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 هاألدب العربى الحديث

 مقدمة 

ٌعنى هذا المقرر بتقدٌم صورة عامة عن األدب العربً الحدٌث، شعرا، 

ورواٌة ، ومسرحٌة، فً فترة زمنٌة تعد من أكثر فترات الحضارة العربٌة ثراء 

وزخما، بصورة تضمن أعطاء الدارس تصورا كامال ووافٌا عن العصر 

الحدٌث.

بتقدٌم المدخل  لىالوحدة األووٌتضمن الكتاب ست وحدات متكاملة، عنٌت 

التارٌخً الذي أسس اللبنات األولى لبناء األدب الحدٌث.

فكانت وقفة مع االتجاهات الشعرٌة فً األدب الحدٌث،  الوحدة الثانيةأما 

مع التعرٌف بأهم المدارس وأهم أفكارها، وإعطاء خلفٌة تارٌخٌة عن هذه 

عض النصوص االتجاهات الشعرٌة فً أدبنا الحدٌث. كما تتضمن عرضا لب

الشعرٌة .

لتقدم عرضا وافٌا مع إٌجاز عن شعر المهجر،  الوحدة الثالثةثم جاءت 

والتعرٌف بأهم أعالمه، واإلشارة إلى أهم مضامٌنه، وسرد اهم سماته، من 

خالل الوقوف على بعض النصوص التً تمثل هذا التٌار الشعري.

ع اإلشارة إلى فعنٌت بدراسة القصة القصٌرة، م الرابعة الوحدةأما 

اإلرهاصات األولى لنشأة الفن القصصً فً أدبنا الحدٌث وكٌف تتطور وأصبح 

موضوعا أدبٌا حقٌقٌا، مع وقفات تحلٌلٌة لبعض الكتابات القصصٌة.

تعرٌفا بفن الرواٌة، وكٌفٌة نشوئها فً األدب  الوحدة الخامسةوقدمت 

مع اإلشارة إلى بعض النماذج  التً تمثل قٌمة روائٌة فً أدبنا  العربً الحدٌث،

العربً الحدٌث.

تدور حول المسرحٌة: النثرٌة، والشعرٌة، وكٌفٌة  والوحدة السادسة

ظهورها، ومقومات الفن المسرحً، وأشهر النماذج النثرٌة والشعرٌة.
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 و  األدب العربى الحديث

الٌزٌد  بوولقد تولى كتابة الوحدتٌن األولى والثانٌة األستاذ الدكتور ا

الشرقاوي، أما الوحدتان الثالثة والسادسة فقد تولى كتابتهما الدكتور أحمد 

صالح محمد، وكتب األستاذ الدكتور أٌمن محمد مٌدان الوحدتٌن الرابعة 

والخامسة. ولقد اضطرتنا المساحة المتاحة إلى االختزال، والقفز فوق نقاط 

ٌضاح، وبالتالً فنن هذا الكتاب كثٌرة ٌحسن الوقوف عندها، وإٌجاز ما حقه اإل

ال ٌعدو أن ٌكون بداٌة  تأخذ بٌد القارئ الراغب فً التزود بالمعرفة إلى آفاق 

 أرحب وكتابات أوسع تفصٌال.

والمأمول أن تسهم هذه الدراسات فً إنماء الوعً الثقافً للدارس 

العربٌة المعاصر، بما ٌضمن أن ٌكون الدارس مؤهال للتفاعل الواعً مع الثقافة 

المعاصرة واإلبداع األدبً، فضال عن تقدٌم تصور تام لإلبداع األدبً العربً 

 المعاصر.

 المؤلفون
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 1 األدب العربى الحديث

 الوحدة األوىل

 األدب العربي احلديث: مدخل تارخيي

 األهداف:

 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملًما بما يلى:

معرفة الخلفٌة التارٌخٌة التً تإسس العصر الحدٌث، وكٌؾ نشؤ  -ٔ

 والمبلبسات التً ساهمت فً ظهوره.

ً هذه الحقبة، ولعبت إعطاء صورة عن البذور األولى التً تم تخلٌقها ف -ٕ

 دورها فً ثقافتنا المعاصرة.

 استثارة الروح الوطنٌة التً ٌفجرها األدب العربً الحدٌث. -ٖ

استشعار االستجابة البلبقة بما ٌإرق اإلنسان العربً الحدٌث حول  -ٗ

 هوٌته الثقافٌة.

إرهاؾ الحس النقدي المعٌن على إدراك بإرة تخلٌق جمالٌات األدب  -٘

 لحدٌث.العربً ا

 القدرة على القراءة الصحٌحة للجذور التارٌخٌة للعصر الحدٌث. -ٙ

الجرأة على تحلٌل نصوص األدب العربً الحدٌث، من خبلل اإلحاطة  -7

 المعرفٌة بالخلفٌة الثقافٌة والحضارٌة التً تؽلفه.

معرفة األعمال األدبٌة الثقافٌة التً لعبت دورها فً توجٌه حركة بناء  -8

 حدٌث. العصر ال

 عناصر:ال

 الجذور التارٌخٌة للعصر الحدٌث. -ٔ

 الروح الوطنٌة وأثرها فً نشؤة األدب العربً الحدٌث. -ٕ

األعمال األدبٌة الثقافٌة التً لعبت دورها فً توجٌه حركة بناء العصر  -ٖ

 الحدٌث.
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 2 األدب العربى الحديث

 األدب العربي احلديث: مدخل تارخيي

. أحداث ؼرٌبة ومرٌبة. تشكٌبلت عصابٌة كثٌرة جدا تتصارع فٌما بٌنها

وقابع كثٌرة جدا متشابهة. قتل وسرقة ومصادرة أموال وفرض ؼرامات 

وضرابب وجباٌات ومشاجرات. تختلؾ األسماء التً قامت بهذه الوقابع، من 

شهر إلى شهر، ومن مدٌنة إلى أخرى، ولكن تظل نفس الوقابع هً هً تتكرر 

الكتاب جانبا وقد أخذه الحنق بصورة تبعث على الملل، وٌكاد القارئ ٌلقً ب

والؽٌظ من هذا الروتٌن المتكرر جزءا وربع الجزء، تقرٌبا، فً كتاب الجبرتً 

( صفحة، وٌظل ٓٓٙ)عجابب اآلثار( التً تزٌد صفحات الجزء الواحد عن )

القارئ ٌتنقل من وقابع قتل ومصادرة أموال وصراع على السلطة وتقرب إلى 

الوالً ثم عزل الوالً، ثم استخدام شخص ٌجمع الوالً، وعزل الذٌن ٌعٌنهم 

الجباٌات، وقسوة هذا الشخص والحصٌلة التً خرج بها، ثم فجؤة ٌتم عزل هذا 

الشخص وسجنه وتعذٌبه بواسطة شخص آخر تم تعٌٌنه فً نفس وظٌفة هذا 

الذي تم عزله بعد أن اشترى نفس الوظٌفة بمبلػ من المال، وٌرٌد أن ٌسترد 

 ضا إضافٌا، إلى أن ٌؤتً له آخر وٌقوم بنفس المهمة.ماله وٌحقق فاب

قد ٌؤخذنا العجب ونسؤل لماذا؟. ما الذي أوصل الناس إلى هذه الحال؟ 

ولماذا كل هذا القهر والبؽً والظلم والعفن والتخلؾ؟. وكٌؾ أصبح من المقبول 

والمتفق علٌه أن "العربان" ٌتحركون بطول الببلد وعرضها ٌقطعون الطرٌق 

بون الناس أموالهم وٌقطعون طرٌق قوافل الحج، وقد تعامل "الناس" بكل وٌسل

 مسمٌاتهم مع تصرؾ العربان كما لو كان من سنن الوجود وطبابع الحٌاة؟

تسري األراجٌؾ بٌن الناس بؤن نفرا من  798ٔوفجؤة فً نهاٌات عام  

الفرنجة الفرنسٌس ٌجوبون البحر قبالة ساحل المتوسط، وٌستقبل الناس 

 األراجٌؾ بردود أفعال ؼرٌبة ومرٌبة وتصرفات ملؽزة.

وٌنزل هذا "الفرنجً" على الشواطا المصرٌة، معلنا أول بٌان له، 

"وصورة ذلك المكتوب بسم هللا الرحمن الرحٌم ال إله إال هللا ال ولد له وال 
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 3 األدب العربى الحديث

شرٌك له فً ملكه من طرؾ الفرنساوٌة المبنى على أساس الحرٌة والتسوٌة 

الكبٌر أمٌر الجٌوش الفرنساوٌة بونابارته ٌعرؾ أهالً مصر  السر عسكر

جمٌعهم أن من زمان مدٌد الصناجق الذٌن ٌتسلطون فً الببلد المصرٌة 

ٌتعاملون بالذل واالحتقار فً حق الملة الفرنساوٌة وٌظلمون تجارها بؤنواع 

 اإلٌذاء والتعدي فحضر اآلن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور طوٌلة هذه

الزمرة الممالٌك المجلوبٌن من ببلد األبازة والجراكسة ٌفسدون فً اإلقلٌم 

الحسن األحسن الذي ال ٌوجد فً كرة األرض كلها، فؤما رب العالمٌن القادر 

على كل شًء فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم. ٌا أٌها المصرٌون قد قٌل لكم 

ذلك كذب صرٌح فبل تصدقوه إننً ما نزلت بهذه الطرق إال بقصد إزالة دٌنكم ف

وقولوا للمفترٌن إننً ما قدمت إلٌكم إال ألخلص حقكم من ٌد الظالمٌن وإننً 

أكثر من الممالٌك أعبد هللا سبحانه وتعالى وأحترم نبٌه والقرآن العظٌم وقولوا 

أٌضا لهم إن جمٌع الناس متساوون عند هللا وإن الشًء الذي ٌفرقهم عن بعضهم 

بل والعلوم فقط وبٌن الممالٌك والعقل والفضابل تضارب، فماذا هو العقل والفضا

ٌمٌزهم عن ؼٌرهم حتى ٌستوجبوا أن ٌتملكوا مصر وحدهم وٌختصوا بكل 

شًء أحسن فٌها من الجواري الحسان والخٌل العتاق والمساكن المفرحة فإن 

ولكن  كانت األرض المصرٌة التزاما للمالٌك فلٌرونا الحجة التً كتبها هللا لهم،

رب العالمٌن رإوؾ وعادل وحلٌم ولكن بعونه تعالى من اآلن فصاعدا ال ٌٌؤس 

أحد من أهالً مصر عن الدخول فً المناصب السامٌة وعن اكتساب المراتب 

العالٌة فالعلماء والفضبلء والعقبلء بٌنهم سٌدبرون األمور وبذلك ٌصلح حال 

دن العظٌمة والخلجان األمة كلها، وسابقا كان فً األراضً المصرٌة الم

الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله إال الظلم والطمع من الممالٌك أٌها 

المشاٌخ والقضاة واألبمة والجربجٌة وأعٌان البلد قولوا ألمتكم إن الفرنساوٌة هم 

أٌضا مسلمون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فً رومٌة الكبرى وخربوا 

الذي كان دابما ٌحث النصارى على محاربة اإلسبلم، ثم فٌها كرسً الباب 

قصدوا جزٌرة مالطة وطرودا منها الكواللرٌة الذٌن كانوا ٌزعمون أن هللا تعالى 
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 4 األدب العربى الحديث

ٌطلب منهم مقاتلة المسلمٌن، ومع ذلك الفرنساوٌة فً كل وقت من األوقات 

ملكه،  صاروا محبٌن مخلصٌن لحضرة السلطان العثمانً وأعداء أعدابه أدام هللا

ومع ذلك فإن الممالٌك امتنعوا من إطاعة السلطان ؼٌر ممتثلٌن ألمره فما 

أطاعوا أصبل إال لطمع أنفسهم. طوبى ثم طوبى ألهالً مصر الذٌن ٌتفقون معنا 

ببل تؤخٌر فٌصلح حالهم وتعلو مراتبهم، طوبى أٌضا للذٌن ٌقعدون فً مساكنهم 

فإذا عرفونا باألكثر تسارعوا إلٌنا بكل ؼٌر مابلٌن ألحد من الفرٌقٌن المتحاربٌن 

قلب لكن الوٌل ثم الوٌل للذٌن ٌعتمدون على الممالٌك فً محاربتنا فبل ٌجدون 

 بعد ذلك طرٌقا إلى الخبلص وال ٌبقى منهم أثر.

جمٌع القرى الواقعة فً دابرة قرٌبة بثبلث ساعات من  المادة األولى:

واجب علٌها أن ترسل للسر عسكر المواضع التً ٌمر بها عسكر الفرنساوٌة ف

من عندها وكبلء كٌما ٌعرؾ المشار إلٌه أنهم أطاعوا وأنهم نصبوا علم 

 الفرنساوٌة الذي هو أبٌض وكحلً وأحمر. 

 كل قرٌة تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار. المادة الثانية:

 كل قرٌة تطٌع العسكر الفرنساوي أٌضا تنصب صنجاق المادة الثالثة:

 السلطان العثمانً محبنا دام بقاإه.

المشاٌخ فً كل بلد ٌختمون حاال جمٌع األرزاق والبٌوت  المادة الرابعة:

 واألمبلك التً تتبع الممالٌك وعلٌهم االجتهاد التام لببل ٌضٌع أدنى شًء منها.

الواجب على المشاٌخ والعلماء والقضاة األبمة أنهم ٌبلزمون  المادة الخامسة:

وعلى كل أحد من أهالً البلدان أن ٌبقى فً مسكنه مطمبنا، وكذلك تكون  وظابفهم

الصبلة قابمة فً الجوامع على العادة. والمصرٌون بؤجمعهم ٌنبؽً أن ٌشكروا هللا 

سبحانه وتعالى النقضاء دولة الممالٌك قابلٌن بصوت عاٍل أدام هللا إجبلل السلطان 

 صلح حال األمة المصرٌة.العسكر الفرنساوي، لعن هللا الممالٌك وأ

من إقامه  ٖٕٔٔشهر سٌدور سنة  ٖٔتحرٌرا بمعسكر إسكندرٌة فً 
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 5 األدب العربى الحديث

 .(ٔ)الجمهور" انتهى بٌان ساري عسكر الفرنساوٌة

وهنا تحدث  الهزة التارٌخٌة التً ربما تكون حدثت فً مصر مع قدوم 

عمرو بن العاص، الذي حول مصر من قبطٌة إلى إسبلمٌة، وظلت مصر 

ة قاتمة حتى حدثت هذه الهزة الثانٌة مع نابلٌون بونابرت وٌسمٌها ساكنة بصور

 البعض "صدمة الحداثة".

منذ أٌام الجاهلٌة والعقلٌة العربٌة معبؤة بمفاهٌم عن الذات متضخمة، من 

حٌث القٌمة والقوة، فنحن أصحاب أفضل لؽة وأفضل دٌانة وخاتم المرسلٌن 

اإلحساس أبٌات شعرٌة وأفضل كتاب وأفضل جنس بشري، وٌعزز هذا 

مهووسة بفكرة التمٌز هذه، مثل أبٌات عمرو بن كلثوم الزاعقة فً معلقته 

 الصاعقة، مثل:

 ونشرررررب رن وردنررررا المررررا  صرررر وا
 

 ويشررررررررب ديرنررررررررا كررررررردرا و ينررررررررا 
 

 رذا بلررررررررَ ال  ررررررررا   لنررررررررا ر رررررررري   
 

 تخرررررررررر لررررررررر  ال برررررررررابر سرررررررررا دينا 
 

ا وروجهما الناس وهذان البٌتان، وؼٌرهما، تم فهمهما على ؼٌر حقٌقتهم

على ؼٌر ما أراد الشاعر، وهذا حقهم، فالشاعر فً البٌت األول فً لفظ 

)ؼٌرنا( فإنه ٌتكلم عن أبناء قبٌلته، عمن هم لٌسوا من أسرته، فلم ٌكن من 

أعراؾ الجاهلٌٌن وتقالٌدهم أن ٌتقاسموا ببر الماء، بل كل ببر تمتلكه قبٌلة، 

اجتمعت القبٌلة معا على الببر ٌتقدم األقوى  وٌستخدمه أفراد تلك القبٌلة. وإذا

فالذي ٌلٌه .. وهكذا. وهنا ٌتقدم عمرو بن كلثوم وأسرته وٌشربون من الببر 

وٌلوثونه حتى ٌصبح "كدرا وطٌنا"، إذالال لباقً أفراد قبٌلتهم الذٌن ٌرضون 

بالواقع لجبروت عمرو وأهله. ولكن الهوس العربً بالخٌبلء والمباهاة عمم هذه 

المقولة لتضع "نا" الفاعلٌن مقابل "ؼٌرنا"، وٌتم تفسٌر "نا" فً "وردنا" الماء 

ًّ به "العرب" و"ؼٌرنا" فً "ٌشرب ؼٌرنا" هم أعداء العرب.  على أن المعن

وٌتؤكد هذا الفهم المؽلوط إذا علمنا أن عمرو بن كلثوم قتل عمرو بن هند من 
                                                           

 .99ٙٔ( الجبرتً )عجابب اآلثار( الجزء الثانً، دار الجٌل بٌروت، ٔ)
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مفاخرا أهل عمرو بن هند وهم بنً عمومته، وهاجت جاهلٌته وقال هذه المعلقة 

 أبناء عمومته، والخطاب موجه إلٌهم فً األساس.

ظل العقل العربً هكذا مهووسا بتضخٌم الذات، وؼالب المؤثورات 

الشعرٌة عظمتها فً أنها وصلت بهذا الهوس إلى حده الذي ال ٌمكن تجاوزه، 

 ولعل ذلك ٌظهر بشدة فً أبٌات المتنبً الشهٌرة جدا، مثل:

 لرررذظ نارررر األىمرررى رلرررى أدبررر    أنرررا ا
 

 وأسرررررمعا كلمرررررات  مرررررن بررررر  صرررررم  
 

فبل ؼطرسة وصلؾ وال اعتداد بالنفس بعد ذلك، فإذا كان هللا سبحانه قد 

جعل لعٌسى معجزة أنه ٌبرئ األكمه )وهو المولود أعمى( فإن شعر المتنبً 

ٌزٌد عن معجزة عٌسى بؤنه ٌجعل األعمى مبصرا واألصم سامعا. وقس على 

هذا الكم من إرضاء الؽطرسة عند الخلفاء والوالة والقادة فً شعر المدح، ذلك 

ستجد أن العقلٌة العربٌة التراثٌة لدٌها إحساس بالذات متضخم ٌصل إلى حد 

 االنتفاخ، ومنه ٌقول القابل:

 وأخ ررررا أهررررح الشررررر  حتررررى رنرررر 
 

 لتخافررررر  الن رررررف التررررر  لررررر  تخلررررر  
 

 مررررا شررررشا ت مررررا شررررا ا األ رررردار
 

 ا الواحررررررررد ال  ررررررررارفرررررررراحك  ف نرررررررر 
 

 والكرررررررح نا ررررررراه وسرررررررب  باسرررررررم 
 

 حترررى الحصرررى وال  رررح فررر  األرحرررا  
 

وألول مرة فً التارٌخ الثقافً "ٌكسر" نابلٌون هذا اإلحساس بالؽطرسة، 

وٌجعل المثقفٌن ٌشعرون بالعجز الثقافً والحضاري والمعرفً أمامه. وفً 

ابلٌون العلماء كتاب الجبرتً مواقؾ كثٌرة، والجبرتً شاهد عٌان، ٌضع ن

المصرٌٌن تحت ضؽط ذهنً ونفسً رهٌبٌن وهم ٌجلسون ٌشاهدون أفاعٌل 

علماء الحملة الفرنسٌة، الذٌن ٌضعون شٌبا ٌسٌرا جدا من سابل على حفنة 

بودرة فٌخرج دخان كثٌؾ ال ٌتماشى بؤي حال مع حجم السابل أو البودرة، أو 

جعل العلماء المصرٌٌن ٌكون هذا الدخان ملونا، أو ٌحدث انفجار رهٌب ٌ

ٌرمون بؤنفسهم من الشباك من الذهول، وتعلو وجوههم الحٌرة المشوبة بالخوؾ 

من هذه المناظر واألالعٌب، وحّدث عن البارود ببل حرج الذي كسر أهم سمات 
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الشخصٌة العربٌة وهً الفروسٌة، فكم من المرات نجد الفخر العربً بالحصان 

ا والفارس الذي ٌجٌد الكر والفر، كل هذا ٌنهار ـ والسبلح والسٌؾ والرمح والقن

تماما ـ أمام طلقات البارود التً ٌقذفها شخص هزٌل أبله ٌقؾ على قدمٌه ـ مثبل 

 ـ ولكنه ٌصطاد أعتى الفوارس بطلقاته.

أمر نابلٌون بردم البرك، وتنظٌؾ الشوارع وأوجب على الناس إنارة 

ح خزابن مكتبته للجمهور، ودخل الشوارع لٌبل، وطلب منهم االستحمام، وفت

الناس إلى المكتبة ووصفها الجبرتً فً انبهار وهو ال ٌصدق ما ٌراه.  وفٌها  

"جملة كبٌرة من كتبهم وعلٌها خزان ومباشرون ٌحفظونها وٌحضرونها للطلبة 

ومن ٌرٌد المراجعة فٌراجعون فٌها مرادهم فتجتمع الطلبة منهم كل ٌوم قبل 

سون فً فسحة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسً الظهر بساعتٌن وٌجل

منصوبة موازٌة لتختاة عرٌضة مستطٌلة فٌطلب من ٌرٌد المراجعة ما ٌشاء 

منها فٌحضرها له الخازن فٌتصفحون وٌراجعون وٌكتبون حتى أسافلهم من 

العساكر وإذا حضر إلٌهم بعض المسلمٌن ممن ٌرٌد الفرجة ال ٌمنعونه الدخول 

عز أماكنهم وٌتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجٌبه إلٌهم إلى أ

وخصوصا إذا رأوا فٌه قابلٌة أو معرفة أو تطلعا للنظر فً المعارؾ بذلوا له 

مودتهم ومحبتهم وٌحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها واألقالٌم والحٌوانات 

ألنبٌاء بتصاوٌرهم والطٌور والنباتات وتوارٌخ القدماء وسٌر األمم وقصص ا

وآٌاتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما ٌحٌر األفكار. ولقد ذهبت إلٌهم مرارا 

وأطلعونً على ذلك فمن جملة ما رأٌته كتاب كبٌر ٌشتمل على سٌرة النبً 

صلى هللا علٌه وسلم ومصورون به صورته الشرٌفة على قدر مبلػ علمهم 

السماء كالمرهب للخلٌقة وبٌده الٌمنى  واجتهادهم وهو قابم على قدمٌه ناظرا إلى

السٌؾ وفً الٌسرى الكتاب وحوله الصحابة رضً هللا عنهم بؤٌدٌهم السٌوؾ، 

وفً صفحة أخرى صورة الخلفاء الراشدٌن وفً األخرى صورة المعراج 

والبراق وهو صلى هللا علٌه وسلم راكب علٌه من صخرة بٌت المقدس وصورة 

المدنً وكذلك صورة األبمة المجتهدٌن، وباقً بٌت المقدس والحرم المكً و
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الخلفاء والسبلطٌن ومثال إسبلمبول وما بها من المساجد العظام كآٌاصوفٌا 

وجامع السلطان محمد وهٌبة المولد النبوي وجمعٌة أصناؾ الناس لذلك السلطان 

سلٌمان وهٌبة صبلة الجمعة فٌه وأبى أٌوب األنصاري وهٌبة صبلة الجنازة فٌه 

ر البلدان والسواحل والبحار واألهرام وبرابً الصعٌد والصور واألشكال وصو

واألفبلم المرسومة وما ٌختص بكل بلد من أجناس الحٌوان والطٌور والنبات 

واألعشاب وعلوم الطب والتشرٌح والهندسٌات وجر األثقال وكثٌر من الكتب 

 .(ٔ)اإلسبلمٌة مترجم بلؽتهم"

ٌا وأحدث احتفاالت بطرٌقة أوربٌة ونفخ بالونا كذلك أعاد تقسٌم الببلد إدار

وجعله ٌطٌر فً السماء أٌام احتفاالته، وعلق المنشورات تباعا على النواصً 

وتودد إلٌهم، وأعلن إسبلمه وعاملهم برفق ما داموا مسالمٌن فإذا أظهروا التمرد 

لببلد، أخذهم بقسوة تفوق احتمالهم وأحدث مجلسا من العلماء لبلستشارة فً أمر ا

 وأسس المجمع العلمً، وبدا أن نابلٌون لم ٌكن ٌرؼب فً الخروج من المحروسة.

لم ٌكن قدوم نابلٌون هو األول من نوعه، وال األخٌر، فقبله أتت الحمبلت 

الصلٌبٌة ورأى المصرٌون األوربٌٌن وقاتلوهم وطردوهم ولكن الفرق كبٌر جدا 

جٌاع وؼزو فقراء انتهازٌٌن  هذه المرة، لقد كانت الحروب الصلٌبٌة حروب

أتوا لتحسٌن أوضاعهم المعٌشٌة بما قد تصل إلٌه أٌدٌهم من األسبلب أما نابلٌون 

عالم فً  ٓٓٗفكانت حملته استعمارا ال ٌزول، أتى ومعه "المطبعة"، وأكثر من 

كل المجاالت، لمعظمهم تارٌخ سابق فً الببلد وهم من المستشرقٌن الذٌن كانوا 

اسٌس بلؽتنا اآلن، ووضعوا لنابلٌون معجما جؽرافٌا عن مصر ٌشبهون الجو

وقراها وكفورها ونجوعها لم ٌترك تجمعا بشرٌا إال أحصاه، فٌقول إن هذه 

القرٌة تتبع مركز كذا وعدد سكانها كذا نسمة ومساحتها كذا والمسافة بٌنها وبٌن 

ؽٌرت تماما، المركز كذا ساعة، ولم ٌعد هذا المعجم ذا قٌمة ألن الجؽرافٌا ت

وزاد عدد الناس وتقلصت المساحات الزراعٌة واختلفت وسابل المواصبلت، 

                                                           

 وما بعدها. ٕٖٕ( السابق/ٔ)
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وبالتالً لم ٌعد حساب البعد الزمنً بٌن القرى مطابقا، لكن هذا المعجم وقتها 

هو أداة رهٌبة فً ٌد نابلٌون ومصدر معلومات فً تحركاته أٌنما توجه. وال 

الذي كتبه علماء الحملة الفرنسٌة ٌخفى على أحد الكتاب الشهٌر "وصؾ مصر" 

باللؽة الفرنسٌة وصور أنماط الحٌاة ووجوه الناس وعاداتهم وتحدث الكتاب عن 

كل وجوه الحٌاة فً مصر فً ستة عشر مجلدا كبٌرا. كل هذا معناه أن نابلٌون 

لم ٌكن امتدادا لفكر الحروب الصلٌبٌة ولم ٌكن فقٌرا ؼازٌا جابعا ٌهدؾ إلى 

لمالً كما كان الدافع الذي حرك أجداده فً حروبهم الصلٌبٌة تحسٌن وضعه ا

 على الشرق عامة ومصر خاصة.

إن كتاب الجبرتً ـ رؼم عٌوبه األسلوبٌة وسخافة لؽته ـ وثٌقة رابعة عن 

طرٌقة تؽٌٌر هوٌة أمة، وٌخرج قارئ الكتاب بانطباع أنه لو لم ٌفطن اإلنجلٌز 

بدي، وبالتالً هاجموا األسطول الفرنسً إلى نواٌا نابلٌون ومخططه للبقاء األ

، لوال هذا التدخل 8ٓٔٔودمروه وفرضوا علٌه شروط الرحٌل من مصر سنة 

 اإلنجلٌزي ألصبحت مصر اآلن فرنسٌة لؽة وانتماء وحضارة.

تدّخل اإلنجلٌز ـ كما سبق ـ ودمروا القوة الفرنسٌة، وأدى ذلك إلى رحٌل 

ن كافٌا إلزالة ما علق بالذاكرة من استثارات الحملة الفرنسٌة، ولكن رحٌلها لم ٌك

أحدثها الفرنسٌون فً القاهرة، وسرعان ما عادت القاهرة إلى نفس ما كانت علٌه 

قبل مجًء نابلٌون وظهرت التشكٌبلت العصابٌة مرة أخرى وعادت نفس الوقابع 

الكثٌرة من القتل والسلب ومصادرة األموال وفرض الؽرامات والصراع على 

 ة بٌن طوابؾ الممالٌك الذٌن ؼمروا الببلد بالفتك والجبروت.السلط

فجؤة ٌلوح شخص فً سماء المحروسة، ٌخلّصها من هإالء فً "مذبحة 

الممالٌك" الشهٌرة، وهو "محمد على"، وكان جندٌا فً الجٌش التركً أوصله 

حسن حظه إلى ما صار إلٌه، وهو من "ألبانٌا" )التً كانت حتى قرٌب ضمن 

فٌا، وشهدت مهازل التصفٌة العرقٌة فً أوربا هً والبوسنة والهرسك ٌوؼوسبل

 وصربٌا(. واستقر محمد علً فً القلعة والٌا متوجا على المحروسة.
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ٌإكد استقراء التارٌخ على أن العقلٌة األوربٌة انتهازٌة استعمارٌة تسلطٌة 

ضاع تدخلٌة فً شبون  األمم بقصد استؽبلل اآلخرٌن رؼبة فً تحسٌن األو

المعٌشٌة، وألن أوربا ـ بطبٌعتها ـ فقٌرة فً الموارد الطبٌعٌة فهً تعٌش ـ من 

على نهب خٌرات العالم من خبلل تكرٌس الفكر االستعماري  -قبل المٌبلد 

والتحركات التدخلٌة فً مصابر الببلد والعباد، حتى الٌوم. وهذه الفكرة هً 

 االستعمارٌة.مفتاح عقلٌة محمد على ابن العقلٌة األوربٌة 

ترك الفرنسٌون وراءهم تراثا حضارٌا مثل المطبعة وإصدار أول جرٌدة 

فً المنطقة، واسمها جورنال، وأول مسرح فً المنطقة )مكان المسرح القومً 

حالٌا فً األزبكٌة( ومطبعة نابلٌون التً صار اسمها المطبعة األمٌرٌة )نسبة 

فاستؽل محمد علً هذه األشٌاء  إلى األمٌر محمد علً، مطبعة بوالق حالٌا(،

استؽبلال حسنا، وأراد أن ٌقٌم قوة عسكرٌة استعمارٌة ضاربة ٌحتل بها المنطقة 

فاستقدم العلماء األوربٌٌن وبنى القناطر واحتل منابع النٌل، وأنشؤ الجٌش 

المصري واحتاج إلى تدرٌس العلوم فؤنشؤ المدارس العلمٌة مثل مدرسة الطب 

م قاده تفكٌره إلى جلب علوم أوربا إلى مملكته فؤرسل والمهندس خانة، ث

المبعوثٌن ٌتخصصون فً مجاالت العلوم مثل الفنون العسكرٌة والطب 

والزراعة والصناعة، ورمت األقدار فً الطرٌق ـ من بعد ـ برفاعة الطهطاوي 

الذي أنشؤ مدرسة األلسن، فدخلت الثقافة والفنون ضمن مخطط محمد على 

 ح فً المحروسة )وكان هذا اسمها وقتها( مشروع نهضة واعدة.وأسرته، واصب

أصبح عند محمد علً ما أراده، وما خطط له، فاتجه ٌحقق أحبلمه 

التوسعٌة االستعمارٌة باحتبلل السودان ومنابع النٌل فً أفرٌقٌا، وبمحاذاة البحر 

المتوسط فً آسٌا، واحتل الحجاز، ووصل إلى عكا، وانكشؾ مشروعه 

اري للعقلٌة األوربٌة التً هً بطبٌعتها استعمارٌة، وتدخلت أوربا االستعم

إلٌقاؾ هذا المشروع وتمت هزٌمة محمد علً وعاد أدراجه وتم عزله عن 

الحكم وفرض العدٌد من القٌود على الدولة المصرٌة وتحولت مصر إلى مجرد 
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مشروعه  والٌة تابعة للتاج العثمانً، وانتهت فكرة محمد علً لؤلبد، ولم ٌنجح

االستعماري التوسعً بسبب اإلنجلٌز ـ فً المقام األول، الذٌن أفسدوا من قبل 

 -مشروع نابلٌون فً مصر، ومن بعده مشروع محمد علً فً مصر ـ أٌضا 

 ولم ٌهدأ بالهم إال باستعمار مصر، لعنهم هللا حٌثما كانوا.

فً عهد محمد علً صدرت بضعة صحؾ، وتم طبع بعض أمهات الكتب، 

تولى رفاعة الطهطاوي تحرٌر "الوقابع المصرٌة" أول جرٌدة عربٌة فً و

المنطقة، وأدخل فٌها رفاعة بابا هو عبارة عن مختارات بنصها من كتب 

التراث، وبدأ االهتمام بالتعلٌم وإنشاء المدارس والتشجٌع على ذلك، فبدأت 

 للثقافة الحدٌثة فً الظهور. -البداٌات ـ ؼٌر المربٌة 

بلل إنجلترا لمصر وتكالب أوربا على الشرق واقتسام الدول العربٌة بعد احت

ؼنابم، حدثت عدة أمور منفصلة، منها أن أتى نفر من األوربٌٌن للعٌش فً 

مصر، خصوصا فً اإلسكندرٌة، وتم تسجٌل ذلك فً رواٌات أوربٌة شهٌرة 

ومذكرات مشاهٌر أوربٌٌن، وعاشوا فً اإلسكندرٌة. وتسارع المسٌحٌون 

لعرب إلى االحتكاك بالثقافة األوربٌة، وفً مقدمتهم مسٌحٌو الشام )لبنان ا

وسورٌا( واندفعوا صوب الثقافة الفرنسٌة تحدٌدا، وشابت تصرفات هإالء 

المسٌحٌٌن بعض الهنات جعلت مواطنٌهم ٌتهمونهم بالتعاون مع المحتل )ألنهم 

االضطهاد فً  أبناء دٌن واحد( فتعرض بعض هإالء المسٌحٌٌن إلى شًء من

دٌارهم، مما جعل أؼلبهم ٌنزح إلى مكان آمن، ولم ٌجدوا إال مصر المحروسة 

فهاجر أؼلبهم إلى مصر، وأقلهم هاجر إلى العالم الجدٌد، إلى األمرٌكتٌن، 

 )وهإالء هم شعراء المهجر(، وعاد نفر من المهجر إلى االستقرار فً مصر.

ثقافة عربٌة حدٌثة، بما  من مصر انطلقت الخطوات األولى نحو تؤسٌس

أحدثه نظام محمد علً وإعادة بناء الدولة الحدٌثة، وبما أحدثه هإالء العرب 

المهاجرون من أقطار العالم العربً إلى المحروسة، ومن اإلنصاؾ إعبلن أن 

هذه الثقافة العربٌة الحدٌثة التً تشكل لب جوهر العقل العربً الحدٌث وجوهره 
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أرض مصر لكن بجهود عربٌة مشتركة، وهذا من أهم  )حتى اآلن( انطلقت من

 أسباب ؼناها ونجاحها أنها كانت "نهضة عربٌة" ولٌست مصرٌة فقط.

لدٌنا فً تراثنا وواقعنا العربً إشكالٌة لٌس لها حل، وهً مشكلة اللؽة العربٌة 

الفصحى، نزل بها القرآن الكرٌم، وتم تفسٌره فً ضوء دالالت األلفاظ كما 

الجاهلٌون، وإذا ؼّم على أحدهم معنى لفظ قرآنً تلّمسه فً لؽة العرب  استخدمها

الجاهلٌٌن، كٌؾ كانوا ٌستخدمونه وفً أي المعانً. وتحدث بها نبٌنا علٌه الصبلة 

 والسبلم، وقال أحادٌثه الشرٌفة، ومن )القرآن والسنة( ٌتكون دٌننا اإلسبلمً.

أن عربٌا جاهلٌا بعثه هللا  إذا نظرت من حوالٌك اآلن، حٌثما أنت، وتخٌلت

من مرقده وأراد أن ٌصؾ ما أنت فٌه، أتراه ٌقدر؟ هل ٌجد ألفاظا تعبر عن 

التلفزٌون والرسٌفر والناٌلسات والموباٌل والفٌدٌو واإلنترنت واألسانسٌر 

واألنترٌه والصالون والبنزٌن والبوتاجاز والبنك والمترو والقطار .. إلى آخر 

قً شًء من حٌاة الجاهلً فً حٌاتنا نحن اآلن؟ اإلجابة: ال. هذه األشٌاء؟. هل ب

فً هذه الحال: كٌؾ نجحت اللؽة فً تجاوز كل هذه األزمات التً الزمتها 

سنة، من بعد ظهور اإلسبلم؟ وعلى مدى عمرها تحدث طفرات هكذا،  (ٖٙٗٔ)

 وكل جٌل ٌؤتً بؤشٌابه وأفكاره وفلسفته وشطحاته؟

رٌد أن نحافظ على جوهر اللؽة الذي كان على أصعب ما فً األمر أننا ن

أٌام الجاهلٌة، ألننا لو تعاملنا معها كما تعامل أصحاب أي لؽة فً الكون، 

ألصبحت لؽة منقرضة، مٌتة، اآلن. أضؾ إلى ذلك أن تراثنا مكتوب بها، فهً 

ـ بذلك ـ تخطت كونها أداة جاهلٌة، وأصبحت "لؽة مقدسة" إن جاز التعبٌر، 

ما ٌمٌزنا: تضم القرآن والسنة، والثقافة اإلسبلمٌة والتراث العربً تضم أعظم 

والذي ٌؽلب علٌه البعد الدٌنً. من هنا ٌصبح الحفاظ على "جوهر اللؽة" مطلبا 

 دٌنٌا أكثر من كونه مطلبا "لؽوٌا".

نحن نعٌش ازدواجٌة موقؾ لؽوي قارس: نحاول الحفاظ على نقاء اللؽة 

ا على التراث الدٌنً )ومنه القرآن والسنة(، ونطورها العربٌة ـ ما أمكن ـ حفاظ
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 ـ ما أمكن ـ حتى تستوعب كل جدٌد فً الفكر والثقافة والمنتجات ..  إلخ.

هذه االزدواجٌة ستلعب دورا شابكا فً تارٌخنا الثقافً الحدٌث، فسٌنادي 

البعض بمجاراة أصحاب التجارب العالمٌة الناجحة بمواجهة الواقع وترك اللؽة 

تتفكك إلى لؽات فتنشؤ لؽتنا الخاصة بنا، كما حدث مع البلتٌنٌة التً تفككت 

وأصبحت إنجلٌزٌة وفرنسٌة وألمانٌة .. إلخ، وأصبحت اللؽة اإلنجلٌزٌة ـ على 

سبٌل المثال ـ تؽٌر دمها باستمرار فتسقط ما ال تحتاج إلٌه من ألفاظ، وتنحت ما 

من المإكد أن إنجلٌزٌة الٌوم تخالؾ تحتاجه، وبذلك تظل اللؽة معاصرة، شابة، ف

سنة نطقا وكتابة، فلماذا نرؼم أنفسنا على  ٓٓٔإنجلٌزٌة من عاشوا قبل 

استعمال لؽة طرفة بن العبد وعنترة ولبٌد بن ربٌعة وقد مضى علٌهم أكثر من 

( سنة؟ ولماذا ال نتحول إلى العامٌة؟ ولماذا ال نتساهل فٌها؟. وفً مقابل ٓٓ٘ٔ)

من ٌتشدد وٌعتبر هذا حربا على الدٌن والثقافة واتهامات موجهة هذه اآلراء 

بسوء النٌة وخبث المقصد، مما ترك فً النهاٌة أثره على الثقافة العربٌة. وهذه 

نقطة وجب ذكرها حتى ال تؽٌب عن أعٌننا إن لم نتطرق إلٌها لضٌق المساحة. 

قافٌة ،على كثرتها، فقد لعبت هذه الفكرة دورا خطٌرا فً تكرٌس االنقسامات الث

 فً تارٌخنا الحدٌث.

لعل المسٌحٌٌن هم األقرب روحٌا إلى اتجاه التخفؾ من ضؽط العبء 

النفسً اللؽوي هذا، فلٌس لدٌهم ارتباط روحً )دٌنً( بهذا التراث الؽالب علٌه 

الثقافة اإلسبلمٌة، ومن هنا سنجد أن كل المنادٌن بالتجدٌد الثقافً فً العصر 

ٌن تحملوا تبعته هم من المسٌحٌٌن الشوام الذٌن عاشوا فً مصر، الحدٌث، والذ

فإلٌهم ٌرجع فضل دعوة التجدٌد، ودعوة الخروج على التقالٌد القدٌمة، وستظهر 

أسماء كثٌرة مثل خلٌل مطران وجبران وإٌلٌا أبو ماضً ومارون نقاش وعٌسى 

 عبٌد وأدٌب إسحق وجورجً زٌدان وشبلً شمٌل وسبلمة موسى ولوٌس

عوض وقسطاكً الحمصً وسلٌمان البستانً وكثٌر من األسماء المسٌحٌة التً 

قادت الخطة بإصرار صوب التجدٌد، مما جعل البعض ٌتهمهم ـ ظالما ـ بسوء 
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النٌة، ولكن افتراض سوء النٌة فً الدعوة إلى التجدٌد هو من باب سوء نٌة من 

لدنٌا وتبدلت الحٌاة، ٌرى هذا الرأي، ألن هذه طبٌعة األشٌاء، وقد تؽٌرت ا

وأصبح من الطبٌعً أن ٌظهر األدب بمظهر مختلؾ، ألن األدب العربً القدٌم 

كان تعبٌرا عن حٌاة طرفة وعنترة ولبٌد وؼٌرهم من شعراء الجاهلٌة، عبر عن 

نمط حٌاتهم ونمط معٌشتهم وأعرافهم االجتماعٌة وعبلقاتهم اإلنسانٌة، أما وقد 

ٌعً أن ٌتؽٌر األدب الذي نظر الناس إلٌه على أنه تؽٌر كل هذا ألٌس من الطب

 انعكاس لطبٌعة الحٌاة؟

كل الذي سبق ما كان لٌحدث إال بوجود نابلٌون فً مصر، لذلك فتارٌخنا 

الحدٌث متلّبس كله باألبعاد السٌاسٌة والصراع بٌن الشرق والؽرب لذلك ٌكثر 

الحدٌث، وٌشفع لذلك أن  الجدل حول اختٌار تارٌخ الؽزو الفرنسً بداٌة لتارٌخنا

نابلٌون لم ٌكن مستعمرا بالصورة القاتمة التً كان علٌها االستعمار )من قبله 

ومن بعده( لقد "كان معه عدد من المهندسٌن واألطباء والمإرخٌن والفلكٌٌن 

والرٌاضٌٌن والكٌمٌابٌٌن والرسامٌن، فؤقاموا المعامل والمصانع والمراصد 

رحا للتمثٌل ومدرستٌن لتعلٌم الفرنسٌٌن المولودٌن والمستشفٌات، وأسسوا مس

، وأحضر الفرنسٌس معهم  مطبعة بثبلثة (ٔ)فً مصر، ومجمعا علمٌا ومكتبة"

خطوط عربً والتٌنً وٌونانً، وعهد نابلٌون بإدارتها إلى مستشرق كان ٌعٌش 

فً القاهرة فترة قبل قدوم نابلٌون اسمه ٌوحنا ٌوسؾ مرسال، وفً هذه المطبعة 

طبع ٌوسؾ مرسال ثبلث جرابد، واحدة باللؽة العربٌة اسمها )التنبٌه( وفٌها 

الحوادث الٌومٌة واألوامر الرسمٌة التً ٌصدرها نابلٌون وكانت توزع بالمجان 

وٌتم تعلٌقها على مداخل الحواري واثنتان بالفرنسٌة. واختار نابلٌون من علمابه 

در له نابلٌون قانونا جاء فٌه أن عالما ألفوا المجمع العلمً المصري وأص 8ٗ

من أهدافه )نشر العلم والمدنٌة بمصر والتنقٌب عن اآلثار ودرس األخبلق 
                                                           

ومووا بعوودها، دار  ٕٕ٘٘( جووودت الركووابً )األدب العربووً موون االنحوودار إلووى االزدهووار(ٔ)

 .989ٔ-القاهرة -المعارؾ
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وإصدار القوانٌن لحماٌة الناس وأمبلكهم( ـ كما جاء لدى الجبرتً ـ وبالتالً ال 

ٌرى الدارسون ؼضاضة فً التؤرٌخ بمقدم نابلٌون الذي أحدث فً مصر هزة 

نومها العمٌق وكشفت لها أنها مؽٌبة عن الوعً، وأن الزمن مدوٌة أٌقظتها من 

تؽٌر. واستمر هذا اإلحساس بالصدمة زمنا حتى عبر عنه رفاعة الطهطاوي 

وهو فً فرنسا ٌتحدث فً كتابه الشهٌر )تلخٌص اإلبرٌز( عن "العلم واللؽة"، 

ن ومن كبلمه: "ومن جملة ما ٌعٌن الفرنساوٌة على التقدم فً العلوم والفنو

سهولة لؽتهم وسابر ما ٌكملها، فإن لؽتهم ال تحتاج إلى معالجة كثٌرة فً تعلمها، 

فؤي إنسان له قابلٌة وملكة صحٌحة ٌمكنه بعد تعلمها أن ٌطالع أي كتاب كان، 

حٌث إنه ال التباس فٌها أصبل، فهً ؼٌر متشابهة، وإذا أراد المعلم أن ٌدرس 

، فاأللفاظ مبٌنة بنفسها. وبالجملة فبل كتابا ال ٌجب علٌه أن ٌحل ألفاظه أبدا

ٌحتاج قارئ كتاب أن ٌطبق ألفاظه على قواعد لؽة أخرى برانٌة من علم آخر، 

بخبلؾ العربٌة مثبل، فإن اإلنسان الذي ٌطالع كتابا من كتبها فً علم من العلوم 

ٌحتاج أن ٌطبقه على سابر آالت اللؽة، وٌدقق فً األلفاظ ما أمكن، وٌحمل 

، هذا عن اللؽة، وسنجد باقً الكبلم ذما (ٔ)ة معانً بعٌدة عن ظاهرها"العبار

صرٌحا لطرٌقة العربٌة فً استخدام اللؽة، أما العلم ومدلوله، فٌقول رفاعة: 

"وال تتوهم أن علماء الفرنسٌس هم القسوس )= القساوسة( ، ألن القسوس إنما 

اإلنسان عالم ال ٌفهم منه  هم علماء فً الدٌن فقط، .. ، فإذا قٌل فً فرنسا: هذا

أنه عالم فً دٌنه، بل إنه ٌعرؾ علما من العلوم األخرى، وسٌظهر لك فضل 

هإالء النصارى فً العلوم على من عداهم، وبذلك تعرؾ خلو ببلدنا عن كثٌر 

منها، وأن الجامع اإلزهر المعمور بمصر القاهرة، وجامع بنً أمٌة بالشام، 

ع القروٌٌن بفاس، ومداس بخارى ونحو ذلك كلها وجامع الزٌتونة بتونس، وجام

زاهرة بالعلوم النقلٌة، وبعض العقلٌة كعلوم العربٌة والمنطق ونحوه من العلوم 

                                                           

الهٌبوة المصورٌة العاموة  – ٕٓٙالطهطاوي )تلخٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بوارٌز(  ( رفاعةٔ)

 ، مكتبة األسرة.99ٙٔللكتاب، 
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اآللٌة. والعلوم فً مدٌنة بارٌس تتقدم كل ٌوم، فهً دابما فً الزٌادة، فإنها ال 

فنون تمضً سنة إال وٌكتشفون شٌبا جدٌدا، فإنهم قد ٌكشفون فً السنة عدة 

 .(ٔ)جدٌدة، أو صناعات جدٌدة، أو وسابط أو تكمٌبلت"

من أهم حسنات محمد علً أنه احتفظ بحالة "االنبهار" هذه، واحتفى بها، 

وقادته إلى نقل "معارؾ" أوربا بعد أن "شاهد ما أحدثت حملة نابلٌون"، واهتم 

فً روما بمطبعة الحملة الفرنسٌة واستقدم شخصا لبنانٌا كان ٌعمل فً الطباعة 

وهو نقوال مسابكً المارونً، وعهد  إلٌه بإدارة المطبعة بعد أن بنى لها بناٌة 

عظٌمة فً الكتكات، وأسماها المطبعة األمٌرٌة )نسبة إلى األمٌر محمد علً(، 

وطبعت هذه المطبعة كثٌرا من الكتب العلمٌة التً أمر محمد على بترجمتها إلى 

وعهد  8ٕ8ٔة )الوقابع المصرٌة( عام اللؽة العربٌة، وأمر بإصدار جرٌد

برباستها إلى كبار العلماء فتوالها بالتوالً الشٌخ حسن العطار ورفاعة 

الطهطاوي وأحمد فارس الشدٌاق، وظهر أن المحروسة متجهة إلى نهضة 

( اتجهت النهضة إلى التراجع واالضمحبلل 8ٗ8ٔحقٌقٌة، بوفاة محمد علً )

(، وتم إؼبلق المدارس والمصانع 8ٕٙٔ- 8ٗ9ٔمرة ثانٌة فً الفترة ما بٌن )

وتراجعت مصر عن كل مكتسباتها التً أنجزها محمد علً، ولكن القدر أرسل 

اسماعٌل بن إبراهٌم بن محمد علً حاكما على مصر لٌواصل مسٌرة جده، 

فكان من أهم اسباب توطٌد النهضة بعد أن أعاد البعثات وأنشؤ وزارة المعارؾ 

وانٌن للمدارس وجعل من العربٌة لؽة التعلٌم وأعطى ألول مرة، ووضع ق

األدباء والمإلفٌن مكافآت جعلتهم ٌتفانون فً التؤلٌؾ والترجمة، وفً زمنه 

حدثت رحلة أدباء الشام إلى مصر، وكان مقدمهم مشجعا للمستثمرٌن األجانب 

 على فتح المدارس الخاصة.

تم حفر قناة  وٌشهد عصر إسماعٌل قمة النهضة الحدٌثة، وفً عهده

السوٌس، وأنشؤ المسارح )دار التمثٌل( والحدابق العامة، وكان ٌنفق على الثقافة 

                                                           

 وما بعدها. ٕٕٙ( السابق/ٔ)
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بسخاء حتى إن حاشٌة الخلٌفة العثمانً هربت إلى ببلط إسماعٌل لتنعم بفضله 

وحرٌته وعلى رأسه أسماء سٌكون لها دور كبٌر فً الحٌاة المصرٌة بعد ذلك 

جٌب حداد وأمٌن  أرسبلن وعبد الرحمن مثل ولً الدٌن ٌكن وفارس نمر ون

، ولكن عصر 877ٔالكواكبً سلٌم سركٌس، الذٌن وصلوا إلى مصر عام 

إسماعٌل الزاهر هذا هو نفسه الذي أوقع الببلد فً قبضة األجانب لتتدخل الدول 

االوربٌة وتقوم بدورها بالوصاٌة على شبون الحكومة المصرٌة ومراقبة 

على أموال رعاٌاها، بعد أن ؼلب الدٌن على كاهل المٌزانٌة بحجة المحافظة 

، وتولٌة ابنه توفٌق، وفً زمنه 879ٔحكومة إسماعٌل، لٌنتهً األمر بعزله 

هــ(، لتدخل الببلد ٖٓٓٔ) 88ٕٔحدثت الثورة العرابٌة، واحتل اإلنجلٌز مصر 

 فً متاهات االستعمار اإلنجلٌزي.
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 ملدص الوحدة األوىل

دخل التارٌخً لبناء الفكر الذي سوؾ ٌساهم فً هذه الوحدة الم قدمت

 ظهور العصر الحدٌث، وفٌه سٌكون األدب العربً الحدٌث.

حاول المدخل أن ٌقود الدارس ببساطة إلى البداٌات األولى لتؤسٌس األدب 

العربً الحدٌث من خبلل الصراع القومً والسٌاسً مع المستعمر، الفرنسً 

ع الذي سٌرسم وجه الخرٌطة الثقافٌة للعالم واالنجلٌزي من بعده، هذا الصرا

العربً الحدٌث والمعاصر، وقد عكس األدب العربً الحدٌث كل وجوه هذا 

 الصراع.

وكان من نتٌجة هذا الصراع أن توافد المثقفون العرب والمسلمون إلى 

مصر لبناء مشروعهم النهضوي، وكان األدب ضمن األسلحة التً اعتمدوا 

 ولة الحدٌثة.علٌها فً بناء الد
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 أسئلة على الوحدة األوىل

 كٌؾ كانت الفترة التارٌخٌة قبل الحملة الفرنسٌة؟: 1س

 كٌؾ ؼٌرت الحملة الفرنسٌة من تفكٌر الناس؟: 2س

 ما هً أهم أعمال الحملة الفرنسٌة التً تركت أثرها فً الثقافة فً مصر؟: 3س

الدولة الحدٌثة، وكٌؾ كٌؾ ساهم محمد على وأبناإه من بعده، فً بناء : 4س

 انعكس هذا على الثقافة العربٌة؟

ما المقصود بصدمة الحداثة، وكٌؾ ساهمت هذه الصدمة فً تطوٌر : 5س

 الوعً الفكري؟
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 منوذج إجابة

 ر ابة السؤاح الخامس:

لى الهزة النفسٌة التً أوجدتها أعمال الحملة إٌقصد بصدمة الحداثة اإلشارة 

قصر الفترة الزمنٌة التً تواجد فٌها الفرنسٌون بٌن  الفرنسٌة فً مصر، فبرؼم

المصرٌٌن إال أن هذه الفترة أحدثت فً أبناء الشعب المصري حالة من عدم  الثقة 

فً الماضً، ورؼبة فً فهم الواقع، وهذه الحالة من الشك فً الماضً ومحاولة 

 فهم الحاضر هً بالضبط ما ٌعنٌه الناس بقولهم )صدمة الحداثة(.

كانت أفعال الفرنسٌٌن فً مصر مثٌرة للوعً الفكري والعقل النقدي،  لقد

لقد أراد نابلٌون أن ٌقهر العقلٌة العربٌة وٌشعرها بالعجز والضعؾ وأن هذا 

الؽازي جاء محمبل بما ال قبل لها به من العلوم والمعارؾ، ولعل قصر الفترة 

اب عدم نجاح مخطط الزمنٌة التً احتل فٌها الفرنسٌون مصر لعل هذا من أسب

نابلٌون، وبدل أن ٌقهر العقلٌة العربٌة وٌجعلها تطمبن إلى عجزها ، جعلها فً 

حالة تساإل ورؼبة فً الفهم والوعً والمعرفة حتى تتخلص من هذا الوضع 

 البابس التً وجدت نفسها فٌه.

لقد كانت أعمال نابلٌون مما ساهم فً قبول التطوٌر الذي أحدثه محمد  

عد ذلك، لقد شعر العلماء أن مجهودات محمد علً تصب فً صالح علً من ب

 اإلجابة على األسبلة التً تركها نابلٌون وراءه دون إجابات.

كانت تجارب علماء الحملة الفرنسٌة فً مجال الكٌمٌاء وإبهار الرابٌن بما 

ٌرون من تفاعبلت كٌمٌابٌة ال ٌقدرون على كشؾ أسرارها أو فهم مؽزاها 

وثها، كان ذلك مدعاة لعلماء األزهر الذٌن شعروا بهذا الضؽط النفسً وكٌفٌة حد

وهم ٌشاهدون أالعٌب علماء الحملة الفرنسٌة ٌؤتون بالؽرٌب والملؽز والذي ال 

ٌفهمون فحواه، لعل فً هذا اإلحساس مما ساعد جهود محمد علً على النجاح 

لمة والرأي ٌإٌدون بؤن وجدت لها جمهورا داعما ونفرا من العلماء مسموعً الك

 الحركة العلمٌة التً أحدثها محمد علً فً مصر من بعد ذلك.
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 الوحدة الثانية

 اجتاهات الشعر العربي احلديث

 هداف:األ

 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملًما بما يلى:

 معرفة المدارس الشعرٌة الكبرى فً أدبنا الحدٌث. -ٔ

 شتركة والسمات الفنٌة بٌن هذه المدارس.إدراك المقومات الم -ٕ

 إذكاء روح االنتماء إلى الثقافة العربٌة. -ٖ

الثقة فً القدرات الفكرٌة واألدبٌة والجمالٌة لثقافتنا العربٌة، من خبلل  -ٗ

 األدب العربً الحدٌث.

استشعار القدرة على بلورة تارٌخ األدب العربً الحدٌث، وإدراك  -٘

 مدرسة أدبٌة حدٌثة.المٌزات الخاصة بكل 

 اآلراء النقدٌة حول هذه المدارس. مناقشة -ٙ

 التطور التارٌخً لؤلدب العربً الحدٌث. تمٌٌز -7

 الفرق فً الرإٌة والتشكٌل بٌن مدارس األدب العربً الحدٌث. -8

 عناصر:ال

 مدرسة اإلحٌاء والبعث. -ٔ

 مدرسة الدٌوان. -ٕ

 مدرسة جماعة أبولو. -ٖ

 الحر.مدرسة الشعر  -ٗ
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 اجتاهات الشعر احلديث

 :مدرسة اإلحيا  والبعث -1

سبق ربط العصر الحدٌث بالحملة الفرنسٌة، وسبقت اإلشارة إلى النهضة 

، وفٌما ٌتعلق باألدب فلم تكن النهضة 798ٔالتً بدأت تظهر فً مصر منذ 

ملحوظة بشكل بارز، "لقد كانت هناك نهضة بدأت بدخول الفرنسٌٌن  واستمر 

فً عصري محمد علً وإسماعٌل، واشترك الشعر فً تسجٌل مظاهرها نموها 

المختلفة وتحرك بفضلها نوعا ما عن جموده، لكنه لم ٌخرج عن أوضاعه 

ومنهجه، ولم ٌتؽٌر كٌانه وجوهره، فبقً كما كان فً عصور الضعؾ 

واالنحبلل. تقرأ دواوٌن الشعراء حتى ذلك العصر فبل تجد إال موضوعات 

ابتذلت، وألوانا بدٌعة رخٌصة حّدت من حرٌة الشاعر وكبتت قدٌمة مسخت و

عاطفته، وقطعت أنفاسه، فبل ٌكاد ٌصل إلى أبٌات قلٌلة تحقق لؽزا أو تتضمن 

تؤرٌخا حتى ٌقؾ الهثا رٌثما ٌستجمع قواه، فٌفتن فً ألعوبة جدٌدة ٌروض بها 

 .(ٔ)ذهنه وٌسّري بها عن سامعه"

( تقرٌبا، فترة بدء الفوران الثقافً 8٘ٓٔ:789ٌٔمكن اعتبار الفترة من )

والتحرك المعرفً، والتً ستترك أثرها على الثقافة العربٌة حتى الٌوم. 

استقطبت مصر زعماء الثقافة والفكر فً العالم اإلسبلمً والعربً، وتم طرح 

السإال الحٌوي: هل نحن متخلفون؟ واإلجابة: نعم. ثم السإال القدٌم المتجدد من 

نخرج من تخلفنا؟ وإجابة  هذا السإال تم طرحها من قَِبل أسماء ٌومها: كٌؾ 

كبرى، مثل أحمد فارس الشدٌاق والكواكبً وعبد هللا فكري وجمال الدٌن 

األفؽانً والشٌخ محمد عبده وحسٌن المرصفً ومحمد الموٌلحً، وأسماء 

 أخرى عدٌدة، حددت اتجاهات الثقافة العربٌة المعاصرة، ومنها الشعر.

                                                           

مطبوعووات مإسسووة  -ومووا بعوودها ٔٔ( د. نفوسووة زكرٌووا سووعٌد )البووارودي حٌاتووه وشووعره(:ٔ)

 .99ٕٔالبابطٌن لئلبداع الشعري، 
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رج إجابة السإال األخٌر )كٌؾ نخرج من تخلفنا( عن واحد من ال تخ

 احتماالت ثبلثة:

أـ بالعودة إلى األصول التً  أنتجت حضارة عربٌة سٌطرت على العالم 

 ذات ٌوم.

 ب ـ بتقلٌد الحضارة األوربٌة الناجحة التً تحتل العالم.

ألوربٌة ـ بؤخذ أفضل ما فً األصول التراثٌة، وأفضل ما لدى الحضارة ا ج

 المعاصرة.

أما االتجاه األول فهو العودة إلى التراث، واسمه الشابع: األصالة، واالتجاه 

الثانً والذي ٌدعو إلى القطٌعة مع التراث وتقلٌد حضارة ناجحة ومهٌمنة فاسمه 

الشابع: المعاصرة، واالتجاه الثالث فهو تلفٌقً، واسمه الشابع: األصالة والمعاصرة. 

اهات الثبلثة التً تشكل جوهر الثقافة التً نعٌشها حتى الٌوم مهما وهذه هً االتج

 اختلفت المسمٌات المعلنة، وتوارت الدوافع وؼابت أصولها عن المعاصرٌن.

إلى الٌوم هو  ضحٌة  8ٌ٘ٓٔمكن الزعم بؤن الشعر العربً الحدٌث من 

صب صراع التوجهات الثبلثة، وفٌه ٌتجلى الصراع األٌدٌولوجً واضحا، وٌتع

قوم لؤلصول الشعرٌة العربٌة القدٌمة، وٌنادون بضرورة العودة إلى هذه المنابع 

الخصبة. وٌتهجم قوم على هذا الشعر العمودي وأوزان الخلٌل التً ثبت عجزها 

وٌدعون إلى هجرها كلٌة حتى وصل األمر إلى طرح )قصٌدة النثر( بدٌبل 

ذٌن الموقفٌن نفر مسالمون ألوزان الخلٌل التً تحبط شاعرٌة المبدع. وبٌن ه

ٌدعون إلى تطوٌر الصورة الموروثة وتطعٌمها بما حقق نجاحه فً تجربة 

 الشعر العالمً الناجح.

