
سثفا
مرو،ذكرىفي)

منشيئانصامولا،الميوموطفلالا"مطوليدمصرفيالتمثيل))

"بتحيطعا-لطفل-لنايتراءىكما-اليومهو.الغدفيامره

نا،خيإنهعلىكعيراونخضى6جانبكلمنالاوبئةوتكتنفهالامراض

لاستدرارقاموابقومقلوفيتثورالتيالث!خصيةالمطامعيدبهازرهب

((الصحيحافناوبين،بين!صلىةلابوساللاًاجمهـورجيب.منالمال

(191)9سنةتيهورم!مد

/ث!ب!بهـدروالحديثادبأتاريخفيتهيمور"حمدشبهالفدما

وعاشىا،)2!18)واحدءامفيولدااقد..موسيقإناتاريخفي

ا)تاسه-ةحاؤ-?مدفنوفبى.لامعةخه?ةواكه!ا.ؤءلمميرةحياة

..سدصديرقهبهولحقالاعامانرهضولم.ءمرهمنوالعشرين

.رائداغزيراتاجاا-ميدانهفيكل-خاف!فقدذاكورغم

هـصامنافيسيرفعافام،الاجلؤرببتنفعرانكانالعلهما

البها.دكأدهااخرااءضصرانبهدالا/ثظههما

اتفديروابالاءجاببهي!ضعدإدةالة.ارات؟ي!ورمحمدكتا؟توفي

اطبة((ااولرةا))اوبريتفي*!عايسجته!اانؤبلوفنهيرثمىدرواسيد

،احدىقرننصفمناكثرانقضاءوبر.!،اليومحتىاتزا،!التي

..افنائبىامسحنادوالع

ارالدينايئبهذامتداوااممرانعلىمجمعونوالدارسونواانقاد

وموسيقإفاروتال!انواقراًنهمازملائه!امنبكثيرينفعلكما

ب-ابمنإدخلءماهذاانعير..اليوم2مانهـهـاغيبراخرشان

..انفعهو"االىهـدمفافلنوجه((اللإنةمإتاصيفاقي))

إسبع،االسئواتتتجاوزلاتيمورمحمدحياةلمجهالىضجو"رةان

2191،سنةووفاته،191!.ضةفونسامنءودته.بيالواقعةهط

ردحعاانصرفو،ازراعةادراسةمحاولةفيمنهـ!اجانباقضىوقد

ع،لف4":!!ابفجمماوما،كامر!ينلالسلطانامينااوربةلاالىاخر

حصيلته:لمحكانتوالمسرحللادب

.الرائدةا)قصيرةا)قصصمن4مجموع-

الفصولبعضتنقصهادواية-

لفعر.ديوان-

اوجدانهة.واماعقيالاجتالمقالاتمنمجموعةس

اممرحي.واالادبيا،ئقدفيالمقالاتمنمجموعةس

،ومشاركتهاخرىمسرحياتثلاثببطولةاضطلاعهال!بالاضافة

رتج!،إلمو!ضلزإ

شاأرل!لىفؤر

وفاته(علىقرنف

قىخاصةوبصفة.والمسرحيةالادبي!فىالانشطةمنكعيرفيالايجإبي!ة

هـنكانالتي((الحدإثةوالمدرسة((((مثيلالتانهنإرجمعية))

وابراًهيمفوزيوحسينلاشينوطاهرس.!دخيرياحهـداعضاها

.المصري

اسنناثرحداياىاتوضحالاننناجهذاقالمةالىواحدةون!رة

خشبنمهعرفتهفقد.ااشابالرالدهذاج!دمنالاكبر؟لجانبالم!مرح

الصحاؤصةوعرفته،ومترجماومقتبساأصيلاومؤلفا،متالقامىلملا

اممرحىاا:اقداهذاءصلفببهعزوقتفيمسرصياومؤرفاناؤدا

المسرحية2احبركةاخدمةفى!عءالاخرىالعمليقىجهودهعنفضلا..اؤرخا

.السهواءعلىوالهواةالمحترفينبينوناصحاوموجهامخرجا

طيماتزكيكفاحهوزميلءرريرقهنجدحبننمجبلالذلك

عقبعنهكتبهاالتيدراست"يم!ت!-الحديثا)عربيالمسرحاستاذ-

:4بظو)وفاته

لئرباولافحسبثطءراًاكإهضالضابجمهوريةتشيعلما

اصركمااالمسرحاهـسرشبمتوانصاالارستقراطيةطبقةءن

)1(.."بر!ق

اسرحىا:مدااانفنجداكقدير4آثإرهندرسحينلن.عجبوكذلك

برضعسوىالادبيهالفنونلبقيةيدعولمابغالبيت!استائرقد

قليلا.الاالواحدةاليداصابععلىتزيدلاقليلةمقالات

نفسا:قدء"اتبمورجهودعلىؤامرابحثن!اجالدأنواذا

فياشتركتاميا51ناصراعلىالتعرفبمحاوالأنبداانالسزوري

يغهـسالذيالمع-نبمثابةللناقدباانبلأالثقاقةلان،ثقإفننهتكوبن

عن!ايرصدرالتيوااقهمواميالهابجاهلالهتحددالتيوهي،قلمهفيه

..اليهعايدعوو

***

ثقافهصهمكونانظ:ا؟لا

:اهـاسيإنثقافيانمؤثرانتجادبهالباكرصباهمنذ

)احهدبابيهالمحيطةالخصبةالادبلأابيعةامصدرهالاولالمؤئر

ابيهعنورثلفد.والادبال!اغ4فيالمتفرغالبحاثة(تيمورباشإ

ءلميها،زاد،ثمينةمكتبةتزينهاكبيرةتركةتيمورباثااسطعبل

وا-!،وعلمالهاعصراادباءلكبارينفض/يمادلامنتدىالىوحواها

الحبيبةزوجةوفاةانويبدو.عامشارياوم!تث!رقوجهفييرغلقهط



نيفبعد!ملتهامحمدالاوسطابنهاسيعيد)مبكرةسنفي

ومنصداهمكتبتهالىالابانصرافمنزادتقد)عاماوعثرين

الكثيرةابحاثةبذلكتشهد،والعزاءالسلوىفيهايجدعلهوابحاثه

الشعبي.والمأثوروالتاريخوالادباللغةميادينفيالمنشورة

ابنائه،علىشديدحبمنعنهاثروبما،شانههذاابا

بهذهالتاثرمنابناوهينجوان؟مكنلا،لامهمفقدهمبع!دوخاصة

فبىيشركهمكانمااكثر!ما.بهالمحيطةالخصبةالادبيةالبيثة

5ىويحثهم،القديرمةالعربيةالمكتبةبامهاتويعرقهم،منتداه

!صالدبينهاومن،عصورهازهىفيالعربياثعرروائع"استطهار

مصر.فيالنسائيالادبرالداتاحدى-التيموريةعائشةعفنهم

فىالكبيرةوظيفتهصرقةفقد-اسماعيل-الابناءاكبراما

اصغرهم-واما،بالادبالاشتفالعنفقالملكيالس!طاالديوان

القمةفنونءعمعروفةاطويلةا!رحلته-عمرهفياللهأمدمحهودلا-

جهودهالىرالاضافةالرحلاتوادبوالمسرحيةوالروايةالقصيرة

الاوسظويبقى،((الحضارة"صطلحات))والعربيةاللغةمجمعفي

بهـفهتأترااشعقايهاسرعكانوقد-الحديرثهذاموضوع-محمد

عمرهمنالثامنةفيوهويحة!كان..)).الخصبةالادبية/ادئة

بارثادالعربشمعرمننظميةمقطوعاتوبعضالقيسامرىءمعلقة

نافاستطاعللآدابميلهوكبرالنظمملكةفنمتومساعدتهوالده

الجرائدفيالمقالاتيلأتبوبداعمرهمناعاشرةافيوهـوالشعريقرض

وقتيمرفللصحافةمحباوكان.الابتدائيةالمدرسةي!برحاموهو

تمضب"علىتسليةيعدهاكانالتيالمنزليةالجرالدتحرير!يالعطلة

العلومدراسةفيوتوسعالثانويةفىالمدر!الىا/ءةفلولما.الوقت

كفكأاباتهاما...وارتقىالنطمقيااسلوبه-لحسن...العربية

)2(..((مقالانهبمعظم(المؤيد)يخعىفكاناجرالدا

اقربتقليديمؤثروه!و،تيمورثقا!ةفيالاولالموثرهوهذا

ومؤلة!اتثعرائهودواوينالقد!لمالعربيالادبقوامهلانللمحافظة

ثمارهاتر،ء،قسرعان،الميكرةطفولتهمنذتيمورلهتعرض.اعلامه

يجعلأنذلكمعيستطعلموان،ومقالاته4ومنطوماقصائدهفي

ماقدباالهر:كبما(الادبدارلهميمنقامتعهدارسااومحافكلااديبا!4

يئفيت!كوا!امبدورهاقامتاخرىمؤثراتهناككانتفقد،كابي!ه

كتابات4.وتو!4ثقافته
***

ث"ودههيوصباهلطفولتهواقربهاالاخرىالمؤثراتهذهواهم

قلص(.بة))بهص؟ىانهاثديدوتهلمقهحجازيسلامةفرقةالتمعيلفي

!ضهحدائةرفمالتمثيثورغمفانفيمواظبتهعنيخرجكان

..)3(((الطويلالسهرمعتتفقلاالتي

تمرسفنيةتعبيراتعناولالمواظصكأهذهاسفرتماوسرعان

:تيمورمحمدبها

الاولىاكاهرةهوصغيروهوبر4وافتفالهبالمسرحشففهان))

اورإرحعلىتردد.شعراينظمانقيلبالمسرحثفف.الفنيةلنزعته

افريربةاوالملاب!الساطعةبالاؤوارفماخذالتمثيشاهد.غلاموهو

!اذا.)14.الصفيرعقلهيستهويء!غلامكليحبكمافاحبهالمزركشة

((واخصائهوصدهـ4اصو؟ومنمسرحاقصرهبهو..من))يت!خذبه

لفرقت4افرادا(الاصص،ءهؤلاءراسعلىنفسهطلإماتزكي)كشان

جمعامامواخرى،المنزلوبطانةالعجوزجدتهاهامتارةممعلا

يصادفلماالمقلد،التمثسللدورالصغيرالجوابذاك،اصدقالهمر3

()ع.((.ازرطدهفيحجازيسلامةا،تحدى،الممثلي-ناطواراعجابهمن

ا)غلابالعنصرهوبهوالتعلقبالمسرحاشغفاهذاوسيطل

استعواضناهـنوضح!ا،الفنىنشاطهمنقدرباصالمستأئر

.؟&ماتب3زعمرهرفيقيؤكدهماوهو،4انتابرلقالمة

لماحياتهادوارمختلمففيقبلةكانالتمثيانقلىتلئن"

