
ي!ث!ث!ال!أ؟ونبم

الكطوو!لن!عك!مقما84و!قلطيقد4

!ةثي!ق!ة!ىالفيذ8

!اسميه"توسعانوافضل-الاجتماعيالتطوربينباثلاقىالاثر

منه.مفر؟غامرعامةالابىبفيالفنيالتطوروبين-الحضاريالتطور

وا)لمتقديراحتسابينميهافوليابداعموهبةاالاثإانيعرلىلمكلنة

بخهلم!اديبايجهلىالذيالؤديالجانبفهيالموهبةاما.الاجتمالمي

ؤفسيعةلعوامليةالحضدظةالل!اونفسالمجتهدعنفسفياخرعن

ومنقصاصاذاكومنشاعراهذامنفيجعل،خاصةوبيئيةووراثية

وشاهـبرشاعربينالفروقتتدوجثم..وهكذام!مرحياكلالباثالث

بح!يثعهدهتقمفحداالفروقلهذهكانذلك.ومعالخ..واخروقصاص

خصائصاوعامهـاطابع(يستلخصانالادبمؤرخاوالناقديستطيم

يختلف؟!امجتمعادبيجحلاذياهووهذا.مهـعينةحقبةلادبمشتركة

علىيخنمردونالذينالأدبوعمالقهـة.نفسياالضبةفياخرادبمن

اسلافه!ما،لمكهماالىجديداويضيةوناسائدةاالادجميةالتقاليد

فنيهـةاسارا!ميتطمونادتلهفموقفمنهميقعونالنقادويابلون

لهممهدجم!هـانالاالتمردهذاتحقيقا!ستطيعواكافوأما،جديده

تاريخفيطفرتا!!!قواانالهم،هياتجمرقطلهموعبدوااسلا!م

والتضراتيةالفكروالتياراتالادبيةوالن!قاليد.الادبيالتطور

.الادبتطوروعلىتتضافركلهاوالاقتصاديةالسياسية

اقوميةاللنهضكألارمشرطالا!بنصصفا!"خرى،نابةومن

!حنفمى"عل!يههانتلانسفىاستقلدولاحربرءفلا.الوطنيةوللصية

منالديواناًلاولالنرءمقدمةفيالعقاد)!ول.بهالشعورعنليعجر

واحد!أمةوليذكرالتاهـيخفببراجع،القولهدافييو!اريكانومن"

بن!لآمقرونةاو!سبوقةهذهنهضتها2تكنفلماجهماعييةن!مةنضت

مبولانفيفي)كشبيهةبداياتظهرتوفد"آثاابهافىعالية

منهيافنيهببكلللدكأور(1291)زيثبقصة!يئاف!مثلةالرواية

فكطالعاماةالطبقةو!ثوالصميمةبالمصريةالشعوربشا*لراولى

(9291)روح1اعودةدوايةجاءتالذينفسهاشعوراوهو،لريفا

،الانجلونظبروجهة،محمودنجبيبزكيد.).لنؤكدهالحكيملتوفيق

.87،ص1667،"لممرية

لزالاواحالميةاالحبربانتهاءعقبثورتهالمصريالمثسعبهويثور

فيال!ادف!يكتب..البريط-يالمستمرمنالحريةفيبخنهطالبا

الا"!حبانوإفولب!ي!"الفنونبالوانعلاقتهاوفيالحري!ة!سفة

اما!مواالصاعات!ن"الجميلة1للفنونبحبهمايقاسانماللحرية

...جبرةمرغكلةالامماليهتم!ووالعي!ثىابمطامنمطلبالنشية

جهيىلىثجمماءبببنالتضيلفيتأخذحينالحريةالامملعوفوانما

احبوطلبمصوبمطببينالتمييزالىوتتولىم!نهاج!لوش!*
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يكون،لا،الحسواعجابا!نوقارض،ءالىوادنىاقلبافيواوفع

!-حيما!،امات)مسهوعااومنظوراالجمالتحبحينالامنلأحاذلك

.(؟هصودالحياةامتب

غيرإالم!هونهـ-!المباتنرو،ـلأ.ديره!جةماعياللن!

لأ!تفكلع!لىاالبلاير

مفمولهفيمباشرةبطريفنهالادبتكلرءلمىيؤثرالمجته،وتطور

تطورافكانت-واءالفنيالص!ملمعورلكونقضايا"ثيتاولهفيمعااي

ءفاربئفيراتمنيجدمااولاجتماعي3الاصلاحقضايامثلاءتمامية

منالاونهذاوتبع.اهامةواالخاصةالح!اةةب،ثيرهالهايكون

بعاميعردماهوالادب!المضمونوتطورالمجتمعطوربينال!سقمة

قصصميمصر"كننابهفيجبريلمحمدفملكما،الادبيالاجتماع

فيتا،ر،بخوالسياهـيةلإلاجتماعيةانتطوراتتنتبعحيث،1اعاصريناكتابها

.الاهـرةلعشةالمانةخيلكلادباؤفاكتبهماخلكلمنالحدلثممر

المبلشرالواضحثيراقهذاالابتطورعلىالمحتمعتطورائرولئن

اوضحوءن،،شكالهتغورعاىمباشرغيرقيثيرايوثرفانه،مصمونهفي

اشعوباجميعلدىالفنيالنثرعلىالشعراسبقيةذلكعلىالامثلة

بااوزنمقيدالشعراناساساالياالسطحيةاإنجمرةتتوهممابعكس

وبااس!ليمنالاايسر!كثرثمومن،فيهفيدلاالثربين!ا،والقافية

اليوما/تيئ،بينالزريهوالشعريالتراثكانولئن.اثكرمناسبق1

ب!طهالدكتورويفند.!ط-فظهسهولةالىذلكيرجعفانما

ال!ضاريبالمستوىمرتبطوالنثرالشعراستخداماًنويرىالرايهذا

الىتهتديولا"الشعرالىقسبقتتحصر-كدلمالتيفنتلك،للامة

ؤ-!ورؤكهأ،قليلغيروجد،طويلزمنب!عد*بهتظفرولاالنثر

ءا:رددا-كتجد..بهماباسلاالعقليةالحياةفيوتقمملألح!ضارة

ر!4لهكأيلاممالا؟عندونجدهالعربعندوتجدهالرومانعندوتجدهااليونان

والخيال،"لخياللضةوالشسعرالعقللفةا!نثرانذلك،/الحديثة

عجبافيم،الهقلمنوالجماعاتالافرادحاةفيارنموالىاسبق

،وشوؤيحاه"-،حسهنضه)،(النثويوجدانؤ!بلاسمرايوجدان

.(61ص،7391القاهرة،والت!عليمالتربيةوزارة

أء.-فإجعا،(اتياهواثموب،ريلدىالحضالتطوراننجدوهكغا

ثمر.منابدممتهانسبقماالىا!نثر

ادبنافىلذلكواضحامثلانلاخذانيمكنناالحديثالروصروفي

هذهانع!ت!قد،والغربالثر!ابينالصراعذمميةهوالحديث

نرىمانحوعاىالقصصيادبنامنعديدعلىمباشربشكلالقضية



ائحيم)!وفيقالشريمنوعصثورحقبمليحيهاشمامقئديلفل!

ادرلممسهـمهسلال!لانينيوالحياثوباشيلمفيدالابيضوالخيط

لالجاء1هؤلاءمنكلحاولوفد،صالحللطيبللشمالال!رةوهولم

جميعا.تؤرؤهمكانتاز!اشكلاالتيالقضيةلهةهحلايجدان

متمثلا،الادابيالشكلعلىاصراعاهذاانعكساخرىناصيةومن

عليناالوافدالقصةفنمعألمربيأتراثنامنالمستم!ةالمقامةصراعفي

شام5بنعيسىحديثمثلضصةفينجدمانحسوعرالغربمن

يمل؟معالرصينالجزلالاسلوب،نيا&هـريالبثروصراًع،للمويثحي

علىيرالنصلاالتصويراسلوبواالايجازالىتميلااتيالقصيرةالقصة

ؤوودكما.ونظراتهعيراتهفيالمنفلوطيمثلكالبء:!نجدمانحو

طهمثلكا-بعن!النقديالنهجفيوالغربالشر!بينالمصالحسة

كتإب!سإفياازنيوالألعقاداو"الجاهلياًلشعر)ءكابهفيصسين

."اًلديوانإء

الضطورعلىلاجنماعياالتطوراثرعلىالحدبثادبنامناصومثل

"جتمعاتنافيالعملالىا"رآةخروجهوذلكوفكلامضه!ناالفني

"نتطوراتوؤعمى(الادبهنتيجةالمضموندلكطوروقد،اخيرالإالعربية

ماوشيجةق!بلمنمتاصةتكنلمالزواجؤلبلبالمرأةالرجلعلاقةفي

هذهقمبلءثارةتكنلمازواجبهـاو+:،ماوؤ!ماياوراكلمنوقع

اجاقسباعلىىاثريلأالاجت!اعاكطورذا5لبم،برديدةالالاوضاع

اشاباو!فء!اي!واءةط*فخمالاذةص،نيالمجتمع،ؤةبايص،ءكاي)ـثا

ؤ!بةبغياواهـامحماامات!بحبجبثواؤكل!بةءيرصورةانفتاةعلى

الفقبرة"سر-هاسببلؤيبنفسههااضحببةاغوم!نهابالرعمسقطمتلانها

لثنو،الائيرة!"ءوء*وىمنبهوضوعار،ماسىاالاتجاهيممدمما

فقط24"نفه-ماالمجتمعهدااىايرج!حلاض!رفيالرومافجمةؤسامكان

امحولأاكلسرااحدكاىالا-لفصامهدافان،مشارمكأاخرىعواملاىابل

الصثريناتخلالا(روريادبناؤياررومانسيالاتصإهازدها!علىالمساعدة

إن!وىؤملوالها؟درسةالىا،رآةوبسروبم.الظرنأه!دامنوالثلائيئت

واضحتالمراةول!من/الهالةهذهانقشعت،قربءنلهاالر"ل

ففولاتهدبهاف-ييوغلفلاافعيةواكثرا"رأةاىاالربرلنظرة

ا،-رأةانرلى،وة*عفه!وته*!انب"اكائنارلعرؤا،ثارل،تلطيخها

ارجلاف!رفنطاقاواوسعبرهـاةاكثرفىإركةالادبيةاحركةا"ك!شاركت

جت-ها.بناتمثهاعراش!اركةهذهخلالمن

اهـرأةبناله-لافاتفيشطعيئالاصا،ةطور!داساع!وهكذا

موجةانحسادعإى!الا"ريالاجتماعببةاتعلا!"تم!موعةمع-والرجل

.ا،دبؤكطجما4الواؤا،زجاهءو-والض*!ا!ارومافصا(لمد

هصذاعلىسإءدقدبدورهالادبانتمسىالاءلينليففيلهـن

سلبيموؤفمجردوؤطه5يكئلمالادباناي،الاجتماءضاالتطور

دعوةكالتالقرنهدااولفيامينةاسمفكتابات،يرؤثرولايتأثر

فبئلاثينظهرمشلكاتبضسوفي.اتظورامنذلكلملألمإوتعجيلا

ضمانالىشالرجلعنالمراةفصلاننجداقرناا!داكلنالعشرينات

.لشرفهـا

برداكماالادبمضهوىؤببدااذيااتبادلاكثيركاىوهكذا

مذهب!أردها-عيلىترهاوالاجتماعيةالاوضاعساعدتاد،شكلهفي

آخر.ادجمبمل!بحانهليبرزانز!ائهثمادجمبما

الغربرية:بالحضإرةويلاحتاللأ"ك!ثمانببة!ممم!بهجمرةأاذحسسال

هـعبداال!رريثلري:ادبنافياكبيراالتطورانيعرفوكلنا

وحربب"سلميابالعربام!العااًحهكاكا؟رعشراتا-ءالقرنبداية

الاسلاميس"1بيهالوالحضارةعنيومااخدتال-يالاوروبيةبالحضارة

الدين.لتسدعاادثم

!وحالعررقيالامةفيايقطالذيفهوالهسكريالجانباما

ار-ضارةتلكفيالذوبانوعهـلأموصودطعلىا(حافظةابر،،ءنيالتص

43

التحديه!امظاوورابرزوكان8متخلفشعبلكلا!هي!ة؟لمفتوصة

تءظ!بىعىتىب!صاتحاررخااتء!االاسلمحةلفساستيعابمحاولةهو

اًلداه!.الخطول!االصدي

تشوتحطهاارسانإالهىابىمثاتفبمتمثلفقدالسلميالجانب0اماا

لأ؟نتددبعنهملمملهم!استضص،همالذينوالخبراء،ومعار!معلومهم

لغاتهـ--بما.لقف(انبعدتطتاكيالعترصمةوصركات،ايديهمعلى

استوردناؤ-مامثلكوصا،معاوالادنجيةا)ملميةك!ولفاتهمفترجمنسا

بثكلاو-طىإا،طبقةوظهور،البخارفيكا!لةصضإريةادواتمن

اىالهملاالمرأةخروجثمانفت،ةوتعليم،الطباعةوادخال،وبرإررمؤثو

صكملظ!لارساء!حاولاترظهورالسلطةؤدبضةوتخفيف،بعسدفيمما

كب!بهث،احيةمنالصحاؤةانتشارعلىترتبوما،ديمقراكيةاكثر

الكتحطتربرمةخلقهالتيالتيارمعتواردالخلتىاخرىنا!ةمناثاترا

.الخبراءواس!قدامالبعشاتوارسالالاجنبية

الهوبيلادبناصدثالذيالتطوربراعمانا)قولنستطيعوهكذا

القرنواوائلعشرالتاسعالقرننهايةفيخاصةمصرو!بماعامة

القرناولمنذبدأالذيتماعيالاصاكطورثمراتمنثمرةكانالعشريصن

اًلعربيةالبلادعلىالعثمانيةالسيطرةنفوذلانحسارقخسعثرالتاسع

وكار.احب،ةامهـحالاتشتىفر؟اؤكةاوااالغوبيةالحضارةمعوتفاعك!ا

وؤصد6التطوتوواؤيهابدأاأءنيالمجالاتابرزمنالثقا!كبماالمجال

الوافدةالادبيةبالاشكالالامالتاثيربينء،اننطورهذافواتتفاوتت

والنقاد،الدارسءنلدىبحثومناه!جومسرصااوشعراق!صةالغربمن

في،به،التمسكءليهالحفاظوااليهوالد!وةالقديمالتبراثوبعث

با!نم!ن!هاكلمنويستةبيئالتياربينيلائمانحاولثالث"جار

الوافط!الجديد.فينئمحصيخنهيفقدولالاولكأيصات"يقطعفللأفيهما

ابرزإهماعلامهوكان،التيارل!االغلبةته-وناناطبيههجمامنوكان

لرصمنوعبداواولزفيل.قادامثلالغرنهذامنالاولالنصففيدبائمساا

لطإقونكاأواكماالانجلوسكشوني"سالثقافةتاثر)1اكثركانواممنشكري

ممنوتلامبذهصسينوطه،يكلورينومثل،اوقتاذاثفيعليهها

وعاىال!دينةاًلمدرسةاعضاءومثلالفبرنسيةبالثقافمةتاثرااكركانوا

عبيدوع!بسىشحاتهوالاصوينتي!ورومحمودمحمدالاخوبنراسهـ3

صس-،لباًلىسوكانوا،وغيرهمفوريوصس!ينلاشبنطاوورومحمود

التأثراشدتاثرواقد-والانجليزيالفرنسي1الادبينعلىا!لأعهم

الروسي.الادباءللامبكتإبات

التظلافيئ:ا!ياةع!الاصتهاعيأتنطورالأتراءيةيلأاؤرر

إروربيةاالدولعلى-أ

الثرلمختافاعاىمتشارهـةبطريقةالاجتماعياننطوراثريفىولم

يالعربلادبتاالمختلغةالفنورء)ىمتسه،ويةوربولا،العردية

طهفالدكأور.بلاوبالمستغانبهذهـالفنونءصهللاسباب،الحديث

الىبافماووعملي!اعل!امصرفيكانالنهضةمظ!راًنيرىحسيئ

الشامءج!امظهرهاكانبينما،اخرشيءايالىمثهوارهوللعلما

اًلقر!الناءمصرؤي،تجدانزمستطيعفمانت،المغةواالادبالىاؤوب

واكأفى،والطببهةارياضهواالطبفيوقواتفالذينالملماءا،،ضي

اقف،مفبإكثرواالذبنالادر"ءهدولاء،ءدل؟ديبفيهاتظفرتكادلا

)!-4.العلماءمنمصرفي/تجدمامثلاثامؤبتصررلال!ث...