هـ( ٕ٘٘ٔ)89ٖٔفً خضم هذا الصراع ولد محمود سامً البارودي سنة 

وقد قال أول قصابده فً رثاء والده حٌن ناهز العشرٌن، وٌمكن الزعم بؤن أول 

 .(ٔ)تقرٌبا 8ٙٓٔشعره ٌرجع إلى عام  ما وصل إلٌنا من

                                                           

 .997ٔ-ٗدار المعارؾ ط – 7ٗالشعر الحدٌث(  ( شوقً ضٌؾ )البارودي رابدٔ)
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والذي فعله البارودي شًء ؼرٌب، والعجٌب أن ٌحظى فعله بهذا القبول 

واالبتهاج، إن "منهجه الشعري لم ٌكن جدٌدا فً تارٌخ الشعر العربً، وإنما 

كان إحٌاء لمنهج الشعراء القدماء على اختبلؾ أزمنتهم، حتى لٌخٌل إلٌنا ونحن 

ا إزاء متحؾ للشعر العربً، فٌه نماذج تؤثر فٌها بالشعراء نقرأ دٌوانه أنن

الجاهلٌٌن واألموٌٌن والعباسٌٌن وهً كثٌرة العدد، واسعة االنتشار، تعبر تعبٌرا 

واضحا عن ثقافته العربٌة القدٌمة التً زود بها، وتبحر فً فنونها، وفٌه نماذج 

ً وصؾ الطبٌعة تؤثر فٌها بشعراء مصر المتؤخرٌن كالبهاء زهٌر وخاصة ف

المصرٌة والحنٌن إلٌها. وفٌه نماذج تؤثر فٌها بالشعراء المعاصرٌن، وهً أقلها، 

وأخرى استلهم فٌها البٌبة فوصؾ جمالها، وتحدث عن أحوالها السٌاسٌة وعبر 

 .(ٔ)عن رأٌه فً أوضاعها"

من أجل ذلك أطلق المإرخون على طرٌقته بعد أن قلده نفر من الشعراء 

اإلحٌاء والبعث"، وهو اسم له داللة أبعد من كونه تعرٌفا باتجاه  اسم: "مدرسة

شعري. سبق القول إن العودة إلى األصول التً أنتجت حضارة عظٌمة جعلت 

خلٌفتها الشهٌر ٌقؾ فً شباك ؼرفته مخاطبا سحابة تمر عرضا فً السماء: 

طان أمطري أنى شبت فسٌؤتٌنً خراجك، ومعنى قوله أنه ٌملك الدنٌا وله سل

على أي بقعة فً األرض هذه الحضارة أقامها الدٌن واالهتمام باللؽة وبالتالً ال 

نخرج من تخلفنا إال بإحٌاء هذا الماضً المجٌد وبعث هذا الماضً من جدٌد من 

خبلل بعث مظاهره الثقافٌة الحضارٌة ومن هنا فإن اسم المدرسة التً أسسها 

قٌة على طرٌق بعث وإحٌاء الحضارة البارودي )البعث واإلحٌاء( هو خطوة حقٌ

العربٌة القدٌمة، وبالتالً لم ٌنظر الناس إلٌه باعتباره مقلدا، أو محاكٌا لنماذج 

عظٌمة فً التراث، فلٌس له دور وال جهد فً اإلبداع ؼٌر أنه نسج على ؼرار 

نماذج ناجحة، وهذا هو المطلوب حتى نتمكن من إعادة إنتاج حضارة عربٌة  

 ذات ٌوم. كانت عظٌمة

                                                           

 .ٕٔ( نفوسة زكرٌا/ٔ)
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لذلك استقبل المثقفون شعر البارودي باحترام وإجبلل، ولننظر فً رأي 

الدكتور شوقً ضٌؾ فً شعر البارودي الذي "حافظ فٌه على روحنا العربٌة 

التً تتمشى فً كٌاننا، .. ، وأخذ ٌمكِّن لها أن تحٌى من جدٌد حٌاة حافلة بما 

هذا هو المطلوب بالضبط، ولٌس فً  ٌمؤل النفس العربٌة إعجابا" أ هــ. ولقد كان

الشعر فقط، بل فً كل مظاهر الحٌاة، وألنه نجح فً تحقٌق ما هدؾ إلٌه 

زعماء اإلصبلح، فقد تم التروٌج له واعتباره النموذج والمثل، لٌس فً مصر 

فقط، بل فً كل العالم العربً، حتى إنه "قلما ظهر فٌه شاعر إال ومضى 

و ما ٌتضح ذلك عند معروؾ الرصافً فً ٌستضًء بمنزعه، ..، على نح

العراق ومحمد البزم وخلٌل مردم فً سورٌا وشكٌب أرسبلن وحلٌم دموس فً 

لبنان والشٌخ محمد النخلً ومحمد الشاذلً فً المؽرب وأهم تبلمٌذه وحوارٌوه 

 .(ٔ)بمصر من أمثال إسماعٌل صبري وحافظ إبراهٌم وشوقً وخلٌل مطران"

مدرسة اإلحٌاء والبعث هً اتجاه شعري ٌقوم على  لعله قد اتضح اآلن أن

النظر بعٌن اإلجبلل إلى الماضً واحترامه ومحاكاة النماذج الشعرٌة الناجحة 

فً هذا التراث القدٌم، مع ضرورة األخذ بعٌن االعتبار التؽٌرات التً حدثت أو 

ما كان ٌسمٌه النقاد وقتها "روح العصر"، التً تفرض مستجدات لم تكن 

ودة على أٌام شعراء العربٌة العظام، "وهً مدرسة حافظت بقوة على تقالٌد موج

الشعر العربً وكل ما ٌتصل بشخصٌته ومقوماته بحٌث ثبتت فٌه روحنا 

العربٌة ثبوتا خصبا. ولم َتُحْل هذه المحافظة بٌنها وبٌن بث عناصر جدٌدة كثٌرة 

ضل ما حدث بٌنها فً أشعارها، بل لقد أخذت تزدهر هذه العناصر وتونق بف

وبٌن العناصر القدٌمة من تزاوج، َعَصَمها من الؽلو المفرط فً التجدٌد 

 .(ٕ)واالندفاع الجامح الذي ٌنبو بالشعر عن الذوق العربً األصٌل"

واستمرت هذه المدرسة مسٌطرة حتى الثلث األول من القرن العشرٌن، 

                                                           

 .7ٓٔ( شوقً ضٌؾ/ٔ)

 .7ٓٔ( السابق/ٕ)
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الختفاء ـ لتظهر أفكار من لتجبرها سنة التؽٌٌر فً الحٌاة على التراجع ـ ولٌس ا

ممثلٌها أنفسهم، ترى ضرورة "التجدٌد"، وكان لفظ )التجدٌد( مبهما، ؼٌر 

واضح المراد به كثٌرا، لكنه ٌعبر عن عجز هذه الصورة )التً نقلها البارودي 

 عن التراث( عن استٌعاب )روح العصر(.

رحٌة أراد التجدٌَد وحاوله أحمد شوقً بنظم المسرحٌات الشعرٌة )ومس

نثرٌة واحدة(، وترجمة شعر األطفال عن الفونتٌن، واختراع صور شعرٌة 

جدٌدة تؤثر فٌها بروح الحضارة الؽربٌة، وهاجمه على ذلك المفكرون المإمنون 

بفكرة )األصالة( ورأوا أن صنٌع شوقً هو اعتراؾ مضمر بعجز مشروعهم 

)حدٌث  النهضوي، ومن أبرز من هاجمه على ذلك محمد الموٌلحً صاحب

عٌسى بن هشام(. واعترؾ حافظ ابراهٌم فً أبٌات شعرٌة بضرورة تؽٌٌر 

 الشعر العربً، وطالب صراحة باالرتحال نحو الشعر األوربً:

  رررعا برررين الن ررررى وبرررين الخيرررراح
 

 يرررا حكررري  الن رررروس يرررا برررن المعررررال  
 

  ررعا فرر  الشررر  بررين  ررو  ه ررود
 

 لرررررررررر  ي ي رررررررررروا وأمررررررررررة مكسرررررررررراح 
 

 س رررررد أذالرررررو  برررررين أنرررررس وكررررر 
 

 ودررررررررررررررا  بابيرررررررررررررة أو دررررررررررررر اح 
 

 ونسررررررررررريب ومدحرررررررررررة وه رررررررررررا 
 

 ورثررررررررررررررا  وفتنررررررررررررررة و رررررررررررررر ح 
 

 وحمررررراس أراه فررررر  ديرررررر شررررر  
 

 وصرررررررررغار ي رررررررررر ذيرررررررررح اختيررررررررراح 
 

 ىشررررا مررررا بيررررن   مررررذاًت م رررراىا
 

 وكررررذا كنررررا فرررر  العصررررور الخرررروال  
 

 حملررررو  العنررررا  مررررن حررررب  ليلررررى 
 

 و سررررررررررليمى  وو  ررررررررررة األ رررررررررر ح 
 

 وبكررررررررا  ىلررررررررى ى يرررررررر  تررررررررولى
 

 ب رررررررن الليرررررررال ورسرررررررو  راحرررررررا  
 

 ورذا سرررررررررررموا ب ررررررررررردر  يومرررررررررررا
 

 أسرررررركنو  الرحرررررراح فررررررو  ال مرررررراح 
 

 آن يرررررررا شرررررررعر أن ن ررررررر   يرررررررودا
 

  يرررررررررردتنا ب ررررررررررا دىرررررررررراة المحرررررررررراح 
 

 فررررررررارفعوا هررررررررذه الكمرررررررراش  ىنررررررررا
 

 ودىونررررررررا نشرررررررر  ريرررررررر  الشررررررررماح 
 

وفً البٌت األخٌر فإن )رٌح الشمال( هً الحضارة األوربٌة. ومن 

ٌم لم تجد لها تحقٌقا فعلٌا فً شعره، فهً اإلنصاؾ القول إن أمنٌة حافظ ابراه
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 مجرد هاجس لم ٌر النور.

وأشهر من تحدث بإفاضة عن ضرورة التجدٌد كان خلٌل مطران. وسؤنقل 

ـ هنا ـ شٌبا مما قاله العقاد وشٌبا من قول مطران عن التجدٌد. قال العقاد عن 

ال فضل له فً خلٌل مطران: "أما أنه من المجددٌن فذلك ما ال رٌب فٌه، ولكن 

تجدٌده ألنه لم ٌكن ٌستطٌع ؼٌره. وإنما العناء كل العناء فً التجدٌد الذي ٌنازع 

اإلنسان فٌه موروثاته وعقباته وٌتخذ له فٌه طرٌقا ؼٌر الطرٌق المرسوم له من 

 قبل وجوده.

أما األستاذ مطران فقد كان فً حاجة إلى جهد الجتناب التجدٌد ولم ٌكن 

تباع مناهج األدب الحدٌثة، ألنه درج على الدراسة األوربٌة محتاجا إلى جهد ال

ولم ٌفرض علٌه الماضً الموروث أن ٌتشٌع تشٌع العقٌدة لبقاٌا اآلداب العربٌة 

أو بقاٌا  اآلداب اإلسبلمٌة، فعناإه حٌن ٌمضً فً طرٌق التجدٌد عشر خطوات 

اهٌم، وقوة الطبع دون العناء الذي ٌلقاه فً الخطوة الواحدة رجل مثل حافظ ابر

فً تجاوز هذه الخطوة أظهر من قوة الطبع فً تلك الخطوات العشر؛ ألن 

 .(ٔ)الفرق بٌنهما كالفرق بٌن من ٌسبح فً وجه التٌار ومن ٌسبح مع التٌار"

ومن كبلم خلٌل مطران عن تجدٌده: "أما األمنٌة الكبرى التً كانت تجٌش 

بحٌث ال ٌنكر، وأن أستطٌع أن  بً، فهً أن أدخل كل جدٌد فً شعرنا العربً

أقنع الجامدٌن بؤن لؽتنا أم اللؽات، إذا حفظت وخدمت حق خدمتها، ففٌها 

ضروب الكفاٌة لتجاري كل لؽة قدٌمة وحدٌثة فً التعبٌر عن الدقابق والجبلبل 

من أؼراض هذه الفنون" و"أردت التجدٌد فً الشعر، وبذلت فٌه ما بذلت من 

نفسً. وهً أنه فً الشعر ـ كما فً النثر ـ شروط جهد عن عقٌدة راسخة فً 

لبقاء اللؽة حٌة نامٌة. على أننً اضطررت، مراعاة لؤلحوال التً حفت بها 

نشؤتً، أال أفاجا الناس بكل ما كان ٌجٌش بخاطري، خصوصا أال أفاجبهم 

بالصورة التً أإثرها للتعبٌر لو كنت طلٌقا، فجارٌت العتٌق فً الصورة بقدر 
                                                           

م  -99ٔ( عباس العقاد )شعراء مصر وبٌباتهم فً الجٌل الماضً(: ٔ)  .97ٙٔوزارة التربٌة والتعٌل
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 .(ٔ) جهدي، وتضلعً من األصول واطبلعً على مخلفات الفصحاء." ما وسعه

والقصد من ذلك أنه مع نهاٌات القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن 

كان هاجس التجدٌد عاما، بعد أن شعر الناس بضؽط المستجدات الحٌاتٌة وتؽٌٌر 

صراع بٌن تٌارٌن  منابع الثقافة التً تربى علٌها األدباء، وكان هذا إٌذانا بظهور

ٌعٌد إلى الذاكرة الصراع بٌن القدامى والمحدثٌن، وظهر الفرٌقان تقرٌبا بنفس 

االسم، فهناك فرٌق ٌنتصر للثقافة العربٌة التقلٌدٌة، وٌدافع عنها وٌعتبر االنفتاح 

على الثقافة األوربٌة تهدٌدا قومٌا، وعلى رأسهم الرافعً، وفرٌق آخر ٌنتصر 

وٌرى فٌه إثراء للثقافة العربٌة، ودعما لها، وأن فكرة الؽزو  لبلنفتاح الثقافً

والصراع ما هً إال أفكار مرٌضة تعبر عن نفوس خابرة، وٌمثل هذا االتجاه 

العقاد، وكل من ٌرجع إلى كتاب الرافعً )على السفود( ٌدرك شراسة هذه 

مة ـ فً ذلك المعركة لدرجة أن أدٌبا نابها هو عبد الرحمن البرقوقً أنشؤ مجلة قٌ

الزمن كانت شهٌرة ـ هً مجلة البٌان، بقصد التوفٌق بٌن قدامى القرن العشرٌن 

ومحدثٌه، كما فً قوله: "فرأٌنا أن ٌكون )البٌان( صلة بٌن الفرٌقٌن لٌجمع فً 

 .(ٕ)منفعة األمة ما ترك الزمن من أدب وحكمة وما استحدث من علم وقوة"

لبزوغ تٌار شعري جدٌد ٌتخطى )مدرسة لقد كانت األجواء مهٌؤة ـ تماما ـ 

البعث واإلحٌاء( التً أدت الدور المنوط بها من حفظ اللؽة العربٌة وإعادة زرع 

الثقة فً التراث، ونشر الحٌوٌة فً اللؽة العربٌة، وهذه مرحلة تجاوزها البناء 

المجتمعً وقتها، وبدأ الناس ٌقدمون على ترجمات اآلداب األوربٌة شعرا 

ؼزت القصص المترجمة المجال الثقافً العربً منذ محاولة رفاعة ونثرا، و

الطهطاوي ترجمة مؽامرات تلٌماك لفنلون وترجمة روابع األدب االنجلٌزي 

                                                           

 –جموة الودار المصورٌة للتوؤلٌؾ والتر -وموا بعودها 8ٖٓ( طاهر الطناحً )حٌواة مطوران(: ٔ)

 .9ٙ٘ٔ –القاهرة 

الهٌبوووة  - 9٘ٔ( مجوودي أحمووود توفٌوووق )مفووواهٌم النقووود ومصوووادرها عنووود جماعوووة الووودٌوان(: ٕ)

 .997ٔ –المصرٌة العامة للكتاب 
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والفرنسً واأللمانً، وبدأت المقارنات بٌن اآلداب العربٌة وآداب أوربا فً 

األدب  الظهور، واتجهت المقارنات  إلى االنحٌاز إلى آداب أوربا على حساب

صراحة فً مقال شهٌر له نشره فً  9ٓٓٔالعرب، حتى قال مطران خلٌل سنة 

مجلة كان ٌصدرها باسم )المجلة المصرٌة( قال: "إن خطة العرب فً الشعر ال 

ٌجب حتما أن تكون خطتنا، بل لهم عصرهم ولنا عصرنا، ولهم آدابهم  

تنا وعلومنا .. ولهذا وأخبلقهم وحاجاتهم وعلومهم، ولنا آدابنا وأخبلقنا وحاجا

وجب أن ٌكون شعرنا مماثبل لتصورنا وشعورنا ال لتصورهم وشعورهم، وإن 

 كان مفرؼا فً قوالبهم، محتذٌا مذاهبهم اللفظٌة" . أ هـــ .

 :نماذج مختارة من أشعار اإلحياشيين

 :    نص البارودظ -1

 أت  اتررررررح ى ال ررررررو   مررررررا ألررررررذه
 

   ألررررررري اىلرررررررى أنررررررر  مرررررررر المرررررررذ 

 

ها ويرر  ا لرر  ن سرر  ىلررى مررا يسررو  

 

 وأصرررررربحا ت يلرررررروظ ىلرررررر   حمرررررري  

 

 فمرررن لررر  ب لرررب ديرررر هرررذا  فررر نن 

 

 بررررر  ىنرررررد روىررررراا ال ررررررا  ىلررررري  

 

 كرررر ن  أدارظ منرررر  ىنررررد  رررروانح 

 

هرررا يكررروظ الحشرررا وي ررري    لارررًى  حر 

 

 بلررررروا لررررر   عمرررررين: أمرررررا مذا ررررر 
 

 فعررررررررذب   وأمررررررررا سررررررررؤره فرررررررروخي  

 

 و ربرررا رخررروان الصررر ا  فلررر  أ رررد

 

 لررررر  فررررر  ال يبررررراا  سررررري صررررردي ا  

 

 ل ررررررر  نررررررر واا بيرررررررن ن ت ررررررراوا

 

 ـرررر ىلررررى  رررروح الل ا ررررـ ذمرررري  وىررررن   

 

   من ديوان  الم لد الثان 520:516 ص   

ٌلوي:  –كتمتها بسبب الهوى  )معانً بعض المفردات: طوٌت له نفسً:

الحشا:  –لظى: نار  –روعات الفراق: الخوؾ منه والفزع  –، حمٌم: قرٌب ٌعطؾ

السإر: ما ٌتبقى فً الكؤس من  –بلوت: جربت  –ضٌم : ٌورث الحزن ٌ –األحشاء 

إخوان الصفاء: األخبلء واالصفٌاء من  –وخٌم: ضار ٌورث الهبلك  –بعد الشرب 

 –لهم: لمن جربهم، وكان ٌظنهم اخوان الصفاء  -قسٌم: حصة ونصب –االصدقاء 

: إعراض وانصراؾ وعدم اهتمام(. –نزوات: بوادر شر   َعنٌّ
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  :    من نص أحمد شو   بعنوان  العل   والتعلي  ووا ب المعل   -2

  رررررررررر  للمعلرررررررررر  وفرررررررررر  التب رررررررررري 

 

 كررررراد المعلررررر  أن يكرررررون رسررررروت 
 

 أىلمررررا  أشرررررف  أو أ ررررح  مررررن الررررذظ
 

 يبنررررر  وينشررررر   أن رررررـساً وى ررررروت 
 

 سررررررررربحان  الل ررررررررر  خيرررررررررر  معلررررررررر 

 

 ىل مرررررا  برررررال ل  ال ررررررون  األولرررررى 

 

 أخر ررررا  هررررذا الع رررررح مررررن الماتررررر 
 

ررررر  النرررررور  المبرررررين  سررررربي    وهديت 

 

ررررررررر  بيرررررررررد  المعلررررررررر  ترررررررررارةً   و بعت 

 

ح الحديررررد  وتررررارة مصرررر وت   صررررد 

 

ررررردا  أرسرررررلا برررررالتوراة موسرررررى م رش 

 

 وابررررررن  البترررررروح فعل رررررر   اإلن رررررري  

 

رررررررا  ينبرررررروم  البيرررررران محمرررررردا  وف  

 

 فسررر ى الحرررديث   ونررراوح  التنررر ي  

 

 ىل مرررررررا يونانررررررراً ومصرررررررر   ف الترررررررا
 

 ت ريرررد أ فررروت ىرررن كرررح شرررمس  مرررا 
 

 واليرررررررو  أصررررررربحتا بحررررررراح    ولرررررررة  
 

 فرررررر  العلرررررر  تلتمسرررررران  ت  رررررري  
 

 من مشر  األرض الشموس تااهرا
 

 مرررررا بررررراح  مغرب  رررررا ىليررررر  أ ديررررر  
 

 يررررا أرض   مرررررذ ف رررررد المعلررررر  ن سررررر 
 

 بررين الشررموس وبررين شررر   حرري  
 

 ذهررررب الررررذين حمرررروا ح ي ررررة ىلم رررر 
 

 واسررررتعذبوا في ررررا العررررذاب وبرررري  
 

رررررح ب  الحيررررراة  م يررررردافررررر  ىرررررال       ص 
 

 برررررال رد  مخ ومرررررا بررررر   مغلررررروت 
 

 صررررىت  دنيرررا المسرررتبد  كمرررا هررروا
 

 من  ربة الشمس الرؤوس ذهوت 
 

 سررر را  أى رررى الكررر س وهررر  منيرررة
 

 شررررر ت  محرررررب يشرررررت   الت بررررري  
 

 ىر ررروا الحيررراة ىليررر  وهررر  دبررراوة
 

 فرررررر بى  وآثررررررر أن يمرررررروا نبرررررري  
 

 رن الشررررر اىة فررررر  ال لررررروب كثيررررررة
 

 دا  شرررر عان الع رررروح  لرررري وو رررر 
 

  181و1/180 الشو ياا  ــ 

 :بعنوان: مدرسة البناا ببورسعيد ــ     من نص حافا ربراهي 3

 كرررررر  ذا يكابررررررد ىاشرررررر  وي  رررررر 
 

 فررر  حررررب مصررررر كثيرررررة العشررررا  

 

 رنرررر  ألحمررررح فرررر  هرررروا  صرررربابة
 

 يرا مصررر  ررد خر ررا ىررن األ رروا  
 

 مرررررن لررررر  بتربيرررررة النسرررررا  ف ن رررررا

 

   اإلخ رررا فررر  الشرررر  ىلرررة ذلررر 

 

 األ  مدرسرررررررررررررررة رذا أىرررررررررررررررددت ا

 

 أىرررررددا شرررررعبا  يرررررب األىررررررا  
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 األ  روض رن تع ررررررررررررده الحيررررررررررررا

 

 برررررررررالرظ أور  أيمرررررررررا ريررررررررررا  

 

 األ  أسررررررررررتاذ األسرررررررررراتذة األلررررررررررى

 

 شرررررغلا مررررراثره  مرررررد  ا فرررررا  

 

 أنررا ت أ رروح دىرروا النسررا  سرروافرا

 

 برررين الر ررراح ي لرررن فررر  األسررروا  
 

 يرررردر ن حيررررث أردن ت مررررن وا م

 

ررررر  وت مرررررن وا ررررر ي  ت  ب   حرررررذرن ر  ه
 

 ي علررررررن أفعرررررراح الر رررررراح لواهيررررررا

 

 ىررررن وا برررراا نررررواىس األحرررردا  
 

 فرررررر  دورهررررررن شررررررشون ن كثيرررررررة

 

 كشررررشون رب السرررريف والمررررر ا  

 

 كررررررر   وت أدىررررررروك  أن تسررررررررفوا

 

 فرر  الح ررب والت رريي  واإلرهررا  

 

 ليسرررررا نسررررراؤك  حلرررررى و رررررواهرا

 

 خوف ال يام تصران فر  األح را  

 

 أثاثرررررررا ي تنرررررررى ليسرررررررا نسررررررراؤك 

 

 فررر  الررردور برررين مخرررادم و برررا  

 

 تتشرررررركح األ مرررررران فرررررر  أدوارهررررررا

 

 دوت  وهرررن ىلرررى ال مرررود بررروا   

 

 فتوسررر وا فررر  الحرررالتين وأنصررر وا

 

 فالشرررررر فررررر  الت ييرررررد واإل ررررر   
 

 ربررروا البنررراا ىلرررى ال  ررريلة رن رررا

 

 فررر  المرررو  ين ل رررن خيرررر وثرررا  

 

 وىلررررررررريك  أن تسرررررررررتبين بنررررررررراتك 
 

 لحيررا  البررا  نررور ال ررد  وىلررى ا 
 

   وما بعدها من ديوان حافا279 ص 

 :ــ المسا  لخليح م ران4

 شررا  رلررى البحررر ا رر راب خرروا رظ
 

 في يبنرررررر  برياحرررررر  ال و ررررررا  

 

 ثرررراو ىلررررى صررررخر أصرررر  وليررررا لرررر 

 

  لبرررا ك رررذظ الصرررخرة الصرررما  

 

 ينتاب رررررررا مررررررروج كمررررررروج مكررررررراره 

 

 وي ت رررا كالسررر   فررر  أى ررراش  
 

 والبحررررررر خ ررررررا  ال وانررررررب  رررررراش 

 

 كمررًدا كصرردرظ سرراىة اإلمسررا  
 

 تغشررررررررى البريررررررررة  كرررررررردرة  وك ن ررررررررا

 

 صعدا رلرى ىينر   مرن أحشراش  
 

 واألفرررررررر  معتكررررررررر  ررررررررري    نرررررررر 

 

رر  ىلررى الغمررراا واأل ررذا    ي غه  
 

 ول ررررررررد ذكرترررررررر  والن ررررررررار مررررررررودم

 

 وال لررررب  بررررين م ابررررة ور ررررا  

 

 وخرررررروا رظ تبرررررردو ت رررررراه نررررررواارظ

 

 كلمرررى كداميرررة السرررحاب ر اشررر  
 

   رررررن يسررررريح معشررررر اوالررررردم  مرررررن 

 

 بررين الشررعام الغررارب المتراشرر  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 32 األدب العربى الحديث

 والشرررمس فررر  شررر   يسررريح ن رررراره
 

 فو  الع ير  ىلرى ذر  سرودا  
 

اه خرررررررر ح دمررررررررامتين تحرررررررردرا  مررررررررر 

 

رررررراه كالدمعرررررة الحمررررررا    وت   
 

 فكررررررر ن آخرررررررر دمعرررررررة للكرررررررون  رررررررد

 

رررراه برررراخر أدمعرررر  لرثرررراش   ح   ن   

 

 وكرررررررر نن  آنسررررررررا  يرررررررروم   اشرررررررر 

 

 سراش فرأيا  فر  المررآة كيرف م 

 

 :مدرسة الديوان -2

ظهر كتاب )الدٌوان فً األدب والنقد( فً مقدمته جاء: 9ٕٔٔفً ٌناٌر سنة 

"بسم هللا نبتدئ )وبعد( فإن كان للسكوت عن الخوض فً أحادٌث األدب داع 

فقد زال ذلك الداعً الٌوم، وقد تجددت دواع للكتابة فً أصوله وفنونه، أخصها 

ألذهان إلى شتى الموضوعات ومتنوع المباحث األمل فً تقدمه، اللتفات ا

والحذر علٌه من االنتكاس الجتراء األدعٌاء والفضولٌٌن علٌه، وتسلل األقبلم 

المؽموزة، والمآرب المتهمة إلى حظٌرته. وكتابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك 

األمل وتوقً تلك العلل. وهو كتاب ٌتم فً عشرة أجزاء. موضوعه اآلداب 

ته اإلبانة عن المذهب الجدٌد فً الشعر والنقد والكتابة وقد سمع عامة ووجه

الناس كثٌرا عن هذا المذهب فً بضع السنوات األخٌرة ورأوا بعض آثاره 

وتهٌؤت األذهان الفتٌة المتهذبة لفهمه والتسلٌم بالعٌوب التً تإخذ على شعراء 

لكتاب فً أجزابه الجٌل الماضً وكتابه ومن سبقهم من المقلدٌن، فنحن فً هذا ا

العشرة وبما ٌلٌه من الكتب نتم عمبل مبدوءا ونرجو أن نكون فٌه موفقٌن إلى 

اإلفادة مسددٌن إلى الؽاٌة. وأوجز ما نصؾ به عملنا ـ إن أفلحنا فً ذلك ـ أنه 

إقامة حد بٌن عهدٌن لم ٌبق ما ٌسوغ اتصالهما واالختبلط بٌنهما، وأقرب ما 

نسانً مصري عربً، .. ، فهو بهذه المثابة أتم نمٌز به مذهبنا أنه مذهب إ

نهضة أدبٌة ظهرت فً لؽة العرب منذ وجدت، إذ لم ٌكن أدبنا الموروث فً 

 أعم مظاهره إال عربٌا بحتا ٌدٌر بصره إلى عصر الجاهلٌة.

وقد مضى التارٌخ بسرعة ال تتبدل، وقضى أن تحطم كل عقٌدة أصناما 

صحٌحا أوجب وأٌسر من وضع قسطاس  عبدت قبلها، وربما كان نقد ما لٌس
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الصحٌح، وتعرٌفه فً جمٌع حاالته، فلهذا اخترنا أن نقدم تحطٌم األصنام الباقٌة 

على تفصٌل المبادئ الحدٌثة، ووقفنا األجزاء األولى على هذا الؽرض، وسنردفها 

بنماذج لؤلدب الراجح من كل لؽة، وقواعد تكون كالمسبار وكالمٌزان ألقدارها. 

 .(ٔ)صبنا الهدؾ وإال فبل أسؾ. وحسبنا بهذه المقدمة الوجٌزة بٌانا"فإن أ

هذه هً كل مقدمة كتاب الدٌوان ـ تقرٌبا ـ وهً تعكس أهم الصفات التً 

مٌزت كتاب الدٌوان بجزأٌه، إذ لم ٌصدر منه إال جزآن فً ٌناٌر وفبراٌر سنة 

روح القتالٌة ، وأعٌد طبعهما بعد شهرٌن فقط. وفً هذه المقدمة نجد ال9ٕٔٔ

والرؼبة فً الصدام والصراع الذي ٌصل إلى )الوقاحة واالفتراء على الناس( ـ 

إن جاز التعبٌر ـ وتعكس ـ أٌضا ـ نبرة الؽرور واالستعبلء واإلعجاب بالذات، 

وكذلك نبرة التثاقؾ والرؼبة الملحة فً الظهور بصورة من حاز ثقافات العالم، 

 باالعتراؾ بتمٌزهم الثقافً.ومطالبة القراء مهما كانوا،  

( صفحة ٌشن فٌها العقاد حملة ضروسا 9ٓٔتم جمع الجزأٌن معا فً )

على أحمد شوقً مجردا إٌاه من أي صفة شعرٌة، وما هو إال مقلد فاشل، وذلك 

من خبلل مقٌاس ؼرٌب وشاذ على النقد األدبً وهو الوحدة العضوٌة، وٌشبه 

ناء اإلنسان ال ٌمكن تحرٌك الٌد مكان القدم، العقاد القصٌدة باإلنسان وكما فً ب

فكذلك فً الشعر ـ فً اعتقاده ـ ال ٌمكن تحرٌك البٌت قبل أو بعد بٌت آخر، 

وبما أن نص أحمد شوقً فً رثاء مصطفى كامل ٌمكن تحرٌك أبٌاته وإعادة 

ترتٌبها فهذا معناه أن أحمد شوقً فاشل شعرٌا وشعره مجرد تعبٌرات لؽوٌة 

كٌفما اتفق. مع مبلحظة أن مقٌاس العقاد هذا ٌهدم كل الشعر  لفقها شوقً

العربً، وحتى شعر العقاد نفسه نقدم فٌه ونإخر ونحذؾ منه دون احترام 

ترتٌب العقاد. فلو صح أن ذلك دلٌل فشل لكان كل الشعراء فاشلٌن، ولكن سطوة 

على الناس العقاد وعلو حجته وؼلبة أدلته الفلسفٌة والنقلٌة والعقلٌة وجرأته 

بهذه بالفكرة   له آالؾ المإٌدٌن الذٌن اقتنعواوهجومه الكاسح جمع من حو

                                                           

 .9ٕٓٔ، دار الشعب،  ٗوٖ( عباس العقاد والمازنً )الدٌوان فً األدب والنقد(: ٔ)
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 ورموا أحمد شوقً بكل السٌبات.

أما المازنً ففً الجزء األول هاجم المنفلوطً متهما إٌاه بالرخاوة 

 -والضعؾ وأنه ٌجهل الفرق بٌن الجمال والنعومة، وأن مذهبه ٌمٌل ـ إن جاز 

نوثة، وكال له كل أنواع التهم والسباب والتهكم بصورة  إلى تؽلٌب صفة األ

 فكهة تشجع القارئ على مواصلة القراءة.

فً الجزء الثانً، إضافة إلى ذم العقاد  لشوقً، تفرغ المازنً لذم عبد الرحمن 

شكري واتهمه بؤنواع من الخبل العقلً والضعؾ؛ ألن عبد الرحمن شكري كان قد 

 زنً ٌسرق بعض أشعاره عن اللؽة اإلنجلٌزٌة.تجرأ وأذاع ونشر أن الما

كتب هللا الذٌوع واالنتشار لهذا الكتٌب الصؽٌر بصورة ؼٌر مقنعة، لدرجة 

أن المإلفٌن أعادا طبع الجزأٌن بعد شهرٌن فقط وتوالت طبعاته من بعد، وقد تم 

ضم الجزأٌن فً كتاب واحد. واستطاع هذا الكتاب أن ٌجمع األتباع والمإٌدٌن 

رٌدٌن حول )العقاد وشكري والمازنً( لتتؤسس مدرسة الدٌوان، والمفارقة والم

أن شكري هذا هو نفس شكري الذي ذمه المازنً فً كتاب الدٌوان. وللتؤرٌخ 

 9ٓ7ٔفإن العبلقة األدبٌة بٌنهم ترجع إلى بداٌات القرن العشرٌن، ومن العام 

م وكان نهاٌة ابتبلفهم، ومن بدأ التعاون الثقافً بٌنهم إلى أن ظهر الدٌوان، ففرقه

بعدها سكت المازنً عن قول الشعر، وانسحب شكري بعٌدا، وتحول العقاد إلى 

مثقؾ العصر، والكاتب السٌاسً  والمفكر اإلسبلمً والمبدع والمإرخ، إضافة 

 إلى كونه شاعرا. ومن هنا تؤسست جماعة الدٌوان.

ة النقدٌة، وأهم ما فً قدم الدٌوانٌون مجموعة أفكار تشكل ما ٌشبه النظرٌ

 هذه النظرٌة ما ٌلً بإٌجاز:

 وكما قال شكري: "ٌقولون إن الشعر أـ الشعر  رورة من  روراا الحياة:

لٌس من لوازم الحٌاة، ولو جاز لنا أن نعد اإلحساس ؼٌر  الزم للنفس، أو التفكٌر 

الشعر  ؼٌر الزم للعقل، لجاز لنا أن نعد الشعر ؼٌر الزم للحٌاة، أو لٌس مجال

اإلحساس بخوالج النفس وشرح ما ٌعتورها؟ .. إن الشاعر الصمٌم ٌرى أن  
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الشعر أجل عمل ٌعمله فً حٌاته، وأنه خلق للشعر، فلٌس الشعر متمما لحٌاته، بل 

 .(ٔ)هو "أساسها "

وهذا من أهم وظابؾ الشعر؛ ألن الشاعر الحق هو  تصوير الن س: -ب

النفس وأطوارها، فٌصؾ عواطؾ "شاعر القلب، فهو الذي ٌصؾ عواطؾ 

الحب والجمال والجبلل والخوؾ والفزع واألمل والٌؤس والرحمة والكره 

والحقد والبخل والجود والشجاعة والجبن وؼٌرها من عواطؾ النفس وأحوالها، 

وهو الذي ٌصؾ أسالٌب الحٌاة التً تجول فٌها هذه العواطؾ كل مجال، 

 .(ٕ)واطؾ"ومظاهر الوجود والتً تتعلق بها الع

وقد اعتبرها المازنً مجال الشعر، وقال إن الشعر مجاله  ـ العا  ة:  ـ

العواطؾ ال العقل، وإن الشاعر هو من ٌشعر والشعر هو من وحً الطبٌعة 

ورسالة النفس، وصرح العقاد بؤن الشاعر ٌعبر عن الخوالج واألحاسٌس، وعّرؾ 

 الشعر بؤنه التعبٌر الجمٌل عن الشعور الصادق.

وألول مرة فً تارٌخ الشعر العربً نجد نظرٌة متكاملة فً  ـ الخياح:د

الخٌال واعتبره الدٌوانٌون ضرورٌا والزما فً الشعر، وقال المازنً: "إن 

الشاعر ال ٌصور الشًء كما هو، ولكن كما ٌبدو له، وال ٌرسم منه هٌكله 

، واعتبره (ٖ)العرٌان، بل ٌخلع علٌه من حلل الخٌال، بعد أن ٌحركه اإلحساس"

العقاد خالقا، بمعنى أن الخٌال هو الذي ٌعٌد تشكٌل العالم، بتصوٌره الطبٌعة فً 

صورة األحٌاء من الحٌوان واإلنسان، ومنح األشٌاء المٌتة الحٌاة واإلرادة 

 .(ٗ)والمشاعر"

                                                           

 ة، د ت.، منشؤة اإلسكندرٌ ٕٓ( عبد الرحمن شكري )االعترافات(:ٔ)

 .7( المازنً )الشعر ؼاٌاته ووسابطه(: ٕ)

دار  -ٖٙٔ( جٌهووان السووادات )أثوور النقوود اإلنجلٌووزي فووً النقوواد الرومانسووٌٌن فووً مصوور(: ٖ)

 .99ٕٔالمعارؾ، 

 .88ٔ( السابق/ ٗ)
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وعند شكري فإن الذوق الزم للشاعر والناقد؛ ألن  هــ ـ الذو  السلي :

لى تتبع األجزاء الدقٌقة، واإلدالء بالرأي الراجح والحكم الذوق الصحٌح قادر ع

الصادقة، وهو الذي ٌصقل الذهن وٌجنبه الوقوع فً المبالؽة المذمومة، أو 

 فقدان االتزان.

والذوق عند العقاد ذوقان: الذوق الخالق المحًٌ المبدع الذي ٌبدع الجمال، 

وٌحكٌه، وذلك هو  وٌضٌؾ من عنده شٌبا إلى شعور الناس بما ٌراه وٌصفه

الذوق النادر. والذوق الذي ٌتمنى الجمال وٌستحسنه حٌن ٌراه معروضا علٌه، 

 .(ٔ)وذلك هو الذوق الشابع

إن اهتمام الشعر بالعواطؾ والخٌال ال ٌجعله محلقا فً  ـ ال كر والت مح:و

األوهام؛ ألن الخٌال والعواطؾ هً محاوالت لصٌاؼة العالم شعرٌا، ومن ثم 

ري إن الشاعر "ٌحاول أن ٌعبر عن العقل البشري والنفس البشرٌة"، ٌقول شك

وكما قال شكري فً بٌان هذه النقطة: "ال أعنً بشعر العواطؾ رصؾ كلمات 

مٌتة تدل على التوجع أو ذرؾ الدموع. فإن شعر العواطؾ ٌحتاج إلى ذهن 

 خصب، وذكاء وخٌال واسع لدرس العواطؾ ومعرفة أسرارها وتحلٌلها، ودرس

اختبلفها وتشابهها، وابتبلفها وتناكرها". وقال العقاد فً مقال بعنوان "األدب بٌن 

الوجدان والتفكٌر": "إن نقص الفكر لٌس بزٌادة فً الحس والوجدان، وإن زٌادة 

الفكر ال تمنع اإلنسان من أن ٌحس وأن ٌتسع وجدانه ألوسع آفاق الحٌاة. فقد 

واء. ومزٌة اإلنسان دابما أن ٌحس أنه ٌنقص فكر االنسان وٌنقص حسه على الس

ٌفكر، وأن ٌفكر أنه ٌحس، وأن ٌكون نصٌبه من اإلنسانٌة على قدر نصٌبه من 

الفكر واإلحساس. فلٌس هو بإنسان كامل إذا خبل من التفكٌر. وال ٌكون األدب 

 كامبل وهو ٌعبر عن إنسان ناقص فً ألزم مزاٌاه" أ هــ.

قدٌة لمدرسة الدٌوان، وتحت كل واحدة من هذه هً أبرز نقاط النظرٌة الن

                                                           

، المجلوس األعلوى لرعاٌوة الفنوون واآلداب والعلووم ٗٔ( العقاد مقدمة دٌوان الموازنً، ص ٔ)

 مراجعته وضبطه وتفسٌره، محمود عماد. االجتماعٌة، تولى
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هذه النقاط تفصٌبلت فرعٌة ونقاط أخرى مثٌرة للجدل، لٌس هنا مقام عرضها، 

 ولكن ٌكفٌنا منها ـ فقط ـ الخطوط العرٌضة.

من األمور المثٌرة للجدل فً أفكار الدٌوانٌٌن ما ٌتعلق بلؽة الشعر ووزنه 

المفاهٌم الموروثة، انطلق هإالء من  وموسٌقاه. قدم الدٌوانٌون آراء ثورٌة ضد

أن اللؽة فً الشعر وسٌلة، وأن الشعر هو صناعة تولٌد العواطؾ بواسطة 

الكبلم، فالشاعر ٌستخدم األلفاظ والقوالب واالستعارات التً تبعث فً نفس 

القارئ ما ٌقوم بخاطر الشاعر من الصور الذهنٌة. وهذه اللؽة تعجز عن نقل 

 ٌة ومن ثم ٌلجؤ الشاعر إلى الوحً والؽموض والمجاز.هذه الحالة الوجدان

إن أهم نقطة فً هذا السٌاق هً رفض ما أقامه القدامى من تفرقة بٌن ألفاظ 

فصٌحة وأخرى ؼٌر فصٌحة واعتبر الدٌوانٌون كل األلفاظ صالحة للشعر، 

وكذلك التفرقة القدٌمة بٌن موضوعات شرٌفة وؼٌر شرٌفة، واعتبروا أن كل 

 ات تصلح للشعر.الموضوع

ومن األمور األكثر إثارة للجدل فً المٌراث النقدي لمدرسة الدٌوان موقفهم 

من موسٌقى الشعر. لقد كانت تصرٌحاتهم مقلقة ومثٌرة للجدل وقتها. لقد 

صرحوا بؤن األوزان الموروثة لٌست هً أصل الشعر، وكتب عبد الرحمن 

اما من القافٌة الموحدة، شكري عدة قصابد من الشعر المرسل الذي ٌخلو تم

ودافع عنه العقاد واعتبر القافٌة لٌست شرطا فً الشعر، واعتبر صنٌع شكري 

بكتابة الشعر الرسل بداٌة ٌتلوها الكثٌر من التحرر واعتبره "بمثابة تهٌٌا 

المكان الستقبال المذهب الجدٌد، إذ لٌس بٌن الشعر العربً وبٌن التفرع والنماء 

إذا اتسعت القوافً لشتى المعانً والمقاصد، وانفرج مجال إال هذا الحابل، ف

القول، بزؼت المواهب الشعرٌة على اختبلفها، ورأٌنا بٌننا شعراء الرواٌة، 

وشعراء الوصؾ وشعراء التمثٌل. وال تطول نفرة اآلذان من هذه القوافً ال 

 .(ٔ)ن"سٌما فً الشعر الذي ٌناجً الروح والخٌال أكثر مما ٌخاطب الحس واآلذا

 الوزن لٌس من ضرورات الشعر.وزاد الدٌوانٌون فاعتبروا 

                                                           

دار الكاتوب  – 9ٖٙ(  كمال نشؤت، أبوشادي وحركة التجدٌد فً الشوعر العربوً الحودٌث( ٔ)

 .9ٙ7ٔ -القاهرة  -العربً
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وكانت هذه األمور مثٌرة للجدل الثقافً وقتها وأحدثت معارك أدبٌة تجّمع 

األدباء مع الدٌوانٌٌن أو ضدهم، فً واحدة من أهم المعارك األدبٌة فً تارٌخنا 

ة جدا، وأدت إلى الثقافً، استطاعت أن تؽٌر مجرٌات الحٌاة الثقافٌة المعاصر

 إفراز نخبة جدٌدة من شباب الشعراء، هم جماعة أبولو.

 :مختاراا من أشعار رواد مدرسة الديوان

 :ــ نص الع اد  يا كتب  1

 يررررا كتبرررر  أشرررركو وت أد ررررب

 

 مرررا أنرررا مرررن يسرررم  أو ي عترررب 
 

 يررررررا كتبرررررر  أورثتنرررررر  حسرررررررة
 

 هي رررراا ت تنسررررى وت تررررذهب 

 

 يررا كتبرر  ألبسررا  لرردظ ال ررنى

 

 يغررن ىنرر   لررد  المررذهبلرر   

 

رررررريت ا  كرررررر  ليلررررررة سررررررودا     

 

 سررر ران حترررى أدبرررر الكوكرررب 

 

 كرررررر نن  ألمرررررر  تحررررررا الررررررد ى

 

  مرررا   المررروتى بررردا تخ رررب 
 

 والنرراس رمررا دررار  فرر  الكررر 

 

 أو درررار  فررر  ك سررر  يشررررب 

 

 أو ىاشرررررر  وافرررررراه معشررررررو  
 

 فنرررراح مررررن دنيرررراه مررررا يردررررب 

 

 أو سررررررادر يحلرررررر  فرررررر  ليلرررررر 

 

 بيومرررر  الما رررر  ومررررا يع رررر 
 

 ينت رررررر  المررررررر  بمررررررا ي تنرررررر 

 

 وأنرررررا ت  ررررردو  وت مرررررارب 

 

 رت األحاديرررررررررررث ورت المنرررررررررررى

 

 وخبرررررررررة صرررررررراحب ا متعررررررررب 

 

 رذا أرانررررر  النرررررور  بحرررررا فيرررررا

 

 حسرررن الرررذظ ي رررمره الغي رررب 
 

 يررررا كتبرررر  أيررررن تررررر  المنترررر  
 

 ىرررن أسرررر أرواحررر  والم ررررب 

 

 

 أن  رررا منررر  مرررا ي رررن الرررور 

 

 
 

 برررررر  ىلررررررى ى ولرررررر  يررررررذنبوا

 

   ىينرر  ومررن صررحت مررن  ررو
 

 سرردً  ومررن و ترر  ومررا أكسررب 
 

 ومررررررن شررررررباب فيرررررر   رررررريعت 
 

 فمرررررا أنرررررا رت ال ترررررى األشررررريب 
 

 لرررو كنرررا كال برررار فررر  ن متررر 
 

 لكررران فررر  النرررار ل رررا مع رررب 
 

 فرر  ذمررة ال رررس وفرر  ح ارر 
 

رررى شررر ره األ يرررب   ىمرررر ت   
 

 ت رحررر  الررررحمن فررريمن م رررى
 

 مررررن ىل ررررر  العرررررال  أن يكتبررررروا 
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  :ــ  صيدة الما ن   ف  الرثا  2

 .)قصٌدة قلتها فً نفسً على لسان آخر، وسؤلت صاحبا لً أن ٌرثٌنً بمثلها(

      ى دير م سروف ىلير  مرن الرور 

 فتى دره ف  العيش نا  ال صاشد 

 ل ررررررد كرررررران كررررررذابا  وكرررررران مناف ررررررا

 

 وكرران لشرري  ال برر  نرر ر المحامررد 

 

 وكررران خبيرررث الرررن س كالنررراس كل ررر 

 

 ا  ليرررح الخيرررر  ررر  الح اشرررد بانررر 

 

 و ررررد كرررران م نونررررا ت رررراحك  المنررررى

 

 وف  ري  ا س  الصر ح الشروارد 

 

 فعرراش ومررا واسرراه فرر  العرريش واحررد

 

 ومرراا ولرر  يح ررح برر  ديررر واحررد 

 

 و رررا  الرررى الررردنيا ىلرررى ردررر  أن ررر 

 

 وراح ىلى كره األمان  الشروارد 

 

 أراد خلرررود الرررذكر فررر  األرض  رررلة

 

 المررررواردفرررر ورده النسرررريان مررررر  

 

 ولرررررررر  يبكرررررررر  رذ مرررررررراا رت أ يرررررررررة

 

 ل ررا  فرررة لرروت رل ررى لرر  تصرراىد 

 

 فرررر  دمرررر  يررررروظ يررررو  ولررررى ترابرررر 

 

 وكيررف يررروظ تربرر  ديررر وا ررد 
 

 فرررررر  تنرررررردبوه رنرررررر  لرررررريس باألسررررررى

 

 ح ي رررا وت أهرررح ال مرررو  العواشرررد 
 

 وخلرررررررروه للديرررررررردان ت كررررررررح لحمرررررررر 

 

 وذا  لعمرررظ خ ررب كررح البواشررد 
 

 النرررردب رن رررراوت ت ى رررروا الديرررردان ب

 

 هررد  لمررن ت ويرر  سررود الم حررد 

 

 بلى ربما كان الررد  خيرر  رامد  و وموا ار صوا  د فا  بالموا مو  

 

201الديوان /   

 :نص ىبد الرحمن شكرظ  خ راا المسا : منا اة يو  م ى  -3

 نحررررن نبكرررر  كررررح ميررررا راحررررح

 

 كيررف ت ن سررى ىلررى يررو  م ررى 

 

 أشررررباب لرررر  مر ررررو ال ررررحى
 

 عررررذوح المسرررراأ  مشرررريب لرررر  م 
 

 أنا ف  حالير  كراس مرن ب را 
 

 خالرررب األنحرررا  محمرررود الرررروا 

 

 رحررررر  أنررررررا لمرررررا ترررررر ت  برررررر 
 

 أ   ررررررري  للررررررذظ مررررررر بنررررررا 

 

 يررا حليررف الحررردث الم رردور مرررا

 

 فعررررح الحررررا بمخلرررروف المنررررى 
 

 يررا سررليح الرردهر كرر  مررن حررادث

 

 ي عررررح البرررراشس محلرررروح العرررر ا 
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 أنرررا مررر واه ف رررح مرررن ى  رررة

 

 الر ررررىترررردم النررررا   م لرررروب  

 

  رررد ى ررردنا  مررر ذا مرررن شررر ا 

 

 وى ررررررررردنا  مررررررررر ذا للشررررررررر ا 

 

 تبعررررث األحررررداث مررررن مسرررركن ا

 

 بعثررررة ال ررررارس أ ررررراف ال نررررا 

 

 ت لررررر  األحرررررواح فينرررررا مثلمرررررا

 

 ي لرررر  السرررراحر أ ررررواح الر ررررا 

 

21الديوان/   

 الرقا: جمع رقٌة(. –األحداث: الحوادث  –العزا: هو العزاء  –)تؤسى: تحزن 

 : ماىة أبولو -3

أعلن الدكتور أحمد زكً أبو شادي عن قٌام  9ٖٕٔفً سبتمبر من عام 

 جمعٌة أبولو الشعرٌة، التً حدد أهدافها فً:

 السمو بالشعر العربً وتوجٌه جهود الشعراء توجٌها شرٌفا. -1

ترقٌة مستوى الشعراء مادٌا وأدبٌا واجتماعٌا والدفاع عن صوالحهم  -2

 وكرامتهم.

 الم الشعر.مناصرة النهضات الفنٌة فً ع -3

صدر العدد األول من مجلة أبولو،  9ٖٕٔوفً سبتمبر من نفس العام 

لمدة عامٌن فقط، لكنها أحدثت نقلة نوعٌة فً  9ٖٗٔواستمر صدورها إلى عام 

 الثقافة العربٌة المعاصرة.

ٌرجع فضل تؤسٌس هذه المجلة إلى الدكتور أحمد زكً أبو شادي المولود 

للتؤمل. فقد فشلت دراسته فً كلٌة الطب فً ، وهو شخصٌة مثٌرة 89ٕٔعام 

مصر لسوء صحته واعتبلل جسده، وسافر إلى إنجلترا لدراسة الطب. 

وتخصص فً البكترٌولوجً، ثم تحول من بعد ذلك فً إنجلترا لدراسة علم 

ومجلة )عالم  9ٔ9ٔالنحل )األبقلطورٌا( وأسس )نادي النحل الدولً( سنة 

حتى أصبح من أشهر مختصً العالم فً علوم فً إنجلترا  9ٔ9ٔالنحل( سنة 

النحل، و"كانت بحوثه العلمٌة دابما موضع التقدٌر واالهتمام وال تنسى إنجلترا 
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خدماته لنحالتها عندما كشؾ بفضل دراسته لعلم البكترٌولوجٌا وتبحره فً 

(. ٘ٔالمٌكروب الذي سبب مرض )جزٌرة واٌت( للنحل وكاد ٌقضً علٌه")

)جمعٌة آداب اللؽة العربٌة( وساهم فً تؤسٌس   9ٖٔٔعام  وفً إنجلترا أسس

تحول إلى مجال الرسم وأقام معرضا  9ٕٔٔ. وفً عام 9ٖٔٔالنادي المصري 

 .9ٗٙٔللوحاته فً أمرٌكا عام 

 عٌن 9ٕٖٔ. وفً سنة 9ٕٖٔوفً مصر أسس )نادي النحل المصري( 

ٌس ً فً السولمعمل الحكومة البكترٌولوجطبٌبا فً معمل حكومً، ثم مدٌرا 

معمل بورسعٌد الحكومً، فمدٌرا لمعمل ، ثم نقل من بعد ذلك إلى 9ٕٗٔ

، وفً عام 9ٕ8ٔمستشفى  الحكومة باإلسكندرٌة. ثم انتقل للعمل بالقاهرة 

( دٌوانا شعرٌا، 7ٔأسس جماعة أبولو وأصدر المجلة. وله أكثر من ) 9ٖٕٔ

ذي وصل إلى ( صفحة، مثل )الشفق الباكً( الٌٓٓٓٔزٌد بعضها عن )

( صفحة. وله مقاالت منشورة فً مجلة أبولو وؼٌرها مما ٌعد تراثا ٖٖٙٔ)

 ثقافٌا. إنه ـ بحق ـ رجل مستفز.

فً الحقٌقة، تمثل )جماعة أبولو( امتدادا لمدرسة الدٌوان، وٌتم جمعهما معا 

ـ كثٌرا ـ باعتبارهما الحقبة الرومانسٌة فً مصر. وأهم أسباب ظهور جماعة 

فشل مدرسة الدٌوان. لقد كانت أفكار رواد الدٌوان طموحة جدا خٌالٌة  أبولو هو

أحٌانا، ونشرت رؼبة فً نفوس القراء فً تلقً أعمال شعرٌة بنفس مستوى 

الطموح النقدي الذي أحٌته لدى القراء، ولكن الواقع كان مخٌبا لآلمال، فلقد 

توسع العقاد فً توقؾ المازنً عن قول الشعر وتحول إلى الكتابة النثرٌة، و

الكتابة النثرٌة على حساب الشعر، وحتى شعره الذي لم ٌنقطع تحول إلى حمولة 

فلسفٌة مؽرقة فً التؤمل، تحتاج إلى قارئ عالم كً ٌتجاوب مع هذه األشعار، 

وٌؽوص العقاد فً الفلسفة فً شعره بصورة تشق على نفس القراء، وتحول 

هبلوس النفسٌة، والخٌاالت شعر عبد الرحمن شكري إلى شًء أشبه بال

المرٌضة المحبطة بعد أن أصابه الشلل وتحول إلى بقاٌا إنسان، ومن ٌقرأ كتابه 

 "االعترافات" ٌشعر بالشفقة علٌه من أفكاره.
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ومن هنا أصبح المناخ الثقافً بحاجة ملحة لمن ٌمؤل هذا الفراغ الثقافً 

لى شعراء اإلحٌاء والبعث، الذي أوجده الدٌوانٌون بهجومهم الحاد المبالػ فٌه ع

 ونشر أفكار نقدٌة طموحة وإبداع شعري دون المستوى، فكانت جماعة أبولو.

ٌمكن الزعم إن نفس األفكار النقدٌة التً حصرناها فً الحدٌث عن 

النظرٌة النقدٌة لدى مدرسة الدٌوان هً هً نفس الذي تبناه أفراد جماعة أبولو 

نا، وبسبب هذا التطوٌر ٌعترض أنصار من أفكار نقدٌة، مع تطوٌرها أحٌا

الدٌوان، فٌتحول األمر إلى جدل ثقافً بٌن رموز مدرسة الدٌوان وعلى رأسهم 

 العقاد، ورموز جماعة أبولو وعلى رأسهم أحمد زكً أبو شادي.

ٌمكن اإلشارة السرٌعة إلى بعض اإلضافات التً أضافها أنصار جماعة 

 أبولو، وٌتمثل أهمها فٌما ٌلً:

أظهر األبولٌون تهاونا واضحا فً استعمال األلفاظ لمع   الشعرظ: ا -1

ولم تعد لدٌهم ألفاظ شعرٌة وألفاظ ؼٌر شعرٌة، فمالوا إلى استعمال األلفاظ 

األسهل واألشهر، وإن كانت عامٌة أحٌانا، وكذلك أدخلوا بعض األلفاظ األجنبٌة 

لحٌاة الٌومٌة بالقٌاس فً الشعر العربً، وبالتالً كان معجمهم أقرب إلى لؽة ا

إلى ما سبقهم من شعر. وهذه نقطة جوهرٌة فً الشعر الرومانسً العالمً الذي 

رأى أن االقتراب من لؽة الحٌاة الٌومٌة هو مظهر الشاعرٌة، وكانت آلراء 

كولرٌدج ووردزورث والحوار الدابر بٌنهما حول )المعجم الشعري( أثرها 

 عربً، خصوصا لدى شعراء أبولو.الطاؼً على اإلبداع الرومانسً ال

التوجه الفكري لدى مدرسة وهً من نتابج  نارية التحلي  الشعرظ: -2

ذلك أن الرومانسٌة تطالب بنقل الواقع إلى عالم الخٌال أو رإٌة الواقع أبولو. 

.  وهذا ٌقتضً من الشاعر استخدام  ألفاظ خاصة ٌتحقق فٌها (ٔ)من سماء الشعر

منح المتلقً اإلحساس بمفارقة الواقع، فٌعتمدون على اإلحساس بالخٌال أو ت
                                                           

دار المعارؾ،  -8ٙٔ( محمد سعد فشوان )مدرسة أبولو الشعرٌة فً ضوء النقد الحدٌث(: ٔ)

ٔ98ٕ . 
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األلفاظ ذات اإلٌحاء العاطفً والموسٌقى الداخلٌة فً القصٌدة التً تحاول زٌادة 

اإلٌحاء بالجو الخٌالً الذي ٌتحرك فٌه الشاعر، وٌستشهد الدكتور مندور 

دا نوع  ، والسٌرانا(ٔ)بقصٌدة علً محمود طه السٌرانادا على هذا النوع من ذلك

وبالتالً تكون بتهم محبونشدها العشاق الطلٌان تحت نوافذ من أؼانً العشق ٌ

 بها الروح الجمالٌة:

 دنررررا الليررررح ف يررررا ا ن يررررا ربررررة أح مرررر 
 

 دىانرررا ملررر  الحرررب رلرررى محرابررر  السرررام  
 

 تعرررررال  فالرررررد ى وحررررر  أناشررررريد وأنغرررررا 
 

 سرا فرحت  ف  الما  واألش ار والسحب 
 

  رررررذظ ليلرررررة الحررررربتعرررررال  نحلررررر  ا ن ف
 

 ىلى النيح و رو  ال مرر الو راح كال  رح 
 

  ررر  فرر  ال رر ة الخ رررا  خلررف المررا 
 

 والاح تعال  مثل  نل و بلرث  الرورد وال رح 
 

 يلررف الصررما روحينررا ويشرردو بلبررح الحررب  هنا  ىلى ربى الوادظ لنا م د من العشب
 

ما لم تعهده وكان من آثار نظرٌة التحلٌق الشعري اختراع تعبٌرات جمٌلة م

 اللؽة العربٌة، ما زال بعضها مستخدما مثل: "ضباب األسى" "شربنا الدموع" 

"نثرنا األحبلم" "دموع الجحٌم" "خلؾ الوجود" "عصٌر الهموم" "زمرة و

 األحبلم" "سرب من ؼمامات الشجون" "صوب السكون" "أنثر األحزان" 

ء" "أؼانً الظبلم وأؼانً الهوى ٌسكب أصداء المنون" "نجٌع الحٌاة ودمع المسا"

 .(ٕ)الوجوم" "نحٌب الدجى" "أنٌن األمل" "رضاب األسى" "رحٌق األمل"

: وهذه إضافة حقٌقٌة للشعر؛ إذ من المعلوم أن ــ نارية تراسح الحواس3

لئلنسان حواسه الخمسة، وكل حاسة تقوم بوظٌفة.  فً شعر أبولو تجد الحاسة 

لنؽم األزرق" "السكون الخشن" مستخدمة فً ؼٌر ما وضعت له، مثل "ا

 "الصوت المشمس"، فكٌؾ نسمً هذه التعبٌرات؟ وكٌؾ نفسرها؟

                                                           

 وما بعدها. 77ٔ( السابق/ ٔ)

الجووزء الخوواص بالشووعر الحوور، هووو الجووزء األول موون مقووال كتبتووه عوون أسووتاذي الوودكتور  (ٕ)

الطاهر أحمد مكً مساهمة فً الكتاب التذكاري المهدى إلٌوه، وٌمكون لمون أراد أن ٌطلوع 

 علٌه هناك كامبل بمراجعه.
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افترض النقاد حدوث حالتٌن مستقلتٌن، مثبل، ٌتواجد شخص أٌام البرد فً 

مكان مشمس بصورة لطٌفة، وٌختزن فً ذاكرته هذا اإلحساس اللطٌؾ، ومن 

لطٌفا آخر ٌشبه هذا اإلحساس  بعد ذلك ٌتواجد فً مكان ساكن ٌثٌر عنده إحساسا

القدٌم الذي جربه فً المكان المشمس، فٌقول الشخص )السكون المشمس(، وهنا 

تتداخل حاستان ٌتم التعبٌر عنهما فً منطوق لفظً واحد. وقس على ذلك باقً 

التعبٌرات مثل )النؽم األزرق( فهنا منطوقان )نؽم( وهذا شًء ٌمكن إدراكه 

وت مسموع والمنطوق الثانً )األزرق( والزرقة لون بحاسة السمع، فالنؽم ص

ٌمكن إدراكه بحاسة البصر، وهنا ٌحدث أن ندمج إحساسٌن مستقلٌن من حاستٌن 

مستقلتٌن واحدة من السمع والثانٌة من البصر فً تعبٌر واحد )نؽم أزرق( وهذا 

هو الذي أسماه النقاد )تراسل الحواس( أي تداخل الحواس، ونحصل على 

مركب من حاستٌن معا فً هٌبة إحساس واحد. وقد أجاد شعراء أبولو إحساس 

فً هذا المضمار إجادة رابعة وخلفوا وراءهم تعبٌرات فً قمة الروعة 

والشاعرٌة أثرت اللؽة العربٌة والخٌال العربً من خبلل استؽبلل مفهوم 

 )تراسل الحواس(.

