةور،لت

مرحيةوضعتفقد،معدوماذاكاذالدرامبمانطئيفيكنوللمالشعواصحابعندلرؤية2كانتاحرىوبعنارة،بنأءزأعددةلم!ما

لاول!مرةوعرضت"ولليلةليلةأللف"عن!خوذة"المغفلأيحسنابو"فحيالأزمةهذهجذورونمتد،كرهقةأزمهضغ!عن"لنيتقءثرسل

"ا!سودالسليط"مسرحيعةايضاهناكوكانت،18.عسنةينطلوروأفمالشعرأءولكن،كلهاالكونيةءدحضالىةوكيلفسهاالذات

"أرونالنقاشقيهاتأثروقد،المغفلكوميديمامنواحدعامبعدعرضتوانما-التاممعناهـاللعفمهذافان-علميهليسطرواالرفضمن

غرارياليم.فرنسيسكووانظونموللييرمنبكلحقيقهاكنشاففلنقلاو،الحعيالهلأكتننط!الردصمنانط!وا

كلهالعربيالعاللمسبقتافهالمصرنسجلانعليناكانواذاشامحرحاويخليلذل!حددمانحوعلىالقوميةذدشافيالالطرة

يعقوبفان(1868سنة)الازبكيةكمسرحالحقيقيةالمسارحامامةفي.)1(المجددلبنان

الدر؟ما،بلورلبنرالمصريةالثربةخصوبةالىينبهأنلستطاعصنوعومن-وسورياوللبناناللعراقفيالمج!دةالأصوأتوبحطب

التمثيليماتوظلت،تافهاشيئاالحصادجعلتالاصالةعدمانالافرادم!ت-أ؟(حيدرجمووبنندوإطوادحالالسياباصحابهاأبرز

!رأتاقيارمرقوراحت..مرحبمسكللجلأ!هافيالمصرقيودنقلحجازيالم!يوعبدوالشرفاويلصبورلمحبدصلاح!صائد

"الفارس"منخليطاهدمالعشرينالقرنمناًبتدأءتظهرمتكثة،المصيريةلقضايالاالعمي!ةالاصولءدىالئفاذمحاودة،وامتالهم

الى،كبيراجتماعيعطاءبلا"التراجيكإميديا"و"اماالميلودر"والثقافةبأسبابحذة3وناحيةمنوالتاديخيألفولكلوري.نرائناعلى

وفي.والكساروالريحانيوهبييوسفأمثالمنالممثلينبرارظهرأنتفجرتوهكذا.أخرىناحيةمنحاجاتنالهاشسعألتيالغربية

ومنالمرحياللطليفميسطرانالىالادباءدطرنزلنطقتالوخارجالىالشعرهذارؤيةوامتدتثالجديدلننمعرناالحيويةينابيط

حملة)وضعالذيتيمورومحمودابراهيموحافظشوفيأحمدهؤلاءشيءعنقطنتخلىاندون،المحسوسةبالظواهرالمحدوددلعلمنطاق

اللطريق"مفرق"الرمزيللمسرحوضعاللذيفارسوبشنير"شاي.مؤكدةمحض!بةوحيهالجدكدوالشعرالشعرنراثانوهو،بدهي

المصريالمسرحفنقلالمجتمعبقضاياالرمزخلطاللذياحكيماولوفيقاللشعرأءعلىينعوناليومالى.كأادونلاالتقليديونكانواذا

الحقيقية.الدراماأصولنحوضخمةنقلةالمعاييرالىالاولالمحلكلشجهحملتهبممان،منهجهمالمجددين

وعرض،الواقعيللمسرحكتبكبيرجيلهؤلاءعنانبثقوللقد،المقررةالخليلوحدات"تدمير"منحدتماالىأوالمعروضية

ولغةأحياناالعربيةاللغةمصطنعا،الانسانقضايالشتىبعضه.المجرىهذايجرجميوماوالاحالأتالغموضدعواتذركبعدوتأتي

.الاحياناكثراللدارجةاللجمهوروتشهد،جدفيماضونالرسلالشعرفأصحابذلكومع

وسعداللدينفرحوأللفريدرومانرميخائيلعاشورنعمانهؤلاءمن،الصحيحةالطريقفيانهيعلىاللعمبورمحبدكصلاحشاعردواوين

الشرقاويالرحمنعبدومنهم،بينهمتفاوتعلىالخولبمولطفيوهبهمحاولهكلانذ!ك،بعضهمفيهايتردىاتيادعثرات:رغمعلى