)6)..((الراحلبهذاملتصقءلبهايمرححقيقةغيرقررت

*

ولكن،ا!بلدراسة1611سنةالمانياالىتيمورمحمدويرحل

الىفينتقل،غايتهالىالمضيوبينبينهتحولالالمانيةاللفةصعوبة

،والمسرحالادبلدرسلشانهتركولو،القانونلدراسةفرنسا

يرىوهولولدهالمحافظالابيرضاهاانيمكنلادراساتتلكولكن

.عصرهفبم!والمسرحالادبرجالشانهوان

لميولمحمداانتلكالفترةفيالمصريالمسرححظحسنومن

جمساععليهملكالذيالمسرحلدراسةاولاهماالقانوندراسة

فىقضاهاالتبمالثلاثالسنواتفطوال،الباكرصباهمنذقلبه

ها؟))7)لامرالاالتمثيلحضورعنليلةينقطعلاكان،فرنسا

صحيفة))انهامحمودشقيقهيقولالثيفرنسامذكرات))وفي

فهي(لحقالقغيرفيهايخطلم،بئفسهكتبساحياتهصحالفمن

كيرهلحياةتاريخاالظاهر!يوجعلها..الحقيقبمبالمعنىمذكرات

المذكراتهذهفي..)8(((لبفسهكانتالحقيقةفيولكنها

كان"،درفننينااسمه((الاديون"بمسرح4!رنسيممعلالىاشارات

ويحفر،التمثيلشئونمختلففيوينادتشهكعيرابهيلتقيمحمد

الالقاءوالتمثيل.اصولبعفرعئهاخذولعله)9)المسرحياتبعضمعه

احتدمتباريسفياادبيلمجلستصويرايضاالمذكراتهذهوفي

معقفاس!رنسياتفتياتكيهاالمشتركيهـنبينمنوكانالمنافلأ!يه

4عودتعقبنشر!االتيتيمورمحمدمقا!عنوفيا()بةمتحررات

والمسرحبى،الفرنسيالادبفيقراءاتهعمقالىتمفيركثيرةدلائل

..اخصبصفةمنه

ادبيةوتاثراتقراءاتمجردمنبكميراخطركانتالمسالةانعلى

تيمورفىبهجاءمابينكاملةحضاريةمواجهةوكانت..وفمية

مظاهرالحضارةكلوبينالقرنهذااوائلكاهرةمنووجدانهعقله

والفني!ةوالاقتصاديةالسياسيةوجوههاب!لالمتقدمةالاوروبيصة

هذهمنالاكبربالجانباستاثرقدللسرحكانواذا6وا!عاشية

حبقلبهوكيفرنسارحل.الىاتيمورلانالاذلكفما،المواجهة

المثير.الساحرالفناووامشبوب

هذهلمثلالمعاصرةثقافضناتاريخف!تعرضىمناولتيموريركنولم

رفاعةلهاتعرضقبله!من.الاثرخطيرةالحضاريةاواجهةا

الحيموتوفيقوبيرمحسينطهبعدهومن،مباركوعليالطهطاوي

الا.بار،اعمقثقاكتنافيتركواممنغيرهموعشرات..فوزيوحسين

قيحاسماعاملافرنمسافبىالاوروبءللحضارةمواجهتهموكانت

...الثقافيكوينهم

مشفولينكانوا،جميعاالروادهؤلاءاننلا-فانالمهمومن

الغربب"بالحممارةانشغالهممناكفبرالمواجهةهذهطوالببلادهم

هذهمكلاهريشهدونكالواانهمنقولانالاصوبلعلاو،ذاتها

عنالمقارنةيكفونلا،بلادهمبحبمفصةوقلوبهمويدرسونهاالحضارة

ومن،وتقدممن-حرراوروبافييرونهماوبناحوا!هابن

فعجحونعلهمبلادهمالىراوهمان!قلعنمسئوليئانفسهماعتبرواثم

للكمير.منهفلالهاارزياالحضارةبركبل!لح!سباتهامنايقاطهافي

حسينمحمدكشبلماذانفهمانيمكنالحقيقةهذهضوءعلى

كدورفياحداثهاوكل،وسويسراباريسفي،(زيئب"روايتههيكل

كلازقةالحياةتصويراليازجالهاروعبيرمكتبولماذاالمصريالريف

روايتهالحكيمتوفيقالفولماذا،باربسقبممئفيوهوالقاهرة

منالفلاحينابطالها،وكلايصشاباريسفي(،الروحعودة))الثورية

..مصرلمحطالمغوسطهالطعبقةوابئاء

يكتبلمكانفاذا،اًلروادهؤلاءعنتيمورمحمديختلفولم

كانتوساعرهتصيرهكل!ان،بفرفعااقامته!ترةفيهاماعملا

:محمودشقيقهيقول،واحوالهابمصرمشغولة

للادبالاصلاحبناريلتهسبالوكتذلكفيثلبهكان.."

سبيل!ياءواميابارائهمفصمةالبئخطابلالهوكانت،للصريوالمسرح

.-



فياالائلابنقصذاكافسعينبفير!أىعيناهتقتحت.!لألك

تيفنالقديمة"زراهبه"نكثيرامغيزالمصريوالمسرحالعربيالادب

...)11(الاولطورهفيكتابانهلاهمالدعاهماوذلكبخطئها

الحركةعنخطابىإىفياوافيهاندالمامنييطلبكان..))

)12(..((عربتاوالفتالتيالجديدةوالروأياتمصرفيالتمعيلية

الماديشهصورهابمخت!فا)فربيعةللحضارةالمواجهةهذهوكانت

التتابتيمورئقألمحةفيالحاسمالثالثادونرهيوا!فكريةوالفنيه

النقدية.كتابانهوفي"توجيه

**،

كعلبمل..والمفكرينالفنانينكلفيهيشتركراإعممؤثرونمة

واط!لاعمومدىوعيهلمقدارتبصامنهمكلحظاختلفوانسالمواطنين

المعمر،ثقافةبه.ونعنيوتقدمهابلادهتطوراجلمنالعملعلىحرصه

السالدةوالفنيةوالاجتماعيةالسياسيةوالقيمالافكارمجم!ماو

تمككسانبدلامما،واننناجهالكانبلنضحالمصاحبةالسنواتخلال

كتاباته.في،خرىبلاوبصورة-،اثاره

وينفح!كأببدأوانه،سنة؟918ولدتيمورااننذكرفا!اذا

،عمرهمنالعاشرةنحوفيالابدائيةبالمدرسةتلميذوهو،الشعر

ميالعامةالاحداثبمجرياتلمجهايعيانيمكنسناهلوهي

إينالنىكأاباتهاخروان،والادلاءالمصلحينبافكارويتاتر،البلاد

فبرا-س4؟فيوفيثمبعدهامرضلانه،.؟91سنةنشرتايدينا

عامبشكلحياتهفيوالطئيرثرالطفترةنحددانامكن،291ا

.القرنهذامنالاولىسنةبالشرين

بعدالجناحمهيضةممركانتالسنوات.نلك"ممشهلفي

علىالاتشيقظولم،للهـبلادالانجلىجمزواحتلال،العرابيةالثورةهزيمة

اجلمنواللسانبالقلميجاهدكاملمصطفىالشابالزعيمصوت

الاحتملالفطائعضدا)عالميالعامالرأيويؤلب،والاستقلالالحرية

دفعمافرهـ!ان،المناسباتمنونحيرها"دنشواي))فيالانجليزي

ا.ضه؟أ!سحمدافيوخلفه،المسننميتالفرديالجهدلهذاثمناحياته

..انبيلةاالغايةنفسسبيلفيوالنفيالسجنواحتمل،فريد

الوطنيةلليقطةعديدة!اهروتلتهاالحر!ةهذهوصحبت

المرأةاـتحريري!سعوامينفاسم.مخنلفةواتجاهاتاشكالااتخذت

الموهولن،منالكتابمنحفنةمعالسيدولطعي،الجامصةوانشاء

يض!سون،عبدا)صرازقومصطفىوعليحس!ينوطه،هيكلبين!م

التحررافكمارمنبكئيرويبشرون،القوميةالضريةالشخصيمةملامح

مطاهرمنوكانالسياسعة))ثم((الجريدة))صفحاتعلىوالاصلاح

واحياله.بعثهءالىوالدعوةالقديم"صرتاريخالىالالتفاتالحركةهذه

كبيربدوروقامتالمصريةالجامعةافتتعت8091سنةوفي

التراثبعثف!يواسهمت،والفكريةالعلميمةالمحياةتطويرفي

جهودالىبالاضافة،الحدينئةالاوروبيةبالمناهحودرسهالقديمالعربي

السبيل.هذافيالعلومدار

قداًفادواومطرانوحاف!شوؤكيكانالادبيالابداعميدانوفي

يضعونواخفوا،الهربيةالقصيدةتجديدفيالباروديجهـودمن

بالمانرنىالعقاداخقىوا،اتجهاهفيكلاحديتاالعربيا)شعرالمسى

يطورونواكأذوا،لشعرابناءالىجديدةلنناتواضافواوشكري

الروماإيلأةالانجليز-بالمدرسةمتآثرينالادبيالنقدمفاهيم

خاص!ة.بصفة

ب*دهيأتياكى((هشامرنعيسىحد!ث.الى.المويماحي!مدونشر

كانتحينفي،الحديثا)عربيالادبفيروايةاولفيؤلفهيكل

محمدجهودانتطارفيالاولىخطواتهافيتتضرالقص!رةقيالقف

ومحهودلىعيدخيرياحمد:الحديثةالمدرسةاعضاءواصدقائهتيمور

جديداطورابدافقدالمسرحاما.الخ..ني!وزيوحسينلاشينطاهر

هلتوان،رشديوعبدالرحمنعيدو!ذيزابيضجورجيصيملى

دالك.معالسائدةهيوالهزليةالغنائية)المسرحية

انجلتراواعلنت،1491سنةالاولىالعالميةالحربونشبت

يخراتواخذت،الافواهالعرفية؟لاحكاموكممتمصرعلىالحماية

علياتركيالهجوملصدمصرابناءوقلدت،يوشهالتمو!نالبلاد

.عديدة3الافمنهمقاستشهد،سيناءصبماء

وقعهمنخفواانوحاولوا،الهوانهذاعلىا"صريونوصبر

ع!قيحققاناملعلى،العصوركلفيشالهموالاغنيةبرالنكتة

،هبلوعودهابريطانياتنهـرتفلما،الحربانتهاءبع-ررالاستقلال

.9191سنةالضارية4!رف!طابيهبهرةعنالشعب

قيهشكلافالذيواحداثهاالثورةهذهتالعمنيكنومهما

وتأكبلم!ا4إالمصرافوهيةااثخصيةبعثفيالاثرعظيمى"كانتانها

.والشعوراطملواالةكراورلاليبروتجد

.ؤدزيحسينالدكتوريقول

رلمن،الننطورمنصورااعنطااقو"بكأاحركننانس!نعرضعندما))

سهداخاهـصداالبورلبفضلالسي!اسيةحيانناتتناول،الطفبرات

ف!اقنا،حربطلعتالعظيمالرجلب!لالافضاديةوحياتنا،زغلول

فح!ا!ا،قادواله-ورنوكهاالمازنيوتيهورمحى!بفضالذصية

سعيد.."حمودوالمصوراثالاو?ة،راالريحانينحيببفضلالففقى

()13."يشدلوسيدوالموسبقي

مج!وعاو،ا!مرئقاهـ4اسميناهب،لريعةالمامةهذه

قىواضحاءاص!تي!ىورمحمدكتاباتوقي،لمحيها&ماؤدةوالافكارالقيم

عاىالاشنقلالاوشديدالحرصجدالبلاواهمها،والافكارالقيم)هذه

اهـواء،علىوالفنالحياةفيالمصريةالقو!قىاشخصيةاو"ميز

:م!مودضيقهيقول

ؤكهـة))وتسعتكنرزالتومارأسهفياختمرتفكرةاهمان))