جاهلٌة أن ٌدور : كانت عادة الشعر العربً منذ الالمو وىاا الشعرية -4

حول موضوعات كبرى محددة هً الفخر والمدح والرثاء والؽزل والهجاء 

والوصؾ، وهذه هً الموضوعات الربٌسٌة فً التراث، ومع العصر الحدٌث 

بدأت الموضوعات تؤخذ شكبل جدٌدا، وصل قمته مع شعراء أبولو، فلم تعد هذه 

 ى.الموضوعات مهٌمنة وتراجعت لتحل محلها موضوعات أخر

فً مقدمة هذه الموضوعات المرأة، التً لم تعد مجاال للحب والعواطؾ فقط، 

بل وسع األبولٌون نظرتهم إلٌها فهً المحبوبة ومجال الشهوة وهً اإلنسانة 

المحبطة البابسة الواجب رعاٌتها، ودعا هإالء إلى التعامل معها على ؼرار 

مشاعر الخجل الموروث،  التعامل األوربً مع المرأة دون حواجز ودون معاناة

 كانت هذه النقطة محل جدل؛ ألن التقالٌد العربٌة اإلسبلمٌة تحول دون ذلك.
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وهذا إحساس رومانسً عالمً، إذ ٌتوقؾ الشعراء  الن ىة اإلنسانية: ب ـ 

أمام مظاهر البإس اإلنسانً متعاطفٌن مع المرأة المطحونة والفقراء واألٌتام 

بلزم من التعلٌم  والتعاطؾ مع الفبلح ومعاناته. ومن لم ٌحصلوا على القدر ال

وٌمكن اإلشارة إلى موضوع احتل مساحة ال بؤس بها فً أشعارهم، وهو 

موضوع المرأة التً جنى علٌها المجتمع ولم تجد عمبل شرٌفا أو فرصة للرزق 

الحبلل فاتجهت إلى البؽاء أو الرقص، هذه المرأة هل هً ضحٌة أو شرٌرة 

، لو تؤملت، ضحٌة نظام اجتماعً دت فً الظاهر )منحرفة( لكنهاما بفاجرة؟ رب

فاشل، لم ٌوفر لها الحق فً فرص الحٌاة الشرٌفة فجعلها تسلك ـ مضطرة ـ هذ 

 المسلك فبل تلوموها ولوموا انفسكم.

منذ الجاهلٌة تتواجد الطبٌعة فً الشعر، وقد قؾ أمامها  ال بيعة: ــج 

ن ٌتحدث الشاعر القدٌم عن مظهر من مظاهر الشعراء كثٌرا، وٌحدث أحٌانا أ

الطبٌعة، وقد خلع علٌه من مشاعره كما فً وصؾ الجبل البن هانا األندلسً. 

أما فً شعر أبولو فإن الطبٌعة حاضرة بصدق وٌتحدث الشاعر عنها، ال نعلم هل 

ٌتحدث عن مشاعره هو أو عن مظهر من مظاهر الطبٌعة، كؤن ٌتحدث الشاعر 

رحلتها فً الحٌاة ودورها وفلسفتها وبإسها وشقابها وٌشعر السامع عن الفراشة و

أن المقصود لعله ٌكون الشاعر نفسه، وٌإكد ذلك ما ذهب إلٌه النقد الحدٌث من 

التؤكٌد على )المعادل الموضوعً( حٌث ٌتجنب الشاعر الحدٌث المباشر عن 

ٌه مشاعره، عواطفه ومشاعره الذاتٌة والفردٌة وٌتحدث عن شًء ما وٌفرغ عل

وبدل أن ٌقول أنا أشعر بكذا أنا أعانً من كذا إذا بنا نجد الشًء نفسه هو الذي 

ٌشعر وهو الذي ٌعانً، وقد برع شعراء أبولو جدا فً هذا اللون من الشعر، 

وقدموا عدة قصابد هً نماذج علٌا من اإلبداع الشعري فً أدب الطبٌعة، كما فً 

 د زكً أبو شادي فً وصؾ الشفق:هذه األبٌات الثبلثة من شعر أحم

 ك نمررررررا الشرررررر   البرررررراك  يمثلنرررررر 

 

 لكرررن ح نررر  أ رررعاف وألررروان 
 

 األرض تشرر   التياىررا لل رررا  ورن
 

  ا  الصباح بوصح من  تر دان 
 

 فكيررف برر  وأنررا المحرررو  فرر   منرر 

 

 كررررح ىمرررررظ تبرررراري  وحرررردثان 
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وهنا، عمن ٌتحدث الشاعر؟ هل ٌتحدث عن الشفق؟ عن األرض؟ عن 

؟ أم أن الثبلثة هً شًء واحد؟ فبل نستطٌع أن نضع فواصل بٌن هذه نفسه

الثبلثة فإن كان ظاهر الحدٌث عن مظهر من مظاهر الطبٌعة وهو الشفق )وهو 

الحمرة القانٌة التً تعم األفق لحظة ؼروب الشمس(، إال أن الحدٌث ال ٌنفك 

 ٌدور عن ذات الشاعر فً نفس اللحظة.

: هذه هً الفكرة التً ٌشترك لر وم رلى الما  الحنين والشكو  وا ــ هـ

فقد تؽلب موضوعات الطبٌعة على أحدهم، وٌتمٌز اآلخر  .فٌها كل شعراء أبولو

بالنزعة اإلنسانٌة، ولكن الجمٌع ستؽلب علٌهم أحاسٌس الكآبة والضجر والملل 

واالحساس بالوحدة والفزع من الحٌاة والحنٌن إلى عوالم مجهولة هربا من قسوة 

الواقع وقوة الحٌاة وبطشها على مشاعر الشاعر، وهم فً سبٌل ذلك ٌقومون 

 برحبلت إلى الماضً السعٌد حٌث مواطن الذكرٌات.

 وسنبلحظ ذلك فً هذا المقطع إلبراهٌم ناجً من قصٌدة بعنوان "بقاٌا حلم":

 أيررررن يررررا لرررري ظ ى ررررد ال ررررر 

 

 أيررررن يررررا لرررري ظ حلررررو الكلرررر  

 

 هامسرررراا بررررين أذنرررر  وفمرررر 

 

 رياا درررادراا فررر  فمررر سرررا 

 

 كلمررررررررراا ىذبرررررررررة معسرررررررررولة

 

  رررررريعا وا رحمتررررررا لل سرررررر  

 

 ذهبررررررا مثررررررح ذهرررررراب الحلرررررر 
 

 رننرررر  أىلرررر  مررررا لرررر  تعلمرررر  
 

فهنا الشاعر ٌحن إلى الماضً، حٌث ذكرٌات الماضً الجمٌلة ٌستعٌض 

بها عن كآبة الحاضر، الذي ٌكثر من الشكوى منه كما فً هذه األبٌات من 

 د":قصٌدة له بعنوان "الؽ

 هرراا  يثررارظ ودىنرر  للخيرراح

 

 واسررر ن  الررروه  وىلرررح بالمحررراح 

 

 ودم الصرررررد  لمرررررن ينشرررررده

 

 الح ررى خصررم  فررادمر بال رر ح 
 

 وخرررررذ األنررررروار ىنررررر  ربمرررررا

 

 أ ررد الرحمررة فرر   رروف الليررال  

 

 خلنرر  بالشررو  أسررتدن  درردا

 

 فغرررررررد ىنررررررردظ كابررررررراد  رررررررواح 
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إلى األلم  ؼمرت هذه األحاسٌس الكبٌبة والمشاعر المرهفة المتعطشة

، 9ٗ٘ٔوالمعاناة شعر الرومانسٌٌن العرب، واستمر ذلك إلى قرابة العام 

وكانت موجة التحرر قد اشتد عودها، ودخلت الببلد من بعد ذلك فً نكبة 

، وأصبح الجهاد والتحرر والدعوة إلى المعركة واالستعداد 9ٗ8ٔفلسطٌن عام 

بولو ـ والرومانسٌٌن عموما ـ لها ٌترد هنا وهناك، ونظر المثقفون إلى أشعار أ

فإذا بها ضعؾ وخور وبكاء وصراخ وعوٌل وإحساس بالوحدة ودعوة إلى 

 الٌؤس واإلحباط، فهل تبلبم هذه األفكار روح المرحلة؟

 وألن هذه األشعار تتعارض مع روح المرحلة فقد شعر الناس أن شٌبا ما 

 .9ٗ8ٔال بد أن ٌظهر وٌسد األفق، فكان الشعر الحر فً العام 

 :مختاراا من رواد مدرسة أبولو

 : صيدة ربراهي  نا  : العودة -1

 هرررررررذه الكعبرررررررة كنرررررررا  اش ي رررررررا

 

 والمصرررررررررلين صرررررررررباحا ومسرررررررررا  

 

 كرر  سرر دنا وىبرردنا الحسررن في ررا

 

 كيررررررررف برررررررررا  ر عنررررررررا دربرررررررررا  
 

 دار أح مرررررررر  وحبرررررررر  ل يتنررررررررا

 

 فررررر   مرررررود مثلمرررررا تل رررررى ال ديرررررد 
 

 أنكرتنررررا وهرررر  كانررررا رن ل تنررررا

 

 ور رلينرررررا مرررررن بعيررررردي رررررح  النررررر 
 

 ***  

 رفرررررف ال لررررب ب نبرررر  كالررررذبي 
 

 وأنرررررررا أهتررررررررف يررررررررا  لررررررررب اتشررررررررد 
 

 في يررب الرردم  والما رر  ال ديررد
 

 لرررررر  ىرررررردنا  ليررررررا أنررررررا لرررررر  نعررررررد 
 

 لرررر  ىرررردنا  أو لرررر  ن ررررو الغرررررا 
 

 وفردنرررررررررا مرررررررررن حنرررررررررين وألررررررررر  
 

 ور ررررررررينا بسرررررررركون وسررررررررر  
 

 وانت ينرررررررررررررا ل ررررررررررررررا  كالعرررررررررررررد  
 

 ***  

 ليرررررفأي رررررا الررررروكر رذا  رررررار األ
 

 ت يررررررر  ا خررررررر معنررررررى للسررررررما  
 

ررر را كرررالخريف  ويرررر  األيرررا  ص 
 

 ناشحرررررررررراا كريرررررررررراح الصرررررررررررحرا  
 

 آه  ممرررررررا صرررررررن  الررررررردهر بنرررررررا
 

 أو هرررررررذا ال لرررررررح العرررررررابس أنرررررررا  
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 والخيرررراح الم ررررر   الرررررأس  أنررررا 
 

 شررررد  مررررا بتنررررا ىلررررى ال ررررن  وبررررا   
 

 ***  

 أيررررررن ناديرررررر  وأيررررررن السررررررمر 
 

 أيررررررن أهلررررررو  ب سررررررا ا ونرررررردامى  
 

 ا أرسررررررلا ىينرررررر  تناررررررر  كلمرررررر
 

 وثررررب الرررردم  رلررررى ىينرررر  ودامررررا  
 

 مررو ن الحسررن ثررو  فيرر  السرر  
 

ه   وسرررررررررا أن اسرررررررر  فرررررررر   ررررررررو 
 

 وأنرررررررراف الليررررررررح فيرررررررر  و ررررررررث 
 

 و ررررررررا أشرررررررباح  فررررررر  ب ررررررروه  
 

 ***  

 والبلررررررى أبصرررررررت  رأظ العيرررررران
 

 ويرررررررررررداه تنسررررررررررر ان العنكبررررررررررروا 
 

 صررحا: ويحررر  تبررردو فررر  مكررران
 

 كرررررح شررررر   فيررررر  حررررر  ت يمررررروا  
 

    مرررن سررررور وحررر نكرررح شررر
 

 والليرررررررال  مرررررررن ب ررررررري  وشررررررر ى 
 

 وأنرررررررا أسرررررررم  أ ررررررردا  الررررررر من
 

 وخ ررررررى الوحرررررردة فررررررو  الرررررردرج  
 

 ***  

 ركنررر   الحررران  ومغنررراظ الشررر ي 
 

 وارررررر ح الخلررررررد للعرررررران  ال لرررررري  
 

 ىلرررررر  ى ل ررررررد  رررررراح ال ريرررررر 
 

 وأنررررررررا  شترررررررر  كيمررررررررا أسررررررررتري  
 

 وىلررررررى بابرررررر  أل رررررر   عبترررررر 
 

 كغريرررررررب آب مررررررررن وادظ المحررررررررن 
 

 كرررررف ى ىنررررر  دربتررررر  فيررررر 
 

 ورسررررا رحلرررر  ىلررررى أرض الررررو ن 
 

 و نرررررر  أنررررررا ولكنرررررر   ريررررررد
 

 ثررررر  أم ررررر  بعررررردما أفرررررر  ك سررررر  
 

 : صيدة ىلى محمود     أدنية ري ية  -2

 ورذا داىررررب المررررا  اررررح الشرررر ر
 

 ودا لررررررا السررررررحب  ررررررو  ال مررررررر 

 

 ورددا ال يررررررررررررررر أن اسرررررررررررررر ا

 

 خوافرررررررر  بررررررررين النررررررررد  وال هررررررررر 
 

 وباحرررررررررا م و رررررررررة برررررررررال و 

 

   ال رررررررديح وتشررررررركو ال ررررررردرتنرررررررا  
 

 ومرررر ىلرررى الن رررر ثغرررر النسررري 

 

ررررررررررررح كررررررررررررح شرررررررررررررام ىبررررررررررررر   ف ب 
 

 وأ ل رررررررا األرض مرررررررن ليل رررررررا

 

 م ررررررررررررراتن مختل ررررررررررررراا الصرررررررررررررور 
 

 هنالررررر  ص صرررررافة فررررر  الرررررد ى
 

 كرررررررر ن الارررررررر   ب ررررررررا مررررررررا شررررررررعر 
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 أخرررررررذا مكررررررران  فررررررر  ال رررررررا
 

 شرررررررررريد ال رررررررررؤاد كشيرررررررررب النارررررررررر 
 

 أمررررررر  بعينرررررر  خرررررر ح السررررررما 
 

 ررررررررر   مسررررررررتغر ا فرررررررر  ال 
ررررررررروأ     ك 

 

 أ  رررررال  و  ررررر  تحرررررا النخيرررررح
 

 وأسررررررررم  صرررررررروت  ىبررررررررر الن ررررررررر 
 

 رلرررررى أن يمرررررح  الرررررد ى وحررررردت 
 

 وتشرررررررركو الكابررررررررة منرررررررر  ال رررررررر ر 
 

 وتع ررررب مررررن حيرترررر  الكاشنرررراا
 

 وتشرررررررر   منرررررررر  ن ررررررررو  السررررررررحر 
 

 ف م ررررررر  ألر ررررررر  مستشرررررررر ا
 

 ل ررررررررا   فرررررررر  الموىررررررررد المنتاررررررررر 
 

 : صيدة محمود حسن رسماىيح  تاها ف  العبير  -3

 د طٌر فً خمٌلةكلما ؼر

 وهفت للحب دنٌانا الجمٌلة

 وتهادى العطر فً الربوة من درب لدرب

 عاشقا، ٌبحث فً البستان عن قلب وحب

 نسً العطُر خطاه، وسرى نحو شفاهً

 وجرى منها دعاء، وصبلة .. ٌا إلهً!

 كلما قّبل ضوُء الشمس زهره

 وانحنى العطر لها ٌنقل سره

 الح لً وجهك فً كل شعاع ٌتجلى

ًَ اإلٌمان، من نورك طْؾ بالكاس، وامؤل  ساق

 واسقنً واشرب، وال تحرم على البعد شفاهً

 فؤؼّنً .. رب سبحانك دوما، ٌا إلهً!

* * * 

 إن ٌكن ذنبً توارى فً ضمٌري
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 وُخطا نفسً تاهت فً العبٌر

 فؤنا كل خطوي لك .. حمد، ومتاب

 وحنٌن رددته حول أٌامً الشعاب

 بالحب شفاهً فاسكب النور لقلبً، وارو

 فؤؼّنً .. رب سبحانك دوما ٌا إلهً

 كلما رفرؾ باإلٌمان صدري

 وسرت اشواقه الكبرى بثؽري

 ثملت روحً من الحب، والذت عند بابك

 ورنا قلبً، فشاهدُت السنا خلؾ حجابك

 قّوتً منك، ومنها تنهل الحمد شفاهً

 وتؽّنً .. رب سبحانك! دوما، ٌا إلهً

  19الشعر الحر 

( مع قدوم الحملة الفرنسٌة. وسرعان ما 798ٔعصر الحدٌث عام )ٌبتدئ ال

(، ومن بٌن بدء 9ٓٗٔـ 8ٖ9ٔبدأ األدب العربً الحدٌث مع ظهور البارودي )

تؤلٌؾ البارودي شعره إلى اكتشافه لٌصبح تٌارا مإثرا فً الوسط الثقافً العربً 

ر العربً الحدٌث فترة ال تقل عن خمسٌن سنة. وهذا معناه أن البداٌة الحقة للشع

تبدأ مع النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر، لتصبح محسوسة فً الربع 

 األخٌر من ذات القرن مع ظهور أحمد شوقً ورٌث البارودي.

لكن متى ٌبتدئ النقد الحدٌث؟. تشٌر الدراسات المنجزة إلى أن مناهج 

ألدبً فٌهما، األزهر ودار العلوم كانت تقوم بتدرٌس األدب ولم ٌتوقؾ الدرس ا

لكن بقاٌا الكتب التً وصلتنا وعلى رأسها "الوسٌلة األدبٌة" للمرصفً تإكد أن 

منهج الدراسات األدبٌة فٌها كان امتدادا ـ وإن بصور متعددة ـ لمنهج "المجالس" 
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و "األمالً"، حٌث ٌتم التعامل مع "نص"،  وهذا النص ٌمكن الولوج إلٌه من 

ل األدبً، ومفهوم "األدبٌة" هنا ٌتسع لما نسمٌه مداخل متعددة، إحداها المدخ

نحن الٌوم "ثقافة"، حٌث ٌتمدد لٌشمل كل فروع المعرفة، ولعل هذا ٌظهر جلٌا 

من التؤرٌخ األدبً فً هذه الحقبة الذي ٌتحدث عن "تارٌخ آداب اللؽة العربٌة"، 

 "آداب" بالجمع، وإذا أمعنا النظر فً المحتوى سنجده ٌضم فروع الثقافة

 اإلسبلمٌة بما فٌها الشعر والببلؼة والنقد، و ... ، إلخ.

ٌبتدئ  النقد الحدٌث مع قرب انتهاء القرن التاسع عشر، فتظهر الكتب التً 

تجعل عٌنها على اآلداب األوربٌة  نتٌجة التؤثر بالنقد األوربً، وٌتم تقدٌم 

منة الدرس دراسات واعدة ـ وقتها ـ وطموحة جدا لتحرٌر الفكر األدبً من هٌ

النقدي التراثً ورٌث المجالس واألمالً، وتشٌر هذه الدراسات صراحة إلى 

مؤزق التطوٌر بالتخلص من هٌمنة الفكر السابد، كما فً مقدمة قسطاكً 

الحمصً، لكتابه )منهل الوراد( والذي ٌصؾ االختبلؾ التام بٌن ما ٌؤمله وما 

فقد ظهرت المشكلة، ٌقول:  هو قابم، ولما كان المؤمول وفق التراث األوربً

"كل ما كنت اطلعت علٌه من كتب هذا الفن فً اللؽة الفرنسوٌة، ال ٌنطبق على 

ما عقدت على تؤلٌفه النٌة، إال من وجه خفً إجمالً، وطرؾ ذهنً خٌالً، فإن 

جمٌع ما قرأته لجهابذة هذا الفن المشهورٌن مثل سنت بوؾ ورٌنان تٌن 

ٌه وجول لومٌتر وأدولؾ برٌسون وؼٌرهم من وفردٌنان برونتٌر وإمٌل فاج

المعاصرٌن ال ٌتعدى نقد مإلفات ومصنوعات ومإلفٌن ومتفننٌن". وٌمكن 

استكشاؾ تباعد الواقع والطموح من خبلل مراجعة األسماء التً اعتمدها منطلقا 

 لدراسته عن تارٌخ )علم االنتقاد( كما ٌسمٌه.

ارا ثقافٌا ٌمكن القول إن نهاٌات ومع الوقت تهٌمن هذه الدراسات وتكّون تٌ

القرن التاسع عشر تشهد البداٌات الحقة لنشوء نقد أدبً عربً حدٌث، بسبب 

 التؤثر بالنقد الفرنسً، وإن لم ٌختؾ النقد القابم على أصول تراثٌة.

وبظهور العقاد وجٌله ٌتؤكد وجود هذا التٌار، بعد أن اعتمد على المنجز 
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ا تإكده الدراسات الجادة التً تذهب بعد استقراء النقدي اإلنجلٌزي، وهذا م

التارٌخ إلى "أن النقد المصري تؤثر بالنقد الفرنسً أوال،  ثم اتصل بالنقد 

اإلنجلٌزي، وتؤثر به مع ظهور الرومانسٌٌن،.. ، ]فإذا أضفنا إلى ذلك ما[ صرح 

روسً به النقاد المصرٌون أنفسهم أنهم عرفوا شٌبا ما من النقد األلمانً وال

وؼٌرهما، ؼٌر أنهم لم ٌعرفوه مباشرة، وإنما بواسطة اللؽتٌن التٌن عرفوهما، 

واإلنجلٌزٌة خاصة، وبسبب من االعتماد على التراث النقدي األوربً حاول 

أصحاب هذا االتجاه أن تكون لهم الهٌمنة من خبلل معارك نقدٌة تعٌد إلى الذاكرة 

تطوٌر داللً فً اللفظٌن، فٌصبح القدٌم معارك "القدٌم والمحدث" فً التراث، مع 

متعلقا بالتراث العربً فً كل عصوره من الجاهلٌة إلى القرن العشرٌن، وٌشٌر 

الحدٌث إلى التراث األوربً فً كل عصوره بدءا بالتراث الٌونانً وحتى القرن 

العشرٌن. وعلى سبٌل المثال نشٌر إلى "المعركة التً كانت بٌن الرافعً 

كانت معركة شرسة وحامٌة. وقد كان الرافعً ٌمثل بؤشعاره ونقوده والعقاد،.. 

المدرسة المحافظة البٌانٌة وكان العقاد ٌمثل بؤشعاره ونقوده أٌضا مذهب 

المجددٌن أو االبتداعٌٌن الذهنٌٌن من الشعراء والنقاد". وبمرور الوقت تتؤكد 

عقاد واعتداده بموهبته هٌمنة "النقد الحدٌث" وٌتراجع "النقد القدٌم" بسبب صلؾ ال

وسطوة تٌاره النقدي "الدٌوان" وإشارته الملحة إلى أساتذته األجانب، والتً ال 

ٌمل من ذكرها كما فً قوله، عن نفسه هو وجٌله: "الجٌل الناشا بعد شوقً كان 

ولٌد مدرسة ال شبه بٌنها وبٌن من سبقها من تارٌخ األدب العربً الحدٌث؟ فهً 

قراءة اإلنجلٌزٌة، ولم تقصر قراءتها على أطراؾ من األدب مدرسة أوؼلت فً ال

الفرنسً، كما كان ٌؽلب على أدباء الشرق الناشبٌن فً أواخر القرن الؽابر، وهً 

على إٌؽالها فً قراءة األدباء والشعراء اإلنجلٌز، لم تنس األلمان والطلٌان 

دت من النقد والروس واإلسبان والٌونان والبلتٌن األقدمٌن، ولعلها استفا

اإلنجلٌزي فوق فابدتها من الشعر وفنون الكتابة األخرى"، ولعل هذه المرجعٌة 

الثقافٌة التً ٌعلنها هً التً تقؾ وراء اعتماده على نقاد إنجلٌز فً ترسٌخ فكرته 

 النقدٌة المستمدة من النقد الرومانسً أساسا.
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إلى أفكار نقدٌة  خبلل تؤكٌد هذه األفكار النقدٌة استطرد العقاد، وجٌله،

أحدثت جلبة نقدٌة وقتها، ساهمت فً إثراء الموقؾ النقدي. أشار العقاد إشارات 

طلٌعٌة إلى عدم جدوى تكرار قافٌة واحدة، بل أحٌانا ٌصرح بعدم جدوى الوزن 

الموحد، كما نجد ذلك واضحا فً تقدٌمه لدٌوان المازنً وفٌه ٌشٌر باستحسان 

ن عبد الرحمن شكري من القوافً المرسلة إلى ما وجده القراء فً دٌوا

والمزدوجة والمتقابلة، واعتبر ذلك لٌس "ؼاٌة المنظور من وراء تعدٌل 

األوزان والقوافً وتنقٌحها. ولكنا نعده بمثابة تهٌا المكان الستقبال المذهب 

الجدٌد؛ إذ لٌس  بٌن الشعر العربً وبٌن التفرع والنماء إال هذا الحابل"، وكان 

ي شكري والمازنً والذي ذهب فً ذلك مذهبا حٌن اعتبر الشعرٌة هً هذا رأ

األساس، فإذا تحققت الشعرٌة فبل حاجة للشكل الذي تخرج فٌه، وقال "ٌوجد 

الشعر فً المنثور كما ٌوجد فً المنظوم، إذا أحدث تؤثٌرا فً النفس"، صحٌح 

أن نجد إشارات  أن العقاد وزمبلءه لم ٌتوقفوا عند هذه النقطة طوٌبل، بل ٌمكن

صرٌحة متناثرة هنا وهناك تدعو الطراح التزام البحر الواحد والتزام تواتر 

القافٌة، بل تدعو الطراح القافٌة ذاتها، ولكن اإلشارات الكثٌرة لٌس فٌها وقوؾ 

توضٌحً، والذي ٌعنٌنا أنها اعتراؾ موثق وأكٌد باستعداد العقاد، ورفاقه، ألن 

 ث" عن الصورة  التراثٌة الموروثة.تتؽٌر صورة الشعر "الحدٌ

وجدت إشارات العقاد استثمارا لدى شعراء مدرسة أبولو، وتطورت إلى 

تؤكٌدات على إمكانٌة أن ٌتواجد الشعر بدون قافٌة أو وزن، كما قال أحمد زكً 

أبو شادي فً دٌوان "أطٌاؾ الربٌع" صراحة: :لٌس حتما أن ٌكون الشعر نظما 

هذا انسبلخ كامل عن الصورة الذهنٌة الموروثة عن وال أن ٌكون مقفى"، و

الشعر التراثً: "الشعر كبلم موزون مقفى"، وألبً شادي تؤكٌدات دالة فً هذا 

، ٌقول: "ال فابدة من ٕٕ٘ٔالصد، مثل قوله فً مقال نشره فً مجلة أبولو ص

التشبث بتعرٌؾ محلً أو قومً للشعر بل ٌجب أن ٌكون التعرٌؾ الصحٌح 

ن أسمى ما بلػ إلٌه الفن من تحلٌل لروح الشعر ومعناه ومبناه، ومتى مستمدا م

آمنا بذلك أصبحت مسؤلة القافٌة وتنوٌع البحور ومزجها أمرا ثانوٌا؛ ألن 
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الشاعر الناضج الشاعرٌة المتمكن من اللؽة الصافً الطبع، ال ٌجوز أن نلقً 

عه الشعري خٌر علٌه دروسا فً كٌفٌة استعمال القوافً والبحور، فله من طب

ملهم ودلٌل، وأن المعانً الشعرٌة هً التً تبحث عن ثوبها اللفظً، ولٌس 

الثوب هو الذي ٌنبؽً أن ٌسٌطر علٌها، إن الحرٌة جزء أصٌل من  الفن بل 

أساس عظٌم له، والتطور الفنً للشعر فً أمم شتى أظهر لنا أن هذه الحرٌة 

ا ال تظهر به فً الشعر المقفى، المهذبة تعطٌنا من روابع التعبٌر الشعري م

 والمقٌد ببحر معٌن" أ . هـ .

كانت هذه إشارات التقطها األدباء وبدأ االنسبلخ من الموروث النقدي 

ٌترسخ، متمثبل فً تجرٌد الشعر من الوزن، و "لقٌت القوافً الهجوم األعظم 

د من النقاد الرومانسٌٌن، بدءا بشكري وانتهاء بؤبً شادي مع دخول العقا

ورمزي مفتاح وطه حسٌن معهما، ولم ٌكتفوا بذلك الهجوم، بل نظم منهم الشعر 

 الذي استؽنى عنها وسموه الشعر المرسل.

وكما كان لهذه األفكار التقدمٌة أنصارها، فقد وجدت من ٌعتبرها إهدارا 

للثقافة، وٌكفً الرجوع إلى كتابً الرافعً الشهٌرٌن: "على السفود" و"تحت راٌة 

"، ففً رده على تجدٌد العقاد وطه حسٌن متسع الستكشاؾ ذلك، كما القرآن

نشرت مجلة أبولو تحذٌرات عنٌفة لمن ٌتبنى هذا المسلك كما فً هذه الصرخة 

ٌجًء الٌوم الذي ال ٌتمسكون ء الذٌن "ال ٌتمسكون بالقوافً، وأخشى أن من هإال

ددة، بل إنهم لٌكتبون باألوزان، بل إنهم لٌرسلون القصٌدة الواحدة من أوزان متع

 القصابد الطوال فً أٌة ناحٌة من نواحً الشعر بالقوافً المزدوجة" .

ولسبب مبهم، ٌمكن الزعم إنه جاء نكاٌة فً سرعة استجابة مدرسة أبولو 

لهذه األفكار، تراجع العقاد شخصٌا عن دعوته لتطوٌر الشعر العربً بالخروج 

ن عدل عن هذا الموقؾ، متعلبل بؤن األذن على قافٌته وأوزانه،  "ولكنه ما لبث أ

العربٌة لم تستطع أن تستسٌػ هذا النوع من الشعر ولن تستسٌؽه"، ولقً تراجع 

العقاد استحسان فبة من األدباء والنقاد، فزاد من التصدي لهذا االنطبلق نحو 
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 شعر ٌكسر تقالٌد الوزن والقافٌة الموروثة.

الربٌسً فً تقلٌم أظافر مدرسة ( الدور 9ٖٕٔكان لظهور مجلة أبولو )

الدٌوان الشعرٌة، وسحب الدور الرٌادي منهم، وَشَعَر العقاُد وأنصاُره أن الزمن 

لم ٌعد لهم، فتراجعوا إلى خندق "التراث" ٌحتمون به، وانضووا ضمن 

المدافعٌن عن "القدٌم". "صدر من مجلة أبولو أربعة وعشرون عددا على مدى 

[ ضمت ثبلثة آالؾ صفحة، احتوت على 9ٖٗٔسمبر دٌ -9ٖٕٔعامٌن]سبتمبر 

أكثر من سبعمابة قصٌدة وقطعة ومنظومة، إلى جانب أربعمابة وخمسٌن دراسة 

تحلل وتنقد، شارك فً المجلة أكثر من ثبلثمابة قلم ألدباء وشعراء بعضهم كان 

معروفا والبعض اآلخر كان مؽمورا" ، لكن أثرها لم ٌتوقؾ مع توقؾ المجلة، 

تد إلى نهاٌة النصؾ األول من القرن العشرٌن تقرٌبا، فتشهد الفترة من بل ام

( نشر أكثر الدواوٌن الشعرٌة التً استلهمت أفكار العقاد وأنصاره، 9ٗ٘ٔ-ٕٖ)

والتً ذابت وتبناها أنصار مدرسة أبولو، فتجد من األسماء: أبو شادي وجمٌلة 

ودت وعلً محمود العبلٌلً والسحرتً والشابً والصٌرفً وناجً وصالح ج

 طه وؼٌرهم.

لقد كانت ؼزارة األفكار النقدٌة التً ؼرسها العقاد وزمبلإه فً البٌبة 

الشعرٌة الحدٌثة أقوى من أن ٌوقفها تراجع العقاد، أو انسحاب مجلة أبولو، 

فاستمرت المحاوالت فً اتجاه أكثر طموحا وحداثة، فكان "الشعر الحر"، والذي 

(، لتعود معركة جدٌدة ٌجد العقاد فٌها متسعا لشن ؼارة 9ٗ8ٌٔإرخ له من العام )

شعواء على فبة جدٌدة، وتشٌع له عبارات هً بنصها موجودة فً رد أتباعه على 

أنصار مجلة أبولو، كما فً قول حسن الحطٌم من مقال بعنوان )أبولو فً 

إنكم تحت المٌزان(: "... ثم ما الشعر المنثور ولماذا ال ٌكون النثر المشعور؟ ... 

، هل من كل قاعدة، وتهتكوا كل تقلٌد، ...شعار التجدٌد ترٌدون أن تمزقوا 

ضرورات الثقافة األوربٌة أن نحٌد عن كل ما هو شرقً أو عربً أو مصري؟ 

 وهل من الذوق أن نعبث بالذوق العربً كل عبث؟" .
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لعب العنؾ الثقافً الذي أفرؼه كبار األدباء ـ مثل العقاد ـ على شباب 

الشعراء مثل صبلح عبد الصبور، دوره فً إحداث قطٌعة معرفٌة وثقافٌة بٌن 

الجٌلٌن، فترك شعراء الشباب كل هذا الموروث واتجهوا بؤنظارهم صوب 

الشعر األوربً المعاصر ـ لهم ـ ، واصبح هو النموذج والقدوة. وقد ترك لنا 

، فكتب صبلح شعراء الشباب ـ بعد أن نضجوا ـ كتابات عن تجاربهم الشعرٌة

عبد الصبور والبٌاتً وأدونٌس ونازك وؼٌرهم، إما كتابا كامبل ٌشرح هذه 

التجربة كما فً )حٌاتً فً الشعر لصبلح عبد الصبور( و)تجربتً الشعرٌة 

للبٌاتً(، أو إشارات تصلح ألن ترسم صورة حٌاتهم الشعرٌة كما عاشوها، وما 

ذ وفً للشعراء األجانب، مع التنبٌه ٌعنٌنا هو أن كل واحد منهم ٌعترؾ بؤنه تلمٌ

 على إقرارهم بؤبوة إلٌوت الشعرٌة لهم جمٌعا.

وإذا أخذنا كبلمهم عن انتمابهم الثقافً مؤخذ الجد تبدو القطٌعة مع التراث 

حاضرة، إما بصورة مراوؼة، وإما بصورة فجة. ومن الصور المراوؼة 

صبلح عبد الصبور لحضور التراث الؽربً فً تجربة الشعر الحر مبلحظات 

حول تحدٌد "الموقؾ" من التراث. وفً )حٌاتً فً الشعر( عرض ناضج 

لعبلقة الشاعر بالتراث، وتحدٌد مفهوم التراث. ال ٌنطلق هذا العرض من النقطة 

القدٌمة القابمة على وضع الشعر العربً فً موقؾ تضاد مع الشعر األوربً، 

من االثنٌن، فهذا وضع مؽلوط  ومن ثم المحاكمة، والدفع إلى اختٌار واحد

للقضٌة، بتصوٌر األمر كما لو كنا مجبرٌن على أن نختار بٌن الشعرٌن، ومن 

ثم ٌنسحب اختٌارنا إلى التراث الذي ٌدعمه: عربً أو أجنبً؟. إن صبلح عبد 

الصبور ٌتحدث عن "التجربة اإلنسانٌة" فً عمومها. وهذه التجربة ٌساهم فٌها 

ما كانت لؽته، أو زمنه. ومن ثم فإن تجربته الشعرٌة نتاج "اإلنسان" عموما، مه

 تبلقح أفكار عدٌدة: من الشرق والؽرب.

تنبع تؤمبلت صبلح عبد الصبور من النظر "اإلنسان" باعتباره هو "الموجود 

الوحٌد الذي ٌستطٌع أن ٌعً ذاته ... ولٌس تارٌخ المعرفة اإلنسانٌة، بؤوجهها 
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ٌة إال تارٌخ هذا التؤمل اإلنسانً فً ذاته .. والذات هنا العقلٌة والحدسٌة والتجرٌب

ر تصبح محورا أو بإرة تصور الكون وأشٌابه، وٌمتحن اإلنسان من خبلل النظ

ومن ثم تؤتً آراء صبلح عبد الصبور مدعومة فً ذاته عبلقته بهذه األشٌاء. 

سراج وأفبلطون، وٌتجاور إلٌوت مع الفروٌد بكبلم أرسطو والمتصوفة العرب و

 الطوسً والقشٌري جنبا إلى جنب فً وعً صبلح عبد الصبور.

وٌمكن تلمس "رحلة" البحث عن "المصادر" لدى البٌاتً ضمن ما كتبه فً 

تجربته فً الشعر، الذي ٌقرر أن جوهر مشكلة التجدٌد الشعري لٌست كامنة فً 

كنها "الثورة على العروض والقوافً واألوزان" كما ٌظهر للوهلة األولى، ول

"قابمة فً وجود الشاعر أو عدمه. وإن وجود الشكل الشعري لم ٌمنح مدعً 

الموهبة قبسا واحدا من نار برومٌثٌوس"، ولتحقٌق "وجود" الشاعر ـ بالمعنى 

 الوجودي ـ فبل بد له من انتماء. فؤٌن ٌضع قدمٌه؟.

حاول البٌاتً ـ كما ٌقول ـ أن ٌإسس "وجوده" على ماض فانتقى ما رآه 

ا من التراث العربً، واّطرح معظمه؛ ألنه عقٌم. وكانت رحلة بحثه فً حسن

التراث "مإلمة معذبة ألنها كانت قراءة البحث عن شًء مفقود ال أحسه وال أعٌه 

)والكبلم له(، فكان أن نجوت من الوقوع فرٌسة فً شراك تؤثٌرها الكلً". ومن 

م، مع بعد الشقة بٌنهم فً المكان ثم أقام عبلقة وبام مع أخبلط الشعراء الذٌن انتقاه

والزمان والتوجه، ٌقول: "ومن الشعراء الذٌن قرأتهم باهتمام بالػ: الجامً وجبلل 

الدٌن الرومً وفرٌد الدٌن العطار والخٌام وطاؼور. لقد عانى هإالء محنة 

استبطان العالم ومحاولة الكشؾ عن حقابقه الكلٌة من خبلل تجربة المتصوفة 

لرإٌا الشعرٌة النافذة. ثم كان هناك شعراء معاصرون ومحدثون: الممتزجة با

أودن ونٌرودا وإٌلوار وناظم حكمت ولوركا وإسكندر بلوك وماٌكوفسكً. لقد 

استوقفتنً أشعار هإالء ألن أشعارهم، ... ، تحمل قدرة النفاذ من خبلل الموسٌقى 

 عه".والصورة والرإٌا من تصور نفس اإلنسان المعاصر لذاته ولواق

إن المحصلة النهابٌة التً قادت إلٌها استبصارات هذا الفرٌق الثانً تمثلت 
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فً ضرورة ربط الشاعر بتراثه اإلنسانً والعالمً، منذ خلق هللا الخلق إلى 

الٌوم، وإزاء هذا التراث "الشمولً" ٌمارس كل شاعر حقه فً انتقاء ما ٌحب 

قدم المساواة مع أي تراث  وترك ما ٌكره. ٌدخل فً ذلك التراث العربً على

 أجنبً آخر.

وخبلل هذه الموجة مثلت نازك المبلبكة الصورة الموروثة عن )الناقد ـ 

الرجعً(، بارتدادها التام عن كل ما بشرت به، وهً التً ٌنسب إلٌها بعضهم 

، وحاولت أن 9ٗ8ٔفضل رٌادة تؤسٌس هذا التٌار بقصٌدتها "الكولٌرا" عام 

إسس عروض الشعر الحر فً كتابها الذابع "قضاٌا تتقمص دور الخلٌل لت

: "إنً لعلى ٌقٌن من أن تٌار 9ٙ7ٔ، لتقول فً عام 9ٕٙٔالشعر المعاصر"

الشعر الحر سوؾ ٌتوقؾ فً ٌوم ؼٌر بعٌد وسٌرجع الشعراء إلى األوزان 

 الشطرٌة"، فً مقدمة دٌوانها "شجرة القمر".

القرن العشرٌن، وبدا كما   هنا حدثت القطٌعة المعرفٌة بٌن جٌلٌن ٌمثبلن

لو كان وجه جدٌد للجدل الثقافً القدٌم المتجدد فً النقد العربً "الصراع بٌن 

القدامى والمحدثٌن"، وٌمكن بكثٌر من التجوز أن نقول إن القدامى مثلوا كل 

( أو من عاش مإمنا بنفس الفكر النقدي 9٘ٓٔالمثقفٌن الذٌن ظهروا قبل )

، ومثل المحدثون أجٌال المثقفٌن من 9٘ٓٔصر حتى واألدبً الذي ظهر فً م

، أو من تبنى فكرهم. وكانت األحداث تتسارع بخطى ؼٌر محسوبة، 9٘ٓٔبعد 

 فشهد "تٌار المحدثٌن" الجدد انقسامات متوالٌة، وزعتهم على عقود، فظهر جٌل

ثة، أو إلى مدارس فنٌة، مثل الحداثة وما بعد الحداالسبعٌنات والثمانٌنات، ..إلخ، 

أو بحسب نوع الكتابة مثل الشعر الحر وقصٌدة النثر، وؼٌر ذلك من تقسٌمات 

 لم تقدر على استٌعاب األدباء.
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 :مختاراا من رواد الشعر الحر

 : صيدة  الس    لص ح ىبد الصبور  -1

 .. وٌظل ٌسعل، والحٌاة تموت فً عٌنٌه، إنسان ٌموتْ 

 وعلى محٌاه القسٌم سماحة الحزن الصموت

 سمة البٌضاء تهمر فوق خدٌه محبهوالب

 ألقى السبلم

 وصفا محٌاه، وأؼفت بٌن جفنٌه ؼمامه

 بٌضاء شاحبة ٌطل بعمقها نجما سواد

 وتمطت الربتان فً صدر زجاجً َخِربْ 

 وامتدت األنفاس مجهدة تراوغ أن تبوح باالنكسار

 "إنً انهزمت، ولم أصب من وسعها إال الجدار

 قافلة البٌوت"والنور والسعداء من حولً، و

 لكنه ألقى السبلم

 ومضى، وال حس، وال ظل، كما ٌمضً مبلك

 وتكورت أضبلعه، ساقاه، فً ركن هناك

 حتى ٌنام

 من بعد أن ألقى السبلم

 كنا على ظهر الطرٌق عصابة من أشقٌاء

 متعذبٌن كآلهة

 بالكْتِب واألفكار والدخان والزمن المقٌت

 الكبلمطال الكبلم، مضى المساء لجاجًة، طال 

 وابتل وجه اللٌل باألنداء

 ومشت إلى النفس المبللة، والنعاس إلى العٌون
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 وامتدت األقدام تلتمس الطرٌق إلى البٌوت

 وهناك فً ظل الجدار ٌظل إنسان ٌموت

 وٌظل ٌسعل، والحٌاة تجؾ فً عٌنٌه، إنسان ٌموت

 والكْتب واألفكار ما زالت تسد جبالها وجه الطرٌق

 سبلموجه الطرٌق إلى ال

 : صيدة نا   الم شكة  ال اشر الذظ ت ي     -2

 ومر المساء...وكاد ٌؽٌب جبٌن القمر

 وكدنا نشٌع أمسٌة ثانٌة

 ونشهد كٌؾ تسٌر السعادة للهاوٌة

 ولم تؤت أنت ... وضعت مع األمنٌات األخر

 وأبقٌت كرسٌك الخالٌا

 ٌشاؼل مجلسنا الذاوٌا

 وٌبقى ٌضج وٌسؤل عن زابر لم ٌجًء

 أعلم أنك إن ؼبت خلؾ السنٌنوماكنت 

 تخلؾ ظلك فً كل لفظ وفً كل معنى

 وفً كل زاوٌة من رإاي وفً كل منحى

 وما كنت أعلم انك أقوى من الحاضرٌن

 وأن مبات من الزابرٌن

 ٌضٌعون فً لحظة من حنٌن

 ٌمد وٌجزر شوقا إلى زابر لم ٌجًء

*** 
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 ولو كنت جبت .. وكنا جلسنا مع اآلخرٌن

 ابر وانشعب األصدقاءودار الحدٌث دو

 أما كنت تصبح كالحاضرٌن وكان المساء

 ٌمر ونحن نقلب أعٌننا حابرٌن

 ونسؤل حتى فراغ الكراسً

 عن الؽاببٌن وراء األماسً

 ونصرخ أن لنا بٌنهم زابرا لم ٌجًء ؟

*** 

 -وما زلت أوثر أال تجًء –ولو جبت ٌوما 

 لجؾ عبٌر الفراغ الملون فً ذكرٌاتً

 ل واكتؤبت أؼنٌاتًوقص جناح التخٌ

 وأمسكت فً راحتً حطام رجابً البريء

 وأدركت أنً أحبك حلما

 وما دمت قد جبت لحما وعظما

 سؤحلم بالزابر المستحٌل الذي لم ٌجًء

 : صيدة ىبد الوهاب البيات    مر شيرا   -3

 أجرح قلبً، أسقً من دمه شعري، تتؤلَّق جوهرة فً قاع النهر  (ٔ)

 حمر، تولد من شعري، امرأة حاملة قمًرا  اإلِنسانً، تطٌر فراشات

ٌّا فً سنبلٍة من ذهب مضفوًرا، ٌتوهج فً عٌنٌها عسل الؽابات   شٌراز

 وحزن النار األبدٌة، تنبت أجنحة فً اللٌل لها، فتطٌر، لتوقظ شمًسا 
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 نابمة فً حبات العرق المتؤللا فوق جبٌن العاشق، فً حزن األلوان 

ا، فً اللٌل تطٌر  المخبوءة فً اللوحات: امرأة ًٌّ  حاملة قمًرا شٌراز

 تحاصر نومً، تجرح قلبً، تسقً من دمه شعري، أتعبد فٌها: فؤرى 

ًٌّ ٌقتل   مدًنا ؼارقة فً قاع النهر النابع من عٌنٌها، ٌتوهج سحر عسل

 َمْن ٌدنو أو ٌرنو أو ٌسبح ضد التٌار. أرى كل نساء العالم فً واحدة 

 سكن فٌها، أعبدها؛ أصرخ فً وجه اللٌل تولد من شعري. أتملَّكها، أ

 ولكن جناحً ٌتكسر فوق األلوان المخبوءة فً اللوحاْت 

 ( مجنوًنا بالنهر النابع من عٌنٌها ٕ)

 بالعسل الناريِّ المتوهج فً نهر النار 

 أسبح ضد التٌار. 

 ( أكتب تارٌخ األنهار ٖ)

ًِّ األشجار.   أبدإه بطٌور الحبِّ وبالنهر الذهب

 مً ٌؽتسل العشاق ( بدٗ)

 وبشعري ٌبنً الؽرباء 

 فً المنفى )شٌراز(. 

 ( أتملكها، أسكن فٌها ٘)

 أعبدها 

 أرسم فً رٌشتها مدًنا فاضلة ٌتعبد فٌها الشعراء. 

 ( مجنوًنا بالنهر النابع من عٌنٌها ٙ)

 بالسٌل الجامح والفٌضان 

 باللهب المفترس الجوعان 
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 اْن. أسبح من ؼٌر وصول للشاطا، أؼرق سكر

( أفرد أجنحتً وأطٌر إلٌها فً منتصؾ اللٌل، أراها نابمة تحلم بالقمر 7)

ابات الحجرٌة ٌبكً، ٌتدلَّى من أؼصان   الشٌرازيِّ األخضر فوق البوَّ

 حدٌقتها وٌظلُّ وحًٌدا ٌتعبد فٌها ما كان ٌكون حٌاتً كانت فً 

 كونً  األرض ؼٌاًبا وحضوًرا تملإه الوحشة والترحال وأشباح الموتى.

 أٌتها المشربة الوجنة بالتوت األحمر والورد الجبلً األبٌض. زادي فً 

 هذي الرحلة كونً آخر منفى وطن، أعبده، أسكن فٌه وأموْت 

 ( قولً للحب )نعم( أو قولً )ال(. 8)

 ( قولً )ارحل!( فسؤرحل فً الحال 9)

 قولً )أهواك( 

 أو قولً )ال أهواك( 

 ( قندٌبل ذهٍب عٌناك ٓٔ)

 داك شراعان. وٌ

 ( أُخفً فاجعة تحت قناع الكلمات، أقول لجرحً ٔٔ)

 )ال تبرأ( ولحزنً )ال تبرد( وأقول )اؼتسلوا بدمً( للعشاق. 

ل فً صحراء الحب وتبقً ٕٔ)  (  تلتهم الناُر الناَر وتخبو أحزان العشاق الرحَّ

ٌَّة، ت  نبت )شٌراز( ونبقً نرحل فً اللٌل إلٌها محترقٌن بنار الحزن األبد

 أجنحة فً الفجر لنا، فنطٌر، ولكنا قبل وصول الركب الٌها، نتملَّكها 

 نسكن فٌها، ونعوْد. 

 ( وجدونً عند ٌنابٌع النور قتٌبلً، وفمً بالتوت األحمر والورد الجبلً ٖٔ)

 األبٌض مصبوًؼا وجناحً مؽروًسا فً النورْ 
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 : صيدة أمح دن ح  ص ة  -4

 اك.أبانا الذي فً المباحث. نحن رعاٌ

 باٍق لك الجبروتُ 

 وباٍق لنا السكوُت.

 وباٍق لمن تحرُس الرهبوُت.

ٌَمٌَن لفً الُخسِر. ٌُسِر. إنَّ ال دَت وحَدَك بال  تَفرَّ

ٌُماشون  أما الٌساُر ففً الُعسِر.. إال الذٌن 

ٌَحُشوَن بالصحِؾ المشتراةِ   إال الذٌن ٌعٌشوَن 

ٌَشوَن. وإال. ٌَعُشون. إال الذٌن   العٌوَن َف

كوت!الذٌ ٌَُوشُّوَن ٌاقاِت قُمصانِهم ِبِرَباِط السُّ  ن 

َك؟ الٌوُم ٌوُمكَ  ُذمُّ ٌَ ْن  َك ِممَّ ُهمُّ ٌَ َت. ماذا  ٌْ  َتَعالَ

ِة العرِش..  ٌرَقى السجٌُن إلى ُسدَّ

ٌُصبُح ِسْجًنا جدًٌدا وأنَت مكاُنَك. قد  والعرُش 

 ٌتبدُل رسُمَك واسُمَك. لكن جوهَرَك الفردَ 

ْمُت َوْسُمكَ ال ٌتحوُل، الصمُت وَ   ْشُمَك. والصَّ

ْسُمك –حٌُث الَتَفتَّ  –َوالَصْمُت  ٌَ  ٌرٌُن َو

لُؾُّ  ٌَ ِن  ٌْ ِن الُمْصَمَؽَت ٌْ َكَت َك الُمشبَّ ٌْ  والصمُت بٌن خٌوط ٌَد

 الفراشَة.. والعنكبوتْ 

*** 

 أبانا الذي فً المباحِث. كٌَؾ تموتُ 

 وأؼنٌُة الثَّورِة األبدٌةِ 

َسْت تموُت!! ٌْ  لَ
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 دة الثانيةملدص الوح

هذه الوحدة إلى رسم صورة عامة عن أهم المدارس األدبٌة  تهدف

والشعرٌة التً ظهرت فً العصر الحدٌث. وبداًٌة بمدرسة البعث واإلحٌاء التً 

قامت بدور تارٌخً فً حفظ الثقافة العربٌة القدٌمة وإعادتها لتكون األساس 

عربً الحدٌث على نفس الذي حاول أنصار هذه المدرسة أن ٌإسسوا الشعر ال

 األصول الشعرٌة القدٌمة التً أنتجت الحضارة العربٌة القدٌمة.

االنفتاح الثقافً على الثقافة األوربٌة واستلهام بعض التجارب األدبٌة  ببسب

األوربٌة بدأت رٌاح التجدٌد تهل على الثقافة العربٌة شٌبا فشٌبا، مما جعل 

ألدبً. أفرزت هذه المرحلة تٌارا شعرٌا جادا األدباء العرب ٌمٌلون إلى التجدٌد ا

هو مدرسة الدٌوان بزعامة العقاد وشكري والمازنً، وخاضت هذه المدرسة 

 صراعات عاتٌة لتؤكٌد األفكار النقدٌة الوافدة.

نجحت مدرسة الدٌوان فً تهٌبة العقول الستٌعاب الوافد من الثقافة 

 جدٌد، هو مدرسة أبولو.االوربٌة، وهذا مما أدى إلى ظهور تٌار شعري 

أسس أحمد زكً أبو شادي مجلة أدبٌة أعطاها اسم أبولو، وتحلقت حولها 

كوكبة من شباب االدباء استطاعوا أن ٌوجدوا تٌارا شعرٌا خاصا بهم، ساهم فً 

 تطوٌر حركة الشعر العربً.

كان أنصار أبولو على استعداد لخوض المعارك األدبٌة، مما جعل الكثٌر 

ر ٌتسرب إلى الثقافة العربٌة، وكان هذا سببا من أسباب نشوء تٌار من األفكا

 الشعر الحر.

حملت هذه المدارس السابقة عبء تطوٌر الشعر العربً الحدٌث وجاهدت 

جهادا مستمٌتا فً حفظ الثقافة العربٌة وتطوٌرها، وإن اختلفت زواٌا النظر 

ك فٌه أفادت الثقافة العربٌة وتوجهات القابمٌن بهذه المحاوالت، إال أنها مما ال ش

إفادة عظٌمة بحفظ التراث وتطوٌره واستلهام أفضل ما فً الثقافة األوربٌة 

 ودمجه فً الثقافة الموروثة.
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 أسئلة على الوحدة الثانية

 ما المقصود بمدرسة البعث واإلحٌاء؟: 1س

وضح الدور التارٌخً الذي لعبه محمود سامً البارودي فً تؤسٌس : 2س

 .واإلحٌاء، والقٌمة الفنٌة لشعره ة البعثمدرس

 لماذا نشؤت مدرسة الدٌوان؟: 3س

 .وضح أهم مبلمح النظرٌة النقدٌة لدى مدرسة الدٌوان: 4س

 .اذكر أهم شعراء مدرسة الدٌوان: 5س

 لماذا تؤسست مدرسة أبولو؟: 6س

 .الفنٌة التً أضافها أدباء أبولو اذكر أهم اإلضافات :7س

 شعر الحر؟لماذا نشؤ ال :8س

 ما الذي ٌضٌفه الشعر الحر إلى األدب العربً؟ :9س

ٌنتمً إلى  فً نص البارودي، وضح أهم السمات الفنٌة التً تجعله :10س

 .مدرسة اإلحٌاء والبعث

 .فً شعر شوقً فً نص أحمد شوقً، وضح أهم السمات الفنٌة :11س

رة المصرٌة بٌن الدور التارٌخً لشعر حافظ ومساهمته فً بناء الحضا :12س

 .ن خبلل مناصرة القضاٌا المجتمعٌةالحدٌثة م

 .ص خلٌل مطران، وضح مظاهر التجدٌدفً ن :13س

ذلك من ٌعكس شعر الدٌوان بعضا من مظاهر التطور الفنً، اشرح  :14س

 .خبلل أحد النصوص المدروسة
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 منوذج إجابة

 ر ابة السؤاح األوح:

داٌات العصر الحدٌث، من هً االتجاه الشعري الذي ظهر فً مصر مع ب

بعد رحٌل نابلٌون عن مصر. أسس هذا االتجاه الشاعر الشهٌر محمود سامً 

البارودي وتابعه فٌه مجموعة من الشعراء من أبرزهم أحمد شوقً وحافظ 

 إبراهٌم.

تهدؾ هذه المدرسة إلى إعادة االرتباط بالتراث الشعري العربً القدٌم، من 

جه الشعرٌة وبعثها من جدٌد، ومن هنا أخذت المدرسة خبلل إعادة تقلٌد أهم نماذ

اسمها )البعث( بمعنى إعادة بعث الماضً القدٌم الذي كان مجٌدا ذات ٌوم 

وأسس حضارة عظٌمة امتلكت مشارق االرض ومؽاربها، و)اإلحٌاء( إحٌاء 

هذه الروح العربٌة األصٌلة من خبلل بعث نماذجها المجٌدة، على أمل أن ٌكون 

المحرك لبعث نهضة عربٌة حدٌثة تنتشل األمة من ركودها وتخلفها فً ذلك 

لتجعل منها قوة تستطٌع أن تنافس هذا الؽزو الثقافً الذي تعرضت له الروح 

 العربٌة فً العصر الحدٌث.
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 الوحدة الثالثة

مدرسة املهجر
(ٔ) 

 :األهداف

 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملًما بما يلى:

 تارٌخ نشؤة مدرسة المهجر. معرفة -ٔ

 بؤهم سمات التجدٌد التً أسهم بها شعراء المهجر فً الشعر العربً. اإللمام -ٕ

 من أشعار مدرسة المهجر. حفظ بعض -ٖ

 على جمع مادة علمٌة كافٌة عن تراجم أهم شعراء المهجر. التدرب -ٗ

 إصدار حكم نقدي عام على شعر المهجر. -٘

 عناصر:ال

 شؤة والتكوٌن.الن -ٔ

 أهم سمات التجدٌد. -ٕ

 نقد الشعر المهجري. -ٖ

                                                           

 اعتمد هذا الفصل فً معظم مادته على هذه المصادر والمراجع:  ((ٔ

ا أبً ماضً، دار العودة )بٌروت(، )د.ت(. دٌوان فوزي المعلوؾ، المصادر: دٌوان إٌلٌ

م(. عبقر: شفٌق معلوؾ، مطبعة مجلة الشرق ٖٕٔٓمإسسة هنداوي )

 م(.ٕٗٓٓ) ٙم(. همس الجفون: مٌخابٌل نعٌمة. نوفل )بٌروت(. ط9ٖٙٔ)

المراجع: األدب العربً فً المهجر: د/ حسن جاد حسن. دار قطري بن الفجاءة 

م(. حركة التجدٌد فً الشعر المهجري: د/ عبد 98٘ٔهـ ـ٘ٓٗٔ))الدوحة( 

م(. نظرٌة األدب: د/ شفٌع 98ٓٔالحكٌم بلبع، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب )

 م(.ٕٗٔٓ) ٖالسٌد، دار ؼرٌب، ط
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 مدرسة املهجر

  ـ النش ة والتكوين:أوت

مع بداٌات النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر وحتى نهاٌة الربع األول 

من القرن العشرٌن، اجتمعت عدة عوامل دفعت بالكثٌر من أهالً الشام ـ خاصة 

. حٌث كانت معظم (ٔ)أفواجا إلى القارتٌن األمرٌكتٌن لبنان وسورٌا ـ إلى الهجرة

الهجرة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمكسٌك بالقارة الشمالٌة، وإلى 

البرازٌل واألرجنتٌن وألبٌرو وكولومبٌا بالقارة الجنوبٌة. مع مبلحظة أن الهجرة 

 .إلى القارة الشمالٌة سابقة القارة الجنوبٌة بعشرٌن عاما تقرٌبا

وبعد أن استقر بهإالء المهاجرٌن المقام، عزم أدباإهم على تشكٌل 

جماعات وروابط وأندٌة أدبٌة تصدر عن قٌم وأهداؾ واحدة، فكان من أبرز ما 

 قاموا بتؤسٌسه جماعتان، هما:

وهً جماعة أدباء المهجر الشمالً التً قاموا  الراب ة ال لمية:  1 

ؾ النهوض باللؽة العربٌة م بهد9ٕٓٔبتؤسٌسها بوالٌة نٌوٌورك عام 

وآدابها من خبلل بث روح نشٌط فً جسم األدب العربً وانتشاله من 

طور التقلٌد والجمود من خبلل تناول مطالب الٌوم والؽد بنظرة ذاتٌة 

 تؤملٌة عمٌقة فً ثوب لؽوي معاصر.

وقد كان ربٌس هذه الرابطة )جبران خلٌل جبران( ومستشارها )مٌخابٌل 

رز أعضابها )إٌلٌا أبو ماضً، ونسٌب عرٌضة، وعبد المسٌح حداد، نعٌمة( ومن أب

                                                           

تمثلت تلك العوامل فٌما كانت تعانٌه ببلد الشام من عسؾ األتراك وظلمهم وسوء  (ٔ)

لحرٌات، واالضطهاد الدٌنً والتضٌٌق على األقلٌات بدافع إدارتهم للببلد وكبتهم ل

العصبٌة التً أشعلتها السٌاسة التركٌة بٌن أبناء الوطن الواحد، وتردي األوضاع 

االقتصادٌة بسبب استبثار اإلقطاعٌٌن باألراضً الزراعٌة وحرمان الفبلح فً مقابل 

ه على من عاد بعد الهجرة. الثراء الذي تسامع به الشامٌون عمن هاجر أو رأوا مظاهر

 إضافة إلى االحتبلل الفرنسً الذي حل بسورٌا ولبنان بعد الحرب العالمٌة األولى.
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 ورشٌد أٌوب(. وكانت جرٌدة )السابح( نصؾ األسبوعٌة هً لسان الرابطة. 

ومن البٌن أنه كان لهذه الرابطة صدى عند بقٌة أدباء المهجر ثم فً 

المشرق العربً، خاصة بعد صدور كتاب )الؽربال( لمٌخابٌل نعٌمة عام 

م(، إال أن هذه الرابطة لم تدم سوى أحد عشر عاما، حٌث انحلت عراها 9ٕٖٔ)

م( بوفاة جبران وبعض أعضابها، ثم بعودة مٌخابٌل نعٌمة إلى 9ٖٔٔعام )

 وطنه لبنان.

وهً أكبر الروابط األدبٌة التً عرفها أدباء  العصبة األندلسية:  2 

على المهجر الجنوبً، وذلك بطرح )شكر هللا الجر( فكرة تؤسٌسها 

)مٌشال معلوؾ( الذي كان لدٌه من بسطة المال ما ساعده على 

م( فً مدٌنة )سان باولو( بالبرازٌل، على أن 9ٖٖٔتؤسٌسها عام )

تكون برباسته، وعضوٌة عدد وافر من األدباء أشهرهم )شكر هللا 

الجر، وشفٌق معلوؾ، وفوزي معلوؾ، وإلٌاس فرحات(. وكان هدؾ 

العربً، ولكن فً هدوء دون قطٌعة مع هذه الجماعة تجدٌد الشعر 

 الماضً وال تنكر له.

