
!!.بىدزيبتالحو!ط!لوالمجعاالعفقا!اشدلتناطا

ا!!سابهدهااًرمدوثيجايراللالنلهندربفبرضعلىفيانذمنكلهفيلنالعرآةقبئيلد"للوضععطاهـاا

نقلا!لقلهامباشراتاثيرابهوالرتفكريةنجئقافةالسيدمجتمعة

اللغةيعرفالس!ارزذللكالىاًضف.ومقالا8لهقصصهفياهيفاالعراقفهيالق!مةثنابمناجببا!:!لأثة

وتشيخوفوديسهوفسكيوزولالولشويطريقهاعنعرفالتيالتركية***

الموضوعاتوتنوعالاساليبتطورعلىواطلعاللقصةمنفخبر،واخرين

معاصريانلجد،الشخصياللجانبوعلى.بلانسانوالتصاقها

.والاهـلاعوالتفكيرالنضحمنمعينةدرجةعلى.بكونوالمالسيدعنقخلفةانهايجزميكادالعراىفيالنقديةللحركةاننتبع

والضعفالكيرةالاخطاءرغمعليهمواللببروزقيادهممهمةلهفسمهلانوقبل.واتنعرالقصةفيالادبيةللنتاجاتالضروريةالمتابعة

يقيهالذيالتفتح،ذللكالىاضف.الاولىحياتهمراحلفيالفنيا!،رفياساي!!ةهناكوالشللباللقصورالنقديةالحركةنتهم

كانوابلتقاعسااواهمالامنهكتأبافييلقفلم.الناث!رينقبلمنإحفي!ةيظهر.واافنيالنتماجطتجودةوهيالنقديةالحركةهذهمثل

به،تشيدوالمجلاتاله!حفوكانت،السوفىرغمسأديشجعونهوالمباشرةبالتقليدالابداعيالنتاجتدينالادبيةسوقنافيلواقعةا

تلكوكل.العديدةومقالاته،السابقةوقصصهبارائهوتستشهدومعذرن.العرا!لمح!عندفاا!دتخلفتتحملوح!هاوهيوالسطحب4

للقصةجديدةعراقيةطلاهحتيينفيسبيلاللسيدمهدت،الظروفهذاوس!طريقهيشقاخذالشبابالنفادمنجيلاصاكفانكله

الحديثة.افنر!"توعلىاللقعةفيالعربيةالنتاجاتمحلىتلرعرعالركام

وفكرالتراه،لأالرائعتحليلهفي،الطاهر،جوادعليوالدكتورهذايقود.الطريقيمه!وناساتلظبلاجيلبذلكوهوالاجنبية

النصرروحاعطاف.معاصربهوكتاباتكتاياتهمنالمشمداللسيدوعبدالجبارتامروقاضلعباسعبدالجبارالناقدالشبابمنالتفر

ذللكروحكاملاتمثيلايمثللاالسيدانرغم،ذلكخلالمنمجسدهناقدينالىبالاضافةالعانىوشجاعالكبيبيوطرادالبصرياوودد

القلي!والمحدد.بنتاجهالاجتماعيةاللحياةاوجهكليغطلملانهالعصراصدمحمود"كتابهفيالطاهرجوادعليالدكتورهماكاديميين

صؤيةمنيتكونلااللعصرلانواحدكلألباثرمنتتملالعصر1ودراسةالقصةنشأة"الرائعكتابهفياحمدعبدالالهوالاستاذ"السيد

الطاهروالدكور.سماتهتحددالتيالر؟ىمجموعمنبلواحدة.الحدلثةالعراقية

فيجاءكماالسيداحمدمحمودخلالمنالعصرقيمةبرخعليقهالكهبانلنااتثبت!راقا،.فيالنقدمقوماتعلىونظرة

المؤلفان"الكمابعققالعندماسعيدجميلالدكتورملاحظةاتجاها-كونلابذهـكوهي،اليداصابعتتجاوزلاالصادرة؟،لنقديهـة

بالاهتماماوكعه9""ص..العصرفهمعلىيعينهمالاديببيئيربطتعدمطبوعةغيرثنباولكنمعيمةسماتذاتمدرسةاونقديا

با،هتمام؟وكعه9ص..العرفهمعلىيمينهماالاديبحيلاموادمن.الناثررحمةتنتظر،الاراءمنبالكميرالقادىء

لمنفسهجمدالم!وصتى.الس!بدكونالذيائعصرمن6كثربالسيدوالاخرالسيابحولاحدهماعباسلعبداًلجباركنابانمنها

ذللكيسوداللذيوبالفكبربمعاصريهنلملم!اعنهدراسةايةتتمعمرللدكورورابعالعبطةلمحمودواخر"الطبريقعلىمرايا"بعنوان

.الكشابفيكبيرةدرجةالىذلكاغفلقدواللطاهر.الزمنفتجبمثابةنقديكتابصدورويعهـتبر....وسادسوخامسالطالب

نفسه.عنهوكتبهوما،عنهكتبماخلالمنالسيدففهمنامنالقمصخضموسططريقهمعبرهيتلمسون،اللشبابللنقادجديد

ناالمعقولمنفهل.قاصربنسكلالعصرذللكسماتبالتاليوفهمنايعتببرلذللك.يومياومجلاشاصحفنابهاتتحفناالتيالمسوداوية

الفلاحينعنيكتبنفسهوالسيد،الوطنية.291ثورةالرنغفلجديداًفتحاالسيداحمدمحمودحولالطاهرجوادعاياللدكتودكتاب

المستقبلبة،السيدرزىتتحددان،المعقولمن؟يهلوالشواذوالفقراءالبذورزرعالعراقيئالقصةروادمنرائدايدرسلكونهالنقدعالمفي

واابلادا!عرافىفيالواقعامدالذيالفكرءلىضوءانلقياندونبعث!تاريخيايشكللاوالكتاب.العرا!فيالحديثةللقصةالحقيقية

السيداحمدلمحمودالادبيةوالقيمة؟.الر؟ىهذهببعضالعربيةالزاويةحجريضعوانماالماضيفيلامجادنارومانمبتطلعااو

اللقيملآهذهكانتواذا،متقدمف!الىعصرهترجمةفيكمنالانانالقصةهولاصدارهاللتاريخي.والمبررالحديثةقصتناظورفي

مناهجنايسودكبيبرانقمسافانالطاهركتابفيمقصووةغيروالتياراتالاجنبيةالادابعروقهافيتسريأخذتالعرا!فيالحديثة

الدراسة.لهذهاًللدكوراختار.الذيالمنهجفيهابماالنقديةالواقععنوبعيهـدةمشوهةفاصبحتالخصوصوجهعلىاللغريبة

قسمفقدالداخلفياما.البحثحولعامةملاحظةهده2-

بالاضافكأفصولستةالىالسي!احمدمحمودحياةالطاهرالدكتور

ومؤدفاقهالسيدمنالشخصياللدكتوررأيضمتاوخاتمةمقدهةالى؟السيداحمدمحمودولدا

.الكضابظهورصاحبتالتيواللعراقيلو!وره!ر!ا!-!يالراذر3791-3.91السيداحمدمحموديعتبر

السيدلدراسةالطاهرحددءاللذيالنقديالمنهجعلىونظرةمحمودبانقوياانطباعاتعليكواقعهعلىمشخصهونظرة.المراقية

