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سماليين،2والرا!لالمضكلبارمنهعهماالعلوكطوا!تحالفينلبريطانيواللعرشاصعهدينبينفاصلاحدايونيومنالخامساعتنا!يمكنهل

ندعوءوالاخرالافتصاديةبالحريةندعوءاحدهماةوجهينذانضالا؟العربيالادبتا!ءلخ

ترت5291عامالعظيمةيولليوثورةواقيلت.السياسيةبالحريةانيمكن،السؤالهذاعلىاميناموضولحياجوابااناعتقدلا

.،عجزةالىواحدةدفعةتبديدهافيالامريحتاجاللظلمةمناثقالاحياةفيالكبرىالاحداثانذلك.اللقريبالغدفيأواليومنعطيه

،الشموعمنبقليلالالتسممحوالعاللمومصرلثورةاظروف*حنولموانما،وقوعهاغداةوالفنالادبمرأةعلىصداهات!سلاالامم

تسنواخذتديارناعنالاحتلالجنوداجلت،فالمهمالاهملنااضاءت،اكيوءةمستوىالىارتفعانهلوذاكاوالحثبهذاالفنانيرهص

للبحثالمضنيالانهماككمرةوفي.المسشطاعةالاجتماعياللعدلقوانينانهلو،والتحليلالرعدفيخطوهايتعجللاطويلةسنواتوينتظر

يتفقصيغةالىوليلةيومبينالسياسيةتجربتناتصلللم،حلولعنأوللفنانايردضكثيرةاحيانوفي.للاحداثالمؤرخبموقعالتقى

كلتسابمنعميقاوايمانا.اللحريةحولالوطنيةالاطراف1مختلفعليهاالوظيفتينهاتينعلىويؤلر،مؤرخاأونبيايكونانالطبيعةلةترفض

فيممادقةومعاناةعميقاحرصابل،عليهاخروجاوليسبالتورةمصرتخصصمحلىالادبانقاددرجوقد.نتائجهويواكبل!ث!2يلاحقأن

تقديمفيمختلفةمواقعمنبادروا،العابرةأمحظةامنابعدهومارؤيةببصيرةوالثقافةوالخبرةاللفطرةتحبوءالذياللهـاتبالمراتبارفع

واحداعملاجانبهامنالسلطةلصادروللم.الحريةلازمةالمبديلةا،صيغللكاتببارزامكاناافسحواولكنهم،المجهولاعماقالىالنا!ةالانبياء

اليها.-العارضولليسسلجوهري11بانتمائهممنهاايمانا،لهمتمهسلأالزمنعبررؤي!تهفييتمهلولكنه،حقاالحدثيستبقلاارزي

مئ)1("الحائرالسلطان"مسرحيتهفيالحكيم.توفيقكانوربماكاناذامااعلم!لا.الامينالوضوعيالتسجيلعلىالقدرةلهيتيح

ال!يمقراطيوالحكمالشرعيةمشكلةوناقش!وااشارواالذ!اوائلعلىتتواترالتيالاعمالبهذهالاجيالذاكرةفياحتففقدالادبتاريخ

حتى،التتمعبواالدولةلبسونمعالجةفيالسيفعلىاللقانونمؤئرالهذ.ماينفيلاهذاأنغير.الحدثحدوثفوروالعيونالاسماع

يالولم.المجتمعفيالق!اديةالمراكزبأكبراقتسونهذءاتصلتاذاولا،العابرةاللحظةابانالوجدانعلىالاهميةباللغتأثيرمنالاعمال

بنك"هيجديمقزاوبةمنالمعنىهذاعلىالتأكدفيجههاالحكيم1مبمالاوالدارسيئالنقادعلىحقوقمنالموقوتالطئميرلهذا*لبفى

التاديبكتبمنالمملوكيالعصراستعارةالىفيهايجنجوللم"اللقلقالحياةاطارفيلاللهاويخفرعنهايعلنارتي"الطوارجموء"،حدود

بكلالمعاصرالواقعالىاتجهوانما"الحائرالسلطان"فيفعلكما.تحدلاالتيواحزانهاباشوافهااللعريضة

دمحوناالتيهذء،فيهالامناجهزةمباشرةفناقشوخصائصهسماتهاللقاعدةهذععنيشذالحديثالعربيالادبأنأعتقدولست

فرجاللفريدويختل!.(المخابراتدولةبسقوطعليهاالهزيمةانعكاسيونيومنالخا!سادبانقلتاذاالصواباجاوزلافلعلي.العامة

معهيختلف.اللديمقراطيةقضيةتناولفبمالحكيملوفيقمعويتفق-يونيومنالخامسىبعدماأدبئوان،يونيومناللخامحسقبلظهرقد

خصرااساسااعتيارهافيمعهويتفق،تجريديااتجاهابهاالاتجاهفيأما.التارىهذاقبلالكتابابدعهلماامتدادهو-نماذجهأهمفي

المعاللى.الاجتماعيالبناءاسسأمنباقيةقيماتصئلافانهاوفتحهااللجيمبكسر"المفاجئة"الاعمالهذه.

شحعبياديكورا)؟("بغدادحلمق"مسرحيةفياللفردويتخذأنقبلينتهيدورهالان،ازوراراأواحتفاء،النقدانتباهتسشحق

للواًقعدمزىمعادلمجردالديكلرهذايكنولم.وليلةليلةالل!منالادبيشرفلمماوانه.التقييممرحلةالىالوصعولمنصداهيتمكن

موقفايتضمنكانوانما،الحكيممسرحيةفياللحالهوكماالمصريأنقبلالحزينالغيباستشراقالىسباقاكانانهالمعاصرالعربي

منالواسعةالجماهير1بمصلحةالحريةمدلولارتباطفيمحددافكريالزرقاءعينايكنلمذلكفي.وانهالداميحزيرانهافيالكارثةعليناتطل

بل،فدسبجم!لاشكلالمست،مجردةحريةليسمتفهي،اللشعبوانمسا،المستقبل!تستكشفا!حجبتختر!،فحسب،اليمامة

الاقتصاديىة،مجموعهفيالشعبلاوضاعسياسيةصياغةهيعلىاشتمالاواوضحهاحساسيةانجبهاتاك!رعلىعنيدامناضلاكان

ابواليهيحتاجاللذكي"الامانمنديل"كانللذللك.والاجتماعيةصنعالىقدادبائنامنبمضاانالادبيقاريخناينسىولن.المخاطر

اكتلفمهما.فردكلاليهيحتاججماعيامطلباالسلطانمناللفضولفقدقهاومع،الاستشهاددرجةلىامضموثهفييصلماالاهوال