وقد مثلت صحٌفة )مجلة العصبة( لسان هذه الجماعة، حٌث أنشؤها )مٌشال 

م(، ثم أعاد نشرها )شفٌق 9ٗٔٔمعلوؾ( على نفقته أٌضا، إلى أن توقفت عام )

 م(. 9ٗ7ٔمعلوؾ( عام )

ٌن ظهرتا فً وٌتبٌن بذلك العرض أن أبرز جماعتٌن أدبٌتٌن عربٌت

مهجرهما قد اتفقتا فً الدعوة إلى التجدٌد. وهو الهدؾ الذي ساعدت عدة عوامل 

على فتح أعٌنهم علٌه ومكنتهم منه، لعل أولها هو إجادة هإالء األدباء عددا 

متنوعا من اللؽات العالمٌة، مثل اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واإلسبانٌة والبرتؽالٌة 

حة واسعة من الثقافات الؽنٌة المختلفة بما تشمله من والروسٌة؛ مما أتاح لهم مسا

آداب األمم األخرى وحركات التجدٌد الفكري والنقدي فٌها. فطالعوا بذلك 

االتجاه الرومانسً، فتؤثروا به فً حركته التجدٌدٌة بخروجه عن الكبلسٌكٌة 
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طبٌعة الجدٌدة وثورته على التقالٌد ودفاعه عن الذاتٌة، إضافة إلى نزعته إلى ال

ومٌوله إلى الحزن واألسى والكآبة، وهو ما ظهر فً شعر بعض من أدباء 

المهجر. كما طالعوا االتجاه الواقعً، حٌث جاءت بعض أشعارهم تتناول 

تجارب المجتمع وما ٌتعرض له أهلوهم فً المشرق العربً من مظالم، 

 المنهجٌن وتتجاوب مع القراء. وكذلك وظفوا الرمزٌة فً أشعارهم متؤثرٌن بكبل

الرومانسً والواقعً؛ وذلك ألن الرومانسٌة هً من أصلت لفكرة الرمز، لكن 

شعراء المهجر وظفوه توظٌفا شفافا رقٌقا فً ؼٌر إلؽاز، ٌتناولون من خبلله 

بعض مساوئ المجتمع وموقفهم منها، وهو ما ٌتوافق ـ من حٌث المعالجة الفنٌة 

 ـ مع المنهج الواقعً.

األسباب التً فتحت لهم باب التجدٌد على مصراعٌه هو وربما كانت أهم 

الحرٌة الكاملة التً نعموا بها فً مهجرهم، فلم ٌقٌد إبداعهم بؤي أؼبلل سٌاسٌة 

وال شعبٌة؛ مما مكنهم من بث أفكارهم بحرٌة تامة، والخروج كما ٌشاءون على 

 وأتباعهم. تقالٌد القصٌدة العربٌة، دون أن ٌهابوا سطوة المثقفٌن التقلٌدٌٌن

*     *     * 

 ثانيا ـ أه  سماا الت ديد:

أطلق شعراء المهجر ألنفسهم العنان لتقدٌم ما ٌهدٌهم    الت ديد اللغوظ:1 

إلٌه حسهم وذوقهم دون مباالة بمدى صحته اللؽوٌة معجمٌة كانت أو 

 صرفٌة أو نحوٌة.

ل وربما كان سبب ذلك هو بعدهم عن أوطانهم العربٌة، دون أن تكتم

ثقافتهم اللؽوٌة بتلك األوطان، كما أنهم لم ٌلقوا باال بإكمال ذاك النقص فً 

مهجرهم؛ ألنهم رأوا أن التجدٌد ال ٌكون إال بالخروج من إسار اللؽة التقلٌدٌة 

ذاتها وإفساح المجال أمام الشعر لٌقول ما تتراءى له صحة تعبٌره عما ٌجٌش 

 بنفسه من عواطؾ وأفكار.
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م لم ٌعترفوا على أنفسهم بؤن ذلك ٌمثل خلبل عندهم، بل ومن الواضح أنه

إنهم تحدثوا عنه بوصفه تجدٌدا مقصودا محاولٌن فلسفة ذلك بؤن اإلنسان هو 

الذي أوجد اللؽة، ولٌس العكس، وأنها آلة فً ٌده، دون النقٌض، كما أنها تتؽٌر 

من مضمون بؤطواره. وبذلك فإن التعبٌر عندهم ال ٌراد لذاته، بل لما ٌحمله 

وروح، وهو بعد ذلك تعبٌر بسٌط لٌس فٌه زخرؾ وال وشً وال صنعة أو 

 زركشة، ٌكفً عندهم أن ٌكون اللفظ وحٌا بالصورة معانقا للفكرة.

وربما كان المستوى الصرفً هو أكثر ما أدخل فٌه المهجرٌون تجدٌدات لم 

ستحممت( فً تقرها اللؽة، وذلك مثل استخدام جبران لفظة )تحممت( بدال من )ا

 قصٌدة )المواكب(:

ن ش  ها  ب ن ور   ت  ر      و  ا  ب ع  ه مه م   هح ت ح 

 :(ٔ)ومثل قول إٌلٌا أبً ماضً

راها كه د  ذ  ظ  في ا ص  و  ده وح      حين  ي  ة  ر  ش  ىه  ف ذا الن ر  في  ر 

ي(. ٌَُدوِّ ْدوي( بدال من ) ٌَ  حٌث قال )

أدخل كثٌرا من األلفاظ  أما على المستوى المعجمً، فإن مٌخابٌل نعٌمة قد

األعجمٌة معتبرا إٌاها جزءا من العربٌة، مثل: التاكسً، والتلٌفون، والبرنٌطة، 

 والسٌكارة.

وال ٌعد ذلك النوع من التجدٌد ظاهرة عامة لدى شعراء المهجر الشمالً 

والجنوبً على حد سواء، وإنما الواضح أنه شاع وفشا لدى شعراء المهجر 

شعراء المهجر الجنوبً، فقد ظلوا متمسكٌن بقواعد اللؽة  الشمالً. أما معظم

السلٌمة ورصانة اللفظ واألسلوب، مع عدم إؼفال تقدٌم ما كان مٌسور الفهم من 

 ؼٌر حاجة إلى معاودة المعجم لفهم معظم مفرداتهم الشعرٌة.

                                                           

 . 78ٔدٌوان إٌلٌا أبً ماضً   (ٔ)
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 ومثال ذلك قول نعمة الحاج فً قصٌدته )لعٌنٌك(:

ف   ررررره رررر   وال   د   ر ت   ت عرررران  ال    سرررراه 
 

ررررد    رررر   وا   واًنررررا وليت  عه ررررد  م  ش  نه  وت 
 

ر ا ره   ب  فر   روح  الرب د  وى  ر   وت  ه
 

د    ررروار  اه ىليررر  الم  رررد  رررده س  ررر      ن 
 ك   

 

م   ىررررا   رررراه ىليرررر     ب  ررررر    كرررر  ه  مه  ل ع 
 

ررررداش د    اه ىليرررر  ش  ررررد  رررردم وكرررر  ش   ت   
 

ررررررًدا لهم   فكانررررررا كرررررر مواج  ت  ررررررا       
 

اه ىلير  وانه   د  ت ش ا  رو  صرام  راه وهه ن   ث 
 

د   مينرر  م سرراى  ررنه ي  ررنه لرر  م   رذا لرر  يك 
 

د    مرين  وسراى  م  ي   ف  كان ف    سه
 

رر  فرر  الحيرراة  ورنمررا مي  ومررا المرراح  ه 
 

د     رررار 
رررد  فيمرررا أ  رررح  الم  ه يه  أ رررارد  خ 

 

ال ٌعنً ما سبق ذكره من أن شعراء المهجر  :  ت ديد المعان  والصور2 

كانوا ال ٌؤبهون بدقة األسلوب وصحة الصٌاؼة ـ خاصة الشمالٌٌن ـ 

أنهم كانوا ٌلقون بؤشعارهم دون بصٌرة وتمهل. وإنما كانت بصٌرتهم 

دابما منصبة على المعانً ٌحاولون اإلتٌان منها بكل جدٌد، وعلى 

الصور ٌرومون ابتكار صور جمٌلة موحٌة بتلك المعانً. وبذلك صار 

 تكرة والصور الجدٌدة.الشعر المهجري ؼنٌا باألفكار المب

 :(ٔ)فإٌلٌا أبو ماضً ٌقدم لنا صورة مبتكرة فً قوله

عه  رح   ن  ف  م  ميرظ ساك  نه     أنا م 
 

ررب    ك  وه ررنه خ  لرر  سرراش ر  فرر  م   أنررا م 
 

رررر    ون  ة  د  برررراو   فرررر ذا رآنرررر  ذو الغ 
 

ررب    ك  وه ررح  الك  ررر  فرر  المررا   ا   فكمررا ت 
 

 :(ٕ)نوٌقدم شفٌق معلوؾ صورة طرٌفة لعٌن الشٌطا

ة   هرررررا كرررررو   ك نمررررا مح ر 
 

ررحم من ررا الرر من  الغررابر     ي   
 

أما فوزي المعلوؾ، فٌقدم تصوٌرا حوارٌا مبنٌا على المفارقة بٌن ما هو 

مادي محسوس وما هو معنوي باطنً، فً طٌاته عدة صور جزبٌة، فٌقول فً 

 :(ٖ)قصٌدة "بابعة الهوى"
                                                           

 . ٙٗٔدٌوان إٌلٌا أبً ماضً   (ٔ)

 . ٖٓعبقر   (ٕ)

 . 9ٙدٌوان فوزي المعلوؾ   (ٖ)
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رررررراا  ال ررررررو  ررررررة  مررررررن دان ي   دان ي 
 

يه   ت  د  رررض   ميرررحه فررر  ب ره   رررا كرررحم د 
 

ررربى رررن  ا فررر  الصي سه  كررران ىلي رررا ح 
 

ربيح  روا   الس  ل اه ىن س  ً   ف    يه  و 
 

 مال ررراه  و الرررا: أنرررا يرررا شررراىرظ
 

ثيح    ص  هن   و ح: هح ل   وام  م 
 

ش ررر  : لررر  ت خه   رررًنا   لرررا  صه  ألررريس د 
 

ميررررررررح  يرررررررر   ي   لكنرررررررر  لكررررررررح ر 
 

ررررررة   م    الررررررا: وىينرررررر   رن ررررررا ن  ه
 

ة     را   ح يرحر  ه نر  الك   فر  ارح    ه
 

ن  ررررررو   الرررررردم ى   لررررررا:  مرررررراد  ك 
 

رررريح  ررررة  في ررررا ت س  م  حه رررر   ت ر   ىين 
 

  الررررررررا: و لبرررررررر   رنرررررررر   رررررررراش ر  
 

ويرررح  و  وفيررر  ى  رررده ررر   ش  به    فررر  ن 
 

رررررررررا رنررررررررر   رررررررررراشر  
 ف لرررررررررا: ح   ً

 

ررروا   ن  يرررح  رررو  ىلرررى كرررحي الس   ف  ه
 

ة   د  ره ظ  رنررررررررر  و  ررررررررردي   الرررررررررا: وخ 
 

هرررررر  ر  يه غ  رررررراه ك  ل    بوحمرررررا خ   ا للررررررذم
 

ة  لكن ررررررررا د  ره ررررررررو  الررررررررو    لررررررررا: ه 
 

ويررررررح   لكررررررح بررررررام    
ة   م شرررررراى 

 

ررد  ب  الن  وه ررو  ذ  ررم   ف  ه   الررا: و  سه
 

رررروح  ررررة  فيرررر  ت      لررررا: لررررو  الع   
 

رررررررررا كالنرررررررررد   رنمرررررررررا  كررررررررران ن   ي ً
 

حرروح  ن  الو  رريه ة  ب  و  رر ه رراه ب رر   الشم  أ له  
 

عار مدرسة المهجر، من خبلل استقراء أش  ال الب ال صص  والملحم : 3 

ٌتضح أن الروح القصصً قد استهواهم، واستولى على تفكٌرهم، فعالجوا 

فً أسلوب القصة والحوار معظم أفكارهم وعقابدهم، ووظفوه فً كل 

 موضوعاتهم.

وربما كان رابدهم فً هذا االتجاه إٌلٌا أبو ماضً، حٌث فاضت دواوٌنه 

فً قصابد أو مقطعات  بكثٌر من القصص األسطورٌة وؼٌر األسطورٌة،

 :(ٔ)صؽٌرة. ومن أمثلة ذلك مقطعته التً بعنوان "العٌر المتنكر"

ه   ررررًرا سررررا   يه ب  أن  ى  دي ررررؤ  رررر   الم  ى     
 

رررررردان    يه  أت ي سررررررار  برررررر  رلررررررى الم 
 

ل ررر  يه ررر   ذ  ا  ال وا   رررر   ف م  رررى ف   ص 
 

رررري ا ىلررررى ا ذان    وا   اه م  رررر    وس 
 

لررى ت  ض  واىه وي ررر   حتررى رذا  ررا  الم 
 

ررررحان    شه رررر   راب ال ررررارس  الك  يه ن  ته  م 
 

                                                           

 . 7ٔ9دٌوان إٌلٌا أبً ماضً   (ٔ)
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رررررردي     لكنرررررر  مررررررا  اح ديررررررر  م ص 
 

ا  ال رران    رروه ص   حتررى ىرر  صرروا  ك 
 

رررر    أهس  م    ف  رررراح  ب ر  ح  صررررار  ررررت   فاسه
 

برررررران    ره ت ررررر   رلرررررى الغ  ث  مرررررى ب     ور 
 

ت     ررروه ررر   ص  ب  كرررح  ح  رررح   مرررا دا  ي صه
 

صرران    ررد  ح  ررر    له يه  هي رراا ي خه  رر  الع 
 

من هذه القصة أن اإلنسان مهما حاول إخفاء حقٌقته بما فٌها من  والعبرة

 عٌوب ونقصان، فإن الحقٌقة ال بد من انكشافها خبلل األٌام.

كما استطاع شعراء المهجر إقامة مبلحم طوٌلة متعددة المعانً واألفكار 

والصور والخٌاالت والرموز والعبر، معتمدٌن فً ذلك على أساطٌر عالمٌة أو 

أو ؼٌر ذلك. مثل "على بساط الرٌح" لفوزي معلوؾ و"عبقر" لشفٌق  عربٌة

 معلوؾ و"المواكب" لجبران و"الطبلسم" و"الحكاٌة األزلٌة" إلٌلٌا أبً ماضً.

وإذا أخذنا ملحمة "عبقر" مثاال، فإنها تتكون من اثنً عشر نشٌدا، ٌتؤلؾ 

اطٌر العرب من عدة قصابد مختلفة األوزان والقوافً، حٌث تتخذ من إحدى أس

فً العصر الجاهلً أساسا للموضوع، فقد كان العرب ٌدعون أن "عبقر" واد 

من أودٌتهم ٌسكنه الجن، وٌنسبون إلٌه كل إنسان أتى  بؤمر عجاب على ؼٌر 

مثال سابق، وكؤن بٌنه وبٌن الجن نسبا وصهرا. كما استطاع المإلؾ أن ٌجمع 

، مثل خرافات الجاهلٌة بٌن عدد آخر من األساطٌر على أرض ذلك الوادي

وشٌاطٌن الشعراء وشٌاطٌن آخرٌن والجن والؽٌبلن والسعالً والطٌور الخرافٌة 

والكهانة والعرافة. وبذلك تعد تلك الملحمة من األعمال األدبٌة الحدٌثة الرابدة 

فً توظٌؾ التراث توظٌفا أدبٌا مقصودا. فمن خبلل هذه الملحمة ٌقدم الشاعر 

ٌا الناس بما فٌها من أهواء وشهوات ومظالم وأطماع َعْبَر ثورة رمزٌة على دن

حدٌث الشٌاطٌن والجن والطٌور، فاستطاع بهذا الرمز أن ٌبلػ ما ٌرٌد من النقد 

 البلذع، وأن ٌحقق ما ٌبؽً التبشٌر به من فضابل والتنفٌر من الرذابل.

ستند إلى وٌتخذ الشاعر وسابل فنٌة متعددة إلبداع هذه الملحمة، فهو حٌنا ٌ 

الوصؾ الذي وصل إلٌه عن بعض شخصٌات الملحمة، فإذا به ٌضٌؾ لتلك 

الصفات من إبداعه شٌبا من الخٌال، وذلك مثل وصفه للكاهن "سطٌح" فً 
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 :(ٔ)النشٌد الثامن بقوله

رررررر      سه  الكرررررراه ن  الواحررررررد  فرررررر  و 
 

ررانه   خ  ها مررن د  ررد  مه  نررار  د 
ررة  ي  ده  م 

 

رررررررر    م  اه ررررررررنه ى  د  م  ررررررررري ل رررررررر      خ   م 
 

رررنه فكرررانه   ررر    ررراح لررر  ك  بم رررذه ر   م 
 

ررررر    رررررف  ىلرررررى ن  هس  رررررو  ل رررررو  الت  خه  ر 
 

عررروانه   رررر  أ فه ررر   فرررو  الث  ت   ل خ له
 

أما إذا لم تمده مصادره بؤٌة معلومات عن أوصاؾ شخصٌته، فإنه ٌطلق لخٌاله 

 :ٕ()العنان إلبداع صور مبتكرة معجبة، وذلك مثل وصفه "عرافة عبقر" بقوله

ل رررررررفم ث ع ررررررر   ات  سه  باًنرررررررا ىلرررررررى و 
 

ره   رررد  رررد  ال   يه ررر   ك  يه رررن  فررر  ناب  م  كه  ي 
 

ل  ررررررا وه ح  مررررررن ح  د  ررررررنه ر  الص   م  ررررررام 
 

ررررررره   م   ت   ل ررررررب  ال ررررررن  ىلي ررررررا   
 

ها ر  ررررررعه خان  مررررررن ش  ررررررث  الرررررردم ع  ب  نه  ي 
 

ره   رررر  يه رررا الش  ل ت   ويلهت اررر  فررر  م  ه
 

ث  رررررررررررررا عه  ك نمرررررررررررررا ى  لرررررررررررررد  ب 
 

رررر  ره   ررررحي مررررا فرررر  س  هررررا ب ك  د  و     
 

فإذا انتقلنا لبٌان كٌفٌة تؤسٌس الشاعر للرمز، نجد أنه ٌجعل هذه العرافة ــ 

على الرؼم مما وصفها به من قوة وجبروت وشر وبشاعة منظر ــ عندما تراه 

تحدثه بوصفه نموذجا لئلنسان وما صارت تراه فٌه من شرور وآثام تعكس 

 :(ٖ)رإٌة الشاعر نفسه لواقع اإلنسانٌة، فتقول له

يه  ررررررررررررررر   يرررررررررررررررا رنسرررررررررررررررانه و   ح 
 

ر  ه   رررررررررررررحه ررررررررررررر   ىصرررررررررررررا س   أله
 

ا  فينررررررررررررررا ال ررررررررررررررانه  ررررررررررررررره ى   ذ 
 

ن  بالشررررري ان  مرررررن شرررررري ه   رررررذه  ف ع 
 

ا  يرررررررا درررررررادر  لرررررررو أننررررررر  ده د   و 
 

 أ ل رررررررررا ثعبررررررررران   ت ينثنررررررررر  
 

 ىنررررررررررر  فيرديررررررررررر  ولكننررررررررررر 
 

 أخشررى ىلررى الثعبرران مررن درردر ه  
 

 فرررررررررر  نابرررررررررر  السرررررررررر  كرررررررررران
 

 وصرررررررررررررار فررررررررررررر  صررررررررررررردر  
 

والخامس، ٌلتقً الشاعر بعدد من الشٌاطٌن وبعد ذلك فً النشٌدٌن الرابع 

                                                           

 . 8ٙعبقر  (ٔ)

 . مع التحفظ الدٌنً على نسبة صفة الكٌد إلى القدر . ٕٗ،  ٔٗعبقر  (ٕ)

 . ٙٗ،  ٘ٗعبقر  (ٖ)
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مختلفً المهام، فمنهم شٌطان الحرب وإبلٌس النقابص وإبلٌس الشهوة وشٌطان 

المال وإبلٌس الكذب، حٌث ٌجعل من هذه الشٌاطٌن رموزا لما ٌعسكر فً نفوس 

 البشر من شر وأنانٌة وشهوة وطمع.  

من قصابدهم فً صاغ شعراء المهجر كثٌرا  :  الت ديد الموسي  4 

القوالب التقلٌدٌة الموسٌقٌة المعروفة ملتزمٌن البحر الواحد والقافٌة 

الواحدة. وإن كان لهم من تجدٌد داخل تلك القوالب فٌتمثل فً الؽنى 

الموسٌقً والخفة الموسٌقٌة اللذٌن تمتعت بهما كثٌر من قصابدهم. فهم 

ارة الطنانة، ال ٌعتمدون فً أشعارهم على الجرس المجلجل أو العب

وإنما تذوب موسٌقاهم رقة وهمسا. وربما كان سبب ذلك إحساسهم 

المرهؾ بالحنٌن وشعورهم المرٌر بالؽربة، إضافة إلى ما عانوه من 

 وجد وحرمان.

 :(ٔ)ومثال ذلك مخاطبة مٌخابٌل نعٌمة أوراق الخرٌؾ بقوله

 تنرررررررررررررررررررررراثرظ تنرررررررررررررررررررررراثرظ
 

 يرررررررررررا ب  رررررررررررة النارررررررررررره  
 

 يررررررا مررررررر ص الشررررررمس ويررررررا
 

 ال مررررررررررررررررر أر وحررررررررررررررررة 
 

 يرررررررررا أردرررررررررن الليرررررررررح ويرررررررررا
 

  يثررررررررررررررررررارة السررررررررررررررررررحر 
 

أما التجدٌد الموسٌقً الذي مثل خروجا على عروض الخلٌل، فقد أحدث 

منه شعراء المهجر الكثٌر مما ٌند عن الحصر والتقعٌد؛ وذلك ألنهم لم ٌنشبوا 

ألنفسهم قواعد تجدٌدٌة، وإنما تركوا ألنفسهم الحرٌة الكاملة فً ابتداع موسٌقى 

ارهم، فؤكثروا من التجرٌب، مقتربٌن حٌنا من القواعد التقلٌدٌة، ومبتعدٌن أشع

 أحٌانا أخرى.

فمن ذلك التجدٌد ما ٌتعلق بالتصرؾ فً البحور القدٌمة بزٌادة التفاعٌل أو 

نقصانها أو المزج بٌن التام والمجزوء. ومثال ذلك ما فعله مٌخابٌل نعٌمة فً قصٌدته 

                                                           

 . ٘ٗهمس الجفون  (ٔ)
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 :ٔ()جزوء الرمل مع زٌادة تفعٌلة فً آخر البٌت، فقال"ابتهاالت"، حٌث بدأها بم

 كحح الل   ىين      بشعام من  يا      ك  ترا 

ثم أتبع ذلك بستة أبٌات من الرمل التام ذي التفعٌبلت الست فً كل بٌت، 

 مع التزام تكرار ختام عروض كل بٌتٌن وضرب كل بٌتٌن:

ود  ال برروره  : فرر  د  رر   له  فرر   ميرر   الخ 
 

رروي  فرر  مرروج البحرراره فرر  ن سرر   ور  ال  
 

ررارظ  فر  ال هروره  ي   الب   ف  ص  ار 
 

رح  ال   راره   مه ر   ف  ر  به  ف  الك    ف  التي
 

رل ي ه  ر   الس  ص   ف  و  ه روح  الب ره
 ف    

 

ررر   ال  تيرررحه    فررر  يرررد  ال اترررح   فررر  ن  ه
 

ري ه  ش  ال     عه س   ف  ن  ره رير  الع   ف  س 
 

ررن   فرر    س  خ يررحه فرر  يررد  الم حه ررفي الب   ك 
 

وح  الصرغيره  رؤاد  الشري،   فر  ر 
 ف  ف 

 

ررح  ال   رروحه   ىررا العررال     فرر     ه  فرر  ادي
 

ظ  وفر  ف رر  ال   يرره  رر  ثه نرى الم   ف  د 
 

رروحه   ت  ررر  الب  ر   فرر     ه  فرر    ررذ  العرراه 
 

ثم أتى ببٌت ختامً للمقطع ٌتكون من ثمانً تفعٌبلت على شطرٌن متفقً 

 الروي:

مي ه      ورذا ما سا وه   الع   الن 
ة  ت  كه ته ا س  ر   و 

ت   ي ه                            يه ا رلى أن ت سه ن  م ض  الل        ه ف اده  

ومن ذلك عدم اتباع أي نظام فً عدد تفاعٌل كل سطر شعري بما ٌقربه 

كثٌرا من شكل الشعر الحر، لوال وجود شبه نظام فً خواتٌم هذه األسطر. 

 :(ٕ)ول مٌخابٌل نعٌمة فً قصٌدته "من سفر الزمان"وذلك مثل ق

 روح   فك  شبا وشابا سرنين
 

 مرررررن  برررررح أن بانرررررا حواشررررري 
 

 واليرررررو  كرررررف الررررردهر ت ويررررر 
 

                                                           

 . ٖٗ،  ٖٖهمس الجفون  (ٔ)

 . ٕ٘،  ٕٗ السابق (ٕ)
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 ىنا  ومرن يردرظ مترى تنشررين 
 

 روحررر  وخلينرررا 
 

 

 برراألرض تهينررا 
 

 

 نرىررررى أمانينررررا 
 

 

 فر  مررج أوهرا  
 

 

 مرررررررررا برررررررررين أيرررررررررا  وأىررررررررروا 
 

 دفررين ترر ت  وتم رر  وهرر  سررر
 

وٌعد أكبر خروج لشعراء المهجر هو الخروج عن كبل القٌدٌن الموسٌقٌٌن: 

العروض، والقافٌة. حٌث صنعوا عدة قصابد على طراز ما ٌسمً بقصٌدة 

النثر، التً تعنً التعبٌر بالنثر عن أؼراض شعرٌة متخذة طرٌقة الشعر فً 

 التصوٌر واللؽة االنفعالٌة. 

فقد جاءت كثٌر من قصابدهم على النظام التقلٌدي، دون  أما فٌما ٌتعلق بالقافٌة،

أن ٌنفً ذلك تجدٌدهم تجدٌدات ال تنحصر. فقد كتبوا الشعر المرسل، كما نوعوا 

 القوافً بتنوع المقاطع، كما جاءوا بنظام الرباعٌات أو المخمس أو المزدوج .

*     *     * 

  ـ ن د الشعر الم  رظ:ثالثا

ي ٌوجه ألشعار هذه المدرسة، ٌتلخص فً نقطتٌن ختاما، فإن النقد الذ

أساسٌتٌن، أوالهما تتعلق بالمضمون، واألخرى تتعلق بالشكل. أما األولى، فهو 

ما جاء فً أشعارهم من مضامٌن تصؾ الذات اإللهٌة وصفا ال ٌلٌق بمقام 

األلوهٌة والربوبٌة، حٌث تنسب له أقواال وأفعاال من ابتداع مخٌلتهم. إضافة إلى 

إٌمانهم ببعض األفكار الفلسفٌة التً ٌرفضها أهل السنة والجماعة فً الدٌن 

اإلسبلمً، مثل فكرة )وحدة الوجود( أو )الجبرٌة( التً ظهرت ـ على سبٌل 

 المثال ـ فً ملحمة "عبقر" حٌث ردت البؽاٌا الذنب هلل، وبرأن أنفسهن منه.

المهجرٌٌن عن  وأما النقطة األخرى التً تتعلق بالشكل، فتختص بخروج
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صحٌح اللؽة وهو ما ٌإدي حتما إلى مسخ اللؽة والقضاء علٌها بسبب هدم نظامها 

وكٌانها؛ مما ٌستتبع حدوث انفصام تام بٌنها وبٌن األجٌال التالٌة ٌحول دون 

فهمهم تراثهم اللؽوي واألدبً، إضافة إلى خروجهم الموسٌقً عن نظامً الوزن 

ا ٌخل باالتساق الموسٌقً كما رأٌنا فً حدٌث والقافٌة خروجا ال داعً له مم

 العرافة فً "عبقر" عندما ؼٌرت القافٌة فً الموقؾ الواحد دون حاجة لذلك:

 ويحرررررررررر  يررررررررررا رنسرررررررررران
 

 ألرررررررررررر  ىصررررررررررررا سررررررررررررحر  
 

 ذىرررررررررا فينررررررررا ال رررررررران
 

 فعررررذن بالشرررري ان مررررن شررررر  
 

 وددا يرررا درررادر لرررو أننررر 
 

 أ ل رررررررا ثعبررررررران  ت ينثنررررررر  
 

 ىنرررررر  فيرديرررررر  ولكننرررررر 
 

 لى الثعبان مرن دردر أخشى ى 
 

وأشد من ذلك بشاعة خروج اإلبداع عن ضابطً األوزان والقوافً معا، ثم 

نسبة ذلك إلى الشعر؛ وذلك ألنهم لم ٌحافظوا على ضبط المصطلح بما ٌتمٌز به 

 لنثر هو الوزن والقافٌة. امن دعابم، وأبرز دعابم الشعر التً تمٌزه عن 
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 ملدص الوحدة الثالثة

الوحدة لثبلثة عناصر أساسٌة تتناول مدرسة المهجر، هً:  عرضت هذه

 النشؤة والتكوٌن، وأهم سمات التجدٌد، ونقد الشعر المهجري.

أما بالنسبة للنشؤة والتكوٌن، فقد رأٌنا أن مدرسة المهجر نشؤت فً خواتٌم 

الربع األول من القرن العشرٌن، على ٌد عدد من الشعراء الذٌن كّونوا جماعتٌن 

تٌن كبٌرتٌن، هما: الرابطة القلمٌة فً أمرٌكا الشمالٌة، والعصبة األندلسٌة أدبٌ

فً أمرٌكا الجنوبٌة. حٌث استفادوا من خبلل مطالعتهم اآلداب األجنبٌة من ثبلثة 

 اتجاهات أساسٌة، هً: الرومانسٌة، والواقعٌة، والرمزٌة.

نصت علٌه  وأما أهم سمات التجدٌد، فقد كان أبرزها تجدٌدهم اللؽوي عما

قواعد اللؽة العربٌة، وتجدٌدهم فً المعانً والصور، وتوظٌفهم القالب 

القصصً والملحمً داخل قصابدهم، وتجدٌدهم ؼٌر المحدود فً موسٌقاهم 

 الشعرٌة.

ومع الطفرة الشعرٌة الهابلة التً حققها شعراء هذه المدرسة، أخذ النقاد 

ون الذي حوى فً بعض علٌهم مؤخذٌن أساسٌٌن، ٌتعلق أحدهما بالمضم

مواضعه ما ٌخالؾ العقٌدة اإلسبلمٌة التً ٌإمن بها معظم الوطن العربً، 

وٌتعلق اآلخر بالشكل الذي تمثل فً الخروج عن قواعد اللؽة العربٌة خروجا قد 

ٌإثر على صحة التواصل بٌن المعاصرٌن وتراثهم، وكذلك الخروج عن كل 

 إلى الشعر. القوالب الموسٌقٌة إلى حد نسبة نثرهم
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 على الوحدة الثالثة أسئلة

 :: تحدث ب ي ا  ىن1س

 الرابطة القلمٌة. (ٔ)

 جماعة العصبة األندلسٌة .  (ٕ)

 أبرز العوامل التً مكنت شعراء المهجر من التجدٌد الشعري. (ٖ)

 أهم سمات التجدٌد لمدرسة المهجر. (ٗ)

 أبرز نقاط النقد الموجهة للشعر المهجري. (٘)

ـ بٌن شعراء الرابطة القلمٌة والعصبة األندلسٌة من قارن ـ مع االستشهاد : 2س

 حٌث الخروج عن صحٌح اللؽة العربٌة.

 : و   ما ي ت   م  اتستش اد :3س

 اتخاذ شعراء المهجر القالب القصصً والملحمً وعاء شعرٌا. (ٔ)

 التجدٌد الموسٌقً لشعراء المهجر. (ٕ)
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 منوذج إجابة

 :ر ابة السؤاح األوح

ماعة أدباء المهجر الشمالً التً قاموا بتؤسٌسها هً جالراب ة ال لمية   1 

م بهدؾ النهوض باللؽة العربٌة وآدابها من 9ٕٓٔبوالٌة نٌوٌورك عام 

 خبلل بث روح نشٌط فً جسم األدب العربً.

وقد كان ربٌس هذه الرابطة )جبران خلٌل جبران( ومستشارها )مٌخابٌل 

عرٌضة، وعبد المسٌح حداد،  نعٌمة( ومن أبرز أعضابها )إٌلٌا أبو ماضً، ونسٌب

 ورشٌد أٌوب(. وكانت جرٌدة )السابح( نصؾ األسبوعٌة هً لسان الرابطة. 

ومن البٌن أنه كان لهذه الرابطة صدى عند بقٌة أدباء المهجر ثم فً 

المشرق العربً، خاصة بعد صدور كتاب )الؽربال( لمٌخابٌل نعٌمة عام 

أحد عشر عاما، حٌث انحلت عراها  م(، إال أن هذه الرابطة لم تدم سوى9ٕٖٔ)

م( بوفاة جبران وبعض أعضابها، ثم بعودة مٌخابٌل نعٌمة إلى 9ٖٔٔعام )

 وطنه لبنان.

هً أكبر الروابط األدبٌة التً عرفها أدباء المهجر العصبة األندلسية   2 

الجنوبً، وذلك بطرح )شكر هللا الجر( فكرة تؤسٌسها على )مٌشال 

بسطة المال ما ساعده على تؤسٌسها عام معلوؾ( الذي كان لدٌه من 

م( فً مدٌنة )سان باولو( بالبرازٌل، على أن تكون برباسته، 9ٖٖٔ)

وعضوٌة عدد وافر من األدباء أشهرهم )شكر هللا الجر، وشفٌق 

 معلوؾ، وفوزي معلوؾ، وإلٌاس فرحات(.

وقد مثلت صحٌفة )مجلة العصبة( لسان هذه الجماعة، حٌث أنشؤها )مٌشال 

م(، ثم أعاد نشرها )شفٌق 9ٗٔٔوؾ( على نفقته أٌضا، إلى أن توقفت عام )معل

 م(.9ٗ7ٔمعلوؾ( عام )

تعد إجادة شعراء المهجر عددا متنوعا من اللؽات العالمٌة أبرز عوامل 
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تجدٌدهم الشعري، مثل اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واإلسبانٌة والبرتؽالٌة والروسٌة؛ 

قافات الؽنٌة المختلفة بما تشمله من آداب األمم مما أتاح لهم مساحة واسعة من الث

األخرى وحركات التجدٌد الفكري والنقدي فٌها. فطالعوا بذلك االتجاه 

الرومانسً، فتؤثروا به فً حركته التجدٌدٌة بخروجه عن الكبلسٌكٌة الجدٌدة 

وثورته على التقالٌد ودفاعه عن الذاتٌة، إضافة إلى نزعته إلى الطبٌعة ومٌوله 

ى الحزن واألسى والكآبة، وهو ما ظهر فً شعر بعض من أدباء المهجر. كما إل

طالعوا االتجاه الواقعً، حٌث جاءت بعض أشعارهم تتناول تجارب المجتمع 

وما ٌتعرض له أهلوهم فً المشرق العربً من مظالم، وتتجاوب مع القراء. 

مانسً وكذلك وظفوا الرمزٌة فً أشعارهم متؤثرٌن بكبل المنهجٌن الرو

والواقعً؛ وذلك ألن الرومانسٌة هً من أصلت لفكرة الرمز، لكن شعراء 

المهجر وظفوه توظٌفا شفافا رقٌقا فً ؼٌر إلؽاز، ٌتناولون من خبلله بعض 

مساوئ المجتمع وموقفهم منها، وهو ما ٌتوافق ـ من حٌث المعالجة الفنٌة ـ مع 

 المنهج الواقعً.

 :ردرسة الم  أه  سماا الت ديد لم  3 

 أ ـ التجدٌد اللؽوي .

 ب ـ تجدٌد المعانً والصور .

 جـ ـ اتخاذ القالب القصصً والملحمً وعاء شعرٌا.

 د ـ التجدٌد الموسٌقً .

 أبر  ن ا  الن د المو  ة للشعر الم  رظ :  4 

 أ ـ عدم مبلءمة بعض مضامٌنهم الشعرٌة لقداسة الذات اإللهٌة.

 لقافٌة .ب ـ الخروج عن صحٌح اللؽة، وعن الوزن وا
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 الوحدة الرابعة

 اإلبداع القصصي يف مصر

 النشأة والتطور

 : األهداف

 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملًما بما يلى:

التعرؾ على الجذور القصصٌة فى تراثنا القدٌم، وعبلقتها بالمنجز  -ٔ

 الحدٌث.

القوالب النثرٌة  تؤرجح المبدع المصرى فى العصر الحدٌث بٌن محاكاة -ٕ

 القدٌمة والسٌر على خطى المبدعٌن الؽربٌٌن.

 العوامل المساعدة على نشؤة النص القصصى وشٌوعه وتطوره.  -ٖ

 التعرؾ على نشؤة القصة القصٌرة وأبرز أعبلمها.  -ٗ

التعرؾ على نماذج قصصٌة للمبدعٌن المصرٌٌن وتحلٌلها مضامٌَن  -٘

 وآلٌات تعبٌر.

 اءة نص قصصً وتحلٌله تحلٌبل فنٌا.القدرة على قر -ٙ

 :صرعناال

 الجذور القصصٌة لدى العرب قدٌما. -ٔ

 حٌرة المبدع المصري والبحث عن أطر فنٌة جدٌدة. -ٕ

 نشؤة الفن القصصً الحدٌث عوامل وتطورا. -ٖ

 أعبلم الفن القصصً وأبرز أعمالهم. -ٗ

 محمد تٌمور رابدا وتحلٌل قصة "فً القطار". -٘

 "همس الجنون "لنجٌب محفوظ عرضا وتحلٌبل. مجموعة -ٙ
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 اإلبداع القصصى فى مصر

 النشأة والتطور

 : تم يد

اإلنسان بفطرته حّكاء، ال فرق بٌن أمة وأخرى متحضرة كانت، أم بدابٌة، 

سواء دونت هذه الحكاٌا أم ظلت مروٌة شفاهة، وللَقّص فى تارٌخنا حضور 

، القدٌمذورها فى أعماق تارٌخنا طاغ، ٌتجلى عبر لوحتٌن، أوالهما تضرب بج

 بٌنما ترتبط األخرى ببداٌات عصرنا الحدٌث )عصر النهضة(. 

عرؾ العرب فى جاهلٌتهم أنماًطا متعددة من القصص ٌنجذبون إلٌها سماعا 

، دفعا لملل وتعالٌا على رتابة نمط حٌاة، واقتناص العبرة من حكاٌا األمم ورواٌة

وتنوعت . فمنها ما جاء على ألسنة الحٌوان  السابقة، وقد تعددت هذه القصص

والطٌر جمعها الجاحظ فى كتابه " الحٌوان" ومنها ما ٌتعلق باإلنسان عظًٌما ملًكا، 

بطبل، سٌدا، وفارًسا، وما ارتبط به من أٌام وحروب، عرض لها أبو عبٌدة معمر 

 . ابه " شرح نقابض جرٌر والفرزدق "بن المثنى فى كت

فٌحتفً القرآن الكرٌم والسنة البنوٌة بهذا النمط ، فٌتوسل القرآن  اإلسبلمثم ٌقبل 

ٌسعى لؽاٌات الوعظ  ضج،بكثٌر من القصص الدٌنى المعروض فى إطار قصصى نا

م وولده ، وقصة سٌدنا إبراهٌمثل قصة نوح )علٌه السبلم( وقومه، من واالعتبار

 .، وقصص ٌوسؾ وموسى وفرعون وؼٌرهمإسماعٌل )علٌهما السبلم(

، وَدعوة  وللخلفاء الراشدٌن مواقؾ متعددة تحرض على هذا النمط من الَقصِّ

أهل العلم لمجالسة العامة، وفى العصر األموى وما تبله من أعصر ٌنفتح العرب 

على قصص األمم األخرى، وابتداع أنماط جدٌدة منه، فٌترجم عبد هللا بن المقفع 

ل الهندٌة، وٌدور حول السلطان كتاب " كلٌلة ودمنة" عن الفارسٌة ذا األصو

ن ، وتتطور مع بدٌع الزمان الهمذانى المقاماتوالرعٌة، والعدل والظلم ... وٌبتد

ًٌا بعده على ٌد الحرٌرى والسرقسطى  .بٌن المتلقٌن، محققة ذٌوًعا طاؼ
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دفع إلى البحث وفى العصر الحدٌث تجد مجموعة من المحرضات التى ت

هـ(، ٙ٘ٙظلًما منذ سقطت بؽداد عام)الشعر نفقا م، فقد دخل عن أطر فنٌة جدٌدة

، وتثمر محاوالت محمد على أكلها عندما وفقد برٌقه، فانفض الناس من حوله

ٌعود المبتعثون إلى مصر ٌحملون أفكاًرا جدٌدة تولدت لدٌهم نتٌجة احتكاكهم 

طى الذٌن ٌتقنون اللؽات باآلخر، وتتسع رقعة المتعلمٌن من أبناء الطبقة الوس

، وتلعب ًنا مؽاٌرة، األمر الذى ٌجعلنا أمام متلق مؽاٌر ٌتطلب فنواألجنبٌة

اط السردٌة الحدٌثة الصحافة حزبٌة ومستقلة وأدبٌة دوًرا فى احتضان األنم

 .والحفاوة بها

إسماعٌل  إلحاًحا عندما تنشط حركة الترجمة األدبٌة فى عهد األمروٌزداد 

رفضا وقبوال، فذهب  –س حٌالها ، اختلؾ النام( انتشاًرا879ٔ -8ٖٙٔ)

إلى أنها لم تقدم جدًٌدا، حٌث انصبت حول قضاٌا ؼرٌبة عن مجتمع  البعض 

ؼارق فى مشاكله السٌاسٌة واالجتماعٌة، فهى تقوم على الحب والقصص 

البولٌسى وقصص الخٌال العلمى ... وصٌؽت بلؽة مثقلة بالسجع والبدٌع، 

مترجمٌن ، ورأى أصحاب هذا الفرٌق أنها ولحقها التشوٌه والتحرٌؾ من قبل ال

، وٌنبؽى ؼزو فكرى –لى مجتمعاتنا الشرقٌة بما تحمل من قٌم ؼرٌبة ع

 .ى تراثنا وحضارتنا لئلفادة منهمامحاربته باالنكفاء عل

وذهب فرٌق ثان إلى أنه ٌنبؽى مجاراة اآلخر المتحضر دون إضاعة مزٌد 

 –نه ، وٌتقدم جٌل من المستنٌرٌن من الوقت فى إحٌاء تراث كان مناسًبا ألوا

لٌرى ضرورة المزج بٌن ما ٌصلح للبقاء  –اإلمام محمد عبده  –فى صدارتهم 

، واعى بما ٌفٌده دون فقدان للهوٌةمن تراثنا ، واالنتفاخ على اآلخر انفتاح ال

، والسٌر على خطى المبدعٌن األدب القصص بٌن استلهام التراث وهنا ٌتؤرجح

 ر من أمثال موباسان وبلزاك وإمٌل زوال وتشٌكوؾ.الؽربٌٌن الكبا

، لطفى جمعة مولعٌن بقالب المقامة وكان الموٌلحى وحافظ إبراهٌم ومحمد

م  9ٓ7ٔ" حدٌث عٌسى بن هشام، فٌبدع األول "الروح مرة أخرى ٌبعثون فٌه فراحوا
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لٌالى الروح الحابر" م ، وٌنشر آخرهم "9ٓٙٔالثانى "لٌالى سطٌح"  وٌكتب

 م، مراعٌن الخصابص الفنٌة للمقامة لؽة وبناء وموضوعات .9ٕٔٔ

د منه ترجمة ، فراح ٌفٌٌق آخر انجذب إلى النموذج الؽربىوثمة فر

، ثم م(88ٕٔمبارك فى رواٌة علم الدٌن  ( وإبداًعا ) علىوتمصًٌرا )المنفلوطً

م ، وتعد 9ٕٔٔالرابدة "زٌنب" التى نشرها عام رواٌتهمحمد حسٌن هٌكل فى 

 الدة األولى الناضجة لفن الرواٌة العربٌة.الو

إلى أن وكان لشٌوع هذا النمط أثره على نخبة من الدارسٌن الذٌن ذهبوا 

" إنما هو امتداد ناضج للمإلفات النثرٌة القدٌمة السرد الحدٌث "قصا ورواٌة

لقد عرؾ التراث األدبً فقد ذهب ٌوسؾ الشارونى إلى القول: "والحدٌثة، 

قصصٌة التى تمتاز عن كثٌر من مجموعاتنا المعاصرة، بؤنها المجموعات ال

هـ( ٕ٘٘ -ٓٙٔكانت تندرج تحت موضوع واحد، مثل كتاب البخبلء للجاحظ )

 هـ ( " 8ٖٗ -7ٖٖوالمكافؤة وحسن العتبى للتنوحى )

وهو أمر ٌنقٌه المبدعون أنفسهم، والعودة إلى مقوالت محمد تٌمور وأخٌه 

مود طاهر الشٌن ومحمد حسٌن هٌكل تإكد محمود واألخوٌن شحاتة ومح

ا محاكاة أطر فنٌة ومضامٌن،  ًٌ انجذابهم إلى اآلخر مبدعا فرنسٌا وانجلٌز

والحقٌقة أن األدب العربً القصصً الحدٌث مدٌن فى بعض صوره ومضامنٌه 

ألصول راسخة فى أدبنا القدٌم، ولكنه كنمط أدبى ناضج واضح المعالم 

اث الروابى فرنسٌا وانجلٌزٌا وروسٌا على ٌد أعبلمه واآللٌات، فٌعود إلى التر

 الكبار، من أمثال جى دى موباسان وبلزاك وزوال وتشٌخوؾ وؼٌرهم.       

  :اإلرهاصاا األولى لل صة ال صيرة

ى للقصة القصٌرة فى أدبنا ٌَُعدُّ مصطفى لطفى المنفلوطى واضع اللبنة األول

ان سابًدا فى زمانه من ارتماء فى ، عندما نحى منحى مؽاًٌرا لما كالحدٌث

، مع االحتفاظ بلؽة بٌانٌة نثرٌة التراثٌة كالمقامات وؼٌرهاأحضان القوالب ال

، تحمل سمات البذرة أوراقا وأؼصانا، ، فقدم لنا محاوالت قصصٌة مخدجةأخاذة
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لمقال القصصى وإن لم تقدم ثماًرا ناضجة، فجاءت قصصه مزًٌجا من ا

 : قٌة تهذٌبٌة وهىتحدوه فى كل ذلك ؼاٌات أخبل، والخطابة وروح القص

، كالوفاء والشرؾ العلٌا والقٌم اإلنسانٌة الكبرى تعمٌق اإلحساس بالمثل"

، مستخدما للتعبٌر عن طرٌقته الفضٌلة وحب الحق والخٌر والجمالوالشجاعة و

إلى ؼاٌته أسلوبا بٌانٌا أخاًذا، ٌقوم على تجوٌد التعبٌر، ورعاٌة  والوصول

، كل ذلك من ؼٌر م برسم الصورة وإثارة العاطفة، واالهتماٌقى الكبلمموس

امات وال ؼٌرها ، ومن ؼٌر محاكاة للمقزام للسجع وال لؽٌره من المحسناتالت

، بل مع ابتداع وابتكار وأصالة وشخصٌة تتضح فى من مخلفات التراث

 (.9ٓٔ" )هٌكل تضح فى طرٌقة القص وؼاٌته جمًٌعااألسلوب كما ت

والعبرات"، وهى "" القصٌرة كتابٌه "النظراتالمنفلوطى قصصه  ضمن

روافد أجنبٌة  ، واآلخر استوحى فكرته منتنقسم قسمٌن، قسما ٌخلص له

سلوبه، ، أو حفظ فكرتها وتصرؾ فٌها ، مخضًعا إٌاها ألرومانسٌة ترجمت له

، مسلطا الضوء على الطبقات المهمشة لقطاء وعالج فٌها قضاٌا مجتمعه

 ٌن ومظلومٌن. ومدمن

 " وقصة "الشهداء" ه ذات األصل األجنبً قصة "الذكرىفمن قصص

ى اقتبسها عن "آخر ملوك بنى سراج" لشاتوبرٌان، قصة الضحٌة" فاألولو"

" إلسكندر وبرٌان أًٌضا، أما األخٌرة فعن "ؼادة الكامٌلٌا" لشاتوالثانٌة عن "أتاال

 دوماس االبن" .

ر( واالستقرار )عٌسى وشحاتة )محمد تٌمو وسوؾ ٌحذو حذوه جٌبل البداٌة

تٌمور، ومحمود طاهر الشٌن( فى االعتماد على األصل القصصى  ومحمود، عبٌد

 اقتباس أفكاٍر وإعادة صٌاؼة واعتراًفا. –فرنسٌا وانجلٌزٌا وروسٌا  –الروابى 

على أننى أسارع فؤقرر أن محاوالت المنفلوطى القصصٌة المخدجة نجحت 

ى ذابقة خاصة ملَّ ما حملته القرون الوسطى من شعر ردىء فى خلق متلق ذ

، مطورٌن أجٌاال أخرى على السٌر على دربه مضمونا وأسالٌب تعبٌر، محرضا
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، حمد تٌمور رابد فن القصة القصٌرة، وهذا ما سنلمسه جلٌا فى كتابات مأدواتهم

 خلفه من أجٌال . جاءومن 

 :داية الح ي ية ل ن ال صة ال صيرةالب

، فقد الحدٌثة فى أدبنا العربً المعاصرمحمد تٌمور رابد المدرسة  ٌعد

، تعكس جمٌعها لدٌه كاتب قصة ومسرح ومقال نقدى تعددت مناحى اإلبداع

حرصه الشدٌد على إبداع أدب واقعى ال تكبله قٌود التقلٌد أو االقتباس عن 

 .قصصهاآلخر أخلٌته ومضامٌن 

مصرى خالص دون قٌدى التقلٌد  ومع حرص محمد تٌمور على إبداع َقص  

ممثلة فى كاتبها  –روًحا وأطًرا فنٌة  –واالقتباس معتمًدا على الواقعٌة الفرنسٌة 

ٌمكن تلمسه فى  ( فإن ثمة أثًرا للمنفلوطى)جى دى موباسان األعظمالفرنسى 

تضاعٌؾ قصصه من "إدارة الكاتب الحدٌث حول نفسه، وكؤنه بطل من أبطال 

كثًٌرا فى خلق األجواء العاطفٌة و آثارة  المشاعر الحانٌة نحو ، كما تبدو القصة

، ثم تبدو أحٌانا فى التقدٌم ن وضحاٌا المجتمع على وجه العمومالفقراء والمساكٌ

وٌتجلى هذا فى قصة " فى  للقصة بمقدمة تصور الحالة النفسٌة للكاتب ..."

 القطار" التى سنؤتى على تحلٌلها فٌما بعد.

ت التعبٌر بل امتّد إلى ه بموباسان عند المنحى الواقعى وآلٌاولم ٌقؾ تؤثر

"ربً لمن خلقت هذا النعٌم" من "ضوء القمر"  قصته، فقد اقتبس االقتباس

، مشًٌرا إلى هذا صراحة، وإن قلل من قٌمته عندما أشار إلى أنه أحدث لموباسان

، فلم فٌها مكان ، ممصرا كل شابؤصل موباسان تعدٌبلت جذرٌة تمس الزمان وال

، ونلمس مثل هذا لدى أخٌه محمود تٌمور فى (ٔ)ٌبق فٌها سوى روح الكاتب

مقدمة مجموعته القصصٌة األولى "الشٌخ جمعة " حٌث أشار إلى أن بعض 

، ثم عاد فقلل من هذا مستوحى من قصص فرنسى السابقةقصص مجموعته 
                                                           

 .7٘ما تراه العٌون ص  (ٔ)
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 "    ( ٔ)كل الوجوه األمر مقرًرا " فؽدت أقصوصته جدٌدة ، تختلؾ عن سابقتها من 

منجمة فى ما تراه العٌون" التى نشر قصصها " تٌمورُتَعدُّ مجموعة محمد 

نضج الفنى ، ورحل دون جمعها البداٌة األقرب إلى الم9ٔ7ٔمجلة "السفور منذ 

فى القطار" التى تعد أول قصة عربٌة للقصة المصرٌة الحدٌثة، وتضم قصة "

 كبٌر. تحققت فٌها شرابط هذا الفن إلى حد

ه المجموعة فى إطارٌن واسعٌن هما: قصص ذات صبؽة تدور هذ

تنتمى خمس منها إلى اإلطار ، وأخرى ذات صبؽة أخبلقٌة وجدانٌة، اجتماعٌة

األول، وهى : فى القطار، وبٌت الكرم، ولبن بقهوة ولبن بالتراب، وللفقراء 

، الثانىقصص المجموعة إلى اإلطار  ، وتنتمى بقٌةمجاًنا، وسارق وسارق"

 ومنها " ربً لمن خلقت هذا النعٌم"، " وكان طفبل فصار شابا"...

ى كثٌر من سمات هذا على أننى أسارع فؤقرر أن هذه القصص تفتقر إل

ى المقالة والخواطر القصصٌة أقرب، مما ٌعكس أثر ، فهى إلالفن وآلٌاته

ٌانٌة الخطابٌة الزاعفة وب نضجا؛ فتخلص من تجاوزه، وإن المنفلوطى علٌه

لم تتخلص من آثار  –حتى هذه اللحظة  –، ومإكًدا أًٌضا على أـن القصة اللؽة

 الكتابات النثرٌة السابقة.

  صة "فى ال  ار" ىر ا وتحلي :

ٌكاد  ٌجمع دارسو األدب ونقدته على أن قصة "فى القطار" لمحمد تٌمور 

، ومرسخة دٌثالقصٌرة فى أدبنا العربً الح بداٌة التارٌخ الفعلى لفن القصة

 دعابم المذهب الواقعى فى األدب المصرى.

الشخصٌات المهشة من قهر وظلم وحرمان،  تعانٌهعنى محمد تٌمور بما 

المستبدٌن الذٌن  وفى مقدمتها الفبلح الذى عانى األمرٌن من طابفة اإلقطاعٌٌن

، وٌؤتى فى مقدمتها " حق التعلم" حٌث تشٌر هذه القصة إلى حرموه كل حقوقه

                                                           

 .ٙٔالشٌخ جمعة ص  (ٔ)
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بذر اإلقطاع هو العدو األلد للعلم والفبلح ، فٌقؾ فى وجه كل محاوالت  أن

، عه هذا إرادته فى اإلحساس بالذات، شاالّ بصنٌالوعً وتنمٌته فى عقل الفبلح

العقلٌة المعادٌة  –فى الوقت ذاته  –، فاضًحا التحرر من الفقر والجهل والتبعٌةو

، الذى ٌرد بقسوة على عٌٌنشخص ُمنتم إلى طابفة اإلقطا للعلم ممثلة فى

ط إن السوط ال ٌكلؾ الحكومة السوره المناصر لتعلٌم الفبلح المصرى: "محاو

 ؛تنس أن الفبلح ال ٌذعن إال للضرب، وال ما التعلٌم فٌتطلب أمواالً طابلة، أشٌبا

" وهو حوار ٌجسد حالة االزدراء التى كان ٌعانى ألنه اعتاده من المهد إلى اللحد

 ج والبلمباالة من قبل السادة الجابرٌن مالكى األرض وؼٌرهم.منها الفبل

ٌبدأ تٌمور قصته بمدخل ٌصؾ فٌه الطبٌعة راصًدا مبلمحها الخبلبة من 

جمد معه الزمن الحكابى)أي ، وهو وصؾ ٌبلل لؽة مثقلة باألصباغ البٌانٌةخ

نما الجبٌن" بٌ تصوٌرٌة تجمع بٌن صباح ناصع بمفارقة، مفاجؤ المتلقى ٌتوقؾ(

، ناصع الجبٌن ... وجلسُت على مقعدصباح " :البطل مكتبب حزٌن" ، فقال

 ".    كٌر كؤننى فرٌسة بٌن مخالب الدهرواستسلمت للتف

فاًرا مما  ،تحرك الزمن مع تقدم الفعل السردى، عندما ٌؽادر منزلهثم ٌ

، وتناولت عصاى وكآبة" مكثت حٌنا أفكر، ثم نهضت واقفا انتابه من حزن

ت منزلى ... ثم اهتدٌُت للسفر تروٌحا للنفس ..." ثم ٌستقر به المقام وؼادر

 أخًٌرا إلى جار نافذة إحدى عربات القطار.

، وهو فضاء مكانى شدٌد عربة القطار فضاء مكانٌا لؤلحداثوهنا تصبح 

، مما أضفى علٌه رسم المبلمح المحلٌة بجبلء الضٌق ٌحول بٌن الكاتب وبٌن

، فراح ٌصفها وصفا خارجٌا، كز على الشخصٌة والحوارأخرى، فرتبعات فنٌة 

بمفردات وتراكٌب  ، مازجا حوارهومواقفها الفكرٌة النفسٌةٌكشؾ عن أبعادها 

أدبسٌس زوجة بسخرٌة الذعة ومفارقات حادة، من مثل "، ممذات صبؽة شعبٌة

 " التىالشركسً فى رده على التلمٌذ، و"برافو .. برافو" التى جاءت على لسان 

، وهى ذات داللة قاطعة على تفاهته وتعلقه قالها الموظؾ معلقا على التلمٌذ
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 بمحاكاة اآلخر محاكاة سطحٌة وساذجة .

 : الشخصياا -1

خمس شخصٌات، أحكم وصفها إحكاما ٌتسق  علىبنى محمد تٌمور قصته 

، وٌتجلى لقارئ هذه القصة أن الؽلبة كانت فى صالح التى ٌرمى إلٌها والؽاٌة

ا  –من وجهه نظر الكاتب  –ة الظبلمٌة المتسلطة التى لعبت الشخصٌ ًٌ دوًرا ربٌس

المتخلفة التى أراد الكاتب نقدها، عارًضا إٌاها دون عبلج أو فى تكرٌس القٌم 

 ال سٌما ،متؤثر بالعرب القارئ أدبه، والراوى )البطل( وهو التلمٌذ المثقؾ الحلول

 لقٌم الحدٌثة المستنٌرة .( الممثل لاألدب الفرنسً )دٌوان دى موسٌه

وواضح من التقسٌم الكمى لشخصٌات القصة أن الكاتب أراد التؤكٌد على 

شٌوع الشخصٌة الظبلمٌة المستبدة )الشركسً، والعمدة ، والموظؾ ، والشٌخ ( 

وانحسار الشخصٌة الداعٌة إلى القٌم الحدٌثة )التلمٌذ( حداثة سن وحٌاء سلوك ؛ 

ر التنوٌرى دون تحقٌق نصر أو انتشار فى تلك بما ٌوحى ببزوغ فجر الفك

 الحقبة ) أربعٌنٌات القرن الماضى( .

كانت القضٌة األساسٌة التى اشتجر حولها الخبلؾ بٌن شخصٌات القصة 

قضٌة تعلٌم الفبلح المصرى " ولكى ٌقنعنا المإلؾ بهذه القضٌة بؤسلوب فنى ، 

( مسرًحا لهذا الموقؾ، وما أطلعنا على موقؾ )ركاب القطار الذى اتخذه الكاتب

اك شٌخ وشركسى وعمدة ٌدور به من حوار وتصرفات لهذه النماذج، فهن

ؤمره، ولكل ، ولكل رأٌه فى قضٌة تعلٌم الفبلح واالهتمام بوطالب وموظؾ

، وما ٌبدو من كل . ومن خبلل ما ٌدور بٌنهم من حدٌثأًٌضا تصرفاته وسماته

ل بنا أًٌضا إلى ما ؛ ٌصل المإلؾ وٌصمنهم من أفعال، وما ٌتسم به من سمات

ا لٌس له دون أدنى فى عنجهٌته وكبرٌابه وأخذه م فالشركسى. ٌرٌد أن ٌقول

ى ؛ إنما هو نموذج اإلقطاعٌٌن الؽاصبٌن فى تلك السنٌن .والشٌخ فمبادئ اللٌاقة

آرابه المتخلفة وأحكامه المنافقة؛ إنما هو نموذج لبعض ، وفى ؼفلته وخموله

، الذٌن كانوا فى ؼفلة وتخلؾ ومداهنة لذوى السلطان فى تلك نرجال الدٌ
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األحاٌٌن . والعمدة فى جهله وفظاظته وعدوانٌته لٌس إال نموذج صنابع الحكام 

وذٌول السلطة الؽاشمة فى هذه العهود السود. واألفندى فى سطحٌته وسلبٌته 

ارة والمحافظة لٌس إال نموذج الموظفٌن البلمبالٌن، الراضٌن من الحٌاة بالمد

مٌذ فهو فى رهافة حسه، على الراتب الذى ٌوفر حسن المظهر. أما التل

ى ٌعقد علٌه ؛ إنما هو نموذج الجٌل الجدٌد، الذوإٌجابٌته، ورفضه وشجاعته

 .األمل لمصر المناضلة

كما حركت  وٌبلحظ كذلك أن القصة قد أثارت العطؾ على الفبلحٌن ،

الوقت نفسه قد نبهت إلى ؼفلة بعض رجال  ، وهى فىالسخرٌة من اإلقطاعٌٌن

الدٌن وخطورة تخلفهم، وأشارت بإصبع االتهام إلى رجال اإلدارة فى ذلك 

الحٌن. وما كانوا ٌرتكبون من جرابم القسوة والقهر مع أبناء الشعب الكادحٌن 

 . (ٔ) "فى األرض الطٌبة 

 بنى الكاتب حدث قصته وفق منطق السرد التتابعى وفق مسار خطى

، وهو ة االنطبلق وانتهاء بلحظة الوصولمستقٌم عبر رحلة قطار بدءا بلحظ

 ،ساخرة، فؤصبح نمو الحدث متوقعا نمو طبٌعى ال ٌحمل أٌة مفاجؤة تصنع حبكة

، مما أفقد القصة عنصر التشوٌق ر اإلخبارىٌتحرك برتابة أدنته من التقرٌ

 وكسر أفق التلقى .