.((ءحلإ".والوانمصريةصبغةذاتتكوناناي،((االادابتمصير

القصيرةتيمورمحمدقصعىعنحقىيحييويقول)14

وتأملاقليلهاآثارهعندبالوؤولىالاالقمهةتاريخيمكمللا((

لمث!دفينادتانهاالحد،ثادبناتار!خفيوقيلممتها..دلالتها

عبيرهفيإصادقمحليمصريادباخلقبضرورةبعدالنداءهذابالف

يصرح.زيهور!حمددترى،ال!ربهنولاالصعراءمناخهلمتهيقتبسلا

-هئبلعاى((اجواقنا((تها!تهوافنياالتمثيلتدهورةبان

شيشافيهاءوىولاالمصريعبالتتيفهمهالاالنىالمترحمة-،تارو'ا

منبوحياباباهـتاطرققدهب!لكانواذا،وعاداًتهاخلافهمن

ومزاجهوفؤاده"نروحهدوحيتيمورمحمدخلفهجرىفقد،عفله

المصريمعالمجتاناثباتهتيمورمحمدعولقكان..وكبر!الهابحساس

رالمعنىفنيبقصمىالضياكاتبايمدانوحدهفادروالريفالمدنفي

هـصاكلانانجتدلوالموضوعاشكلاحيثمنالغربلدىالمفيهوم

بدد!،ءمنهـلىاًن.وتدلشىوزيفنسازهواالادبهذايخالف

هـ-نوازاحتهاا،لتنكوكلهذه،هدمهلهمدينتيمورمحمد

.))15((سبيله

الادد-نقده!!مانيمورمحمد!هاصصردكرةاهمانونصف

المصريةاثخصيةامع،)موضوحعلىالحرصهذانفسهيوالممرحي

بملامحفنانكلانتاحتصزضرورةالىدعوتهتفرعتوعنها،وت!زها

وتكوينه.لفخصبةمنم!مضمدةخاصة

النفداصولفيالمقررةالمبادىءمنالفكرتانهالانكانتواذا

ررالتحىومطلبالوليدةالقوميةالبيقظةانشىكفلم!،الفني

هماالفترةتلكفيالمعريالتفكيرعلىسيطرا،اذيوالاستقللال

وإيرالنقديةكتاباتهمنالكثيرفيتأكيدهماعناسالاالمسئولان

لنقدية.ا

وفبمهالهمرثقافةاثارمنواحدااثراالالشىهذاانعلى

حينافرىبآغرنلتقيولسوف،تيمورمحمدنقدعلىالسائدة

بالتفصيل.النقديةكتا!تهفثحى
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النا"قد،تيمؤرمحم!دثقافةتكوينفيخاصثقاف!موثرؤيبقى

انهمن،قررناانسبقماتتذكرحينالمؤثرهشرااهميةوتزداد

هذاويتمثل.النقديةكنا؟تهمنالاكبربا)جانبالمسرحخص

،ومعاشرتهومترجماومؤلفاومخرجامفتلابالمسرحنمرسهمنالمؤثر

كجورحللكثرينمنهماحميمةاوصدا!ت"،الممسحمنافيلكبارا!طولملمة

وفي،امدوسعبداومحمدطليماتوزكيرشديارحمنوعذداابيض

فلبىالنىالنالياقرب))إنهمااالاخيرينهـنيرنولمقالالهاحدى

)16("قلبيهماالىالناسافربانيكما

والارتباط!وياتهمختلفعلىالمسرحيبالعملالتمرسهذا

المسرحىالناقدثفافةتكوينفيهاماعاملايكونبفنلنيهالوثيق

ايعامله!ااضفنأ!اذا،اتا(علو"واخبرةامنوفيربزاديمدهو

،ومتابعةتفليديةعربيةئقافةمناررابقةالاررعةالواملالى

بمختلف"الغردلاحف!ارةوهـواج!صة،بر4وشغفللمسرحمجرة

والاجتماعيةالسياسيةيهودعاووافكارهالعمرباحداثمظاهرها،ووعكط

"وصدف،ليمورمحمدمواهبمنعرف،5مالذكرناثم،والفنية

.لكونت،لقدم،،علىالشديدوحرصهلبلادهوحبه،للفنوحماسته

النقديةتيمور"حمدكتاباتحقفتفهل،فذكبيرنافدصورةامامنا

؟اصصرةاهذه

علىنجيبانفبله!ات!5ونحاولاولاالكتاباتهذهفلنشعرض

الاديي.النفدفيبكتاباتهولنبدا.الؤالهذا

،**

الادبيالئاقه!:ثااف!ا

ئمالىعنتزبدلافليلةالادبيالنقدفيتيهورمحمدكتا؟ت

،ورغمل"شددواا)تقيقمعثلاثوعن،والننساهلالت!جوزمعمقالات

تياراتمثللام!،متقم!ةناضعجةواراءوصهدقذكاءمنفيهاصا

الفكرالىبالذاتاضافاتتضيفولا،احقبةاادبفيءؤثرانقديا

الم!مرحي.القدفيمقالاتهعكسعلى،المعاصرا!قدي

عاهـ!دبن!ماالادجميالنقدفيمقالاتهتيمورمحمدكتبوفد

اروكء،بعض،،ت!ءهفيالشئمددالى،يدعوتهاوهذا،9161و1791

عديدةخطواتخطماقدالعربيالادبيا!داكاناومتاذلكففي

،والابحاثال!حبمنالعديدفيهوالفت،والاكتمالإنضبمانحو

المحافطةافنقايديةالمدر!ءجانبفالى،وتيارات.دارسفيهوتصزت

لصشتقىانشائهامذالمصربةالجامعةبدات،العلومودارالازهرمن

اتخشاهوظ!ر،ودراسا!ابابخاثهاالنقدبةاحرهـةاترفد8.91

الىهمر)يئالسوربنبهضعندافربيالنقدمفاهيمببعضللاخذآخر

صاحبلحمصكه!اوؤسطاكبم،الخالديوروحي،اـ؟مشان!ه!ااكسليمسان

نفدفياءديدااالذهبظهركما،((الانتقادعلممياورادامنهل))

عبدوابراهيمالعقاد"ءمودوعباسلصكريعبدالرحمنايديعلىالشص

صءرربيتالشعرفيزظريتهمشكريلخصوقد))،الف،در.المازنن

:وهـو(ا909)ديوانهمنالاولاجزءابه

وجداناشعراانسالفردوياطالرالا

وموة.وع-"قنهووفياثعرحديدهم،ا)ركزخىالمههـذاءنيتفرغو

راىوىئه،الجيداالنئمعريف!ما"ونعردثعرهوعلاؤتهاثا/ءصولعمل

)17(.((ونترو!اقواعدهاعلىاعضاوهااتفقادبيةمدرسة

!ح!دكتاباتاننصفنستطيعالاخيرةالمدرسةهذهاىوا

شعرهلديوانيقدمفهو،مطمعنونونحنالادبيالنفدفيتيهور

بقوله:

فطن،لفعراإها!ظقتصدريبهاضاقنفثاتالاهـفىهما))

لنففى-صلوهاوانتالكريمالقارىءايهاقلبكاعكل!!الىتصلكانت

)18)((اركتاب/هذاطبعتاجلهامنافىالغايةبلفتقداهـون

ثعرتأئرهتؤكدكعيرةرومانسيةباصداعحافلئفسهوألديوان

ناويكفط((وجدانالشعران"فيلمذهههواعتناقهشكزيعبدالرحمن

دمعةعين(()8)اللإل)):بينهاهنونقرأالديوانفصائدعناويننعتعرض

اليه.نذهبماصدقلندرك.لخا.00((لشاعرانفس))،((لقلبا))

هـاوجدناالادبياخقدافيالاسالب.4مقالافهالىرجعنافاذا

-رالوجدانوالتعبمدرسة،المجددةالمدرسةهذهالىاتماءهيؤكد

نءمفالهفيفنفرأ،والقاميةالوزنفيوالتحرر،الصمادقالنفسي

ا!ا:9وصننةاخرياتفيالاندلسفيمئفاهمنعودتهقرببمناسبةنشوفي

برل،اً)هصر!يئاثعراًءا"نالطبيضةوصفمناولهوشوؤكي))

بابفيدمصائدهعصصفحاضربناولووصفهااجادمناولهو

والحدنوالوصفأغزلباخص4الذيالجزءالامن!انقرأولمالمديح

فيدمثلهالزمانيجودلاعظيصاعبقرياالببي!رشاعرنا!!مارأ،شا

.)91)((آنهـل

كنبهمي!وو،ج!رانخلإللجبراناواكب((اكاب))عنءفالهوفي

شوفي،ءقال!يهساالنكتبالمرحلةنفسفياي،91!اديسمهر

:اهـامالرايهذانقرأ

على-صادقديمايثارهمشعراله،الشرفيينعلىنعيبكأامد..))

الشعراءطريمةعلىفيهاساروافص،لدغيراهمنجدلملاننلالجديد

فه--دا(ء-وماًما.-ديدةطريقةلهميب"كروااندونالسالفين

اختيس،رعلىحبرانيقتمروام.ا"حاجةفيكف،رماجبراناتى

ذلكباكأءارهمناكثرفعلولكنهطويلةقصدةفينظمهدلسفىموضوع

وابتكرا!ديمةالشرعةبذاكفخالفالمختلفةالاوزانوالنعددةالقوا!ي

)02(((الثديونالسعراءفيهايتبعهانزأملجديدةطريقة

)ونتههع،المختلفةنضجهاراطوقينبعاثوفيدرالمهتهفيتيمورو

مااوضحوهي،ا!نقديهقيمورمقا،تسماتاحدىال!يةالاهـوار

انشوفيفيلملأحظ)حدةكلىكللمصثعليهونقدهللممرح.دار!خهفيلكون

اكتافقالاحصى،بصف!هوالمتنبي.،العربيةتن!عراءاكبار!لدابدا

شخصيخهتجلتان-اللمثانيطورهفي-لبثءاثم،لثعرامناسمينوا

يص-ءلاالث"ص"ند،بوالمديح((المديحباب"نينحلموانوع:قريته

.)1؟()شعرا-!عليهنصقان

:قيولهاف"1الثالثالفوفبمطورديصر"!فئم

البا:ليخرجكمااديالحابابمنيديهفيهنفضالذياًلطور..)ء

ويذكرالنسيموشداعباصباحافيحص!ه!الاغصانعلىليئ!دوففكل.4من

ذ!-كفي.ا*وناصفحةعلىودالالىرداءهاللإ-لالقىاذاالله

منالاينظمولاشخص"كأغيرشوقييعرفلا-احالياطورنا-الطور

ونسجدالمجدنروةثوقطايبلغالطور!ذاففي.!.خصيص4اجل

)2)2((يتهومحبقرفضا"4معترفضنمامهاًاًءالفمر

مناجلهافم،،ءجازقيمبالغاتمنارو،دقةالفقرةفي!اودعك

لث،عماتميزلضهرورة.أكيدووااجلمنوانما،بهااشتفهدنا

،قفياًلثخصيةا!ذهصادمامدىشعرهيكونوان،بهخاصةثخصية

الادبتى-زلضرورةتيمورلدعوةواستمراراسضكمال،الطك!دهذا

تعبي4نفسهالوقتفيوهو،متميزة"ستقلةبىخصيمةالمصري

فا،العصرطابعىنالذيواك!ررضقلالالاسطلبعصصاد!