ي!ادريى-!سفمعيختلفانمعافانهما،النظرزاويةفيكلاهما،بالجزءقتا!مفي!عبوالم،الاولىالمواجهةخطعلىصامدينظلموا

يودس!أنذلمك..)2("الارضيةالمهزلة"و"الفرافيو"م!مرحيتهعنهم.نخلىاذاالمجهولالطريقوحشةمنهمتلوللم،الكلاجلهن

الانظمةلكافةآالتاالرفضمرحلةالعملينهذينفيبالتجريدبلغقد.الاصدقاءاقربالمئتص!قربأومئتصفهفي

المثالليةفكرتهتحققلميرىفيمالانهاالكوكبهذاظهرعلىلسياسيةامثادمجرد،مثالاالحديثالمصرجميالادبمناتخذانليواسمحوا

.الوجودهذافيموضوهيةحق!يقةهناكليستولانه،الحريةعنكيريكانوبماالعرجميالوطنارجهاءبقيةفينظائرلهانفيأشكلا

الف-رقاربالاعمالهذهمثلفيادريسروسفأناشكوالستسوىاتناوللنكذللكالمصريالادبوفي.بهاواحاطةالماماأاكثر

نأقبلالهزيمةتحديفياللعربيالكاتببطولةعلىاللبادزةالشواهد

.0691سبالقا!رةالادابمكتية-الاولىاللطبعة-)1(قضييةوكانت.يونيهمنالخامسفيالدميموجههاعنتكشف

.العامكفسفيومثلت6491-العربيةالنهضةدار-الاولىالطبعة؟)!تمعظلفيحساسيةواكثرها،الجبهاتاهممنانديمقراطية

المسرحشة""سلسلةعنواحدمجلدفيالمسرحيتانصدوت(3)التالوثهذايعنيهوماوالا!اعوالملكيةالاستعمارظلماتمنالانتقال

.6691مارسعمد..المسرحمجلةلص!رهاكانتالتيالاحتدلضد؟لمصريالنضالكانوتخلفوطغيانقهرمنلثسعبنا

لأ3



مواسم/فيظهورهايحرفونوهماثسرحمؤسسةفيالمسئولينعنغائباكاناشهالوإتدفسكلياغتقدولكني،خطواتاوخطوةاللفوضوي

الر-ميينالمهئوللينزياهـةمنبالرغم،واللقالاللقيلمنخوفاالاعادةوانه.للحريةالمعاديةللحججكاملةبتعرية-للفناطريقءن-يقوم

لكاتبها.نقديرهموتسجيلللمسرحيةومشاهدتهمللمسرحوالسياسيينيضخمانلمجرداحيانااللفانتازيالاسلوبالىلل!لتعريةله!ه!ي

ادبائنابعضبانعنيتهمالاوضحدننعاصيلهذهاذكر.فيهاوللعاملين.الديمقراطيةبقضيةالمحيطةالاخطارمنفكرياويحنر!ه!يا-

درج!الىاحيانايصلفاريانضالاالاولالواص!ةخطعلىناضلواقدبينالوا!ةالفنصةابعانالتلاثةللكتابالاعمالهذءصدول!

"مهرانالقنى"الستقبالفي"المنهج"هذاانفالحق.الاستتتهادعالياارتفعتالتيالصيحاتاولىانتذكرولعدنا.6!91و91ع9

تلقيفياللبعضجانبمن"نقديانإلاما"يكونأنكادظهورهامحندانهاحتى"القانونسإادة"صيحةه!6791يونيومنا!لمسبعد

استصداء"صفةأنخني..الثورةلسلبياتالناقدةالالنيةالامحمالصلبمياصبحتانهاكما،المولةتتبئاءرسمياشعاراأصبحت

امملولست،آالاياتلكابان1شاعتقدلهاالعمالةاو"السلطةالمقولواكرر.رئيسياكثئصراوابعادهاا!هزيمةحللتالتيالدرالمات

اقصركانواالنقاداولئكانبالقولاكتفيموانما،اشنخدامهاالىهنااكثومنتزالىولاكانتالديمقراطيةأجلمنا!نضالج!ههان

بعضاستطلعبينما،المجردةالعينعنالخاكيةاللحقيقةيروانمننظرافيينطلقونكثيرينوغيرهمهؤلاءكتابنالان،حساسيةالجبهانأ

بلصوما.المظلمةالغرفةفيالسوداءاللحقيقةيرواانالقابالاعداءمعسرانالعلمحقيعلمونوهمالثورةمعسكرمن!نهاالد!ع

الاصالتلقبمفيلبعضاجانبمنيتكونانكاد"نقديانظاما"أناكثركانربمابصوتالشعارنعسويرالعتحتهممنالارضيسحبور

الشرقاويم!،الرحمنلعبدحدثماان.الثورةلسلبياتالناقدةاللفنيةفا!همهذاوهـع..با!ويةالايمانعنتكونماابعد،لأهدافارلفاءا

بير)بمسرحيةاحاطالذيكهذا،مختلفة"!ستوياتفيحموثهتعدد،النسائكةوالاسلاروالا!امبالصخورالمليءالصعباللطريقفي"غوا

عبدللصلاح"الحلاجمأساة"و،وهيهالدينلسعد)7("السلممياعمالهما!ناقديضعوللذللك.الاداءيكونماكأعظمرورهمفا!وا

هذينعلىالاعتراضيقبلانحقاالاستياءيثيرلمماوانه.الصنورىنوان،ادبهمان.كانبماالنبوءةمرتبة،اعلاهاواالموالبار!ع

مؤسسةجانب!من"السلملبيرةةباننسبةالنقدجافبمن،اللمملينفييعد،باللداتالس!ببولهذابل،بسنواتالهزيمةقبلصدر!د

ناالاهمالاغلبفيشحدثوللم.."!حلاجافىساة"بالنسبةالمرح.حزيرانمنالخامسادب.لقديري

سياشيةاغراضاتهعظمهافيكانتوانمافلس!فياأوفنياالاغراصجاءالابخنماعي،العكلصةهياللحريةترافقاتي11!ثانيةواللقضية

والفكريةالتذ!خصقيالمعرمةضوءعلى-يدهشنيوكان..صارخة...نرنر-.....--.