 : مرحلة الت سيس -2

ور أثر كبٌر فى ترسٌخ دعابم فن القصة القصٌرة فى التربة كان لمحمد تٌم

المصرٌة والعربٌة عندما أبدع نموذجا قصصٌا عربٌا مكتمل األدوات قاببلً 

" التى جاءت ته "ما تراه العٌونللمحاكاة والنسج على منواله مجسًدا فى مجموع

ن تجسًٌدا واعٌا للرؼبة فى إبداع أدب مصرى ٌستمد مضامٌنه وقضاٌاه م

 المجتمع المصرى منفتح على اآلخر محاٍك له فى أسالٌبه الفنٌة.
                                                           

 .7ٕٔهٌكل  (ٔ)
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، فنشؤ ولم ٌقؾ األثر عند حد االبتداع، بل امتد األثر إلى تحرٌض اآلخر

فكثر عددهم وؼزر إنتاجهم القصصى،  ،قةجٌل ثان ٌإسس لمحاولة تٌمور الساب

 ، وعنٌت الصحافة بما أبدعوا.وتعددت مشاربهم

هم األخوان عٌسى وشحاتة عبٌد، فقدم  ،مبدعٌنبعة َضمَّ هذا الجٌل أر

، األول مجموعة عنوانها "إحسان هانم" وأبدع اآلخر مجموعة "درس مإلم"

 ، وقدومحمود طاهر الشٌن ومحمود تٌمور الذى كان أكثر جٌله ؼزاره إنتاج 

جذب هذا الفن كتابا آخرٌن برزوا فى مجاالت إبداعٌة أخرى كالمازنى وتوفٌق 

 وطه حسٌن.الحكٌم 

وإذا كان محمد تٌمور إٌذانا ببدء مرحلة جدٌدة لتمرد األدب على االرتماء 

فى أحضان األشكال النثرٌة التراثٌة والتوجه إلى األدب القصصى الؽربى فإن 

، فؤصبحنا أما روافد فرنسٌة ع من نوافذ االنفتاح على اآلخرالجٌل الذى تبله َوسَّ 

الفرنسى طاؼٌا، فراحوا ٌحاكون "موباسان"  ، وإن ظل األثروروسٌةوانجلٌزٌة 

، وقد انفتح محمود طاهر الشٌن و"بلزاك" و "إمٌل زوالً" فى توجهاتهم الواقعٌة

 األدٌب الروسى الكبٌر "تشٌكوؾ نظًرا لطؽٌان الطابع المحلى على إبداعه . على

 وقد أشار هذا الجٌل إلى طؽٌان هذه الروافد األجنبٌة فٌما كتبوا وأبدعوا ،

فمحمود تٌمور ٌرجع فضل تؤثره باألدب الفرنسى إلى أخٌه األكبر محمد تٌمور 

الذى امتدح له أسلوب موباسان ، فٌقول " امتدح لً شقٌقً ؼٌر مرة " موباسان 

" .. فبدأت أطالعه ، وما كدت أقرأ حتى فتنُت به ... واتسعت مطالعاتى فٌما بعد 

ٌوم مازلت محتفظا له بالمكان فى القصص األوروبً وتشعبت ، ولكنى حتى ال

 .  (ٔ)" ، فهو عندي زعٌم األقصوصة األكبراألول فى نفسى 

، وٌقر الشٌن عترؾ عٌسى عبٌد بؤنه وبعض جٌله "حذونا حذو" بلزاك"وٌ

ٌة الناى" أنها مقتبسة من فى آخر قصة )االنفجار( التى ضمنها مجموعة "سخر

                                                           

 شقاء الروح. (ٔ)
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ور الذى أشار فى مقدمة ، ومثل هذا الصنٌع نراه عند محمود تٌمتشٌكوؾ

مجموعته القصصٌة األولى " الشٌخ جمعة" إلى أنه استوحى مضامٌن بعض 

اتستعانة :" وقصصه من قصص أجنبً، وإن قلل من قدر هذا االستٌحاء، فقال

من حوادث    رذ ا تصرا في ا ىلى اختيار حادثة  ي ة محدودة فى ذات ا

  فغدا أ صوصة  ديدة   تىاأل صوصة الم تبس ىن ا  وبنيا ىلي ا أ صوص

 .      تختلف ىن ساب ت ا من كح الو وه "

 : األخوان ىيسى وشحاتة ىبيد

، الشدٌد فى الخصابص الفنٌة سلكتهما فى سلك واحد نظًرا القترابهما

محتفظا بسمات تمٌزه عن أخٌه شخصٌات وأسالٌب طرح، وإن ظل شحاته 

، وبعًدا عن األفكار كام بناءالبناء القصصى نضجا وإح ، فهو األقرب إلىعٌسى

 المقحمة ومٌبل إلى الدعابة وإشاعة روح الفكاهة .

 -كؽٌرهما –فقد شؽبل بالبٌبة المصرٌة وقضاٌاها االجتماعٌة تحدوهما 

 ، َنصَّ علٌها فى مقدمة مجموعته بة صادقة فى إبداع أدب مصرى خالصرؼ

صرى موسوم بطابع إحسان هانم" قاببلً " ... إن ؼاٌتنا فٌها إٌجاد أدب م"

، وٌمثل حٌاتنا االجتماعٌة والنفسٌة والوطنٌة " فركز عٌسى شخصٌتنا المصرٌة

لبً لؤلجنبٌات على الشباب ، واألثر السأةعبٌد على القٌود المفروضىة على المر

 ، معٌن والتطلع الطبقى المفسد للحٌاةاإلقطاعٌٌن على الكادح وجناٌة، المصرى

بعض قصصه طوال أدناها من ، فطالت شخصٌاتالعناٌة بالبعد النفسى لل

ما تعانٌه  –، وتتجلى هذه المبلمح فى قصة )إحسان هانم( التى تصور الرواٌة

، وما ٌترتب علٌه من بٌنها وبٌن أن تختار شرٌك حٌاتهاالمرأة من قٌود تحول 

انٌه الشاب من إؼوادات مآس اجتماعٌة ونفسٌة فادحة ، وفى قصة ٌرصد ما ٌع

، عندما " التى تطرح إؼواء من نمط مؽاٌر، وقصة "حكمت هانماألجنبٌات

، فٌقدم الثمن ؼالٌا ، فتدفعة الفقٌرة لفتى من األرستقراطٌٌنتخضع فتاة من الطبق

 ابن العم والحبٌب األول على قتلها محًوا للعار.
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وجدنا عٌسى عبٌد ٌهاجم فى قصة "حكمة هانم" رواٌة  ومن هذا المنطلق

ٌندر وجودها فى فتٌاتنا " سمات شعرٌة ى على "زٌنبأضف ؛ ألنهزٌنب لهٌكل

 .األمٌات"

 ، فتح بها الباب أمامعبٌد من لفتات رمزٌة عٌسىولم تخل قصص 

د جاراه ، وقكما ورد فى قصة "مؤساة قروٌة" ،المبدعٌن البلحقٌن لئلفادة منها

" ٌطرح قضٌة تعدد أخوه شحاتة فى منحاه هذا، ففى قصة "بٌن ؼزالتٌن

 جات وتجلٌاتها الضارة.  الزو

، قط ذاته وأفكاره على بطلة رواٌتهوإذا كان هٌكل فى رواٌته )زٌنب( قد أس

، فإن عٌسى شحاته وقع فى ها بما ال ٌلٌق بها اجتماعٌا، وال ٌناسبها أفكاًرافؤنطق

 إحسان هانم" الكتاب الوجدانٌٌن.عندما هاجم على لسان بطلة قصة " المؤزق ذاته

ز على المرأة جانٌة ، وإن ركد فقد جارى أخاه فى المضمار ذاتهأما شحاتة عبٌ

، وقد تجلى هذا الملح فى كثٌر وكٌات المنحرفة، مصوًرا كثًٌرا من السلومجنٌا علٌها

 " وموعد ؼرام".كـ "درس مإلم" و"البابنة" و"اإلخبلص قصصهمن 

وثمة نقاط تمٌز تتجلى فى حضور الحس الفكاهً فٌما ٌكتب من قصص، 

 لحس الشعبً المصرى كما فى قصته "مبروك ٌا ام محمد" رب من اتقت

ثه من " وما تحدفى القصة األولى "الخاطبةالؽٌرة العمٌاء" حٌث ٌطرح و"

وجته من عجوز ، حٌث خدعت شابا فتٌا فزجناٌات فى حق راؼبى الزواج

، فٌطلق ساقٌه ة زفافه ٌكتشؾ فداحة ما َحلَّ به، وفى لٌلشمطاء تكبره كثًٌرا

 .ضٌوؾ، وهو ٌردد ما ٌقوله الضٌوؾ: "مبروك ٌا ام محمد"للرٌح منصرفا كال

، من ٌرصد تبدل شعور امرأة فقدت زوجهاوفى قصة "الؽٌرة العمٌاء" 

، ال لشا سوى أنها الجزع على فقده إلى كره له وسبابالوله على فراقه و

 .نن فى داره األخرى  بالحور العٌسمعت من المقرئ أن زوجها ٌهنؤ اآل

، ال تعنى بالبدٌع ،ن عربٌة فصٌحة سلسة سرًدا ووصًفاجاءت لؽة األخوٌ

 ، أما الحوار فقد جاء عامٌا إذا قصر،األجنبٌةوإن احتفت ببعض المفردات 

ا إن طال. ًٌ  وعرب
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 محمود تيمور: 

ٌعد محمود تٌمور أؼزر أبناء جٌله عطاء قصصٌا ، حتى لٌفوق منجزه 

إلى  –فٌما نرى  –جمٌعهم ، وٌعود هذا  ونالمعاصرالقصصى ما أنجزه رفاقه 

 تفرؼه التام للكتابة وانتمابه إلى أسرة ثرٌة منحته سبل الحٌاة الكرٌمة.

، بدأت بمجموعة مور كثًٌرا من المجموعات القصصٌةأبدع محمود تٌ

م ، 9ٕٙٔم ، والشٌخ سٌد العبٌط 9ٕ٘ٔ متولىم ، وعم 9ٕ٘ٔ"الشٌخ إبراهٌم "

... وؼٌرها من مجموعات سلطت 9ٖٗٔطبلل ، واأل9ٕ8ٔوالحاج شلبً 

نٌه من صنوؾ القهر مادٌا الضوء على الطبقات المهمشة فى المجتمع ، وما تعا

، مشددا النكٌر على أبناء الطبقة العلٌا ومعنوٌا، وما ٌشٌع بٌنها من خرافات

 باشوات وإقطاعٌٌن. 

ٌخ فمن النمط األول قصة "الشٌخ جمعة" وقصة "عم متولى" وقصة "الش

، ففً القصة األولى ٌرسم النمط الثانى قصة " الست تودد " سٌد العبٌط" . ومن

الراضً بواقعه ، القانع  من خبلل بطلها الشٌخ جمعة الصورة الؽالبة للمصري

ٌشٌع فى أوساط البسطاء من وفى القصة الثانٌة ٌصور جانبا مما  ،ببساطته

، وفى من أنه المهدي المنتظرمن أوهام  ، عندما ٌصدق أحدهم ما ٌنتابهخرافات

 القصة الثالثة ٌستمر فى التركٌز على الملمح السابق .

تري عالم السادة من نفاق ومواربة، " فترصد ما ٌعأما قصة "الست تودد

، فالباشا ٌهمل خالته التً تبٌع من شدة الفاقة عٌدان متظاهرٌن بعظمة كاذبة

لٌقٌم لها  -باكٌا متضرعا –ا القصب لتسد رمقها، ثم عندما تموت ٌنتقض الباش

 العزاء والنعً فى الصحؾ.

لمجموعات محمود تٌمور القصصٌة ال ٌملك سوى االعتراؾ والقارئ 

، منها ؼزارة إنتاجه القصصً ؼزارة ٌفوق فرده عن أبناء جٌله بسمات متعددةبت

المعدمة  وتوجهه ــ وهو ابن العابلة الثرٌة ــ شطر الطبقات ،بها نتاج جٌله كله

، وهو أٌضا أكثرهم وعٌا فً مجتمعه متعاطفا معهم، هتمردا على طبقته الثرٌة

، والنزوع إلى الخٌال الجامح متؤثرا شرابط الفن القصصً وااللتزام بهاب
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 تخلص منه فً قصصه المتؤخر. ولكنه سرعان ما بالمنفلوطً،

وجاء الحوار  ،ر فعربٌة فصٌحة بسٌطة سردا ووصفاأما لؽة محمود تٌمو

ذكر فً مقدمة مجموعته األولى "الشٌخ  ٌا على سبٌل التجرٌب حسب ماعام

، ففاق داته األساسٌة سردا ووصفا وحواراجمعة" ثم ٌتخذ من العربٌة الفصحى أ

 جٌله بمٌزة أخرى.

 :ي  الحكي  والتحلي  ف  أف  مغايرتوف

 ،وحده، فلم ٌول وجهه شطر مجتمعه وٌؤتً توفٌق الحكٌم كاتب قصة نسٌج

معتمدا  قضاٌاه كما سبق لجٌل التؤسٌس بؽٌة تحقٌق أدب مصري خالص، معالجا

المنهج الواقعً الذي شاع حٌنبذ نتٌجة التؤثر بالرومانسٌٌن والواقعٌٌن الفرنسٌٌن 

إمٌل زوال وبلزاك وتشٌكوؾ الروسً، ال إنه نحى الكبار،أمثال موباسان و

، إلى نزعة ذهنٌة طاؼٌة فً الجنوح تجلى ـــ فً رواٌاته أٌضا ـــ ،منحى مؽاٌرا

 معتمدا األسطورة والرمز وسٌلتٌن. تتناول قضاٌا تجرٌدٌة،

تجلى هذا الملمح الذهنً المسلح بالفلسفة تارة واألسطورة تارات أخر فً جل 

: "عهد الشٌطان" ضحا فً مجموعتٌه األولى والثالثةوإن بدا وا منجزه القصصً،

 م ،9ٖ٘ٔرت بعدها بسبع عشرة سنة التً صد م ،"أرنً هللا"9ٖ8ٔ الصادرة سنة

 وآثر توفٌق الحكٌم أن ٌضٌؾ إلى عنوانٌهما الربٌسٌن "قصص فلسفٌة".

 ،م9ٖ٘ٔ ، هً "عدالة وفن"وفٌق الحكٌم ثبلث مجموعات أخرٌاتولت

 م.ٕٓٓٓو"مدرسة المؽفلٌن"  م،9ٙٙٔو"لٌلة زفاؾ" 

 ىرض وتحليح:  "همس ال نون" لن يب مح وا

، (ٕ)ومترجما متواضًعا (ٔ)دبٌة كاتب مقال فلسفىاألبدا نجٌب محفوظ حٌاته 

ثم كاتب قصص ال تشى بما سٌحرزه من ارتٌاد قمم اإلبداع فى مجال الرواٌة 

، وهى أعرق جابزة دها ببل منازع، فنال جابزة نوبلمستقببل ، حٌث أصبح سٌ
                                                           

حٌث أفسح له المجال واسًعا لنشر  فى حٌاة نجٌب محفوظ ،كان لسبلمة موسى أثر كبٌر  (ٔ)

 مقاالته الفلسفٌة فى مجلته " المجلة الجدٌدة".  

م وقدمه إلى سبلمة 9ٖٕٔسنة  ترجم نجٌب كتاب " مصر القدٌمة " لـ " جٌمس بٌكً " (ٕ)

 ، الذى فاجؤه بنشره وتوزٌعه مع أحد أعداد مجلته : المجلة الجدٌدة" .موسى
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 م.988ٔأدبٌة فى العالم عام 

وظ القصصٌة محفهمس الجنون" أول محاوالت نجٌب كانت مجموعة "

خٌرة، ثم ٌوجه وجهه شطر قصة فى طبعتها األ 8ٕ، والتً ضمت القصٌرة

فضاءات  ؛ لٌعود إلىة القصة القصٌرة قرابة ربع القرن، فٌنقطع عن كتابالرواٌة

 ،مجموعته الثانٌة "دنٌا هللا " 9ٕٙٔ، فٌصدر عام القصة بزخم منقطع النظٌر

ظها من النظر النقدى الجاد، ، لم تنل حوتعقبها أربع عشرة مجموعة قصصٌة

 : ب النقاد صوب منجزه الروابى وهىنظًرا النجذا

، وخمارة القط األسود م9ٕٙٔم، وتحت المظلة 9ٙ٘ٔالسمعة  ٌابٌت س

، والحب فوق 97ٖٔ، والجرٌمة م97ٔٔحكاٌة ببل بداٌة وال نهاٌة م ، و9ٙ9ٔ

م، والتنظٌم 98ٕٔبم ، ورأٌت فٌما ٌرى النام979ٔهضبة الهرم، والشٌطان ٌعظ 

م، والقرار األخٌر 99ٓٔذب ، والفجر الكام987ٔم، وصباح الورد 98ٗٔالسرى 

 م.  ٕ٘ٓٓ، وأحبلم فترة النقاهة م998ٔم، وصدى النسٌان 997ٔ

ولعل أهم ما ٌشد االنتباه فً مجموعته تلك أنها كانت بٌانه المكثؾ األول 

قصة تحمل فكرة أو  الذى سوؾ ٌقضً عمره كله قاصا وروابٌا ٌمتاح منه، فكل

، من مثل بل فً رواٌة واحدة أو عدة رواٌاتقضٌة سوؾ ٌعٌد طرحها مستقب

، وانحٌازه ا الطبقٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌةحضور الهموم الواقعٌة بتجلٌاته

 المبكر للعدالة االجتماعٌة .

الشر المعبود" ٌكشؾ نجٌب محفوظ عن رإٌته للخٌر المطلق ففى قصة "

، منحازا إلى مبدأ طلب نواع الشرور بٌن الناس فً الحٌاةوأ والخٌر النسبً

الخٌر للناس جمٌعاً من خبلل العمل المجرد من أى ؼرض أو هوى ... وتعد 

هذه القصة التً لم تتجاوز سبع الصفحات النواة األولى لعدد من رواٌات نجٌب 

 محفوظ ، والتى تؤتً فً مقدمتها رواٌة " أوالد حارتنا". 

" والتى تعد أطول قصص األخٌرة "صوت من العالم اآلخر صةوفً الق

خبللها على لسان المصري ، ٌحكً من مجموعته، وجاءت فً ثبلثة فصول

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 103 األدب العربى الحديث

الروح  ، طارحا عدداً من القضاٌا حول العبلقة بٌنالقدٌم "توتً" قصة حٌاته

ٌات نجٌب محفوظ " كفاح ، وهو ما نجده فً فرعونوالجسد والمناجاة الصوفٌة

 رادوبٌس"."عبث األقدار" و " طٌبة" و

 :الروافد

، اً حاداً اشتجر فً البلشعور لدٌهٌشٌر نجٌب محفوظ إلً أن ثمة صراع

وبٌن معاصرٌه من ، فسه نتٌجة دراسته لها شؽوفاً بهابٌن فلسفة تجذرت فً ن

طوٌلة ، وبالٌد الثانٌة قصة د: إنه كان ٌمسك بكتاب فلسفة فً ٌالمبدعٌن، فقال

صراع رهٌب ال ٌعرؾ مداه إال من عاش توفٌق الحكٌم، وهو "لٌحًٌ حقً أو 

 فٌه" على حد تعبٌره.

نحاز إلى فن القص طوٌبلً وقصٌراً، وفً ذلك ثم ٌقرر أنه هجر الفلسفة وا

، ومرة واحدة قامت فً ذهنى مظاهرة " كان على أن أقرر شٌبا أو أجن :ٌقول

البوسطجً الذى رسمه الكهؾ" الذٌن صورهم توفٌق الحكٌم، ومن أبطال "أهل 

، والفبلح الصؽٌر الذى ال ٌعرؾ من الدنٌا أبعد من حدود عٌدان ٌحٌى حقً

، وأشخاص ترعة فً رواٌة "األٌام" لطه حسٌنالؽاب المنتصبة على حافة ال

مظاهرة ، كلهم كانوا ٌسٌرون فً كثٌرٌن من أبطال قصص محمود تٌمور

 .، فقررت أن أهجر الفلسفة وأن أسٌر معهم"واحدة

ها فً منجزه على أن هجران نجٌب محفوظ الفلسفة ال ٌعنً تبلشً أثر

 ، فهً حاضرة دابمة الحضور فً مجموعته تلك وؼٌرها.االبداعً قصا ورواٌة

بدا واضحا أن محفوظ كان مولعاً بالتارٌخ الفرعونى منذ وقت مبكر ، فقد 

اب "مصر القدٌمة" لجٌمس بٌكً، ووظفه فً ثبلث قصص من ترجم كت

ٌقظة المومٌاء" التى انحاز فٌها إلً الفبلح " :موعة" همس الجنون، وهًمج

" "حور المصري الفقٌر الذى ٌسرق مضطرا ، فتتقمصه شخصٌة مومٌاء القابد

ضد ظالمه الباشا )صاحب القصر التركً األصل" ، فتقول متخذة من االستفهام 

لذى دهاك ؟ ما ما اخرٌة من الطرفٌن الظالم والمظلوم؛ "االستنكارى أداة س

 الذى دهى األرض فجعل أعزتها أذلة، وأذلتها أعزة؟...
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التى وقصة "الشر المعبود" وقصة "صوت من العالم اآلخر" وهذه األفكار 

ن ، سٌعٌد محفوظ إنتاجها فً رواٌاته التى ستتخذ مانطوت علٌها هذه ثبلث القصص

بلً تارٌخ مصر مفض، تارٌخ مصر الفرعونٌة مجاال لها، التى سرعان ما ٌفارقها

 .س من عناء السٌاسة وأزمات الواقع، راصداً ما ٌكابده النااالجتماعً المعاصر

 : الوا ــــ 

، فكان طاؼً الحضور ع نجٌب محفوظ بروافد ثّرة متعددةرفد الواق

داً ، ناقالضوء ساطعا على الفوارق الطبقٌةأشخاصا وقٌما وسلوكٌات، فسلط 

، متعاطفاً مع الطبقات المعدمة من المجتمع الذٌن وجهاء المجتمع، كاشفا زٌفهم

رج والمؽنً ، فنجد صبً القهوجً والمهؼٌابا شبه تام احتقارا وتهمٌشاً  ٌحققون

" ثورىرواد األدب الواحداً من " –بحق  –، فٌعد الشعبً وبابعات الهوي

، التً ستتجلً فً شتراكٌة فً األدب المصري الحدٌثومبشراً بالواقعٌة اال

 األرض".ا فً رواٌات عبد الرحمن الشرقاوى، ال سٌما رواٌة "صوره أبهى

 :الم مون

ٌنتصر نجٌب محفوظ فً قصصه ألبناء الطبقة الدنٌا وٌشدد النكٌر على 

ت المتعلقة ، كاشفاً النقاب عن االنحرافاعٌٌن وخزاً لهم وتعرٌة لتصرفاتهماإلقطا

لقضاٌا ذات  تطرق، وال ٌخلو مضمون قصصه من البعبلقة الرجل بالمرأة

 .نزعة إنسانٌة وفكرٌة

 الشرٌدة" التى ترصد عبلقة الرجل بالمرأة "الرٌؾ" و"فمن القصص 

، وأروع ما ٌمثل هذا "روض الفرج" و"ثمن السعادة ""خٌانة فً رسابل " وو

" الذى ٌصور من خبللها محفوظ قطاعا من التجاه قصة "عبث أرستقراطًا

، منتقدا ما ٌسود بٌن أفراد لقرن الماضًلمصري فً أربعٌنٌات االمجتمع ا

 .ن قٌم تبٌح الطمع فٌما لدى الؽٌرمجتمع الوفرة م

، جمعتهم حفلة زوجٌن وزوجتٌن من الطبقة العلٌا تحكً القصة حكاٌة

وج بقصر الوجٌه حامد بك عرفان فٌتسلل زوجان وزوجتان فً الظبلم كل مع ز

نفسه ا حدٌث اآلخر عن ، وٌسمع كل منهماآلخر لٌجلسا علً أرٌكة واحدة

لدنٌا.. زوجك الؽبً لٌس أهبلً لك، لو تعدل اوزوجه الذى ٌقلل من شؤنها "
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سترة ، بعد أن ارتدى كل منهما الوزوجتى لٌست أهبلً لً..."ثم ٌنسبلن خارجٌن

السترة التى ارتداها لٌست  ، لٌفاجؤ الرجبلن أنالتى عثر علٌها فً الظبلم

 ضٌقا واتساعا.، وإنما هى سترة اآلخر سترته

قصته بما عرؾ عنه من عشقه الضحك؛ إذ كٌؾ ٌتبادل  وٌختم نجٌب

"لم ٌكن ثمة خوؾ  :ٌصبػ األحداث بسخرٌة الذعة فٌقول، ثم كبلهما السترة؟

هرة متشابهة".من الفضٌحة  ، فسترات بدل السَّ

لرصد عٌوبهم وسلوكٌاتهم وٌمتد تعقب طبقات الرأسمالٌٌن واإلقطاعٌٌن 

ل النقود والتسلق تحقٌقا لمآربهم، كما فً استؽبلٌه صد ظاهرة المنحرفة، ف

 "مفترق الطرق " و"هذا القرن ".قصص "مذكرات شاب " و

 ، فً الكادحٌن، منتصفا لهم ثم ٌعرض لضحاٌا هذه الطبقات من الفقراء

ة الكادحة " التى تظهر نجٌب محفوظ منحازا للطبق"ٌقظة المومٌاء" و "الجوع

، منادٌا بعدالة اجتماعٌة تشمل كل طبقات مجتمع ٌنذاكومهمشى المجتمع ح

، األول جابع فقٌر مبتور ل لقاء مإثر بٌن مظلوم وابن ظالماألربعٌنٌات من خبل

عندما  ب موسر سكٌر مقامر، وتتجلى المفارقة شدٌدة الحدةالٌد واآلخر شا

 ٌحمل كثٌرا من السخرٌة، ٌطرح نجٌب محفوظ على لسان هذا الشاب تساإال

تري كم من األسر التى ٌشقى بها أمثال إبراهٌم حنفى ٌمكن أن تسعدها " :ٌقولف

 النقود التى أخسرها كل لٌلة فً النادي؟؟!

هج محمود : هجر نجٌب محفوظ الفلسفة منحازا إلى األدب سًٌرا على نقلنا

، إال أن صوت الفلسفة لم ٌخفت لدٌه ، فثمة قصص تٌمور والحكٌم وطه حسٌن

، نون" التى تحمل المجموعة عنوانهافلسفٌا مثل قصة "همس الجتنزع منزًعا 

أن الحرٌة المطلقة ال تحدها قٌود األساس على فكرة فلسفٌة مفادها "وتقوم فى 

               .(ٔ)"أخبلقٌة / إنما هى الجنون بعٌنه اجتماعٌة أو

ص هذه المجموعة بٌن الطول والقصر، وإن كان القصر تباٌنت قص

 المونولوج" التى جاءت على صورة د قصة "صوت من العالم اآلخرطاؼٌا، وتع

                                                           

 .ٔٓٔ-ٓٓٔهٌكل  (ٔ)
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، بٌنما تعد قصة فى ثبلثة فصول األطول، حٌث جاءت فى ثبلث عشرة صفحة

 "فلفل" األقصر بثبلث صفحات فقط.

لوب موباسان فى بناء ، فاعتمد على أسما تنوعت أسالٌب بناء القصة لدٌهك

ا ٌفضى إلى العقدةتدرجً  ، تتدرج األحداث فٌهاقصة متنامٌة ًٌ  إلى، ثم المٌل ا طبٌع

، واعتمد أٌضا أسلوب الحل التدرٌجى كما فى قصة "عبث أرستقراطى"

 مذكرات شاب" ... وؼٌرها. ل كما فى قصة "المذكرات والرساب

رصدها على بداٌات محفوظ  أسارع فؤقرر أن ثمة مآخذ ٌمكن أننىعلى 

 : القصصٌة، تتجلى فى

على بناء قصصه بما ٌحمله من برود وجفاؾ هٌمنة المقال القصصى 

نتٌجة كثرة االستطرادات والشروح تارة والتلخٌص الذى هٌمن على قصصه 

التى بدت زاعقة النبرة تارات ، والمسحة الفلسفٌة الطاؼٌة التارٌخٌةذات الصبؽة 

وهى سمة طاؼٌة فً نتاج  ،أفقد كثًٌرا من قصصه اتساق الشكل، مما أخر

 وا للفن القصصى والروابى.معاصرٌه ممن أسس

، موعته تلك مثقلة بإرث لؽوى معجمىجاءت لؽة نجٌب محفوظ فى مج

ومتؤثرة بمن سبق من المبدعٌن الذٌن عنوا بها لذاتها، فشؽلوا ببٌانٌة اللؽة عن 

عن طبٌعتهم نشؤة  -أحٌانا –، فؤنطق شخصٌاته لؽة تبدو ؼرٌبة بالسردعناٌتهم 

 ى حوار جمع ؼانٌة بحً روض الفرج بفتى مراهق ، وٌتجلى هذا الملمح فوفكًرا

 كم عشقت من النساء ٌا ؼبلم؟  -

 . (ٔ)ولمه ..؟ رّباه .. كبل وألؾ مرة كبل  -

فهذا حدٌث ٌحمل أحمد هٌكل على هذا الحوار بقوله: " وٌعلق المرحوم الدكتور

، فٌهم جبلل ولهم روعة حدٌث وفخامة لقارئ ظبلل شخصٌة أبطال تارٌخٌٌنا إلى

  .(ٕ)"ؼانٌة وفتى مراهق بحً روض الفرج ة ... ولٌس هو حدٌثعبار

                                                           

 .ٔٔٔهمس الحنون  (ٔ)

 .ٙٓٔص  (ٕ)
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 ملدص الوحدة الرابعة

عرؾ العرب فى جاهلٌتهم وإسبلمهم بعض األنماط القصصٌة التى  -

استخدموها دفعا لرتابة حٌاتهم أو عظة واعتباًرا ، وخصص الوالة 

 إسبلمٌٌن وأموٌٌن رجاالً ٌقومون بتلك المهمة.

هللا بن المقفع وبدٌع الزمان الهمذانً رابدة فى كانت محاوالت عبد  -

مجال البحث عن قوالب سردٌة جدٌدة وناضجة ، فترجم األول عن 

الفارسٌة قصصا هندٌة األصل فى كتابه " كلٌلة ودمنة " وابتدع الثانى " 

 المقامة " التى ستلقى عناٌة الناس إقباالً والمبدعٌن محاكاة.

جه المبدعٌن فى العصر الحدٌث إلى ثمة عوامل كثٌرة أسهمت فى تو  -

، تجلت فى تهافت الشعر والترجمة لعناٌة بفنون السرد بعثا وتؤلٌفاا

 والصحافة والتعلٌم.

تؤرجح المبدعون فى عصر النهضة بٌن محاكاة القوالب السردٌة القدٌمة   -

"ولٌالى  ،فى "حدٌث عٌسى بن هشام" للموٌلحىكالمقامة كما بدت 

، بٌنما توجهت طابفة أخرى صوب الؽرب ترجمة سطٌح" لحافظ ابراهٌم

 )المنفلوطى( وإبداعا كمحمد حسٌن هٌكل فى رواٌته " زٌنب".

لم ٌقؾ انجذاب المبدعٌن المصرٌٌن عند ُكّتاب الرواٌة ،بل امتد إلى كتاب   -

القصة القصٌرة الذٌن صرحوا بهذا األمر مضامٌن وأطًرا فنٌة ، فنشؤت 

 الرواد فً حضن األدب الفرنسى الواقعً.القصة القصٌرة لدى أعبلمها 

، مترجمة أو خالصة البذور قصص المنفلوطى فى عبراته ونظراتهُتَعّد   -

األولى للقصة القصٌرة فى العصر الحدٌث ثم تكثر المحاوالت الناضجة 

، بمجموعته تٌمور الذى ُعدَّ مبتدع هذا الفنلهذا الفن على ٌد محمد 

أول ون" وُتَعّد قصته " فى  القطار "لعٌالقصصٌة الوحٌدة " كما تراه ا

 قصة عربٌة مكتملة السمات" .
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كان محمود تٌمور واألخوان عٌسى وشحاتة عبٌد ومحمود طاهر   -

الشٌن ٌمثلون مرحلة استقرار هذا الفن كثرة نتاج ورسوخ سمات ، وقد 

 ظل محمود تٌمور أؼزرهم نتاًجا.

، ففى الوقت مشاربهم اعتنق هذا الجٌل القصص الواقعى، وإن اختلفت  -

، رأٌنا الشٌن ٌنحاز إلى ثة األول إلى الواقعٌة الفرنسٌةالذى انجاز الثبل

 الواقعٌة الروسٌة فى أبهى صورها لدى تشٌخوؾ.

، ٌتبنى قضاٌا أفراده السٌما طبقات عنً هذا الجٌل بإبداع أدب مصرى  -

المهمشٌن من منظور المتعاطؾ الساخط على كل من أودى بالفبلح 

 مصرى فى مهاوى التخلؾ واالستعباد من إقطاعٌٌن...   ال
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 أسئلة على الوحدة الرابعة

 عرؾ العرب قدٌما أنماًطا من السرد . ناقش هذه المقولة . :1س

دعه إلى أي مدى ٌمكن قبول فكرة أن فنون السرد الحدٌثة امتداد لما أب :2س

 .العرب قدًٌما من قصص ومقامات

أثرت فى بروز القصة والرواٌة ونشؤتهما فى أدبنا اذكر الدوافع التى  :3س

 العربً الحدٌث.

للترجمة دور كبٌر فى تهٌبة المناخ لنشؤة الفنون القصصٌة فى أدبنا  :4س

 العربً الحدٌث . ناقش فى ضوء ما دار حولها من خبلؾ رفًضا وقبوالً .

 ات .اذكر عناوٌن بعض الرواٌات التى استدعت المقامة لؽة وبناء وآلٌ :5س

 ؟ ن القصة القصٌرة فى أدبنا الحدٌثلم ُعدَّ محمد تٌمور رابد ف :6س

 حلل قصة " فى القطار" لمحمد تٌمور مضمونا وشخصٌات . :7س

 ؟ محمد تٌمور ورفاقه باألدب الؽربًإلى أى مدى تؤثر  :8س

همس الجنون نجٌب محفوظ فى مجموعته األولى " جاءت قصص :9س

ٌن الو  اقعى والفلسفى . ناقش هذا المقولة.متؤرجحة بٌن الِحسَّ
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 أسئلة دلاب عنها

 ل  ل  تل  رواية " ينب" ل يكح ر ى ىيسى ىبيد  :1س

عرض عٌسى عبٌد لرواٌة "زٌنب" بالنقد فً تضاؼٌؾ قصته  :1ج

"حكمت هانم" التً ترصد ــ وبصدق ــ الروح المصرٌة المعتدة بفكرة 

ا القتل فٌكون مصٌره ،لفقٌرة لفتى ؼنًفتاة من الطبقة االشرؾ،عندما تخضع 

وصفا جسدٌا وسلوكٌات ال تمت بصلة للواقع  ،،فٌرى أن زٌنب بطلة هٌكل

الذي راح ٌطرح  وإنما هً من صنع مإلفها، االجتماعً التً تحٌا فً ظله،

 علٌها سمات فرنسٌة وسلوكٌات أجنبٌة.

 تخير  صة  صيرة لن يب مح وا مو حا م مون ا. :2س

قصة قصٌرة، تتباٌن  8ٕب محفوظ"همس الجنون"جموعة نجٌتضم م :2ج

ة بٌن قصص مكانة متمٌز "عبث أرستقراطً" تحتل قصة ،وقصرا طوال

، حٌث تشٌر بالنقد البلذع إلى بعض سلوكٌات مجتمع الوفرة الذي مجموعته تلك

 وتجلى فً الطمع فٌما لدى الؽٌر. ،ستشرى فً أربعٌنٌات القرن الماضًبرز وا

تسبا م موىة "همس ال نون" أهمية بالغة لد  الن اد ومؤرخ  ل  اك :3س

 األدب 

رأى مإرخو األدب ونقدته أن هذه المجموعة تعد النبع البكر والثر  :3ج

 الذي استوحى منه نجٌب محفوظ أفكار أعماله الخالدة فً رواٌاته.

ففكرة "طلب الخٌر للناس جمٌعا من خبلل العمل المنزه من أي ؼرض أو 

، ود" والتً لم تتجاوز سبع الصفحات"الشر المعب التً طرحها فً قصةهوى" و

 "أوالد حارتنا". سوؾ ٌشٌد علٌها بنٌان رواٌة

شؽله فً ثبلث رواٌات فرعونٌة، سوؾ ت "توتً" وقصة المصري القدٌم

 و"رادوبٌس" و"كفاح طٌبة". "عبث األقدار" :هً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 111 األدب العربى الحديث

 الوحدة اخلامسة

 ياألدب الروائ

 ياًلوحتلنشأة وتطورًا 

 األهداف:

 ن يكون الدارس ملًما بما يلى:لوحدة؛ ينبغى أبعد دراسة هذه ا

التعرؾ علً اإلطار السٌاسً واالجتماعً والفكري المصاحب لنشؤة  -ٔ

 هذا الفن.

التعرؾ علً االتجاهات الكبرى لؤلدب الروابً وأهم أعبلمه ، وسمات  -ٕ

 كل اتجاه.

  ومضموناً.التعرؾ علً آلٌات بناء الرواٌة شكبلً  -ٖ

 القدرة علً قراءة األعمال الروابٌة تذوقاً ونقداً. -ٗ

التعرؾ علً مظاهر التطور التً طرأت علً هذا الفن منذ نشؤته  -٘

 وحتى الٌوم.

 :عناصرال

 محاوالت المنفلوطً األولى . -ٔ

 ثنابٌة التعلق بالماضً واالنفتاح على اآلخر. -ٕ

 مراحل تطور الرواٌة . -ٖ

 زٌنب عرضا وتحلٌبل ونقدا.رواٌة  -ٗ

م( أثر كبٌر فً ٌقظة المصرٌٌن من 8ٓٔٔ-798ٔكان للحملة الفرنسٌة )

اسعة التً تفصل بٌنهم وبٌن ثبات دام طوٌبلً، حٌث صدموا بالهوة الحضارٌة الش

، وهالهم أن عدداً قلٌبلً من الجند المجلوبٌن من ببلد بعٌدة وببل مدد ؼٌرهم
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، وراعهم أٌضا ما تحمله هذه الحملة من ُعْقِر دارهم أمة كثٌرة العدد فًٌهزمون 

 المخترعات والمعارؾ التً ستنقلهم من عصور شفهٌة إلً عصر الطباعة... 

، وهنا تصبح وٌبقى المصرٌون فً دهشة من أمرهمالحملة الفرنسٌة  وترحل

البعثات إلً مصادر المعرفة والحضارة مطلبا ملحا، وتصبح الترجمة عن اآلخر 

، وٌلعب محمد علً دوراً ا المصرٌون علً اآلخر علما وأدباٌطل من خبلله نافذة

 كبٌراً فً هذٌن المجالٌن وإن انصب جهده علً الترجمة العلمٌة.

وٌزداد المرء دهشة فرفاعة الطهطاوي األزهرى الفكر والمظهر الذى 

، سوؾ لطبلب المبعوثٌن وجلهم من الشبابأرسلته مصر لٌكون مرشداً دٌنٌاً ل

ٌصبح واحداً من أكثر أبناء جٌله خدمة لمصر فً المجالٌن العلمً واإلبداعً 

تؤلٌفاً وترجمة، حٌث أنشؤ عندما عاد إلً مصر مدرسة األلسن لتعد أجٌاالً من 

"روضة المدارس  ، وأنشؤ صحٌفةجمٌن لبلنفتاح على اآلخر المتقدمالمتر

 المصرٌة" لتسهم فً نشر الوعً لدى الناشبة والناس.

حد بل امتد إلً الترجمة والتؤلٌؾ، فقد ترجم ولم ٌقتصر دوره عند هذا ال  

مسجوعاً علً طرٌقة القرون ، ووضع لها عنواناً لتلٌماكفنلون" رواٌة "

" تحدوه رؼبتان تلحان علٌه ، الوسطً، هو "مواقع األفبلك فً وقابع تلٌماك

فً تلخٌص  كام والرقً بسلوك العامة، وكتب "تخلٌص اإلبرٌزهما نصح الح

، وما رآه من معارؾ كتاب ٌرصد رحلة الكاتب إلً فرنسا" وهو بارٌز

 ومعلومات تدنٌها من اإلطار التعلٌمً.

ٌخلو ، ألنه ز فً تلخٌص بارٌز" عمبلً روابٌاً تخلٌص اإلبرٌوال ٌمكننا َعدَّ "

، معتمداً ه الكاتب أقساماً َسّماها مقاالت، حٌث قسمتماماً من العناصر الروابٌة

 السرد العلمً الجاؾ والترجمة والتقرٌر أدوات.

ٌَُعدُّ على مبارك المبتعث ناضجاً لمحاولة امتداداً  لدراسة الهندسة و

" ٌتفق معه فً الطهطاوي السابقة، حٌث كتب رحلته فً كتاب سماه "علم الدٌن

، وإن هداته ومعارفه إلً القارئ المصريالنزعة العلمٌة القابمة على نقل مشا
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ما صاغ رحلته فً قالب حكابً مشوق، واختار لها ، عندطهطاوىفاق ال

وعالم انجلٌزي تعرؾ علٌه  : شٌخ رٌفً أزهري مستنٌرفالبطبلن هما ،أشخاصاً 

" حذو فً رحلة إلً أوروبا... وقد حذا "علً مبارك، ثم اصطحبه فً مصر

ها باسم ٌقترب من ، وإن سّماأقساما -أٌضا –الطهطاوي عندما قسم رحلته 

 ".ارات الحكاٌة، فسمً كل قسم منها "مسامرةمد

بارك رواٌة تامة " لعلً مٌمكن أن نعد رواٌة "علم الدٌنوالحقٌقة أنه ال 

، أسهمت فً لفت األنظار المبلمح والسمات، فهً رواٌة تعلٌمٌة ؼٌر ناضجة

 إلً هذا النمط اإلبداعً الذى سٌزداد نضجاً لدى األجٌال القادمة.

" وحافظ إبراهٌم فً لحً "فً حدٌث عٌسً بن هشاموتؤتً محاولة الموٌ

ك "لٌالً سطٌح" امتداداً واعٌاً لبلتجاه التعلٌمً الذى راده الطهطاوي وعلً مبار

 -تجوزاً  - . مما سبق ٌتجلً لنا أن األعمال الروابٌةوإن اتخذا المقامة قالبا فنٌاً 

ى مطلع القرن التً كتبت فً الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر وما بعده حت

واالنجذاب إلً  العشرٌن ظلت مشدودة إلً الحنٌن إلً للماضً ومحاولة إحٌابه

، فتوزعت إبداعاتهم بٌن المقامة أسلوبا وبناء ولؽة مثقلة اآلخر والخضوع له

ربٌة التً ترجمها صؽار بالسجع وأنماط البدٌع وبٌن التؤثر بالرواٌات األو

لمصرٌة بعٌدة عن قضاٌاه ة للبٌبة ا، فجاءت مكتظة بقٌم مؽاٌرالمترجمٌن

لجامح الممزوج باألوهام والؽرابب، فشاع ما ، فعنٌت بالحب والخٌال اومشكبلته

لدى الشامٌٌن المهاجرٌن  الترفٌه والتسلٌة" التً شاعتٌمكن تسمٌته برواٌة "

 ، دون كبٌر عناٌة بالمضمون أو آلٌات التعبٌر. إلً مصر، بؽٌة إرضاء الجمهور

ٌاً مكتمل ، وفً عقده الثانً تصبح الرواٌة جنساً أدبقرن العشرونال وٌقبل

، وتصٌر نصوصها مادة السمات فنٌة وموضوعًٌة، وٌكثر مبدعوها كثرة الفتة

، والصحؾ والمجبلت اتسعت لهم قاعات الدرس بالجامعة أثٌرة لدى النقدة الذٌن

شكل رواٌة ، وسوؾ تالتً ازدادت عدداً فً تلك الحقبةالحزبٌة والمستقلة 

"زٌنب" لمحمد حسٌن هٌكل البداٌة الحقٌقٌة للرواٌة العربٌة التً نشؤت فً 
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التً ( ٔ) ، مجسدة ما ٌمكن  تسمٌته بـــ" الواقعٌة التقلٌدٌةحضن األدب الفرنسً

م، فنصبح أمام 9ٙ7ٔستظل مهٌمنة على نتاج كتاب الرواٌة العرب حتى هزٌمة 

 –قد انشؽلت الحٌاة األدبٌة طوال هذه الفترة ، والوالدة الثانٌة للرواٌة العربٌة

: هٌكل بنتاج عدد من أعبلم هذا الفن، من مثل –ً بدءاً بالحرب العالمٌة األول

حمن وعبد الرومحمود تٌمور وطه حسٌن والعقاد  والمازنى وتوفٌق الحكٌم

، وكتاب الرواٌة التارٌخٌة من أمثال محمد الشرقاوي وٌوسؾ إدرٌس وؼٌرهم

 رٌان وعلى الجارم ونجٌب محفوظ وؼٌرهم.سعٌد الع

، بمسٌرة الرواٌة العربٌة المعاصرةدالالت خاصة تتعلق  9ٗٗٔ عاموٌحمل 

توفٌق  ، فتوقؾٌة الرواد عن تعاطً الفن الروابًحٌث توقؾ مبدعو الرواٌة الواقع

، ولم ٌبق من جٌلهم من استمر فً الكتابة الروابٌة إال الحٌكم والمازنى وطه حسٌن

مدة من التارٌخ العربً د فرٌد أبو حدٌد الذى ظل ٌكتب الرواٌة التارٌخٌة المستمحم

د سعٌد ، ومن سار علً دربه من المبدعٌن أمثال على الجارم ومحمواإلسبلمً

العرٌان وعلى أحمد باكثٌر، وإن ظل أبو حدٌد أكثرهم نضجا، ال سٌما فً رواٌته 

 م.9٘ٔٔالوعاء المرمري" التى نشرت عام "

بلمح التجدٌد فً الرواٌة العربٌة، هذا العام أٌضا بملمح آخر من م تبطوٌر

شجرة ٌتجلى فٌما ٌسمى بــ "رواٌة األجٌال" التى رادها طه حسٌن برواٌة "

، حٌث تتبع حٌاة أسرة صعٌدٌة تنتمً إلً رواٌات السٌرة الذاتٌةالبإس" التى 

نصؾ قرن من سٌن نفسه( عبر مساحة زمنٌة طوٌلة، تؽطً )هً أسرة طه ح

، تبدأ من منتصؾ القرن الماضً. راصداً ما طرأ علٌها من تؽٌرات الزمان

 اجتماعٌة ، تركت آثاراً واضحة على األفراد سلوكا وعادات ونمط حٌاة .

                                                           

دم ، و" تعنى بنقد المجتمع من أجل اإلصبلح والنهضة والتق( وتسمً أٌضا الواقعٌة النقدٌةٔ)

، تعكس حركة المجتمع وبعض قضاٌا الواقع كما نجد من خبلل نماذج إنسانٌة مؤزومة

ر للجامعات لنش، دار ا..." طه وادي: الرواٌة السٌاسٌة فً أعمال نجٌب محفوظ

 .79ص  997ٔ، القاهرة المصرٌة
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ٌَُعدُّ عبد الحمٌد جودة السحار امتداداً لهذا االتجاه الجدٌد فً الكتابة فٌصدر  و

الصادرة فً عام " فً المجرى ذاته، هما "فً قافلة الزمان ٌصبانرواٌتٌن 

، تناول م(9ٕ٘ٔالتى تصدر بعد خمس سنوات )الشارع الجدٌد" م و "9ٗ7ٔ

 خبللهما حٌاة ثبلثة أجٌال من أسرة واحدة.

سٌن تعانً من طول الفترة شجرة البإس" لطه حوإذا كانت رواٌة "

حاً وانعدام تناسق فً عرض أضعؾ البناء الفنً قفزاً وتسط مما، الزمنٌة

م ، فإنه مما ٌعاب على السحار فً رواٌتٌه أنه لتحلٌل سلوكهاالشخصٌات و

احات واسعة كحب ، فثمة خٌوط استؤثرت بمسٌستطع إحداث توازن بٌن أجزابها

فً قافلة الزمان" أما رواٌة " الشارع الجدٌد" فإنها افتقرت مصطفى فً رواٌة "

، نظراً لكثرتها إلً التصوٌر الدقٌق لشخصٌاتها – زنـــ إلى جانب فقدان التوا

، وهو الملمح ذاته الذى لمبلمح الجسدٌة والنفسٌة لؤلشخاصكثرة الفتة ، فؽابت ا

 ، وسرعان ما تخلص منه.بق لمحمود طاهر الشٌن أن وقع فٌهس

ب الوالدة الثانٌة نجٌب محفوظ سٌد الرواٌة العربٌة ببل منازع وصاح وٌؤتى

، عندما ٌبدع ثبلثٌته الذابعة " بٌن برواٌة األجٌال خطوات ناضجات خطو، لٌلها

، كان ٌود نشرها فً مجلد ضخم واحد القصرٌن وقصر الشوق والسكرٌة" التى

، بلػ بها ، فنشرها موزعة على ثبلث رواٌاتولكنه لم ٌجد من ٌتحمس للفكرة

كل هذا فً  ،شخصٌات، وتحلٌَل بناء ورسَم مواقؾذروة النضج الروابً إحكاَم 

( والزمان بما ٌموج به اإلطار المكانً )الحارة المصرٌة سٌاق االتساق التام مع

، فنجح فً رسم صورة وفساد سٌاسً واشتجار بٌن المذاهبمن ظلم اجتماعً 

م( من خبلل أسرة أحمد عبد 9ٗٗٔ-9ٔ7ٔللقاهرة عبر ربع قرن تقرٌبا )

وابً فً أدبنا الحدٌث علً الجواد ... وعلٌه فلٌس ؼرٌبا أن تعد أهم عمل ر

اإلطبلق، حٌث ؼاص فً أعماق الحارة المصرٌة، لٌرقً بها إلى أفق إنسانً 

َرْحب جاعبلً من أسرة أحمد عبد الجواد نموذجا إنسانٌا دقٌقا ٌتجاوز حدود 

 الزمان، وٌتمرد علً قٌود المكان.
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روابً كانت الرواٌة واقعٌة وتارٌخٌة قد هٌمنت على ُجلِّ المنجز ال وإذا

العربً منذ الوالدة األولً على ٌد محمد تٌمور ومحمد حسٌن هٌكل فإن ثمة 

ى ، فؽلب علٌهم مبدعٌن ٌنتمون إلً جٌل محفوظ آثر أن ٌبدع فً مساحة أخر

، وٌؤتً فً مقدمتهم محمد عبد الحلٌم عبد هللا الذى ٌصدر عدة الطابع الرومانسً

م ، و"ؼصن الزٌتون" 9ٗ7ٔجاه هً "لقٌطة" عام رواٌات تصب فً هذا االت

وؼٌرها، ولٌوسؾ السباعً  9ٙٙٔ" عام م و "البٌت الصامت9٘٘ٔعام 

 وإحسان عبد القدوس إسهام فً هذا المنحى العاطفً المفرط فً الرومانسٌة.

م 9ٙ7ٔثم تعجز الواقعٌة التقلٌدٌة البسٌطة عن استٌعاب صدمة هزٌمة 

 والصراعدة تعنى بالهم القومً ، فتطفو على السطح واقعٌة جدٌوأسبلتها الكبرى

تلهم التراث دون الطبقً... واقعٌة تؽلق أبواب التجدٌد فً مٌدان الرواٌة ، تس

، ٌنؤى عن االرتماء فً أحضان قطٌعة مع الواقع، مانحة منجزها طابعاً قومٌاً 

عابدة إلى مصادر الحكاٌة  ،السابقة األطر األوربٌة التى هٌمنت على األجٌال

وجً على الِحسِّ ٌمها فً صور جدٌدة تنتصر للوعً األٌدٌول، وتقداألولً

" وكان إدوارد الخراط وجمال الؽٌطانً الجمالً فكانت "الواقعٌة السحرٌة

ومحمد جبرٌل ورضوى عاشور ومحمد جبرٌل وؼٌرهم كثر من فرسان هذه 

 الواقعٌة األجد واألحدث.

 ال انب الت بي  :

ات بالفن الروابً محرضات نشؤٍة فً الصفحات السابق شؽلناقد  كناإذا 

واتجاهاٍت وأعبلماً فإننا سوؾ نقترب أكثر فً الصفحات القادمات من المنجز 

 الروابً نصا ، محللٌن رواٌة زٌنب لمحمد حسٌن هٌكل .

 رواية  ينب:

ٌكاد ٌجمع مإرخو األدب على أّن رواٌة "زٌنب" لمحمد حسٌن هٌكل تمثل 

، كتبها إبان دراسته لبلقتصاد بنا العربً الحدٌثهذا الفن فً أداألولً ل الوالدة

شؽل ، لٌنً العقد الثانً من القرن العشرٌن، ثم ٌهجر الحقل الروابًالسٌاسً بفرنسا ف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 117 األدب العربى الحديث

م( رواٌته الثانٌة 9٘٘ٔ، لٌصدر قبل وفاته بعام واحد )بهموم السٌاسة وكتابة المقال

 .وحوار نقدي أختها الكبري من ذٌوع"هكذا خلقت" التً لم تنل ما نالته 

ه " وهو موزع بٌن حنٌن جارؾ لوطنه ، ٌشعر بكتب هٌكل رواٌة "زٌنب

، وعشقه للرٌؾ المصري وانبهاره بما أنجزه  من عانً قسوة االؼتراب ووٌبلته

ت رواٌته فً ، فنشؤل الحقول السٌما المجال اإلبداعًاآلخر أوربٌا فً ك

، ي الراسخة حٌنذاكمه الفنٌة الكبر، مستوحٌة قٌأحضان األدب الفرنسً

، تصب فً قوالب فً زمنه من أنماط روابٌة مخدجة مخاصمة ماكان سابداً 

 نثرٌة قدٌمة قلباً وقالباً كالمقامة.

م، 9ٕٔٔوٌلفت االنتباه أن هٌكل عندما أصدرها فً طبعتها األولى عام 

كر مإلؾ، متوارٌا خلؾ عبارة "بقلم مصري فبلح" ولم ٌحدد ذ ببلأوردها 

ٌفٌة" " أو "رواٌة" مكتفٌاً بـ"زٌنب، مناظر وأخبلق رلم ٌذكر "قصةجنسها ، ف

 ، لم لم ٌصرح باسمه واضحا مإلفا لها؟ ولم لموهو ما ٌثٌر أكثر من تساإل

 مصري" على" فبلح" ؟ ٌصرح بؤنها "رواٌة" ؟ ولم قدم "

، واآلخر ة أن األمر ٌتعلق بجانبٌن، ٌتعلق أولهما بالكاتب ذاتهوالحقٌق

االجتماعً واألدبى الحاكم حٌنذاك، والجانبان طار السٌاسً وٌتصل باال

، فهٌكل القادم من فرنسا ٌحمل الدكتوراه تحدوه طموحات متداخبلن ممتزجان

َدٍة هابطة ٌؤبى أن ٌقترن اسمه بفن سقط فً َوهْ  –وهو ما تحقق بالفعل  –كبار 

ح أداة ، فؤصبعلته موظفا إلشباع رؼبات المتلقً، جمن السطحٌة واإلسفاؾ

تسلٌة وترفٌه ، ثم إن رواٌته تتعلق بعاطفة الحب فً سٌاق مادي مؽاٌر لما تؤلفه 

هذا ما أشار إلٌه ، وٌمه الراسخة فٌه منذ آالؾ السنٌنعادات رٌؾ مصر وق

: "كانت القصة فً وقته مسخرة للتروٌح عن النفس مقتصرة ٌحًٌ حقً بقوله

، وٌؽٌب علٌهم بهذا الحمل الوضٌعلناس قصته هذه علً التسلٌة، فؤنؾ أن ٌؤخذ ا

الؽرض األول ، وهو تقدٌم دراسة جادة لحٌاة المجتمع الرٌفً بصفة خاصة مع 

  .اإلشادة بجماله"
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ولم ٌنشرها معزوة إلٌه أو منسوبة له بـ"مصرظ ف ح" مهر هٌكل رواٌته 

، ولكن هٌكل نفسه قد اختلؾ مإرخو األدب فٌما بٌنهمم ، و9ٕ9ٔ عامإال فً 

، " وذلك أننى إلً قبل الحرب االسم، بل ٌإكد على مبدأ القصد فكرة إخفاءٌنفً 

كنت أحس كما ٌحسُّ ؼٌري من المصرٌٌن ومن الفبلحٌن بصفة خاصة ، بؤن 

، ٌنظرون إلٌنا جماعة صرأبناء الذوات وؼٌرهم ممن ٌزعمون ألنفسهم حكم م

أن استظهر  ، فؤردتلفبلحٌن بؽٌر ما ٌجب من االحترامالمصرٌٌن ، وجماعة ا

فبلح ٌشعر فً أعماق نفسه بمكانته، وبما هو أهل له من ... أن المصري ال

راً له ٌتقدم به للجمهور ، وأنه ال ٌؤنؾ أن ٌجعل المصرٌة والفبلحة شعااالحترام

  .، وٌطالب به ؼٌُره بإجبلله"ٌتٌه به

وهو أمر ٌعكس أثر خاله لطفً السٌد الطاؼى علٌه الذى نادى بــ" مصر 

؛ لٌنفً تبرٌر هٌكل نفسه ٌعجب الباحث عندما ٌؤتى ٌحٌى حقًثه ومستقلة" وحدٌ

بؤسلوب ، مستبدال إٌاه بــ" قلم مصري فبلح" ما أقدم علٌه من تعمد إسقاط اسمهل

، ولكن لٌس من الكرامة وال من "مرافعة جمٌلة :ال ٌخلو من سخرٌة ، فٌقول

فبل أظن أن أحداً من ، لمنطق أن ٌتشرؾ هٌكل بصفة الفبلح، وٌخفً اسمها

ن، معاصرٌه قد أدرج هذا األفندي الفٌلسوؾ القادم من أوربا فً سلك الفبلحٌ

عوده حزبا ٌسمٌه  ، لعله ٌحلم أن ٌإلؾ إذا اشتدّ هذا كبلم شاب ٌشتؽل بالسٌاسة

      .كتب " قبل الهنا بسنة " برنامجه، ف" حزب الفبلحٌن

لً الجذور )الرٌؾ ( واالنبهار تجسد رواٌة " زٌنب " بمزجها بٌن الحنٌن إ

الصراع الدابم بٌن األنا واآلخر، وهو ما سٌتجلى بهٌا  باللحظة الراهنة راصداً 

الشرق " عصفور من الشرق" لتوفٌق الحكٌم من صراع دابم بٌن فً رواٌة

، راع ال ٌؤخذ صفة الصدام لدى هٌكل، وإنما ٌصالح بٌنهما، وهو صوالؽرب

طاع أن ٌضعنا على أعتاب مرحلة جدٌدة من وفً حضن هذه المصالحة است

 اإلبداع الروابً المخاصمة لكل محاوالت إحٌاء قوالب فنٌة بالٌة.

، ا، موزعة على تسعة عشر جزءً رواٌة "زٌنب " فى ثبلثة فصول جاءت
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، لكامل: زٌنب وعالمها حبا وإخفاقادارت على ثبلثة خٌوط ضمها عنوان الرواٌة ا

 .فٌه وواقًعا قاسٌا ٌؤلفه أصحابه نة وأخبلقا متجذرةوالرٌؾ المصرى طبٌعٌة فات

تقالٌده القاسٌة وطبٌعته  " تصور واقع الرٌؾ المصرى فى"ورواٌة "زٌنب

حامد ؛ فهى تحكى قصة شاب مثقؾ من أبناء الطبقة المتوسطة اسمه السمحة

ى الرٌؾ دون التعبٌر ، وتحول التقالٌد القاسٌة فٌحب ابنة عم له اسمها عزٌزة

، بل تقسو التقالٌد أكثر فتفرض على عزٌزة زوًجا آخر ٌختاره ذا الحبعن ه

ا ًٌ . ولكنه ٌجد بعض العزاء والتنفٌس عند فتاة رٌفٌة أهلها، وٌحرم منها حامد نهاب

، تسمح ظروفها كعاملة أن تلتقى بحامد ... ، طبقة الكادحة، اسمها "زٌنب"من ال

؛ فتفضل علٌه إبراهٌم سطى حق الفهممثقؾ ابن الطبقة الوولكنها ال تفهم الفتى ال

فه فى تنقٌة الحقل من دودة القطن. وٌتم ربٌس العمال الذى تعمل تحت إشرا

ا، فحرمان حامد من زٌنب، حٌن ٌزوجها أهلها ًٌ . أما زٌنب ٌؽادر القرٌة نهاب

أهلها ، فإن ونها لم تستطع الجهر بحب إبراهٌم؛ بسبب قسوة التقالٌدفنظًرا لك

وتإدى حقوق الزوجٌة  ، وإن كانت تخلص لهآخر ال تحبه ٌزوجونها لرجل

حٌث ٌجند للخدمة فى  –حامد كما ابتعد  –. وٌبتعد إبراهٌم بصبر وأمانة

 الرواٌة. وتنتهى السودان، تاركا مندٌله لزٌنب تذكار حب، وٌسافر إلى الجٌش

 . ر الجوى، وتصاب بالسل، ثم تموتبمرض زٌنب من أث

الٌد ـ وتفرٌقها بٌن حامد وعزٌزة، ور قسوة التقاألحداث التى تص هذهكل 

، وأخًٌرا بٌن زٌنب وإبراهٌم ، والتى ٌمكن تلخٌصها فى " ثم بٌن حامد وزٌنب

اختٌار قرٌنه  عدم االعتراؾ بمشروعٌة الحب  وعدم التسلٌم بحق اإلنسان فى

 . (ٔ)" الذى ٌهتؾ به قلبه

 المكان:  

ٌة تضعنا أمام نمطٌن ٌختلفان إن قراءة واعٌة للفضاء المكانى فى روا

، وٌتجلى فى طبٌعة الرٌؾ  ف ا  م توحدرجة حضور آلٌات معالجة ، هما : 
                                                           

 .99ٔ، واألدب القصصى فى مصر ص ٖٖٖتطور الرواٌة العربٌة ص  (ٔ)
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طى هذا النمط المساحة األبرز، وقد عولج وبسٌطة وهادبة ، وٌؽ فاتنةالمصرى 

وؼرفة مجسًدا فى بٌوت القرٌة  ال  ا  المغل ، بٌنما جاء من منظور رومانسى

ا، شابه المبلمح، محدرة(حامد فى المدٌنة )القاه ًٌ ، وعولج من ود الحضور نسب

 منظور واقعى.