.،68-!6،وشوفيحافط،صسين

الهجرةفبرلث!امببسةاالعناعرلبعضالمهثمانيالاضطهادتسببثم

وكانت،ا!امؤبيجدهلممافيهانشا!بموجدحبب!ثالقاطرةالى

آحةاصتالصحافةصبعال!وماالنشاظهذاراسدلىالصحافهة

تضاةروقد.القراءجمهوروسطالذيوع"نالادبلفنونالفرصسة1

وبصهد-العشريئالقرنبدايةفيمصرفيالوط!نيةالصكةظهـور

سكيئفتالتعيالأ!ثورةمع-بسنواتلمصرالانجليزيالاصتلال



الاؤطارالعرسفى1الىالحربةورداث!8،نيالدستورواعلانالقسطنطبخية

فيتوراتمنعن!"نتجوماالاولىالعالمتئالحربنشوبمعالعثمانية

.خاصبوع!ثواا1،ثؤكبماعاعةالادبويازوهذاكل.الربيالعالم

الادبيةنالففعلى-ب

بتاممكالتأئرالىاسبقكان-حسهيططهللدكتورالمكلاموا-فالنثر

هـفيصالم!آلئنابأانحنىاأنضومنوالاجتما!يةالسياسيةالتطورات

مر"هايزاوارائ!عوشخصءاكهمباساليسبهميرضمايزوااناستطا!اقهد

ذلكحسبنطهالدكتورويرد.الثمعرمببدانفيسشابهنحوعلىي!قع

ذلكهماالش!راءهـميفهو،اليومفيهالظرنعيدهيدسيبالى1

والطماءالملميؤث!ونبان!"يصفهمحيثلعقلبماامسلبموضالوف

واًلبحضوالدرسارقراءةعنكأصرفون!انفهمالايكبرونولا

اننفهـو،الخيالددووالعقل،خيالاصحابلانهم،والتفكير

القراءةمنويتزيروقويتعلمونفيقراونالكتاباًما.ااث*رعدو

ؤوهةشحصبةهذامنوقنشا،البحثالىالطمفيضطرهم،؟لعلم

معا.والابتكاروالخيالالصلمحها

ببحمهنالنهفاءكدقي!؟ج؟ءكأت!4كاكأل!الىح!جقطةايدكصوري!ميرئم

فييدخلللجم!ردالثقاهيالمستوىانالم!وففمن.وقرائهالاد*

وهو،جمهورهمنؤلضا؟هيستمدفالاد/ب،لادبائهالابداعيالمسستوى

الىالاستجالةمنهتوفعاذياالجمهورهدالىااخدهمافيرديعود

اليهؤددملمحيمماأض!رااداعا،عنهانصرافاوجدفافىأ.ابدعما

وفدالكاتبفيهادن!اقلحالاته!كمنواسلوب!اموضوعا

مامحثوولعثدااددايةمحون،فندجم!رهبنوفىيرتفعاناستطاع

الاد،بببينافندانمتفاعلفهناك،يومبعديوماي!تسعانيلبث

رثهـالاخرانيحاولصهماكلالطرفينبنوشذبوشد،وجمصره

.اله،مالنويقيطور،!كذاالادبيالتاريخيننطولىوهكذا.اليه

المشمراًءتدالعقليالكسلظاهـرةانحسينطهالدكتورويرى

،فيكلفونايضاهمالكملفيصيبهـمالقرا،آلىاالمدوىبطريقشهمتتنقل

،حتىالادبيذوؤهمافسدواانب!دثصرمنالشعراءلهميقرمهبما

عودافياارجل11مثلمثلهم.اخرشعراييسيعواانعنليعحزون

لجهدولاصنذيلاالذيالسهلليسير!م4الطعالوانمنلوفاممدته

وادسم"نشيءفيهاطعاماوان19مناخرلونالىاضطوفاذ(1

منحم!-نكهالدكضوريستثني.و/هفممهلماساغهفان،يسغهلمغذاء

وج!يلالرصافيومعروؤءهصرفيئوالعقادطرلأنخليلالشعراءهؤلإء

.(013-(12ق4الساالموجع)الهراقفيالزهاويصد!

علىسثابرالاصالتطورازرزشابهلعدمثانياسنباكشضيفنحناما

تطورفكلمة.الحديخثالعربهطادبنافياثرواالم!عرمنكلظور

التطو!انما،النتقمماوللنمومرادفة-اء&مضيعهـتقدكا!كما-ليست

بناءال!واء،علىواتكاسازدصارمراحلمنيرتخللهبماالتضييريصي

ليسالعكسولكنتطورايكونانيمكنتقثماونموكلفانذلكعلى

حتوكبما.-قدماون!هوتطوركللشىاي،صحيحا

طب!اهااذالا؟ضماالمصطلحات!فهمهشىتحديدعلىنحرصوف!ن

كثماالفنينبينواضحااخشلافافجد(ونثرهشعرهآلعربياالاثبعلى

السنين،!ف-ع!برتضيربمعنى-تطورمدال!ربط"!ثص.براننجد

لانذلك،ان،"ؤسفةانتكالى!ومراحلعلإمةاردههاربمراحلومر

علىىدخلماوان،حضاديةانتكاسومراحلازدهاربمراحلمرتبطا

اشص-روألاحميااشهبركاادنيكأؤوالبمنالحديثالعربياالشعر

باثصر-ءرؤطولبه-هـوكذلك(في!انرهريا!سرحثماولاالمسرحي

فنقولهـاتانيددضن!اتقدصماوليست،كسالاصفيت!ل!هوانم!االنحر

واال!جماسي1الشعرمنانضجال!شربنالقرنفيالعوببمالشعران

صؤاذابدائيساذجالم!ننبياوالمهريشعراناو،الجاهيلىحتى

اشكالفصلمنش،تفقدالعربيالنثراما.الجؤاهري،وشو!ىبشعر

تم!تهاالمهمىتطورتانها-مطهثوىحنو-نعلنانلمهكت،ادبية

هيالغ"يئالاشكال،هرزهالراثفيعليهكانتعماالحديثادبنافي

وطوبلها.!ممروهاالقصة

اللغةعرفةالذيالعربيالنسعربيننفاضلاننستطيعفسشا

اسذيااًهـحرالأشعروبينالمطبعةظهورفبلالسنينالافالعربي!ة1

ةاذا،للا!اءيكوىؤجلان!القراءةلانهاووسيقيةودالقىبعضمنحفف

يم!نحنىلأا!تخففهذازرلثلبدث!عريةمسرحيةبر(يلهـقىفانمالاآلتى

عنالعربيالشعريعرفهالم19ننيالدراميةالمضروراتالشعرتطويع

سمبقىاجؤةوهي،والمتلفزيوىالاذاعةأئتثمارانضكولا،قبل

العموديالشعرينببنالمصالح!ةفرصةسيتيح،بعرية-سمصةاو

بالقيودالنزاسااكترالاةلعلىالضنان!الشعرسيجعلاو،والحر

لاللالقاءسجماهيرينطاقيوعلى-؟خرىمرةاصبحلانهالموسيقية

.لقراءة

فبماصلناهالذيالقربيبالمعنىوفصيرهاطويلهاالقصةاما

النىيةالحضارنهغمتناواكبفانهقرنعنيزيدلامنذالعربكأبيثتنا

العهـبيةمجتو*6نناوجمتطور،عشراتاسعالظرنفيسفبناكما-بد(ت

يئالأر،*3البداةاسميهم!االفصصاللحنطورا)نعقيدالى!هالبسطمن

العرب!.الشعرعلىظبيقهيمكنلاماوهما-الفنياالنضحاىا

وجودباستوبرارنحتعالايجبفاؤ!ناالنقدمءتنتحل!وعنفما

اردإيئةافالنماذج،التقدمحدوثعدمعلىمبره!نينالرديئةالنماذج

مح!وظاأتي5ءولعلهاذمانكلفيموجودةسبقهالماامررةاو

فان:،التقدمعننتحد3حينلكنضا.السغليةالعريضةالقاع!هائصادا

علىعلاماتباشبارهاوالفريدةالمت!ببزةالنماذجظكاعيننانصبنضع

،طفرةمنوربما،نمومنح!حتماعلىدلالةظصرهامجر!لان،الطريق

يحىلاررالبرعم2كا-كونقدانهـا.اليهواضافسبقهمطاستفا:

الذيكالعمهاب.ل!كونقدمؤسفةا!يانوفبم،للمستقبلبذرةمناكثر

تمامائربطصمميناىاارمقممفيؤفف،يخبوانيلبثماثمل!ةقوهع

افىمو!مهفةيتصفيعودلاتطورمجردتاليةأتتعيرأيقهـمنماليصبح

التقمم.او

التورسوربينالعلاهةيتناولونممنالكتيرينانالملاحضومن

الاضىالمضمونالاايتتبعونلاالمعاصرلادبناالفنيوالتطورالاجتما!ي

،وافكارامعلوماتتتضمنالننزاالمقالاتالوانمنلونهيكأنماالاثبية

الادبي،الفنصفةعليهسااضفىالذيالشكلظورالىيتلفنونولا

التطورونجبنبينهعلاقهولا،4بالصدؤيتخلقالشكلهذاوى/!ما

.افمونادلالةمثللمجالاهذافيلهدلالة!لاوباك"!ه،الا!اعي

بااربطالمع!مرةالادبيةلفنونناارختاقي،مؤلفاتمعكلحفلتاولهلا

العوركالحد/ت41ضاااإؤ!وتطو!اتابخة"عيةلطوراتمنوقعمابين

؟لذينهمول!علهمالمستشرقونسايرهموكذأك.المضمونحيثمن

علاقةالىضئيلةقل!ةالاتلننفتولم،ذلكفيثمرقهـينالمستسايروا

ا*دبي.الشكلبتطورماعيالاجتالتطور

ءنعامباربهفياؤ"مالذيالطهلاويرافعرفاعةان9ءوالممرو

الىالعربربالادبمنؤصةترجممناوليقبر؟183عاموو!1828

ا!،.1867عامودلكل!لمونتليماكقصةهيتلك،الهريبةاللضة

و!رءينيبولروايةبترجمةجلكلعثمانم!مدتلاميذها!لقام

"و-دكأ"فبور"هاكأو"وجعلبييرسانتديبرناراأهرنسبىللكاتب

راسكلوعلىالسوريونالروائيليفالطفبئالاولىبالمحاولاتقامبينما

ريخ!ظرر!ةز4روايةعشرينالفافي(91ا؟-1861)رإدا!جورجمب

ه!ذه/الفقدشك،انهالا-تجارياهدغهكانوان-وهو،واًسلاورقى

علىوالت!رؤطذاتهعنالبحثالىمتعطنرلجموورالروائةالسملسلة

هدهكاقتو)ئن،اؤلألاعهـ(اولاتمحاوجهفيبجغورهوالتشبثتاريخه

فضلا"اكانافنياالنضجالىتفتقراخرىنا!كأمنالروا/ات

معبرا3غربر،بادبي؟،نبفيالاسلاميالعركيالموضوعوضعمحاولةفىيالوة



بيئتهكليشتملانالىالوقتذلكفياهربياالمجتمعاتجاهعنبذلك

ولاذاتهيفقدأندونبالركبيلحقدتتفدمتهالزءالدولحضارة

.جوهره

اليالقصصالفنظورعلىالاجتماعياننطوراثرقابعةويمكننل

ا،بتكار،معناهالفنيالعملانالىالتنبيهمراعاةمعالتاليةالنفاط

لاد،بطبأ!س!بةذمس،بعدهوعماقبلهعمامتميزهوماكلتقإبمانه1

المتابعةفادهوئهذا،الواحدالاديب،عمالبالنسبةحتىبلواخر

عدماننقا.ليتوخىانيجبلتطورهعلاكأمعالمواكتشافللادبالعلمية

لمجهاوعاماتجاهالىبارجاعهفينيعملكلبهيتميزماقيمهمن

يستهويقدالتشابهنواحيعلىاتركيززيادةلانالاليجاههذاضمن

وتميزالفنان.الفنيامملاتفردمنالاكلالمننىالىويجرهمالنقاد

يدولعقدماحدالىبهمتآثرانهاوالشيءبعضبيشبهافكون

الضطور،لوماسموفر،ب.منحالاتحالةالاليسااناك!تراضالى

4(.،ص.؟791،هـ2،المكنابالعامةالمحربكأالهيمة،الفنونفي

ا!صصي"!شكلتطورعل!يلاجتماس!ا!ع!راثر

تطورعلىالاجنماعيالنطوراثرنحدداننستطيعالتحذيربهذا

الالية:المع!الم!يالقصصيالفن

الادبيالعملالىالجماعيالادبيالعملمن:اولا

.اخرىمرةالجماعيالفنياشعملالىالغردي

معظمعندينقسمكما-العربيتراثنافيالقصصيألادبينقسم

ونقراهليدونبالفصحىكتباحد!ما،قسمينالى-العالمشعوب

كونأنبدلاالوقتذلكنيالقلةهذهكانتولمه،المنعلمةالقلهة

بهتشترىماالمألمنوانيكونلديهاتتعلمانلهاياحح!تىميسرة

خورشيدفالوقصقولكما-الادبهذاكان!د،الم!ونالالبهذا

طبيعةمن-شكليةقيودمنلهاوضعف!يما-تقوبتكادتجربة"

هووليس،والمنضجالمتلقيع!ندخاصاستعصادالىحاجتهفيالشعر

عنيعبرالذيالفنقداولهمالناسيتداولهانيمكنالهـنيالنثر

فياداةيكونانيكادوغ!ايتههدمهفيوهو،حقيقيا(نعبيراحيلايهم

السيالسيةالحيلأةهطالعاطينومنالمثقفينامنبعيهاعبق!ةخدمة

الممريةالدار،العربيةالروايةفي،خورشيدفاروق).والابختمماعية

.(13صت.دالقاهرة،والنشرل!باعة

ارثفاعيكجهولالادبربينما6ا!ؤلفمعروفالمدونالادبوهذا

الادبعيالعمللانبل..معدومانشائهفيآلفردأدورلانلا"المؤلف

عرفهمعلىوجر؟،الجماعةثووبتوافقفنيااثرايسشوياثمبي

يرصلقبلمماالنهائيشكلهيحددلاولانه6وشكلهموضوعهحيثمن

/إتلثلا"يتمبل،عامهالغصكىوادبالمطبعةابعكسى،ج!،وره

اكفلوهياذاعتهوسيلةانثم.اضداولواضعمالالال!خلالالاخير

11-ر.الىموطنمن4اانفقايكونبحيثجامدةحموداتلزمهلاالثةاهؤ

القاه!رة،المعرفةدار،الشعبيالاب،لح4صرشدياحمد)