مسرحية-الاستقدلحربفيساللجزالركفاحعنبالشعركتبالذيوالذي،مطا!خطمنتبرالا-واضطرابوجذبشدمنيكتنفهالما-

خارج-يستطيعالعربياثعرانعلىدلليلأقوىفكانتجميلةللسلاعةايثاراعليهكانوالا،ينتكرانهعلىبصئهيدلليضء

بمسرحيةاتبعهاوقد،الدرامادقائقيستوعبأن-التقليديةأنماطه.المقلديئهيرضييقلدأن

نفسه.التوفيقفصادف"مهرانالفننى)طاقاتوبكل،الحدلثةمصرشعرهوالمرسلالشعران..أجل

حلافى"فرحألفركدوق!م"الراهب"فدمفقدعوضلويسوأمانترقبالعصروفلسفاتوالاساطيرالرمزعلىتلحالتياللشابةأصحابه

الصبورعبدصلاحقدمحينفي"الحلبيسليمان"ثم"بغدادالالمهوالش!+هذاكانولوحتى،شيءلفنهامنيقلللنابداعات

الشهيرةاليوتبم!رحيةفيهمقتديارفيعانظما"الحلاج!ساة"يحت!أنالشاعرفحسب،الوتالىالمفضيالتشاولمأ!الحزنأو

مسرحيتيالىبعيدومنقريبمنوناظرا"الكاتدهـائيةفيجريمة".اللحياةبناءلاعادةيعملواأنذللكبعدوللقادة،ويوصيوينبه

شو.لبرنارد"داركجان"ولانوي"اللهشرف"

حتى-العالميةالمسرحياتبعضترجمةذلكالىاضفنافاذا(5)

علىلتاتبين-بيكيتوصامويلكيونيسكوالمسرحاعداءيكتبهما

نهفةيشهد-دراميا-ممرتمثلهاللذيالعربياللعالمانالفورالمسرحيةاوالدراماعنفماذا،والقمس!ةاللشمرعنهذا

ميها.شكلامسرحية؟عامةبصفة

فيمصراننرىقليلانتريثأنحاولنااذافنحنذلكومع،ادىرورةمصرعلىدخيلالادب!الجنسهذاأنايجازفي!نقول

تجربسكأالاولى:المسرحبمالادبفيتجربتينتعيطيالامرحقيقةالشعبيوالسامروالقراقوزالظلخيالعنيقالماكلمنورعنا

والديكصروالفصلالمسرحيالمنظربنظاميأخنوناللذينالتقليديينطورهـ!بعد-المصريةاللحضسسارةفان..المجرىهذايجريوما

عننكشفبأحداثالشخصياترربطالذيوالترتيبالمتدوجضواللص!اوبظماماأونموذجاتنبمأنالىتحتاجتكنللم-الفرعوني

تجربةوالتانية،المعروفأرسطوبمنطقيرتبطتطوراوتطورهالصرا!حذربنكافواالمطولسممونآبلانا.يثةالستدالثقافةمعبالمسرح

ولاالموروثالتكتيكبهذايتقيدونلااللذينالتقليديالمسرحاعداءأنيجباللغربيةالتجاربنجاحانمن-الاجتماعيونمنهموبالاخص-

الدرامادقائق-قالرونانهممع-(عماللهمفييستوعبواانيعنيهمالفظروجهةتغيروللم.عامتعليميأوثقافيكمعطىالدراماالىيمتد

..الكلاسيكيونيفهمهالذيبالمعنىعنوطدا،تقديركترعلىالاولىلميةالعلالحرببعدالاهذه

الدواميينالمصريينيانالبد،فييوحيكانشيءكلانوالواقع.عامبوجهالجامعةوخريجبمالجامعة

الثقافةانذلكعلىيساعدهم،الاولىبالتجربةالاخذلرون9ارفرنوالط2فيالمحترفينجانبمنتمثيليعملأولانغير

فبى.بينهمالسائدةكانت-الجملةفيمحافظةوهي-الانكليزيةا!اني(1855-1817)نقاشمارونيدعلىوكانعشرالتاسع

،ولبنانالعربيالمغربالىسبيلهانجداللفرنسيةالثقافةكانتحينفي؟لجماعيةالروحانعداممنالرغمعلىلدرامااقيمةالىنبه