بدا واضًحا أن عناٌة هٌكل بالمكان تفوق ؼٌره من عناصر الرواٌة، وإن 

، وال ٌمتزج جاء تجرٌدٌا ال ٌحدد بقعة بعٌنها، وال ٌقدم تضارٌس محددة له

بة ٌن الشخصٌات والبٌ، فاصبلً باألخرى شخصٌات وحبكة فنٌة بالعناصر

ة شاعرٌة مبهجة وإنسان ، وٌتجلى هذا فى التناقض البادى بٌن بٌبالحاضنة لها

، هٌكل هٌمنته على الرواٌة إلى فرض –فٌما أرى  –، وٌعود هذا بابس حزٌن

فطرح أفكاره على ألسنة أبطاله خاضًعا لتؤثٌرات فرنسٌة رومانسٌة بدت جلٌة 

ا فى مواطن م ًٌ ن رواٌته دون تعددة مفً وصفه للرٌؾ المصرٌة وصفا شاعر

، واألشخاص منعزلون جدٌد تشكٌبل وأثًرا، فاللوحات هى هى دون كبٌر تؽٌٌر

، وواقعٌة تجلت فى بإسهم واستسبلمهم أٌما تؤثر عن بٌبتهم ال ٌتؤثرون بها

مًٌعا البٌضاء القلٌلة تظهر ... كؤنها جتها القاسٌة دون تمرد، فبٌوتهم "لعادا

من  –، ٌعٌشون نمطا قاسٌا " ٌصب هللا علٌه النار أطبلل بعض المدن القدٌمة "

، وٌرجع وٌروح وراء محراثه فلٌقاها صامتا صاؼرا ٌروح وٌرجع أعلى السماء

ألرض .. وٌعمل ؼدا ما عمله الٌوم، أو ٌحنً ظهره الساعات الطوٌلة فً نكش ا

 –فى المساء  وٌرجع، وبعد ؼد ما ٌعمله فى الؽد، وإن انتقل فمن شقاء إلى شقاء

هوكا الؼبا ، فٌطعم زقوما وعلقما، ثم ٌرتمً إلى بٌته مهدور القوى من -إن رجع

ألرض التً تنام علٌها الدواب، وقل أن ٌجد ، لٌس أقل خشونة من اعلى مهاد

، وفوق رأسه وتحت فى قاعته الضٌقة عن ٌمٌنه وٌساره، وٌحٌط به وثاره

ذلة ؟ ولكنه فى ذلك ككل رجلٌه الكثٌرون من نتابجه وأهله .. هل هذا كله إال 

أخوته العمال على ظهر البسٌطة . والمصٌبة إن تعم تهن . وتقادم العهد ٌعطً 

 الفاسد طعما تؤلفه األجٌال أبا عن جد " .
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ح ، نقلها الفبلوٌلح على هذا الملمح كثًٌرا، عندما ٌرده إلى عناصر وراثٌة

، لهم ثابتة وأقدام قوٌة ون دابما بخطى: " هم ٌسٌرالقدٌم عن آبابه وجدوده، فقال

، ذلك الجلد كان ألجدادهم فً العصور الفابتة الٌوم من الصبر واالحتمال ما

، وٌسرى فً الزمان من فبلح فرعون إلى فبلح إسماعٌل الذي ٌبتدئ مع القدم

وإلى فبلح الٌوم والذى ٌجود على هاته الطابفة التعٌسة بشا من السعادة فى 

على وجهها ، وك البلنهاٌة من الفقر، تحتمل مضً األٌاملها أمام تلالحٌاة ، وٌجع

 ."الناشؾ ابتسامة القانع

 : الشخصياا

، فبزٌنب تبدأ "زٌنب" و"حامد" أهم شخصٌتٌن فى الرواٌة حضوًرالعل 

، حٌث ترؼم ٌة عادات الرٌؾ وتقالٌده الصارمةبموتها ضح وتنتهىالرواٌة 

وحامد" الذى ٌعانً إخفاقات ، "الزواج دون رؼبة منها أو استشارةالفتاة على 

 .العزلة تارات أخروجدانٌة متعددة ، ٌعالجها بسلبٌة ، فٌإثر الفرار تارة و

الفرنسى فى حٌاة  زٌنب" تكشؾ بجبلء عن األثروالحقٌقة أن رواٌة "

ٌث فرض رإٌته للرٌؾ المصرى فرًضا، وأملى أفكاره على ، ح)هٌكل( وإبداعه

اته بما ، وأنطق شخصٌسان والمكان الذى ٌحٌا بهٌن اإلن، فحدث انفصام بأبطاله

ٌنب فرنسٌة المبلمح، فهى ذات عٌنٌن ، فبدت زال ٌناسبهم نضجا وسلوًكا

، متحصنة وراء أهداب بدٌعة التنسٌق، ٌداها ناعمتان زعم عملها نجبلوٌن

، وتؤتى سلوكٌاتها جرٌبة فى مناخ مفعم بالطٌبة فى تنقٌة دودة القطن القاسً

 روحى.والصفاء ال

االعتراؾ" بلجوء لمسٌحٌة لدٌه عندما ٌتبنى فكرة "كما تتجلى اآلثار ا

طاٌاه باحثا عن التطهٌر من الذنب، "حامد" إلى شٌخ صوفى لٌحدثه عن خ

، حٌث تطلب من أمها إحضار مندٌل زوجها الراحل إلى ونهاٌة زٌنب وموتها

أمها عدم إكراه ، طالبة من لتمسح ما تهاطل من فمها من دماء السودان جندٌا

أختها الصؽرى على زوج ال ترٌده وال تحبه ، فى مشهد ٌستحضر إلى الذاكرة 

 ."ؼادة الكامٌلٌا"
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 : لغة الرواية

، تتجلى مإثرة فى أسلوب الكتابة لدى هٌكلثمة ثبلثة عوامل لعبت أدواًرا 

 فى شٌوع األسالٌب البٌانٌة المثقلة بصنوؾ البدٌع والصنعة التى كانت سابدة فى

مرحلة مكابدته الكتابة مما ولد لدٌه ضجًرا من هذا النمط الذى ساد لدى 

ى الذى وجد فٌه المنفلوطى والموٌلحى وؼٌرهما، ثم اتفتاحه على األدب الفرنس

رأٌت سبلسة وسهولة ...ورأٌت مع هذا كله قصدا ودقة فى ضالته، فقال: "

سى ولعى بهذا األدب ، واختلط فى نفعنه أكثر من حبهم ألفاظ عبارتهم التعبٌر

 الجدٌد عندى بحنٌنى العظٌم إلى وطنى " .

جمال اللؽة لم ٌعد من وجهة نظره اؾ إلى هذا وذاك عامل فنى فــ "ٌض

لسهلة دون ركاكة فى فآثر العربٌة امنفصلة عن قدرتها على التعبٌر " قضٌة

، وتصوٌر ما ٌعتمل فى تتجلى هذه السمة فى وصفه الطبٌعة، والوصؾ والسرد

، مٌة فى سرده، وإن مال أحٌانا إلى المفردات العاوخٌاالت هواجسنفسه من 

نت" وأدوار "دٌدة الخصوصٌة كـ "المَشنَّه" ووالتى تحمل دالالت بٌبٌة ش لدِّ

حٌن تبدأ الموجودات ترجع ، "الملٌة" فقال: "فى هاته الساعة من النهار

ٌن طول اللٌل أذاُن الفبلح، وٌقطُع الصمَت المطلق والذى ٌحكم على لصوابها

الحٌوانات جمًٌعا من راحتها، وحٌن تتبلشى وٌقظة  .المإذن، وصوت الدٌكة

، فى هاته الساعة –من وراء الحجب  وٌظهر الصباح روًٌدا روًٌدا ،الظلمة

كن الهادئ تنهدات القابم كانت زٌنب تتمطى فى مرقدها وترسل فى الجو السا

ن نابمٌن. فانسحبت هى من ٌزاال . وعن جانبها أختها وأخوها مامن نومه

م ٌدعها نسٌم ، ولون ما ٌزال فٌها أثر النوم، نظرت لكل ما حولها، وبعٌبٌنهما

ى ما ، وجاهدت أن تنظر لعلها ترالصباح تترك مكانها، بل استندت إلى الوسادة

فى صحن الدار فلم تجد شًٌبا، وأدارت رأسها، فإذا باب الؽرفة موصد، وال 

 ما ٌتنادى به رسل الصبلح من أطراؾ القرٌة. ، إالصوت حولها

، ثم فردت ذراعٌها من حدٌد، انها هنٌهة ساكنة ال تبدى حراًكافى مك بقٌت"
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، حتى سها تذهب فى أحبلم ٌحٌٌها النسٌم، وتركت نفوأرسلت فى الهواء تنهداتها

ٌَّة"أحست بالباب تفتحه أ ا التفتت إلى أخته . وهنالكمها راجعة من أدوار "الَمل

، وتقلبت كؤن بها رة كانت فى نوم عمٌق فلم تنتبه، لكن الصؽٌتهزها لتستٌقظ

 ضًٌقا ممن ٌقلقها فى مضجعها .. وأخًٌرا نادتها أمها : 

 .ٌا زٌنب -

  .نعم -

ى . وبعد أن استٌقظت أختها ، التفتت إل"ولم تزد على هذا الجواب كلمة

، لشمس فى لونها القانىأخٌها وأٌقظته وحدقت نحو الشرق، فإذا األفق متورد، وا

نْت" فوقها اللٌل. هنالك قامت فؤوقدت ناًرا، و"والسماء قد خلعت قمٌص  لَدَّ

 ، ولم تنس أمها وأباها .منهم لكلرؼًٌفا 

، وما كاد "دخل أبوها راجًعا من الجامع، وقد قرأ الورد وصلى الفجر

، وإن بعد، حتى نادى "ٌا محمد"، وسؤله إن كان قد استٌقظ الدارٌتخطى عتبة 

 . ن قد أعد عملهكا

"وجلست العابلة جمًٌعا حول "المشنة" وأكل كل منهم رؼٌفه "بحصوة" 

. أما زٌنب فانتظرت مع أختها أن ٌمر بهما ملح، ثم قام الرجل وابنه إلى عملهما

 .مزرعة السٌد محمود لتنقٌة القطن" إبراهٌم لٌذهبوا جمًٌعا إلى

، متشحة بثوب مفرداته وأخٌلته حٌةتقترب لؽة هٌكل من روح الشعر مستو 

ؾ، ٌؽطى كثًٌرا من مقاطع رواٌته، وهاهو ذا ٌصؾ بزوغ رومانسى شفٌ

 : تتعالى على قلق انتابها لؽٌاب "إبراهٌم" ، فقال "الفجر، وقد راحت "زٌنب

، تقوم النسوة فى رٌفنا المصرى به إشارة إلى طقس ٌومى –" "راحت" للملٌة

، وؼالبا ما ٌتم فى مكان بعٌد، سابرات جماعاتالماء من حٌث ٌذهبن لجلب 

 ،والنهار ٌجاهد اللٌل، وٌطوى خٌمته العظٌمة –اح األولى ساعات الصب

، ال َوْسَنى ٌبٌن علٌها أثر الكرى، ال تزوالطرق مختفٌة تحت رداء من الطل
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وم فوقها ، ٌقلٌها النور الولٌد لباسها األزرق، تطوق المزارعوالسماء بعث ع

، النفس، والجو رطب عذب ٌنعش ة، وهو أشد ما ٌكون همودا وسكوًناشجر الذر

، وكلها ؾ الموجودات كلها لتقوم من نومها، وكؤنه ٌبلطوٌبعث للقلب السرور

  .فى صمتها سعٌدة بما نالته من الراحة والهدوء" 

ٌنفى ما ذهب إلٌه ٌحٌى حقى عندما  –وإن طال نسبٌا  – السابقوالمقطع 

ٌجة ؾ بمفردات عامٌة ، فقال بضعؾ قاموسه اللؽوى نتطعم السرد والوص

، استعان هى مفردات ذات دالالت بٌبٌة خاصة، فحداثة عمره عندما كتب رواٌته

ٌَُعدُّ مٌزةبها لد ، فقد ذهب محمد زؼلول سبلم إلى أن لؽته واع فنٌة وواقعٌة، 

دو ، تبطناع أسلوب مصرى الطابعإلى المصرٌة ، أي .. اص مٌلهتجسد " ... 

 .  (ٔ)فٌه العامٌة واضحة" 

وجاء الحوار على ألسنة شخوص المسرحٌة بالعامٌة المصرٌة لؽاٌة فنٌة 

والمتمثلة فى خلق أدب مصرى خالص، فؤنطق  تتسق والؽاٌة الكبرى لدٌه

، استخدمه كتاب أدب شخصٌاته بلؽتهم الطبٌعٌة، وهو ملمح شابع فى زمانه

، فهً لدى هٌكل ضرورة فنٌة مؽاٌرةلتسلٌة، وإن كانت الؽاٌة الترفٌه وا

 ، بٌنما لدى اآلخرٌن أداة جذب للمتلقٌن .  الواقعًٌفرضها المنهج 

الوالدة  زٌنب" لمحمد حسٌن هٌكل تعدأن رواٌة " -مما سبق –ٌتضح 

، حٌث انتقلت من النماذج ؼٌر الناضجة التى كانت األولى للرواٌة العربٌة

، إلى محاكاة الرواٌة الفرنسٌة مقامة وؼٌرهاالقدٌمة كال النثرٌةتحاكً القوالب 

 شكبل ومضمونا . وإن اعتراها ما ٌعتري البداٌات من إخفاقات.   

 

                                                           

 .8ٕٔدراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة ص  (ٔ)
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 ملدص الوحدة اخلامسة

من الكتابة الروابٌة ؼٌر عرؾ العرب أخرٌات القرن التاسع عشر أنماطاً  -

 رب، متؤثرة برافدٌن هما: محاكاة النثر الفنً القدٌم فً أقالناضجة

، وصٌؽت بلؽة عربٌة شدٌدة الفصاحة ،نماذجه إلً روح القص كالمقامة

، كحدٌث عٌسى بن هشام ة بكل ألوان الصنعة كالسجع وؼٌرهمثقل

 للموٌلحً، ولٌالً سطٌح لحافظ إبراهٌم.

اً واسعا فٌما ، حققت شٌوعفد الثانً فٌما استحدث من ترجماتتمثل الرا -

الترفٌة" مما أحدث انقساماً حولها رواٌات التسلٌة وٌمكن تسمٌته بــ "

 رفضا وقبوال.

دة األولى للرواٌة العربٌة تعد رواٌة "زٌنب" لمحمد حسٌن هٌكل الوال -

توحٌة قٌم الرٌؾ ، حٌث استعانت بمناهج الكتابة الفرنسٌة مسنضجا

 ، وجمالٌاته.المصري وتقالٌده

، فبدا ةمتعددتجلى تؤثر "هٌكل" فً رواٌته باألدب الفرنسى فً صور  -

متؤثراً بالرومانسٌٌن الفرنسٌٌن فً ولعه بوصؾ الرٌؾ المصرى وصفا 

 شاعرٌاً ، وتؤثر بالواقعٌٌن فً رصد قٌم هذه البٌبة وعاداتها.

قهم بما ال ، فؤنطأنه فرض أفكاره علً شخوص رواٌته ٌإخذ علً هٌكل -

، وال صق بهم سلوكٌات ال تتسق وطبٌعتهم، وألٌناسبهم نضجاً عقلٌا

 سب القٌم البٌبٌة الحاضنة لهم.تنا

، فحذا حذوه ثلة من المبدعٌن رواٌة بعد هٌكل سبٌلها إلى النضجأخذت ال -

لعقاد وتوفٌق الحكٌم ونجٌب محفوظ، الكبار من أمثال المازنً وا

التحلٌلٌة ورواٌة ، فؤصبحنا أمام الرواٌة وتعددت أنماط الكتابة لدٌهم

 والرواٌة التارٌخٌة. ،واٌة الذهنٌة، والرالسٌرة الذاتٌة

ظلت الرواٌة الواقعٌة التقلٌدٌة مهٌمنة على إبداعات الروابٌٌن العرب منذ  -
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تخطو الرواٌة العربٌة  9ٙ7ٔ، وحتى هزٌمة ٌونٌو بداٌة القرن العشرٌن

، فوجدت علً درب البحث عن أطر فنٌة جدٌدةخطوات واسعات 

 الواقعٌة السحرٌة.الرواٌة الحدٌثة أو الرواٌة الواقعٌة الجدٌدة أو 

جذبت الرواٌة الواقعٌة السحرٌة كثٌراً من المبدعٌن أمثال إدوار الخراط  -

وجمال الؽٌطانً ورضوى عاشور ومحمد جبرٌل فاعتمدوا التراث 

أسطورة ورمزاً وتجارب صوفٌة مشارب ٌمتاحون منها تجاربهم دون 

 خصومة مع مناهج الكتابة الحدٌثة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 127 األدب العربى الحديث

 مسةالوحدة اخلا ىأسئلة عل

بٌن محاكاة التراث ومجاراة  –بداٌة القرن العشرٌن  –تؤرجح كتابنا  :1س

 اآلداب األوربٌة . ناقش هذه المقولة.

 لم ُعدَّ المنفلوطى واضع البذور األولى للفن الروابً فً أدبنا العربً الحدٌث؟ :2س

 ما العوامل التى هٌؤت لنشؤة الرواٌة؟ :3س

 وحافظ إبراهٌم فً توظٌؾ فن المقامة سردٌاً؟إلى أي مدي وفق الموٌلحى  :4س

 ما العوامل المإثرة فً إبداع رواٌة "زٌنب" لمحمد حسٌن هٌكل؟ :5س

 إلى أي مدى كان عنوان رواٌة "زٌنب " الطوٌل داال على مضمونها؟ :6س

 لم أحجم مإلؾ "زٌنب" عن إصدارها فً طبعتها األولً معزوة إلٌه؟ :7س

. ناقش هذه ألدب الفرنسً رومانسٌا وواقعٌابا بدا تؤثر هٌكل الواضح :8س

 المقولة.

ما المآخذ الفنٌة التً أخذها مإرخو األدب علً رواٌة زٌنب مضمونا  :9س

 وآلٌات تعبٌر وبناء؟

م أثر كبٌر فً تؽٌر مسار الرواٌة العربٌة . ناقش 9ٙ7ٔكان لهزٌمة  :10س

 هذه المقولة.
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 أسئلة دلال عنها

 "رواية األ ياح" وىناوين روايات  . اذكر أى   كتاب :1س

 فً رواٌة "شجرة البإس".   حسين   :1ج

فً رواٌتٌه :"فً قافلة الزمان" و"الشارع  ىبد الحميد  ودة السحار -

 الجدٌد".

 ،وقصر الشوق ،فً ثبلثٌته الرابعة" بٌن القصرٌن ن يب مح وا -

 والسكرٌة".

أل ياح لد  كح من    حسين ما الماخذ الت  رصدها الن اد ىلى رواية ا :2س

 ىبد الحميد  ودة السحار و

تنتمً التى  ش رة البؤس"""  برواٌة "رواٌة األجٌال   حسين راد  :2ج

، حٌث تتبع حٌاة أسرة صعٌدٌة )هً أسرة طه حسٌن إلً رواٌات السٌرة الذاتٌة

، تبدأ من لزمان، تؽطً نصؾ قرن من امساحة زمنٌة طوٌلة عبرنفسه( 

، تركت ما طرأ علٌها من تؽٌرات اجتماعٌةالماضً. راصداً  منتصؾ القرن

، وكان لطول الفترة األفراد سلوكا وعادات ونمط حٌاة آثاراً واضحة على

الزمنٌة كبٌر أثر فً ضعؾ البناء الفنً قفزاً وتسطٌحاً وانعدام تناسق فً 

 عرض الشخصٌات وتحلٌل سلوكها.

ٌَُعدُّ  لهذا االتجاه الجدٌد فً الكتابة فٌصدر  امتداداً  ىبد الحميد  ودة السحارو

" الصادرة فً عام ف   افلة ال مانرواٌتٌن ٌصبان فً المجرى ذاته، هما "

 التً تناول خبللهما حٌاة ثبلثة أجٌال من أسرة واحدة. الشارم ال ديد""م و9ٗ7ٔ

م ٌستطع إحداث توازن بٌن ومما ٌعاب على السحار فً رواٌتٌه أنه ل

طفى فً رواٌة " فً ٌوط استؤثرت بمساحات واسعة كحب مص، فثمة خأجزابها

الشارع الجدٌد" فإنها افتقرت ـــ إلى التوازن وعدم أما رواٌة " ،قافلة الزمان"
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، فؽابت التصوٌر الدقٌق لشخصٌاتها، نظراً لكثرتها كثرة الفتة علىالقدرة 

 المبلمح الجسدٌة والنفسٌة لؤلشخاص . 

 ة األ ياح" ت ورا واسعا لد  ن يب مح وا رلى أظ مد  ش دا "رواي :3س

، عندما خطو برواٌة األجٌال خطوات ناضجاتمحفوظ لٌ نجٌبٌؤتى  :3ج

 التى بلػ بها: بين ال صرين و صر الشو  والسكرية"" الذابعةث ثيت  ٌبدع 

 ، وتحلٌَل شخصٌات .اَم بناء ورسَم مواقؾالروابً إحك النضجذروة  - أ

طار المكانً )الحارة المصرٌة ( والزمان بما ٌموج االتساق التام مع اإل -ب

 به من ظلم اجتماعً وفساد سٌاسً واشتجار بٌن المذاهب . 

م( 9ٗٗٔ-9ٔ7ٔللقاهرة عبر ربع قرن تقرٌبا )نجح فً رسم صورة  -  ــ

من خبلل أسرة أحمــد عبد الجواد ... وعلٌه فلٌس ؼرٌبا أن تعد أهم 

اإلطبلق، حٌث ؼاص فً أعماق عمل روابً فً أدبنا الحدٌث علً 

أفق إنسانً َرْحب جاعبلً من أسرة  فًالحارة المصرٌة، لٌرقً بها 

أحمد عبد الجواد نموذجا إنسانٌا دقٌقا ٌتجاوز حدود الزمان، وٌتمرد 

 علً قٌود المكان.

    مم ورة باسم  ف   بعت ا األولىمحمد حسين هيكح روايت ٌصدرل  ل   :4س

، واآلخر ٌتصل ٌتعلق بجانبٌن، ٌتعلق أولهما بالكاتب ذاته الحقٌقة أن األمر :4ج

 ، والجانبان متداخبلن ممتزجان :االجتماعً واألدبى الحاكم حٌنذاباالطار السٌاسً و

وهو ما  –هٌكل القادم من فرنسا ٌحمل الدكتوراه تحدوه طموحات كبار  -

من  أن ٌقترن اسمه بفن سقط فً َوْهَدٍة هابطة ٌؤبى –تحقق بالفعل 

السطحٌة واإلسفاؾ ، جعلته موظفا إلشباع رؼبات المتلقً ،فؤصبح أداة 

 تسلٌة وترفٌه .

تعلق الرواٌة بعاطفة الحب فً سٌاق مادي مؽاٌر لما تؤلفه عادات رٌؾ  -

 فٌه منذ آالؾ السنٌن .  الراسخةمصر وقٌمه 
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 ل  اكت ى بعبارة بــ " ل  ف ح مصرظ  :5س

ه أو ري فبلح" ولم ٌنشرها معزوة إلٌمهر هٌكل رواٌته بـ"مص :5ج

، ولكن قد اختلؾ مإرخو األدب فٌما بٌنهم، وم9ٕ9ٔمنسوبة له إال فً عام 

اعتدادا بالفبلح  ،لقصد، بل ٌإكد على مبدأ اهٌكل نفسه ٌنفً فكرة إخفاء االسم

 المصري الذي عانى صنوؾ العذاب المختلفة واالستعبلء من اآلخر مستبدا. 

 ى نادى بــ" مصر حدٌثه ومستقلة" السٌد الطاؼى علٌه الذ أثر خاله لطفً -

ما أقدم علٌه ؛ لٌنفً تبرٌر هٌكل نفسه لٌعجب الباحث عندما ٌؤتى ٌحٌى حقًو

، ولكن "مرافعة جمٌلة :سلوب ال ٌخلو من سخرٌة، فٌقول، بؤمن تعمد إسقاط اسمه

، فبل ً اسمهلمنطق أن ٌتشرؾ هٌكل بصفة الفبلح، وٌخفلٌس من الكرامة وال من ا

القادم من أوربا فً سلك أظن أن أحداً من معاصرٌه قد أدرج هذا األفندي الفٌلسوؾ 

ا ، لعله ٌحلم أن ٌإلؾ إذا اشتّد عوده حزبالفبلحٌن، هذا كبلم شاب ٌشتؽل بالسٌاسة

 .ٌسمٌه "حزب الفبلحٌن ، فكتب "قبل الهنا بسنة " برنامجه"

 ه  محر اا ربدام رواية " ينب"  ما :6س

ه ، ٌشعر بزٌنب " بدافع من حنٌن جارؾ لوطنهكتب هٌكل رواٌة "  :6ج

، وعشقه للرٌؾ المصري وانبهاره بما أنجزه  من عانً قسوة االؼتراب ووٌبلته

ت رواٌته فً ، فنشؤل الحقول السٌما المجال اإلبداعًاآلخر أوربٌا فً ك

، ٌنذاكمه الفنٌة الكبري الراسخة ح، مستوحٌة قٌأحضان األدب الفرنسً

، تصب فً قوالب فً زمنه من أنماط روابٌة مخدجة مخاصمة ماكان سابداً 

 نثرٌة قدٌمة قلباً وقالباً كالمقامة.

 مناار وأخ   ري ية"  ما دتلة ىنوان الرواية ال ويح" ينب  :7س

، ، موزعة على تسعة عشر جزًءاجاءت رواٌة "زٌنب" فى ثبلثة فصول :7ج

، الكامل زٌنب وعالمها حبا وإخفاقاعنوان الرواٌة دارت على ثبلثة خٌوط ضمها 

 .أصحابهطبٌعٌة فاتنة، وأخبلقا متجذرة فٌه وواقًعا قاسٌا ٌؤلفه  المصرىوالرٌؾ 
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 ما أنما  المكان الواردة ف  رواية " ينب"  :8س

إن قراءة واعٌة للفضاء المكانى فى رواٌة تضعنا أمام نمطٌن ٌختلفان  :8ج

 جة ، هما :درجة حضور آلٌات معال

وٌتجلى فى طبٌعة الرٌؾ المصرى فاتنة وبسٌطة  ال  ا  الم توح -أ

 وهادبة ، وٌؽطى هذا النمط المساحة األبرز ، وقد عواج من منظور رومانسى .

وؼرفة حامد فى المدٌنة وجاء مجسًدا فى بٌوت القرٌة  ال  ا  المغل  -ب

ا، شابه المبلمح ًٌ  لج من منظور واقعى.، وعو)القاهرة(، محدود الحضور نسب

 رلى أظ مد  وف  هيكح ف  توايف المكان  :9س

، مكان تفوق ؼٌره من عناصر الرواٌةأن عناٌة هٌكل بال واضًحابدا  :9ج

، وال صفه تجرٌدٌا ال ٌحدد بقعة بعٌنها، وال ٌقدم تضارٌس محددة لهوإن جاء و

ت والبٌبة ٌن الشخصٌا، فاصبلً بلعناصر األخرى شخصٌات وحبكة فنٌةٌمتزج با

 .الحاضنة لها

س وٌتجلى هذا فى التناقض البادى بٌن بٌبة شاعرٌة مبهجة وإنسان باب

، فطرح إلى فرض هٌكل هٌمنته على الرواٌة –فٌما أرى  –، وٌعود هذا حزٌن

أفكاره على ألسنة أبطاله خاضًعا لتؤثٌرات فرنسٌة رومانسٌة بدت جلٌة فً 

ا فى م ًٌ ن رواٌته دون جدٌد واطن متعددة موصفه للرٌؾ المصري وصفا شاعر

، واألشخاص منعزلون عن تشكٌبل وأثًرا، فاللوحات هى هى دون كبٌر تؽٌٌر

، وواقعٌة تجلت فى بإسهم واستسبلمهم لعاداتها بٌبتهم ال ٌتؤثرون بها أٌما تؤثر

 القاسٌة دون تمرد.

 رلى أظ مد  ت ثر هيكح باألدب ال رنس   :10س

الفرنسى فى حٌاة )هٌكل(  جبلء عن األثرزٌنب" بتكشؾ رواٌة " :10ج

، رى فرًضا، وأملى أفكاره على أبطاله، حٌث فرض رإٌته للرٌؾ المصوإبداعه

، وانطق شخصٌاته بما ال ٌن اإلنسان والمكان الذى ٌحٌا بهفحدث انفصام ب
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، ٌناسبهم نضجا وسلوًكا، فبدت زٌنب فرنسٌة المبلمح، فهى ذات عٌنٌن نجبلوٌن

هداب بدٌعة التنسٌق، ٌداها ناعمتان زعم عملها القاسً فى تنقٌة متحصنة وراء أ

صفاء الروحى. ، وتؤتى سلوكٌاتها جرٌبة فى مناخ مفعم بالطٌبة والالقطن دودة

، حٌث تطلب من أمها إحضار مندٌل زوجها الراحل إلى ونهاٌة زٌنب وموتها

عدم إكراه  ، طالبة من أمهالتمسح ما تهاطل من فمها من دماء السودان جندٌا

 ، فى مشهد ٌستحضر إلى الذاكرة لصؽرى على زوج ال ترٌده وال تحبهأختها ا

 ؼادة الكامٌلٌا" ."

" بلجوء اتىترافاآلثار المسٌحٌة لدٌه عندما ٌتبنى فكرة " تتجلىكما 

 . طاٌاه باحثا عن التطهٌر من الذنب"حامد" إلى شٌخ صوفى لٌحدثه عن خ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 133 األدب العربى الحديث

 الوحدة السادسة

 ربي يف العصر احلديثاملسرح الع

 :هدافاأل

 بعد دراسة هذه الوحدة؛ ينبغى أن يكون الدارس ملًما بما يلى:

 تارٌخ تطور المسرح العربً فً العصر الحدٌث. -ٔ

 أبرز مسرحٌات األدب العربً. مطالعة -ٕ

ا قوًٌما مسرحٌات األدب العربً تحلٌل -ٖ ًٌ  .تحلٌبل أدب

دبً والثقافً الذي استطاع رواد بثراء تراثه الدٌنً واأل االعتزاز -ٗ

 المسرح العربً توظٌفه فً أعمالهم.

 تراجم موجزة لرواد المسرح العربً.  تقدٌم -٘

 عناصر:ال

 .التؤصٌل للمسرح العربً .. أحمد شوقً رابدا -ٔ

 .تطور المسرح النثري .. توفٌق الحكٌم نموذجا -ٕ

  .تطور المسرح الشعري .. صبلح عبد الصبور نموذجا -ٖ

لم ٌكن اإلبداع الدرامً شعرا ونثرا بعٌدا عن العقلٌة العربٌة منذ العصر 

الجاهلً، حٌث إننا نجد كما وافرا من أبٌات الشعر الجاهلً وقصابده تحتوي 

على بعض عناصر البنٌة الدرامٌة من حوار أو سرد حكابً أو حبكة درامٌة. 

عمر بن أبً ربٌعة فً ومن أمثلة ذلك فً شعرنا القدٌم امرإ القٌس بن حجر و

ؼزلٌاتهما، وطرفة بن العبد واألعشى فٌما ٌقصان من قصص تارٌخٌة، إضافة 

 :(ٔ)إلى الحطٌبة فً مٌمٌته الشهٌرة

                                                           

 78ٖٔ. تحقٌق: نعمان أمٌن طه، مطبعة مصطفى البابً الحلبً ) 9ٖٙدٌوان الحطٌبة   (ٔ)

 م(.98٘ٔهـ ـ 
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ح   -1 م  ره ن  م  ب  الب  ه ظ ث  ث  ىاص   و  او 
 

رما  سه ن  ر  فه ب  ا سراك  ر  عه دا   ل  ه ي  يه ب ب 
  1  

 

اصر البنٌة الدرامٌة من حٌث احتوت هذه القصٌدة على عدد وافر من عن

حٌث التقسٌم الدرامً، وأثر السرد والحوار على تطور الحدث، وتضافر 

 العناصر اللؽوٌة والفنٌة لتشكٌل الحبكة الدرامٌة.

أما النثر العربً القدٌم، فلم ٌخل هو اآلخر من تلك العناصر، فمنذ العصر 

حوٌه من عناصر األمثال، وأخذوا ٌقصون مواردها بما ت العربالجاهلً عرؾ 

البناء الدرامً. ثم تطور األمر فً العصر العباسً، فظهرت عدة مإلفات تعتمد 

على القص والحكً مثل كتاب "البخبلء" للجاحظ و"اإلمتاع والمإانسة" ألبً 

حٌان التوحٌدي. وكذلك عرؾ العرب فً هذا العصر فنا درامٌا آخر، هو فن 

 ن الهمذانً.المقامة الذي اشتهر على ٌدي بدٌع الزما

وكذلك عرؾ العرب عدة نماذج من اإلبداع التمثٌلً قبل معرفتهم األداء 

 :(ٕ)المسرحً بمعناه الحدٌث. من هذه النماذج

وهً تمثٌلٌة تعبر عن طقس احتفالً دٌنً خاص بالشٌعة فً  :ـ التع ية1

األٌام العشرة األولى من شهر  المحرم، حٌث ٌقدمون خبللها حٌاة الحسٌن بن 

 ـ رضً هللا عنه ـ وأحداث مقتله، جامعٌن فً ذلك بٌن الشعر والنثر. علً

وهو مسرحٌات تجمع بٌن الشعر والنثر تقدمها الشخوص أو  ـ خياح الاح:2

وشاشة تعكس ظبللها على الجانب اآلخر حٌث الجمهور.  شدٌدالدمى بٌن ضوء 

لك حٌن انتقل وكانت مصر أكثر الببلد العربٌة التً نال بها حظا من الشٌوع، وذ

                                                           

طاوي: جابع. ثبلث: ثبلث لٌال. عاصب البطن: ٌتعصب بالِخْرق،  ( معانً المفردات:ٔ)

وٌشدها على بطنه من الجوع. مرمل: فقٌر. بٌداء: صحراء. رسم: ما بقً باألرض من 

 آثار الدٌار.

،  9ٔو  ٗٔ،  ٖٔانظر هذه النماذج فً: المسرحٌة الشعرٌة فً األدب العربً الحدٌث   (ٕ)

م(. وفً 99٘ٔأكتوبر ) 8ٖ٘. كتاب الهبلل. العدد . د/ أحمد شمس الدٌن الحجاجً ٕٓ

 م(.7ٕٓٓ) ٔ. د/ عبد الحمٌد شٌحة. مكتبة اآلداب. ط 9ٕ:  ٖٕاألدب المسرحً 
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إلٌها فً القرن السابع المٌبلدي من الصٌن وإندونٌسٌا اللذٌن ٌمثبلن بلدي النشؤة. 

وٌقدم خٌال الظل عروضا ساخرة من الواقع فً شكل فصول "بابات"، لكل فصل 

 "بابة" قصة مرتبطة ببطل ٌختلؾ فً شكله عن البابات األخرى.

بس ٌفصل بٌنها وبٌن هزلٌة تقدمها عرا تمثٌلٌاتهً  ـ ال ره  و :3

الجمهور حاجز، حٌث تقدم مادة تستثٌر ضحك الجمهور بما تقدمه من نكات 

 وموضوعات ساخرة تتخللها مقطوعات ؼنابٌة.

*     *     * 

 : (ٔ)بداياا المسرح العرب  ف  العصر الحديث

المسرح فً العصر الحدٌث، وإنما كانت بداٌة معرفتهم به  العربلم ٌبتكر 

حضارات األخرى التً عرفته منذ آالؾ السنٌن. حٌث مر المسرح نقبل عن ال

 : (ٕ)فً بداٌات معرفتهم هذه بثبلث مراحل، هً

 :(ٖ)التر مة -المرحلة األولى

وقد كانت هذه الترجمة عن المسرح األوربً، خاصة الفرنسً واإلنجلٌزي، 

ر مثل مسرحٌات مولٌٌر وراسٌن وفٌكتور هوجو من المسرح الفرنسً، وشكسبٌ

 شو من المسرح اإلنجلٌزي. وبرنارد

                                                           

. والمسرحٌة  8ٗ:  8ٕانظر هذا الموضوع فً كل من: تطور األدب الحدٌث فً مصر  (ٔ)

 .ٓٗ:  ٖٗرحً . وفً األدب المس ٖٙ:  ٕٗو  ٖٔ:  ٔٔالشعرٌة فً األدب العربً الحدٌث 

ال ٌعنً هذا أن كل مرحلة قد قضت على المرحلة السابقة علٌها، وإنما ظل تٌار كل  (ٕ)

 مرحلة ممتدا مع تٌار المرحلة التالٌة لها.

ال بد من اإلشارة إلى أن هذه المرحلة سبقت بفترة انتقل فٌها المسرح األوربً بلؽته  (ٖ)

كان موجها إلى ؼٌر أصحاب الببلد، حٌث  األصلٌة األجنبٌة إلى الببلد العربٌة، حٌث

م( لكً ٌستمتع جنوده ببعض 798ٔأنشؤ نابلٌون فً مصر أول مسرح عام )

م( "مسرح 7ٙ8ٔالمسرحٌات الفرنسٌة، ثم أنشا فً أٌام الخدٌوي إسماعٌل عام )

الكومٌدي" الذي قدمت علٌه المسرحٌة الؽنابٌة اإلٌطالٌة "رٌجولٌتو"، ثم أنشا "مسرح 

 الذي قدمت علٌه المسرحٌة الؽتابٌة اإلٌطالٌة "عاٌدة" فً افتتاح قناة السوٌس.  األبرا"
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ولم تستطع هذه الترجمات أن تحشد حولها الجماهٌر؛ إما ألن هذا الفن كان 

العربً لم ٌؤلفه المجتمع من قبله، ولم ٌعرؾ له متعة  المجتمعفنا طاربا على 

وال أهدافا، أو ألن موضوعات تلك المسرحٌات وشخصٌاتها لم تكن على صلة 

جتمع وقضاٌاه. ومن أجل ذلك عمل أرباب هذا الفن بموضوعات ذلك الم

 الطارئ على التحول إلى المرحلة الثانٌة.

 :التعريب والتمصير -المرحلة الثانية 

وقد جاءت هذه المرحلة لحشد عدد أكبر من الجمهور؛ حتى تتسع أرضٌة 

هذا الفن داخل المجتمع العربً، حٌث عمد رواد الفن المسرحً فً الوطن 

ى االكتفاء باقتباس مشاهد معٌنة من المسرحٌات العالمٌة مع تمصٌر العربً إل

 تحوٌل لؽتها إلى اللؽة العامٌة المصرٌة مثبل. إلىفكرتها وشخوصها، إضافة 

فً الوصول إلى هدفها؛ حٌث انجذب من خبلل  المرحلةوقد نجحت هذه 

مان ذلك الصنٌع عدد وافر من الجمهور. وكان من رواد هذه المرحلة محمد عث

م( مسرحٌة "الشٌخ متلوؾ" 87ٖٔم( الذي قدم عام )898ٔـ  8ٕ9ٔجبلل )

اقتباسا من مسرحٌة مولٌٌر "ترتوؾ"، ثم أتبعها بعدة اقتباسات من المسرح 

 الفرنسً خاصة، مقدما اقتباساته فً لؽة عامٌة مصرٌة.

 :الت ليف -المرحلة الثالثة

فبعد أن صار ألرباب  وتعد هذه المرحلة تطورا طبٌعٌا للمرحلة السابقة،

اللؽة المناسبة، كان لزاما علٌهم أن ٌنتقلوا إلى  وإبداعهذا الفن ذوق االقتباس 

مرحلة جدٌدة ٌإصلون بها لهذا الفن فً الوطن العربً من خبلل تؤلٌؾ عدد من 

المسرحٌات المعتمدة على التراث العربً ذاته الذي احتوى قدرا هاببل من 

التارٌخٌة التً مثلت ثروة إبداعٌة ؼزٌرة قرٌبة إلى  القصص الشعبٌة والرواٌات

 ثقافة الجمهور. 

م( أول من أبدع مسرحٌة عربٌة 8٘٘ٔـ  8ٔ7ٔ) النقاشوقد كان مارون 

خالصة هً مسرحٌة "أبو الحسن المؽفل أو هارون الرشٌد" التً قدمها على 
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لة م(، حٌث اعتمد فً مادتها على كتاب ألؾ ل8ٗ9ٌٔمسرحه فً بٌروت عام )

ولٌلة. كما قدم مسرحٌتٌن أخرٌٌن هما "البخٌل" و"السلٌط الحسود". وقد ؼلب 

 على "البخٌل" الشعر، أما المسرحٌتان األخرٌان، فؽلب علٌهما النثر المسجوع. 

م( لٌكون فرقة 9ٖٓٔـ  8ٕٗٔثم جاء الشٌخ أحمد أبو خلٌل القبانً )

م(، وقدم 88ٗٔام )(، ثم وفد بها على مصر عم8ٙ٘ٔمسرحٌة فً سورٌا عام )

من خبللها عدة مسرحٌات تجمع كل منها بٌن الشعر والنثر، معتمدة فً مادتها 

على التارٌخٌن العربً واإلسبلمً مثل "هارون الرشٌد" و"عنترة بن شداد" 

 و"مجنون لٌلى".

م( مسرحٌة "المروءة والوفاء" التً 878ٔأما خلٌل الٌازجً، فقد قدم عام )

ا تاما، فكان ٌؤتً الحوار على شكل قصٌدة كاملة متفقة الوزن التزمت الشعر التزام

والقافٌة، ثم تتبع هذه القصٌدة بموشح ٌقدم على خشبة المسرح بوصفه فاصبل 

ؼنابٌا. كما أن هذه المسرحٌة تعد المسرحٌة العربٌة األولى التً تلتزم بمبدبً وحدة 

 جدٌد فً فرنسا.الزمان والمكان اللذٌن دعا إلٌها المذهب الكبلسٌكً ال

االجتماعٌة الواقعٌة كانت ؼاببة عن هذه المرحلة،  المادةوال ٌعنً هذا أن 

م( 9ٕٔٔـ  8ٖ9ٔبل كانت موجودة على ٌد الٌهودي المصري ٌعقوب صنوع )

م(، وقدم علٌه اثنتٌن وثبلثٌن مسرحٌة تحض 87ٓٔالذي افتتح مسرحه عام )

عتمدا فً بعض منها على نوع على اإلصبلح السٌاسً واالجتماعً واألخبلقً م

من السخرٌة البلذعة فً لؽة تؽلب علٌها العامٌة. لكن هذا المسرح ما لبث أن 

م( بؤمر من الخدٌوي إسماعٌل بسبب تعرٌض ٌعقوب صنوع 87ٖٔأؼلق عام )

 به وبالقصر فً بعض مسرحٌاته السٌاسٌة.

ناشا ــ والمبلحظ أن المستوى الفنً لهذه المسرحٌات المإلفة ــ كؤي فن 

كان ساذجا إلى حد كبٌر، وربما ارتكزت أهم المآخذ فً الجانب اللؽوي الذي 

تؤرجح بٌن البدٌع والركاكة، أو الجفاؾ الذي ٌعوق اللؽة عن أن تكون حٌة 

 متحركة تإدي إلى تطور الحدث داخل المسرحٌة.
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 املبخث األول

 التأصيل للنسرح العربي .. أمحد شوقي رائدا

لوطن العربً على ما سبق ذكره من ترجمة أو تعرٌب ظل المسرح فً ا

وتمصٌر أو تؤلٌؾ ساذج ضعٌؾ إلى أن أخرج أحمد شوقً فً سنٌه الخمس 

األخٌرة لمكتبة األدب العربً ثمانً مسرحٌات هً: مصرع كلٌوباترا، ومجنون 

 لٌلى، وقمبٌز، وعلً بك الكبٌر، وعنترة، وأمٌرة األندلس، والست هدى، والبخٌلة.

 مجموع هذه المسرحٌات ـ بصورة عامة ـ ما ٌؤتً: علىحظ وٌبل

أن المسرحٌات جمٌعا كتبت خبلل فترة زمنٌة قصٌرة جدا؛ مما أوقع  :أوت

خبلؾ حول تقدم ظهور بعض هذه المسرحٌات على بعض.  فًالمإرخٌن 

فالمقطوع به هو ظهور المسرحٌات الثبلث المذكورة أوال بترتٌبها السالؾ، 

ء بالمسرحٌتٌن األخٌرتٌن بالترتٌب المذكور أٌضا. أما المسرحٌات وكذلك االنتها

 .(ٔ)الثبلث الوسطى، ففٌها خبلؾ حول سبق بعضها بعضا

أن مادة هذه المسرحٌات جمٌعا كانت حاضرة فً ذاكرة شوقً أو فً  :ثانيا

بعض أوراقه خبلل السنوات السابقة لظهور هذه المسرحٌات؛ ألنه ٌستبعد ـ 

شوقً المفاجا لثمانً مسرحٌات بهذه الجودة فً هذه الفترة عقبل ـ إنجاز 

 .(ٕ)القٌاسٌة

جمٌعا فً قالب شعري، باستثناء )أمٌرة األندلس(  المسرحٌاتجاءت  :ثالثا

التً جاءت فً قالب نثري. وال نستطٌع أن نعثر على سبب مقنع الختصاص 

رحٌات، خاصة شوقً مسرحٌة أمٌرة األندلس بالقالب النثري دونا عن بقٌة المس

                                                           

. المجلس  7انظر مقدمة الدكتور عز الدٌن إسماعٌل لؤلعمال الكاملة ـ المسرحٌات   (ٔ)

 م(.7ٕٓٓاألعلى للثقافة )

أحجم عن  علما بؤن مسرحٌة "علً بك الكبٌر" ألفها شوقً أثناء ابتعاثه إلى فرنسا، لكنه (ٕ)

 نشرها فً حٌنها.
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منها مسرحٌتٌه االجتماعٌتٌن الهزلٌتٌن )الست هدى( و)البخٌلة(، فـ"النثر 

بطبٌعته أكثر مبلءمة للكومٌدٌا وأقرب إلى الواقعٌة فً تصوٌر بٌبة شعبٌة 

 .(ٔ)، بٌنما الشعر ألصق بمؤساة تارٌخٌة ؼنابٌة كمؤساة المعتمد بن عباد"معاصرة

ٌات شوقً وبٌان كٌفٌة تؤصٌله أهم سمات مسرح تفصٌلوإذا حاولنا 

للمسرح العربً شعرا ونثرا، ومدى التطور الذي أحرزه خبلل هذه السنوات 

الخمس، فإننا سنكتفً بثبلث مسرحٌات فقط، هً: مصرع كلٌوباترا، وأمٌرة 

األندلس، والبخٌلة. وذلك ألنها تمثل ـ نظرٌا على األقل ـ مراحل تطور الفن 

ختاما، إضافة إلى أنها تجمع  بٌن موضوعً المسرحً عنده بدءا ووسطا و

مسرحٌاته، فؤولٌاها تارٌخٌتان )مصرع كلٌوباترا، وأمٌرة األندلس( والثالثة 

اجتماعٌة )البخٌلة(، كما أنها تمثل جنسً اإلبداع المسرحً: الشعر )مصرع 

 كلٌوباترا، والبخٌلة(، والنثر )أمٌرة األندلس(.

 ا ٌؤتً:وتتمثل أهم سمات مسرحٌات شوقً فٌم

 :مو وىاا مسرحياا شو    1 

جاءت مادة مسرحٌات شوقً كلها مرتكزة على موضوعٌن أساسٌٌن هما: 

. فقد بدأ شوقً بالموضوعات التارٌخٌة التً مثلت والمجتمعالتارٌخ، 

المسرحٌات الست األولى، حٌث اعتمد فً جوهرها على التارٌخ المصري 

جوهرها( ألن شوقً التزم فقط  الفرعونً والعربً واإلسبلمً. ونقول )فً

بالحوادث الكبرى والحقابق العامة التً تمثل أصوال تارٌخٌة فٌما طالعه من 

، فً حٌن أكمل عمله الدرامً (ٕ)رواٌات تارٌخٌة حول الحدث الذي عرض له

                                                           

م(. وانظر 97ٓٔ) ٗر. ط. د / محمد مندور. دار نهضة مص ٕٕمسرحٌات شوقً  (ٔ)

. وال ٌعنً القول بؤن مسرحٌة )أمٌرة األندلس( جاءت فً قالب نثري ٕٓٔكذلك ص 

أنها خلت تماما من جنس الشعر؛ وذلك ألن شوقً طعم المسرحٌة فً موضعٌن اثنٌن 

من شعر المعتمد بن عباد، وذلك فً ختام الفصل الرابع، وفً  ببعض أبٌات مقتبسة

 مقدمة المنظر الثالث من الفصل الخامس.

 . 7ٖانظر: مسرحٌات شوقً   (ٕ)
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من خبلل ابتكار أفكار وشخصٌات ذات أدوار تضفً على ذلك العمل لمسات 

د وظؾ واقعه فً المسرحٌتٌن األخٌرتٌن، حٌث فنٌة مقصودة. أما المجتمع، فق

 أتٌتا فً قالب ساخر ٌتناول بعض مساوئ المجتمع.

 وٌبلحظ على مسرحٌات شوقً من حٌث الموضوع ما ٌؤتً: 

شوقً التارٌخٌة جاءت لعرض أحداث تارٌخٌة فً ثوب  مسرحٌاتأن  :أوت

عٌة أو نقدات درامً، لكنها لم تخل من إشارات تحمل رإى شوقً الفلسفٌة الواق

. حٌث نلحظ ـ مثبل ـ فً مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا( أن (ٔ)لمجتمعه الذي عاٌشه

شوقً ٌحاول عرض وجهة نظره تجاه بعض القضاٌا مثل وجوب تكاتؾ جمٌع 

 :(ٕ)أجٌال الوطن لنصرة الحق شبابا وشٌوخا، وذلك فً قول حابً لزٌنون

ررررررر  رررررررف  والت واص  كاش   ل رررررررد آن  الت 
 

ررروح  ا   لكرامرررة  واإلبرررا   بمرررا ت 
 

عرررررررراح  رلررررررررى  ماىتنررررررررا  ف نررررررررا  ت 
 

نررررا ل رررروا     ع  م  رررر ي ي  ه نررررود  الح     
 

رررررريوف   نررررررا ش  و    ررررررن  ي عه حه ررررررباب  ن   ش 
 

ت  رررا     رررة  ي سه م  ل    ده  ب ررر  فررر  الم 
 

وكذلك رإٌته فً انتماء جمٌع المصرٌٌن إلى وطنهم مصر، رؼم اختبلؾ 

 :(ٖ)اال للحوار السابقأصولهم. وهو ما نلحظه فً قول حابً لزٌنون إكم

 أخررررررررررررررر   هرررررررررررررررذا أ ث ين ررررررررررررررر   
 

ون   ررررررررررررد  ليرررررررررررر  ذا  م  ه  وخ 
 

رررررررررررررر ي  ن  للح  ل رررررررررررررريه رررررررررررررر  الخ   ك 
 

ون   ى  ررررررررده رررررررروه  ي  ى   كمررررررررا أ ده
 

رررررررررررررد   ن  ذو    ل ررررررررررررريه ررررررررررررر  الخ   ك 
 

ف ون    ررررررررده يررررررررح  م  ض  الني  ب رررررررر  ره
 

سررررررررا فرررررررر  هررررررررو  مصررررررررر  ف ل يه
 

ونرررررررر    وفرررررررر   اىت  ررررررررا د 
 

                                                           

ٌقول الدكتور أحمد هٌكل عن مسرح شوقً: "وفً المسرحٌات المتصلة بتارٌخ مصر،   (ٔ)

ذلك. بٌنما هو قد  اختار فترات من هذا التارٌخ متسمة بالضعؾ، حتى لقد عٌب علٌه

اختار هذه الفترات لٌتخذ من نقد الضعؾ فً الماضً مجاال لنقد العٌوب واالنحرافات 

 . 7ٖٓفً الحاضر المشبه من وجوه لهذا الماضً" 

 . ٕٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)

 . ٕٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٖ)
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ن  الغالرررررررررررررـ نا الرررررررررررررو    يه رررررررررررررد   ف 
 

ين  ـرررررررر   بررررررررال      نهس  وبالرررررررردي
 

رررررررر    كه ررررررررب ره ىلررررررررى ح  ل رررررررر ه ن صه  و 
 

رررررررررررررررررون    لهع  رررررررررررررررررة  م  ي  وم   ل ر 
 

ترررررررررررراف   ب  أكه رررررررررررر ه ررررررررررررنا ح   ول سه
 

ررررررررون    ب  أ نه   رررررررر ه  ولسررررررررنا ح 
 

كما تتضح وجهة نظره فً الشعب المصري حاضرا ومستقببل، فقد 

 :(ٔ)فً قول حابً لدٌون األولىوضحت الحالة 

يرررررررررررون   رررررررررررم    الشرررررررررررعب  د   اسه
 

 يرررررررررررر   كيررررررررررررف ي وحررررررررررررون رل 
 

تاًفرررررررررررررررا رررررررررررررررو  ه   مرررررررررررررررا ال  
 

رررررررررررررررررررررر      بحيررررررررررررررررررررررات  ه  ات ل يه
 

ترررررررررررررران  فيرررررررررررررر     أثررررررررررررررر الب  ه
 

رررررررررر     ور  ىليه  وانه لررررررررررى الرررررررررر م
 

غرررررررررررا    ب   يرررررررررررا لررررررررررر  مرررررررررررن ب 
 

رررررررررررررر     يه ن   ى  ل رررررررررررررر  فرررررررررررررر  أ ذ 
 

 :(ٕ)وخبلل رد دٌون على حابً 

ليح  كيف شا    ف    الم    ري  هدا  ى  من شعب  برظ       ي ص 

 :(ٖ)قببل، فتتضح فً قول كلٌوباتراأما رإٌته تجاه الشعب مست

ري  م      ليس ش    ىلى الشعوب  ب س  ًدا يعل   الح ي ة    وه  ود 

واألمر ذاته نجده فً مسرحٌة أمٌرة األندلس، حٌث ٌبرز فكرة االهتمام 

 دون توظٌفه حق التوظٌؾ فً خدمة الوطن والذب عن حٌاضه. بالعلمالظاهري 

ٌرة مع والدها الملك حول ما طالعته فً وقد وضح ذلك جلٌا فً حوار األم

 :(ٗ)قرطبة التً وصفتها وصفا مقززا، باستثناء سوق الكتب

                                                           

. وانظر تناول الدكتور أحمد هٌكل لهذه ٙ٘ٗ،  ٘٘ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

األبٌات مظهرا قصد شوقً نقد واقع الشعب المصري فً: األدب القصصً والمسرحً 

 م(.ٕٓٔٓهـ ٖٔٗٔ. دار ؼرٌب. ) 7ٖٔ،  ٖٙٔفً مصر 

 . 7٘ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)

 . ٘ٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٖ)

 . ٕٕ٘المسرحٌات( األعمال الكاملة )  (ٗ)
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 خبرين  كيف و دا أسوا  ا  المل :

دون أسوا  أشبيلية حركة ونشا ا رت سو  الكتب. ف   األميرة:

أحسب بغداج أ اما مثل ا. دخلت ا يا أب   فلبثا في ا ساىة 

ب ا  وأش د الندا  ىلى ن اشس الكتب أت مح ما ي   ف   وان

وذخاشر المخ و اا  وه  ف  أيدظ الناس ي لبون ا ف  

 اىتنا  ورش ا  ك ن ا كراش  الح ارة ف  أسوا  ال وهر.

به الملك حٌنما علم أن أحد شباب األندلس ؼلبها فً ثمن  صرحثم ما 

 :(ٔ)رسالة المنجم الضبً، فحازها دونها، فكان تعلٌق الملك

ان حرص الشاب ىلى الرسالة رت للمباهاة  ولك  ي اح "ت أ

ىنده خ انة كتب حوا كح ثمين ونادر حتى رسالة المن   

ال ب . ف ن الش رة ف   ر بة من  دي  ال مان أن يتنافس 

الناس ف  اتخاذ الخ اشن للكتب حتى الذين ت ىل  ل   بما 

 في ا." 

بلح النفس وسعة العلم وٌضاؾ إلى ذلك أن الفقهاء الذٌن ٌفترض فٌهم ص

 :(ٕ)ٌشاركون فً صنع الفتنة، وذلك فً أول ملحوظة تلحظها األمٌرة على قرطبة

 وكيف و دا  ر بة  المل :

و دا  ر ات ا تموج بال   ا  يعرف   الناار ب ي    فذكرا  األميرة:

ىندشذ ش رة هذا البلد بال تنة والتشغيب و رأة أهل  ىلى 

من  ىلى أخ  الاافر  ورن كنا  أمراش   وحكام  . وأش  ا

 واث ة بح م  وى م .

كما أنهم ٌتسارعون تجاه السبلطٌن والحكام لنٌل رضاهم وعطاٌاهم. وذلك 
                                                           

 . ٖٕ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 . 8ٕٗ السابق  (ٕ)
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 :(ٔ)فً مجلس ٌوسؾ بن تاشفٌن رآهفً وصؾ مقبلص لما 

ورأيا ث  ف  ا  األندلس بعماشم   المكبرة و بب   الموسعة يتمسحون 

 باألىتاب.

سرحٌات شوقً التارٌخٌة من مسحة فكاهة تعجب لم تخل كذلك م :ثانيا

. وهو ما ٌتضح فً مسرحٌة مصرع كلٌوباترا، حٌث كان (ٕ)جمهور المسرحٌة

فً المسرحٌة )أنشو( مضحك الملكة الذي ظهر فً  الموضوعةمن الشخصٌات 

بعض مواقفها لٌصنع نوعا من البسمة والضحك. ومثال ذلك ظهوره حٌنما حٌا 

 :(ٖ)بلزٌنون كلٌوباترا قاب

 سررررر    السرررررماواا  فررررر  م ررررردها
 

رررر ح     ىلررررى ربررررة  الترررراج  ذاا  ال  
 

ن  ت واحررررررررردا ررررررررريه رررررررررا  رأس  يه ن  م   ت 
 

رررا  األرض  هرررا   الر ررراح    س   رذا م 
 

 أ ررررر     رأًسرررررا لم رررررد  النبرررررو   
 

مررراح    أهًسرررا لم رررد  ال    وأخه  رررض  ر 
 

ملكة التحٌة خارجا بالموقؾ من هٌبة الترحاب بال تلكحٌث علق أنشو على 

 :(ٗ)إلى السخرٌة الضاحكة، فٌقول للوصٌفتٌن وقٌصرون

ن يررررررررر   ىرررررررررن رأسيرررررررررـ  أمرررررررررا ي غه
 

 ـرررررررن  رأس  فيررررررر  و  ررررررران   
 

 ف ح يًنرررررررررررررا هرررررررررررررو مصرررررررررررررررظ  
 

 وحيًنررررررررررا هررررررررررو يونرررررررررران  
 

 وفرررررررررر  م لررررررررررس  يوليرررررررررروس  
 

 وأن ونيررررررررررروس  رومررررررررررران  
 

 ورن ت رررررررررررى أدرررررررررررا ال صرررررررررررر
 

ررررررررررررررررودان   رررررررررررررررروب    وس   فن 
 

                                                           

 . ٖٔٔاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

ٌقول الدكتور محمد مندور معلبل هذه الظاهرة: "وأكبر الظن أن شوقً لم ٌمد فً مآسٌه   (ٕ)

اللفظٌة والمرح  هذه الخٌوط الضاحكة إال مجاراة للروح المصرٌة المولعة بالنكتة

 . 8ٕالخفٌؾ". مسرحٌات شوقً 

 . ٖٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٖ)

 ٗٙٗ،  ٖٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٗ)
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ة على تعلٌقات أنشو فقط، وإنما شارك ولم ٌقتصر أمر الفكاهة فً المسرحٌ

فٌها معظم شخصٌاتها، وٌظهر ذلك ـ خاصة ـ فً الفصل الثانً، حٌث تؽلب 

 تناسب سٌاق االحتفال الذي عرض له. التًعلى هذا الفصل الفكاهة 

واألمر ذاته نلفٌه فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس(، حٌث كان لـ)مقبلص( 

وإن كان دور شخصٌته بهذا التوصٌؾ مضحك الملك دور بارز فً المسرحٌة، 

لم ٌتمٌز كثٌرا عن حاجبً الملك )لإلإ( و)جوهر(. ومن تفكهه وصفه للقاضً 

 :(ٔ)ابن أدهم

 نحن بانتاار ال ا   ابن أده  يا موتت .  وهر:

 لعل  هذه الكرنبة الت  تتدحرج من بعيد منحدرة رلينا. :]متداخ [م  ص 

ا عن السٌاق التارٌخً بعض الشًء لٌشٌع ٌخرج بن شوقًوإذا كان  :ثالثا

نوعا من المرح والفكاهة فً مسرحٌاته التارٌخٌة، فإنه قد ٌخرج فً بعض 

مواضع مسرحٌاته االجتماعٌة عن الموضوع األساسً الذي ٌعالجه بالتلمٌح إلى 

 موضوعات اجتماعٌة ثانوٌة فً سٌاق الحدث.