.(15مى،591

منالههـبيتراتن!فياقصصياالاددطمنالاكبراالنصيبكانوقد

مب!كرمنطوروهـو)بألنوادرعرففيما،الشفاهيالادبهذأنصيب

رالظاهرةعنهرةكسيرةبالسيرعرفوفيما(القصيرةالقصةاطوار

هـنمبكرطوروهو)الزيبقوعليوالهلاليةيزنديبنوسليفبيبرس

القنرةفيالاالتدوينبمرحلةتمرلمالسيروهذه.(الروايركأاطوار

وهىذا،الميلاديعثرالسادسالىعشرالحاد!!لقرنمنالممتدة

اثروقديرصر،الكيرىالسرتدوينتاريخملاحظةعلىبنيالتغدير

جمعاوال!ت،الاسلاميةالدولةفئجرتالتيالس!ياسي!ةالحوادث

ت!ةانريبولا،مصرالى؟لهجرةالىالمحترمينالقصاصمنكفررا

واستعمال!االإدبيةالالارقلكانشاءمراحلسبقتهامالدالتدوين

الاخيرشكلهافيوارساهاانضجهاالذيالامر،الشفاهي!ةبالرواية

ابرب،الثسعبيالاثبفنون،صالحرشدياحمد)المقبول

.(2"-41ص

45

بينظلتداوهافانمصوطاتارتهذهاصبحنأانبعدوحتى

دلك،اصئمفاهةابالروايةنقئهايتموزموص!ا،و!وإلهالادبمخنرفي

الادبجمهورحاجةيكفيلا-الطبعخلا!على-بالكتابةالتدوينلان

عددوتفرغ،الادبجمهوربرينألاميةانتشارجزملانهالاقلعلى

ارت4بوالمرح-ع).بم!رفتهامتيارهمووالمارلينالمتعلمينمنفليل

العربي!ةللنسخصيةتوكيداالسصرههـذهكانتوفد.(3؟صفحه

السميرهذهدفعتالتيالتحدياتمواجهةفيالشعبيةوالعبقربة

المغولوغزواتالصلب!ةكالحروبالتداولأواوالانشتمارالكهورالى

الاسلامي.للطلملتتا!وا

الايخرالثلثفيمصرفيالاهليةلمطابعوابولاقمطبمص!ةاخئ!نم

تلكمناجزاءلئناستخرجايالحاالقرنواوائلالمافءالقرنمن

جنىقدالاثارتلكطبعآنصالعرشد!احمدالاستاذويرى.الاثار

.الانزواءهذاعلةهويكنلموانانزوائهاعلىساعدلاز4عليها

لشرالمدفيةفيالحديثالسوفىاصجمحالعامةالحياةبتطورانهذلك

اكثرواهضمامكلالناسمشاغلواصجحتالافطاعيةادفيقىآسوقوه

المدوفة،وساعدالسيرتثيرهـاالتيالعامةالاهتماماتتلهكءنواوسع

ينبعيعملفادسيرةحياتهامنمزيدعلىلاالاثارهذهفتلعلىالطبع

ا!اءفي/ن!سمعاررلبوةانقلاو.!تقراروا!ةه!وليسلمولىان

فنصونأالمدينةحياةلتيحهلااًلذيالامرومجالسهتقاليدهلهثدامي

.،65ص،2ح3،الشعبيالادب

القصصيللفنعامةخصائصعلىنتعرؤءانحاولنانجظوادا

مالهعااصيكنفانهءنترالتاسعالقونقبلفيياالعربيالشعبي

التا،لي:النحوعلى

كليلة.تحالافيالازمنيترتيبلمحيالحوادثتسلسل-ا

ابياتتتخئ!لهاالمسسجموعةوالعاميةالفصحىامنخليطاللغة-؟

يحضنمحينالشعريكونماوغالهـبا.يتهاورواحفسالتيسميرشعر

الموقف.

علشثخصببة!اصرااحيانادتدخلفههـوالمؤلفحيادعمدم-3

.اك!مرحاوللتنبيهاخرىواحيانااخرى

الاخرالبعضفانذاكابلمقا"هيالفاتازيامنقريرببعضها-؟

التار!خ.اوارخبرمنقريب

جانبفالى،الانسانيةغيرالفوىتدخلقبمالفانتازياوتتمثل

ارتحموالستخدا/آلجسديةوالقوةالشجاعةالحيلةاصطناع

ستخدام1وتأثيرهلابطالالببموضدالاعداءلتخديروالفجوانتممص

المرصودةوالاماكىنال-صح!ر!ج!،اللكلظلاميثيرالذيال!ف!

:،ل!ن."،د!8،ئة؟از،ت؟حها(تاأ:،سلى-!ي"ارو:تاؤعكةاعيموانادفا؟

فمثلا.والمكانيةالزماني!ةال!حدودتجا/وز)كبالفانتازيااتتمثلكذلك

بناحمدكانعندور،قعتحوادثلأاننجدازبقاعليسيرةكي

و!ءن،ادوولىويالخ!لاقزرأسعيلىالىرثدوهاروىء!رإضكمءوون

سنن!طولونابنحكموبدايةالرشيدهارونحكمن!يهةبيناننعرف

اهـقىيوهوالازهرءلىطفولتهفييترددالزيبقعليكانكما.عاما

تجا،زالحدوداما.بسنواتطولونابنحكمرعدالفاط!نايامانشيء

تائيةاماكنالىبسرعةالنقلعلىالبطلقدرةفيفتتمثلالمكانية

نهسها.بالسرعةمنهـما؟العودة

عدمشا!امةالفنيفيالهملوال!مددة،الصدفةتتركذلك

سيقع.لماالتمهيدعدماوالمبرروجود

لحرصاخرىقصصانجدالقصصمنالتوعهذامقابلوفي

سلسملةالىويمىضندونؤهـلاوق!تبأنهاالقارىءمايياعلىمؤلفوها

كانمتقويبةالقصمىوهذه،الايهامد!كفيذيادةاحماناالمنمنةمن

انبعدالواقععنينقلكانالقصصيانبمصنى،التاريخاو؟لخبرمن

مماينضقلفانهوبذلك،السامعيشوقبمااليهيضيفاو!4يحرث

.،الفن)يقعانيحون!ملمااىا(التاريح)وقع



5-ا!تعخصياله:

اهذاوشيجة،الاسطوريالبطلعن.يطوراالننمعبيصهالسيرةبطل

انالسيرةكما،السيرةلبطلالداخليةالصورةعلىنحصللاف!اننا

ولا،اخرىئنبداالاواقعةمنتننتهيلا،المستمرةبالحركةتزدحم

للىأملثهيمجالفلا،اخرمكانفيالاحداثلننبدآالاعانمنتئتقل

يقتربولسيرةابطلفيألمرامياايجانبينهلمملهذاونااوالنفس

ولا!راعتردوي!وقهلانحوهويتجيههدفهيعرف!الفيالملحميالبطلمن

،لاسريرةاوصرةامامسط!كأؤإلشخصياتلذلكتيجةو.داخلي

ايضالذلكونتليجة.ذلكتتطلبمواقففيحنىصراعكلنتعلفي

انهابل،بهايتقمملاالعمرحتى،تتطورلاجامدةفالشعخصيات

لثرا!نرؤل!خبراتاييسطبهاوجموهـالشخصيات.فالجأةتثيح

ولهتا،ا!اداكرةلا4ىتهقبلكيممنوقعتممايلنتربسببجديدا

.السندبادقصصفينجدمانحوعلىالمتنسا(بهةالقصصتتكرر

كما)الموكاواكالنبلاءاسلطةافياماشخصياتالقصصوابطال

ش!بيونارطالواما(ودمنةكليإةومدلممةوليلكأليلةالفمقد!ةفي

السسامايتوؤونالذيللبطواةالاعلىوالمثلالجماهيراحلاميمثلون

منه.يعافونممالتخليصهم!ورهالىواماتحقيقه

الم!باىرووؤ!!و!الاتارهذهاءانز4الىالمطبعةظ!ورادىو)من

ادبامنهايستلهـمواآنيريدونالمناوالادابلمؤرحكامرجعالت!ون

الفرصةأ.لأحتااخرىناحيةمنالمطبعةفان،معاعرةبطريقةيقدمونه

القصةهـنمق!متهوفبم6مطومونا،كرادينشئهاتذيالادبهذالظهور

وطويلها.!يرهاالحديثبشكلها

منفشيئاششاالقصةتخلصتلألمعلوعيبنالامرادهؤلاءيدوعلى

مهن4فيتخففتالذيالوقتفيمثلافهي،الفنيةالبدائيةطذه

فينرىمانحوعلىنهائيسامنهاتتخلصلموان-الاننافييةالمبالظت

بينبحريةوالانتقالللمويلحيهشامبنعيسىحديثفيالبانسابعث

الارضاووالحلمالوافعاووالمأضي/آلحافراووالس!اءالع!ياةعا،لمي

فيهتخففتالذيالوقتفيانهنقول-السبالم!يوسفعندوالفضاء

عنبعرت،الوافعمناقترابااكثرتصبحكيالفانتويةاًلمبالغاتمن

تلكللصمحا(فةوتركتالتاريخاوالخيرمنقريبةتميدفلمالواقع

السياسةاخبارتروياوحوادثمنوقعماتنقلفالصحاكة-المهمة

اثارةالىيؤديبماوتضيفتحذفانبعسداتناريحتصنعالتي

اخوىمياقيسنعنالقصصيالفنبحثبينما،انتباهو-ذبالقراء

ومامحغوظلنجيبالسرابروايةمثلالنفسيةالقصةفظهرت

منأكثرفيايفامحفوظنجيبفعلكهااونولوجابأسلوبيعرف

لاؤصصمنيكتبمم!كثيرافان،وهكذاوالكلابالالصمثلرواية

بكاصاتهمرتبطلانهقلائلكلماتمنبهثرفيلسماءعللخيص"يمكن

ال!بطلاما.تزوىكلماتمنيتبقىبمامرتبطهوممابكشراكثرالمكتوبة

المسطىالطبقةافراداوحضارتنافيأريالعاالشخصاصبلحفقد

الزمنيالتر"!بيلتزمونالكتابيعد(مكما،ألخصوعروءصهعلى

.باكالفلاترباسميعرفماحالةرولمييحثمثلمااللاحداث

بعدللادبباكمسبةالبشريةتاريحفيثا!تطوراهمحم!ثم

،واصبحتوالتلخريونوالسينماالاذاعةاختراعوهوالطباعةاخزاع

علىللمحصولالعريضةللجماهيرلرنيسيةالوسيلةهيالاجصةهذه

الامي!ة.!سبةفيها،ترتفعابلاثفامثلبلادفيسيم!الاالفنيسة"لمتصة

غيرظرتقعنفشينإشيئاتصحبجمهورهاالاديبصلةواخ!دت

"لفدمالوساللهذهانوواضح.الوسيطةالوسائلجلمكهوم!با!ر

بطريقةكانوان-شبيهوهو.جما!اساسعلىالففةاعمالها

الطباعةانتثارعصرفبلف!ه"ألقصصيلل!ملي!ح!دثكاربما-مختلفة

القصصيالعملعلىومفاهيمهعصرهحصيلةءنيدخلراوكلكانحعث

معامراعملايجعلهمامسضمعيهلجمهورويرويهاسلمفاعنيحفظهالذي

قصع!عمل!كلبالنسبةألان2يحدثمماثلاامراان.الانتباهيجب
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يحذفاهـميناريوكاتبانذلك،اكلأثالوساللهذهضريقعنيعرض

يتمخلكذلك6المرئية؟والمسموعهوالاذاعهيتفقبماادقصةانىويضيف

الجماهير،انواقانهيرضييئخيلو!الفنيةبيروؤيتهيرووقبطالمخرج

السيناريو!نب.!ضامرانجزهماطلىيضفي،اداءهدان،الممثلحتى

طابعهيضفي.الخ..الازياءومصممالديكورومصمموالمصوروالمخرج

اذايختلفالواحداننلثزيونياوالسببنمائيلالأ،5انحتى،الخاص

منفردااصبحالهصاعىانهذاوم!ى.ا"هضل"والمخرجاختلف

ير!راوووفد،هنفرداالقصهيكتبيزالىلاا."حف،،مجهوءنته

منهقئملمانتريدالتكطاجموعةاالاغلبفيوهم،كأيه!كه،قىالخاص

مباشرةاذايكتبفهو،مثلهالمستقبلك!9دصصيينا!رادهايصبحلكي

قىنوقهاناكنيالعريضةبا)جماوورويسذأمحدودخاصلجه!ور

هذهخلالمنعايهستتتهرفدكنها،مباقنرةالقصص؟عملهكتبكما

ضيصواالاصليعمالهمنحذفانبعدافجديدةالجماهكليرلآالوسالل

ع!بقريتهاومدىعملهتاولتاويالمجموعةوت!سميريتفقبهإ،الهـيه

مرئية.اومسموعةكلمةاقىالمقروءةالكلمةوقحويليتفقوبما

القعسصيوالعملالمقرو،ا!الصصيالعهلبيناختلا!اهمولمل

بينماوالسردالو!ف!يهيدخلفدآلاولأأنهو،موعالم!اوالمصور

لأننا-،المذاعاوا(رليالعمل!ييسإلبلنماهـ،ذلكينع!م

واحداثااشياءالا(نسمملااو)امامنانرىلا-الحماحدييحدثكما

نحنسصتنتحالاحداثوتطورالاشخاصهؤلاءتصرفاتومن،واشخاصا

كالحركة.ومصرهم!غوسهموخباياطبائعهماث!سنتمع!يناوالمشاهدبن

ق!بلالمرويةبالقصة-اخرىمرة-اضمبهوذلك.الاساسهيهنا

تترتبههلىاخرىنتيجةساساسهاهوآلحمدكانعنمماالطباعةعصر

"لساثل!الجديدةهذهفريقعنالجم!رالىالقصصيةالاعمالتوصيل

صنال!حيدهوذلك،وا!تلغزيونالسينماايمنهاالمرئيةسيمالا

واشخصاتصفعندماالمطبوعةالكلمةانذلك،القلالمج!خيال

المكاناوا(ثخصهذاتخيلحريةللقاريءتترك!ان"حدثااومكافا

نابعد،وشمسيالمسباوسمعياواحيانابمرياوتحجسيدهاالحدثاو

تختلفاالمنهائيةالصورةيجعلممطودكرياتهالخاصةخيراتهكيايستدع

اًما.وذكريا-لهمالافرادخبراتتختلفكلابقدراخرالىشخصمن

لناويجسدالتخيلبهنأعنابدلايقوما،خرجؤإناالمرتيةالصورة"ءا

..والازثءالديكورومصه!ماصوروالل!مثلوجيهافطريقعنلؤية

ملكةمنيحدف!و.ورذلكالمرئيةلغتهمنهادكوناتتيكلماتهك!ولاء

ت!ل!ا.