واتشاراوازرماءولاءير!لونلااللسياسبمالادهاموضعالكا!انرومامياللركاويالرحمنمحبدمملكالبووصوحصراحهفيلبسامياكد4
م.-هثلوكاتب)ع("اللفلاح"وروايته،)4("مهرانالفتى"مسرحيته

اوضج)8("لا!صةادورى"و"السلمبير"فبم.نقادهممنللثورة"اهـلامة!كة"و"اررلمبير"مسرحيتهفيوهبهالدينلعد

هجتمعكبماجمميقةمعمجاحيدللتم!ك،انصعفعاكألطاسل!معدشقاللدينىوهمه!عيشهبماثلائتهمويتفق)6("لحلاجامأساة"فيالصبورعبدصلاحمثلوشصاعر

.ى...الاجتماعيالعدلمشكلةهيجوهرهافبمالديمقراطيةمشكلةانعلى

واللق!رةالمنحرفةالننطبيقاتمندوماويرفألأيتوىالاخرونعفناالوجهبينانفصاللاانهضلىالابخنماعيةتجربتنادلى)تانبرت!وذللك

الفائ!""شخصفيهـمزلاممساراتن!خح!يتهافيا(نهدلمسرحشيلفصامحؤدياحدهمافانحراف،العدللقضيةالاقتصاديم!جهالوواالسياس!
هـك!الالكريالب!اءمحورهوالالسانيه

القديمةالمعادلةتلكصحيحةوببمست،الاحرانحرافالىبالضرودة

فياإلنيسمانوقتإلحصلهاامحرنةل!إلامسال!ىاقعمالمتحهفينحوهدالاشإكنددإرطحلهتتنمخصميااللىسبيزإلاللنشرالاساسيةالاحتياجاتلانفالمهمبالاهماقائلةا

....مسرحيت"الشرقاويلرحمناعبدكننبهكذا.هرمبمنحوعلىلصنيفها

ءلىادحميعيإعاللذيإالأزقبهذاواذا.ارصحراءمنمهجورةبقعةو!ار!للميرىحينولكنهالثورةالىالمنتإىهذا"مهراًناللقتى"

ويبرزواللجاوالبرالاللتابمنالكنيفةاشمارهميكنفالموتحافة-المملوكيلعصرامنالمستلهمالفنىبناءنلا!انوعلينا-اشنفحل

والمملحةالتخصيةالمملحةهوواحدبلوناصطبغتالتيحقيقتمالسلطاقويجنلى،ومنذرامحذراالسلطانويخاطببحياتهيتأبهالتي

مااطا!فيوهبهلهـعدمورهمالذيناولئكعندوبخامة،اللطبقيةولكن،واللتقريبلتجمعاسلاح،الفتيان!نىغوايةفياسلحتهكافة

اللطبقهوهي."الجديدةاللظبقة))والاقتصادالسياسةبلغةالانندعوهبعدهمنسيرتهلتظل،الاخريناجلمنبنفسهق!حىمهران

منعديدمعبالاششاكيونيومنللخامساكارثةالىبلادناقادتالتبمهـهـ!5كانولواوحقاجلمنالاشنبالفيلجارىلا!!

السقوحرلسلامةسمكةبالاذهاناقوولقللعشبملخطرتللذالىلعون!هالعوفةجمللاوالالىخرقيمعظمكتبالتي"ا)!فلاح"دوايةفيالشرقاويويعود.الاستشهاد

...قدكانالتبم"الارص"قضيةليئاقنئى،ءدونيومنا!خامسيقبلفصوللها

وحصةمحلىالمثلفضربت"الحلاجمأساة))اما.الاجتماعيالبناءفيالىاقسةآلتأن،و!رعاماخمسةعشر4التاريخهذافبلمنممالبهما

محلىفدللدرحةيمالل!نيرمالبلإلعولفيهالعملماللعمليف!فكرخنتتمةعلي"واب!ملوالفكر،الزراعبموالتجميعالمعاونيةواللجمعياتوالاستصلاحالاصلاحقوانيئ

..رباصراوويشيرالجرجعلىالاصبعوضعفيجهداالكا!لوفيفلا

ا!تيالملضويةالتفسيراتللهذهالمرءيدهشولذلك.يقولماتحقيقكانوادا.السياسيةتنظيماتنافياللداءموطناللنوشجاع!همالانبياء

حريةحولمشربا"هاما!فني!لهولزمتايصبور1عبدصلاحغمزت"رو!راناا.ق!"فيالمملوكيالرمزالى!جقداللئرقاويالرحمنعبد

منارةقراءعنار!نيوا!مبيردل4الوء!نىالس!اطانوموقفالفكرالالثارةهذهواحدة!ركلةإتهمللمللمسرحيةهدينالمثطجماهيرفان

هذهغيرالى،ذلكبمدفربهمثمباسممهماللعر!ئلاستجداءاتسعامةا!لمننحا!ةثورةفيلليلةكلالخواطرفاهتاجتالايماءةتلكاو

فيهايلضزموم،وولساتهالحلاجسيرةمنالنتماعراستوحاهااتيالمعانيهاجصهااللذينالضقادفاتاللذي.!ربما-المعنىهووهذا.الثورة

بعذابهلهاوهمسالمعاصرلث!عئهلكلمة!تاللو!قعباتوونايخجالاهاحر!عئييزاللاالذي.!و!ا-ا!ئىايضاوهو!*سف،اثورةباسم

اد!امحتلحاتياالهموماكبرمنالثووةالىالمنضميازمةوكانت6691!امومثلت691عطم"الكاتب"فياعدادثلالةعلىنشرت(،)

-54ااصإنإلىادس4-بايقاهرةالقوميةالدأرعن"ا!ربيةالمكتبة"سللفيوطبعت

.6691عام

.6691هوس!فيمرةلأولالمسرحمحلى"ثعلتمخطوطا.نزالطلا(7)6791ومايوابريلفياللجمهوويةبجريدةفصولهارو!منمنرت(5)

العر!--كاللكتاب.دارمحنكت،بفيونشرت6591موسمفيمثلت(8)."الكتبعالم"أصدهـه68!اعامكتابفيط*تفم

.6791-2-.2بتاريخبالقاهرة.6691اللبنانيةالادابدارالاولىالطبعة(6)
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عليككذبوافدندرواءكانيوئحو5بعدالمصرياًلادب
وبلاءصربنواتل!-هس!ه

***-27ال!فحةعلىإلمنتفووت!نمة-

*صرفيحدثالذيهداما***

بفيضانر4يألييزاللاالنيلانالهـ.ء.م..ء3.بة.
الاثرياءمنالاناضحىلمتلكلاكانمنانسميماجوالكيروىمكب،السوا،علىوالمورهالممالدهنصدر

..،ع!دغيرعناوعهدعن-معظمهموتجاهل،المثقفيئبمازمةانذاك

الوقتذللكفيصوتيرفعتلليتنييا!ااًتسصتالتيالفجوة5للهذاللحقيقيةالاسباب-واحدةفالئيجة

***خطورةاقبلتوللقد.والتورةالمثقفيئبيىنخطيرةلدرجة

والعدالةواللبصببرةلأالحكمل!فيالجوهرحيثمنليهااوالمنتمينالثورةبينكانتانهامنالفجوةهده