لسارلرصدرهاتفتحأنالعربيالوطنمنالاجزاءهذهواستطاعت،مهوثشطةأوومططربةقاصرةمجهوراتهفكادت.كلهأالعربيالشرق

فوجد.كا!3دا3لاوالعبثاللامعقولأصحابوكلوتلاميذء

لوقتافي،حالتهميصورأنيمكنالدراهيالتعبيرمنلوناالمصريون.،الجوءبب!إرنااععثلبمبوانهتفىيعوتم!ااونعاندشيل)1(

منكثيرقسادالىالاذهانتنبه5291سنةيوليولورةفيهكانتالذكيةا!ز-!قز.ابرةاثعرةاليوماضايناءرفيلا)2(

2طلم؟



للذكط9بريختبرتولد\ن.موضعابموغنا!ننعبيرفىلاعانة2تخرولفيى؟وأعوانهالبريطاتيالتحكمظلقي".دعائمهاازسيتلني2اسأللقيم

قائمةفيالعبثبجنمنيدرجولأللتقليديينالمقادلال!نبفييوضصع.دحرلالتفكيرثرارةلاندلاعدرصةلفسحهدلو!في

أسلوبأيللتعبيريفتعلولمبمصحليامسرحاخلقالهيدعلمواحدهيعكفان-هداضوءفي-الممكنمنوىن،عامةبصعةهدء

الافادةه!فأمامهيضعوهويفتبكاندقد.مشروعغمراومشروعبينالتوازنلهميوفرماومحلىلظرهميمومولأتهبعلىأددراميون

ايمانسهمنالرغم!على.فرضارايهيالرضدمالهلا5،والتوعةالنيالقضيةبين..(لأصيلالفنوحاجةالمصرك!المجنمع!جات

،الذورسيستخدممثلهمفهو،الكلالسيكيينقيودمناشخلصبجدوى.يناسبهاأوذيالأطاسوبين،!ايحتندون

بالللافتاتيسنعينقدهوئم،المشاهد-نألىب!تليهينجه"ثلهموهويكنبكماأخيراكنبالذبمو-الحملايمءنودي!ىنلمهد

والاقنعة.السينمائيةبالمشاهداسسعانتهالمكنوبةنابتاسيراوسار،لسنوازنهذاعلىهن!جعامتلا-)1!اللامعقوكليون

يمكنولا،أدريىكيوسفد!ةصاحبللييونكنه،نموذجا!،م!نه،طبيعيةغيرتبدوطيئرةطفرالهمن"لرغموعلى..ألطر-عبر

اكبرئاراللقد،بالعد!..قوميةدثلاتا!ن2صكلاافهالز!ماسكيمنجو!قآستشهدأذ؟اشي.ملموسنحوعلى!طاءهي!رللم

الفنانان!لىدللبرهانآعطىانهغير،الفوميةالدلالاتذأتالمشكلاتتواريحهاومحلىكلهاالفنونع!ىالولعيوالودهاناءىاللهانارجو

.ل!جمكهاختياريصمحمضمونهومعمادنهومعغسهمع!رقدأمور،فكالتط2ألنر!بمنقيذللكدفمدحينفي،البروزكدى5!عد

.....بة..طائفةوأضطراب،واحدمنأكثرطندالنجربتيناخلا!الن!يجة

.محف"ضيائتعدهبملامنلمبؤحل!كللحال!جريقتربابوفيدمعىهدقيمدعكن!كمحللجربةعلى-التوسوبينالتقليديين-لجوبةحيالاستموءربين

..ا!حبثيين

ومنتنعكلياتثوتنظيقاررصحىلحمالجيبديهحم!دربتماضوغسدلمحبمدوشا!نلوبهيةانناغيو،ارجميعأصالةنفمو-نيمكنه!ىأيم!!ا(جدريولا

.لممصرفيالدراميةالحوكةينميومايلفتماصعش!نغيرمنفالهةالتانينبينأننسشطيع

بصفةلمج!هايظهرلم-ألعربيالمسرحفيكراندة-المعاصرةمصر

وتبعث،الخيرمنبمزيدتبشرمحندناالدوامافان،دلككلومع-ليحتفءطبدكراهنحتفلأريمكنالدك!أثعظيمالدراميعامة

الصبوروعبدنعمانأمثاللهانشطاذآبخاصة،"لاملعلىحياتهاتستظ!رللماكيومحتىالهامعناهوهذا.بشيكسبير-فنلا-الانكليز