افنية.االموفوعيةالىالذاتتضخممن:ثانيا

،الفنانجانبمندائمتنازلالسأاسة"اً!يوت.س.تيقول

منه6اقيملشيءالمعينةاللحظهتلكؤكطهيكهسانفسهعنيتن(زلمهو

بالذات،لمتواصلةاالضضحيةطريهتهوال!أنفيهيتق!ملذياوالطريق

."للذاتالدائميلاستبعاد

.513.7أ51'ء3ءا4!أح"همء؟'*ء44+ه'8501'م:25

الادبي،النقدفيمقالات)كتابفيالزياتلطيفةالدكتورةوترجقها

بدرطهعبدالمحسنالدكورويرى.،12ص،د.ت،الانجلومكتبة

تجعلافىالذاتتضخممشكلةمنعانتاىالاوأياتنادوامنكثيراان

نىفولايبدولذلكوهو6منهوالاقهراببوافغهالالتحامعنعاجزاالاديب

بهذاوانشغاله،لروائياعملهفيالذاتيةومشاكلهلخ!ثةبحياته

داخلباستقلالهاللذاتيحتفطانعلىحريصايجعلهالشخصيالجانب

عليهاومشفقاحريصايبدولههاتصويرهفيوهو،الروالئىالعمل

و!الواقعآ،ديباهناواجهفاذا،معهاطفامتطاسلوكهاومبررا

الذاف-ظليتمدوقد،القاضياواالمرثداوعظالواموقفيقف

نلمحانذلكبصدفييباوليس،بألرهالروايةعالمليغطيويضضخم

ظاهرتينالعربالروائيينلاغلبالاقلعلىالاولىالمراحلا.ماجفي



الاخرين،عالمتصورعنالاديبمخيلةعجزفيتتمثلاولاهمابأونتن

يته.لرواموضوعاويجعلهاالخاصةحيالهاحداثالىيل!فهوولذلك

الاعما!هياعمالهماكضلاىفيتمثلفانهاألثاليةوةالظا!اما

الانتاجعنيتوففواانامابعدهإ!اوهم،حياتهمبئحداثتإصلالتي

عليالاولىاعمالهمعنالفنيةقيمتهاميتقلاعمالايقممواانواما

طولجةق!ائوةالمجالهنافينسردانويمكننا.متوؤيع!اكانماعكس

الكاكبابراهيماهـىللعقادسارةالىزهيكلزينبمنءتإر

والربأطالارياففينالأئبويومياتالروخء-ودةاىاالمانرنيلابرا".م

عبدالمحسسن.د)الخ..ال!مميملتوفهـيقا!ثرقيمنودصفورالمقدسي

.(91،ص7191،القاهرةالمعارفدار،والارضالروائيبهرطه

ابراهيملحا؟دظسطيحلياليعنشوكتحامدمحمود.دويقول

نفسهصدىوكانها،اتكاتبثخصيةامتدادوشخصياتهاالقصةان

لبسطوسائلوهي،الشخصيات9ليووألرروارالصورةفيبسطه

الفن،شوكتحامدعحمود.د)والادبيةوالسياسيةالاجتماعيةآر!ائه

،القاهرة،العربيلدسرادار،الحديثالمصريالادبؤكلالقصصي

.(؟ع-ع3ص5691

الروا؟تضمناخوعدداالقتهمةهذهالىنضيفانويمكن

اصابمنا،العإميقالخندق،اللانينيالحي:ادررسرإسهيلثلاتإية

اطإقهإا.اًلخ..نفئإقصةمحمودنجيبزكييةوروا،تإحترقالتي

.ا،الذاتيةالسيرةروايةة)اسمعليه

فى،ذواتهماخفاءميفشلهماونجاحهممدىفيكإتابناويتفاوت

الىمونولوبمتستإحيلرواياتهمفانيفشلونوعندما،الروائياللونهذا

العفهدليهتثلب-باسلوبالرئش!ميةالشخصيةفيهتتعدثطويل

الاخرىو؟لشخصياتبالاحداثعلافننهاوعننفسهأعنسالتقريرية

وفدينسلوكووتبررانالامرإبهايصلوقد،نكلسإاوجسإةمن

وجهاتبياناوانفسهمعنالدوراعحقتهميتاحانغيرمنالاخرين

المستقل،كيانهاشخصيةفلكلالناضجالروائيالعإملفياما.نظرهم

المتعارضةوالحجحنظرهساووجهةونصرفاتهاوجودهايبرروما

يسلباحبماهذهوانعدام،وجودهاشخصيةقلتمنحلتيه!

كلامإعركه9تتصارعباهتةاشباحاويح!يلهاوجودهاالشخصيستتلك

جوده!اولفخصيةكلتيريراوالحواراوالديالجووءود.فيهامحافؤلا

الثالث.بعدهاوعمقهالرواكأالعمليطإيالذيهو.صويريبأسلوب

و(بينبينهمسافةيخلقانآستطاعقدالكاتبانعلىيبرهسنانه

،الاخرىاشخصياتاحسابعلىلشخصيةي!زلاوانه،ابطاله

فوظيفلآلهذا.واحدبطليستإوعبهانمنبدلاابطالهاستوعبوانه

ازرالمؤلفداتديهالنصخما!تبمالرواياتفيالاخرىالثمخصءات

الاخرماًمابمضهاوتخفيجوانبهبعسإعنفهـتإكشف،خرمتهفيلكون

ثوافمطعنفصحووتتكاملتتطورفالشخص"الموضوعيةاروايةميا

الفنيوجودهاي!لمداافيوحدههوروائيموضوعضوءف-4الداحلميإ

مكتقى،القصبهـةالقصةفيدراسات،ألشارولييوسف:كلرا)

.(45-44ص،6791،لقاهرةا،الانجلو

الواقسعحسابعلىالذاتفيالتضخمهذااسبابكانتولئن

نفسه"بالاديبخاصهومامنهاسببءناكثرالىترتدالموضوعي

الانجنماعيهتقاليرنسإ!لكنذاتيةسيرإيكتبانانتوىقديرإونكإن

لسإهذا،معينإةحدوداجرأتهفييتجاوزانالاعإرافاتلادبتاذنلا

هذهمنقمهـيداىإدو4زيفياللاتيةسيرتهيكتبانالمؤافيفضل

بهيدلياناستطاغهفييكنلمبمايدليانعلىفي!جرؤ،امحريةا

منيتناولهملمناوانفسهبالنسبةسواءمباشرااعتراكاكإبانهلو

الادبيتاريخنامراحلمنبمرحلةخاصهوما،منها.ورجالنساء

التقاليسإرروررسونويعبدونهطريقهميتلهسونفببهااصونالقصزالما،

ليحدثكماسابقةلمرحلةفملرديكونقدماومنها،الاثبية

ف!-ر!دالذاتشانمنفضغمالرومانسببةجاعتحينالفرب
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الائهامحاولةيكنلمانالذاتاخفاء!اعدهامنالهـننىالكلاسيكية

بعيثبعدالمحرادهينضحلمبمجتمعيتصلك!هماومن!أ.ت!اما

ررتديافرادهكماالفنقماعادبآةهفببهو-!تديعواعفهم!يتعكمون

ناعليناانكما.الحضاريةوا!تقالدالاجتماعشةالادابقناع

رواياتممنروايةاوالذاتيهسيرتهيكتبمنبينالمفرقةندرس

الادبية،اعمالهاولتكونبحيثتن!بابهمطلعفيالذاتيةالسررة

تارإيخهولهالذ!اتيهإسيرتهيكنبمنوبين،ايضااخرهاوربما

حسابالهويجردانفاسهليلنقطفليسلايتوقفوكإنمساوخبراتهالادبي

حتسالختص!سابهبمثابةذلكيكونواحيافا،السيريسشافتم

دفاته.بعدف!تنشرحياتهفيسيرتهنشرمنيتمدكنلاقدانه

المعاصى،بأدبائناذكرناهمالذينالرواراثباءنانقالدانويكنى

ال!رجحوكاناحياناديهواضحاال!اتقضخمكانلرواداا!باينافاننناج

ولطالمااخرىاحيانفيواضحاالفنةوالموضوعيةالاتتضخمبين

كنموذححسينطهكالدكورادبيرايدع!ندائيالرواالتطورشغني

له،ابداعيعملاولهوالاياممنالاولدالزء.التأرجحلهينامثالي

اغهـر!هانريدولاالنقادذكرهالاسبابجميعماالاعمالهدهاعظموهو

وماالجاهليللشعرأبهكتاازمةبعدكنبها،انها!لعلولكن.هن!ة

ويصورليوكدملاذاقهالىفارتدنفسهواذىاًلمهعليههجوممنحمدث

،الطرو!افسىرغموثباتهجلدهمنصفح!اتويعرضكفاحهعظمة

البيئةجهل-قورعنيكشفانارادكانمااخرىناحيةمنانهكما

ارا?فاومهـل!يالفكريالنمخلفال!انةوا،لهتعرضتالنيا!يةالثقا

،دارالعربيةالروايةتطور،بعر!هعبدالمحسن.د)المننفت!!ةالجريئة

.031؟ص،6391المطرف

سوارتبحيث!ذاقهيلغيانحاولرواياتهمنذلكتلاوفيما

حينمنذاكهالى-سجعكانوان،اخرىاحياناوشفتاحيافالملاا

منف."))ـالايامالذاتيةلسيرتهالاخرىالاجزاءمنذلكتلافيمالاخر

الجزءنشرهمنسنواتخمسبمد(31!ا)الكروانلثاءروايةنشر

طهفيهاوصلاذ،الذاتيةلترجمتهفكلردكانتوكانماالاياممنالاول

مندراية!اليهاوصلالتيالفنيةموضوعيةافصىالىحسين

ناالااللصحسينطهحياةفيخاصةتجرقيتمىلافى،لاتهلوا

امثلصباهفيسممانهبدولاديهنشاالذيالاقليمفيتقعحوادثها

حوررندورالنيالموضوعوهو(للعارغسلاالناتفتل)القصصهذه

ظغىلغتيانالروايةعلىكؤخذكانوان،"ألروانلثاء"رواية

فيالحديثحتىالمهروفةالاسلوبيةبخصائصهحسينطهشخصيةعليها

اقلياسلوبتتحدثانشأنهامنشخصياتالسنةعلىيجريالذي

عليهيغلبالحوارانكما،الشخصياتهذهابعاداحديعننبرلكيلونقا

والمسرحيالمصصإيالادب،هيكلأحمدد.)حسيئطهاسلموبايضا

كلنيعبرانهكما.(223ص،68!االقاهرةالمعمارفدار،مصرفي

اضفاءآثارمنكلهوهذاعامةمجردهكلماتفيالريفلاهلر!ؤيته

الفنيةالموضإوعيةفانذلكعداميمالكن.الفنيعملهعلىإتبالكاذاقية

ونمو!طقياتسلسلاالاحداثتررلالهبم/البناءتاررؤكطتنمثل

الاحداثمسارفيالب!يعةوفاعليةمطرداذواالرئيإميةالشخصيات

الاسلوبعلىالشخصياتتقديمفيالاعتمادوعمم،الثمخصياتونمو

العنايةمع،واحاديثهاوتصركاتهاموا!نهفهاعلىبلالمبالثرالم!ردي

و،توجيه،الروايةاحداثفيالفعالالاثرذاتالثانويةبالشخصيات

وتصويرهللابكلالالنفسيالمالماتإبطانوكذإلك،الابطالمصير

.وتصولاتوصراعاتانفعالاتمنفيهمايجسإمإكاشفاتصوبرا

.،91،022؟ص،السابقالمرجع)

وهي(2591)،"اديب"روايخهحسينطهالدكنورنشرثم

اكه،الشخصيةالتجربةنطاقفبئيدورفطداصدقانهاحدحياةسيرة

وانصديقسيرةبل،الفناوسةالسيلعظماءمنعظيمسيرةيكتبلا

وذلك،دوائياطابعاعليهااضفىممااليهاواضافورهاحذف!قدكان

وجهسؤالعلىباجابتهالاديبهذاشخصيةعنلهحديثفميباعترافه

س66"هعفحةعإىالئ!-



لفنياالثطوراعلىالاجنماالتطوااثرإ

-7؟الصهكحةعاىا!تفورتابع

.المتخيرةللضةمنهالذاتيةللترجمةافرب((اديب!"ابككتا:اليه

ململ..،.حقيقيةشخصيةالكتاب!وصاحبي،صحيحهدا:ناجاب

ضخمةحقيبةارسلمتصاحبهانصديقةالت!ابمخاتمة!جاءعمأسئل

ظروافتسمحانيرءو"وا،مريححزينراتعاثب!افيهاباوراقمملو!

هذهانجوإمهكان،يوماا/لا"طرهذهباذاعةا!هللاكبية"لحياة

واضيالهاانالأاكتبهااناء-؟اكنتاش!ياءالىتشيروهي"وطميةتار*ا

ادباهـعثرة،ثوارهفؤاد)"الهرحمهالكريمالصديقه!اا!ه

(02021عي،6591الاهرة،ال!هار،الطكلثناب،يتحدثون

عن"اًديب)ءفيخطوتيناييننعدقدحسينطهانالكلامهذاوع!ني

ومرة،ناتهيخنناولولمصديقاتناولىاتهفىمرةاتيةالذأالسيرة

.الص!يق.هذاحياةمنغسبانه؟اضئ

بينمهيضعانحاولو،!لم5191)"الضاعالحب"كتبثم

فرنسااحداثهاممرحجعلاذوحضاريةمكيةمسا!ةاحداثهاوإبين

ثح.والزواجالحببتجربيومرالجامهال!قعليمهف!يهاتلقىالنش

الفمنمادتهاتستمدرمزيةفصةوهي(3؟191"شصزاداطرمءأ

طهمعاصرةوالحكمالسيالسةفيقضاياتعالحولكنهاوليلةليلة

يتناولمسينطهعاد،4491)(،الؤسشجرة"كافت!ذا،صين

الفرضيةفيائهالاياممحوركانفلئن،شخصاينناولانمنبدلاامنرة

اصترله.كرادهو"البوسشجرة)،محورفان

حسين!الدكتورمثليديبلىالروائيالتطورفانوهكذا

والوايمالناتبينالروادنجيللدىالطرجحكانحدايالىيوضح

محفوظنجيبولنتحذالمعاصرينبادبأئناذلكقارنافاذا.و"لموقعوس

نجيبكتبهفيمانعثرنكادلافاننا،لذلكنموذجينالسبا!ويوسف

منكمالشخصيةعليالاالعشرينحواليبلغتإياتروامنسفوظ

.معموظنجيبشخصيهورائهاامنالننضتشفبالثلائيةال!ثالثالبمء

(،حياتيمن"كتابهفيءنفسهعنتحدثقدكانوإنالسباعيويو!ف

حديتفيسئلفقدالقصصيةالهبئعمإيتعلقفيماأنهالا(9؟ه8)

لكذانيةترجمةيكونانالىاقوبتعننبرهالنيةأعمادك!ي"له

اعتقد:فاجاب(،؟الذاتيةس!رتكمنجزءافيهوضسمت!الاقلعلى"د

صوتياسكهـتانآستطيعولا،الناتيةسيرتيمنخليطاعصأكلان

علىسواءمكاناياوزمانايفيالأبطالأحدبلسانكهينمن

افنديشحفهررنعلى(والسمقاابنالصبملساناوالسقالسك

لسانعلىحتياو،"السقامات"لوايتهشخصياتالىبذلكيشكل)

وربما.(7391يرفبرا14،القاهرة،ساعةآخرجلةأهيوان

فيوتتكررتلحالتيخاصبوجهالفجائيوالموتالموتمشكلة!ت

شخصيحادثآغرميأ!لرهيالسهبالىليوسفآدبي.عملمنحمر

.عمرهمنعثرالرابعةفيوابنهفجائيةشبهوفاةوال!دهوفةةوهو

عنيحدئناحينمباشرشبهبطر!قالحادثةهذهذكرقدكانان!هو

يجعلاناستطاعفافه(5391)"جسدعنالبحث"فيفىكدي!ته

كليقةمنباكثروذلكالفنهـيةالموضوعيةيحققبحيثمسافةوجمنهابينع

والسمماءالارضعالميبينالفو"صلاواذابشهالموتمنسضيتهبمينهامن

.الموتفتامةمعتوازنايخلقالذيالفكاهيبلاسلوبمو؟*هتهئم

ربما-المع!فرادبنااليهظورمايوفإننموذجينمجردهدان

بحيثسالزمانمنقرنخيكلتكونتالشالادبيةالتقاليداخصمن

بالنفسمستمرةتضجسةالفنانتقدمانمنإليوتقالهماي!ق

لشخصيمه.عسدتوناءوا

لمعقدة.الشخصياتاالىالمسطحةالشخصياتمن:ثالثلا

؟افبيةالسيرفيالشص!يات؟نكيفرلميناأنسبئلقد

تصفلاشريرةافهاواماخيرة6لهاامابمعنىمسطحةشضي!الصابية
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فمثلاص،ذلكممنهايتطل!بالموقف.لانلوحتالداخليلحراع4

حننىدائماالخيريمثلالسيرةصاحباننجد(،الز!بقع!سيرةأة

يظ!منهما،وكلدائماالشرتمثلالةالمحتادليلةوانادداءهيقتلوهو

هـلمم،زينبابيتنهاالزيبقعليتزوجانبعدحتىللا!خرعداوتهعص

يتبلى،عد"وتماقستوطه.تسوللوداخ!صراعافلههـناكيكن

صفإتنلخصانبريمكننا؟علاقنهماف!يجدماضوءعهلىموؤيفهما

يلي:فيم!المىطحةالشخصيات

ولاالحباول!رهاعدقنيناحدىا،تعرلىلابيينهاا!قنة-ا

بينهما.وسط

منتستفيدلافهيل!(ذاكرةلاىتماحتبىالشضيلىتجمد-؟

لمثلاالسندنجلافرحلات،جديدموقفمواجهةفىسابقةخبرةاي

دضخذولاالسابقةرحذته!تجريتهمنيتعظلاآنهاساسعكلققوم

مشاجمهةمخاطريلقىانيل!تما4فلإولذلكالمقبلمةلرحلتهحسطةأية

ضرمص!ركانماالىيعودفهوذلكويمالسابقةرحلاثهفيلقيه!