اللبلاديقنىالفسادتركوللكنكلانوالتفاصيلالوسائلفيمعهاتناؤضواواكنهماللعام-طهاوفي

أوامر!تمتهنيهفانظصتخصصوقد.مسمتقلوطاضمختلفواقعمنانبثقتالثوديةر؟يننهم

)11(بالحقيقةيحدثكمنيات!يكحتىتأمرانلكوهل،الاولىبدايالهامنالازمةهدهمتابعةفيمحفوظلجيبمثلكبيركا!ب

كلوببالو!يانارتقد،كثيروغيرهااًلشجاعةالاعمالقذهكمالرددحي!ثالقديمالمجتمععن!خلفاللذيالميراثذلكمنايا

ارتصىالتيالمسئوايةهـتوىالىاظلمةااعما!منوارتفعتشعبناالتورةعنشوكتاحمداحيهابنكلماتالثلاثيهدطلالجوادعبد

بعضهناككانتواذا.القلمامسكيومتبعتهايتحملىانلكلالبا،الطورسجنفيالعايبةاًلاسواووراًءناظريهعنيغيبوهوالابدية

والعيونالاذانهذهكانتواذا،ترلمالعيو+نوبعضتسمعلمالاذانوراءيزاللاوهواللقديمالمنتممىلنفسالجديدا،سمخليلعثمانالى

ن2ينفيلاهذافان،والسلطةلقيادةامواقعفي-امتناحظلسوء-تحقققداجلهمنوسجناليهدعاهمابعضاانمنبالرغمالاسوار

اقدامهامنابعدهوهاراتقدالعابرةاللحظةغشاوةمننقيةبصائرويختار.)9(والاقلاعاهرشواالاستعمارسلطةعلىالثورةدولةبانتصار

فيكان،لهرأتبمانفاجأولموقوعهقبلاللهولرأت،وانوفهابطلهاخلمكلمنلاالازمةيرصورانالفنيةالناصيةمنمحفوظنجيب

لكتابااولثك.بهالبوحوولتهمنيخفف،مضنياعذاباالحسبانالثوريالحمزاويعمرعلىاًنعكاسحهاخلالمنوانماخليلعثمانالمباشرا

وانماونظامهاالثورةعلىيخرجوافلم،حقاالهزيمةانبياءكانواذلكعلىالكاديلاكوالسيارةوالهدوءالدعهحياةفضلالذيقديم41

نقدسياسيانظامااعرفولست.صفوفهابينمنسلبيا!اناضلوااانذاراذلكفكانالظلامغياهبالىبزءيلهانتهىالذيالاخرالطريق

النقدهداًطالعئاانناولو،نفسهالمصرياالنظهـامنقدمابمثلنفسهكانالداخليةببصيرتهالفنانولكن.للعاصفةوانحئىلهانصاع

فيالرائدةا!كتاباح!هذهباهميهالنخاعحض!للشعرناواناةصبرفي،النضالعن-واختياراجبرا-الهتو!هذابهيركويءذابأييدري

لفواجعاهذءوتهمروتزهر-ةجمتانقبلاًلهزيمةجئودمنالكشفمناللفجوةهذهاًليهتوولانيمكنلماينسىلانموذجافاهدانا

النقدعليهانطوىمابينئقارنوعئدما.أمتنانكبتالتيالمتلاحقةفيبعدئذعالجهاالتياقضيةاوهي.والمثقفينااعورةبيئالاتساع

منهاوحذروسجلهاوالفنالادببهاحدروؤائعمنالمصريالذاتيمناخرىوانماطاالمنتمينمنمختلفةانماطافجسد1()."ميراًمار"

مقلالل،جوهرهفيالكاتببأنالقائلة1البديهيةهذهصدمننتيقن.المهارةالطبقاتفلولمنمرزوقوطلبهعلامكحسنيالثورةاعداء

نفسهيناضلانفعليهباشواكهاوانمابالورودمفروشاطريقهليسورصوروان"فوزي"بالمورينايزاللاشوكأاحمرانوررءلم

سبيلفياستشمهدولوحتى،الحقالهيعتقدماأجلمنوغير.فيبدايةعرفناالذيللعاءمفةالدائمالانحناءهذا"مرة!و-باهبى

الكاشفةالكتاباتهذهانويبفلاالاصدقاء.أقربيديعلىاللحقهذامنصورأمما،والتصوفالجنسالىالهزيمه!ادتهالحمزاويعمر

لنظامهاوسياجاعليهالاللثورةعوناتصبحكائت-مختلفمئاخفي-زوجةوبينبينهبالعلامةاليهامرموزافالخيانةالارتدادالىفقارت4باهي

ظلفيالسياجهذااواللعونهذاتسببمهما،الهشهـعيئالاالسياسيهذهفيالكاتبيضيفهاالتياللهامة1الاضافةانعلى.فوزياشاذء

الانبياءواستشهاداحياناوضياعهاالقيماختلا!فى،مضطربمناخالىالائتماءيمثلالذي"البحيريسرحان"شخصيةفهيالرواية

مؤمنة.ايدعلىالصلا.معابدفي..اولضيفيعنهايستقلولاالموقعكىمعهايختلفانبغيرالثورة

لادبالحيالعصبهي،كثيروغيرها،الشجاعةالاعمالهذهكانالاشتراكيالالحادالىالقوميالا-لحاد.اًلىالتحريرهيثةفمن

لنفس-التاريخل!ذالتالليةاالاعمالوليست،يونيومنالخامسوصلحتىمسثولياتهافيتدرجالتورةبمنظماتنشيطاعضواسرحان

واكبتالتيالاعمالاما.لها(وتعميقاًلر؟يالهذءاهتداداالا-الكتابإوجهاولكن،بهايعملالتيالشركةادارةمجلسفييرجوهمالمحوة

فيقت!رجوانما،التاريخءستوىالىترت!فعفلاالان-حتىالهزيمةهذهحياتهفاختتمعنهاافىضاللابالتورة"الانتفاع"كانا"الاخر

انتاجعلىنظرةأللقيئاان:اولو.المناسباتبادبيسمىمايحتغالبيتهاوالكشفالمثيرةالصفقاتاحدىفياخفقا:العنيفةالرمزيةاللخاتمة

فرجوالفريدادريسويوسفوهبهوسعدوالشرؤهاويومحفوظاللحكيممحفوظنجيبكل"هيرامار"و"الشحاذ"ولين!فانتحرامره