نغسه!كلنبعنفاللجمهوريخرجعمامنتعدينهـورونجيببناءاوذلكاجلمنوهبم،للمسرحا!كلاسيكيالتخطيطاسرارتماما

فودهيق!ماعلىتقفأنمنمحجزادطبيعيادتطورحقيفةعلى

6(ةفيهساروااللذيالطويلالشاقألطريقفيتسرلملانها،اللعبثيون

واهتةالعبثيةالطفرةانوأالنتيجة،اليومخى-الاحربعدواحداس

...المعاصرةمصرفيالادبيةالحياةتبدوالنحوهذاعلىالارعاءكدللكولا،الاجنبيةادثقافةمنالممنانينبعضتمثنفيهاينفعلأ

،النجاحيصئهاقدومحاولات،الطريقعلىصائبةخطوات.الفنيةأبعارهتتغيرآنمنبدولاجذريأيتغيرمجتمعنابئن

العصر.عمسؤولياتمستوىالى-أحيانا-يرتغععطاءثمةانالااللدراميونيعرضهماكلانلرىفاننا،المقولةبهذهالتسليمومع

المزجاةبالاقياللا،النهضةهذءلدعم،الكثيرالنقادمنلننتظرواننا..الكلاسيكيالاطارمنأوسعاطارالىموضىهوحيثمنيحناجلا

الثقا!ةبأسبابالمسمالمسددبالرأكبموانما،والقدعالمدحعلىالقائمةوشوفي"السورخارجرحلة"يكتبرشدكيرشادالدك!تودكانفاذا

المطلوبة.النقديةعلىالثورةاصطناعامصطنعين"ومتوليشفيقة"يكتبالحكيمعبد

مبردبلانفسهأخذدنهماكلاانالاهراخركلنحسفاننا،التقليدية

زكيكمالأحميدا!اهرةالتظا!في"كمسرحيةمسرحيةمنلقربوملتوبةمعقدةبأساليب

.)2((لمنشودالاداءوحسوضياءوالتتيجة،بكمتلصامويل"جودو

كيوسفالطليعيينبعضجانبمنبدرتالتيالجديدةوالدكوة

..ا1ً،جذابةاسةئةالملفيمائةمصريمسرحللخلقسرورونجيبادرشى
دييهلطثدرا-مالىةالمجزمنانيرىادريسيوسفان.صعبةالوسيلةولكن

الآدابدارمنشوراتمنفيمضمونهاونبلورألمصريةمادتنانبرزأنآردنااذلالاغريقأقنعة

جمعنااذاهلولكن،أوروباصنعمنو!يسصنعنامنهواطار
للمعاصأدبنامن،5يسادريرى!أ-الرابماد!انطواهمالالشعبيالسامربين

سرطهللدثنز؟الاصيلةالمصريةاللدرامانوجد

الحديثادشافيحديدةقضاياء
.-تكشفلا"اللفرافير"الناجحةمسرحيتهفيهتفحصةنظرةان

منلورمحمدللدكنور،ابورجوازيوالمسرحالقديمالمسرحميأولوباتجاربعنينفصلافعن

الحبمثكلة/5أوروبا،فيالكنسيةالدراعااليهاسبقتهاخعلاالشعبيالسامرفمسألة

ابراهيمزكرياللدكتور،قديممنذالشرقيالمسرحيعر!هنسيءالرابعالحائطالغاءو!ملة

للسأرسالةتجذيذ5،المصريةالدراها"لامحبضياعحقيقيعلاحساستدلفدعوتهواذن

هنلأ1وىلخليلنتاجنايضيعلاكيف-الاقلعلى-تبينالتيالطريقترسملاولكنها

ء..التقليدزحمةميالمسرحي

الجزاساربلمحيدراساس51خلالمسرحوبالتاليالمصريةخلالمادةبامكاننقوللاونحن

اًللهسعدالقأسملابواصعطناعبضرورةنقولودكن،المناسباطارهفييوضعا!ذياتجط

همنغوايبر،با51

ل!تشئر.ألملخ!طولعدىمعهأنيهد"ايهعنيلا)1(

المسؤولاس"ايهةاروأاقيممنكثيرالناءبمحهولةنسهـتطيعانناالمؤكدمن)2(

خورىرئ!فالهـجماهيرمعالهتجلفيبالىيطدمح.الذيالممدرجاننرىولهكننااللتقلييدية

..".!اللبورجوازيةمهجلتوانحى،ق!يمهأكنرعلىحريهصلايظلانيجب

بام2