فيمنهجهلخصفقد.اخبارهتقصيفياًلمبذولالجهدمدىتعطينانظرالكثيرينيلفتوانالواقعهذافييؤثراناستطاعالسيد"حمد

قدر-كاملاتعريفابالادوبالتعريف..."قائلاالكتابمقدمةموضوعاتهفيخصيةمادةاعطاهالاجتمابرفالظرف.معاصريهمن

الموادوالتصوصهذءبينواصلاموادمنتهيأماشتاتيجمع-الامكانوقتالتحررفينشأتهكانتكما.المعاشيةالناسوحالة،الاجتماعية

والاراءلعكونالنصوصمنيمكنماباكبرمششهدا،بهالرتبطالتيالمثقفيننفوسفي1791لورةاثرمتقدمبوعيلسعندماخاصةالثوري

ولينتمفعالتطورليتضح،الاعتباربنظرالزمنآخذاابينالصورةالسياسةعنابتعدا!لهورغم،العراقيينواقعفي0291ثورةواثر

افيعلى.القريباللفييتاريخهفصولمنفصلعلىبالوقوفالقارىءانيين(لسيدساعتكما0كتابةالواقعادانيةفيشاركهمانهالا
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اصبحبينما.الفترةهذهفيبكتبمطبوعتيئظهرتالانهماوالخامستعليقغيرمنالمهمةوالنصوص.مناسبةمناقث!مةغيرمنالوادتتركلا

مع.وحدهاللقصةالرابعوالفصل،وحدهاللمقالةالثالثالفصلالبحثمنهجعدىتؤخذالتيللاحظةوا8"ص"الفنيهقيمتهايبين

هذاحددوقد.مترجمةلقمصيونقودتعريفاتعلىيحويانهطرجعئلأماالفلسفةففيه،نقدبةمناهجعدةعلىوالاحتواءسعتههو

بشسلهاوحلأهاالقصةدرستفلو.ايضاوالمقألةالقصةففيهالمنهجمنالعصرملامحعناللبحثومنثموصاحبهالادبيالعملبينالوحدة

،مناللقمصيابسيدتطورعلىنقفانلاستطعنانهايتهاالىالزمنياحمدمحمودتحميلفيالنفسيالمنهجمنشيءوفيه.خلالهما

،والتعريفاتوالنقود،للمقالةبالنسبةوكذلك0والمضمونالشكلحيثكانالصرمتشائماالسيدكانماوبقدر.عصرهالسيدمسؤولية

قيالبحثيتطلبهماحسبوالمقالةالقصةبينيشاءماوايضجفيالتفسيرجمرالنقدمنشيءعلىالمنهجيحويكما.متشائما

فتراتمنقرةايةفي،للسيدوا&طوريةالموضوعيةالوحدةاظهاربذللك،محاولاواعدائهواقربائه،اصدقائهمن،اللكاتبلحياةتضبعه

نادونبالسيهوالرهالزمنسيرموضحاالكتابجاءوقد.حياتهعلىيحويانهكما.وافكارهالسيدلحياةخاصةنظروجهةتحديد

جاءماانرغم.المقاللةاوللقصةالفنيالتطوراعمقبشكليوضحرائدلحياةومنوعةمختلف!كأطروالتاريخيةوالاجتماعيةالموضوعية

ولراثهوعصرءالسيسدحياةعلىضوءايلقيانيكفيالطاهربه.القصة

لديهالمقالةتطوريغايربخطتتطوهالسيدلدىوالقصة.وفكرهاهممن(لمؤلفبشخصيةمميزنقديمنهجعنالبحثويعنبر

تسدورنجدهساالقصةفموضوعات.والتكنيكالموضوعحيثمن.بذلكاًستاذفهوغيرهعنياخذلمفالطلهر.الادبيالعملمرمحرات

جوانسبوعرضعصرهفيالناسثقلياتمنجوانب"وتطبرح.لهاواعيةغربلةيعني،النقديةالادبيةالمناهجمنالشتاتوتجميعه

للمجتمعاصلرحاحسبهفيماقصةنشرو"7؟ص"المثقفهموممنالمنهجكانماوبقدر.النقديمنهجهيحددالمدروسالاتلرانيعنيكما

اككارءمنصورالناعشف"وانها48ص"وعيوبهلنقائضهونقداالدراساتكلعلىتعميمهفياللطاهراخطأوحدهبالسيدخاصا

اوالحديث"بالمذكراتاشبه"اثهاخاللدجلالوعن126ص"وسلوكهمنكتابانهيىءاناستطعناانن!الوتمنى"ؤسدللراسته،لمشابهة

136ص"الارضيالادبمننموذج"انهاقالالطلالعوعنا.اًص8ص"محثاديبكلعنالنوعهذا

1؟اوفيص(،واقعةعراقيةقصةانها"قالاللفايزبدايقصةوعنوالتيالطاهرللد،تورتهيأتالتيالكميرةالمصادرانشكلا

فنياالقصةتطورانكما.الواقعلدوابراستجابالخطوطهذهكلوالاراءالاسانيدمنوافرازخمااعطتهمصلأرمثةمناكتمربلغت

البحثفصولفيمنهاكثر.الخاتمةفصلفيومتدرجاواضحانجدهالدراسةهذهلمثلالمعقولالحدفاقتحتىالكتابهوامشىفيسجلها

ص.91"والوهموالاستطرادالحكاية"منللديهالفنيةتدرجتفقدقائمةلنايسجلوالكتابهامثى..4مناكثروحداالهوامثرفبلغت

في.زولااميلبطبيعةاتلرةالفصة"الىخالدجلالثصةفياحمدمحمودلعمرواللاحقةالمعاصرةا!مالركلفيمهمةبيلوغرافية

والسردالهتماسكاللبناء"الى191ص"وسكران،انقلابقصصالبحثروحيةعلىالمصادرهذهسيطبرتاخرىجهةومن.السيد

كمهومتثهـعبامتفرقاجاءالقصةفيالتلوروهذا.ا!اص"الرصين،انيجبذلكوازاء،الهـمسيدلتراثايجابيةن!رةمسبقاوحددت

عنصدءالمقالةتختلفالذيالوقتفيالمقالهتطورمعمزجافهالتأثيرمدىتعطينا*ولالفصلعلىفاحصةونظرة.بتحفظنقف

الاجتماعيةالاوضاعحولتدورفموضوعاتها.ايضاوتكتيكياموضوعيافتقرأالمصادرهذءواقوالباراءتقيدعندماالمؤلفاسملوبعلى

منالادلةلكانتجمعتلو"عنهافقالكبيرةاهميةيعطيهاواللطاهرالجماهيرفيوخطب)1(الثورةالىينظمان"21-22صفيمثلا

منوموضوعها187ص"ايحديثالعراقفيالاجتماعيالفكرعلىيلقيكانوان(3)يخطباذيعجبوكان)2(خانهالحيدرجامعوفي