ل!ضأالقوجمبةممرثورةاشتعالابانكتبالمقالاننئسىانينبغي

ثحيجبرانعنالابرمقالهفيواضحةنشهاالفكرةوهذه

:يقول

انتكاحوالذيناوسغرا!االعردقيابكأمنافندي.وجسران.))

ا)ض!س،رأرابعةفيكالفممسثخصيتهمفيهجلتجد/بامنهجالانشهم

ر،سصةمذياغيرجبرانجملمنبجملةؤ،رىءلاياتهتقاذا.(()23(

.)24).((جبرانجملمنجملةهذهالفورعلىلكالقال
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دذهلوروحأسلموباضثعرانألىتيمورتنبهالاحيرالمقالهذاوهـ!

انتعراروحمن،ءويقدمااضثرامنوان،وقوافياوزاف،يكونان

المنظومة:الموزوةالابيإتمنكثيرمنالاكثر

قه!الدفيرونئههدنثرمنا!تديجبرانكتبهؤيوافرىلا...))

ب!!هـوالمضهردةأتإةرةا-4ور!حىاؤياراا"خهلمالىجمه،حا!أوخب،)ية

!صم"ض!ئورةقصالدالاايدينادينالمتداولتىرهوهـ،شاعرنظرنا

.2)ع..((اخرشاعرقيهايجاره

كأ،ب4!مفييقولاذخاصةاهمبةجبرانعنتيمورولمقال

:"المواكب))

اكأ-!ماخنرةهوا!ابانقلنإاواأقولفياغلانهبا..))

صراخنسمعوفيهجبرانعبقريةتتجلىففيهالحاضرعهدنافيللناس

هـصذاؤكبماالف،ظهرالذيالمتصدالال!ايوحيذاث،ا!ادروحيه

برعحدالغابابنالغشلسانعلىالهـبشرقوانينعلىساخطماالكناب

المدرز".شيخأشيخ،السانعلىويحللهايشرح!اان

الىلموبهفيجديدةخ!قىمنتهجاالكتابهذالناكتبفجبران

نبرححولقد،ايضاجديدةفسعفيةاقكارالناوشارحااللىعري

)6؟(.((.اديبكلءلميهيفطهكبيرانجاحا

منولا،)27(مضعصةعقلإكأعنيصدرانمكن1لاحديثوهذا

الملحةدعولهيضرانلل!هضيحلىوكصاعنصريالغلاقاىايدعوكاتب

..،ةاليممجالاتوكلوا!نالادبفيالمصريةالث!خصيةلآكيد

تيمورمرمدوصدانفييتعارضلا4المحاباًلثىخصي!"ملامحفتاكيد

فكطوجدءاوالا،الكبهرلوبيااوطنارجاءدقبصةعلىنفتاحالاهع

.كجبرانلبنلنيبكاتبالكهـبيرالاعجابهذاعن؟يهبرمداداقمه

**،

العربية،الافةمجمع.ضيلباعادةمرارصدر1791سنهوفي

م!ءدفكهـب،2!18سى"الاولتشكيلهدعدتوقفقدنشاطهوكان

اه!!ؤيهؤهرض،الادبيالنقدمس(لفياالامافنالثمقالهليمور

مهاملشحديدم!لمولةفيلهـامرحةالمةوالحلو!كأالعربالف4مشكلات

عل!ىتدلاضبمأاالجادةاناؤفةاالا-راءمنبحددادلىثم،اًلمحمعهذاً

اوثيقةبا!اةاوصك"المغةالوظيفةالمتطورالسليموؤ!ه4ثقافننهءمق

الابرنب!قى:المصطلحاتلمشكلاتبالنمسبةقدالهومما

يئا!جمررا!لمغةهـ،،.!خاوافنيا(لعام!ةالجديدةالالفا!مسألةاما((

افديمةااوكلماتمنوكأدناالتعريبور،بالاشتقاقباب!اماهـضا

مرادفإعربيإ.ا"نجدلاجديدافظكلعلىنطإقهانيمىحماالمهجورة

اأد،نصقلهاذاالاؤرنجكااللفظاسضههالنأبىاناريردلاانيعلى

افار!.-"األاافاظمنف!"اذقو)!صحةعلىساطعديىلالقرانوفي

اناأعربصمواللغةعلىبرعاروليسىالافرنجياًللافاسضعطليمسوغما

الادرنريةدةاجداالملالفاظقيهـاتدخلانواو-!االلغاتاغنىكانت

إف-،تااا"ونةاحتياجهادونفيفسهاقالمةحية4افهـنمااو

اسهتهما!شهونابىف،ديهالافرن!يا)!ضا"-امنقفوعلام.الاخرى

قا!إذااناللىب-"يتكلمماهطااللفة.اللسانصقلهانبعد

(()28(اؤرنجياكانانالسهلاللاظت!الاسونأدىالمهجورنسمتعمل

اكلفاتالمعبةاثركفيالوقوعمناللفويالمجمعليعذرويمة-ك!

:قيفولاع!اماالذوقيأباهاالتنالمهجورة

عنهـصابحثنالوحبذاوياافديمةاافاظالاإبهجرافوللاأنا"

وانالنضمملمتا-تءهاناصادفتقانوالجمهورا)كتابعلىوعرص!نلها

المفظايذتقيانذلكحهالا)علميالمجمع؟واجب.اهملتاذوقيامجها

قافدةبلاوهـإنا)فاظهعنالناساعرضوالاالجمهوريرضاهالذي

)92(..((نفعولا

ناافىالصائبالفنيإلحدسيشبهمحمدتيمورفيمطتنبهثم

ذاثيفعلالذيوانما،تطورهاولاالنئمعوبلغاتتصنعلاالمجامع

"6لأدباءكبارلهمحقما

س2ا!نارواياتهتقرأمحبوباكاتيالمصراللهارهـلاوءب!اويا))

القديوةالسهلةوالالفاظاللسانصقلهاالتيالااماظيستعملاصمعون

.)03)((نفورهبعدافهاأوإالقارىء،"عليميتعودحتى

حسهودقةتيمورمحمدثقاقةزؤهـهـمحمقانئلاثالمقالاتهذه

ىالادبللهقدت!اوانهنزعم!انذ"متطيعبحهث،والفنياللةوي

.كبيراشاوافي"لبلغ،اخرىسنواتيضعاعمرابهوامضد

،،*

الترجمةعايهـايفلبمقالات!لملاثالادرىا!نقدء!الافيولى.يمور

ءصناتهمقاخات!ةفيصراهـ"ذلكالى،رانت!وؤ-!،والتاخيص

)31)دؤ،ءيئ((كتابعنكبربتصرفامعربة((انهإؤنعىعلى((توبريانث"لم((

رمناسبةآدمبولالفرنممعيالروا؟كبماف!نالاخرانالمقالانا!،

يصف!،والتي"اكدرجرانودوسروير))اف.مؤرولىضانادمونوعن،4ؤابرو

بلفر،بنالهثمرالقرنفياللناساخرجماخب-ر((.انهـ-،المقاللمحي

)32(ولا((هذايوءخااىانثا.لهيوممنالرومانتبرالمذهباًخرجهملم

بدوريىقومهؤلفهالاختياردمع!الذيهـوالاعجابهذاانشك

الهده.نعرضالتيامريااروحءؤهف!مامحاكمةفيالارهاما"مثل

بمد.فيص،

الادب"ناخلاثاتبالشخصهذهات-لمارعلىنوانبمكنولا

اكىال!رو"،ف!يةابرلميممءبارمن"!مااننيناننلحظاندونافرذمسيا

،روسانالىالاتشارةسجقتوقد،وكتاباتهتيمورروحبهاتنشبعت

نءخوذافىقيمورمقالتعبرحدعلى-اوجدفقد((يرانث،توبر))اما

اطلىق،وا!ذااوجدانناا!لمشعرالاول4!!!الالهكتبهبما((-دوميك

)23()الرومانتيكيالمذهب"ؤلىص!با:فإدامحيه

بابمنالاجمطالادداتفداءلأ)نه!همالاآخران"فالانإيموروا

اذشقدالادبرفى،اولرهاعلىثقاؤيينموضوعيناجانيعالانه!ا،افنجوز

صها!بةنطروجهاتيح!ملانانهمااولاو،""نسرعصحافيلموبوبال!

عئدهما.قفا!لماتقدمبةواراء

اكت-باعشاقتيموريدعو((الحديثةولقديمةاالافكار(("قالفي

تصز/لوكأنهااراءمنفيهاجاءبى،الاكتة،ءو"قد!صهـاءدمالىاةديهةا

تهسك!اان((لاتاا!جديد!الملا!*ارولالعيعقولهمينحواوان،احكه!ا

هـ-نيتى-ىكمناواأعلمقياريوقفان.لريدك!نكنابال!ديم

هـوإرصعواخرونقومحثوالهالتحقيقاىاؤي!مصعبقهلسواهايعمل

الف!نفيعا.ث،لصاروانهالاخريناقداماماماشمقريوؤوء4

ض!-!اهء،رأش:ا*-،ليءداطوي!اةار!عدتامننفبقلااناخمربنا

.)(3)((قه!اءامضكلوتح!!الطوماحب(ءسهـببصلفيالفربون

((الىخ!راراالمصر!-نقخرالراردمر))الثاذ!المقالنعتبرانويمهن

يلفلاومضإنلة"وطوالظلثريءخ"،ؤ،والسادقةكرةلالةو-طويرا

يحادثهانالكاتباتإحفلما،لهءمديقمعالرء.ولاحاديث!راًءةعن

((-نالنحو3اراعض4يعزز))ءماالاحادثقراًءةمناؤادههـماسما)4

))سيا!"او"الاجتماععلمن!رياتبعضتدحضاوفقننطرياتاو))

:4ليقواسوىارجلاءنيحظفام،((الامم

3()ع((ابلهبركةلديعلىياونقراهانحن-))

ا"أقضةلمستثمرقالمقإ؟لمةالصورةرسمالىذاكد*دتيموروورتمل

ؤفيقد"ئمعرببمكتابعنبحثاخ!ءيصامصرالىقدمان!يباوروجمما

!يخ!فثم!،العلملتارإغصدء"الناسعلىليصث!رهصنالعيامبراض

:العبارةبفدهالمقال

تأخراسرارمنسراوعتي!لابناءالمرحأكأاطرةا!فىهبكتاقيلعليا

.)36(اإصربن

،و!كأهطامرضافي!"تاجةمنتخلولافد،دعوةبذلكقيقدم

،ودراسةاملميواالدينيتراثنافيالنظرلاعادة،ريببلاومخلصةجادة

وعلأمالعادنعلىونشره،وافنقدمالاصالةعناصرمنفيهما

3!