بينهجوهريافرقاثمةاناحسسنالما6791يونيومنالخامسبعدفو!لرثرة"4رواًيرتوهىالاطلاقلى9الفنيةاعمالهاءظمابدعقد

الذكياضشفيوااثماتةاانبل.لتاريخاقذا!بلفيماانتاجهموبينحيا6فيالداميةالضياعماساةعناللثامفيهاكشفالتي"اينيل

اللذيناولئكانتاجالىطريقهمايعرفالمالش!راًءبعضكصائدفيتبدىالتلهيفيوأياءهمالمخدردص(نفيامسياتهميقضونالبشرمنمجموعة

وكذلك."لكمقلنالقد؟"،أرأيتميقولواانفيالحقوحدهملهـهمالنهاوضوء!بللهمميسورةغير"اللحياة"دامتماوالموتبالثى

هـد.كل،الذاتونهشالنفسوتمزيقوالئبلعويلواالنواحالحريةوامتهانالرعبمنتخلوالتيالحياة..الشمسواشراًؤة

المحنوقتكيا!قلبلهايدمعوالاذناليهاتستريحالتيالنغماتثمناحيلا.له"الطريق"رواية!يصابردفع2ا)قيوا!لاموالكرامة

اللجديدادبهممنيقيمواانالىال!(باولئكتستدرجلموالازماتفو!لقديمامري4االلحكيمرفعهاالتيالحيل!وهى.جدوى!ونلها

.للعزاءسرادقباسمفرعونخاطبحين-سواءفكليهما-القلمسنأوالرمحسن

ولجبب)12("محلهفيشيءكل"الحكيمتوفيقكتبوائما:"ايبور"ودسممحفوظلجيب

6691مصر-مكتبة-الاولىاللطبعة-"التيلفوقلرثرة"راجع(11).6691-ممرمكتبة-الاولىلاطبعة-"الثحاذ)،راجع(9)

،(الممنوع(لمسرح"منصدرهااالتيالجدبدةالطبعةراجع(12،"الاهرام"فينشرتوقد6791-مصرءكنبة-الاولىالطبعة(.1)

.669106891خلال
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الحرفي،الوافعبمعايبرالكاتببهاءيومياوةبا!نتائجنقيسلافنعنبشاعةيجسدانوانماشيئاينعيانلا)13("المدةتحت"?فو!

فياح!ياناتمبلىالمشوهللواقعمكبرةصور!انةىلىالامرنتصوروانماكانتفلقد.لتجاوزها-لعنالبحثزاو!قىمننحياهاا!ياالحطةا

يحدرانالمؤلفبهاقصدوركيةمبا)غةولكنها،الكاريكاتيرنحومباللغتهااصداءءنالكاتبينانتلمهاسنجنرعىمااولهي"المخيفةالءوضى"

لمصلحةاللحريةقيمةاهددنالولامورااًليهتؤولانإمكنمماويندرالوانبهاتراقصتفانتازيةصورةفيمحفوطنجيبجردها،ال!ز!مة

لضقيضاوعلى.الاسنراكيةهبماللقيمةهذهكانتولوحتى،اخرىفيمة!يه!اتشابكتواقعيةلوحة!يالحكيم1!جسدها،والقتلاللجنون

"التبريزي(مسرحيتهفرجالفريد،كتبوالعدلللحريةالتصورهذامنذاتهافيالهزيمةانالكاتبينحالولسان.والزيفاللحقيقةخيو!

علىىجديدهـنمؤكدا،ولببلةلليلةالفديكورجديدمنمستلهما)18(الذيالمنوالنفسعلىالحالب!قاءللهاضجابةالالى*كلنلماًذاعيبلليست

للغالبيةبالمقرالمتخمالمجنمعهذالمشهللاتناجحكحلالاشتراكيةقضيةغداةوهبهسعدشاركوقد.والدموالموتاًلجمةونحال،البهاادى

العظيمينعمليهفيالشرقاوياًلرحمنمحبدوكذلك،لدلةوالثراءاللعسكريواللحل.السلمياًللحلح!ولالدائرالحوارفيلهزيمةا

لارباطافي!مايربطفانه)91("شهيدالحسينا"و"ئائراالحسمين"المباشرةلتهايةاهذهللهااختارالتي)14("المسامير"بمسرحيته

اتخاذاًلىالامرمنهيحتاجولا.والسلوكالفقرمنعراهتنفصماللفكريةقيمتهاحيثمنلرتفعلاوهي."اللهعبديااضرب"المصارخة

شخصيةفيواقعيامثلامنافناريخيضربهووانمارمزياديكوراايتاريخعلىتذنهاوالتىسبقتهااًلتيالاعمالمستوىالىاللفنيومستوا!ا

.وشسهيداثائراالحسمينشخصيةهيتراثئالشخصياتاعظممناللتين)16("الاستاذ"و)15("سوافيسبع"كمسرحيتي"اهـواء

فلميونجوهزيمةمندرساتعلمواقدمعطمهمفيالنقاركانواذامحفوطسؤالعلىيجيب"سواقي7"وفي).ذلكبعدكتبهما

يساءتأوي!اوتفسيراتيةبئالجديدةالاعمالرهذهيتصدوابعضالوتهـصاحيافقد،علببهكانكمايزاللاا)-البانواللحكيم

الماضيفياتخذتالتيالمؤسساتبعضؤانالضرورةعئداستخدامها!عورهماللقاهرةالىبهموعادسيناءفيعصرعهماقواالذينجنودنا

عنتتراجعراحتبثسأنهاالمختلفالغنيةالاعمالمنمحأيداموقفانفسوهو-بعدتسشردللمالتياءالصحرافيالرقدةطولمنبالل!لمق

كتابناتطورامامحقيقيةعقبةيشكلبماتتدخلواخذتعهدهاسا،ق.الاماممقابرفييدفنواانارادواوقد-الممساميرفيالفكريا!خط

المعاديةالجبهةمنالاولىالخطوطعلىالمناضلةضمائرهماماموفنانينا،واطولعلىاًلمصريلنضالاشمهداءمعدفنهمامكانيةحولتثورمشكلةولكن

والرجعية.والصهيونيةللاستعمار،الكئيبلواقعناالوجوهمختلفالمشكلمةعبرالفنانويستعرض.التاريخ

ثي-يونيومنالخامسبعدماادبباناقولكنتاًذااننيعلىانياهوالهاالهزيمةكادتالتينضالتاللبطولاتالوجوهومختلف

لستفافضي،يونيومنالخامسقبلمالادباقدادهو-اصنارهاهمالماضيبينالمحكماتوازيهذاعلىللفناناويلعب.قمسماصهاسيناتة