عليه.

نجعممابلبهايتقمملاالممرانحتىقتطورلاشخصية،انهاس3

حربفيوجول!ولوجيزةبفترةذلككانتثدبل،نهامعتشيخك!ة

.منتمرةوتخرجمعركةاو

تها،انفعلابيانولاالشغصياتداخلتعلصرهناكلشي-4

ظرجية.أدائمافالصكة

البمثريةال!نىسانالصحيحكاانه"عيادشكريالدثنوروكول

لكيولكننا،ابدا!ساذجةقكونلاسالمتوحشينا!فالئ!سحننى-

التضيد،منقثرعليآمفسنانضنكونانيجباتعقد!ا،لهنراثا

بطريقهالأف!ادعنفيهامانصورانعلىقلاررش!ونلمني!ثم

منثرجةالحضمارةت!يلغحينالايتضقانلاالشر،نوهذان.مقنعة

التيالشضمياتكانت!قدولهذلك.التطورمنثرجةو،لدصالرقي

مسطحةشض!ياتاكل!بهاالاولسدهافيالقصيرةالقصةكتنه!قطمها

البعو3مي،ممرفىلصيرة4القصة،عيادشكديد.)".ضيطة

عقمثلاويضب4ا(5ص،هلا!ا،القاهرة،الربيةوالرالسات

اهـ...عطفة"قصةفيوالزوجةالزوجواالصديقبثسف!ياتذلك

هسذهاحدى!تشملا3تكوكقول.تيمورلمعمد"آ2كممنزلى

فيرأن!اراتلومتعارضةنزعكاوولخليعر؟عرائحهالشخصيات

متوقعة.

ميلانتبيناننلبثلالكنناقاظرعيادشهـريي!ستطردهـالدكنورثم

انحساربدءمعيتفئالمييلذلك،وانةالمخبوالؤالطتتحسسي/الى

.التامالصمتأالىااصحابهااخلاداوالواقهـايهالموجة

هوالمعامرالؤبياثبينافيالفني!ةالشخصياتتطورأنوالوإقع

ابرزهامنلعلالاث!يال!تار!مرعليوقعتمشابههظولااتمنواحد

مداميبطلاليالافريقيةالأساطيرفيالملحميالبطلتحولوكددهها

مثل-بفكرة!!ونالهوميريةالملاحمفا/بطال.الاغريقيلمممرح9علي

لادتوعندما.صعابمنلاقو؟مهممات!يقهاعلىويعملون-يوليسشي

هذهمنيستمدمي*فييقيالم!رحن!تقيطالافريقيةالحضارة

الملأظيالحرا!تعافياصبحتالتيا!مرحيةشخصياتهنفسهالملاحما

الشخصياتتحولت6وهكذ،والاحجامالأقدامبيناوررروتعرلى

المسرحعالىمضم!شخصياتالىاليوناتيةالأسطوزةفيايسيطة

الشعضياتطورعلىيق!المجتمعتطورانكيفزجدوه!كذا.اليوناني

الفنية.

فقلت9191ثورةانكماء)انه!يحيىهولنفسطالغهمجم!ا

*جتماعي،الانقلابالىالسياسيالانقلابمنالتيولعلىقعرتهاسريعا

.تيمورمحمداليهاينتميالىوهي1الحديثةالمدرسةبقيتكذلك

خلوعليمثلابقصتهعيندش!ريالدكورفربوالتيالقنرةظكص

الىنرهنتج!لمألياسكلعند(العهضالمراعمنشضيلادها

..الفوتوضافيالوصفعمىاتناج!اغلباقنمرفقد،!وكهما

محلال!ةمنهاتبدلم،الداخلمنلاالخارجمنمرسومة*شضامى



فلسفيمعزىاوتغسيرلاعطاءوروحيةذهنيةئقافةعلىتكلجادة

الورقعلىتسجيلهافيسريعةالحادثةالتقاطفيسريعةانها،للحادثة

الا*شرارتعرفلاانها،واحم!جلسةفيتكتبقصيرةقصةشكلفي

ش!تانعجبلا،حاميةنارعاىاكضحبل،التعنيرثمالتخزينثم

،امالاهوامطابم،الاحبابعطر،حقيي!01،(كي!رةاح!ياناالطبفة

.(0130131ص،7191،القاهوة

منزادافداليحديثةللمجتمعاتحدنانظوركناهمانشكولا

تناقلسعةالىاد!مهاالمواصلاتسعة:وهدماالشخصياتتعقد

اخدأرتناقىسرعةحتىوالموضاتوالاسلحةلبضائعواوا،نباءلبشرا

لامدينةحتىاوقريةفييعيشالفردكانانبعدوهكذا،الهـروبا

واحزنسابهينفملواحدحدثالاالواحدةانلصةفييصلمهجماد

خبارالاعشراتينتلقىانمثلاوالاذاعاتآلصحفضريقعنامكن،فرحا

مسعؤولانفسهيعتنرءرروالتيالواحدةاللهـةفيالمتناقهضةحوادثوا

المكانية.مسافتهاعنال!نظربفضوقوعهاعن

ازدحمتالمدنبحيثره!يبةزيادةالسكانزيادةف!واتظنياننطور"ما

اخلاقياتلابلاخلاقياتمنالزحامهذاعننغوما،القرىم!بل

حريةو،قيه،"لجريمةحديبلخقدالديالتظفسمقعفنهافيجددقي

عيرهلانالقوتوخىالمسكنكاختيا!حي!تهاولياتفيالانسان

وامالنربةوابألعبمشاعرالهميتوكهااناماوعليه.فيهما-فىاحموفه

علىال!مولاجلمنومالاووقتاعضليإوربمانفسياجهدايبذلان

كرام!تصهيحفطلماالاد.ىالحدانهيتحممورما-كلول!شي-بعض

الالسانية.

اكثوشخصياتخلقتوالاجترإسيةالحضاريةالطو!اتهدذه

بعضنوجزانونسشطيع،فيهاداخليصراعنشوبمبمدمنتعقيدا

الحديثءادبئا!ىالمعقدةالئمخصعةبهاتتسماثنيالسممات

اليقظ!ةحلممنانجداءالشعورمستوياتمختلفبينالتنقلسا

من،الحديتمستوياتمختلفبينالنننقلوالهذيانواالكابوسحتى

نهمانقبلن!دهاليالمحديثالىالمنطقيالمرقيألمنطوقيالحديث

الترنيبعدمشي?نوفيه،والترتيبالمنطقمنشيءففيه)بأل!رم

.ارونو!الىا00(اللنماسكو!م

وهومحفوظلنجيبالقصر-!بينابطالاحدفهميالىلنسشمع

اشدما:سعدبعودةللاحت!فالقهامتسلميةمطاهرةاثناءصرلعايموت

؟.د.ؤ!حسج!نداءاهو؟تذكرهل؟صراخهاعلابماولكن..الضوضا،

.ثك!،لا..ث!ماءلا؟ينا)خنوترى؟؟!لهلتسوع.يضكلمبا!ككط9من

-خحمابىالسماعهكدقات،باشضظامت!طردلطيفةحركة،ظلامفيظلام

يتحرك؟كذلكالشيالحديقةباب،وشوشةتصاحبها،اللبمعها

فوترقهـصالسامقهـةالشجرة،رويدايغ!ب،ساثلةتموذجيةحركة

منهايقطرباسمةال!سماءالافئم!ث!لاعاليةمنبسطة؟لسماءا.هوادة

.السلام

والمنكلم،والمخهاطبالغائب،التلاثةالضماتراستخد"م-2

،فيالضمالرالمتكلملضمبرملاصقينالاولانالضميرانيكونطوغالبه

استخدامان.تعقم!اصا،لشخصيةلرويةمخنلفةروايامجردعهنا

ابعادلاالتيالمسطحةالشخصيةمعمنطقيا.مراكانالواحدالضمكل

المتكمضميرتستخدمفا!احضارتناعقدفا"التيالشخصيةاما.لها

مارومة،شخصيةكلف!للاخرينوتقضيتعترفانتريدح!ينما

فتست!3وتح!!التحاسبهاكأنم!انفسهاالىتتحدثخر3وحينالى

شيئيتها.عنمعبر؟الغائبضميريكونثالثةومرة،المخايضمير

الرجلرباعيةمناثالثاوالجزء6محفوظلنجيبواللاباللصوا

لذلك.نموفجان،(ناجي"باسموالمعنونغانملفتحيظلهفقدالؤي

يعبر.الماضيوالحاضرالماضيالزمانينبينبحريةالتنقل-3

احساسهاهووالحاضر،ذكريا)تهالانهللشخصيةاساخليالعالمامحن

هوافماوالطإفراثاضيالنرمنينبينفالتنقل،الخارجيالمبهلعا
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الذكرياتعالم،لهاخارجيراالاخثيالعالمينبينبالشخصيةفنقل

ال!ذينابرزمنللهعبماالحليمدبدمحمدويضنبر،احينا!الوايقعحينا

الروانية.شغصياتهفيالتنقلمذااستخ!مواً

العانم!رهافةالمعانيظلكلعلىندلاتيالالغةظالستخدام-،

علىللحصوروضدهاللف!استخسدامبل،للشنخصياتلداخليا

مقابللهل!شسمعنى،والنفيالايج!بينالتجاوزههذامنجديدممنى

وذلك،اللقااهذامنخلقهيغلكناللغمويالقاموسفيلفظي

لانحن"ضييحييقول.وا!لترررالشكوعنالثهقةعدمعنللتعبمر

،الاسوداوالاحبيضالاالعواطفعالماوالمأدياتعالمفيفستعمل

النظلاليانالقول41فارقأتمنولشس.جدافضئيلآلظلالحظاما

علىلاقنصاروا.المتميزةاته!فخصيألههـاوتحددالمعال!تنيرالتي!ء

النقد،في.خطوات)السطح!يةالىومدمطةالفقردايلوالاسودالابيص

.(226ص،ت.د.،القاهرة،العروبةدارمكتبة

الموءودعبدمو-ودةصةفي-إءمه"بعثالذلكوضصحانويمكن

سيقع"لكنهيقعولايقعانيوشكشروثمة"ثلا1دحوفهعنيعهـبرحين

اسعيكافهفبطلسعانهاعلىمرةلاولاسميقلوكسممعتها)1و!وله

وتغرينيتخيففيجر9تها..عبدالموجودموجود:آسوىوليس

د!صهإارجووانا..5اساوأبلااسالسلهات!مة،و%دلي!ء،ققصبنجط

يرعقولون-فيفي"رواندكونو-رأاونيمملمهـا...والناس،واخشا!\

يخرفيططدينتهناكتمثسفئميومذاتاططنوعندما.ويتهياممسون

اطمأشت،خفتواذاخفتاططشتاذالومهامن"قلائلااع!رفمكا*مها

يقلقنييومهامن.وحميتاحتميتخهـفتواذاتذاءمت!نتاطظاذا

الليل،مئتصفمطاردة،الشارونيإوسف)،،يقلقنيمااجدالا

.(91لأ3،القاهرة،المعارفلار،اقرا

.الابتكارالىأضقليدامن:رابعا

ررى!ما.الاجتماعيةاسبابطالعربيالادبفيالصنعةفيشاة

النقدفيالجمالية!لالسس"ممناءبهفياسماعيلالدينعزالندكتور

الهـجاهلةسع!للعرباصتماعيةتقاليدهناككانتاتهلماالهربي

مماوالكرملشجاعةاءليقعتمداتيكا!وءةمثاليالوحيااساسالهم

التقاليدهذهتجميدضثم،العحراويةوبيئتهيالبضآلمجضمعيلزم

الجاهنىالعمركيلاالعربيةالمدحلقصيدةالكلقيآلرصيدلهـتكون

ولا6الزهـنبمضيتتغيرلم،بيالعر2الاكبعصوركل!ك!بلوح!ه

حمويتهاافقدهاوأممرارهاالمثلهذهوثبات.المجتمعاتباختلاد

الاليةالىالامروانتقل،بهينفعلالجاهليالشاعركانالذيووق!عها

لىاالشاعراض!رالج!،،لل!ذاولوفهكا،وصمال!ويةكلتؤقدا!تي

م!رضاحسنؤىيةرصهوانثو3احسسذاكاوا!ثالالم(ه!ايخسهجان

المحتوىمن،اًلجوهرمنالننحولكانههـنالهن،يقواونكانواكما

النقدراىطناومن.الشكلالي،الىرضآلىاشعرافيلفنيا

كليعر!لاال!طر!ففيملقاةمبتدلةاصبحتالمعانيانالقديمالعرجمي

خشب-ايمنتابلالننياهيالجميلةالصورةواصبح!ت،انسان

الشعرإ.علىكانولألهذا..رانعافهـنياعملا-ق!دامةبنجعمفريقولكما

.د)ساجمقيهميكرريواالاارالوااذاالمعانيصورةفيفقطايجمثراان

الغكردار،الوبيالنقدفيالجماليةالالى،اسماعيلعزالدين

.،212-902أص،5591،قاهرةا،جم!لوا

الصالعربيةللغةوةءالتدهورانفكيوههـانالمست!نشرقويقول

علر،اوله!اكان،اقجاهينبراانندهورهذاوكانوالاهـبللكتا/بةكايدلاة

المضمونحسلإ/علىبالاسلوباونفسهاباللغةفيهمبالخاهتمامصورة

عئدهاالواقعفىعودهاشتدقدوكان،اللفظيةبالم!سناتأكثرصيعه

فيانحلالهاببدايةواذنتالتوفقمةالىالعربيةالحضارةوصست

استخ!امهالنلارمنيكنلمالمسجوعو؟لمنترءالعباسيةالمولةنها(ية

اليصو!تتظهراخقذالهجريالرابعالقرن!فولكن،الا-لأمفبل

وراءهطثل،تلاعباالمسجىالنثرجهلاللبىاكطورلذلك*ولى



واللهباتاللغةفيثدا!سات،العرب!ية،فكيوهأن)لجوفأءابالابمناظ

العربي،الكتابدارمطبعة،انبطرالحليمعبدقرجمة،و؟لامساليب

.(641مي،61091قاصةا

التافيربهيوحيكانالن!بهياللاشعوريالتعبيرصاروبيا

.،152عي،الس!بقالمرجع).مضاار؟دياتعبيراالعميقالنفسي

مورةعلىالاولالاقيهعنمتاخراجاءضدا؟خر3فجاهااما

كريباجعلهمماوالنحوالصر!فواعدتجاهلهن!مثرةالاسلوبركحة

المميرياثؤرخاياسابنتاريخفينرىمانحوعليوذلك،الطميةمن

وفي،ممرفىالعثمانيالمحكموبهايةالممهليكحكملنهايةارخللييط4

معرعليادفرقسيةللحملةارخالنيالجبرتياسلوبمثلا!لوب

التاريخية.لقيمننهاالامؤلفلارربقمتوما،عليمحمدول!م

السياسالوضعوتمموراللمةتمعوربينالحكيمتوفيقويربط

الانرهرعلماءخيرةمنكانوقد،ناقافيالجبرتي!ة"ن:فعقول

سقطتفيماسقطتفدنفسهاالعربيةاللغةانعلىدلميلكصع،وقتثذ

فىهرة"إلحكيمتوفيق).المنولالبرابرهاولنكج!يادسنابكصت

5(891ص،7191،كالص،ال

عبدفالدكتور،واحدةبينةتاجف!الاقجاهينبينلعارضولا

نمطعلىجاديايكنلمبانهالجبرتياسلوبيصفحمزهالطهـف

يبدوثالبةوفي،صسجوعواضى،مسبمكيربليخمرةضور"حد

فياممنالممريالاثب،حضةعبداللطيف.د)،العحيةمنفديب!