.كالببغاوأتثماذجهبعضبترديدأءالاكتفا

بعفهاوامتيازبل،عامفكلجودتهارغم،الثمافيالمقالاتهذه

جيبلموبوالالىالمنهجمتميزادب!ناقدرصيدلملتكوينتكة!ه!لا

ملخس؟اومترجمالكتاباتفجعضهذهوالتقييمالدرسكتابالهتشحق

ننشدفيلمةالجداًلمدرسءلاراءامتداداسوىلشىالاخروبعضها

،ولكنلاحظناكمأونضجأصالةمنذلكمعتخللموان،الشعر

انضحومنلهجآراءهـرفقدكانالمرحلةتلكفيالعربياكقد

"هـ!اراالادبياكقدفيقيموركناباتتمثللمثمومن،تكاملاواكثر

الادبية،الحياةفيءصاثرلهاكانولا،قلناكماجديدانقديا

المسرحىالنقدفييهورمحمدكتاد،تعناهميتهاكلاتجتوانما

ثماوجينظومن،والفنيالادويانقداؤطاالرالدمكانه!حتهالتيفهي

لب،ودهالنقد-ةاستكمالاالادبر!ا!نقدفيمقالانهدرابى-قىالباحثعلى

ايى4االامةواضافاتها)عرببمالنفدفيوالاصيلاحقيقيادورهاهـا

المسرحعنكتاباتهفيفتتمثل

،،*

المسرحيا!ئاقيدةاثالثا

نتعر!طحينالمسرحيالئقدفيقيمورمحمدكتاباتاهميةتزداد

فاذا.الحهويالفنيالمجالهذافيسبقهاا)فيالكببرالفراغعلى

حين7(18عامكانت4بدايئانعلىمجمعينالعربيالممرحمؤرخوكان

1!نقدارر!حىاميدانهـ،ن)ابخيلا((مسرحيةالنقاشمارونؤدم

ءاىيغ!متاثرةفلهلمةمقالاتمنقرنالانصفمناكثرشاغراظل

.مؤئرةنقديةحركةلكونولا،والتاريخيالوصفيا(طابعمعطمها

ن"ؤدراالمسرحتوهـىذاكبعدالمصرب"الصحاهـةبدأتوحين

ذاتالاهدا!الهزيلةالمقالاتوبعضاخبارهنشرعلىتزدلم،اهتمام!

.اهـ،فرهالاعلانية

المسر!كط،النقدكلمةبهـعدتحددتقدتكنلما!ا5عاموحتى))

سضةوفي..قدهيهعلىيقفاناستطاعالمسرحيالاعلانكانوان

السوقمناكمثياكتسحتوؤدالاولىالالميةاحربااًنتهت1891

د،لجنسود،اتزخرانشئتالتياصالاتواالكباريهـاتمنعافيةموجة

وؤرقة،ابيضجورجفرفةالااكمثيلفرقمنبقولم،الانجايز

ء:ء..صدفىوامهنالريحانيونجيبعيدعزيزفي"صايعملاخرى

ايديناوض*:،قدبئت!:دصرحلنصحنقفاننستطيعفقطالعامهذا

-1891عام-فقطالعامهمذاوفي،الاولىالنقدير-ةالمقالاتعلى

شخصبة.وهـيالا،المسرحيالفنفي4عملافنتخصيةاولنقابل

)37).((.والئاقدالمبرحي(اكاتبواالهاويوالممثلالشاعراتيمور))هحمد

اكقدحركة))تأسيستيمورمحمدالىطلإهـ،تزكيوينسب

بقوله:ذلكويوضح((ال!حيحالمسرحي

فىنقدااكوعذاكندعوانيصحكانان)النقدفانتقل..))

اكمثيلدوربمداخل.ا!باراتواإلتدخينصالاتمن)الكاملمعناه

فيم!!ةنقدمناول)قي!ور))ليس.والمجلاتالجرالدصفحاتالى

4-:اوا-الذيافنالواصوباوةماعءلممعلىكتبمناول4ولكنى

نايرضوالت!ه!االحركةهذهالى)تيمور.)اهاررماافل.بكتاباته

عناملنقدرؤءحاولانهتاسيسهامنقسطواكبرباعياب4اتنتسب

فاصبحنا،فحسبالشخصيألاحساسابداءحدعن،لضحيزواالتحامل

؟هريفمنم!ءمعناويرسكعيوننليقذيكانماجانباىاهحونمىنقرا

س،-لا،الرؤوسوورط!ميالممخربىمنالمحنتةووؤاحةالمتطفلة

ف!طيقفلا،مخلسنفسويعطرهبهابأسلامعرفةتدعمهجديدا

)38(...((للنقدالمبتذلاسوقياالمبدأعندجهالهاغلبم

اربصونالمسزحيالنقدفيقيمورمحمدكتاباتمنوصك:طوؤد

محمود-نفسهالوقتفىمؤلفاتهوناشر-شقيقهؤسمهامقالة

:.اقسامثلانةالىتيمور

الممعلين.علىلقده-ا

الرواليين.المؤلفينمحاكمة-2

)!3).وممرفرنسافيالت!ةءو"تاريخعنعامةمقالات-3

منهانمىتبصداننرىالاربعينالمقالاتهذهدراسهبعدانناغير

لانهاوذلك،نغعهارنحممفرنسافيالتمثلمنشاعنالاردعمقالاته

نقسمثم)04(الفرنسيةالكتبمنوغيره)(دوميك))كتابهـنملخصة

:اخرىا!سامثلاثةالىالباقيةوالثلائينالمت1االمقالات

التمب!لى:هياردءوعددها،النظريالنقدفيمقالات-أ

التمثيلانواع،الفنيالتقفليانواع،الفنيةالرواياتانواع،الفني

اللافني.

.نقده:هيعشرةلستوعددها4التطبيقيالنقدفيمقالات-ب

اسبشاب،واللا!ط!طالفضا!تمثي،واجنبية!رجمةمسرحياتلاربع

فيالاررعحوارياته،مثيلالتعلىدمعة،اللافنياتمثيانجاح

تعلميقاتعلىتعورجماتخمسةالىبالاضافة،ام!رحامؤلفيمحاكمة

الممثرشن.نقدفيمقالانهاثارت!ا

مه،لةعننرةستوعددها،المصريللمسرح!يالى،ر/خمقالات-ج

المؤلفين،محاكماتمناخانيواالاولالمقالين،ممرفيالنمثي:تضم

.41مقاعشرةوهيبرلاثالممثلي!ننقدفيمقالالهثم

التقسيمالاول.من"وموضوعهدفةاكثرالتقسيمهذاي!ونور

فسىا!لقالاتبعضتداخل،تقريبياتقسيماذلكمعيظلولكئه

عامبشكلىالنقديةتميموركتاباتطابرعولان،نا!ةمنقسممناكثر

وسنعرضالمشقص."النقديةللدراساتمهوالانطباعات!لخواطراؤرب

الاممىطمه-ذهمنورمشزمياثارهاالتيالافكارلاهميليفيما

الثلاثة.

ا!نكليلنقدكاا-أ

!يورنىامثيلالت"ضتنسعنالاربعمقالانهمنتيمورهدفكشناذا

فىاسرحابتطوروالتعريفالمسرحيةالتقامةننترفيالاسهامهو

ويىضهذلكفعلففد.برعيدهبمراحلالمجالهذافيس!بقناراد

ةالمقالاتهذهمستهـلفيدقالا)وليدالمصريعلى-المسرح

فرنساوألمشىوفيديارناأ9.1التمثهلحالةبينكبرالفرقان))

حالةبريناض،كبيرالفرقاذوالننوطللبسيدعومانقولهفيما

علىنسيرفهءنوفودهوبعدابيضوفودمبلممرفيارننمثيل

)41)((وصلالدربعلىسارومنالارتقاءسنة

المعيننفىمنالاربعالنظريةمقالاتهمادةاستقىقدكانواذا

بهمراجعونعني((قرنسافيلتمثيل1من!ت!ا))عنمقالاتهمنهاسعتقىالذي

وكان،اكبروبفع"ليةالاتجاهنفسب!ااتجهفقد،الفرنسيالمسرح

!ا!اعشمالمصريالمرحتدهورتداركفيالملحةرغبتهاكتابتهاباعثه

وعلاجه.اصلاحهفيوالاسهام

ضافينذرهوقد((التمثيلعلىدمعة))المعنونمقالهففي

،عب!عزيزفرفةلازخلالالعىقاساهعن!عبر،91!اسفة

بورجوسفر،المحاماةالىالتمثيلعنرشديعبدالرحمنوانمراف

اىاالصرحاتطلمءوزكبمجمدالقدوسمحمدوهجر،سورياالىابيض

ب!ذ،القصيرمقالهيختتمثم،رخيه-ةاستعراضاتفيالاشتراك

الرخة:

ابيضواحدشهرفيننقداننفوسناعلى!شديدواللهانه))

ثديدالمهواانه.ويواكيلموطميماتالقدوسوعإوعيدورشدي

س،صةالىونرعاغشاالروايات؟ببايدينانغاقاننفوسن!اعلى

نفوسناعلىلشديدالمهوااًنه.الازبكيةفيالرؤصؤهاوييشابهما

بيدناالتمتينذدحانبلاللهاستعفمر،بلادناديالتمثيلجموتان

)42(.)احدمنهاينجولاحادةبسكين

كوهوواجبهمنانراىبل،والتياكيبالصراختيموريكتفولم

مبلأ



منواوضاعهحقائقهمنالكميروعرلىالمسرحثفالذيالمعقفلكاتب2

بدوريقومان،فرنسامسارحفيومشاهداتهوممارساتهقراءاًتهخلال

-ادة!-اىاواعادتهتد!وره"نا!ريالمسرحلانفاذيةايجااكتر

التمهءل))عن2ر4مقالاسلسلةيكنبوبدأساعديهعنورمر،الصواب

((.واللافئش!الفني

زحفامامالفنط-يالتمثيلاليصهآلماوصفالاولالمماللمحي

اضفناولهذاً،ولثر!طحالريحانييديعلىالهازلالللأمئياالتهثيل

اضطالمسرحوضعميشخصلانهالتطبيقيالنقحدمقالاتالىالمقاليهذا

الازمة.تلكخلال

ؤىيئمثلالمسرحيالتدهوراسبابهذااهمانيدرككتطنولما

اتمثيلافنبأصول،بالمسرحمتغلإنالمنةاب"وغابل،الجمهورجهل

يفدمان4نفعاىاىآكد،المممرحيمةافنقافةمبادىءاىاوامتقإرهم

الداءتحديدفيذلكبعطداليهالشنئدوالمبادىءالاصولهذهلهم

.العلاجووصف

ؤنالتمثيلبتعريفالمللةهذهفياتنانيامقاله.بمورردأوهكذا

الحياةحوادثمنحادثةعلىنظبركيقعانهو..((الشحووو!اعلى

الىبوالقل!للعقل،اقربطريعهلجدفلااواطنيكتنترحهـ،انفود

اماماخرىمر!تصدهااياما!متمثلهاانمنوالشعورالملأدراك

.،"2،)الاولمىالمرةفياوفعتكمااعينهم

دد!المحاكاةفيارسلطوبنطريةيئخذالتعريفهذاانوواضح

حادنةايمحاكاةءنال!د!طانيصنفانرسثماولكنه،تبشطها

نخالفبطريقةبلدكاهلعلىتلقيهانتريددرساالخاذهـ،هوء))

فبؤكد)(1()إ.والمحاضراتالخطباوالتمثيليةغيرالرواياتطريقة

كتار،تهوفي،الممسرحماعيةالاحتالوظيفةالىرالمبهتنبههبذلك

إتنبه.اهذاالىاناتارةمناكثرالاخرى

المحاكاةاوالتمثبللنجاحعواملخم!ةذلكجمدالمقالويحدد

الفنية:

للوا!هةمطابف"اقوالاواقعالالونجمويفعلونوانتخاص:الاول

اًخلاقهم.تحلسلمعالاصلهلآ

ط!ااحااكةالفكرةوهي،المحليةالصبمة"راعاة:وانتاني

اتذامامكرةوهي،والمسرحيالادبيالنقدافياباهـ4كتفيكثرا

الفنءالميةالىارطريقانءصنعرؤهلمشاهذايومش،اىاسةجمة

والقومي.المحلياطادءابصدقيمرانبدلا

الروايطقىبناءعلىوالقدرةالفئطءالموههةهـواتا)تااماءلوا

واطل.اسأماتارهعنبعيدةءشوقةبصورة

ولاءرهـ"اوحزي!نةكانتإناطبي!تهالكانبيعرفان:ارادعوا

يلالمها.الذيالئوعالايؤلف

والفجوراخلاعةاتياروراءنسيرلاانهوا!خامسوايعامل))

منداوباوالئاسفاوبب!مالتجذبوالمدهثمتلتافاجآتاتياراو

)45(1.بة"الواصتمضيعةالاالحي،ةمنيهمهم7لا

مهقولاتعر!فاالموصزالمقالهـتامياقدمقدتيموريكىونور"ءا

-معيلآءمقيبشىيطزجاحهـاوعواءلءة،صرهااهمواخص"لإمسرب

.لكممقدىايىلعدممنعنهعرفماومع،حيةنلمنقراله"ستوى

-.اخرىناحيةمنالملبحث

ق!ممين:عامالىافئنكأاالرواياتيقسمامانعاالنطريمقالهوفي

بيرافرونيااثإعراكرواياتا:لادامنبلمدايفيتمثيلهي!اح))

ووفاو!ل.بص:!اءحلإةب!ةالايلاؤملاخاصوفم)46((كورنبل

41دقومقالهقختمالتئاقضهذااثننرطهمامعيتعارضانالتقسميم

افصواعالىن!رنااذااماافلةا-ئئ!لا))التفهم1هذان

)7((اخرىاؤ-ماملىفمصاهااخرىنطروجهـسةمنالفنيةاياتاروا

الىافئمهب"اارواياتافيقسم،اك"ليالمقالفيايحققهماوهذا

!،والكوميديالدراماتيكوالكوميدي،الاخلاقيةوالكعميديالتراجيدي

اكوهـدىوا،الاخلاؤي"إكوميديوا،الاجتماعيةالنظرية:ات

ى!؟اكوءوا،--4الا!ةماعهـ/4اةظراذاتا*وهـ!يوا،ادراماتبك

د--4ويرمثلؤ-مكليعرؤطو،ات"ريخبقىااكومىديااو((إجك!-رو)

:.ا)ةرنسيالممرحكتابكب،ر5ولفلمت

اراد-عاالنظريالمقالبهافيعرفالللأفئيالننمثيلاؤساماما

وواضح.،افي!!ووأوالؤودؤ"ل،برئدلنداجراوا،لمودرامالمب:.هي

?هدرهـ-اانوالاءتاةلموا)تكلرإفاتاطشماتوااء"طلحاتاهذه/ن

هـ--!مافجاةير:ةزوور(-5اًنبر.الفرز-"جبنالنفادكتاباتجمميما

ا،سى!رحعاى.رطب-قياتاىاالنطرياحديثامنءبرالاصاللقالصفلم"

وهـو،)يئطرا1اقيالانطاهـذهكابقى،ن!دفهعنبذلكؤ-كض.ف،المصري

ؤهـدخلازتواؤلىءنوردهمري41المسرحخطى.ل!و)مفيلءنقا:ا51،

طبب!قي.إلىةار*تمدا"جالفيالمقالمنافي-ءما!ذا

دءفطمنا،"س-كبطا:ورتدا!ثأالاصرىثرز-5،تكتا!نخاوولا

ب!ف!ء-ن/نهص!او!إممثاهننقدهخلالبربودكلهـصاادظرإ-ةا!راء

اخص2ااتياالاراءههذعننضرجلابرملتهادياكنهإو،الممرحيات

..اضادراال!يىلفيالا

از!هاا-سصباا"قداؤجم!ار:ظرإقىورلإ-5قىآلياتفيالقولومصهل

أءسص--ىاب،)تقدرةءت،،ا-*ميموااء،ذالابربىةشدالحبمنسنةكأ

هـ--ناتن!ءوربيا4!هـؤوأن،"ضهرءض!،ةمأخوذةزكن)!انا)ءرنسصي

اهـأ--ورا?لملأحاىاادعوةا*ن.رريدهلماالتمهيمدءلمىيز!!لاكنابةها

كأ.اهـة-5افنيئااوجهـ"او"وصء،4أصرياالمسرح

***

اًلهكلجةجمااكطد-اب

اةهث--لاانواع))هـنلهمظء:نصفؤي-ءهورتحول3!فيئارأ

ؤ-ةول،المصريالمسرجمءإىاًلتطبقىاىاأتطرياالحدبرتءنب((اللاؤئ

ءفتلا:الفودفلإ)))عن

ا*-إ--!((منبا)ك))خايروايقي"نه"-.،و!:أعلى!رت((وور

يابر،11"أكبمازلاذ.ا"ود!-لىاإ،تروامنوخ-رهاال!خاة((و)))-لمة

ب-نمفاصآتالا"!هوء،!ةكطارجدلاروايرةءناءهـ،ورأيأخذهدر*ى

در-ةاوازداصإءاةو؟جناليت"لإةأدأؤااوبرءنوا)ؤوبرةاخلءلةا

ا.ة!تحهكبهايأ%ي1(ؤافاواخن"،قيواقيءيرءة،صآتهذهكل.الولد

اامسح،ءه،?ةالا!اوظ-!أاخرى"رةبرزرلك3!ؤ-ؤ.)8((((ا-ه،؟را

/هـهـ--ثراور"-ابرنجترحو!ولالمظلمصةامفياصزطءرة!اكيمغةل!م

في!ول:مصفياهنيااكفئهلى

تاأرواالتهعلى2-"اةاابرواؤت،تهافت!والاسبابهذهاول))

4اصلاؤمنثن-ئاؤه،1بربىىولاصري41اث.*با،مهمهـ!لاا)تيالمنربرمة

فت!ةاؤرنكيةإ،ترواللجىهور؟قدمان!وا!ةمتهلياءس.وء،دانه

"ءحنثاتإروا،اءبة،ورنفدمانهواتفتيلاواكناوضعااة3وه*"و

()94.((..وو4بت!!،درسه"تهالىأخذيةا!رانهنتىؤوفيا

.لهلمب-!ؤبماالىسحلورالمض!كامجللايدعلابر!اتيهوراكدوهكذا

وهو،هاءا.،ورسم:فى!هسهاو!!اهماوا-ى،وخدءتهالثهب

وه-و،وءشكلاا"صأم،،ره،ة-ليحبالمؤنرائاصحاالمسرحارتبلطضرورة

اة،؟،جن!ا"ءبرحيه:،منك!ذيروناليومحتىدتعلمه)ممبدأ

-ورؤ-5رأيفبم-افئط-ياالنمثيللدهورفياثيانياسببوا

حرصسمءعالانفاق!!مديريهاوبرخلالاجواقادارة-وءفييئمثل

الربح.عاىالشديد

اوهسىصه،درناان))!،و-زطدهفي-واي!همالثالتاهـبباءا

به-داةناءنبر!دانهبرتهكاقصدلاوانابرءدال!بب،اجههورليس

فيسطةتغدرلاؤ-4الاكأربرقىانا!ولاناودولدئب15ءالمىعنالارض

ىفباللا!ايتهثيلنصاحلرهووهذاقدرهاجقالفنيةالروايات

)ه.ة)...بلادنا

؟



وبرهالهالمصريالمسرحجمهوربقصورالمتعلقالاخيرالسببوهذا

تي!وركأإباتفيالرلشمبلمةالافكاراحدىيمثلالفنيةالرواياتبقيمة

كثيرةاخرىمواضصعفيتاكيدهاعلىالحوقد،المسرحيالدنقدفي

إريحاني:انجيبعنمقالهفيقولهبينهامن

يواف-قء،الىيمهلطفلازاليء،اصرياالجمهورسوادان))

)يقصدالنوعوهذاالتجاربتحنكهألماقياوعواطفهالصفيرمزاجه

.)51))وعواطفهالجمهورمزاجكبرايلالمالريوا

نراها)ذيبالعلاجاالتراحهتيموريضعالفكرةهذهاساسوعلى

التمثبل))سلمسلةمنالاخيرالمقالفيفيقول،الفنبماالتمثيلانقاذ

:اللافن!،)التمثيلنجاح"اسبابوعنوانه،واللاقني()الفني

الجمهـور،هوالوحيدمنتذ!هانردنا4وبيديظاًلداءلمسنل"لقد

الاجواقيدفياجمهورفااملافنيةاالرواياتعلىالايقبللاوالجمهور

معهونسيرنقودهانعلي!نايسهلالاجواقهذهطريقومن،اللافنية

نااللافنصةالاجوافىمديرينطالبانواجبنامنانهاجم!الفنالى

لرناومدأفن.االىدريحيايصاواانالىقليلارواياؤ!مفييربدلوا

نوهـاالمسرحعلىس-خرجانهالرإحافيامندينجيبعنسم!اهما

ناعلىاحيدعزمهايضاوسرناعديدةتمثيليةبمواففيمزجهجديدا

)52(....((ا!نالىيصلانالىحالالىحالمنبالجمهوريتدرج

ف!لفيمورتةيرعلىالممريالمممزحلأزامةالعلاجهذاوسيطر

شبهالىاللا!نمنالمسرحبجمهـوراتدريج!طالتطورضرورةعلىيلح

حجازىبممهلامهاجمهـوراتعاقفيالروفسر،الصحيحالفنثمالفن

الدادشزةعنواحدةدفعةبهيخرجولمأم!يالهواؤقبما((اتاهبانه

لاستقبالهبه((الذيوهو...4((دنفالجمهورر-م!اكنج!االصغيرة

)53).."لترقيقهنتخبطزلنامااًلذيالممحيحالفن

"لهاتعلىنفممههاةالفكرهذهيرويعيدعزيزعنءقالهوفي

عيد:عزيزلسانعلىيقول،اليهبهااوحىالذيهوانه)ضعتقدص!

وأبرداادكرةسآعيدواكنيانجحفلمالظروفعاكستني))لقد

روايةلهقدمتالجمهوربميلشعرتاذاالافرنسهـحتىبالقودفيل

ف،ذاديوالكو!الىفودقيلبينروايةثمالمصريالفودفيلنوعمن

د!اكونوبهذاالمصريةال!ميديلهاحرجتعما!الجمهوراستحسن

)(5)البعيد((الغريبالخيالذلكدلالكبيرالاملذلك!تحقيقوصلت

تيموريطالب،مصرفيا!ةهثيللىعنالقصيرمقالهختاموفي

نف!سها:الخطةباتباعالريحاني

.لمكعنش"ءول،رواياتهنوعمنقليلابدللوالريحاننضرالما

ضرهما.السوفةالحانءنمجموعةغيرفيهانرىلاالتيالروايات

التغب-طرإق!يإسيرثمواللافنالفنبينإجمعنوعالنلقهـدملو

)55(((الصحيحافئالىيصلانالىاتبد-لوا

قيمورمحمدقى:هاالئيالاولىالثلاثالمسرحياتتتبعناانناولو

ءصرءب-"افافلقد،"قريبانفسهاالخطةتنتهحلوجدناها4نفس

اوؤص،قيا!عرببا"!ة1891شة((ابقفصفيال!صفور))الاولى

ذلكورغم،العاءيةالىقحولهالهالجمهوريم!:ج!يبالاخث!لأ،اكنه

هـصفانمرف(()56(وفتئذالجديالضثيتدهوربسببتجحفلم

صاولتهعلىيقدمانقبلاوقتابعضالممسرحيالنقدالىليفالط

ؤحققتا)افنديرالسظ))عبداثعبيةيال"ومنناوهي"الثانيالمسرحية

...طويلملاابم:-!اتافتطعلماوا*:،-))،اة!أحان5ءمح!ولافدرا

ا"زليةاررارحاعلىعاءكأهورالجمولاقبالوالخلاعةالاإحانمنلخلوها

)57(((..زائدبشفف

لمجثمااكأ"و،والتمثيلالنقداىااصرىمرةب.وروانصرف!