إؤكدكانوانالامتدادهذاانالاولى:نقطتيناللصددهذافيانسىاهـومنالدرجةهذهعلىكناوانانهليقولالمعذبواللحاضرالمجيد

تعلنلهز!مة!اقبلتالكتاباولئكاببهادعاافيا!ممجموعةلجةمنانفسنااستعادةعلىوقدرتناايماننانفقدانينبغيلافاننا

عليهتنطويمايتجاوواخرىنأحيةمنالامندادهذافان،انهيارهابصدةم!ر?ا!انو!ختتمبى..القدرةهذهيؤكدفتاريخنااليئس

غيرجديدةقيماتمسنلزمللمجتمع"جدبدةصورة)!منالهزيمةعليهست"ءفيمصريةورظمةباناًلقاللةالانباءطلقاتعلىسيناءالىجنودنا

مجتمعبسقوطوانتهتدوروووادتمضىفيماتبنوهاالتبىهذه.العملبدأت

العيونيغشىالامر1واقعفيالضبابانهيالثانيةالنقطة.الهزيمةعلىالديمقراطيةقضبيةيعالج"الاسهاذ"الثانيةالمسرحيةوفي

وبالرعم.الابصارعلىالقديمةالقدرةبنفسترىانكثيرايعسربحيثللاحداثاللخارجىالرداء1استعارتهفيالحكيملتوفيقمشابهنحو

بعضالرئيسيةقسمالهفييحمليزاللاللهزيمةابعدماوافعانمنالحضارةعصرهو،القدمفي"وغلعصرمنوالمواقفواللشخصياتا

إقتضيبالهزيمةالعميقالاعترافانالالمجتمعنااللقديمالوجهملاهـحفيالحكيمعنيختلفولكنه،وهبهالدينسعدمسرحيةفيالسومرية

وجلاء،بوضوح"كلهرلالىبماتغيراتمنفهمناعلىطرأنجماموازيااعزافاصالتجريديةالفكرةوحبىمنلاللشعباموقعمناللقضيةأللىالنظر

الاعمالاجودكائتولذلك.وايجاباسلباوجودهأينبغيلاهذاولكناقصىالىالمجردةالفكرةبهذهادريسىيوسفويصل.الحرية،عنى

مهددة،الحديثالمصريالادبفييونيومنالخامسبعد.ظهرتالتي"،891"بروايةذصنااتجما)17("المصطون"مسرحيتهفيمداها

اًستثنيلا.تغيرمنالظاهرةباطنفييحدثعما؟لمنعزلاًبتكراربخطروممسرحية!ستلرلارثر"الظهيرةفيظلال"ولوايةيلورروالجورج

سنواتعاشىاللذيلجديداالجيلانتاجمنالناثرةالقلةسوىذللكءن.صضللوي!س"العنقاء"وروايةاونيسكوليوجين(،الخرتيت"

رعشةفيهواستيقظت.المضطربادساويالمناخظلفيالاولىتكوينه"الفرافير"السمابقةبمسرحيتهوبعم!لمألاعمألهذهقبلتذكرواكنها

وضحاها.اللهزيمةعشيةالخلقلمشكلةحلالىالوصولمحاولةفيالانظمةكأفةفيهاتخيبحيث

حيثهـنتختلف،بو؟يا،الجديداا!جيليتمتعانالطبيعيومنا!بالانظمةهذهاحديخنار"المصطن"فيهنا"لكن.احريةا

هيوتلكالزمنحكمهوذللك،عليهماللسابقالجيلر؟ياعنا!وهرالئاس،بينالمطلقةبالمساواةالقائلالنظاموهوالبشريةاهالبهاتعلقت

والقصاصينالشعراءمنالمجموعةهذهتابعنماهكذا..التاريخمقتضياتبلغةالكترونيعقلأوآليانحيواالىالانسان-حولالاالنتيجةتكونفلا

اللهجاتبشتى،سقوطهقبلبابلبرجكسكانلسنتهماتلهج،الجددقدراتاختزالمنيحذراناًلكاتباًراًدوقد.الحديثةاننكنولوجيا

عالصوتها:الذهايةفيالاذنطبلةتخر!انممادالتياللغاتومختلفاللحياةلان،والابيضلاسوداهمايت!يمينلونينالىواراداتهملبشرا

حلقهمنالكلماتف!نذطلقمنهمالواحديهمس،مرت!فعوضجيجها"بشر"ونحن"حياة"هياوانما،فقطلونانيحدهاانمناغذى

ااوالعمثاوالغضبجيلبالطبعهول!يسثوماالمتفجرةكأللقذائفكانتوكما.حدودتحدهلابحيثالتنوعمنبطبيعضهالوجو!لان

هووماكانلماتحدوفو.التحديجيليزالولاكانوانما،الاحتجاجوباللتالي،هماثلةفانتازياالمسرحيةهذهجاءتفانتازيابناء"الفرافر"

يجيداقالصدفةقبيلمنوليس،سيكونبمالثمائىعرولإسأطمعكمحمدللنننبؤمحقصدركتابفيثم67!ااواخرفيبالاهراماو!نشرت(13)
يكنتحيئاًلاجادةتكونماكاروعسنةابوابراهيم9691.0مصرمكتبة

فد"،والسيفاًلدمعة)مثلى!صائدمباشرةيونيو"قاخامسكبلعن"عربيةمسرحيات)سلسلمةفيونشوت،6791عاممثلت(14)

بسلسلةالعامنفسفيونشرت6891عامنهايةفيهثلت(18).6791اللعربيتبالكادار

.بالقاهرةالعرببمالكاتبدارتصلأرهاالتي"عربيةمسرحيات".بعدتمثلوللم9691عامكأبفينشرت(ا5ً)

اللعربيالكاتبذادعنهـنفصلينمجلدينفيالمسرحيتاننشرت(91).مخطوط16()

تمثلا.ولم!691عام.مخطوط"17)
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وهـذأ-ابراهيماللهصتعبطلان!وجوهركطاختلافأ"ع،"حفوظذه!-في؟().(مد!:ظتزاة،والخوؤطسخة4ال،امصرا،القمر

السجن-!بطاقةالماصيور"وىهـ*"يرونلاالذإنالاخرونيدركهلاماارخرابرءديةودلالته"الخوفأ)م!:ىءلمىالثء،ءررركزهاجمإاة!هائدا

صفيت،القر.ببالامسمل"ض،5ر*هـهوام!،شيءفياةامطوا،نيعدلم،الفدرم"القيموسند!وريىةالجد؟(قىيموؤدةفينالمعذبجهلناعلى