الممرية،النضمكتبة،الؤنسيةالحملةم!ءالىالايوبةالموالة

.(251عي،؟التيصة

والىالصيةالى1ادفهبافهوليلةليلةالفاسدبيصفكما

وذلك،التدمعحمونالتصرىوالي،التضمينوحرةالشموحرة

الفا!مل.والقاضيليد2ابنكلريقةعليالسجع!رىحمر؟كثلاصفي

الانصثدعصوركلاته!اومعنى(263مي،السابقللرجعا

*دب.ينمذ

لهاتزادماالمصرة*ظره!ه!فت*لعيةنهضتنامعايةوفي

منعليهاترإكممأعن!كنفضانتحاول(تياكبمةحياتنافىجيوب

المملهليمنعالضعفاو!يكشفانيعاولالنقدكفىوان،قمعود

و"لامراطبألصيالنهةالعنايةكثرةنصالنقد.فوجداتداولمناكركديثة

؟وشكبحيثاشاوباهمونالحترا!وع!مالبياني؟،لجانبكل

،*ذانتملاوموسيضجميلةصياغاتمجردارمسالشصيتبمات

لافكارانفنتقريبايقولون،سواءالمحا!ي!نءالشهراكلاصحوبحيث

خنى،الاحاسيسنفسييحسواانويوشهـون،الصورنفسوسسمون

اللكل،بعضعنبعضهممصفةاو6الاخرعنئاحدتمييزيستطاءبملا

واحدعن"حياماوءاحدبهايتفوفىاسلوبيةصن!ةجومةكهكلن!لا6

المعاللى،دار،عصرفيالحديختالادبتطور،هميكلاممدد.)خر3

.،ا.مص،ه!91س!نظ،ل!ة6

الشو،منال!مالعيوبهذهمنيتحلصانالنثرا،استطاعودى

والمرحيةوطويلهافصيرهاالصةمثلجديدةفولألبلأستغدامهيرفىلك

وارائهمليبهمواسهالفاظمفىكنابهاتماحزالىبألنرورممؤثيمما

بد(عنمماسيمالاللشسمشابهشيحع!ور!ه!.وشضيلاص

العيوبهذهعنتعاماالشصوخلصا!رحيالشصيحبثوكل

.الشعريالمسرحيكتبلشوقيلتالي3هـالجيلبداعنعا

محهنالتخلصلتاوسائلهابرزالقصةكانت!عنتر4اما

بينتتارجحالبدايةفينجع!ااذ،فشيئاشيئاتمالذيالتيقليد

/هماالمحركبههالابتاريخفيلذلكنموفجينوابرفى،ولمالتجديدالتقليد

شكلشبنىفالموكل!.المنفركلوحاباتاك!يليهشامبخا.عيممبم

فصتهعلى(،المتامة-الرواية"اسماا!ويمكنهناومن،لأ!كلمة

فيفق!يستلهملافهو،7091عامنشرتاتيهشامبنعيس

*

ناجمل،المسجوعبالنثويتمررالنىاقلااتاسلوبال!راتبعض

الذيوالباشاالراويةهماساسيتين4شخصيتينعلىتعتمدروايته

ك!الاجميلهميمفهاتتحولهمنتغيرتالمنياليجدالموتمنبعث

حيرايشكجديدةصموقامت،حيةكلان-نظرهفى-لهاينبغي

وعقليةالبيدالبائشاضليةبين2المتصادمومن،للبقاءاصشحقا!فى

المقامةوفي.لعمرهالاجننماعيتقدءالمويل!يقدمالبددساعريه

ولكن،عتصعلكاديبثمالر"وايةهمادانماشخصيتيننجدايضا

اعمهاليرا"نيراو؟لك!تاوالموعطةهومابيت!صره!دهالييالنفد

اسمنفسهوهشامبنع!سيانبالملاحظةجديرهوومما.اللغوية

بنحوذلكفنلثونتالتيالهم!انيالزمكبدىمقاماتفيالراوية

فيوافيمالغربيالت!ثيراناخرىناحيةمنيلاصكما4فرونعئرة

وفيالنفسيالحلميلمنلمحثتوفيالصادىوكسلسلالمناظرتنويع

جديدلمهدالابخنماعيالنقدوض،الحواروممالشخصياتعراع

وينتهي.الوليديلاجتماعيالوسمعالتقليديةالقيمفيهقعى

منالمغيدوالاخباسالقد!مالصالحعلىالابقاءجوبوالىاعاتب

الانمانقثنلكلأشهاليلدقضيةحلايبدبذلكمحاولاالنرب!نني

.؟لانحتىتشظناولطهاوكنثذ

ناحيهمنوالموضوعالشكلفيالمويلصمعفيتفقالمنفلوطياما

اللغويبالشكلمعتزفك!ما،اضىناحيةمنفيهمام!ويخ!تلف

اثارماألتيالاج!بماصالاصلاحبعم!وةمتاترو"مما،العرييالاس!وبوا

يغتلفانوهما.بصهمنكعيذهرسالتهوحملالافغلالياالدينجمال

المنظوساما،فلنهاكماالمقمةشكلكابتهتاخذالمويلص:ذلكبعد

ومنالمقالاثىاقىبضصهكافتوانالسجعفيودمنفيسترسل

فين!ماند،علي(،المقالى-القصة"اسمعميهان!ق،تيمكنعمنا

المنفدسحاباتوجعتومد،((التراتا"و،"العبرهت"كن!ب!ي!ه

منيتكونمدممكانالذتلملقر"ءجمصرمعتجاوبتلان!7رو؟جا

،1!روي!!حنن!ن!اكلينالو!واصح!التجاروصنار&ظغينا

الامتممارسلط!وكبتتهمالملاوليالعا!يةالحربب"لإقتصادية

اوفلو!الم!رطةاال!فيةالمسحةكلك!متنفسهمفوجموا،الاجهنبي

المويلسسلكبينما،الفربمنا+ليةالعصر!ومانسيةقىصاحبها

جانبمملئالصلجافبمظباالهجتمعبنق!الاصلاحيةاالث!وةطريق

.المضصنحيثمنالو4م!المحاافربفكانفعاطفةا

الحديداالفنيوالشكلالقديمالتراثبنالعراعانويلا!

!حسب6و؟لرداية؟لمقامةمراعفيكتمثللاهشمبنعيسىحديثفي

تراثافيالقصيرةوالقصةالرو!/يةبينيجمعلذي4الشكلو!بل

الشعبيةوالسيربلودعنةوكليلةوليلةليالةالففيهوكماالعربي

ضهيكونكلاناول!فيخي!يرمالها؟لق!صعيمنم!وعةتتجاوزحيث

.شصزاده!شصيارالملكفصةمثل،ماالقصصهذهتإورقبرر

هوهثنامبنعيسىصيتفيالخيطوهذا.نفس!هاادسررةبطلاو

سجلاهثدامبنع!مس"لقةر"وقيميموتجوولقبوهمنالباشيايقثة

وض!قمورمنوقعلمأنتيجة!شحلويتوض،يرى!نقدهاولعشته

القععةعنحرامنيتحلصانالىيلصياحرلو!.بعثه!تىوفاتمهمنذ

عيالباناععحينكتابهاولفيالروأكلالعنعرمغلباالقصيرة

ثالخيلىهذاانكير.الصيثةبالنكلطهبسببالمش!منسلسلة

ثم.الكنل!ثلثيتمانأثبعهلينقطعانيلبسثماالرو(ئي

دالجهلش!يدالشاءفاحش*ريضعمدمنعمدةمعالرحلةتهغي

.ينشعانيلبثطالخيصهذاانغير،الخ!البةمغأمراتهفي/يتابما!ه

ناهذاو!نى،ك!معسخيضدونباريسفىانفسمثالنجدأيفعا

تمقبل،فمرالمقامة-القتعرإعخمالاهشامبنعيسى!ديث

نموذصاومنررنهاهغابشكهاوهي،ايضا!روإية-القةعراع

وابخنماعييا.إهـميا:فيه!كبتالش،2للىيفيةاللوحلةما!

فيهشامبنعيسىابراهيملحا!سطيعليالهيوقشبه



السبعلألليالي.اضىوجو.فىمعهااختلفتوانوجهمنحر

رالعلة،ليلةالفمنالقصصيشكلهاتستمدأ!مالب!يخويهاالني

الممرلىعثثيوعرافكمنهواللعاليهذهاليمهقنسباكل!وسطيح

الكتدمراتمنجم!رفيالسجعامكلبالمؤلفالزمكما،ال!لي

المقامةشكلاـنعي!وشكريالدكتوريقور.اضىفيمنهتخلصو؟ن

باساليكفلم!و،حافصعن!تحتفداكويلييعئدئبع!التمي

الضلبضوولا،الحل!سسفزاوبوعةحيلةعكالقثمةالثت

!فينقلانهحتى)المبمثرالسياسيرويلاجتماعيالنقدمنبشرإت

وحم!يلنزمىانهبل(؟!يدصحيفةمنكاملةمقهلهالسابةليلته

الناحيةوحتى،المويل!ا!رمكماالو"صالشلفىلموضوع4

حسرفىالسجعوالتز"ماللنةجز؟لةعلىحرعىو8ننرأهاللفوية

ا!واعسلعلى!ت!مدالذياثعاماتأسلوبلى8مالضدالاحيان

عنلنخليسممأليلياأنقلناافاهذابمدكرأبةولا4القصيرة1

منها،الصصيةا!يقوملاتحتىالتقليديةللعقمةالفنيةالمقمم!عمعم

الشضمي!فمنكبيركمربخلقولا،تنوسيوولإهميقمةبا،لةو+تهتم

تضنىولكنها"المويلحيفعلكمامختلفةبيئ!منا!شممة؟لمحيطة

القصلأ1لعهوركمهد*نشالهحرأرة6حابةمناللونهلهعو

كانلم!ةومن.(98-ههعيالقصيرةاثصةفن).اكرومافسية

عبد1(،كاا!قالة8ثامةوالقصةبينوس!سعحليالى"حا!عب

،؟لألثاهرة،القومةالدار6مطيحليا!مقمعةءصدكلطرسن

.،017ص،؟691

الموضو"!منمعاعريهيشنلماهلا؟حمابهفيا!لصكاولو!

الاخصومو،اعسيميةالموفوع!!بخاصةو*مجيةالاجتماعية

لمعر.ا*جميزيالاخص

وهطسثموقىلاحمدر،لاسيعي"و(،*سورقة"قستيوهى

الفنسماتن!-الفنيةحيلا4اولىفىوضمهماخياليتكفصتان

يقومف!لاسلوب...المقامةفىوسم!وش!ما!هليلةلاتالصصي

اظهارفىا!امةباسلوبويذكرناو؟لبديعالسجععلىكل-منهماقى

ص؟ررظورتكمااالقصصحواد&وتتطور.الل!يةالصناعةبر"عة

منشضعلا4وتصفالصمفتحر!خجيات!وراليلةالفضص

..،القارىءلتسليةالحيالصرهعبالوان.ظخرةصوزوققم،1الفربم

قسصوركما،شوقيعالش!التيالننر!حياةثار3القصتانوقدس

التص،الض،شوكتحامدمعمودد.أالبلاطحيلاكاالوانا

.551-،5عى،5691،القاهرة،الحديثالمصريالالبفي

حضارةجنيوصانحاولالذيالاصلاحيا+لجاههذامقايلفي

مرحلةمياليهوصلمانحوعلى،؟لربيوتراثتاافتالواالنرب

التق!ليديةالقيودهذهمنيتضلعيانراىثوريةاتجاهانجد،الصنعة

هذاقباشيربداتومد.خطالماوتعرفلإلا!بييةالحركةكاهلتثقلالي

لمحمود(،ثفشواىعنر"ء"ابرزهامنلعل،ساذجةسواضعةاحجاه

افىو"لصثرين؟للايةفيومزلفها9091عبمصعرتالنىحقيطاهر

السيثسية3الاحطمعالاثبلتجاوبنموفجاضثمالرو"يةوهذه.ذاك

ا!تيالوحشيةالبم؟ئم،احدىقتناودفهي،الاجتمالثيةوالاوفاء

ودرى.الوقتذلكفيسرشع!صفي*نجلونيالاخهكلارعب!

هإتالضهي؟لروايةهذهان-المؤلفاخابنوهو-حقييحيينجبها

اولوكانت،الغربيبالمعنىالق!صصيالفنلتقبلالقراءعمةاثعان

لناوتنملومشحلصحيلاصفتصفالفلاحينعنتتحمحه!مريهثوءاية

انهيقولحتى..ودعابتهمواسلوبهمبلهجتصينطقونهاكمألغتكل

لمحمدمهلت.التيهيدفشوايعنراءانقالاذاكيرا؟لحقي!قةيمعولا

بثلافىذلكبعديي1291عامزينبدرايتهيكتبانهيكلحسببئ

من؟بطالهاوبعضمعرريففيتجريحو؟د!ههويجعل،سنوات

غركتبين!اقدية6الوباسأفتمسكت!نشوايعنراء؟نالاال!حين

.شاعرةلدمانسيةفينرينب
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اللاحين.بمجتمعالريفابنالمثقفعلافةظلجولروإيتان8و