وكديقتربالاصلاحالىويدكلواللتأخرمظاهرفيقدما&وميةالموضوعات"فالفالىخطبةفيدعاوقد0)4((ارتجالاوليس)مكتوبةخطبه

ثماللخاطربوحدة"تتصفوانها187ص"السياسةمناحيانا"..)7(باللياسهذايعللوقد)ولالخطابةيواصللم(.)5والظزر

الىالمحافة"منهاالفنالىاقرب"فنيتهاحيثومن188ص"القصرلوصاغوالطاهرألكا*بانطلاقةتحدداللعلميةالمتناهيةالامافةوهذه

متجنبامحكمةوحدهداخلمترابطةافكارهيقدم"وانه187صمنالاسلموببكثيراجودلجاءتمعينةصياغةالاسعطرهذهفيجلاما

المقالةجانبالىحوىوقد.187ص"اللغوعنمبتعد(الاستطراد.بهكتبتالذي

التجديدالغالبفيتيحملالتيالكتببامهاتوالتعريفالنقدالىالقصيرةالسيدحياةوتقسيمبالزمنالكاتبالتزامجاءكما

رسسموفنالتصويرفي"مقدرةمظهرامتطورةولغنها،والتطورنظرةشاملةتكوينفيالكاتبانطلاقةالاخرىهيحددت،خمسفترات

المقالةفيوضحتالسيدنفسيةانويلاحظ191ص".الشخصياتحدودفبمللسيدالمطبوعالاتلرعالجفقد.وعصرهالسيدحول

الجهلوهياكلالمكسورالقلم"فيكانفقدالقصةفيمنهااكثرجلال"روايةمثلا.فيهاالفالتيالسنةفيلافيهاالتيطبعالسنة

متفائلاحياتهاواخرفيكانبينما،متشائماالمتقابلةواللمسهامماالواقعةفيالقنرةمؤلفةهيبينما2891ش!باظفيطبعت"خاللد

شريدوطنيؤبموحيدغريبانا"فيقولاجتماعياومصلحاوواعيامنفصلينفىالطاهرادرجهاوقد(801ص)3؟91-ا!ا9بين

اداًء2"الازر!اللدفتر"يحويبينما52ص"جلدقيابئاءبينفريد.2191-3091من.والتكوينالنشأة،الاولالفصلفي.امتاب

انصافاللمطلومين"عليهالىالتورةوالدعوةونظامهالمجتمعنقدفيكثيرةفنيكبحثوادرجها.حيلالهودقائقالمؤلفشخصيةتمثلباعتبارها

حقيقته!افيلكئهاشكليةقصةالازهـقالدفتبرانمع163ص.2891-2691الرابعالفصلفي،عليهامعلقا،واجتماعي

.162ص"وافكارخواطرمجموعةشثتوان،وحديث""مقاللةم!دداواقعاالروايةتعالجبينماالقنرةهذهفيطبعتباعتبارها

اجتمامحيةؤأ.لها،شبابها،فيفرديةالسيدنغسيةكانتواذاوعىوفي.291ثورةفيسياسيبوعىتميزتالتيتأليفهابسنوات

الفلاحين.مناقترب،الديوانيةفيكانعندما،غربتهافترةفيمنخلالهالسفترةهناكوبقي2391الديوانيةالىانتقلعن!مافكري

مناكثرايضاالمقالةمنوضدحاًلسياسيتطورهفيالسيدانكماانايكما،متبادلةرسائلفيفصلاللروايةفاضا!الفلاحمعاناة

السياسةعنبعيدامتشائماالاولىحيلأكهفيكانؤقدالقصةمستقبليةالنصوصبعض.ماتحددفأنمعينبزمنيحددلانص

م7ص"السياساتفيندخللكيلاالاستعمارفياملامبابلنسد"لمحنيةكقيمةطباعتهاسنةاًحديعتبرولم.والمشقبلالحاضرفينمتد

اصبحثم57مى،(بعدحقيقتهانعرفلمفنحن..البلشفيةلندعو".وخطواتهوسنوا"تهبيوميلالهمؤللفهاحياةخهكلمنالا،لهاوادبية

متا.سراالنزعةماديشخصعنويكتبالوطنياللحزبفيعضوابعدئذالتحديد.هذامثللهيتيحلاالطاهراتبعهالذيالدقيقالعلميوالمنهج

132ص"هوىجماج"قصةفيموسىوسلامةالشميلشبليبنزمحةفيالمؤلفوقعماوبمثل.دائماواحتمالينسبىفيهالزمنبلان

اواخرفيالقصةمعلدنيالمقالةوتمتزج"الفايزبداي"قصةوفيخلكلتحديدهمنالادبيللنوعتحديدءفياخرىمرةوقعالرمنقضية

كسيالواقعيةالماديةالنزعة"فيالالتزامالىدعاعندهاحياتهالتانياللفصلفيوالمقمالةاللقصةبيمنمزجفقد8الزمنيةللفترة
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اقب!بنالعرالادباءتحلاأ9310ص"الالب

ىنتبغدادفيالاخيوالادباءمؤتمرارر!الادوقبل-الورمنذبذلكتكمل،المقالةعنابقصةلعزلالميرركعظيالنقاطهذهكل

للهماتحادانبثاقاجلمنالعراقيينالادباءببئتدوريعنكالمباخناتلاوعزهـا.اًليداحمدمحمودوتراثوعمر.للحياةالصورة

السابعثورةوفرنهاالتبم!حةالمفالسياسيةارظروفمنمسفيدينلاالحياتي.القمصيالسيدتطورعلىالوقوفيعنيبلمنهاالزمنالغاء

.!..!وتعنيمعلهافيالمقدمةفيسعيدجميلالدكتورملاحظةجاءتوقد

اللىلحدللوطيهـتشلبماالممعدنتنطممايسعص!دلاعلىلعديدمتفق!ناللجميعكاعمعراًحصدمحموديدرسلماثولفوانباللضبطامحنيهماامح!قدكما

الجديد.الاتحادبهوةنفيتخطيهاومعاولةالسالقينالتنكيمعناحمدمح!د))هوفالكتاب،وجهكلمندرسهواذما.قصاصا

-.."السيداصمد،حمودانلنايحددابكئابوعنوان9ص"...السصيد
الانجاهاتكامةالالحادهذايضمانايضاالمقررمنكان!د

التيكأالمتخلفالرجعيةالنماذجوعزلاللبلدفيايتقدميةالسياشبةسعي!جميلتور7الدقمع!هوما.الحديئةالعراقيةللقصةرأئد

السابقة،السيايةالالتثنائيةا!ظروفمندائماارروردةكانتفنيةمععرضيبشكلوالتعريفوالنقسدالمقالةفنادخالهو

9فقيوناالادباءغاببينماوويدةمؤتمراتفبماللعراقمثلتواقيسببتسعيدجميلالدكتورقالهاالتبم"وجهكلو".اد!ة

حدودضمنممتزجةجاءتبحيثوالقصسةالمقاللةفيالفكريالضعف
السياسية.المراعاتستارراء

جاءتوانماالسيدحياةفيفكريةاوطبيعيةفواصللازمنية

الادباءهؤ!رقبلالنورالاتحاديرىانجاهدينالادباءع!لوقد.!البروررىعماديةسنوات!لىاللبحثتوزمعمن
فيالسياسيةالاطرافبينالجانبيةالمباحثاتولكن.بغدادفيالاخير