احضانبينالام!خىبلا،تهحيوامست،الداخلمنوصلابتهتضاليته!ضاللكفالنار-سنةاًيرويقولكما-"ا؟،ممنربخ"يروايعقدنالن"و

بره-داخرىروايةابراًهيماللهصنعكتبوقد.شهيةواكلةامرأة!ةالجدباللقيمةاو-الحبهذااصبحألطبمدنعبوهجسراتركتما

وانالاولىروانجن!مستوىلىاتر-فعلا(67)دعاهايونيومنالخالعمسهذه..ابوه!نحرهلقيطلوطفلا"بوحقابلغميرسا-البها/بءواتي

وكانها!بطلناظرياماماللدامياللكيبالجومءرالملهاا"!دادافيت13الرادف"ا)لمقموطفلة"فيهىهي"والسيفاللدمعة"فيلر؟ىا

بلحماخحاهاا5يزيدالرءباقلاممنفيلمارضصاهدسيعماماشة4اماماطصابامهاانا!نالش،ءريقشعرالتيالطفلةوهي-..للحرية

وبسنبيثه-صلارطةلىيةبايشهريكادو،الحياةلمباهجوا!تحاماالمرأة:فيمرح،لاووائهم

الداخلمىصصفوهانيوماللصلةهذهثقدلانه،حولهمن!!جريمااللسانوليخرسممتواقلته

هـصانالنباتتعبقىثاذا..لارضامنالجذررقيهاخلعوااليمةتصفيةالضروعجفتان

.هواءنسمةمقاومةعلىيمةوىلاسا4ياهشاهي*لأربيعحقولكمفيماتأ!

جمالقودجدمبدعؤصاصعاىاملتال!نيهيالر؟ياهدهوللعلالجدراًنهذهخلفلان

صدرتالتسيءجموءة"ص"اللرعبايام"4قصةيكتباناللغيطانيالقمرطفلةتموت

"!سامافامنذعاششعاباوراق"عنوانتكت9691!اماوائلفيذروتهافيالألصاةترديل!ءنالشاعرينيلا"السر"قصيدوفي

علبالفقجاوزؤدجيلهانعلىكاتبهايبرهـنالتهبالمجموعهو!ما..)22(،للبيماملضهمهـ-يالقوقعكأوتصبحالناسيبناللعرىتنفكءضدما

المثالسبيلعلى"الرعبايام"فصةف!في،عليهالساوقىالجيلر؟يامدقئ!داءتهـايبوحا-رطلأوالاش!اكالذيوعمنسرهموتحمني

"رالجبل"و"التوف"هيعمفو!لنجيباخرىثص!انتذكريطلقلااحدالانمحالوالابحار"اذعرافيهايرقعىشيطانقبضة"

وعالفتونةللرعبقجريدرةبصورةجمتفيلاالغيطانيجمالولكن،ويوهأفصيقولكما-العصرهذافيبطواضناانذللك.المغلولبروميثيوس

ناحيةالتعميمءنيمي!لوانما..تصويرهاءحفو!اجادالتيواللظلمةواحدالهاللهانفنجهر،الريجمئهزلأقبئبابنغلقان"اللصرخة"

فياضمحروسيحءلمهاالتيالهويةببطاقةقصتهفيبداالضتخصيصالمسافةفيلغي،الاءما!اعمقالىايشاعروينفذ.كثيراللهانونهمس

اولىهيوتلكهـ491موالليدءقصاحبهاانالبطاقةهذهوتعلن،هـللامةبكلتا"انساننا"ويمسكوالقاعالسطحبين،والقناعالوجهبين

منالجديدالجيلاز"كأتجسدانها"الرعبايامفياللهامةاالسماتاللقيىءفيوهـم4قدميتحتسرهببت!صتى!ئي!فاهزاويهزهقبضتميه

الاجيالابناءمن"المشاهدين"نطروجهةمنلاا!جيلهذانظروجهة:داميةا!هامءلامةالموث

مؤسياحزينااهامهمالذيالمشمهدكانمهماالمساهدينان..الاخرى"عدةالوارانتقنانتعلمناصين

اللجيلانكما،رقراقةدمعةسوىالاحوالاحسنفيمنهمنناللن-،وا!رهـصلفي

منهاجزءهو،صنعهامناخرىناحيةمنعو،با!زيمةص:أالذبممااخرىالهةانفسنامناقمناحين

ابطالفهموزملا؟هاًلغبطانياهل.تجاوزهاعلىيقدرولامحنهاينفصللا"،شوهاءآللهةوعبدنا

حتىفتملالرفقةجلود!ماضضمالاتحترقالمؤسياًلحزينالمشهدبالضحكاتالغرقىاجبناحين

وتحدهااللهزيمة1"تجاوز"جيلللذللكوهم.والنخاعالقلبشغاف،الجناعراسفينصخبجلثضاحين

جماليختلفالخاللصالجمالبىالمستوىفيحتى.ابعادهامختلففيمئا:احدالواجابحين

فجيبقصصفىواللةخوأتوالخلاءالحارةإلاتمعاعنالغيطاني،طوفاىاللعا"هذافليغر!بخيردعتما

في!اضلمحروسالتفصيليةالحركةصبرفي؟تابعوهوانه،محفوظ،لارواءانحنكئا

وسوفالسجن!ئخرجلحو،ضةبأناليقينالخبرجاءهمنذسلامةمدينتناغزاةنحنكنا

التي)21("الرائحةتلك"دوايتهفيأبراهيمالله"صنعوكان

.9691-"الطلي!فى"كأب-الاولىا!مة(22)الر؟ىهذ.المتكلمبضميرجسدفالهز.بمكأقهـبيلقليلةنسخفيصدرت

الاسوارمن*نعتاقلهماتيحالذينا!يئكاحد-ل!مانعلىالشعرية

ثأافييكنلمالسجنابوابمنخرجفلمما..يطولاويقصرلوقتالعالية

"لى!وثررثسصض0.4العريضةالحياةفى،العرلضلمعناهالا؟تظارقصدتوانما،للقياه
09وصفى.يدرحءراللمسمبروابهعلىيجدارلالادمطاراوودولس!احدالمطاره

/ثاصالشخصيبمصيرهمنهمكلوالتحفهمومهعنالتاسرهموماختلفت

!كانمتلكمااعزالاخراللشيءهذاكانولواخرشبم؟ءاًيمصيوعنغنىهى

ولاالاب!،الاختولاالاحلا.الوجودلنايحققماواعمق،قيممن

جديدديوان"الغريب"الذاشيئايصنعوااناستطاعواالصديقولاالرميللا،الام

نجيبقصةفيالحمزاويعمرعليئخليلعثمانكشيخعليهماطلالذي

الكبيرللشاعر

ةاله!ربالمكتبة"الازوقاللفوبوعاولةقلبي"ديوا!راجع(.2)