-!دايبذلانفبراى،المصري1رحامستوىانحدارعلىاشفقان

ا!!حاا!اا،لمرةهذهو،ؤ-"،إ"ط.مةاالو!شلمة4زوجلإمحاواقىفيآخر

لمالذيالطفلالجمهورغيرذلكالىدفمهو"ا،لهيعملوبداالهزلي

بعىوهويرضيهاننيمورفاضطر.والمجونبالهزلالا-كلضمىيكن

روايالطوصعاالاساسيغرفهكانانمالانهودحويلهلتهذإبهرويدا

يتدرجثمبالالحانمفعمةالفناصولبعفرفي،1يرتوخىرا!يةيهزلية

.جراوهـلممالكوميديثمالرافيالفنيالكوميديالىرويداالج!مهور

.)57())الطيبة))العنرةروايةرد?ملهوكان

الجم،وربوعيالتدرحالىالنكلريةبالدعوةتيمورجمتفلموهكذا

ءفعملياذلكيطبقانحاولبل،اهنفاافناث4الىاللافنمن

المسرحية.ايفاتهتأ

اخطة:اهذهمقدمتهفيطليماتزكييقرولا

.واحدةنقطةفيواضعهامعاختلفالخطةهذهاكباري((ومع

الغنشبهالىالتمثيليةالفوضىمنبالجمهوريسميرانيريد

)غبروآخر)فني!شيءهنلك.ادريلا؟(ألفن)ضبههذاهووما

.ع))8بي!نهما)وسهطاااءرلىولامن!كا

!-!حافطرجنتساولهعلىظيماتباجا/ةالايامتكفاتولقد

فيالمقتبسةوابهزلياتالخفيفةالاوبريتاتبعض؟قديمالى.ناتالاربع

المسى!سحورائععنالمعرضالحمهوراليهاليجتذبالقوميمةافرقةا

!العاللي

***

المسرحى6):قدفيقيمورءحمد3:اباتؤ!ماأالنطرو-تلفتوكلما

مترجمتيناننتين،امسرحياتلاررعالابالنقديتعرض)مانه+قيبالتط

فرنص،،فيفرانسيزالكو!يديفرقةالاواىقممصقرضبمهبئوافضبن

قص-يرانالاخيرانوالمقألان.برالقاهرةؤرنسيةفرفةقدءت!اوالاخرى

ف--!االمسر-يتيئمنكلبمؤلفالسريعالتعريفء،وزان/ءكادانلا

لهما.موصز"لمخصتقديم

النظدمف!م-الىوأقربكثبراقظولوالثانيالاولالمقالاناما

الم!رحية،فبمؤابالتصيفمنهماكلإبدأاذ.السلميملم!رحيا

واداء-5-ةالرببرشخصاتهاويعرفويحللهاياخصهاثم،وبضوعط

الدقيق.انتفصيلمنبرشيءلهاثلنالمم

،ايتونللوردادريثىلمهو((مسرحيةعنوءـي،الاولى1المقالةوفي

يىرى،والحثمافيالسىينهاوتكواشخصيةابتاري!خبا!لتعريفيهتم

ىففجاحهومدىلأدائها،ابهضجورجهناوهو،ثلالمهملا?قىمدى

كاباته.فيكثيرا"يموربهأاهتمناحيئوتلمك،إح-يىها

ال!ىالمهثاهننقدفيتيهورمحمدمقالاتاضفناقدكئاواذا

فهي،علإهاالتاريخبماالطابعلغلبةالصريللمسرحالطريخف!ه!اص"وده

اداءوفيالمسرحياتبعضفيتطبيقيةنقديةآراءمنذاكامعتخللم

فها.لادوارهمالممثلإناولئك

برخمس!يمورعلصهاعقبتعليقاتعدةالمقالاتووذهاثارتوقد

للاجلصيراهااءقيوخط"المسرحفيالىظرية20ارافيهااكدردود

المحكما،الممريالمسرحباوضاعكثيراواستشهد،وانحراقهتدهوره

المسرحخثفبةعأىقدءتالتيوالمترصمة)فةالم!اسرحياتارعضاىا

ذلك،وعيرممثليهااداءوفيفيهارأيهوابدىالفترةتلكفيالمصري

الوهـ!ونشرالمسرح!يةالحركةتهثميطفيلواضدحااثرهلهكانمما

الجماهير.بينالسليمالمسرحي

*،*

نقدمنقيحرج4جعأقدالمسرحياخاليفباا"اثضغاانويبدو

وخاصة4النافبعاملآرالهتفسيريساءإ)صلاالمؤللإنزملائهاعمال

بروحرياضيةالنقدقبلالفتقدتكنلموقستذاكالمسرحيةالهيئةوأن

تف--!معلىحرءص4انغير،"دومالىكذلكزالتوما،سمحة

فصىرايهليقولالفنت"المحاكماتشكليبتكرصمحلهالم!رحيةالحركة

صلالمنمونواف8هممزاياوي!بمجل،وم!رجصء4عصرهامؤلفيصميع

المحبب:المرحاثكلاهذا

فيصاقيددتانبعدليةالخيلىالقعةهذهبنشرللقراء"اتقدم

لم.المؤلفينواصدقائيالممعليناخوانياغضابخشيةنشرهاذي
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موافكلاجلان!بل،ذلكالهعلانوحاشامنهماحداهانةاقصد

تقلإداردتاكنيو.ئبلالفتالرايهـرزاارأ!"/ضصبانعنوهمثل

واما!-،اصدقائهمثخصباتعنيكتونفصاالهزليهناإ)خبربكتاب

المؤلفج-صاصوالياستحلفلهذا.بذلك!شهدوصراًئدهممحلمرنهـم

صى-ورةالا!بهايروالاوأن.قىالقصههذهتزءجهملاانوالمىرن

قاباتاذاايض*او؟امل...ؤلموبهمعلىالسرورلدخلانآءلهزية

ا!ةراً،اكأملالانيبثوشدوجهيقادككالاالاإبئالطرفيمتهماحدا

منالقاهكنت"وذلك.الممثلإنعنءقالا-يكابةبعدكثيراتآلمتقد

)95(.((.الاءراًضمناةناابرخاءاخوانبئ

روحممودا"قاماصدقالفورعلىيدركالمحاكماتهذهوقارىء

)06)..((حقاالايرقولولاي!زل))لمحيهاكانشقبقهانمنعنهاتيمور

رص--المنكبرلحشدبدبربة.ريةكاريكاصوررسمالىاوفق!قد

المسرصجبى--ةمو!قيومكنته.عايهوانساقيهن41المعاعريرنالمسرح

احقائسقامنافيرضهضهمهتعا!وارايخهمبريديرانمناخصبةا

الض،حك،ارحاالاطاروله-هـهذااذابتهاكينجحاهامةا2ةقاداتلموالا

حجنفيفقطار/عسوىهات3المحاهذهمنفيجزانا"/قدرإموان

وحضمدهـم،الةضاءانصةو"ترصم-"عصرهمؤ!فيكلاصقديمخططانه

.الانهامففصفي؟لفهل

ا!زابناالغربكشابا،حاكماتهذهؤ!ماايقالدانهاىااثارتهاءا

منائوعالهـفامعامرةنماذجنعرفولا،منهميقصدهءهـنتدا.،فلا

ا!ؤادع((ءم!ر!ج!))اهولمنعرفلذيااوحبداوالضموذجافئيةااحاكماتا

بوالاساهذارهـثلؤءهاحاكمفقدارلىةوؤا/ئزالا،ريقيةالملهاةارب

اب.خيلو!س:الجونازيةافىء.،ةتاريخالمحيالكبماراثلاثةاابرحااهـاخر

"،اتراص.با"*زانفيمرحياتأموو!ء،ويوربيدبر،وسوفوكلير

..كفننهترجحايأاليرى

النفدؤبابردإدارإبراارةنيةالمحاكماتبهذه؟ءهورقىحواقد

--،دالنفمنعديدذاكبرعدخطاهتر-م"العرداصحافةافيال!!ه!

.ال!ي!ن

هـمعاتالمحاكههذهفي!مافأااتج!ااً):ةديةا!راعا!مومن

ا!ادفة،االاجضماعيةالمسرحياتليفتأاودعوته،للاؤتباسقئحيء4

ء!-ىا"فبرقيااماميئالأجةباالاجتماعيئالمرحياتكتابرةوتفش!يله

اىاالمو!بنودءوة،واء!ةءم!رحيةفيوا!ايىةالة"-حىبينا)ك!لط

ؤ---ىاءهـ،لوا،-خص.اتللمنئوالاخلاؤيا)نفيد؟اتحلإلالعنليقى

.المسوىرفهءةالمسرحياتلمحرجصتاءفالآ

*،،

امريالل!سرحافن!ريرخجء-

صعقيمهةمهلمو*اتءمر((فيالتمثيل((الىخونتيمورمقالي!وي

:أطوارار!ةالىقسمهوقد،"مرافيا)عربكرالم!رحتار!خ

.نوثامءا-

.فرجاسكندرمعحجازيسلاءة-

.بمطردهوءملهؤرجاسكندرعنحجازيلهلامةانةصال-

4.مهرنئ!!يارحمنابوعولفرنسا*نابضجورجرحىوع-

يرديءاىاصءجح،االصطرإقعن-رةالاصالانحرافمرحلة-

.اكسارواالريحاننا

الممرحتاريخفيتاؤ!ةاة"عجااةالمقاهذهطليماتزكيويم!ميا

هـ-عالقيمةكبيرةنظلول!ها،ريرببلملامحقوءـو،)61(ببلادنا"