لسٌبة وهً البخل، لكنه ففً مسرحٌة البخٌلة، ٌعالج شوقً إحدى الخصال ا

ٌشٌر فً بعض المواضع إلى سلبٌات أخرى مثل قضٌة تدنً مستوى األطباء 

األحٌاء الشعبٌة. وذلك كما ٌظهر فً حوار رجلٌن على  داخلفً مصر خاصة 

 :(ٕ)المقهى ٌتبادالن الحدٌث عن )عبد السبلم مرتضى( الطبٌب

 مررررن ذلرررر  الم ررررح مررررن لحيترررر  األوح:
 

 

 

 خررر ة رنررراكالبغرررح مرررن ورا  م
 

 تس ح ىن ذا  الذظ انحنى ىلى الثان :
 

 صررررحي ة ي رررررا ووتنررررا ال  ررررا  
 

   أ ح . أ ح هذا ال  ا األوح:

                                                           

 . ٕٗٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 . 7ٕ٘،  7٘ٔ لسابقا  (ٕ)
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 هذا هو الدكتور  الثان 
   

 

  من      األوح:

 ىبرد السر   مرت ررى    الثان :
 

 ي ررررأ مرررا صرررادف مرررن  ريررردة 
 

 من س رها األوح حتى المنت ى 
 

 وتستوظ صرحف الصرباح ىنرده 
 

 وصحف ا رن من ىرا  م رى 
 

 ترررررذاكر الررررردفن التررررر  يكتب رررررا 
 

 ف  الش ر أ رعاف ترذاكر الردوا 
 

وكذلك نجده ٌشٌر إلى ما ٌسود تلك األحٌاء الشعبٌة من مفاهٌم مؽلوطة،  

حٌث تعتقد النسوة أن الشفاء ٌؤتً عن طرٌق أولٌاء هللا الصالحٌن دون اعتراؾ 

المهاري ـ وذلك حٌنما رأت إحدى جارات باألطباء ـ أٌا كان مستواهم العلمً و

َرتها جارة أخرى تدعً المشٌخة  الست نظٌفة البخٌلة رإٌا لها أثناء مرضها، َفسَّ

بؤن شفاءها سٌكون على ٌد قطب من أولٌاء هللا، وأنكرت حٌنما رأت الطبٌب أن 

 :(ٔ)ٌؤتً الشفاء على ٌدٌه

   ]يا ر الدكتور م ب [

 لداخح  من يا تر  ماذا  من ا رحد  ال اشراا:
 

 هذا هو الدكتور ىبد السر     أخر :
 

 أبعررد هررذا .. ال  ررب يررؤتى برر   األولى:
 

  

  وأظ   ب    الثانية:
 هح نسيا المنا     األولى:

 

 مررررررررراذا ت ررررررررروح  تارررررررررن هرررررررررـذا ال  رررررررررب  أخر :
 

 

 ذا  هو العمى    األولى:
 

 هرررررررررذا ال بيرررررررررب م رررررررررربش 
 

 وال  ررررررررب كرررررررران معممررررررررا 
 

                                                           

 . 787األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)
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ذلك ما عرض له من أساطٌر ٌعتقدها عوام الناس، مثل ما وٌضاؾ إلى 

قامت به جارات البخٌلة من الوسوسة فً أذنها برنٌن النقود المعدنٌة حتى 

 .(ٔ)تخلص روحها من جسدها، وتسترٌح مما هً فٌه من عناء

شوقً ـ تارٌخٌة كانت أو اجتماعٌة ـ ال تخلو من  مسرحٌاتتكاد  :رابعا

ا كان الحب هو عماد مسرحٌتٌه )مجنون لٌلى( قصص الحب والعشق. فإذ

و)عنترة(، فإن هذا الموضوع ظهر جلٌا فً عدد آخر من مسرحٌاته، ففً 

)مصرع كلٌوباترا( نجد أن العشق المتبادل بٌن كلٌوباترا وأنطونٌو كان أحد 

المحركات األساسٌة لؤلحداث، كما أننا نلفً زٌنون منذ المشهد األول فً الفصل 

ث نفسه حول عشقه لكلٌوباترا، ثم ٌدور حوار حاد بٌنه وبٌن حابً األول ٌحد

حول هذا األمر. أما عشق حابً لهٌبلنة، فٌستحوذ على مقدمة المنظر الثانً 

للفصل ذاته، كما أنه ٌمتد لنلقاه ٌشكل نوعا من رومانسٌة ختام المسرحٌة، حٌث 

 :(ٕ)ٌقول حابً لهٌبلنة ثم أنوبٌس الكاهن

رررررر    حه ررررررح  تعررررررال  ه ن   فرررررر  الح  ه
 

 مررررررررر  ال يرررررررررر  كمرررررررررا تحيرررررررررا 
 

رررررررررررريه  ررررررررررررب  ه  رررررررررررر  الح  ل مي  ه 
 

ررررررررربم هرررررررررو الررررررررردنيا   نرررررررررة  فالح 
 

نررررررررررررا كه رررررررررررر  بار  ون   أبرررررررررررر  د 
 

نا  كه ا  ف شرررررررررررررررررار  رررررررررررررررررشه  ورن ش 
 

 ثم ٌكون من رد أنوبٌس:

رررررررررر   اللررررررررررـ رررررررررر   باسه ن  رررررررررا ابه ل م   ه 
 

را  كه ن يرررررا الرررررو   ـررررر   سررررريرا وابه
 

ررررررررررررررة  الرررررررررررررروادظ ن   هلمررررررررررررررا   
 

رررررررررررر    رررررررررررة  الغ  ب  يه  اهلمرررررررررررا   
 

ر   هه  لرررررررررررررررشن ف ر   نرررررررررررررررا الرررررررررررررررد 
 

ر    كه نرررررررررا الرررررررررذي ع  م   ف رررررررررد ت  ه
 

أما مسرحٌة )أمٌرة األندلس(، فعلى الرؼم من الخلفٌة التارٌخٌة السوداء 

التً وقعت فٌها أحداث المسرحٌة، فإننا نستطٌع أن نقرر أن شوقً قد مزج بٌن 

                                                           

 . 79٘:  79ٖلمسرحٌات( انظر: األعمال الكاملة )ا  (ٔ)

 ٘ٗ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)
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األمٌرة )بثٌنة( خٌالٌة من خبلل قصة الحب بٌن  وملهاةهذه المؤساة التارٌخٌة 

 .(ٔ)و)حسون بن أبً الحسن(

مسرحٌة البخٌلة، حٌث أبى شوقً أن ٌنهً مسرحٌته  فًوكذلك كان األمر 

دون أن تخلو من حدٌث حب وعشق بٌن جمال وحسنى ٌنتهً باالتفاق على 

 :(ٕ)الزواج، منه

 بحيات   ول  الح ي ة حسنى  ماح:
 

  أحببتن   

 أ رررح . مرررح   لبررر     حسنى:
 

    مثح حب   ح: ما

    مررراح  أحببتنررر  اليرررو  حسنى:
 

   

  ررررررردي  وحررررررر  ىينيررررررر  حبررررررر     ماح:
 

 كنا أهوا    لة تملشرين الرـ 
 

 البيا والحوش من صياح ووثب 
 

 كنررررررررررا أهرررررررررروا    لررررررررررة 
 

 فرررررررررررر  الكرررررررررررروانين نافحررررررررررررة 
 

 كنرررررررررا أهررررررررروا  خادمرررررررررا 
 

 كنررررررررررررا أهرررررررررررروا   ابخررررررررررررة 
 

    ]ث  يمس  يدها وي وح[

 كررررررررررر  اشرررررررررررت يت ا يررررررررررردا 
 

 فردررررررررا مررررررررن العمررررررررح مررررررررا 
 

 كنرررررررا أراهرررررررا كيرررررررد الرررررررـ 
 

 ملكرررررررررررررررة أهررررررررررررررر  لل برررررررررررررررح 
 

 وأشرررررررررررررررت   راشحرررررررررررررررة الثرررررررررررررررـو  ىلي رررررررررررررررا والبصرررررررررررررررح 
 

ال نستطٌع أن نطلق على مسرحٌات شوقً التارٌخٌة ذات الصبؽة  :خامسا

(؛ ألن شوقً لم ٌؤت بها سلسلة من أحداث األسى التً ال مؤساة) مصطلحالحزٌنة 

، وإنما (ٖ)ٌختم هذه المسرحٌات بخاتمة محزنةٌتخللها حدث مضحك، كما أنه لم 

                                                           

 . ٖٓ٘انظر : األدب القصصً والمسرحً فً مصر   (ٔ)

 . 8ٓ٘،  8ٓٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)

 . د / أحمد هٌكل. ٖٙٓانظر : األدب القصصً والمسرحً فً مصر   (ٖ)
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كان حرٌصا على أن ٌطعم خاتمتها ببعض أحادٌث العشق التً مثلت وسٌلة 

 مسرحٌاته. إضافة إلى أن شوقً ٌظهر حرٌصا فً معظم (ٔ)للتروٌح على المتلقً

 على أن ٌخرج منها الجمهور راضٌا ؼٌر ساخط على أي من أبطالها.

باترا(، نجد شوقً حرٌصا على إرضاء ففً مسرحٌة )مصرع كلٌو

الجمهور عن الشخصٌات الثبلث األساسٌة فً المسرحٌة: كلٌوباترا، وأنطونٌو، 

وأكتافٌوس. فكلٌوباترا التً أضاعت ملك مصر نجد شوقً ٌدٌر على لسانها 

حدٌثا من تسعة وعشرٌن بٌتا، ٌتضح خبللها مٌل شوقً إلى إكساب كلٌوباترا 

 :(ٕ)ر ورضاهم عنها، منها تضرعها إلٌزٌسنوعا من شفقة الجمهو

ع     رررر  نرررران  ت  برررروم  الح  نه  ريرررر يس  ي 
 

ررررؤال   ت  وس  ررررراى  ت رررر  ل    ل     وت 
 

اه  ك  رررت  رررة  واشه ب  رررا  األ ح  ك   أنرررا التررر  ب 
 

مرررراح    ررررة  اإل ره ى  ررررح  األ رامررررح  ل وه به    
 

م  ح  حاب رر   فرراره ررا  ىلررى ر  رر  و   عه  رني
 

ررررد    ا  ل ررررو   ل م  ه ح  الم  تعررررال ذ   لم 
 

ل ترررر  ررررح  ن  ه نين  برررر ن أ ى  ي رررر هذ   هررررح ت 
 

حرال    ث  ىن دار الش  ا   ر  ح 
 وأ 

 

واألمر نفسه مع أنطونٌو، حٌث ٌتؽنى فً ستة وعشرٌن بٌتا، ٌظهر خبللها 

 :(ٖ)متذلبل منكسرا

ررررر   واد ررررررظ ل  ترررررا    نان   رومرررررا ح 
 

اه  منررررررر   وآه  مرررررررا أ هسرررررررا      أ و 
 

 د  رومررررا سرررر    مررررن  ريررررد  شررررار  
 

ر      ر   ل    رن  ن  هس   ف  األرض  و   
 

ت ررفه برر  ا  لرر  ي  ه رروه له ررى الم   اليررو   ي 
 

رررواك   اه ىليررر  ب  ررر    نرررام  وت   
 

رررر  رررل ان  الث   رن الرررذظ أى رررا  س 
 

رررررررا     فات رررررر   ب ث   لرررررر  تنعمرررررر  ل ر 
 

أما أكتافٌوس الذي ٌعد سبب النكبة للبطلٌن، فإننا نلفً شوقً فً خواتٌم 

جري على لسانه حدٌثا ٌظهر فٌه بؤخبلق الفارس المدافع عن حمى المسرحٌة ٌ
                                                           

 . ٖٓٔ،  8ٔ،  8ٓ: األعمال الكاملة )المسرحٌات( انظر (ٔ)

 8ٖ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٕ)

 ٕٓ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٖ)
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 :(ٔ)وطنه، ال الراؼب فً تحقٌق مجد شخصً

 وداًىرررا كلررروبترا رلرررى يرررو   نلت ررر 
 

ررررنه  ض  ىن ررررا ال امرررردين الم ررررابر     وت 
 

ررداوة  بيننررا  محررا المرروا  أسررباب  الع 
 

رررد  ثررراش ر    لهحررراح   وت الح  ه  فررر  الثررر ر  م 
 

ث   د  حه ت  ةً وما اسه رمات  ررا   ش   اه ىنرد الك 
 

رررواث ر    ررردود  الع  رررروف  المنايرررا وال    ص 
 

......................................  ......................................... 

 ومرررا أنرررا رت سررريف  رومرررة  بررراتًرا
 

ررررريب  بررررر  سررررريف  لرومرررررة  برررررات ر     أ ص 
 

ًهرا ر  كه لهرا  م  رم  ه  ف  ات  ا  فل  أ سه ره      
 

له    ا  ر    م  السي د  ره  وف  الحرب  رن ل  ت 
 

ل رر    ثه  وأن ونيررو صرر رظ الكررري   ب م 
 

ر    سرررراب  الملررررو   الم صرررراه  ح  أنه  ي  رررراو 
 

أما فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس(، فإنه على الرؼم مما ارتكبه ٌوسؾ بن 

أن  تاشفٌن من خٌانة وخداع ـ وفقا ألحداث المسرحٌة ـ فإن شوقً ٌروم فً الختام

ٌرضً عنه الجمهور بعض الرضا، وذلك من خبلل دفاع أسرة الملك المعتمد 

عنه حٌن علموا أنه وافق على أن ٌنقل الملك المعتمد بن عباد إلى بٌت ظلٌل على 

أن ٌعمل برعً اإلبل، فنجد )الرمٌكٌة( زوجة المعتمد تلتمس البن تاشفٌن العذر 

 :(ٕ)إكرام أسٌره. حٌث تقولبؤن طباعه ال تسمح له بحد أعلى من ذلك فً 

"هذا   د الر ح ف  المرو ة يا موتظ. وهذه داية كرم   ف  تكل   

 فو   درة باى   وت تس ل  ما ليس ف   باى ."

من الواضح حرص شوقً الدابم على إبراز العنصر الدٌنً فً  :سادسا

كان ذلك الدٌن. ففً مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا(، تظهر  أٌامسرحٌاته، 

صٌة )أنوبٌس( الكاهن شخصٌة محورٌة فً أحداث المسرحٌة، حٌث ٌظهر شخ

بصورة العابد العالم فً محرابه، وٌحظى باحترام الملكة وجمٌع من حوله، 

 :(ٖ)حٌث تطلب منه الملكة أن ٌصلً لها ولصؽارها

                                                           

 . 8ٗ٘،  7ٗ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 . ٖٖٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)

 ٗٙٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٖ)
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ررررر   سررررر     الملكة: له  كررررراهن  الم 
 

ركات رررررررررررر ه   منا ب  ررررررررررررد   ت ى 
 

حي من أ ل   وت تنـ   ص 
 

 صرغارظ فر  صر ت ه  ـس   
 

رررررة  النيرررررح   التحيرررررا أنوبيس: ب   ر 
 

 ا  ال كيررررررررررراا  ل رررررررررررذات  ه  
 

ررر   ري يررررـ  ررراه تا   س  ر   ح 
 

يات ررر ه   اه فررر  ح  رررد  م   ـرررس  و 
 

وبحدٌثه ٌختم شوقً المسرحٌة، حٌث ٌظهر فً صورة الرجل الحكٌم ذي 

 :(ٔ)الرإٌة الثاقبة

رررررروا ً  ث رررررررظ أي ررررررا الررررررذشاب  ى   أ كه
 

ىررر  فررر  الرررب د    ا و   ررررا واد  ررر  ً  ى 
 

رر ي  رر  و   ن ه شرردظ واهت  رر  ود   أ نه
 

ررا    ب ح  فر  الردما   ناًبرا وا  ه  واسه
 

ررررررررا  رت ل كه م   ت وريرررررررر يس  مررررررررا ت 
 

رررًرا  رررياد    الغررراب     ه  واديرررا مرررن   
 

ررررت    مصررررر   لكررررن حه ررررًما مررررا ف ت     س 
 

رررررا  به ررررة     وم    ررررد فتحررررت  ب ررررا ل ر 
 

لطابع الدٌنً لكلٌوباترا، حٌث وٌضاؾ إلى ذلك ما سبقت مبلحظته من ا

 تضرعت إلٌزٌس طالبة منها العفو.

أما مسرحٌة أمٌرة األندلس، فإن الصبؽة اإلسبلمٌة جلٌة فً حوار معظم 

، فً تحٌاتهم ودعواتهم، وكذلك فً تناص بعض جملهم مع المسرحٌةشخصٌات 

 آٌات من القرآن الكرٌم.

ى استحٌاء ــ حٌث تؽادر مسرحٌة البخٌلة ــ وإن ظهر عل فًوكذلك األمر 

الست نظٌفة البخٌلة دكتها، وتقوم لتصلً صبلة الضحى. وحٌن ٌسخر جمال 

 :(ٕ)حفٌدها من صبلتها، تجٌبه حسنى الخادمة إجابة إسبلمٌة صحٌحة

 وأيررن  رردت   فرر   ماح:
 

نرا   ن  ت أراها ها ه 
 

 أان  ا م ا تصـــل  ف  الخ انة  ال حى حسنى:
 

 ح  يررررا   أو للمررررا  ماح:
 

  حسنى ت ر   

                                                           

 . 8ٗ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 7ٙٔالكاملة )المسرحٌات( األعمال   (ٕ)
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 كمرررا تشرررا    حسنى:
 

 مال  وما تعمل   
 

 لكررحي ىبررد  مررا نررو  
 

 :اللغة  2 

الصٌاؼات التراثٌة ؼٌر المبلبمة للمجتمع التً  ٌتحاشىاستطاع شوقً أن 

ظهرت فً مسرحٌات سابقٌه، كما استطاع أن ٌتخلى كثٌرا عن مفردات دٌوان 

حٌث جنح فً أولى مسرحٌاته إلى لؽة  شعره التً ال ٌفهمها إال المتخصصون،

فصٌحة سهلة الفهم لطبقة المثقفٌن فً المجتمع، ال ٌستثنى من ذلك سوى بضع 

 :(ٔ)مفردات، مثل )الؽٌسانة( فً وصؾ حابً لهٌبلنة

 تن   كال نب ة الغيسانة

 :(ٕ)و)الهزبر( فً وصؾ كلٌوباترا لموقعة أكتٌوم البحرٌة

برراا   ن  ان  فرر     خ   الررـ وت خرراح  الرردم
 

رظ  ح  ي سه ل ماا  الل يه ًحا من ا  نه وي       
 

ررررحي ل رررر    ظ  الريرررراح  فرررر  ك  و   ود 
 

رررر    به رررياح  ال     رررد  أو ص  ىه ج  الر  ررر    ه 
 

 :(ٖ)على ظن كلٌوباترا وقوعه فً األسر أنطونٌوو)الكماة( فً رد 

ماة  وف  ك       اه كلوباترا أ ت اه  ر  ب      أيدظ الك  م  ه  ر   و   أ اه ار   أ سه

 :(ٗ))الدد( فً وصؾ كلٌوباترا ألنطونٌوو

د   ح  الش راب  والد  ب  ف      ل يه غه    ولسا  من ي 

)صل( فً وصؾ أولمبوس ألكتافٌوس موضع اللدؼة التً لدؼتها و

 :(٘)كلٌوباترا

                                                           

 . 7٘ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 . ٙٙٗ السابق  (ٕ)

 . 78ٗ السابق  (ٖ)

 . 8ٓٗ السابق  (ٗ)

 . 7ٗ٘ السابق  (٘)
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رررر   حه ر  والن  رررحه ن  الس  ررريه ب   ف 
 

هه   رررر  ش  مرررن ر به رررده رررح  الخ  ثه م   ك 
 

ررح   ررنه ص  رراب  م   مكرران  الن 
 

هه   رررررر  ررررر هس  والشي يد  الب  رررررد   ش 
 

وقد استطاع شوقً تباعا أن ٌتخلص من معظم هذه المفردات، فبل نجد 

األلفاظ السابقة وال مثٌبلتها فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس( باستثناء وصؾ بابع 

ر ح ىم   أش   ويح الساىدين ىبح : "(ٔ)القطابؾ حرٌزا بؤنه )عبل شمردل(

حسون عن األمٌرة بعد أن اجتاح ابن تاشفٌن ملك أبٌها ". وكذا تعبٌر شمردح

 .(ٕ)برمز )النونة( التً تعنً )السمكة(

كما ٌظهر أن شوقً فً هذه المرحلة الوسطى بدأ ٌستعٌن ببعض تعبٌرات 

المجتمع المصري بعد تفصٌحها، مثل قول أحد السماسرة للشٌخ المؽربً حٌنما 

ح لا في ا يا و   ء منزله:"رفض أبو الحسن التاجر مساومتهم على شرا

، ودعاء األمٌرة وهً متنكرة فً زي شاب ٌدعى )ابن ؼصٌن( (ٖ)"النحس

د  ىن  الشرم يا أخ لـ)حسون(: " ع   .(ٗ)"ب 

بلؽته المسرحٌة منتهاه فً مرحلته األخٌرة،  الفنًثم وصل تطور شوقً 

العكس،  حٌث اختفت تلك األلفاظ الؽرٌبة تماما عن مسرحٌة )البخٌلة(، بل على

صرنا نلحظ بعض األلفاظ القرٌبة من ألفاظ المجتمع الذي ٌعرض شوقً إحدى 

سلبٌاته. حٌث نجد لفظة )البنطلون(، كما فً وصؾ رشاد لهندام جمال أثناء 

 :(٘)حواره مع عزٌز أخً بنت النقٌب

 والبن لون مستو     ل  ينكسر   ل  ينع د

                                                           

 . 8ٕٔاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٔ)

 . ٕٕٖ،  ٕٖٓ،  9ٖٔ  السابق: انظر  (ٕ)

 . 88ٕ السابق  (ٖ)

 . 97ٕ السابق  (ٗ)

 . 7ٗٗ بقالسا  (٘)
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 :(ٔ)صؾ مال نظٌفة البخٌلةالحوار ذاته فً و أثناءوكذلك لفظة )الشلت( 

 تر  الماح ف  بيت ا ف  اللحاف     وتحا الب   وحشو الشلا

 :(ٕ) كلي   ف  وصف ناي ة من ل ا  لي ة  والـ  ب    والـ والـ

 من لررررررررررر  حرررررررررررول  نايرررررررررررف
 

 وأنررررررررررا السررررررررررا ناي ررررررررررة 
 

 وب  ررررررررررررررررررر  ذا  أن رررررررررررررررررررى
 

 بكثيرررررررررر مرررررررررن صرررررررررحي ة 
 

 كرررررررررررح مرررررررررررا كل نررررررررررر  مرررررررررررا
 

   وصرررررررررررررابون ولي رررررررررررررة 
 

 كلرررررررررررررررررررررري  ت بسررررررررررررررررررررررا  ت
 

 ت حريررررررررررررررر ت   ي ررررررررررررررة 
 

و)الفوطة( و)الكانون( فً طلبً نظٌفة من خادمتها حسنى أن تسرع إلعداد 

 :(ٖ)الطعام

 أوشكا تدخح ال حى .. البس  ال و     ة "حسنى"   يرظ رلى الكانون  

ب ا  و فً قول أم علً لجمال عندما أتته تخبره بفسخ  الشبكة  و الس 

 :(ٗ)خطبته ورد شبكته وهداٌاه

 وهررررررذه  الشرررررربكة  يررررررا سرررررريدظ
 

 اناررررررر . ت مررررررح. خررررررات  ت يعرررررراب 
 

 وهرررررررررذه  يمرررررررررة مرررررررررا  ا نرررررررررا
 

 مررن  سرربا  الن ررح ودررال  الثيرراب 
 

وكذلك بعض التعبٌرات السابدة فً المجتمع مع تفصٌحها بعض الشًء، 

مثل دعوة نظٌفة على خادمتها عندما أخبرتها الخادمة باشتهابها لقمة القاضً، 

 : (ٙ)وشكوى جمال حاله لجدته بقوله. (٘)  ى ربة ""اشت ت فقالت لها:
                                                           

 . 7٘ٓاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . 7٘ٙ السابق (ٕ)

 . 7ٙ8 السابق (ٖ)

 . 8ٓ8،  8ٓ7 السابق (ٗ)

 . 7٘9 السابق (٘)

 . 77ٓ السابق (ٙ)
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 الحاح يا  ده      فا و  رانه 

دخلت بٌت نظٌفة تعودها بتحٌة نسابٌة فً  عندماوتحٌة إحدى الجارات 

واستبذان أم علً للدخول . (ٔ)"العواف  أ  األفندظ العواف " األحٌاء الشعبٌة:

 .(ٕ)ورك ""دست على جمال فً بٌت جدته بعد وفاتها بقولها:

 :الموسي ى  3 

استطاع شوقً خبلل مسرحٌاته توظٌؾ عدد وافر من البحور البسٌطة 

والمشطورة والمنهوكة. كما تقلب شوقً فً  والمجزوءةوالمركبة التامة 

مسرحٌاته الشعرٌة على معظم األلوان الموسٌقٌة التً عرفها الشعر العربً 

على منوال الشعر التقلٌدي قدٌما. فهو فً معظم مسرحٌاته الشعرٌة ٌبدع 

عروضا وروٌا، وكذلك ٌوظؾ شوقً األرجوزة، وذلك مثل الحوار الذي دار 

بٌن كلٌوباترا وزٌنون بعد أن بررت انسحابها وتخلٌها عن أنطونٌو خبلل 

 :(ٖ)معركته مع أوكتافٌوس فً موقعة أكتٌوم البحرٌة

ررررررررررره  ب  ررررررررررلها  الخ    ينررررررررررون   ف ص 
 

ررررررررر  ره   رررررررررن  ال  تررررررررراح  والس   ى 
 

ررررررررررررررنه ر يرررررررررررررراب  ررررررررررررررا  ى   و   له
 

ررررررررررررررررحاب   س  ررررررررررررررررة  انه  وخ   
 

ل ررررررررررده  ل رررررررررر   الب  عه  مررررررررررا لرررررررررريس ي 
 

ررررررررررررررررده   ر  برررررررررررررررر  أ ح   وت د 
 

يه   ا نرررررررررررررررا رررررررررررررررحه ل رررررررررررررررد   ف   
 

ررررررررررلهوانا  ل ررررررررررب  السم  مررررررررررا ي  ه
 

ةه  رررررررررررليي  رررررررررررن  األ مرررررررررررال  الم س   م 
 

ررررررررررررةه   ي  ل  ي ف  الم  ررررررررررررح   والصم
 

                                                           

 . 78ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . 8ٓٙ السابق (ٕ)

 . 7ٙٗ السابق (ٖ)
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 األراجٌز أٌضا فً سبعة أبٌات.  بنسجوكذلك ٌجٌبها زٌنون 

فً القصر خبلل احتفال كلٌوباترا  أٌاسكما قد ٌؤتً بموشحة كؽناء  

 :(ٔ)بانتصار أنطونٌو

 أنررررررا أن ونيررررررو وأن ونيررررررو أنررررررا
 

نررى  رربي د  نررا ىرن الح  يه وح   مرا ل ر 
 

ررررني ب نررررا رررروه   أو د  نررررا فرررر  الش  ني  د 
 

نا  ررد  عه يث  ب  ررد  رربي ح   نحررن فرر  الح 
 

 **  

ي   الح   نا الري و  نه ش  ه اه ى  ع   ن رونه ر   
 

ت رونه   ن  ال   ر ه كرى الم  نا ب  يه ن  يه  وب ع 
 

ررررر ونه  نرررررا مرررررن ن  اثررررراا  الشم ثه ع  ب   و 
 

نى  س  ً ا و  ره  ف  حواش  الليح  ب 
 

 **  

ررره  ت  ده يررا و  رر   رر هس  واشه رررظ يررا ك  بي  خ 
 

ره   رح  ثه يرا س  ردي ح  ح  و  و  يا ل يه اره  و 
 

ره  ررم  ررس  الس  بررا األ نه نررا مررن ر  يه ن  ررحه     ه 
 

نا   رر ه ش  ر  ررىو  ن  والي ررا الم  ررنه د   م 
 

أو ٌؤتً بمربعات شعرٌة مثل النشٌد الذي ٌنشده العامة خارج القصر فً 

 :(ٕ)مفتتح الفصل األول

ت يومرررررررررررررا نرررررررررررررا فررررررررررررر  أ كه م  وه  ي 
 

ه  فرررررر  األرض  سرررررراره   ررررررر  كه  ذ 
 

رررررررررر لوا أ سرررررررررر وح  رومررررررررررا  رسه
 

ماره   نرررررررررراه الررررررررررد  ررررررررررحه أ ذ ه  ه 
 

 **  

ررررررررررا ررررررررر وح  ن صه رررررررررر    األ سه  أ حه
 

ررررررررر   أىه ررررررررر   اف  الررررررررردياره ه 
 

رررررررررررا صه رررررررررر وح  م  رررررررررررًفا أ سه  ش 
 

ا  دايرررررررراا  ال  خرررررررراره   رررررررر ه  ح 
 

 **  

ةه  ي  ر  د  نه رررررررررررررررررك  ا  اإل سه  صرررررررررررررررررار 
 

رررررر   فرررررر  البحررررررر  المنرررررراره    ه 
 

ررررررررررررررةه  ي  ر  ل  ررررررررررررررا ترررررررررررررراج  الب   و 
 

ش  الب حررررررررراره   رررررررررره  ول رررررررررا ى 
 

                                                           

 . 9ٕٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . ٘٘ٗمال الكاملة )المسرحٌات( األع (ٕ)
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وال شك أن تلوٌن شوقً بٌن البحور العروضٌة وقوافٌها ٌوسع علٌه فً 

ٌع أن ٌعبر عن كل معانٌه وأفكاره، دون أن ٌلجبه بحر نطاق القول؛ حتى ٌستط

التكلؾ الذي ٌسًء إلى عمله الفنً. وكذلك  إلىدون آخر أو قافٌة دون أخرى 

فإن هذا التنوع ٌجدد نشاط المتلقً وٌمتعه، وٌثبت له قدرة على التوظٌؾ 

 الموسٌقً المتنوع وفق ما تقتضٌه الضرورة.

ر شخص وآخر، وإن كان هذا ؼٌر كما أن شوقً ٌنوع لٌفصل بٌن حوا

مطرد؛ ألنه من الواضح أن شوقً كان ٌلتزم فً كثٌر من حواراته الثنابٌة 

بالبحر نفسه والقافٌة نفسها دون تؽٌٌر فٌهما تبعا الختبلؾ المتحدث. وهو كثٌر 

 فً مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا( على سبٌل المثال.

ن النسٌج الموسٌقً ولكن شوقً فً بعض المواضع استطاع أن ٌبلبم بٌ

والسٌاق المسرحً، وذلك مثل حدٌث كلٌوباترا إلى شرمٌون وهٌبلنه بعد أن 

 :(ٔ)مكنت األفعى من لدؼها

ررررررا ... ل م  ظ ... ه  دي رررررر ه و  ت  ن   يررررررا ابه
 

رررررررررررررر ه   ن ي  نرررررررررررررران  ... ... ل لهم  يي    
 

برررررررررررررران  ... يي لي نرررررررررررررر  ...     د 
 

ررررررررررررررر ه   ي  ك  يررررررررررررررر   ... ال    باأل فاو 
 

رررررررررررـأ لهب سررررررررررران   ل رررررررررررًة ... ت عه  ح 
 

ررررررررن ي  ه    ـرررررررر  ب  أن ونيررررررررو ... س 
 

رررررررا  في رررررررا نه رررررررنه ث يررررررراب  ... ك   م 
 

ررررررررررررررررب ي  ه   رررررررررررررررراه  ... ... ص  ل     أ ت 
 

ررررـ مه تن  الترررراج  ... ترررراج  الش   نرررراو 
 

رررر ه   ي  ر  رررر   ... الب  له  ـررررس  ... فرررر  م 
 

رررررررررره  ظه ى  رررررررررد  ررررررررررا برررررررررين ي  ث   وانه
 

ررررررر ه   ي  يررررررراح ين  الب    ررررررر  ... الر   ش 
 

الخفٌؾ المجزوء بتفعٌلتٌن فً كل شطر  بحرح أن اختٌار فمن الواض

)فاعبلتن مستفعلن(، ٌناسب سٌاق ضعؾ القدرة على الكبلم وشدة األسى بعد أن 

أسلمت نفسها للموت، وقد ساعدت النقاط الفاصلة بٌن الكلمات على إٌصال هذا 

ة اإلٌحاء. وكذلك فإن اختٌار روي الهاء الساكنة ٌوحً بالتنهدات الضعٌف

                                                           

 . ٔٗ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)
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 الحزٌنة المستقبلة للموت.

ٌقسم حدٌث الشخصٌة الواحدة على بحرٌن  أحٌاناكما نجد أحمد شوقً 

. وذلك مثل (ٔ)وقافٌتٌن؛ وذلك لتنبٌه المتلقً إلى اختبلؾ الموضوع أو الفكرة

حدٌث أنطونٌو الطوٌل بعد سماعه فرٌة أولمبوس بانتحار كلٌوباترا، حٌث إنه 

 :(ٕ)ر الكامل كان آخرهوجه لها حوارا طوٌبل على بح

ًبا ررذاه  نررون  م  ررن  الام ررا  م  به ه  ررده ذ  ل     و 
 

فرا     ا  و  مه د    وات    ا  ى  ه مه م   ف ذ 
 

 حترررى رذا حررر  ال  رررا  وراىنررر 
 

 ى ح الم اصرمن ب ا  ح   
 

  رررحيا بالررردنيا و لرررا رخيصرررة
 

 وبرررذلا أيرررام  و لرررا فررردا  
 

ى إله الحرب، فإذا بشوقً وبعد هذه األبٌات مباشرة ٌوجه أنطونٌو حدٌثه إل

ٌؽٌر البحر والقافٌة لتنبٌه المتلقً إلى اختبلؾ الموضوع، فٌقول أنطونٌو على 

 :(ٖ)بحر الطوٌل

 أمانا رل   الحرب  ما أنرا صران   
 

رر    ث  عه ب   ب ذا الح  ا   المسرتباح  الم 
 

رررد  امتنررام  ك نررر  عه  ل ررد ذح  مررن ب 
 

رررنه  ر    فررراا  د    رررح  أو ر   ب يرررة  ن صه
 

قد ٌتطور تؽٌٌر الوزن والقافٌة داخل حدٌث الشخص الواحد لٌإدي ؼرضا و

آخر، وهو مناسبة الموضوع الجدٌد. ففً حدٌث أنطونٌو ألوروس بعد هزٌمته 

على بحر المجتث، وهو بحر قصٌر ٌتكون كل  ذكرٌاتهاألخٌرة ٌعرض أنطونٌو 

 :(ٗ)اتشطر فٌه من تفعٌلتٌن )مستفعلن فاعبلتن(، فكان من حدٌث الذكرٌ

 أنرررررررررا الرررررررررذظ كررررررررران أم رررررررررى
 

نررررررررران    مرررررررررن الحديرررررررررد   
 

                                                           

انظر تعرض الدكتور محمد عبد العزٌز الموافً لهذا الملمح فً: المسرح الشعري بعد   (ٔ)

 م(.99٘ٔهـ ـ ٘ٔٗٔ) ٕ. نادي المدٌنة المنورة األدبً. ط ٖٗشوقً 

 . ٖٓ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(   (ٕ)

 . ٗٓ٘عمال الكاملة )المسرحٌات( األ  (ٖ)

 . 98ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٗ)
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 الشررررررررررررر   يرررررررررررردرظ ن  الرررررررررررر 
 

عرررررران   رررررررب  يرررررردرظ     والغ 
 

 كررررررررررررران الملرررررررررررررو   ىبيررررررررررررردظ
 

 فصررررررررا  ىبرررررررد  الحسررررررران   
 

ررررررررررررررررررررررررر    ولسررررررررررررررررررررررررا  أوح  ح 
 

رررررررررررررروان   ته  الغ  د  ب   اسررررررررررررررتعه
 

لكنه بعد أن ٌسكت لحظة، ٌتحول خبللها من الذكرٌات إلى الحكمة، فٌنتقل 

القصٌر إلى بحر الطوٌل التام ذي التفعٌبلت  المجتثن بحر مع هذا التحول م

األربع فً كل شطر )فعولن مفاعٌلن فعولن مفاعلن(؛ وهذا لٌقٌم نسٌجا طوٌبل 

 :(ٔ)ٌبلبم التروي والهدوء المناسبٌن للحكمة

 ولررررر  أر كرررررالحرب  اسرررررتراح  تيل  رررررا
 

ررد    ي  ررد  األسررير  الم    يه  وأف ررى رلررى ال  
 

رر   م الحرر  رب  والمصرر ل  ب رراولكررنه ش 
 

د    رر  ريرد  الم ش  ا  الحرب ال    رذا ان    
 

 ولوت اخت ف  الحرب  بالناس  لر  ي   رنه 
 

د    رريي ررد  س  يه حه ىلررى ال    ى يرر    ولرر  ينرر  
 

وإذا كان شوقً التزم باألشكال الموسٌقٌة القدٌمة، فإنه استطاع إحداث نوع 

ن حوار عدة أشخاص. ومن من التطوٌر من خبلل تقسٌم البٌت العروضً بٌ

المبلحظ أن شوقً بمرور األٌام تطور فً استثمار هذه التقنٌة. فإذا كان لم 

)مصرع كلٌوباترا( إال مرات معدودات، فإنها  األولىتستخدمها فً مسرحٌته 

صارت الؽالبة على أحادٌث مسرحٌة )البخٌلة(، بل صارت تسٌطر على 

 حوارات مطولة بٌن شخصٌن أو أكثر.

فً عدة أؼراض ٌعد أولها وأساسها هو  التقنٌةوظؾ شوقً هذه  وقد 

، وهو ذلك اإلسراع الذي ظهر ضرورٌا فً بعض السٌاقات (ٕ)إسراع الحوار

لخدمة عدة أؼراض أخرى، منها تجسٌد حدة النقاش وتوتره. وذلك مثل الحدٌث 

به الدابر بٌن زٌنون وحابً فً )مصرع كلٌوباترا(، حٌث ٌحاول زٌنون إخفاء ح

                                                           

 . 99ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٔ)

انظر التفات الدكتور عز الدٌن إسماعٌل إلى أثر تقسٌم البٌت العروضً على إسراع  (ٕ)

 . ٔٔالحوار بٌن شخصٌن فً تقدٌمه مسرحٌات شوقً 
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 :(ٔ)كلٌوباترا، فً حٌن ٌعمل حابً على اسخراج إقراره بذلك الحب

 ينون 
 :]دا با[

ً ا  شه ل    ى  ل    يا د    ى  عه  أ ت 
 

  

ح  الخ  ا      حاب : كار    ده ب ر  م  اإل نه  د 
 

با    ينون: نه أنه    وم 

    أنا   حاب :

    وكيف     ينون:

ظ    حاب : ذ  ح      ت  ه س  وال  ذا   ف ت  ه   ساو   الو 
 

وكذا ٌظهر هذا الؽرض فً مسرحٌة البخٌلة، حٌث ٌساعد تقسٌم البٌت 

الشعري على الحوار بٌن نظٌفة )البخٌلة( وحفٌدها جمال حول موضوع الزواج 

 :(ٕ)على تجسٌد حالة توتر الحوار بٌنهما

 مرررررررراذا أ رررررررروح  رررررررردت    ماح:
 

  

  ررررررررح مررررررررا تشررررررررا ل رررررررردت    ناي ة:
 

  ررررررررردت  كبررررررررررا وت أ لرررررررررب رت الررررررررر واجأنرررررررررا يرررررررررا   ماح:
 

   ىندظ صبية ل  ناي ة:

 خرررررراد   ت . كرررررر   لررررررا: ت  الـ  ماح:
 

 ت تررردم "حسرررنى" خادمرررا ناي ة:
 

  

 ابنة من     ماح:

 بنتررررر  أنرررررا    ناي ة:
 

 ل ي ررررررررررررررررة ربيت ررررررررررررررررا  ماح:
 

 أنررررررررررا . ألرررررررررريس هكررررررررررذا 
 

 تذاكرنا ال واج تعاح ننار ناي ة:
 

  وا رر  كرر  يكلررف يررا  مرراح 
 

    لي   دت   ماح:

                                                           

 ٔٙٗ،  ٓٙٗحٌات(األعمال الكاملة )المسر (ٔ)

 . 777، 77ٙاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٕ)
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    ك    ناي ة:

 نصف ألف    ماح:
 

  

 أىند  ما لنصف األلف براح    ناي ة:
 

 ................................................................... 

 اشرررررح  مرررراح مررررا يكررررو 
 

 ن الم ر  

 ىديرر  ميررر      ماح:
 

   من ال ني اا  ناي ة:

 أ رررررح   ماح:
 

 اتا هيررررررررر ليسرررررررررا ريررررررررر 
 

 وشررررررررررربكة تصرررررررررررل  أن 
 

 ت رررررررد  وأنرررررررا الم ديرررررررر  
 

   وك  تساوظ  ناي ة:

 مشررررررة   ماح:
 

  

 أخر  ررررررررا مررررررررن ماليررررررررر     ناي ة:
 

وقد ٌحدث ذلك التقسٌم لبٌان مدى التجاوب بٌن طرفً الحوار وتلهؾ كل 

منهما إلجابة اآلخر. وذلك مثل حوار أنطونٌو مع كلٌوباترا فور لقابهما بعد 

 :(ٔ)لتً انتصر فٌها أنطونٌو على أوكتافٌوالموقعة ا

      رل ت   أن ونيو:

      يصرظ   الملكة:

    سل انت     أن ونيو:

 ملكت      الملكة:
 

  

بار     أن ونيو: ياظ  أخه نه ظ ل    اليو   يا د  د  نه  ى 
 

ت     الملكة: يه حه ف د      ى  ي

ن    أن ونيو: م  نه ث   ت  ت ب د  م 
 

  

راش   الماح     كة:المل   ك 

دار      أن ونيو:  ما ل لهماح  م  ه
 

                                                           

 . 78ٗ،  77ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)
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أو قد ٌؤتً حٌنما ٌكون الحوار عبارة عن سإال وإجابة، حٌث ٌوحً تقطٌع 

البٌت بإسراع المجٌب وقطع السإال على السابل رؼبة منه فً سرعة إقناعه بما 

 :(ٔ)دؼة األفعىٌرومه. وذلك مثلما حدث فً مساءلة كلٌوباترا ألنوبٌس عن عاقبة ل

مرراح   كليوباترا: ررنه أبرر  هررح ي صرران  ال    ول ك 
 

  

ث ره    أنوبيس: ررررررررررد  نه رررررررررروح  وت ي  ح   نعرررررررررر   ت ي 
 

ن   كليوباترا:     وهح ي  ه     الل وه

 ت برررررح ي ررررر    أنوبيس:
 

رررررره   ه  رررررد  ال   ررررراف  ال   عه ف  ب   كمرررررا ر 
 

 ..................................  ...................................... 

ة  الناب   كليوباترا:    وما ى   

رررررررفم   أنوبيس: ررررررر   أ خ  خه  و 
 

رررررررره   ررررررر اا  اإل ب  خ  رررررررنه و  ن  م  رررررررو  أ هه  و 
 

ا   كليوباترا: وه    وما شب   الم 

 مررررررراذا أ ررررررروح   أنوبيس:
 

  

ررررررره    كليوباترا: رررررر  نه  ررررررد ح    ل رررررر   لرررررر  ك  ثي  ت م 
 

ورشاد، حٌث ٌحاول األخٌر إقناع  بٌن جمال الدابروكذلك فً الحوار 

 :(ٕ)األول بالتقدم لخطبة )بنت النقٌب( وتزٌٌن األمر له

 وما تل   من ه  بنا الن يرب   ماح:
 

  

 فترررراة هرررر  البرررردر فرررر  ليلترررر    رشاد:
 

   وما بيت ا   ماح:

  صررررررر آباش ررررررا  رشاد:
 

  ويح العمراد  ىرريض الغررف 
 

   وما مال ا   ماح:

 انرر ال صررر ىنو  رشاد:
 

 أليس ال صرور رمرو  التررف  
 

   وما سمعة البيا   ماح:

 أما فر   ردي  البيروا الشررف   مرررررراذا ت رررررروح   رشاد:
                                                           

 . ٗٔ٘،  ٖٔ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٔ)

 . 7ٗٔ،  7ٗٓاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٕ)
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فإذا نظرنا إلى مسرحٌة شوقً النثرٌة، فإننا نجدها مرسلة فً الؽالب 

الوحٌدتٌن اللتٌن وظفهما شوقً هما:  الموسٌقٌتٌن؛ وذلك ألن التقنٌتٌن (ٔ)األعم

اس. ولم ٌظهر السجع إال على فترات بعٌدة، دون أن ٌتحكم فً السجع، والجن

حوار كامل أو حدٌث مطول. من ذلك وصؾ األمٌرة )بثٌنة( لحال أبٌها بٌن 

 :(ٕ)ألفونس األسبان وابن تاشفٌن المؽرب

"والمل  بين ما كالصيد الم ارد من  انبي   رن تل ا ىن يمين  

لس  ف  هذه األثنا  كاألسد   ت ح   رن تل ا ىن شمال  أ ك ح. واألند

الوا   ف  الح رة رن سكن ل  ين  عه   ورن تحر  ل  يرف عه . وحدة 

 مم   ة  وكلمة مت ر ة  وآماح بالعدو معل ة".

أما الجناس، فقد كان أندر من السجع، منه قول حسون لؤلمٌرة وهً متخفٌة فً 

 .ٖ()ب  ش ي ا""ف ح تر ان  أخا ل  ش ي ا  برا زي شاب ٌدعى )ابن ؼصٌن(: 

 :السماا ال نية ف  مسرح شو    4 

ٌتضح من خبلل إنعام النظر فً إبداع شوقً المسرحً أنه قد التزم من 

مذهب الكبلسٌكٌة الجدٌدة فً بعض مسرحٌاته بمبدأ العدالة اإللهٌة الذي ٌعنً 

"مجازاة كل شخص فً العمل الشعري )المسرحً( وفقا لما قدم من عمل. 

 .(ٗ)، وٌعاقب المسًء"فٌكافؤ المحسن

وٌتضح هذا المبدأ جلٌا فً مسرحٌة "مصرع كلٌوباترا"، حٌث تموت 

كلٌوباترا بالوسٌلة نفسها التً مات بها أنطونٌو، فتنتحر كما انتحر؛ وذلك ألنها 

كانت سببا ربٌسٌا فً كل ما أصابه من ضٌاع ملك ومطاردة وهزٌمة، فبسببها 

                                                           

 . ٕٓٔ: مسرحٌات شوقً انظر (ٔ)

 . ٖٗٓ،  ٖٖٓاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٕ)

 . 9ٕٙاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٖ)

 . ٖ٘نظرٌة األدب  (ٗ)
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 تها له تفرق عنه جنوده وخذلوه.، وبفتنوحاربهخرج أوكتافٌوس علٌه 

كما أن األفعى التً لدؼت كلٌوباترا هً نفسها التً لدؼت أولمبوس طبٌب 

أوكتافٌوس؛ وذلك ألنه كان سبب انتحار أنطونٌو، حٌن مر علٌه، وافترى كذبا 

 انتحار كلٌوباترا؛ مما دفع أنطونٌو إلى االنتحار.

ماضً والحاضر أو المفارقة، وذلك بٌن ال تقنٌةوكذلك وظؾ شوقً 

الماضً والمستقبل المتوقع، حٌث تإدي هذه المفارقة دورا بارزا فً بٌان مدى 

الحسرة والندامة التً تتجرعها الشخصٌة المسرحٌة، فكل من كلٌوباترا 

وأنطونٌو كان لهما ماض مزهر، إال أن خاتمتهما أتت على ؼٌر ما ٌشتهٌان. 

ٌسمح بدخول حابً ومعه األفعً فً  فنجد كلٌوباترا تصانع الحارس بهدٌة حتى

 :(ٔ)سلة التٌن، ثم تقول لوصٌفتٌها

ل مر  الردنيا ويرا ع   يا شررميون  ت 
 

مران  ال اسر   ب رظ ال   ت   هي نة  اخه
 

ى د  اه ب ب اح  الو  س  ر   رن الت  ح 
 

اس    رررر  ل ة  الح  ررر ه ررراه ت صررران    س   بات 
 

 تافٌو:وكذلك تقول فً عرض وجهة نظرها فٌما سٌفعله فٌها أوك

حي رومررررا ررررح  فرررر  ثيرررراب  الررررذم خ   أأده
 

ررب  ي ىلرى الري رراح    ض  كالس  رر   وأ ىه
 

ينرررر  م  ررررنه ي  ة  ى  ررررمات  ج  بالش  ررررد   وأ حه
 

رمال    كم   ىن ش  ض  ل  الت    ر  عه  وي 
 

ومرررا ررريوف  ر  ظي ش  رررد  رررى فررر  الن   وأ له  
 

ررر   خرررال    كررران  التررراج  مرررن ف ره    م 
 

رررةً  ك  ن  تار  ررر ه رررى السي ش  ده
 وراشررر  وأ 

 

ف  الخرروال    ررر  رر ي والغ     صررور  الع 
 

ررم   صه رر   خ  ومررا وهه رر   ف رر   ر  ك  حه ت   و 
 

كررراح    رررة  والن  ف  فررر  الع  وب  رررر   وت سه
 

ف وهرررررا ر  ته باش رررررح  م  رانررررر  فررررر  الح   ي 
 

رررر  فررر  ح برررال    و رررد كررران ال  ياص 
 

ظ رررردي  رذن ديررررر  الملررررو   أبرررر  و  
 

رررر  وخررررال   مي ه  ه ى  رررررا    وديررررر    
 

رررررر  نه  ح  ديررررررر  هاشبررررررة  رذا مرررررراس     
 

رررررررررر اح    ررررررررررة  للني ن ي  ررررررررررا  الم  ا  ل م   ت 
 

أما المفارقة بٌن الماضً والحاضر فً حدٌث أنطونٌو، فتسلك سبٌبل 

                                                           

 . 7ٕ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٔ)
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منفصلٌن، وإنما ٌتمازجان معا داخل  والحاضرمؽاٌرا، حٌث ال ٌظهر الماضً 

 :(ٔ)عدد من الصور، حٌث ٌخاطب أنطونٌو أوروس قاببل

هرررررررررررر  ان  أوروس   مرررررررررررراذا د 
 

كررررررررررران   ررررررررررريا  م   حتررررررررررى نس 
 

ررررررررردظ رررررررررد  م  ه رررررررررا  مرررررررررا ه  يه  أ ت 
 

رررررررررررة  شررررررررررران    ع  فه ررررررررررر   ر  ح   و 
 

رررررررررررر  ب عررررررررررررار   ررررررررررررا  ن  هس  ل له    
 

مررررررررررران    به رررررررررررى ب  رررررررررررا   ال    ي 
 

رررررررررررروادظ ررررررررررررا     له م  ررررررررررررا ح   ل م 
 

رانررررررررر   د   ىلرررررررررى ال  ررررررررررار  ا ه
 

رررررررررررريه   رررررررررررر   س  ني رررررررررررر   م   و   
 

رررررررررررنان   نررررررررررر  س  رررررررررر   م   و   
 

ترررررررررررررررررررررررررررر  حه ض  ت  ا  األره د  و   و 
 

يرررررران   ررررررنه ى  اه م  ررررررر   ل رررررروه    ي
 

ررررررررى  أنررررررررا ال ررررررررذظ كرررررررران أ مه  
 

ديرررررررررررد    نررررررررررران    مرررررررررررن الح 
 

ظ ن  الرررررررررر  ر  ررررررررررده ررررررررررره   ي   الش 
 

عرررررررران   رظ    ررررررررده ب  ي  ررررررررره  والغ 
 

بيررررررررررردظ  كررررررررررران الملرررررررررررو   ى 
 

ا  ىبرررررررررد  الحسررررررررران    رررررررررره  ف ص 
 

رررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررا  أوح  ح   ولسه
 

رررررررررررررررروان   ته   الغ  د  ب  عه ررررررررررررررررت   اسه
 

الفنٌة لمسرحٌات شوقً، حٌث ٌعمل  كما أن التكرار كان له دور فً البنٌة 

تكرار بعض الجمل فً الحوار على بٌان مدى وقوع تلك الجمل المكررة فً 

النفس واقتناع صاحبها بها. وٌظهر ذلك فً حوارات كلوباترا مع أنوبٌس عندما 

 دخلت محرابه فرأت عنده األفاعً، فكان هذا الحوار:

   كليوباترا:

 ا أفررررررررام   أبرررررررر  ن حي ررررررررا  أخه   ررررررررر
 

ررررررر ه   ررررررح يش  ررررررنه ك  رررررروذ  برررررر ي ي س  م   أ ى 
 

ه ن   را    فمررررررررررررراذا ت ريرررررررررررررد  بررررررررررررر حه
 

رررررر ه   نررررر  ىا  رررررح  مرررررا ي    ت  رررررحه ي  ه ه   و 
 

   أنوبيس:

ررررررررمو    س  السم ره ررررررررن  ل ررررررررد   أ تيررررررررا  ب   
 

ررررره   ا  ررررنه ن  لهم  ررررا م  ررررح  فرررر  ى   ول رررر ه أ خه
 

يا   رررررررررررررررررررا ره  أ داوظ ب رررررررررررررررررررا أو ب ت 
 

ررررررررررره   ح  ت  نه ررررررررررب  الحيرررررررررراة  أو الم  ح   م 
 

                                                           

 . 98ٗ األعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٔ)
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   :]ك نما تحدث ن س ا[كليوباترا 

رررررررررررره   ح  ت  نه رررررررررررب  الحيررررررررررراة  أو الم  ح   م 
 

 

ده   ك  رررررى أي رررررا الشررررري،   برررررح هررررراا    
 

ره   رررررو  ررررروف   وت ب ررررر  خ   فمرررررا بررررر   خ 
 

ة  فرررر  النيسررررا    رررري  شه رررر   برررر  خ   ورن ت 
 

ررررررررره   ب  ل كرررررررراا  الك  أ ة  الم  ررررررررره  ف لرررررررر    
 

ررررررررمو   األ را  ررررررررـ رررررررراه س  س  ل رررررررر ه ف ل يه ك   ت 
 

رررره ـررر   فررر  ال  رررمو   الب ش  ون  س  رررث  د  به  خ 
 

ا  الري رررررراح   رررررر  يه و  س  رررررر ه ب  ص   فيررررررا ر 
 

ره   رررررررد  ن  الك  ررررررر  وه ا س  وه و  رررررررر  رررررررا ت   ف ل م 
 

ت ح ره فمن الواضح أن جملة ) نه ( وقعت من نفس كلٌوباترا م ح ب  الحياة  أو الم 

ق، موقع التفكر والنظر؛ مما دفعها إلى تؽٌٌر موقفها من األفاعً خبلل ذلك السٌا

 انتحارها الحقا. فعلى هذه الجملة المكررة بنٌت خاتمة المسرحٌة. لفكرةومما أسس 

وكذلك لم ٌكن اتخاذ شوقً بعض موضوعاته من التراث العربً وال 

التزامه بالقالب الموسٌقً التقلٌدي الرابطٌن الوحٌدٌن بٌن مسرحٌاته والتراث؛ 

وعا من التناص بٌن وذلك ألن شوقً فً عدة مواضع من مسرحٌاته أقام ن

بعض أبٌاته المسرحٌة والتراث األدبً شعرا ونثرا. وكؤن شوقً أراد أن ٌثبت 

صبلحٌة التراث األدبً لبلقتباس من تعبٌراته وصوره حتى فً فن المسرح 

 ؼربً النشؤة.

 ومن أمثلة ذلك قول كلٌوباترا فً وصفها لموقعة أكتٌوم البحرٌة:

رب   ر  س  يه  وح  ت ت ر  ف  الم  اح  د 
 

ررررررري   ررررررر  م    ك  ب ر  م  ررررررده ب ررررررح  م   م  ه
 

فمن الواضح أن عجز البٌت ٌتناص مع قول امرئ القٌس فً العصر 

 :(ٔ)الجاهلً

ًعررا ب ر  م  ررده ب ررح  م  ررر  م  ه ررر  م    ك   م 
 

ح    نه ى  ح  م  يه ر  ح      الس  خه لهم ود  ص   ك   
 

 :(ٕ)وكذلك نجد أن قول أٌاس المؽنً

 أنراأنا أن ونيو وأن ونيرو 
 

نرى  ربي د  نا ىرن الح  يه وح   ما لر 
 

                                                           

 م(.99ٓٔ) ٘. تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم. دار المعارؾ ط9ٔدٌوان امرئ القٌس  (ٔ)

 . 9ٕٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات( (ٕ)
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 ٌتناص مع قول الحبلج:

 أنا من أهو  ومن أهرو  أنرا
 

نا  ررد  ل لهنررا ب  وحرران ح   نحررن ر 
 

 :(ٔ)وقول كلٌوباترا عن الحٌاة

ها د  شه ا  ب ر  ره اه ف س  د  ش  ما ر  ب   ولر 
 

ح     ل   ن  و   ته و  اه ف   ده و  د   و 
 

 ٌتناص مع قول الشاعر الجاهلً:

اه وما  رو  ة  رن د  ي   أنا رت من د   
 

رد    ش  رة  أ ره ي  رده د    ش  ره ا  ورن ت  يه و   د 
 

وقد ٌتجاوز التناص هدؾ إثبات قدرة النص العربً القدٌم على التماهً مع 

أجناس األدب الحدٌثة إلى اإلشارة إلى المآل المنتظر أثناء تطور أحداث 

تتخلؾ ٌوما. وذلك مثل ما  الكونٌة العامة التً ال السنةالمسرحٌة، أو بٌان 

 اشتركت فً قوله كلٌوباترا مع زٌنون وؼانمٌز أثناء احتفالها بنصر أنطونٌو:

ب   كليوباترا:    اليو   ش ره

ب     ينون: ره ًدا ح    ود 

ك       دانمي : حه  ك    م 

فهذا القول ٌتناص ـ مع اختبلؾ الرواٌة ـ مع ما قاله المهلهل أو امرإ  

الجاهلً، حٌن أتى األول خبر مقتل أخٌه كلٌب، أو حٌن جاء القٌس فً العصر 

اآلخر خبر مقتل أبٌه، وكان االثنان الهٌٌن بالنساء والخمر، فقاال: "الٌوم خمر، 

. وما كان لهما وهما على ذلك الوصؾ الذي تشابه معهما فٌه (ٕ)وؼدا أمر"

ما أشار إلٌه  أنطونٌو أن ٌحققا أي انتصار ٌحقق ألي منهما هدفه المنشود. وهو

التناص فً سٌاق المسرحٌة، فما كان ألنطونٌو وقد أحٌا اللٌل سهران سكران 

                                                           

 . 9ٖ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

. لوٌس شٌخو. مكتبة ٙ٘ٔانظر فً خبر المهلهل وقوله: شعراء النصرانٌة فً الجاهلٌة  (ٕ)

. ابن قتٌبة. تحقٌق: 9ٓٔ/  ٔم(. وفً خبر امرئ القٌس الشعر والشعراء 98ٕٔاآلداب )

 م(.ٕٙٓٓهـ ـ 7ٕٗٔأحمد محمد شاكر. دار الحدٌث )
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 أن ٌحقق أي نصر أو هدؾ منشود.

كان هذا فٌما ٌخص مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا(. أما مسرحٌة )أمٌرة 

األندلس(، فمن الواضح أن آٌات القرآن الكرٌم كانت األبرز فً توظٌؾ خاصٌة 

 ٌنفً ذلك التناص مع التراث الشعري فً بعض المواضع. التناص، دون أن

للتناص مع القرآن الكرٌم هو إثبات صفة الدٌن  األولىوربما كانت الداللة 

والتقوى لمعظم شخصٌات المسرحٌة. فبجانب عبارات التحاٌا والدعاء اإلسبلمٌة 

التً تلهج بها معظم شخصٌات المسرحٌة، جاء التناص مع بعض آٌات القرآن 

لٌثبت هذه الصفة. خاصة إذا جاء التناص بؽرض االستشهاد الفعلً بإحدى آٌات 

يريد ى بك  القرآن فً سٌاق المسرحٌة، مثل قول القاضً إلى األمٌرة بثٌنة: "

، وقول ابن حٌون وهو متخؾ فً زي شٌخ (ٔ)"اليسر وت يريد بك  العسر

 .(ٕ)"واوما تدرظ ن س ب ظ أرض تمألبً الحسن التاجر: " مؽربً

خبلل هذه المسرحٌة أكثر التناص مع سورة قرآنٌة  شوقًومن الواضح أن 

معٌنة تحمل قصة محددة، وهً سورة ٌوسؾ، حٌث تناص معها ثبلث مرات، 

ت تنسيا أن تذكران  ىند المل   أوالها فً قول األمٌرة لحاجبً أبٌها الملك: "

ٌوسؾ ألحد رفٌقً ، حٌث ٌتناص هذا القول مع قول (ٖ)"وأن  رهن رشارت 

سجنه الذي تنبؤ له بؤن ٌنجو وٌعمل حاجبا لدى عزٌز مصر ٌسقٌه خمرا، فقال 

". وأما المرة الثانٌة، ففً قول األمٌرة اذكرن  ىند رب له ٌوسؾ علٌه السبلم: "

تحدث رلينا يا أبا  وت بثٌنة لوالدها الملك حٌن وضع جبٌنه على كتفها باكٌا: "

فهو ٌتناص مع قول ٌعقوب ـ علٌه السبلم ـ ألبنابه حٌن  ،(ٗ)"تي س من روح ى

وت تي سوا طلب منهم الذهاب إلى مصر مرة أخرى طلبا ألخٌهم الذي احتجز: "

". ثم تؤتً المرة الثالثة واألخٌرة على لسان الملك نفسه، حٌن من روح ى
                                                           

 . ٕٓ٘ة )المسرحٌات(  األعمال الكامل (ٔ)

 . 89ٕاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٕ)

 . ٕ٘ٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٖ)

 . ٖٙٓاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٗ)
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استطاعت بثٌنة وحسون وأبو الحسن وابن حٌون الوصول إلٌه فً سجن 

رن  أ د ري  ، فقال حٌنما أخبره مقبلص بقدوم ابنته األمٌرة بثٌنة: "أؼمات

، حٌث ٌتناص هذا مع إقبال إخوة ٌوسؾ بقمٌصه على ٌعقوب علٌه (ٔ)"بثينة

"، مع عدم الؽفلة عن بٌان رن  أل د ري  يوسف لوت أن ت ندونالسبلم، فقال: "

من الداخلون  انارظ يا رميكية شوقً ضعؾ بصر الملك المعتمد فً قوله: "

، وهو ما ٌتقارب كثٌرا مع حالة ٌعقوب (ٕ)"ف ن ىين  أصبحا ت تح   األشباح

 ـ علٌه السبلم ـ حٌن ابٌضت عٌناه من الحزن. 