للمؤتمراللعراقيالوفدجاءولذرن،الوقت!ضاخرتهقدالا!حادعنيكتبفهوازدواجياكانالهعيرانملاحظةويمكئ

الغرل!المصننلطلشكلهحيميةمناصبالوقتلفسميويشمغلوالمظلومينوالفقراءاللفلاحين

......النوابمجلسفيالمسؤولليةمنكبيرةدرجةعلى

اسمانفسهمعلىاطلقواالادباءمنعددتجمعمباشرةالمؤتمروبعد

لاجتماعستحضروالتيالعرافيينالادباءاتحادررسيسالمبادرةالهيئة-3-

اننأسيسيةا!فبشهممن،لينتخبوااللعراقيونالادباءيحضوءموسع:الم!يداحمدمعحمودبعرالحديثةالعراقمبلاالقصة

بشلمنواجطزقهلللالحارالداخليالنظامتعضيرستتولىاقيمهمةا!أموضمناالطاهرجوادعليالدكتوربحثسإناذا

الاداريةالهيئةصلاحيةالتأسيسيةالهيئةهذهوتمارس،اهـلمطاتمضموفيسشعفيالطريقمهدفقداللحانيادبنادراسةفيجديدة

او!ةاتخابخلاووتتولسانعلىاشهرالستةتزيهـعلىلالمدةواثلاحظة.اًررإتفيشبابئالدىالحديثةاللقصةوكلتيك

.للانحادالاداريةوعبدفرمانطعمةوغائبالتكريفؤاد-الخمسيناتجيلانالاولى

،مهديسامي:الرملاءهمالمبادرةالهيئةضمتهمالذينوالادباءثألرابالسيدتألرواللطفيوعبدالمجيدالصقرعيسىومهدينوويالملك

،فارسالديننور،اللعزاويفاضل،سعيدحميد،سمعانالفريدوالناحية،اليهاقربالاجتماعيةموضوعلالهمكانتوقدكبيرا

حميد،الربيعيمجيدالرحمنعبد،الشوكعلي،عمارةعباسلميعةسياسيفكرالىالاهتماماتهذهترجموا3كونهمعنهبهاتميزواالتي

،الطعانهاشم،شلشجميلمحمد،جعفرالشيخحسب،المطبعيالحيدموضوعهاجانبالىالقصةفعوتمنهاكثربالشعبوالتصقوا

ءحمد،الاميرعبدخضببر،لمصطفىعليخالد،المانعنجيب،مظفر!بماوالالتزاموعبدالملكيالتيعنعيالوتيارفظهبر-المتقدمكتيكسا

عزيز،مباركمحمد،كريمالملامحمد،الكبيسيطراد،الجزائرءجاالجوالىالقصة.ن!حولتكماولطفبم!فرمانالصقرلحندالسياسي

معله.الاميرعبد،جاسمالمسيدفيطريقةلهمواصبحتالشاعريةواللغةوالتداع!اوالدراسة

الاديبهويةفيهاحددتاجتماعاتع!الهشةهذهاجتمعتوفمنللقصةعالماخلقوابأنوذلكالسيدطرصةعنتختلفالقول

هـ4انايمبدعاالاديبيكونانوهيالاجتماعلعضورسيدعىاللذيبينهما.المسافةبذلكوقصرواوشخصلمانهمموضوعاتهمبينالفكريالمزج

الفكرياتجاههيكونوان،والتراثواًلمسرحيةوالقصةالشعرفينتاجااحمدمحهودعنخطوتينبعيدايكونفيكادال!متينثتجيلاما

الا-ماءتحديدحولخلافاتعدهحدئتالاولىالمداولاتوبعد،تفدمياالسميدعنالخىناتجيلابتعادمنجاءتالاولىالحطوة:السيد

الذيالادبيالبيانبكتابةالزملاءمنسبعةكلفوقد،بالضبطفيالخمسيناتعنالستيناتجيلابتعادمنجاءتالثانيةوالخكلة

عزيز،الجزائريمحمد،مهديسامي:وهمالادباءءلىالهيئةس!تذيعهوجدناكمايسيطرالذاتيالموضوعفوجدنا.والتكتيكالمحتوى

.الطعانوهاشم،سمعانالفبريد،جعفرالنثسيخحسب،جاسمالسيدفيالممياسة،والفشلالنقصليسدقصصايعطيالسياسيةالخيبةعجيل

للا-لصالالربيعيمجيدالرحمنوعبدمباركمحمدمنكلكلفكمااكييشولمسريعاتعاملاواللفكرالواقعمعتعاملالجيلوهذا

.للاتحادعنهممنعوبينارسالاجلمنومفاوضتهماحرادبالادباءوالكتبالصحافةخلالمنالابولحيمنقلأمفكرعلىمنهماحد

الىاذاعتهمهمةوتركتالنهانيةصيغتهواقرتالنداءكتبوقدالغمسيناتمنالاولىاللقنرةخلالوبرقابةبخوفتدرسالتيالحزبيسة

اللفكريةالتطلعاتلكلجاهعاالبياقهذاجاءوقد،التأسيسيةاًلهيئه.الانوالىبع!ااخرىلفترة!استمراراالستيناتباًيةوالى

والقومي،الانسمهليببعديهاالمرا!يونالادباءيحملهاالتيوالسياسيةهتاويمثلوجوديافهملالعربةتفهمالمعتيناتقصصفيوكلاص

العراقيالثورةقيادةمجلساصدرفقداحرادالادباءيخصفيمااما.الحيدريويوسفكريدىوموسىالربيعىمجيدعبدالرحمنالا.لجاء

للادباءاتحادتاسيسومنهالحرادالثقافيبالوضعتتعلققراراتعدةالعثاديوغازيخضيرمحمدمثلاجتماعياموقفاالاخرونيقفبينما

اح!رادالادباءباشروقد،العراقيينالادباءلالحادتابعايكونالاكرادبينالبعضويتراوععارلىمحمدوكاملخضروموفقالحسينيوسهيلة

سيعتبراجازتهتتموديثمألانحادهمالتاسيسيةالهيئةباختيارفعلاالىحادااللبعضيكونبينما.الغريبةواًلتاثيراتالفكريالسلب

العراقيين.الادباءلالحادرسميامنتمياعبدوخضيرالراويحبيبوخالديحيىكحسباللهالمباشرةحد

العناصر،بعضقبلمنتشكيكحملةاليهوجهتقدالاتحادان.وغيرهمخصياكوعائدالآمير

واللقاءاتاليوميةالاحاديثفيوانماالنشرمستوىعلىلليسولكنالسيدبينماوواقمهالفنانبينالانفعاليجسدالجيلهذا

وطعتالمس!ائلهذ.كلتحطتقدالمبادرةالهيئةولكن،الشخصية.والالتحامالاتماءيجسدانالخمسيناتوجيل

ملموسة.حقيقةالاتحادجعلالىالتوصلفيبعيدةاشواطابحقيعتبرالذياللطاهركتاباني(وحاهاسريعةملاحعاتهذء