فنهمننفسهعلىالمنقسمالمثقفالرينى!امث!زينبك!بطل

لهتاحبهركم-شعر،المدينةفيحديثعلممن-طقىوماالريفيه

لاو؟حدةمشكلةتعكسانفالروايتان..ع!نهفيلبانه-ر!يكلريف4

مئخشيتهمهيتلك،القتذلكفيالمثقفيئ!رقىكثتوافبالمبف

علراءفينجدونحن.عثمالمجعوافشإل"لمتمععناننىالم!خير

الفنبمقوماتغررزيإحساسبوا!ر-سذا*تهارغم-،يلهنشو6

بينكالتنقلالمعالجةالاليبوتنوع،الديثبمغهـهومهالقصصي

ية8لروحبهاالتيالمق!عة،حضي!)اروفوال!واوالصإر؟لصف

.(6491،افاهرة،القومةالدار،ششواكلطعنراء

التيلهيكلنريخنباصو"ية،نيعتبرونفصرفىالنق!وجعصةمن

السياسيالاخصدديدوسلاريسكيوهوكنابتهابمأ(ومؤلفهاحبها

فئي!ةلو!ية--اولالمامرةبمقاييسناعيوبمنبهاطرفم.191عاآ

معالجةنجدوفيها.الصيثالعربيالابتاريخ!الغربيبالمض

نتجحهوقمتثذالمثقفينالعانتشنلبميأتالتيالمراةحريةلقف!ية

الإشتغكلئمللتطيماسر(ة1خروجتطلبتاضماعيةتطوراتمنوقعما

فلاح!.!فنحن،نفسهالفتياتثعليممقدمتهافيبهاخهاصةباعمو

امينقاسماثارهاانسبقاالنيالاجتم!عيةالقضية+كرالروايةهذء

غريبةمواقفارر!للمزلليالغربيةالثقانةفىوا،المر+متوررعن

؟/لىنثرتهفيالطبقيالمومفوهثر،الروايةفى؟لممريةالبيثةمن

لاانهميرىانه*لهمالمدلمكبارباستفلكليمترفحيث"لظحيعئ

لعا،المعونةيديمدلاانهالسيدعلىيعيبكانوأن،ذلكمنيشكون

لعورة2ان-كلى؟لبعضفانذلكومع.لهندااحعريكونمتى(ا!هيق

!لا".فتيجةجامتافما"لممريالريفعنببكلقدههأالتي؟لحميلة

وون"لحنينجعلمما،مصرريفكنبعيداباديسفيوهويتهرو8

الجديت.ن*لو8بهلىءالوفىريف

ممرلىالنربيبالمعني،الروايةولدضكماانهيلاصوعما

فر،الرنهذامن"ل!ليالصدكل-العربيالاكبفيوب!لثطلي

نفسه.الشدا4هدقى؟لربيبالمعنىكلدولمتالقصيرة"ثعصة

بثتىم!ملة!ةاولنثرتاريخعوالابمؤرضاختلفولمئن

كيهورلمحمدا،ثقطارفيقصةهيوهل،الصيتا!ب!ناقىالغربي

الجدي!قسنتها!عةام،179،1عمالسطورجري!ةكلتشرت14/تي

دررنشرتاريختحديدفان،1491طمنثرتالتينعيمةلميحلأليل

ناابهـفتراتهثومثلفيالممكنمنلانهتعسفيامرتلكاوالقعسة

فعمترصيلهنثربعدالانشرهمايتاحلاثماخرقبلذصةكائبيبدع

-الفترةتحديدهوفالمهم.بعدهابدهاقديكونقدربماالتي

الغربيصبالمعئىافعيرةالقصةيهاول!تاد!سعامبوجه

الوبي.دبناا

بينما9191ئورةبصازمضتالقصيرة"لقصةاننلاحظوهنا

ويطل.الثلاشاتفىالاالازدهارالىيعدولمالروايةعسارتوقف

الطبقنالوسك.از!هارعن!برالروإيةبئنذلكعياذشكريالدكؤر

وفد،الطبقةهذهافرادتأزمعنتعبرالقصيرةالقعسةبينما

وجوكعاتستشعرالوسصالطبقةاخ!ف!حهـينزينبروايةكتبت

وماالمربصطث2انغير،؟ثرلىالعالميةالحربقبيلمصرفى

ازدهرتبينماالادبيالمسرحمنفاختفتبالتازمامابهاتلاهلأ

القصيتر.القصة

ميسىهو-وقتئذهـلقصيرةالقصةكتابمنكاتباشاروقد

السي!سسةواالاجتمميةآبلاوضا"ثفعرةالقةعهـلاقةالى-عبيد

!نم،احس!،)*ولىمجموعتهاهدىحينوذلكالبيئيةواطرولى

9؟،وب!"اعمالامةانتفلامةبيعنورب!زغثولىسعدالىا16")21

ا!حتعةمجموحهبانفيقولىو"لغنون*دابقىمماثلةائتظشعة

تسع!بانعكيمصةامادلهمبملمبتعىءكلالبيقممهاصنيرةمدية



،الفنتعثرويرد."مريالفنمعهاويسشقلالننام.قلالىالاتبلاروه

الضفيوالتقالءد11،!قسحوارةمفهاالسبدجملةالىوف!مذالقصص

يحدكتكسايجهـلىلأال!تبيجهلمماال!قبينالاخمتلاطدونتحول

بؤ"-و!رهاء!نال!،ل2فئبط:ءهؤي!ءذالاخهـضلأؤ،هذات!يجةاؤولتمن

فبر؟!ائلةبقوةتسريالتيالهكويةا)ورةان:ي!ولحتىاشخاعه

بحدوثنستبشرتجهللنافدرلمش!*كلمحاربةعلىحملتباثماهـش!ا

قنبجمةوتكونالثورةعادةتتبعالنيلضةلأن،مصرفيع!امةفهصة

السياسيةاحوالنإفيش?كلا!ن!ضةقلكوةتنإول،هإطبيب!ة

الم!ملرةالمصرية"لمراةراينهاانفبعه.وا!!بريمةو*جتماءب"

مططلدبةبشجاطةالرجلجنبمتظلارةالمملميدانا)ىتنزلالمححبة

تهببمانقبلقس!طيعه-كلنلمالذيالامرا،نجدهابح!قو!،جراة

رلأصراالجديدةالنالضئةكتابراينا،العصببئاجهارنا،؟لنورة

الرؤوسعلىمتنا!يةب!راةمتطاولينبلامسنقدسهكنابماينئعوق

مصريبأدبيطالبثم.اليوموادبا،مسادب!نمثلاتيامبيرة

بالادبيتاملرو،اقديما1ث؟بهااجامداال!بربيللادبيضعلا

الصحيح،لفناسرارمنهلنتعلمدرسهالىاضطررناالذيالإجنبي

واسلوبه.و؟وانينه!!!دهكلنهاخذونأالراقي

مصموعتهانيهلمن"ياثر))الثانب!ة!عجموءلى!4في!حبيدء!-ىولكن

ي!ظهـرتابانهاذان،ويطلرو(ص(تاق)يم"هانماحسان،)الاولى

الصحفوكانتزغلمولسممددلىقمبضوفىدمكفهرمضطربوفت

ويلىوم،كتابهعنواحدةبكلمةتنوهفلماحلاثابهذامشغولة

قر"ءةتعودوالانهمالقصةبفنل!ا*القراءيلومكماافةالصحا

ا:عيدةاالغريبةوالمفابر،تازائفةاالمدووةبالحوادثالمفكلمةياتالروا

ال!يقمة.من

انيالحديرثةبالمدرسهـةعرفماالىينتميعبيدعيسىوكان

رأيناكمامصريادبالىت!ثوكانتوالتي،9191ثورةبمدكصت

الغربيالادبقليداوافىاتتقليدسو"ءالتقليداصدمنيتخلص

منال!خلصسنجدالاؤكار!دانوفي"كأهمحقييحيىيقولذلكوفي

الجسد*هاليةدام4واةاجمما!-جديدظمفاهيماليقديمةمفاهيم

لمهاجميذ!وابألقشدظيلةالجهالمر2ةوإصف!هداًثنمهى.الروحجمالبل

بهانتيجهلاا!(ال!تهـكاوايدهو،المر(.ةشر؟!وكذلك.والبالوظة

مجموعة"منالطاقةبينصنة)والنوالذالابوابمغلقةفارفي

-والمض!وناتنكلاحيثومن،لاشينطاهر4حمود((النايسخرية

اصةالمقااواالمقالةادب!منالهـتملصآثارنجدسالفرسمربرطنوههـن!

صور-هافياوا!هانهو،بديعاالحر!ي1عنالموووثة!ورمافىسواء

القصهفدنالى،هشامبنعيسسحدثفيالمويلم!عنالمستحدثة

.(126صلإحمبابعطر،حقبمي!يى1،،القصرة

واهمهابصماها9191ثورةتركتكيفنرىفا!ناحالايةعلى

آث!ارهمورالشههذاطيموقد،المصريةبا،لقوميةانبورايقار

ارـقشكيفبمالفنفيمخننارفظهر.و"،ولابالفنونمجالاتمضلمفعلى

الموسيقىهروظهر،تماثلههاال!ديثةومصرالفرعونيةممر.يستهـهم

بعد"الشرقيالموسيقىفيحا-!ماتغييرالأاجوىال!ذيدروبشسيد

بغ!انالشعبايقاظعلصفعمللت!رارواالطربعلىتعتمدكافتان

ا!روبيةالطبقاتص،.منمو-ق!اواستلهوتدماليها8ستص!

روايةادهـزهيالحكيملننوفيقالروءعودقكانتالروإيةحالوهي-

فيهاان!كس!قد"زينب"روايةبصدا،مري*ثبفيمصت

الروحعودةانشكولا.المصريةبالقوم!يهةوالاحساس9191اثار

اناضج،ا(لرواكليألفنانحوزينببعدتقمعاكثرخطوةكانت

هشامقيعببسىحمصيثمننضجاحرخطوةزينبىهـتعهه

ميوالرجلالمراةبينذاللاؤة،قو!االتقليداصرمنلتحلصها

كانوربرما،زينبفيهيمماتقدباكثراصيحتالروح،صت

فيالامدا&سرحاماالريففىزينبفي*حداثمسرحلاندلك

م7

العرقىهداتموضالافكارنرولم،المديةفهوالروح!ودق

محاوراتخلكلمندراميةبطريقةبلزي!نبفينراهالذيالمباشر

إابرزهالاسلوبالاسلوبف!يقلوين!انجدكما،فنياتوظيفاقوظف

ا،جتماعياففقدمقدشهداةكعاصقعد؟ة!لاهدافاستخ!دماهـياالفكاهي

ال!يةالتاايةرواالحكيموؤفنشرعنلمااً،ضعصورةهمطظهرالذي

."الاريافكلينالبيوميهـا!تا"

وطويلها!صيرهاالمصريةالقصةافدر3ذل!كبهدتصو!و!د

اوواياتالفنيةحهىوالننسليةالتر/فيهدوا؟تفلرين،ومستوياها

نفسيةثالثةالىاجذنهإعيةأخرىااىاتاري!كأأتارواومن،اناضج!ا

المإليةالحرببمدالقصصيينمنكانل!ف!رفةلدف،اكتملتحتى

سمفونيةفيبرورهمبسا!مونلكنكللحنهيرمزلىمنهمكل،العانية

العربي.القصصيالآأ:ثي

عنبأكخليلاطالبتخىلثولم!االىبخديدم!اولةواصلتوف

ا-ماهكماايض!االن!ني11هبمعنبلفحسبالفظياس!ءا1

انلأايالاالبفيالهلم!الاسلوبااستخدامالىدعاازرياحةىي!!

الىودعا،حشوولااستطراد،فلاواحدلفظنالواحدللمعنىيكون

9،(كط،2ءاعرا!ااد؟:7،ؤ،،تتال!ا!م!ثلىاصبحتل!يالجملطرح

الازثرلالىودعا،موضوعهيبتكركم!ااسلوبهيبتكران"،ديب

متتابم!؟خطوالبيسالادبافظالصسيرلانالعطفحروفمن

هقيخرءاصةمثله"وثبااقاري*ان!قعلىي!هـضتوثبهوبل،رتيبا

دارمكنبة،"خغدف!خطوات،ضييحيي).حركةالىسكون

.(921-218صالقاهـرة،العروبة

فيالستت،تفط!ت،الا.صالطرفالىالن!جديدوصلوا!د

اووثا.اا،اللامعفولوءصه-افرباعنفقلا-عليهااطلقموجمة

يتضافرصت-اصرالمهبههت!اهاةمبث،ثبنعرفإماانناوالواقع

النبما*هط،لثحياةميعتىوجودعدماعلانفىالمضمونمعالث!كل

،اصىقه!ه-الئكلةكبا"حعالاولاتامااكترةامتلكؤكعأادبشاعرثمه

عنبالتعبيرقرتبطاندونالادبيةيلاشكالمنعليهالمقوأ!تعطيم

لعكايا"مسرحبيهفيالحكيمتوفوفعلكما-الوجودعبث

واماسالاعمالغالبوهذاهممو-ا،فملكلاطعاما"و"المث!عجرة

مفهـوءاسلوبفيولكنلهاممنىلاالحياةانيملنقدمضمون

الاخرلمحهو:الجانباليال!لكلر!ايةفيكمسا.مأ"وفألربيوشكل

اقل.محلاحىوتدكدير!ا!

ال!مثوةشكليوماتتلذلمالمحرلاتقلسكفانالعموموعلى

صح!وءعلىلشررو!اعلىالعكلواعنهاا!ؤاعاصحيابهايواصلالتي

فياصحابهاعكمانذلك.الغوبفىالمماثلة"ولاتالم!!حدثما

فيثخصيةمرحلةمجردبتحتىبعدفيماعنهـاتخلو"ادبنإها

هـ!الفنيةبالمذاهباثاؤقتبالاثرالاتتملمالادلم!ظورمغتار

منانسانكلتمسالتيالعالميةالاحداثوبتائيرنا!ةمنالغرب!

هذاولعل.تربتنافيع!قةجثورلهةجمكلنانروناخرىناسه

الحضاريةاوروباظروفعنتختلفالح!ضاريةظروفشنانالىراجع

مرحلةفينزالىمافنحن.الادبيةا!لجاه!هذهالترتالنني1

ثدفافواالغربمثقفواماكراتهوكةاشكالهبشتىالاستعمارمكاافحة

حضارةابناءانهم،الترؤءمللفيه!ايمانونمرحلةعلىاشرفوا

الانساناثيهوصلمااخرواستخ!عتنظممنبهتحلمماكلضقت

ذكرياتبينمحصورق*مرنهايةفينكسههااجداختر؟عاتءن

يوس!الثاروني،)مقبلةقىعااشدحربمنوهلعمغ!ستمقرعة!صب

1،ك!جم!،و؟لشرللظليفالطمةالهيئة،ا!اصرالالبفياللامصول

.(88-87ص،9691،اقاهرةا،افذقافية1

التصويرالىالتقريرمن:خامسا

اثبالمناالتزمهالمثيمالتعليمي*نجاه؟نيملىالمنقاديجمعيكلا



العتيصيتفصزالما؟لصععيادجمن!اقيهاككالثيالفزةفى

ا!بلأناكانفقد،والقصةالمقالبينيتأرجحالقصصيالفنصعلت

القفايافيرايصحاب2انهمدائمالحسونالمبكرةاللترةتلكفي

اكثروسيلة-الهـقصةولس-القصصيالاسلوبانوا،الاجتماعسة

خى!ترةتصانبدلاوكك،اليهيلمثونلماالقرإءلجمصراثارة

الاخر.عنعنهماكلويستقل؟ل!لينبينالحدددتتض!ح

فيالقصةشلبعمامنفصلايكنلمالتقررريوالاسلوب

!هىاقتخلصانعليهاكاناخرىعناصرمنالفنيةبدائيتهـه!

الكلايبصوتفارتفاع.لنضجامرحلهةإلىتصلاناجلمنجميعا

تضخمالذات،الوانمنلون-التقريريالاسلوببهيتسمماوهو-

ارائهم.ج!احيكب!ونكيفب!عدتعلمواقديكونوالمضصم!ونا

وانارائهمعنايسفروأانعلىحريعينكانوابل.الفنقناعوستدون

رايمنبهيدلونفيماالقصصيالعنصرسريانانيملمونكانوا

اليه.يدمثون!اوتجسميداايصاحاواكثرللقاريمهجلجآاحر

انهالأ.كاتبهؤكدعنمباشرلأتعبكل"كهـانوانالقصعس2و؟لمقا!

اجماانهالاولى:بخاصت!ينالاخرىالكثيرة؟لمقالةامواص!عنيتوليز"

شاعرينظموكأنهومثساسهكرهلخواالصنانيطلقفكاصلهبه،الداتيةالى

لمشاههـواالخواطرعنالتعبيريوجانهو؟لثانية،ك!نا؟ئيةقصيم!