عكليقاتاريرخالمسرحناقؤرخالتيوالابرحاثالمراجعاىالاؤضقارناذلك

هذهب:صالاستشههادالىمندورهـحمدالدكتوردعاما1وهذ،م!لا

.ا):مري")"اًلمسرحكتابهفيكاملاالمقالة

ايقول:يعوداةالمقاعلىالكثيرةلمآخذهرغمذفسهطليماتكطا3وز

رغمالساعةحتىل9فىلاالك؟اباتمن)تيمور(خلفهما"ان

صورةفى!ااخلىفاوسيجدعندناالمسرحعنكبورااحسنقصوره

.)؟6(((الاخيرةا-خيناثس511فيءصههاالتهعبلاةلحا

و-ىكهابا"4منف"بةاكبرالموخليننفدفيزءهـورمقالاتوآمثل

الاداءفيثلهنالمها"بلا!"اتطبيقينقدمنتخلووهيلا،ا-س-!مااالمشقد

اونوا)ت"!كسلكلالاخلاؤهـكأء-ويهمفرولبعرءجئهـلمارلادووات!"ءجدهـم

هـ-ذهعلىاغا)باع4اطاايظلولكن...ودراسض،1الادوارحفطفبى

دطورهموءراً-لؤ،مثثطاورءوالعرثاءبئالمماهـاؤلاءالت،راخهواقيلملاتا

الممثا%نالثلائةهءولاءبجنمنكانولما.ادوهاالتيالادوارواهما!مي

حصى"جازيسلامةمنو"ديرر!!اا!مرحبةاالفرقا!هحابجميمعشر

ولمختلفم81يخالتارقان،وءمثلانهاوابرزمهثا-!اثديرصمنهرعبدا

ا!ريللممسحمفهءللأيخازارالاالابرحقيقةفيلبسوادواره!اطوارهم

.)ةترةا؟اكفي

محاكم،تمنواك(أنيالاولنبراعلىالمقاا!اريخ-صفةتغلبوكذلك

حببوءمحصزحصازيرر"لا"-4بعثفي!هـاتصوراذ،المرحكلؤا!ط

،اص،ةاكا1االراحلينثلينالمهكبارمنوءيرهمالعدلابيد8واص

وجعلمهم،الفه!نسا"همرالمتعلقةالحقمائقبهضالمىنتهـمعلىواجزي

.المرصهـ14واعه،ا"مالاصجاءا!ورنانهبئبعضفيأراءهميمبطون

النفدفيتيهورم!مدكتاباتءعظمعلىاخالبااطارعاانوال!ق

مقالالهمناة.قا"جلولابحيث،والتسج-لالتاريخطادعهواررلرحي

ؤصرننصفءناكثرهـروروةع!وايىوم،الممرحمؤرختلإتحقا!عن

نءثهيناجزءاكا!اا-سص!ااد!في3ءاباولاص!كأوفاتعلى

مراجعه.مناهمومرجعاالمصريالمسرح-اريخ

***

اضقدالممرحىافي5ورزءحمداسوبحولملاحطلتلية-عوتبقى

لنقدية.ا!"كتابن5الاكبرنبالجل-رأ،خاكيا-/بةزووهـوعامبنتكل

اوابرباأء.ظتابعضالىاؤضقآرهطليمماتكبماز3علإ"أخذاقد

.ةقي--دلااتك!اا!راحةواالقاطعةكااترأةالكبءرائاقدافيصوافرهـا

مفيباىارأ/4!!طيرحت،جكانوكذاك،المنلة"لمةغباريخ!قهاولابكلروف

منببا!4ءخطرماومراصعةال!حتعلىاء"برواالتفكهرفياضعمقامن

.)63(وؤ:رورهاأ!مص"ءر!او"حاواةاراء

!!منواكن،ررببرلملااليهذهـبقههـ،"!حقطاهله-اتوزبر

ر-لاحةوادصرعةاضباادة!ءوبهض14نذ)رانعايطصا"ءهورءحمد

43علااآلءن4اهفالمكبصلافو،عصرهااىور-،"ىبالمدرةالنطوالجرأة

ء---ورةخضاؤةفيرفي،مترىلاووم((بان!مء-ضهل"فيوصفأماذيا

.:اة"افث!)(6(،((يحاءتالفناءمورمنمشوهـ-كأ

؟ؤاعةلا!،ما!نداسرار"!المطالجهـلءكاورعكأآلعهوباول))

ألمت3انإعامونلالانوميخر"وزهاالتيالسصمةياتارواافيمعزرورون

اكفاءلكهثلفيراذ،م!عءوب"موئاني..4فففيراوفنه"اتإاارواهـفه

--دمعالاراما،!اقصةتوؤداووحعلىاضلاثةاإقفلماذاادريولا

)65)..اكاتءعلملاصجة،-لم

امثل-ةتعوزناوان؟الرايا/داءفيو-رأةصا!ذاكد8رؤ!ل

النقدية.قيموركأا!اتفيأرظاهرةهـ-فهعلىم"ؤليلةفيراصرى

اك"دربؤيللتورمهمو?ا"ل.،طةجةاالحماسةغلهقىعليهاصذناواذا

از"((أ3.بئ))و"ء؟:ث))دوريفي4-ةراجورجعنكقولهاحكامهبعض

اممثلةاووصفه)66(0()0ؤبلهمهثلايطا،صلاماقيابقىا)ظب!غ))

هـىكل!لمه،ديان.و)).ا)"مرف-جمنتراجيدء!ةاكإش))بانهامبلمياديان

4!نذكرانر-بانناآ)67)((ميلياديانهيوالتراصيديالتراصجدي

الغرور:عنو/*دها-قيةقياعاى"حرصووصهدقه-واضمهذل!برأنبالى

اخصتوانارو:ءضىر)فتقداكوناءصبتآان..الالمقاهذااكتب((

)68).((اخ!امناولفلست

مص44واصساسه4ايى-نبهمضىرالخكلللاعضرافا-*مدادهئم

:!؟4ي!،ور!اكتابفياهااستكمااىا4وحاجضمقالاته
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بعضمواهبذكرنسميتانطعلىالفاضلالكاتباواف!وأنا.."

قيمةمنالحطبذلكاقصدولمنيةحسنعنوذاك.التمثيلإةابيض

الذيا!كتابفيذلككلاذكربرانالفاضلالكاتبأعدوافي..ابيغى

)96(00((الممثلينجميععنقريباسأظهره

يحقفونهصبماا!امرةوفرحتهللفنانينا!ثسديدحبهوكذلك

الثالتلويسدورفييواكيمبشارةعنحديثهختامفيكقولهنجاحات

."ريشيليو))مسرحيةفيعشر

وافمر-"قذلببماصميممنالقادروالممثلالمجد،بالتتاهنع

الرجليربطالفنوالكنبمعرؤتهبعدأثسفلغكنتوانلصصري

)07).)يتعارؤلانقبلبالرجل

***

الادبيوالمسرح!النقدفيتيمورمحمدلاراءالا-عراضووابعد

قبلحو!!نطرحناهالذيال!مؤالعلىالاجابةلمحاوالآن!ودانبدلا

ب!اوحتماحققتوهاا،عامبشكلالنقديةكتاياتهق!مة

ذلكمنهلتجعلكافيةهيهلاًي..ثقافتهومكوناتاستمداداته

أتوقعناهالذيالفذا!كبرالظقد

هذعلىبالاجابةلنايسمحموقففيالاناصبحنلاننااعتقد

ألاجابة!هذهكان!وان،الحقعلىنجوراندونبئلنفيالسؤال

بالقياسموحدهالمسرحيالنقدفيالريادةصفةالحالبطبي!فتسلبه

بسنواذوفاف"وبعدعصرهلمحيالمجالهذافيالكبيرالفراغالى

قليلة.!غيبر

يصحب!انبدلاوالانصافبالامانةتتسملكيالاجابةهذهانغير

ولنس،المكانةهذهبلوعوبينبينهحالتالتيالمعوقاتلاهمتوصح

مجتمعةءهناذكرهاالىنعودولكنما،بعضهااىاقبلمنالمحنا

ةالمعوقاتمنغيرها

افى!يصلانقبلابمماالتاسعةوالعثمرينستفيوفاته:اولا

ادواتجويدؤرصةلهتتاحانوقيل،والوجدانياالعقليادضح

.اكجاربوت!لمدالطويلةالممارسةطريقىعنالنقدية

إوفيرافن؟االانتاجهذافيهاكتبالتيالفترةقصر:ثانيا

حياته.منالاخيرةالثلاثالسنواتتتجاوزتكدل

وكانبا!مرح"قذلافنيميدانمنأكثربينج!دهتشتت:ئالثا

وروائيا.وقصصيااجتماعيأوكاتبأوشاعرا(ومسرحيطادبياوناقدا

الميمادبهذهكلؤيكبيرفراخهنيحسهما.لملءلاهثةمحاولةفي

النهاقرب-العمرقصارشأن-يششعركان.لكانهيستطيعماعبالس

مبهم.غريزيحدسبفعل

!يلاالذيالملولامصبيااومزاجهالغا)فيالفنية4طبفت:رابعا

طبىمعجذرياتتعارضص!اتوكلها.واحدعملعلىطؤيلاالصبر

يمارءلم4افاىاتشهردلااةمناكثروهناك.خصصالمهالنلقسدممل

فؤا،ءليهملكالذيالفنعلىبفرتهمذفوت،مضطراالاالنقد

مقالاته:احدىفي!قولفهو

اؤبت-"حامدصدلمقيقابلنكطفم(هملت)عنشيئاكتبت))

الاجوستخربرهااقيأاالروايماتجميعسينتقدانهواخبرنياووي

كتيتماومزقتكتببمافعاكتفيتالاوبرا!مرحعلىالمامهذافي

!غخوضلاانعلىعزمقدورأين!يوهـنمنذاخرىمرةقابك"

)00(،)71(ريشيلو)بنقدابدأواليومالقديمعمليالىفقمتالنقد

:طليماتزكيوجمول

فيالةللمصرحالكابةعنممعلاليكونشغفه(تيمور)شغل))

فعل-وسنا-ثرنسامنرجوعهعقبالت.ثيلامكلالدخولهالاول

احىصداهـزرا؟)ىاضقداحو"كأفيفيءصهليزجكانء،انهوارجح

ا!كبرىفاالىهـرا5كانالطريقانلوالمرصولهذابكلأتيناو

ل!هؤرخالاوانقتلقلمهشحذاحادئان.ممثلازبمايغدوانوهي

.)؟7)الهزليا!تمثيلواباخةالسراي:وظيفةويتنقدامسرحا

جهـرربذلالىاضطرهممازمنهفيالفنيةالبهئةتخلف:خامسا

وح!مله،ناحيةمنالت!بسيطعلىوالحرمىالاولياتثرحفيكبير

فيرياضدروحلكقدافنافينانقبللعدموالاعراضالحنتمنقليلءير

ا!االفيةؤطحي،تئانسحجمهامةقازالتء،نقيمصةوتلك،لىمحة

تضخمتهلعلهادل،ايوما

كلآراز،ضمنهاالتنالريحةالص*!يةالمقالات:طبيهةسادسا

،متخصصةلمجلةور*قيضابحثااوكابايهـؤبفانلهقيقلمالنقدية

تستحؤلميه4سابقةمحاولاتمنالنقدحقلخلو:واخيراًسادما

ويتناكتاباتهعليهاس!بمراسفقىواسسىتقالمدمنوبالتالطصالذك

ويوةبصالاسسيضعولطريقا-ثقانعليماف!ان.اراتهفيايىها

فنممجالءناكثرفيفعلهمااف-جمطباوهذا.د!دهيأتنلمنالمعا)م

ذا"اجلومن..العقباتهذهكل"نبالرغم،المسرحبمارنقدغير

رافدباعت:(رهالمجالاتمضتلمففيكأ،باتهقىبدراسونهتم4رنحتفبم

الحدلمثادبرئافيوالنقدوالمسرحيةوالقصةالمقالةروادطلي!ةمن

ثوارهفؤادإ

المصلار

)مطبا)ضهثلميةاتنا،حب)ثانيالجزءا،تيه!ر"حمدمؤلفات)1)

6ص،طليماتنركيمقدمه،2291،بمصرالاعتماد

ملب!)الروجوميض)الاولاجزءا.تجمورءحمدهؤامات)2(
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