ئمةفية*فممتلمممافةهمثةبنيلتا!لش!ئةجتإعمنللهبئةحؤلممابرنف!االهيئةالمنصبرلالمسن.وفكرهونهجهاسلوبهفيرائدا

.....س-البصرة
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السائدبالفكرمتعلقالجوهرذلكبماناللقولمستوىالىالمناقشةندفعخارجهنالاسماءببعضجيءوفد،والمستقلةالسياسيةالانجاهات

رأسهاومحلى-الثقاميةأجهزتنافياللسائداًلفكر.كلهمجنمعنافي4مارتالذيالتفشحعلىواضحدليلوهذاالمبادهـةا!هيئةاسماء

وهو،السلبينعريفهفينقديغيرمكروالآدابللفنونالاعلىالمجلساًلاجت!اعخلالاللطسشسيةالهيئةاسماءوستعلن،المبادرةالهيئة

يرتبط-سلفيفكر،والثورةوالتنويرالتجديدلروحمعادمتخلففكرمرحلةالىتوصلقدالعراقيينالادباءانحاديكونوعندهاالجديد

اصنامالسىاللقديمتحولفيمبان!راسبباكانمابكل-اللقديممن.السابقةوالتشكيكالراوحةمرأحلكلوزخطىالبزوغ

الواكعوتحليلوالكشفوالاجتهاد"التفكير"تحريموفي،تعبد

.تطويرهفيوالرغبةالربيعيمج!بدالرحمنعبدررخراد

اصبحوا،الشبانوالمفكرينالكتاباصدقائنامنعدداانورغم

وفضلوا،المتخلفالسلفياللفكرهذاضدالصراعمنجلأوىالايرون

فيالرغبةشكلاحياناتتخذالتيالداخليةلصراعاتهمالشكليفرغاًلتهر...بهسه

اوالادانةتثبت"ملفات"،فئةاوجماعةبكلخاصة"ملفات"تكوين

لهما،طابلماكراليمعمىاعىلعطمةلواقعهمامالامضلبتاالعظمهسه،فئولاتبرلصرهنعلىخنسبةساوركماالادابمراسلمن

هووتصفيتهونقدهالفرهذاصدالصراعانلرىنزالمامأنناذللك!التوار!ومئطق،التنعرجائرة

شادفوااوكهولااوكانواشبانا،المتجددينلكتاتاالاولىالمهمة

.والروحدللعقللاالعمرشيخوخةالتقديربةالدولةجوائزقيمةمج!مهي،جنيهالافعشرة

مجلسنافبمالتخلفالمكرسيادةعراللحيكانالنموذجوربم!اتنبمعترعلىعكاشةلروتالدكتوروزصاوالفنونللادابوالتشجيعية

للسيدالتشجيعيةالشعرجائزةمن!حهووالفنونللودابالاعلىمنيقرببعدما،اًولضالشهرفيمصرمنمحربياوعالماومفكرااديبا

شعسرشبيهالس!ليدهذاشعروباختصار.الوكيلمصطفىالعوضيفجطالمخضةاللجانجانبمناللفانزيناختياهـهؤلاءعلىكاملعام

الشعر-دىيزالمافهو،العربيالانحطلظ!صورفيالولاةمداحي.اتحدةالعر-ةا!مهوريةفيالمتخصصةالعلياوالمجالساللهيذات

ولااللفخرفييكتبلاانهعجباوليس...ونسيباوهجاءومديعارثاء،!ح!نالمصمارياووساللفنونفيالدوللةبجائزةفاز

فيحقيقيينثسعراءكتبهاالشعرفي"ابواب"فتلك،ارولملةفيوادبم!!يالمشهورة"الجديدةالقرنة"!ريةوتصميممشروعصاحب

ناظمحياةافرر3وما،مجيدةلامورعظيمةعواطفهزهمحينالغالبفيالتالديريةبالجائرةوفاز،مصرصعيدفيالاقصرمدينةغربيالملوك

.المجيدةوالامورالعظيمةاللعواطفمناللقدأمىالباشواتاحدمديحفي"وطيندماء"و"هاتنمامقنديل"صاحبحقييحيىالآداب

الىيدل!والصبورعبدصلاحالكبيرالمجددشاعرناموقفانورغماللقصيرةاللعربيةالقصةفيدينالم!الروادواحد"اللهعلىخليها"و

العوضياعطاءفبمالشعرلجنةفيبصوتهشاركدقد-حقااتشلم؟ل.الادبيوالمقال

اللجانبالىانظارنانوجهاننفضلانناالا-اررولة!أئزةالو!ل،حليمتحية(اتعوير)بهافازفقدالتشجيعيةالجوائراما

منواحداليسا!مبورعبدفصلاح-المتاريسمنالآخربطالحقيق(الرحلاتادب)،خيرتهح!دعثماىدكتور(الننمعبيةالفنوق)

علىالمم!رحيةواعمالهاشعار.في،باللطكيدالآخراللجالبذللكأصحابمحمود،مصطفىدكتور(الروائيةالقصة)،محمودعبدا،نصفاحمد

الشعرللجنةالعامالتكوينالىانظارنانوجهاننفضل،أقألسيل(النفىوعلمالابخماعيةالعلوم)،الويهلمصطفىالعوضي(الشمعر)

...ء...،زيدابومصطفىاحمد(ألاجتماع)،خيريمحمدسيددكتور

رعم،معببنمكرمخنل!كم!لاتضممنتلسياد.ئمثيلفيغئةبكبملمطالعر!لالموكيضدالاقتصاديةالعلوم)،الصيادمحمودمرمددكتو!(الجغر؟فيا)

ومحمودراميواحمدالاظةعزو:السادةمنالشمعرللحنةتتكوندكنور(الاجرام1وعلمالجناثالقانون)،جامءأحمددكتور(واللقانون

..لجيبمحمود

شوقيوالدكتور،جودتوصالح،حسناللغنيعبدومحمدغنيم،**

المعطيعبدواحمد،نشأتوكمال،ا!صيورعبدوصلاح،ضيفاكشهـتثيرماهيالتقديريةاللجوائزكانتالماضيةالسنواتفي

وبالطبيع.اسماعيلحسنومحمود،العالمامينومحمود،حجازيانعلى.نصروالآدابللفنونالاعلىالمجلسللجانكانتحينمل،المشاكل

والثبوريلبالوالمنذروهوغيرءرئيسفمن)الرئيسهوأباظة!زيزفيوكبارهمالسنميكبارهم:امحضائهالكبارا!جوالرهذهتمنح

رسمهماخارجالثم!عر"قرض"علىالحالاسننمراذاالاءور3وعظاوانما،!حمبوعصريتقدميهوماكلمعادأةفيلاوالايغالالتحجر

فيقصيةالوكيلللعوضيفانوبالمناسبة،احمدبنالخليلوحدده.الهواءيتنفسحيهوماكلمعاداة

حفورءقجودتصالحاعتذلى،قد.("باشا"ابئظةعزيزمديحالىاو!ؤرمدلزمان،اللكبارخىيرحملاالذينالزماررطقوطبقا