منويخففادويعمنضرباالاسالوبؤكطفهلحم!لأيالوصفبالرك

وإلتعبير.ا!قا،تعنالضربهذاعلىيغلباليالذاتيالطابع

العبيرطقبلالاولاماني!حننلالمقاحيدمنالضربهذافىالبيالمفى

،فةكل9(63صى،معرفيالقصميرةالقصمةةالشهـخصييكضلكلمن

الوبي-ثب؟افيئية1الروالمحياولاتباكورةسهشامبنعيسمىهديت

زيف-يةروافيتجدكماأ،الأجننماعيالنقدافقرااًتعلىالمقالةتفالب

ذ!نهوو!اليكتبهاجلسمؤدفها..الفنيوا!نرالروايةبينصر؟عا

النثركت!بةفيبرأعيةايضايثبتانالراويجهـانبالىعليهحتمانه

كانوانلمقالةواالرواينبيناعالصراذلكزي!نبلىفييدورلذلك.الفني

علىامثلةابرزوا..المقالةعلىالروايةبانتصارالضلحسنيئتأي

ومظاهـرططبيعةالمنكرراىائماالوصفذللأء،فينجدهالصراعذلك

ناالىليدكونآعامداالاحداثخيأركلالب2يقطعماوكثعرر!الطبيعة

ففص.ممحفوأركلهأرام!باوالاحساساتالافكارمنوليمةنشأركه

،ض!هـايةالروافنمعكثيرفيتنسجملاامتابةمناشكالالرواية

فيص"رراإجمذلىولمأفكارامجموعةاوقكرةعلىحرصاعملهلمؤلفا

واحليافاارواًيةانسيجممتلتحمفنورأشكالالىالافكارهده-رجهـمكأ

أياءاخرىواحيانا.تقليديا،شانيموضوعشكلالافكارهذهتعخذ

ثخمصياتهافكارعنالكشفواارائهلبثس!غاجهاقلح!يل!ةالىالمؤلمف

ال!فواالقصةلتطورلشيلرسائلابئهشخدامهوذلك1حدو،+برقت

تحتملهمماجدااكبروابكيراكثراراءلترويجولكسناثخصياتعن

الد-ةاسلوبالىيلجائالثةاحيانفيانهكط.الموقفطبيهسة

أراعي،اعابن.د)المواقفاتخاذوا*راءيبثألافلاطونيةوالمطي!ات

إننرجهةواللتاليفالمصريةالعامةالمؤسسة،المصريةالروايةفيدراًسات

.(6!أص691!أ،والنشرلطبلاةوا

ؤك!لنف!اوكليإمنكلالمىالنمنالمهبئإكوعهذانجدكما

وعبرا"4(1291سنةالثانيو،الجزء.191سنة؟،ولالجزءان!رااًته

وفوط)9291(الدكيماصندرلىمجموع!تهفيازفي*ا1591)

عد!علىتحمتويوهيا،"شيوع)3691(الطريقوفي)3591(الهصنكبوت

القصصية.المقالاتمعجهـنبإلىجنباالقصيرةالقصصمنكبير

منمجهوعة)5191(1الارضفيالمعذبونابهفكتاحسينطهاما

أسنالمبللثرالحديثمنفقواتعمدعنفيهاادخلالقصيرةالقصص

ه!منلغرضهتاسيأاصريحةمقالاتبهاالجدبل،وقارئهالكاتب

اليخرءتلشعبااألبيةأعنالتعبيررريدأتانؤقد.القصص

فكريالدكتورويملل.مقهـورةمطدونةالثافيةالعالليةالحرببعد
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يجعلانارادبانهالقصيرةالصةبيقواعدحسينطهالزامم!ممياد

حسيئيهميرك!ثانلقد.اؤناعااثدالايطالىاولئكومشكلات!ابطاله

،لنهالمساك!!اولئكمناشياءج!هاالمعريرب!هنفيانكالالهطتمام

نامنتمهـنص"انفسناحولصنعناهاالتيالعسلبةالقشرةانيلمكان

؟سلوبهالساضالقشرةهذهيخطمانعليهفك!ان،ديهماانفسأساتحد

.(138-137،مىالقصيرةالقصة!ن)الملؤف

صراعجهإنظيمثلالذيءآلمستمرالضيارهوحقييحييعلوقد

لديهالصراعهدذاأمحصلةفكانت.القصيرة"القصمعالاىبيالمقال1

!جموعتهولعل،القصصيةبالصورةالادبي.آلنقدفبميعرفماغلإةهي

قسمهآفقد،اعالصراهذاعلىدليلانصعهي"وجوليهـيتعنتو"

لوحةعشرةاحدىالثلاليوالقسم،فدصصتسعا،ولالقسهم:ق!سمين

بينالاننسابمترررشي؟بلألهاالهلوحاتهذهي!صفوهـو.سماههاكما

وهذه،القصيرةلقصةالىبعيدمنوإلانتسابالمقألالىالقريسب

يدلناحقييحياانبل،لقصصاعن!نفصلةهـتوالداللوحات

لضةلمحيوالمقالةالقصصرااًعاثنساءولادأتهاكيفيهأعلىجمهـنفسه

الأبينبينالتمي!زوصأوحعلىالمملالم،ةهذهتدا:اكم4لأ.الأنيابداء!

ناتشيكوققوليرالدفهو،البعأربعضهـماعنانفصالهماوبداية

اليا!!قدمأات،وانمحذوفهـةمق!رمهـةلهاهياوتيالجيدةالقصيرةالقصكأا

أرنفحذأدا،احياناذاتها،لصةيغووأحدابلنألقصصهكأ!بهما

اقه.لوحابينالكنابفيابقاه!وانقصصه

عبيدمصطفىللشيخالقلأميةباراوحاتسواهعطلهمقالوةء

يكادالهو،يعهلن،أينبينؤسأبانهاالقصصيةالصورةيصفالرإزوأ1

ةو!لاكثينوفا!تيموروعحمودلمحمدالمبكرالان!اجباغلبيس!تقل

الاولس4!طواتبمثابةكلألتلأ"!آ،الحديثةا"هديسة"عضاء

.القصيرةالقصعةفنهميالميدانيةوالتجوب

"هأثامبنعيسسحديث"بعدالروايةامتلبعةاصلناوااذاوا

ناحتمأللعقاد،سمارةايةروافيالنجر-هـيكثراننجد"ورأيهـنب

الروايةث!حو2وتطويرالشخصيةلرسمعنهاغشلاالتبر3التفاصيل

اسلوبالىيلضانهكما.النممهيمعويقعنغريبااخزالاتختفىل

الذيالفصلفيالظاهرةهذهتكونمااوصأحوا،اننقر،أرية8لمقالة

هيأمأيالفصلفيالاولىالنالصفحلت!نان"وجوه"عهنوانيح!مل

رغب!ةانذلك.المنافقصوروتعددالنفاوأءنصريحأهأمقا!4الواءمم

نإعلى،لمفيصرف!يهالفنانتغلبنفسطعنالع!ليالتعببيرؤكبماالكاتب

"تمفىءولامنهـضأرفنيامتهثلةغيروافكاراءهلوماتفننعملفبميورد

.(71ص،ا"سيةاروايةافيلرا-"ت،الراعيعافي.د)

رأييترددلا"الكلالبالمبرادم..يتهروافيفانهالمافىنباما

كت!فيبئص!ثثرهاسبقز4كتابشمناًبرزاءرواضهقضمين

انالملازساالاكنيكناحهـيةمناننضميناتهذهوم!ى.(،الريح!بض)ء

اراءلحملوعاء-11،ولالمحلفي-انهاعلىروادتهاىإيىظركان

ولاصضيرايبداعضوياأكائناتكونانمنبدلامهينةلعوا!فوافكا،

.(49صيبقالسالمالمرجع)"ويتطورينصهـزال

أسممحاوراتمنبههـآماان،جدناالروجعودةالىوصلنافا(فىا

افكارحيةهيبلفنيةوظيفةل"يكوناندونتيلقىفكارهمبمرر*تكل

إنجطالاسا!عروفينالقصةابطالجوارالى-تكونانتوشكمحركة

بينالمحاوراته!هخلأفكبيم؟اختفاءالحكيمقوؤيقويخض!في.حرىا

.(أا11-118صالسابقالمدءع)نقيض!ثا3ؤكرتهم!ثلي

أمثلؤسسىالأيو!طناحيسةمن*دسةالننقاليدكا"أتا!اوا

ا!حرىلؤ،لي!ةالوظع!وبصدارتهبهمفنر(فادلمكاكقالمقالالث،ر

بانالأدباءتفريكالتا(تياحرىناحيةمنالاجىماعمةوال!روف

فان-القصصيالمقالاوج!تالضءهي!لمملمد؟ولواعظاموودفايتخنه

أطسأورهوالتقريراسلوبمنتنتخلصالفنيةالقصةجعلالذي

والرابالاثباءالقعصيالفننموف!متمثلةناحيهـةمنالادب!يةاتقاليد



الحمهوتظصيلبالصكفىانهمالىانطباكلهمينقلواا؟نعليكلان

الاجتهاعيشئالظروفوكلور،يلاكشائيبلاسلوبولابافوعفوليس

محؤكلنجيبمثلروات"جطتاليالظرو!ث،؟كلىناحي!سة

منالثالثالجز،)،(السكرية"فيشخصيلالهاحدىلسانطىيذكر

وانخاصة،ضيرةفهيولذلكومباشرةمريحة3ثقةلة"ان(!يته

فنانها.لهاحصرلأحيلفذاتالقصةاما؟فنامحهلنةالأمين

عالىلىالام!ةيتزعسوفطضلا!عااديباضكلاكم!وقر،كعر

ممر،(مكتبة،السهـرية،تحفوظنحيب)"فصيروقت!أاب

.8911ص،91كله،ةم!كلا

التيالناربمثابةافهالاءشروكلهكلأمتوإنلسياص1نهلنر

تماما،فيناىمبالبرايكون*علىالقصاصيرغملافه*ثبيالمملئنثم!

ال!طكانو،ن،بالقصةلهعلاقةلاالنيالتقريري*سربهع!

فيثلاصيةنجدفاننا5!ذا0الفنهذاطغولةفيثاهلمهيح!بينهما

وهـادات،فارمنالروايةفييذكرماكلانمثلامحفوظفجيب

الوطانفوهذء،به!اصةمعينةوعيفتيؤديللشعخصيه!وحعح

نفسالوة!تفيللروأيةالعامالههـدفثخمملحيثكلهاههنث!سة؟لصنيرة

المئا!سبقالتياوالعادله؟لسبةالعاديةوكليقنهاببه-فىدي"لذي

فيها.لمكوت

أجزائرية:اللقصةممسابهتطور

كالهبماالمطويناولىفيالقصد!الفنبدانيةاجمالويمكن

مؤلفهايرىحيثابراهيملحافظ"سطحلي!لي"عىتيمورمح!ود

لا!فى،التقليدىالاسلوبأا!يارهاعنيخ!لابا!ةمتمسكا

لوعطية4وكضجية4بمالناحيهكنايتهالفنيةبالنهآحيظضشهضيدني

حا!لنفسيةصمىالجملسهةعليواحل!،؟لقريري*معموب):

.(215.ء91،عيصنة،القاهره،و!ونملامح)،ا،لثاتضغم)

الدولكللىبطيثدفيالقصعيالفنعاناهاالبد8ئيةوهنه

مئلالذلكنغربانويكفينا،!لاص!تماعيبتطورهاوقطورادربية

البمأئريالاهبفيالقصيرةألمثمصةكابففي.الجزائريبح!

المحاولات!الق!يةخصثصنجدركيبيخليفةدبطاللهللاستاذلماولعر

يلي.فيهاالثانيةالعهليةالحربقبل

اوالخيركلخيسرةواقعيةغيرئابمتهنعطية3لشخصيلى-ا

يع!زبملاالنيللاشعفىاطلقللمانومتفضعفى،الشرممل!ثرر

ا!عيةالشخصيةيخاالحر؟أ!يغتقلاهناومن.بالشر؟لغيرم!

.3ا!امنوومطهكعيش.ليهصاوميبئ

فكهاا!مصيةالشخصيةلاكصالتيهيال!كبش!مية-أ

بصوثةالمتكمبضميسرالحد!مسوج!،لالببنمرال!يثوجه

وض!ح.4

ماوناالرا،الخطابيةالىويميلبالتقر-سيةيتسمالسرد-3

يساعدولم.الهل!اوبالفكرةتل!محاواي!حاءخيهصردجهد

عنهامثيرأنبلولأر(لهاالشخصيةاف!طرعنعيرحوارالسردحللأ

ويمكن.و8راثهاماتبافكارعنيبري!ضهوتقريباصءيص

تطي!ميقصد؟ست!ال:اللنةاستعمكلمنظاثةافو"عبيهناحصيش

استصالالىيميلاخروحم!الزنسيةالمزولتبعضا!نم!ة-و!ريب

ور!حفيالهتيالمغركاتبضتضمينفيهيكر.كصاا!سيكية"لأهغدة.

المنرولقمالدارممىفيهحراللفةمنثالثنوعوهنعر،امريمالقرأن

و"لتعبير.للتصويركاداةاللضةعنبعيتكلهماا"ثةالانو8عوطم

تمتملاانماغالباالتشوشاسلوبعلىلا-تمتمدوالمايةس؟

الامش!،ثوصفمكاو.يلامداولاله!هنوكشفالتعهيمكئ

اًسا.مبامثرهو،قطجمنقلوافم!ه!صياص!ايصورلالكئي6!ي!

حعابنهةمنوصمهبغرذ4-ظلبة-أملايبفيها!مرحالكنه

*

ف!رةالياولعاعياموضحافصيرةبص!بةفيهافيعلقالقصعيةالعورة

لهدا.!؟!ااو

الرومانسيةنزوعتنزع!9ثالصورالتيوخاصة-الوصفان-5

؟لمح!طة.القديمهلبيانية8اللفظسةالصورعلىيمتمدجامد

بعثيمنيتخلصاناستطخالذبرهوالنا!والقليلائويقول

ا(لصيرةضاققصة،ركيبيخلي!فةعبداللة)البدةئية"لعناصهذء

وانر!ثر،للطباعمةالعربسياثب(لاثلأر،المماعو"لجزائريالاثب

بر.138عي8لأ،91،القاهرة

فيهاكلهرتال!حزائرليالفنيلأالقصيرةالقصةتضرتفلما

لمعالحةو"لاساليبالكللىواالاشكالفيجديدعنللبحثجالههص!لات

بالمحاولاتالتلالرالىرأجعآذاكوكانالشخصيةورسمالدث

العربية،خرىهلدولافيالقصصيالفنقؤاعدارستالتي؟لابقة

هانعد!اءابمتماستطورمنعن!انت!وماالجز6لريةالثورةو"لى

ومضهوئلأ.شكلاال!ائري*دبتطورملىبالفرورة

الفنفيو؟لتطورالابخنماعبمالتطوربنالمتناررالاندموضوجان

ارزكوقرافيلهذا،!واكاتا!ا!فناجموضوحالمعاصرالعرننالادب

ا+لية:الحدودفيثراستنا

المصريالادبفسيالظاهرةهذءثوااسإهةعليافتصرنا-ا

.كيرهمنبهصايةح!رلانناالمطمر

الفنلانهالتصصيالفنتملورعلىاللطسيةاقتمرتكما-2

مجرديكنولمالفنيال!ضحالى(لفنيةالبدائيةمننما،،للبى

الشص.ضكهوكم!تد!

الىالرجو،منبدلاومتابننهـكانالتطوررصديمكنناوخص-3

المهمر،الالبهقبلماخرة

احر"لفنيالتطو!عليالاجتماعيالتطوراثرتنهلن!اكماس،

.واليلاليداوضسحاحركفىالليههولالهالمكيتنيلنامما

دونالشكلفي!ورمتحدمانت!بعانعلىحرصماممماس5

إلمشكل!الورينما.ثارسمنحمربهقلأمالمضصنتكلرلان"ضصن

اثارةفين!نافدنهـوناننرجوماوهذا.منظمةثىاسةيموسلم

*عمسالبمضموناعتمامابهالاهننمامالىوهـلدهسةاليهالانتبه

الفني!ة.

يكنو،بللتطورأالطمةالملامحبشابعةمنينافافناخيرأو4س6

البحث*فيتردظمولهق(أ،ائظحمهمولاالالحبلامتانس!مقصعح!ة

هذهعلىئاذجكصداقلامباءو!!سماء!يلةاثبيتاعمالاسم!إ

.لانتاجحصر!ولالأسمهحصراالبحثطش.المعالم

يالشصعيكئيى

آهر!!-كبهثمثسق

هب!دجمرجمامئنثوك!ورومم!

كلولم!رهشسه!به!حميثرلوكع

هسويي.اثيد