العيدريبلئد.691عالاوللىاللطبعة-بيروت

"الآدابدار"حديثاصدر.6691يلوابرمارس21عدد

"حوار"مجلةوكذللك6691-2-9ا،هرامجريدهايمطراجع

.66!اباللقاهوةيوليودارادريسليوسفمقدمةمعنشرتها(ا؟)
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!يكلاالنهاهـاضحتفيرأسهان"الموتكتابمنفقرات"عنوان!حت،عامااربمينمفذقجفلم!اتيا4خأللد!اءمنهلتأرم!رالىيححر

رجاجياهيكصلااكسصتالايلوفي،صداء"ثبهتافهالراد،وياحديىهـصنال"ء*-رريالهيكلهراوننىقيالحقهالرعبلحطلتفع،،.عيث!

لياهاصمبورربئتحاةهاروااللل-لبهنوهو.وعنادهبمرارتهللخهـرميدانفيثه،بهيخلعاربمءرولمرلامرايةتهيوعدما.المنطقيةالاحدادف

-وىالاطبلقفييرىفلاالطعاممائدةعلىويجد!الدم4منفيسق!واثقا،"الزحامولعمظعويضةاليهيضقمماللشونمحلى،وفكوالحسين

صورفمحبهه4ببماالمووررلببست،جراكورعمودعنديتوقفو،الجماجم"لمقففبمللترويءجالاماءمايتبقىولا"احديوقفهلا،الخطىثقببل

:كالنصالالرصاءسيةالعيوىمنهاتطلمعاقةلشهداءاالمطاردة،جنتهذنبدون"لمطاردةا"اللشخصيةللهذهالمحه-قةااد!رة

الزجاجيهانواقذخلفأناوها،الجنونمعلحياةبالهايسمع!فالجلادهداومعاللجثون،شلطىءحتى

الثاحبالمغربعسدارقبالصامت!ةاوالجذلانةاوالمذهوافاللصونمنمرأىءلمىالموتلهايفضلو

!إا!ريبطائري.الحواةاحدمنلحبةواللجنونالموتفيترىالتي1هدهاولىءمبفي

ارهـائمة،اللضبايةالرو!"هذهفينفسهمعالجيليصدقهكذااللذفي،درولاوررنتعرفي،سببةالاس4النفمهيهذهكائتولىبما

رلمغتالهـزيم!.ضراوةافىا!،السابقالجبل؟يالرتجاوزهمنفبالرغمغداة!اوقد)3؟("ا!امةزرقاءيديبينالبكاء))بقصءب-4ا-تطاع

منالخامسقبلالاموركانت.اوش،بهامنالنقيمةالر؟يةرتيحلاحدااضفسوتمز"قوا).صباللثماتةشعريضعان،قلائلبسعاعاتالهـزيمة

باختف!دةيافواومنمتفاوتةبدوجات،الوضوحفيغايةيونيواناف!معجاربصدقصهكنلاز"..حرج!زقفيالفىاتونهنضر

ستاداًالدلقديونيومناللخامسولكن.الةطروجهاتوتنوعالاجيالياعاللفويمةالضولكنها،حقاجيلهوضاع،حقابالهـزيمة"يعترف))

اللجيلهذاانعلى.الر؟ىجميععلىئقملةوغشاوةالابصارعلىكثيفافيوالعقولارلمقلوبتتجرءوروانما،كلماتفيا!لسنة.ئاوكهلااللذي

!انهفيتفرخلمالهزيض1ادرانلانوجادجديدءطاءفى"الامل"!و11اديةلان،دملايرتراوجرحايداعبانيستهويهلا..وءذابتأن

..كلم.للا.ء.-...ء:"المقدلمسةالن!ية"/نجاطب.ثعرهمنخلت
مشعلهجدورهميلزاو،ينهرأولمبحاوهيتاكلكما!،اللعناءجراليم

.الحياةفسنةسنةسكتفقد..تسكتي!

الامانفضلةأ.،ليكي

عنلا"يونيومنوالخامسالمصريا!دبعنتحدثتفلعلي،وبعد".اخرس"ليقيل

اننيهوحيدالوعذريولكن"يونيومناللخامسبعدالمربيالادب

اءقيريمكنكاناذاصا-طويلوقتوالى-الاناججبانا!!علا!بااخميانوائفت..؟عميت.-.فخرست

العرلى.لاد!اتاريخفىعهدلنلمنفاصلاحدالوش!منا!امسادبفالم!معةا.المفرداتهذه،عبوالرالسرجيلعنوماذا
..........."...96!امارسفيكتبهالهقصيدةفيدنقلاءليجيبنا؟الجديديلاللج

شكريعالياللقاهرة.9691-اللبنانيةا!دابدار-الاولىاللطبعة(23)

ظهرن9الى..اليادينمختلففىالعصريةالتطورات

يدمحمدبن.علىالعربجزيرةفيعصريفعل!ثددبرإ الاقطارشتىفيالفصلردودتلتهثم،الوهابعبد.لأ
والحركة،ليبيافىالسنودسيةالحركة:الاسلامية

ومحمدالافغلنىاللدينوجمال،الس!ودانفىالمهدية

مفكرأالكواكبينشأالعنيفالفكريالجوهذافى
7رلماطهر

ومنقبا،باحثاالاسلاميةالعربيةالبلادوجابحرا،ثوريا..

الجمودعلىثوركهفيهملركزانلذينكتابيهلناوضعثم

..الاستبدادوطباءلع،القرىأم:الاصلاحيةرأءه7ورولفى!ا

الفرنسيئالمس!تشرقاللفهالذيالكتابوهلىا.

لآراءقيمةدراسةسلامةعليوترجمهتابييرنوربير

ررآيحتذ!يهفيلهاسبيدلكبيرمساهفةدمكرففللةصلانف!واالحديطال!سئللأ!لده!إشؤ!!،حماا

.بناءةحرةدراسةالحديثالعصرفيالاصلاحمفكري

اموبرلكتابيوافياتلخيصابالكتلويتضمنالور،تلالجمودمز،نوعاقرونخلالالاسلامءرف

.الاستبدادئعوطبلاثمرىام:الشهيرينضيقة،ذاتها!منكمشةعقيدةالىؤيهاتحول

قدالاسلامفيالديناميةالطاقةانظنحتى1،ألافق

!.ل.35.حدييثاصرمجلراةعنمقصراباتبالتالىوانه،استنفدتأ
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