شوقيالدكتوروحل،ماشبمءمن"عاضبا))كانلانهاللتصويتجلسةانفيبدو،ا!برهصدمنسنةفياشقا!4في!ظنةولادأئماالامام

غنيممحمودانالههنىوا.الحلالىغنيمياللدكتورالمرحوممحلضيفبحلتكفلقدالاحياءلامحمارالرمنوا-تهلاكالعمرفيالتقدممجرد

علمىالمقر!ة"الئصوص"كتبف!الاالشعربرهولاحدسرفهلامنالتعبيرهذأفيماركل،التقديريةاللجوائزمسمتوىمحلىالمشكلة

وتسميعهامنظوماتهحفظفيقاسيئا)وللكموالابتدائيةألاعداديةالمدارسمتلونافراد!ب،5قسو!أانعتقدكأوان.عاط!ةولاقسوة

هـسذهاثاروفد(اعراببونواحيانا..احياناواعرابهاونترحهاجديرةقيمةكلمنمحروماالغاللبفيكانوما،الماضيمنتحجرما

الىيلمتفتلمطبعااحداولكناذكرهلاناقدصديقسنواتمنذالنقطةتقاسولايهوناللقسوةهذهاننعتقد،نفسهالماضيهذافيبالاجلال

،حجازيالمعصممبداحمدصرخاتالىاحديلتفتمثلماماما..قولهعلىالثقالبكلاكلهاتنيخجننفسهاالمتحجرةالحفرياتتلكبقسوة

منبقرارتنسكلفاللجنة.اللجائرةعلىالتصويتقبل،اللجنةعضوإ.شفقةودونخنقا..روحهتزهقانتريد،جديدوكلحيكلانفاس

النوعنفسمناقكارتحكمهوالمجلس،والآدابللفنونالاعلىالمجلسواصبح،التقديريةالجوائزمشاكلبحلاذنالزمانمنطق-كلفل

باسمتسميتهعلىيصروناللذي-راميواحمداباظةعزيزيعضنقهاللذيالاجماعهذاقبولكانوان،يستحقهاانهعلىاللغالبيةتجمعمنرت(الا

فبمف!أنناعاماستينمنذاحدهمعليهاطلقهاللذكبماالشبابشلعرالحلىهذاولكن.الغالبيةتلكمنمتحجرجزءجانبمنمضضعلى

:اخرىفكلةالمجلسفيوتننحكم،يزوللادائمالشبابحيثاللفردوسمتعد-قالمشكلةجوهرلان،حلقدالمشكلةجوهرانيعنيلاايتلقائي

اباظةمحزيزينفردان-اللصارخةللمشاكلتجنبا-المستحبمنل!يسانلريدولا،والآدابللفنونالاءلىالمجصلجانفيالسائدبالفكر
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تفدمفلماذااذن..ديوانهعلىالشعروقراءاكاسافبالمدىقطعا،اللجانبعضو؟ة-اللعشرينماتشبابمنوغيرهما-راميواحمد

"هراء"اصحابانيظنلعلهام،قبولهاعنيعتذرلاولماذا،للجائرةلغةشموخعنوالمعبر"اللعربديوان"هوإللذيالشعرللجنةخصوصا

افسدواقدحجازيالمعطيعبدواحمدالصبورعبدصللاحمثلالتجديدفيعلميهحافظااذايكف!واللذيالسابقيئألاوئينولسانالضاد

اللحقيقية؟اشعراقيمةيعرفونلافجعلوهماللقراءاذواقنقاوتهاللعربيةيحق!لرجالعتاهيةابوعئدهاتركهالتياللصورة

اللىوتصل،مجتمعنافيالسائداللفكرمننبدأالمشكلةانالحقصشاناسااللجنةفبم"نضع"انيجبولكن،الخ..واصالتها

مشكلةتبدأهذاوعند،والآدابللفنونالاعلىالمجلسيفيالسائداللفكريكونواانشريطة-المتطرفينمنواناسا،التجديد"هراء"اصحاب

المستنيرونوقانج!.المجيهذالجانلكيل!حكمارزيا!ق،الهادئةالمناقشاتفيللدخولاستعدادهموحسعنتعفلهماثبتوا"قد

الواقعيةفيالتغزلمنبدلا،المنشاكلزلمكفياللخوضالىمدعوونفظةالمطمنطقهوببساطةوهذا:اللجوائزحولوانما،الشعرحوللا

الفنجمالياتدرسضرورةعنالصيحاتاطلاقمنوبدلا،الاشنراكيةاللغالبفيداًئمايميلالميزانلان(الحقيقةفيالشكلي)التوازنعلى

والمحتوياتوالجماللياتالواقعيةجدارةرغم،الفكريةتهمحتورلمقبلابماعفيحدثكماالاصواتتسحاوتفاذا،وشبانهاالعشرينياتنحو

اترتيبهوفالمهمالاهمولكن،والمناقشةباللددسجميهعاالفكريةاللجائزةيمنحاحدهط،الجانبينمنلكلاصواتخمسمة)اللجنة

.!اعتقادنافي..الصيمالمتقدمينا!دجدارةلعدمنهائيايحجبهاوالاخرالوكيلللعوضي

صف4.فييقفاورىالجانبيرجحالرئيسصوتفان(بالجائزة

مسرحالىزيابملىيمةالراللخبثدويقول)التشجيصلآالتذمعرجائزةالوكيلالعوضينالوبذللك

!!ص-فولعننهائيايكفانعلىتش!مهيابمنتكونقدالجائزةهذهان

مسرحإ.بغيرمدينةاو،كتابفيهليسبيتااتصوراناللصعبمن.(الشعر

يقصدكان،عاماوثمانينمائةمنذالكلماتهذهجوتةقالحينمأالآنت!قررالوكيلاللعوضيسنظوماتبعضكانتاذااعرفلاوانا

.الاننعرفهعماالاختلافكلمختلفايكونيكادشيئا"مسرح"بكلمةعبدومحمدغنيممحمودمنظوماتجنبالىجنباالاعداديةطلمبةعلى

تمتلكالتيتلكهيوعصريةتقدماالمدناك!ركانتالحمىذلكفيومحمد(ولذايادرلاالندويابشاعرالكتبتلكفيويسمونه)المطلب

تجلس،واسعةاستقبالغرفةالىلليلةكلفيهنصتهتت!لمسرحاشراءمنالمدهشةالمجموسةتلكآخرالىالوفاابوومحمدالاسمر

مشاكلفييتحدئونالناشئةالوسطىالطبقةابناءمن!موعاتفيهاوال-!ليمافر!ةووزارةسابقاالعموميةالمعارفوزارة"نصوص"

.إبحزنواحيمانا...ورصانةبهدوءطبقهمقارئاالاحصائياللباحتيجداناللصعبمنأنهاعرفوللكنني،الآن

.إنوعايمنمسرحايم!القاهرةفيفي"البنذللكوفياثكريقرأوناللذين-وهـنننوفيهالشعرقراءهنعشرينكلبينواحدا

فطءوأبم،كلماتهجوتةقالانبعذكاملقرننصفومراث،عر!ءهـنالبحثمنوبدا!عاللحرةارادتهمبكاملويتذوقونه

طبعساالمثلةبدأت.اخرمسرحالاسكندهـيةوفي،مسرحاللقاهرةمحصامنخوفمنبدافعو)ءمسالصحيحةالفنيةوالمتعةواللجمال

ظ!رولكن.الهواةمنوممثلينوهزلليةرديئةجماتترعلىبالاعتماد"يحفظنا"رانا!زي"شماالاستذ"عصامثل"العبربي"مدرس

القاهرةفيصمنوعيعقوبهناككان.واصيلحادمسرحسنواتلعد..
ازعم.،"العموميهالمعارفوزارةكنظام"الماضيفيغنيممعموداشعار

يمثلانها.وويخرجانهاالمسوحياتيكتبانالاسكندريةفينديماللهوعبدذهـ-نمثلعلىيعثرلن،الاحصائيا!باحثذلكمثلاناعرفانتكط،

ألاخراجعلرمعنولاالدراماعلمعنشينايعرفانجموناللمولانهما.الوكيلأللعوضيشعربقراًءةمتلبسا..الارادةالحرالليتيمالقارىء

اننديماستطاع.وحم!االفنيةغريزتهماعلىاتمدافقد،المسرحم!ررما"النسخمنديوانهباعكمالوكيلالعوضييعرفالا؟ماذااذن

يؤللفاىبالطبعا!تعبيريالمذهبعنشيئايعرفاندون،مثلاتشتريهعماالن!بغض،ثترونهفيمااحرارلقراءالمسوقفي"حرا

تعر!وانما،الماءبعيرف،تها"الوطن"ال!مهامسرحيةلمكتباتاللقر،يةالمجالستشتريهومامدارسهالمكتباتالتربيةوزارة

واخيرا،والخواجةوالجنديوإلاقنديالفلاح:الاجنماعيةبصفاتهافيزيارةمسؤولضطككاناذالااأحديدخلهالا!الهالجديدةمبانيها

مسرصيةلكانتالخببرةوقلةالمعرفةوضالةاللغةفقرولولا.الوطنيعرفؤهو،"ائسر"ذلكيعرفالوكيلالعوضيكانواذا؟هللقرية

التعليمي،الاداءعنتشيئايعرفنديميكنلموطبعا.مقياسبئيممتازة

سرحا"اًنقلملاللذيهردرالالمانيومحييماثلوعيايملككمانولكنه

هـنبغناءالمسرحيعرضهيقطعنديمكانولهذا،"تربويةمؤسسة

عنؤيهيتحدثون،المسرحيالموقفمنكلماتهمستمدة،المجموعة

ويطلبونمشاكلهمللجمهورويوضحون،؟لمسرحيةتناقشهاالتيالمنسكلة

.والرأيالتفكيرالمتفرجينمن80

"امحلىالرللخر!عىدتممم!طيع،قوئته،به!ماانمعبرلمممروهذصب!لمومنعدالودم!مد*!و!ا

،ورادررالمسرحياتنموعوارداد،الممادحلعددلىابعدولمكي

تكفي.وحدا"الففةالغريرة"تعدلم،اللسينماوجاءت،الترجمات

طبقتهاكانتولما،وقواروكعلمبالمسرحجاهلةالقاهرةكانتولما.تعرفه

العقلفيلم!صرخضافرجةغةائطبقةبكاوليفكائ!لمتعة!ذقدبحلىلستفع"القاقعدةالمظومةلشاعثر

بعضارسالمناكئرف!نفسهاتتعبلمالقاهرةفان،الروخسقيمةا!تثة*رضفي

علبهملمحيلممثلسفيقمموثنفبمطلتخيطلمعوانيسرعولمن)بضللصنعةلبتلفوماعمانيهادرويشهحمود

فيالقاهرةحواةبهاعرفاقي"السرقةمناحسن"بطريقةضلونإ...عميلأداب!أرمنتنمورات

وتؤلفتقتبسالقاهرةكانت"السوق"مسارحفي.الخاليالزمن

تقلبدماغها(ك!"انلاتتسلىانبهدفالمسرحعلىوتتفرجوتمثلوتخرج
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الولاياتفيالبيادواردهناككاناداموفاسمنسمعبدأناوحيتمااللذيفالجمهور:اكثرالجمهورتحددحينماقوانينهالسوقفرضفقد

تنيسيعندتوقفالامريكيالمسرحانعلىنصركنااننارعم،المنحدةولاالمعرفةعصنيبحثولا،النهارهموملنسيانالتسليةعنيبحث

يخلقالامريكيالمسرحكانلالبيمسرحيةترجمناوحينمل.ويليامزمببرهـللضحكعنيبحتنممنونساؤهماللبكواتمنمعظمه،لحكمةا

ناوقبل،"برودوايخارج،خارج"حركةهيتماماجديدةحركةفهؤلاء)فهلويبلدابناوشمطاءتركيةعانىاو،اللفهمغليظفلاح

وتسميالنضجمرحلةتبلغأخرىحركةكانتاللحركةهذهعننسمعاللهانئةالامسياتلافسادضرورةولا(ويساريمينعنالبكواتغرماء

اوروبا،اما.الخ..الحقيقةمسرجواخرىاللحدثمسرحنفسها.الصعبةبالمناقشات

وبيكيت،ايونسكودهاليزفيواحدةبقدمنحجلنزاللاكنامحينماخاضعاشيئاالاخرىالعاللممسارحعلىيجبريمامعرفةوظلت

جانييهارمانفرنسافيفيضرجالسياسبمالمسرحتطوبىاودوباكانتعنلبحث2اهيالمشاغلهذء.كانتسواء،المثقفينلمشاغلاوللصدفة

العامينفياللطلبةاضراباتمعويظهر،فايسبيتراوروباوفيمعادلعنالبحثاو..اًلانظارتبهرتقليعةعناللبحثاو،الرزق

وحينمسا.الشارعمسرحنفسهيسميكليةجديدمسرحسيينالماةاحسديعثرانيتصادفكان.الخاصةوالروحيةالعقليةلهمومهم

انهارغم-المسرحعلىنعرضهاللمفايسلبيرمسرحيةنحنلرجمناوصد،يفتب!سهاثم،فيرجمها،"يستظرفهاة)هسرحيةعلىالمثقفين

بحثاالوراءالىادهـاجناروناوانما-الثقافةوزيرمنبنوجيهترجمتوان!بس،فيقلدهااصالةاىريكونوقد...ي!رجمهااندونيقتبسها

.القرنمنالعصابقالنصفالىينتميالذيالسياسيالمسرحعنقشدرعلىمولفونهناككانطبعا(إلاتسلمءهذهكليفعلمثلامنصور

نمنرمنا""وانمالفهـمهبالساءتنانكتفلم"القديم"بريختوحننى،مصطلىبهجتمصطفىحتىالحكيمتوفيقمن،الكأالاصمنعظيم

ا!رمخفيفةنكاتا"الملحميالمسرح"اسممنواسنولدناكالعادةعليها!ريلل!مرح"بركة"الىيتحونونكانواعامضةبطبىبقةولكنهم

رالوا!بريختوحتى،واللحمةالملحمةبينلفظياتشابهاتستوللدبرم!ورقنلهمنهبعضاويؤ!ونهماقدمقذا،بهميبركبانيكفكط

صفحةعنالمسؤوليناحدفكتباللامهـعقولموضةمنينحلمالاشتراكيقبل،الارضعلىالمرميةاللقمةتقبلبطريقةوافنديتهاالقاهرةبكوات

(الاهرامفيالملاخكمالهو)اللصباحيةصحفاحدىفيشهيرةفنيةإ.اللجداربجانباخرىمرةرميها

؟إ.كذللكأليسإ..مربكةخلطة..اللامعقولكتابمنهذابريختان"الكريفة"المسرحياتعلىالمفاجىءال!ورلعملياتونتيجة

طليعيكمصحالاصليةحالتهعلىيستمرلمالجيبمسرحولكنارمالميالمسرحفيالمستمرةوالكشوفألتجديداتمعرفةأصبحت

عرضاعامكلفيتقدممسرحبغيرفرقةالىتحولوانما،وتجريبي.شخصيااودوباالىبالسفراللحظيمسعدهممنءلىمقصورةهسألة

اررا!ل.حسب-الجيبومسرحالعالميالمسرحمنبدلا-واحدا"ظر!وة"مرسيةكلالليهتنتمياللذىالتيارمعرفةور،ئةواصبحت

رسياشتهرتقرتكونانبشرط-مامسرحيةعلىعامكلفييتثرهـ(!فسه"الدشف"معرفةلمقدارمتروكةمسألةتشافها31يتم

واالفنيسةاقيمتهااعتباررونويخرجهافيترجمها-مالسبباوروبا.فياكا؟ون!را!مورة!ذهالاخيروالنموذج،اتيار

مسرحيتينيضم،الحيصلمممرحلرنامحوضعالعامهذاو!!ي.لةا
...للالكر..،"العيث"مسرحعديدةسنولتمنذاحدهماكشنفانحدت

إ()إ"هاملتالجديد"هبم"ترجمةانجليزيةومسرحية،محؤ*لنجيب

ؤكأ.اكبصاثارةبهد!طبعا"اللامعقول"مسرحاسمعليهاطلقوببساطة
مسرحالىبحاجةمدينةلقاهرةوتظلعدمه،ماثلاللبرلامحوجودن

فنلألونافشهويجرب،الاخرىاللعاللممسارخفييحدثماعليهنشاهدلدينسعد!!للتاريحفجاألفريدحلاقطريقةعلىهمكنضجيح

مؤلسسةانالمؤكدومن..الحدلدةاًلآخرينواعمالا!الهمالمرحيونمسرحاكشفمناولكان،9591سنة"الشهر"مجلةفيوهبة

ايونسكومسرحياتاحدىوترجمتالاسمبهذاأسماهوقد،العبث

صذابرنامحتنفيذالاقلعلىتضمنانيرعناءدونتشطيعالمسرخررللأثربمابريرطانياالىمرةذاتعوضلوييدلدكنوريل!بانقبل

.إالاخرىالمسارحبرامحلنفيذتضمنلماذ،المسرح

علىثوفيعثيرءيبدألكيالمهولباكتشافهيعودلكيسنواتاربعاو

بر(كثبرا!لىعلبىو!ةلانناتقلعةالىاًللامعقولتحولوطبعا.(الحكيموتوفيقالحكيمعبد

مسرحيةشكلفيشيئااحدهمفأللف."ظريفا))شيشاكالعادةرايناه

الاديبتوفي(وخم!ينراحدوقيل!عاماوخمسينتسعةعنالىالنقادلكيبهاوذهبلمدورينماتفريدريسنالىونسب!امعقولكألا

فسيولدالدي،باحنيراحمدعليوالشاعرالمصرحيوالكاتبارمر!ه!يدهفيوقعماكل(منصورانيسهو)آخرولرجم.هـطبفييو!م!م

3391،فيالقاهرةووصلى،حفرموتمنعربي!نلابوينانمونييابعدفريشمادسالىاخيراتحولوقد-المسكينرورينماتاعمالمن

فئهامنصيبلباكعيركانوقد.بجامعتهاالعربيةاللغةدرسحيثمكانكلفييبيعهاومضى،ترجمةأيترجمها-دورينماتأنهىان

كما)المرسلالسعزكبوامناوائلمنكاناذ،ارمربيا!مرر-ر!رمسرحبيةاللفالحكيم!فيقالعظيمكاتبناوحتى.ممكنةطريقةوبكل

بهذا"وجولييتروهيو"عسرحيةوترجم(حسينطهالدكتورأسماهالاشراقيور،4فياحداهماوادخل)اللامعقولطريقةعلىاثنتينو،1

المربسبماللشعوفياللتجديدحركةتبدأانقبل9391سض4فيالشعر"حولانالنتميجةوكانت.ا!مرعنمتخلفايصبحلافكيأايضا

الحاكمسر"هبمشعريةم!مرحيةكتبكما،طويلةزمنيةبفترةمصرفياصيلوتعبيروالمرحاللثرامافكرةفيجوهريتجديدمناللايثمسرح

ايامكتبهاالتي"جحام!سمار"مسرحياتهاشهرومن"اوبأمراللبورج!ازيا!ربفيوالانسانوالمجمعالعاللممنمحينموقف!ن

منكانوقد.اع!اسنةالانجليزيةالمصرية3691معاهدةالغاءعندالعالميبالمسرح!رقتاوتوقفت.تقلإعةاوموضةالى،الحديث

السلفية،بالمدارسبعدفيمايرتبطانباكثيراحمدلعلياللطبيعيهـ-دةمعرفتناقفتلو،نفسهالللامعقولاطارفيوحتى،اللامعقول

فيكثيرايتورطللم"الغسيلحبل"اسماهالهرغهـمسرحيةولكنهمحنعرفناهمااننارغموبيهببتايونسكوهمااثنينكاتبينعندطويلة

العربيين.والفنالفكرفيالنقديالتجديدللحركاتالمعاديةالاتجاهاتالتياراتكلبينالخلطفياللضجةوتسببت،والتقاليعاللضجةخلال

التاريخيالادبفيكتبماامتعمن"اسملاماهوا"روايةولعلانهـكه!ا)تابتةفكبرنسااصبحتحتى"لللىمعقولا"ورينالاخرى

التفئ،منحةنالواالذينالمصريينالادباءاولباكثيركانكما.العربي.اليومالعاللممسمارحعلىالوجودهووحده"اللامعقول"

ثمانيةفي"اللحطاببنعمر"عنشعريةملحمةليكتبعامينلمدةنالهااللجيبمسرحانلو"العبث"هذاكليتداركانالممكنمنكان

المولةجائزةنالقدوكان،جزءاعشراثنيهنهانشرجزءاعشرقلةرغم،الاصديهةصورتهظلىاستمرفد-وتجريبيطليكلكماكمسرح-

.6391سنةالآدابفياتشجيعيةخطوتناوواحدةخطوةمتخلفينيجعلناال!بمسرحكان.امكانياته

مسرحياتتتتماهدباريسكانتفحينما.العاللممسارحفييجريعما

خشبةساميالقاهرةوابونسكو.فيبيكيتنتماحكنزاللافحنكنا،جينيهوجاناداموف
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