ولعل هذا التناص ٌإدي عدة دالالت، منها التؤكٌد على السنة الكونٌة من 

قاء ونعٌم. عدم ثبات الدنٌا على حال، فاإلنسان فٌها بٌن نعٌم وشقاء، أو بٌن ش

إضافة إلى أن التناص األول ٌعطً إشارة إلى أن قصة هذه األمٌرة ستسٌر فً 

سٌاق مشابه لقصة ٌوسؾ ـ علٌه السبلم ـ فستفترق عن أبٌها فترة من الزمن، 

وسٌنشؽل باله بها، ثم سٌكون لقاء بٌنهما، وهو ما تحقق بالفعل خبلل أحداث 

دة تعلق من الملك بابنته ٌوازي تعلق المسرحٌة. كما أن التناص األخٌر ٌثبت ش

ٌعقوب ـ علٌه السبلم ـ بابنه ٌوسؾ. أما التناص األوسط فٌظهر عقبل وحكمة 

لبلبنة األمٌرة لم ٌتهٌآ لوالدها، حٌث تظهر هً فً صورة الناصح الحكٌم تماما 

 كما نصح ٌعقوب أبناءه. 

 :ن د مسرحياا شو    6 

ى مسرحٌات شوقً هً كثرة الؽنابٌة ربما كانت أهم النقدات التً وجهت إل

أو إطالة حدٌث شخص واحد دون مراعاة تبادل الحوار مع شخص آخر. حٌث 

ٌقول الدكتور أحمد هٌكل: "فمسرحٌات شوقً ـ باستثناء المسرحٌة النثرٌة ـ 

تجنح إلى الؽنابٌة، وتهتم بها اهتمامها بالناحٌة التمثٌلٌة. ومن هنا جاء الحوار 

البلزم، وجاءت الحركة أحٌانا أبطؤ مما ٌنبؽً. وبدت بعض أحٌانا أطول من 

أجزاء من المسرحٌات كؤنها قطع من الشعر الؽنابً، أو أجزاء من قصابد، أو 

                                                           

 . ٖٖٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . ٖٖٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٕ)
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 . (ٔ)قصابد بالفعل، بعٌدة العبلقة بلؽة المسرح"

وإذا نظرنا إلى تلك النقدة من خبلل مسرحٌاته الثبلث محل الدراسة، فإننا 

رحٌتٌه "مصرع كلٌوباترا" و"أمٌرة األندلس"، فً حٌن نطالعها بارزة فً مس

أنها تقل فً مسرحٌته األخٌرة، وهو ما ٌعنً أنها إذا كانت إحدى سلبٌات 

 .(ٕ)شوقً، فإنه استطاع أن ٌتخفؾ منها فً أواخر إبداعاته المسرحٌة

وربما كان للؽنابٌة فً مسرحٌته األولى )مصرع كلٌوباترا( ما ٌبررها. 

ن شوقً كان ٌرٌد أن ٌختم المسرحٌة وقد نالت كل شخصٌاتها فمن الواضح أ

تعاطؾ الجمهور وحبه، وهو ما دفعه إلى أن ٌطٌل فً أحادٌث كل من كلٌوباترا 

وأنطونٌو وأكتافٌو فً خواتٌم المسرحٌة بما ال ٌبدو خادما لتطور الحدث 

وقد المسرحً، لكن الؽنابٌة تعمل على التؤثٌر على موقؾ الجمهور وعاطفته. 

 سبق بٌان ؼاٌة شوقً تحقٌق ذلك الهدؾ من قبل.

وقد برزت هذه الظاهرة السلبٌة فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس( كذلك. حٌث 

جاءت أحادٌث بعض الشخصٌات متجاوزة خمسة وعشرٌن سطرا كما فً 

حدٌث أبً الحسن التاجر مع ابنه حسون فً بداٌات المنظر األول من الفصل 

ة العشرٌن سطرا، كما فً حدٌث المعتمد مع ابنته ، أو متجاوز(ٖ)الخامس

عشر سطرا كما فً حدٌث حسون مع األمٌرة  خمسة، أو متجاوزة (ٗ)ووالدته

 .(٘)وهً متخفٌة فً زي شاب ٌدعى ابن ؼصٌن

ولعل اإلطالة فً مثل هذه المسرحٌة النثرٌة ٌنفً أن ٌكون دافع ذلك عند 

ظن بعض الباحثٌن فً مسرحٌاته  علٌه كما واعتٌادهشوقً حبه للشعر الؽنابً 

                                                           

 . 8ٖٓاألدب القصصً والمسرحً فً مصر  (ٔ)

، علما بؤنه نفى الؽنابٌة عن مسرحٌة ٕٔر إقرار الدكتور عز الدٌن إسماعٌل ذلك ص (انظٕ)

 البخٌلة، وهو ما ال نوافقه علٌه، حٌث قلت الظاهرة ولم تختؾ اختفاء تاما.

 . 9ٖٔ،  8ٖٔ: األعمال الكاملة )المسرحٌات(  انظر (ٖ)

 . 7ٖٓ،  ٖٙٓانظر: األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٗ)

 . 98ٕاألعمال الكاملة )المسرحٌات(   :انظر (٘)
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الشعرٌة، وإنما الواضح أن شوقً لم ٌتنبه إلى سلبٌة هذه الصفة إال فً مرحلته 

اإلبداعٌة األخٌرة، حٌث قلت فً مسرحٌة )البخٌلة(، فبل نجد لها أثرا سوى فً 

موضع واحد، حٌن بدأ شوقً المنظر الثانً فً الفصل الثالث بحدٌث نفس طوٌل 

شؽل أربعة وثبلثٌن بٌتا، كان االستؽناء عن معظمها أولى، حٌث  لحسنى الخادمة

كان الحدٌث كله دابرا حول أمرٌن، هما: تلخٌص مظاهر بخل نظٌفة بطلة 

المسرحٌة، وبٌان أنها أوصت بكل مالها لحسنى التً رأت أن ترده لجمال. وكبل 

ق أن األمرٌن لم ٌكن بحاجة إلى ذلك الحدٌث المطول؛ ألن األمر األول سب

عرضه شوقً فً أرجاء مسرحٌته، أما األمر اآلخر، فقد تناولته المسرحٌة مرة 

 .(ٔ)أخرى خبلل حوار حسنى مع جارتها زهرة، ثم مع جمال نفسه

هذه النقدة بٌان أن هناك من النقاد من قدم  تناولوال ٌفوتنا فً ختام 

دكتور عز تبرٌرات لتلك الظاهرة، ٌؤتً على رأسهم الدكتور محمد مندور وال

الدٌن إسماعٌل، حٌث ٌرى الدكتور مندور أن شوقً لمس طرب العرب عامة 

والمصرٌٌن خاصة وحبهم للؽناء، فعمل على إرضاء جمهوره، وأنه لو أتٌح 

 .  (ٕ)لمسرحٌاته تلحٌن كامل وتمثٌل كؤوبرا لنجحت أكبر النجاح

رسل فٌها إسماعٌل، فٌقول: "حقا إن هناك مواقؾ ٌست الدٌنأما الدكتور عز 

الشاعر فٌجري على لسان أحد الشخوص حدٌثا قد ٌطول حتى لٌوشك أن ٌكون 

قصٌدة. ولكن التؤمل فً مثل هذه المواقؾ ٌدلنا على أن الشخصٌة ال تسترسل ـ 

فً األؼلب األعم ـ إال ألنها فً موقؾ )مناجاة(. والمناجاة بطبٌعتها حدٌث مع 

وسابل األداء المسرحً، عرفها  النفس، أو كشؾ عن مكنونها، وهً وسٌلة من

 .(ٖ)المسرح منذ القدم، وما زال ٌستخدمها حتى الٌوم"

                                                           

من الواضح أن الؽنابٌة ظهرت خبلل مسرحٌات شوقً فً شكل مناجاة. وقد الحظ  (ٔ)

الدكتور محمد مندور أن قصابد المناجاة قلت أو أوجزت فً المسرحٌات التً تلت مصرع 

 .ٔ٘كلٌوباترا ومجنون لٌلى، وازدادت أهمٌة الحوار وطبٌعته. مسرحٌات شوقً 

 . ٖٓ،  9ٕانظر: مسرحٌات شوقً  (ٕ)

 . ٔٔمقدمة األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٖ)
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أما النقدة األخرى، فهً عدم توفٌق شوقً فً رسم الشخصٌة بالصورة 

التً تخدم هدفه. وقد وجهت تلك النقدة لمسرحٌة )مصرع كلٌوباترا( خاصة، 

مجٌد الوطنٌة حٌث رأوا أن شوقً هدؾ من خبلل جمٌع مسرحٌاته "إلى ت

، وأنه بتطبٌق ذلك الهدؾ على مسرحٌته "مصرع (ٔ)المصرٌة والنبل العربً"

كلٌوباترا" ٌتضح أنه أراد أن ٌنتصر لملكة مصر، وأن ٌدفع عنها الصورة 

السلبٌة التً طالعها لها فً عدد من المسرحٌات األوربٌة، لكنه فشل فً بعض 

 .(ٕ)مواقؾ المسرحٌة فً تحقٌق ذلك الهدؾ

لحق أننا ال نلفً أي تصرٌح وال تلمٌح لشوقً بذلك الهدؾ المزعوم فً وا

مسرحٌة "مصرع كلٌوباترا" خاصة؛ حتى نحكم من خبلله على شوقً بتوفٌقه 

من عدمه، وإنما المبلحظ ـ اعتمادا على نص المسرحٌة ذاتها ـ أن شوقً أراد 

مثل ما لها من أن ٌقدم كلٌوباترا فً صورة إنسانة عادٌة لها من اإلٌجابٌات 

السلبٌات، مع مبلحظة محاولته ـ فقط كما ذكرنا ـ ختم المسرحٌة وقد نالت 

الملكة تعاطؾ الجمهور من خبلل بعض حوارات كلٌوباترا، إضافة إلى التحول 

 بشخصٌة حابً من المعارض لها إلى المدافع عنها وعن شرفها.

ا توضح فٌها ودلٌل ما ذكرناه هو إٌراد شوقً عدة تصرٌحات لكلٌوباتر

الحقٌقة التً ذكرناها من كونها تخطا وتصٌب كؤي بشر، وتتهم فً بعضها 

نفسها، وما كان أؼناه عن ذلك لو أراد أن ٌحقق الهدؾ الذي ارتآه عدد من 

 :(ٖ)الباحثٌن. ومن أبرز األمثلة على ذلك قولها

ريرت  د  س  ر   ا  الحياة  أنرا وت شه  ب نه
 

ثررا  رر  سررو  ت مه  ح  مررا كنررا  مررن أ مي
 

راثررررةً  ررررا  الريررررا   و  نه ررررا تناوله  م 
 

حررررراح    رررررة  وم  يع  د  رررررح  خ  ا  ك  رررررذه  وأ خ 
 

ل ين  ررا ررا  ك  ت  ا ول نه ررو  ا    سه رروه  و  س 
 

صرال   ظ ب را وو  ردي ا  ف  ص  ت سه  وا ه
 

                                                           

 . 7ٖمسرحٌات شوقً  (ٔ)

 (.ٖ٘ٔ،  ٖٗٔ( و )ٖٔٔ،  ٖٓٔ: األدب القصصً والمسرحً فً مصر )انظر (ٕ)

 . 9ٖ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٖ)
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ها رد  شه ا  ب ر  رره اه ف س  د  ش  ما ر  ب   ولر 
 

رر ل   ررح     ن  و   ته و  رر  ده اه ف  ررو   ود 
 

ررررا ي   رررريض  ول رررر ب ً ت  ا ح  ةً وو ررررده  ذ 
 

ررررغال   ررررو   أشه اا  ال   ررررا  ل ررررذ  له ع   ف   
 

وال ٌنفً ذلك وجود تناقض على مستوى الموقؾ المسرحً. ومثال ذلك  

عندما دخل أكتافٌوس وجنوده القصر، فواجه كلٌوباترا، وأنطونٌو مسجى 

أكتافٌوس لٌتحقق من موت أنطونٌو، فقالت  جنودجوارها، حٌث تقدم أحد 

 :(ٔ)كلٌوباترا رافضة

نه  رررررررت ك  ررررررر  يرررررررا ىبرررررررد  ت ت  ه كان   م 
 

د  ال رررررالكين ال  نرررررامه   ررررريي  ىلرررررى س 
 

نرررررر   الغ  ررررررا    ررررررف  ى  ش  كه  ت ريررررررد  ل ت 
 

رررردامه    ىسررررى تحترررر  ح يل ررررة  أو خ 
 

يال ررررـ ررررو  تحررررا ال   ررررا  برررر  وهه ثه ب   ى 
 

له ررى السرر ح   ليررح  الرردفامه    ـررس  م 
 

ًعرررررررا مرررررررن د    
ررررررر ه ب    ت ش  حه  ولررررررر  ت 

 

ررررد  مصررررر  الب  رررر  س   امه ىلرررري ن ت حه
 

د   ع  به رررررت  رررررد     مرررررا المررررروا  م سه يه و   ر 
 

ررر امه   ب  مرررن ش  ر  غه رررت   وت هرررو م سه
 

ررررررررح  الثعالررررررررـ ا  ف عه مرررررررراو   ورن  الت 
 

رربامه   مرراوا  فعررح  السي  ـررب  لرريس الت 
 

وهو ما ٌكشؾ أن السبب األساسً لرفض كلٌوباترا ذلك الفعل هو اتهام  

هر بالموت. لكن العجٌب حقا الجندي ألنطونٌو بما ال ٌلٌق بالبطل من جبن وتظا

أنه حٌن ٌدافع أكتافٌوس عن جندٌه فً أحقٌته القٌام بذلك الفعل، وٌستؤذن 

هو بنفسه بذلك تؤذن له، دون أن ٌتنبه شوقً إلى أن سبب  ٌقومكلٌوباترا فً أن 

رفض كلٌوباترا لؤلمر فً أوله لم ٌكن رتبة الجندي، وإنما كان رفض ما ٌحوٌه 

 :(ٕ)كان فاعله ـ من اتهام ألنطونٌو، فإذا بها تقول ألكتافٌوسالفعل ذاته ـ أٌا 

  يصرررررررررررررررر ت رذن لررررررررررررررر 
 

 أين رررررى ويررررر مر مرررررن ت ي رررررام 
 

 تصرف ب ثمان  كيرف شرشا
 

 فلررريس لررر  اليرررو  منررر  امتنرررام 
 

 ومررررا  ثررررة الليررررث رت ل ررررى
 

 رذا الناب  احا أو الا رر  رام 
 

                                                           

 . ٕٔ٘األعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . ٕٕ٘ملة )المسرحٌات( األعمال الكا (ٕ)
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ألننا نقابله  ولم ٌتوقؾ تناقض الموقؾ عند مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا(؛

أٌضا فً مسرحٌة )البخٌلة(. ففً حوار جمال ورشاد أتى رشاد باسم العروس 

المقترحة مرتٌن، أوالهما فً رده على جمال حٌنما سؤله عن إمكانٌة رد 

 :(ٔ)العروس له، فقال

" ت م  الغنى وال مات  أصَ ل  . أنا مثح ما تتمنى     " ينب 

أن ٌسؤل جمال عن المقصود بذلك االسم. فقد ذكر رشاد هنا اسم العروس دون 

فً حٌن أنه حٌنما ورد االسم مرة أخرى، إذ بنا نفاجؤ أن جمال ٌسؤل عن المقصودة 

 :(ٕ)بذلك االسم، دون أن ٌتنبه شوقً إلى أن اسمها ورد فً حدٌثهما من قبل

    سوف تسب  فؤاد  ينب رشاد:

 مرررن  ينرررب    ماح:
 

  

  ترراةهررذا يررا صرراحب  اسرر  ال   رشاد:
 

كما أننا قد نلحظ عدم توفٌق شوقً فً تبرٌر بعض األحداث وفق سٌاقها 

مسرحٌة )أمٌرة األندلس(، نجد شوقً ٌجعل األمٌرة بثٌنة  ففًالتارٌخً أو العرفً. 

 .(ٖ)هً الساعٌة إلى حبٌبها حسون، محتالة إلى ذلك بتنكرها فً زي فتى مؽربً

ٌب ابن حٌون ٌستحل لنفسه وكذلك نجده فً المسرحٌة ذاتها ٌجعل األد

الجواهر اإلسبانٌة التً كان جلبها أحد المؽامرٌن وأخفاها فً سرج قدٌم فً خان 

باألندلس، وؼفل عنها اللصوص. وهو أمر ؼٌر معهود من األدباء، خاصة من هذه 

 .(ٗ)الشخصٌة التً صورها شوقً خبلل مسرحٌته تصوٌرا إنسانٌا خلوقا

                                                           

 . 7ٕٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٔ)

 . 7ٖٗاألعمال الكاملة )المسرحٌات(  (ٕ)

 . ٖٗ٘: األدب القصصً والمسرحً فً مصر انظر (ٖ)

 . ٖ٘٘: األدب القصصً والمسرحً فً مصر انظر (ٗ)
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قدرته على تصحٌح بعض هذه النقدات وربما كان عذر شوقً فً عدم 

ؼٌاب حركة نقدٌة منصفة مستنٌرة مواكبة لحركة إبداعه المسرحً، فـ "ربما لو 

منصفة، تواكب نتاجه وتوجهه، لكان من المتوقع  واعٌةأتٌح لشوقً حركة نقدٌة 

أن ٌتخلص من كثٌر من المآخذ التً وجهت إلٌه فً مسرحٌاته؛ ذلك أن كثٌرا 

م ٌكن على المستوى الذي ٌتمكن به من األخذ بٌد األدٌل نحو من هذا النقد ل

 .  (ٔ)الوصول بعمله قرٌبا من الكمال"

                                                           

 . ٗٔالمسرح الشعري بعد شوقً  (ٔ)
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 املبخث الثاني

 احلكيه منوذجا تطور املسرح النثري .. توفيق

م( أثناء رحلته فً فرنسا 988ٔـ  898ٔبعد ما طالعه توفٌق الحكٌم )

العربً النثري. وفً  م(، عمل على تطوٌر المسرح9ٕ8ٔوعودته منها عام )

سبٌل تحقٌق ذلك الهدؾ أنشؤ توفٌق الحكٌم خبلل فترة زمنٌة تربو على 

م(، 9ٖٖٔاألربعٌن عاما ما ٌتجاوز عشرٌن مسرحٌة طوٌلة، هً: أهل الكهؾ )

م(، وبجمالٌون 9ٖ9ٔم(، وبراكسا أو مشكلة الحكم )9ٖٗٔوشهرزاد )

م(، وإٌزٌس 9ٗ9ٔ)م(، والملك أودٌب 9ٖٗٔم(، وسلٌمان الحكٌم )9ٕٗٔ)

م(، وأشواك السبلم 9٘7ٔم(، ولعبة الموت )9٘ٙٔم(، والصفقة )9٘٘ٔ)

م(، والسلطان 9٘9ٔم(، واألٌدي الناعمة )9٘7ٔم(، ورحلة إلى الؽد )9٘7ٔ)

م(، 9ٖٙٔم(، والطعام لكل فم )9ٕٙٔم(، وٌا طالع الشجرة )9ٙٓٔالحابر )

م(، 9ٙٙٔطة )م(، والور9ٙٙٔم(، ومصٌر صرصار )9ٙ٘ٔوشمس النهار )

م(. 97٘ٔم(، والحمٌر )97ٗٔم(، والدنٌا رواٌة هزلٌة )9ٙ7ٔوبنك القلق )

م( اللذٌن حوى 9٘ٙٔم( والمسرح المنوع )9٘ٓٔإضافة إلى مسرح المجتمع )

 كل منهما إحدى وعشرٌن مسرحٌة قصٌرة. 

وٌتضح من خبلل مطالعة هذه العناوٌن أن المصدرٌن األساسٌٌن لمعظم 

 كٌم المسرحً كانا: التارٌخ، والمجتمع. وتفصٌل ذلك فٌما ٌؤتً:إنتاج توفٌق الح

 أوت ـ المسرح التاريخ  :

التارٌخٌة فً مسرحٌات توفٌق الحكٌم بٌن التراث  المادةتعددت سبل 

العربً واإلسبلمً والتراث الٌونانً اإلؼرٌقً، سواء كان هذا التراث واقعٌا أو 

سبلمٌة: محمد، وأهل الكهؾ، وشهرزاد، شعبٌا. ومثال مادة التارٌخ العربٌة اإل

وسلٌمان الحكٌم، والسلطان الحابر. ومثال المادة الٌونانٌة اإلؼرٌقٌة مسرحٌات: 

 براكسا، وبجمالٌون، والملك أودٌب. 
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ومن الواضح أن اعتماد توفٌق الحكٌم على المادة العربٌة واإلسبلمٌة كان 

توفٌق الحكٌم، حٌث عمل على ؼالبا، وهو ما ٌتماشى مع فكرة التعادلٌة عند 

واإلسبلمٌة ملبس األشكال األدبٌة الؽربٌة، وهو ما رأى أنه  العربٌةإلباس المادة 

  .(ٔ)ٌساعد على استقرار الفن المسرحً الجدٌد وتؤصٌله فً األدب العربً الحدٌث

ومن الواضح كذلك أن الحكٌم لم ٌكن ٌعتمد فً مسرحٌاته ذات المادة 

واحد، وإنما ٌعدد مصادره؛ حتى ٌعطً لنفسه  تارٌخًر التارٌخٌة على مصد

مجاال واسعا من االختٌار بٌن الرواٌات المختلفة، وحتى ٌفتح لخٌاله مجاال أوسع 

لئلبداع. فهو ـ على سبٌل المثال ـ فً مسرحٌة أهل الكهؾ ٌستمد مادة مسرحٌته 

تفاسٌره، من أربعة مصادر، هً: التراث اإلسبلمً ممثبل فً القرآن الكرٌم و

والتراث المسٌحً، والحضارة المصرٌة القدٌمة متمثلة فً كتاب الموتى، 

. وربما كانت هذه من أبرز فوارق (ٕ)والتراث الٌابانً متمثبل فً أحد أساطٌره

 استمداد المادة التارٌخٌة بٌن توفٌق الحكٌم وسلفه أحمد شوقً.

تماعٌة رمزٌة، والؽالب على هذه المسرحٌات أنها مسرحٌات فلسفٌة أو اج

تدخل ضمن إطار )مسرح الفكرة( أو )المسرح الذهنً( كما ٌروق للمإلؾ أن 

ٌطلق علٌه، حٌث إنها تعتمد على طرح فكرة فلسفٌة ٌؤخذ المإلؾ فً االمتداد 

بها لٌظهر وجهة نظره تجاهها، مع إمكانٌة أن ٌرمز من خبللها إلى حالة 

ترا بؽبلؾ رمزي رقٌق. ٌقول المإلؾ أن ٌعالجها مست أراداجتماعٌة خاصة 

توفٌق الحكٌم موضحا مفهوم هذا النوع من المسرح، مبٌنا الفارق بٌنه وبٌن 

المسرح العادي الذي ألفه الناس، موجها للطرٌقة التً ٌصلح أن ٌعرض بها 

على خشبة المسرح، البما ـ بكثٌر من الحٌاء ـ المستوى الفنً لئلخراج 

 : (ٖ)والمستوى الثقافً للجمهور

                                                           

 . 7٘:  7ٖ: فً األدب المسرحً انظر (ٔ)

 . 89:  79: فً األدب المسرحً انظر (ٕ)

 . مكتبة مصر . )د.ت(. ٖٔ،  ٕٔبجمالٌون  (ٖ)
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رن  اليو  أ ي  مسرح  داخح الذهن  وأ عح الممثلين أفكارا تتحر  داخح 

الم ل  من المعان  مرتدية أثواب الرمو   رن  ح ي ة ما  لا محت اا بروح 

" ولكن الم ا اا المسرحية ل  تعد ف  الحادثة ب در coup de theatreالـ "

رح  ول  أ د ما ه  ف  ال كرة؛ ل ذا اتسعا ال وة بين  وبين خشبة المس

 " ن رة" تن ح مثح هذه األىماح رلى الناس دير "الم بعة" 

ل د تسا ح البعض: أوت يمكن ل ذه األىماح أن تا ر كذل  ىلى المسرح 

الح ي    أما أنا ف ىترف ب ن  ل  أفكر ف  ذل  ىند كتابة رواياا مثح "أهح 

 الك ف" و"ش ر اد" ث  "ب ماليون" 

رض حتى أن أسمي ا مسرحياا  بح  علت ا ول  أ   ميعاول د نشرت ا 

ىن ىمد ف  كتب مست لة ىن م موىة "المسرحياا" األخر  المنشورة ف  

 م لدين؛ حتةد  تاح بعيدة ىن فكرة التمثيح.

ل ذا دهشا وتخوفا يو  فكروا ف  افتتاح "ال ر ة ال ومية" ىند رنشاش ا 

ا س لون  اإلذن ف  برواية "أهح الك ف". ول د را عا ال اشمين باألمر حينم

تمثيل ا  فلما  م نون  تركت   ي علون  دون أن أح ر ت ربة من ت ارب 

اإلخراج  بح ل د لبثا ممتنعا ىن مشاهدة تمثيل ا حتى آخر ليلة  فذهبا 

 مخدوىا ب وح من  اح رن ا ن حا  فماذا رأيا 

 رأيا ما تو سا من  أن هذا العمح ت يصل     للتمثيح  أو ىلى األ ح ت

يصل  للتمثيح ىلى الو   الذظ أل   أدلب الناس  فالممثلون يعر ون ىوا ف 

 وأ ماا ت ير  ال م ور أن مثل ا مما يكتب للمسارح إلثارة العوا ف 

ل د خر ا تل  الليلة وأنا أش  ف  ىمل   وأومن بصواب رأظ الناس؛ 

فشدت    فل د و د المسرح ليش د في  الناارة صراىا يستثير الت ات    ي   أ

صرام هو ف  المسرح الدموظ  بين درم ودرم  أو بين ثور ور ح. وهو ف  

 المسرح التمثيل  بين ىا  ة وىا  ة.
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ومن الواضح أن هذا النوع من المسرح مثل فارقا جوهرٌا بٌن توفٌق 

الحكٌم وسلفه أحمد شوقً، حٌث مثلت مسرحٌات شوقً ذات المادة التارٌخٌة 

رؼب شوقً فً عرضه من وجهة نظره، أو مجرد عرض لحدث تارٌخً ٌ

تقدٌم وجهة نظر أخبلقٌة تمثل انتصار المصلحة العامة على الخاصة أو القٌم 

واألعراؾ على اإلرادة الشخصٌة. وما كان فٌها من إسقاطات اجتماعٌة، فإنه لم 

ٌتجاوز الجملة أو الجملتٌن اللتٌن ٌتضح من خبللهما وجهة نظر المإلؾ حول 

قضاٌاه المعاصرة. أما مسرح توفٌق الحكٌم ذو المادة التارٌخٌة، قضٌة ما من 

فإنه ٌمثل بؤكمله فكرة فلسفٌة مبلورة مكتملة تشمل ـ فً بعض منها ـ إسقاطا 

 رمزٌا على واقع اجتماعً.

وربما كانت "أهل الكهؾ" أهم مسرحٌات الحكٌم التً تعد نموذجا من 

ل األعوام الخمسة عشر نماذج هذا المسرح، فقد طبعت خمس طبعات خبل

األولى من ظهورها، كما ترجمت إلى اللؽات: الفرنسٌة، واإلٌطالٌة، واإلسبانٌة. 

 وبها ضرب الحكٌم المثل للمسرح الذهنً كما سبق بٌانه.

وتظهر سمات مسرح الفكرة بجبلء على هذه المسرحٌة؛ وذلك ألنها 

ٌلعب الموضوع ـ "مسرحٌة تقوم على فكرة صراع اإلنسان مع الزمن ... حٌث 

ال الشخصٌات ـ أهم األدوار، وحٌث ٌكون الموضوع هو حبكة المسرحٌة، 

. وتتضح سمات مسرح الفكرة (ٔ)باسمها ومنفذة لها" متحدثةوتصٌر الشخصٌات 

 خبلل مسرحٌة أهل الكهؾ فً أربع سمات فنٌة، هً:

تقلٌص عدد الشخصٌات الربٌسٌة فً المسرحٌة إلى ثبلث شخصٌات  (ٔ)

مشلٌنٌا ومرنوش، وزٌرا الملك دٌسٌوس، وٌملٌخا الراعً فقط، هً: 

الذي صحبهما إلى الكهؾ مع كلبه قطمٌر. وبذلك ٌظهر أن المإلؾ قد 

اقتصد فً عدد الشخصٌات الربٌسٌة، فاختار أقل ما نص علٌه القرآن 

الكرٌم "سٌقولون ثبلثة رابعهم كلبهم وٌقولون خمسة سادسهم كلبهم 

                                                           

 . 89فً األدب المسرحً  (ٔ)
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عة وثامنهم كلبهم"؛ وذلك بهدؾ التركٌز على رجما بالؽٌب وٌقولون سب

الموضوع، والتركٌز على دور الشخصٌات فً تشكٌل الحدث الربٌسً 

 .(ٔ)وتحدٌد مساره

ؼلبة الحوار التحلٌلً الذي ٌشقق الفكرة وٌستقطرها؛ وذلك ألنه ٌتولى  (ٕ)

التعبٌر عن تصارع األفكار فً الذهن، ال من خبلل األداء التمثٌلً 

ٌث قام الحوار ـ موظفا كل قدرات اللؽة والكلمة على المسرح. ح

المنطوقة ـ فً إقامة الحدث وتطوٌره، وجاء ممتلبا بالحٌوٌة والوضوح 

والقوة والتنوع، وٌظهر ذلك بجبلء ال ؼٌمة علٌه فً حوار كل 

شخصٌة من الشخصٌات الثبلث حٌنما ٌتضح لها أمر القرون الثبلثة 

الذي وجدوا أنفسهم فٌه، وما  التً صارت حاجزا بٌنهم وبٌن العصر

تلقاه هذه الشخصٌة من ردود حوارٌة من الشخصٌتٌن أو الشخصٌة 

 .(ٕ)التً لم تتبٌن لها الحقٌقة بعد

التعمٌم المبلزم لتقدٌم نظرة فلسفٌة: وهو تعمٌم ٌشمل الجنس كله أو  (ٖ)

الكون كله، وهو ما عمل توفٌق الحكٌم على إثباته، فلم ٌكتؾ بتطبٌق 

اإلنسان والزمن على أصحاب تلك الحادثة التارٌخٌة فقط، فكرة صراع 

وإنما أورد لها نظابر، مثل تلك القصة الٌابانٌة التً وردت بكتب الهند، 

حٌث سردها ؼالٌاس مإدب األمٌرة نظٌرا لقصة أصحاب الكهؾ فً 

 :(ٖ)زمانه حٌن سؤله الملك عن إمكانٌة مكثهم بالكهؾ ثبلثة قرون

 ن   مكثوا بالغار أحيا  أكثر من ثلثماشة ىا   المل :  ... أتعت د أ

دالياس:  بعد ت كير  ول   ت  من يدرظ  أل  يبلغ  يا موتظ ما  ا  بكتب 

 ال ند 
                                                           

 . 9ٔ:  89: فً األدب المسرحً انظر (ٔ)

 . 9ٙ: فً األدب المسرحً انظر (ٕ)

م(. وقد عاود الحكٌم الحدٌث عنها فً حوار 988ٔ. مكتبة مصر )8٘أهل الكهؾ  (ٖ)

 .8٘ٔ:  79ٔؤلمٌرة برٌسكا فً الفصل الرابع ص ؼالٌاس ل
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 المل : ماذا  ...

 دالياس:  صة ف    ر اليابان تدىى  صة أوراشيما.

 المل : وما دخل ا فيما نحن في  

أن ا و عا ح ي ة يا موتظ؛  دالياس: رن ا تشب   صة هؤت  ال تية  ويا ر

 ألن سكان تل  الب د يؤمنون ب ا ريماننا ب صة فتية الك ف.

 المل : وهح ا روا ىنده  كذل  بعد اخت ا   ويح 

دالياس: أ ح يا موتظ. مدون ف  الت اوي  الرسمية لملو  تل  الب د أن  

ف  الصياد "أوراشيما" من ر لي  "يوشا" للصيد ف   ارب  ول  

ولبث ـ دون أن يسم  ىن  خبر ـ مد  حك  واحد وث ثين  يعد.

ملكا وملكة  أظ السنة الحادية والعشرين من حك  الميكادو 

"يورياكو" خرج ال تى مد  أربعة  رون ... وىندشذ ت وح 

الت اوي  الرسميةرن  ف  أثنا  حك  الميكادو " ون و" ا ر 

... وت  ال تى أوراشيما" ... دير أن  ذهب وشيكا مرة أخر 

 يعل  أحد رلى أين ذهب.

 :(ٔ)وهو المقصد الذي ظهر جلٌا فً إجابة ؼالٌاس للملك بعد سرده هذه القصة

المل :  مت كرا  ى با يا دالياس  رذن ف  تل  الب د أي ا يعت دون ف  

 ىودة من يخت   بعد هذا ال در ال اشح من السنين  

 س البشر  صة ك ذه.دالياس: نع  يا موتظ. ولعح لكح  نس من أ نا

تقدٌم بعض الظواهر العامة الناتجة عن فكرة الصراع: حٌث تقوم فكرة  (ٗ)

الصراع بٌن اإلنسان والزمن فً هذه المسرحٌة على إقامة صراع بٌن 

طابفتٌن بشرٌتٌن ذاتً خلفٌة عقلٌة وثقافٌة مختلفة، ٌنشؤ عنه فور حدوثه 

                                                           

 . 9٘أهل الكهؾ  (ٔ)
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 جنون.ظاهرتان، هما: االستهجان المتبادل، واالتهام بال

أما االستهجان المتبادل، فٌتضح من خبلل استخدام كبل الطرفٌن كلمة 

)مخلوقات( تعبٌرا عن الطرؾ اآلخر، فالملك حٌنما شرع ٌخبر ؼالٌاس باألمر 

 :(ٔ)قال

ل د ىاد هذا الصياد ا ن يعدو ىلى فرس   ويروظ ى با: رن   أبصروا 

  ويلبسون م بس دريبة  بالغار ث ثة مخلو اا م  ىة ال يشة أشعاره  مدتة

 ومع   كلب ى يب الناراا  فولوا من   رىبا ... 

وفً المقابل نجد أن من الثبلثة من ٌصؾ أهل العصر الحدٌث الوصؾ 

ذاته، ففور عودة ٌملٌخا للقصر بعد أن عرؾ حقٌقة الفارق الزمنً، قال 

 :(ٕ)لمرنوش وهو ٌشٌر إلى الملك وؼالٌاس

 خلو اا  وي ه  أكنا تخا ب هذه الم

وأما االتهام بالجنون، أو ما ٌقاربه من عته وحمق، فٌمثل حالة  

االضطراب التً ٌقع فٌها أفراد كبل الطرفٌن حٌن ٌتقابلون، أو ٌبدءون الكشؾ 

عن بعض الؽرابب التً لم ٌتخٌلوها أو ٌتوقعوها أو ٌعقلوها، أو أفراد الطرؾ 

اآلخرٌن. حٌث نجد أن الواحد حٌن ٌعلم أحدهم بعض الحقابق وٌواجه بها 

مرنوش ٌتهم الملك نفسه بالجنون حٌنما وصفهم بالقدٌسٌن، وأخبرهم بؤنهم كانوا 

هذا المل  فً انتظار لحظة ظهورهم منذ أمد طوٌل، فهمس مرنوش قاببل: "

. وال تمر سوى لحظات استؤذن فٌها الثبلثة الملك مؽادرٌن ذاكرٌن (ٖ)"م نون

أنهم ما لبثوا فً الكهؾ سوى أٌام، حتى ٌقول  أسباب مؽادرتهم وفقا لمعتقدهم

. ثم بعدها فتح الباب واسعا (ٗ)"هؤت  ال ديسون م انينالملك لؽالٌاس هامسا: "

                                                           

 .ٓٙ. وانظر أٌضا وصؾ األمٌرة برٌسكا لهم بالوصؾ ذاته ص  ٗ٘أهل الكهؾ  (ٔ)

 . 79. وانظر تكرار ٌملٌخا الوصؾ ذاته ص  7٘أهل الكهؾ  (ٕ)

 . ٙٙأهل الكهؾ  (ٖ)

 . 9ٙأهل الكهؾ  (ٗ)
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، ثم استدار (ٔ)أمام ذلك االتهام، فكرره مرنوش فً حق ؼالٌاس أربع مرات

بذلك الوصؾ ومشتقاته إلى ٌملٌخا حٌن أخبره بما حدث له بعٌد مؽادرته 

فتارة اتهمه بؤنه شرب شٌبا، وأخرتان بالجنون، ورابعة بؤن به مسا، القصر، 

. وكذلك ٌخبر مشلٌنٌا صاحبٌه أنه اتهم رجال (ٕ)وخامسة بؤنه مخرؾ أحمق

. أما ٌملٌخا فٌصؾ صاحبٌه مرتٌن بعد إنكارهما قوله بؤنهما (ٖ)القصر بالجنون

ربعة مواضع، . وكذلك ٌتهم مشلٌنٌا مرنوش بالجنون فً أ(ٗ)بالعمىمصابان 

. ثم ال ٌبقى إال أن تتهم (٘)وذلك عقب إخباره بما سبق أن أخبرهما به ٌملٌخا

كذلك األمٌرة برٌسكا مشلٌنٌا بالجنون حٌن لم تستوعب أقواله الناتجة عن 

 .(ٙ)اعتقاده المؽٌب عن الواقع، وذلك فً أربعة مواضع أٌضا

رس ا ا رم يا ىلى  أما الكي ية الت  أس   ب ا توفي  الحكي  هذا الصرام

 الم تم   فتت   فيما ي ت :

األول على التؤسٌس لفكرتٌن اثنتٌن، هما: عامل  الفصلعمل المإلؾ فً 

الزمن وأثره على كل من شخصٌات المسرحٌة الثبلث األساسٌة ومعهم كلبهم، 

واختبلؾ درجة اإلٌمان القلبً العقدي واإلٌمان العقلً المادي بٌن هإالء الثبلثة 

 نتبٌنه من خبلل حوارهم.الذي 

أما عامل الزمن، فلنلحظ أوال أن المدة التً مكثوها نابمٌن فً أحضان 

الكهؾ ثبلثة قرون، وهً المدة المناظرة للفارق الزمنً بٌن عصر النهضة 

الخامس عشر والسادس عشر وبٌن مطالعة  القرنٌناألوربٌة التً كانت فً 

                                                           

 . 7ٙ،  7٘ ، 7ٖ،  7ٕانظر: أهل الكهؾ  (ٔ)

 . 87،  8ٔ،  79،  77: أهل الكهؾ انظر (ٕ)

 . 8ٗ: أهل الكهؾ انظر (ٖ)

 . 9ٓ،  89: أهل الكهؾ انظر (ٗ)

 . ٖٔٔ،  7ٓٔ،  ٘ٓٔ،  ٗٓٔ: أهل الكهؾ انظر (٘)

 . ٕ٘ٔ،  9ٔٔ،  8ٔٔ: أهل الكهؾ انظر (ٙ)
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التً شنها نابلٌون فً خواتٌم القرن المصرٌٌن لها من خبلل الحملة الفرنسٌة 

م(، وهو ما أصاب 8ٓٔٔـ  798ٔالثامن عشر وبداٌات القرن التاسع عشر )

المصرٌٌن بالذهول تجاه ما طالعوه من فارق حضاري؛ ولذلك أخذ المإلؾ على 

عاتقه خبلل الفصل األول إبراز ما سٌصٌب شخصٌات المسرحٌة الثبلث من 

ترة الزمنٌة الطوٌلة علٌهم من خبلل التؤسٌس هول المفاجؤة بمرور هذه الف

للمفارقة بٌن تعلٌقاتهم التً تمثل مبالؽة ـ من وجهة نظرهم ـ فً أطول مدة قد 

ٌكونون مكثوها فً الكهؾ بعد أن شعروا بآالم جسدٌة دالة على طول نومهم 

وبٌن الواقع الذي سٌصطدمون به فٌما بعد. حٌث نجد مشلٌنٌا فً مقدمة الفصل 

 :(ٔ)ل ٌحدث مرنوش قاببلاألو

 أين أنا  أسم  صوت  المتبر  وت أرا . آه   ا رظ يؤلمن  

 فٌجٌبه مرنوش:

 .ك نما نما ىلي ا ىامادىن . أنا أي ا  لوى  تو عن . 

وكذلك نجد مرنوش ٌتؤفؾ من سإال مشلٌنٌا له عن الفترة التً مكثوها 

ورة، فنومهم لم نابمٌن بالكهؾ، حٌث ٌرى أنه سإال عن أمر معلوم بالضر

 :(ٕ)ٌتجاوز الٌوم

 مشلينيا:  يتم ى  آه  ا رظ يؤلمن   ك  لبثنا يا مرنوش 

 مرنوش: أف  رن  تحرج صدرظ ب سشلت  

 مشلينيا: أنا كذل  لو تعل   ي  الصدر مثل   مرنوش  ك  لبثنا هاهنا 

 مرنوش: يوما أو بعض يو .

 مشلينيا: من أدرا  

                                                           

 . ٖٔأهل الكهؾ  (ٔ)

 . ٗٔأهل الكهؾ  (ٕ)
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 ل در مرنوش: وهح ننا  أكثر من هذا ا

 مشلينيا: صد ا ...

ثم تعجب مرنوش من حال الكلب كذلك، وبٌانه أن حالة األلم الجسدي بعد 

النوم أصابتهم جمٌعا دون أن ٌعرؾ لها سببا مقنعا، حٌث ٌشٌر إلى الكلب فً 

 :(ٔ)دهشة ثم ٌقول

"انار ... انار  هاهو ذا ين ض. ى با  أتر  شبح  كيف يتلو  ف  

يح رل  أن كح من نا  ف  هذا الك ف يصحو وك ن الا   وكيف يتم ى  يخ

 أى ا ه متكسرة"

، وقابل الفارس الصٌاد، وتنبه لطول الفترة ٌملٌخاوحتى بعد أن خرج 

الزمنٌة التً مكثوها بالكهؾ، واستدرك أن الملك ؼٌر الملك وأن العملة ؼٌر 

عا بطول العملة، بل صارت كنزا من الكنوز القدٌمة، ثم ِشْبه تٌقن الثبلثة جمٌ

المدة الزمنٌة التً مكثوها بالكهؾ تبعا لما لحظوه من آثار مادٌة على أجسادهم 

من طول شعر الرأس واللحٌة وطول األظافر، بعد ذلك كله نجد أن أطول مدة 

استطاع أحدهم أن ٌتخٌلها لمكثهم فً الؽار هً شهر واحد، مع تكذٌب آخر له 

 استنادا إلى منطق العقل:

 مكثنا ش را.يمليخا: لعلنا 

 مرنوش: ويح   ش را  وأين كنا  وح هذه المدة 

 يمليخا: كنا نياما.

 مرنوش: أهذا ك   ىا ح 

فهذه المفارقة بٌن الواقع الزمنً وؼاٌة التوقع اإلنسانً تإسس لهول 

المفاجؤة التً سٌفاجإها الثبلثة حٌنما ٌخرجون من الكهؾ، وٌستبٌنون الحقٌقة، 

                                                           

 . 8ٕأهل الكهؾ  (ٔ)
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ؤة نفسها التً صادفها المصرٌون حٌن حلت بهم الحملة وهو الهول نفسه والمفاج

الفرنسٌة، فرأوا ما رأوا من حضارة مذهلة، ما كان لهم بها عهد؛ ولذلك فما 

كانت ظلمة الكهؾ التً نص علٌها الحكٌم إال ظلمة الجهل التً سادت مصر 

طٌلة هذه القرون، وما كان مٌل الشمس عن باب الكهؾ سوى رمز الحتجاب 

لم والحضارة عنها، ثم ما كان ذهول الثبلثة حٌنما دخل علٌهم أهل نور الع

طرسوس بالمشاعل ووصفوهم باألشباح والموتى إال ترمٌزا لما أصاب 

المصرٌٌن من هول ما رأوه، فعلى الرؼم من نص المإلؾ على انتشار الضوء، 

 :(ٔ)فإنهم من هول الصدمة ظلوا جامدٌن

بعض مشاىل  . ويخلو المكان   ويخرج ال مي  ف  دير ناا  تاركين

للث ثة وكلب   وال و  منتشر ولكن   ساهمون  امدون كالتماثيح ك نما 

أرىبت   ه  أن س   هذه الكلماا: "أشباح وموتى"  أو ك ن   ت ي  مون 

 مما رأوا وسمعوا شيشا .

، فإنهم مختلفون من حٌث إٌمانهم القلبً العقدي الثبلثةأما األشخاص 

قلً المادي، فعلى الرؼم من أن الثبلثة ٌدٌنون بالنصرانٌة، فإن قوة وإٌمانهم الع

إٌمانهم العقدي مختلفة وفق الحوار الذي أسس له المإلؾ منذ الفصل األول 

وامتد إلى الفصل األخٌر، والذي تؽلب علٌه الثنابٌة؛ لٌوجه الحكٌم وجهة نظر 

جة أننا أمام ثبلث المتلقً للمقارنة بٌن كل واحد منهم واآلخر، فنخرج بنتٌ

شخصٌات تمثل ثبلثة نماذج مختلفة. حٌث ٌمثل ٌملٌخا الراعً أعبلهم منزلة 

إٌمانٌة عقدٌة، فهو ٌكثر طٌلة حدٌثه من ذكر هللا والمسٌح، وٌرجع إلٌهما األمر 

كله والفضل كله، وٌدافع عنهما وعن حقٌقتهما. أما مرنوش، فهو إن كان ٌدٌن 

خبلؾ ذلك واقعا، حٌث ٌجحد فضلهما، وال ٌعترؾ بالمسٌحٌة اسما، فإنه على 

 :(ٕ)بعلمهما، فإذا به ٌوبخ ٌملٌخا على كل ما ٌذكره فً حقهما

                                                           

 . ٙٗ،  ٘ٗهؾ أهل الك (ٔ)

 . ٖٕ،  ٕٕأهل الكهؾ  (ٕ)
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 يمليخا: هو المسي  شا  لكما الن اة.

مرنوش: نع  ... ولكن أية ن اة هذه الت  ت صح بين  وبين امرأت  

 وولدظ  آه  كلما أذكر ابن  ين ض هذا الصباح وت أ بل  .

 : ك  تحب أهل  يمليخا

 مرنوش: رن  رنما أحيا ب ما ول ما.

يمليخا: صبرا  رن رحمة ى  ريب.مرنوش: ح ي ة   رب السما  من 

 األرض  تل  الرحمة اتت  ت تسعف رت من يست ي  اتنتاار 

 يمليخا: ت تسخر ... رن ى ح  ...

الت لكة ...  مرنوش: ت ش ن   بنا هاهنا. نحن اللذان أو عنا بن سينا ف 

 وم  ذل  ... ف ن  ما أو عا ن س .

 يمليخا: كح ش   ىلى هذه األرض ب مر ى.

 مرنوش: رت ما نحن في  ... ف د حدث ب عح رنسان.

 يمليخا:  مستنكرا  أستغ ر ى  هذا ك   ت يل ا  مؤمن  

ومع ضعؾ إٌمان مرنوش العقدي، نلحظ أنه ٌحكم عقله ـ وعقله فقط ـ فً 

ء، ففً سبعة مواضع ـ ستة منها فً الفصل الثانً خاصة ـ ٌنكر على كل شً

ٌملٌخا ما ٌزعمه من أنهم لبثوا فً الكهؾ أكثر من ثبلث لٌال على األكثر؛ 

 :(ٔ)وذلك ألن العقل ال ٌحكم بؤكثر من ذلك

 : رن ا ليسا ليلة واحدة ـ  لا ل  ـ بح أىواما  يمليخا

 . رن ل  ى    ها هو ذا ف  :  يصي   رن ل  ى    بح كح ش مرنوش

 رأس  أحس و وده. وهذا الك   الذظ ت وح ينكره هذا الع ح.

                                                           

 . 87،  8ٔ،  8ٓ،  79. وانظر بقٌة المواضع ص  8ٕأهل الكهؾ  (ٔ)
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درجة وسطى بٌن االثنٌن، فهو ٌخطا وٌبوب،  فًأما مشلٌنٌا، فهو 

وٌعجب بإٌمان ٌملٌخا، حٌث ٌدور حوار بٌن الثبلثة بعد أن رفض مرنوش 

وش لٌس مسٌحٌا حتى ال اقتراح مشلٌنٌا بالذهاب إلى الملك لٌزعم أمامه أن مرن

 :(ٔ)ٌصٌبه أذى

 مشلينيا:  يعود رلى ال عود ف   نو   يا رل    ماذا أست ي  ل  رذن.

 يمليخا: دم األمر للمسي .

مشلينيا: ليا المسي  يعل   أستغ ر ى  أىت د أن  يعل   وأن  سيخ ف 

 ىن .

 مرنوش: متى 

ا. رنما ينبغ  لنا أن يمليخا: متى  الل   رحما   رنا ت نمل  ح  سؤاح ك ذ

 نعت د.

 مشلينيا: رن  أى ب ب يمان  يا يمليخا.

وفً حوار آخر ٌدور بٌن مشلٌنٌا ومرنوش بعد أن قص علٌهما ٌملٌخا 

قصة لقاء له بؤحد الرهبان الذٌن زادوه دٌنا وإٌمانا، ٌقرر مشلٌنٌا لمرنوش أنهما 

ال ٌرى مرنوش أي  قلبٌهما مشؽوالن بؽٌر هللا، فً حٌن وأنبعٌدان عن هللا، 

 . (ٕ)بؤس فً ذلك

وفً حوار ثالث ٌظهر لنا كٌؾ أن مشلٌنٌا ٌملك عقبل ٌقوده إلى مراجعة 

نفسه باستمرار، وإن كان هذا ال ٌحول دون تردده أو نكوصه عما ٌدافع عنه، 

تراثها الدٌنً، وتمتلك من العقل ما تستطٌع به أن  تهوىلكن المهم أنه شخصٌة 

النفس، ولعل أوضح دلٌل على ذلك هو الحوار الذي دار  تزن األمور وتراجع
                                                           

 . ٕٗأهل الكهؾ  (ٔ)

 . 7ٕ: أهل الكهؾ انظر (ٕ)
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 :(ٔ)بٌنه وبٌن مرنوش بعد خروج ٌملٌخا لٌحضر الطعام

 مشلينيا: أتدرظ يا مرنوش ما ي وح برأس هذا الراى  ا ن 

 مرنوش: ماذا 

مشلينيا: أت تر  أن  أسرم رلى مغادرة المكان؛ ألن  ل  ي   سمام 

 ك م  

 مرنوش: حسنا فعح.

 نيا: نع . ولعل  أصاب ف  رأي . أنا أي ا أش .مشلي

 مرنوش: في  تش  

 مشلينيا: حبنا ألن سنا أ و  من حبنا  . وأكاد أر  أنا ت نث  با  كثيرا.

 مرنوش: أل  نصح ل  

 مشلينيا: نع   ك  تس ل  الخير تمرأت  وولد .

 مرنوش: وأنا لبريسكا.

ن مذ  شنا الك ف فنحن ت ن كر مشلينيا: كنا نصل  ل  ىلى األ ح ... ولك

ف  دير من ...  مستدركا  ف نا ت ت كر ف  دير من تحب. رًذا 

أنا نا   ىل   وىلى ى والمسي   وىلى كح من سبب ل  

 ال را . فلتن   ىل  يا مرنوش وت ب س. أما ى والمسي  ...

ن  مرنوش: لسا نا ما ىلي  يا مشلينيا  وت ىلى ى والمسي  ... أل

 لسا أفكر ف  أيك  ا ن.

 مشلينيا: أرأيا  هذا ىين ما أريد  ول . رنا ت ن كر    ف  ى.

 مرنوش: مشلينيا  أتصغ  رل   

                                                           

 . ٖٔ،  9ٕأهل الكهؾ  (ٔ)
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 مشلينيا: نع .

 مرنوش: رن ى و د خل  لنا  لوبا  د ن ح ىن بعض ح   ىلينا.

مشلينيا:  بعد ت كير يصي  ف  فرح   د تكون صاد ا ف  هذا يا مرنوش 

 ف  ش   لكن ......  

 مرنوش: ماذا 

مشلينيا: الراى . هذا الذظ نب نا رلى ى ا ن. أت تر  كيف يذكره 

 والمسي  ف  كح و ا 

. فما ي يره أن يمن   لب  كل    أو  مرنوش: رن صاحب  الراى  لخل  

 للشي ان.

 مشلينيا:  ف  ت مح أو كمن ي ن  ن س   أصبا  ...

مشلٌنٌا بجبلء، فالرجل قابل إلعمال عقله  ففً هذا الحوار تتضح شخصٌة

 ف  ت مح أو كمن ي ن  ( وكذلك تؤمله ما ٌسمعه )أنا أي ا أش بدلٌل شكه )

 بعد ت كير يصي  ف  فرح   د تكون صاد ا ف  هذا (. أما عبارة )ن س   أصبا  

(، فتظهر ـ إضافة إلى تفكٌره وشكه ـ تفاعله يا مرنوش ...  ف  ش   لكن ...

 ل إلٌه، وفرحه بالحق الذي ٌهدٌه إلٌه فكره.مع ما ٌص

وظؾ لنا من الشخصٌات الثبلث رموزا  الحكٌموبذلك ٌتبٌن لنا أن توفٌق 

لبلتجاهات الثبلثة المصرٌة حٌال الحداثة الؽربٌة، فمن اتجاه سلفً منبت تماما 

عن الحداثة )ٌملٌخا(، واتجاه متطرؾ على النقٌض مادي عقلً ٌدعو إلى 

التراث بما ٌحوٌه من دٌن وإلى االرتماء فً أحضان الؽرب  االنقطاع عن

وحداثته )مرنوش(، واتجاه ثالث وسطً تهفو نفسه لتراثه الدٌنً والثقافً مع 

إعمال عقله وتفكٌره حٌال واقعه )مشلٌنٌا(. ولعل أقوى الحوارات حدة وظهورا 

ما ٌمثل  ورفضا لرأي اآلخر كانت الحوارات الدابرة بٌن ٌملٌخا ومرنوش، وهو

 حالة االحتقان التً سادت الوسط الثقافً المصري بٌن هذٌن االتجاهٌن.
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وربما فسرت لنا هذه الرمزٌة اختٌار توفٌق الحكٌم )أهل الكهؾ( عنوانا 

تتٌح له أن ٌجعل العنوان )أصحاب الكهؾ(  القرآنٌةلمسرحٌته، فقد كانت القصة 

كانوا من آٌاتنا عجبا"، أو أن  لقوله تعالى: "أم حسبت أن أصحاب الكهؾ والرقٌم

ٌكون )فتٌة الكهؾ( لقوله ــ تعالى ــ أٌضا: "إنهم فتٌة آمنوا بربهم وزدناهم هدى"، 

. لكنه (ٔ)وهو المصطلح نفسه الذي وظفه المإلؾ فً مسرحٌته فً أحد المواضع

 )أهل مصر(.  اختار هذا العنوان )أهل الكهؾ( لٌكون مناظرا لـ

سٌرا إضافٌا الختٌار المإلؾ إحدى الرواٌات الثبلث كما أنها تقدم لنا تف

لعدد هإالء الفتٌة، حٌث أعلم هللا أن الٌهود فً عصر النبً ـ صلً هللا علٌه 

وسلم ـ مختلفون فً عددهم ما بٌن ثبلثة وخمسة وسبعة "سٌقولون ثبلثة رابعهم 

كلبهم وٌقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالؽٌب وٌقولون سبعة وثامنهم 

كلبهم"، فكان أن اختار العدد ثبلثة لٌكون مناسبا لبلتجاهات الثبلثة التً افترق 

 علٌها مثقفو مصر حٌال التراث والحداثة الؽربٌة.

وكذلك تفسر لنا مخالفته القصص القرآنً فً حكمه على فتٌة الكهؾ جمٌعا 

مع بقوة اإلٌمان "إنهم فتٌة آمنوا بربهم وزدناهم هدى"؛ وذلك لٌتناسب أٌضا 

 تمثٌل هذه االتجاهات الثبلثة.

وإذا كانت الحوارات السابقة قد أبانت لنا عن تلك الرمزٌة، فإنها تبٌن لنا 

 أٌضا وجهات نظر إضافٌة للمإلؾ تجاه بعض هذه االتجاهات أو كلها. وهً:

أن أصحاب االتجاه الثانً ال ٌعتمدون الدلٌل المادي دابما، وإنما  (ٔ)

لو ظهرت فً صورة مادٌة. فبعد أن عاد  ٌنكرون القدرة اإللهٌة حتى

ٌملٌخا إلى الكهؾ، وأخبر مرنوش ومشلٌنٌا بما كان بٌنه وبٌن الفارس 

الصٌاد، وأثبت طول الفترة الزمنٌة التً مكثوها بالكهؾ بدلٌلٌن 

مادٌٌن، وهما طول أظافره وبعثرة شعره، وتصدٌق مشلٌنٌا له بدلٌلٌن 

                                                           

 . 8٘: أهل الكهؾ انظر (ٔ)
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الرؼم من أنه دخل الكهؾ  آخرٌن هما طول شعر رأسه ولحٌته على

حلٌقا، فإذا بمرنوش ٌصدقهما بؤن شعر رأسه قد طال وأن لحٌته 

صارت شبٌهة بلحى القدٌسٌن، بٌد أنه سرعان ما ٌرفض ظن ٌملٌخا 

أنهم مكثوا شهرا بالكهؾ، مستندا إلى العقل الذي ٌفترض أنه ٌإمن 

 :(ٔ)باألدلة المادٌة، وٌبنً علٌها نتابج

 نا ش را.يمليخا: لعلنا مكث

 مرنوش: ويح   ش را   وأين كنا  وح هذه المدة 

 يمليخا: كنا نياما.

 مرنوش: أهذا ك   ىا ح 

وكذا كان األمر فً جمٌع المواضع التً دعا فٌها مرنوش إلى تحكٌم 

العقل، فقد كان هذا هو الموضع األول، أما المواضع األخرى فقد كانت بعد هذه 

بره بها ٌملٌخا حٌن ؼادر القصر قاصدا ؼنمه، األدلة المادٌة وؼٌرها مما أخ

فوجد أن مدٌنة طرسوس قد تؽٌرت معالمها تؽٌرات ال تكون خبلل أٌام، كما 

 تطورت ثٌاب أهلها الذٌن أخبروه إجماعا أن الفارق بٌنهم وبٌنه ثبلثمابة عام.

أن ثمة صفتٌن أساسٌتٌن ٌشترك فٌهما أصحاب االتجاهات الثبلثة،  (ٕ)

 والمروءة.  هً: إخبلص الحب،

أما إخبلص الحب، فهو صفة مشتركة، لكن وجهته مختلفة بٌن األشخاص 

الثبلثة، فٌملٌخا ٌملك حبا وعاطفة تجاه دٌنه، ومرنوش ٌحب زوجته وابنه حبا 

جما؛ حتى إنه ال ٌستطٌع أن ٌتخٌل حال ابنه حٌنما ٌستٌقظ دون أن ٌضمه 

د خروجه لٌجلب لهم طعاما؛ وٌقبله، وود لو تذكر أن ٌعلم ٌملٌخا بمكانهما عن

حتى ٌمر علٌهما وٌطمبنهما. أما مشلٌنٌا، فهو ال ٌفتؤ ٌذكر برٌسكا التً ٌهٌم فٌها 

 عشقا، وٌود لو ٌخرج حتى ٌظفر برإٌتها ولقابها.
                                                           

 . ٕٗأهل الكهؾ  (ٔ)
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وأما المروءة، فتتضح فً ٌملٌخا من خبلل تصرفاته، فقد ترك ؼنمه 

حتى ٌستنقذهما من أٌدي  وتوجه برفٌقٌه الوزٌرٌن مرنوش ومشلٌنٌا تجاه الكهؾ

الملك دقٌانوس، وكذلك تبرع هو بالخروج لشراء ما ٌحتاجونه من طعام رؼم ما 

كانوا ٌعتقدونه من خطورة الموقؾ بالخارج. كما أنها تتضح فً مرنوش 

ومشلٌنٌا من خبلل الحوار الذي دار بٌنهما وتذكٌر كل منهما اآلخر بحفظه سره 

ٌه وإسعاده. فمرنوش حفظ سر الحب الذي وبما ضحى به من أجل الحفاظ عل

كان بٌن مشلٌنٌا وبرٌسكا، وعمل على تضلٌل كل من الملك والوصٌفات حٌنما 

ذهب مشلٌنٌا بها ألداء مراسم دخولها المسٌحٌة. ومشلٌنٌا حفظ سر مكان إقامة 

مرنوش وزوجته المسٌحٌة، وكان ٌؤتً لهما محتجبا بظلمة اللٌل حامبل الطعام 

 حٌن لم ٌؤتمنا أحدا سواه.والفاكهة، 

ولعل الحكٌم أراد أن ٌرمز من خبلل الصفة األولى إلى صفاء نٌة أصحاب 

االتجاهات الثبلثة، فجمٌعهم امتلك قلبا أبٌض نقٌا، ولم ٌقصد إضرارا باآلخرٌن 

 وال بالوطن، وإنما أراد استنقاذه.

الكهؾ. ، فمن الواضح أن معظم أمثلتها كانت قبل دخول األخرىأما الصفة 

ولعلها مثلت إنذارا منه بؤن هذا االنقسام ـ مع حسن القصد ـ قد ٌإدي ـ أو أدى 

بالفعل ـ إلى تفتٌت المجتمع وتقسٌمه، وهو ما تدل علٌه المقارنة بٌن هذه 

المواقؾ وما كان بٌنهم بعد البعث من حوارات حادة، خاصة بٌن رمزي 

 االتجاهٌن المتناقضٌن كما سبق بٌانه.  

لهذا التقسٌم الرمزي، قام ترتٌب اكتشاؾ الثبلثة للحقٌقة وارتدادهم وتبعا 

إلى الكهؾ الذي ٌتخذ فً هذه الحال رمزا للتراجع عن الحضارة المادٌة 

الؽربٌة. فقد كان ٌملٌخا أول من كشفت له الحجب عن حقٌقة الواقع والتؽٌر 

ز إلٌه، والذي تؤمل الحادث، وذلك تبعا لبلتجاه الثقافً للخلفٌة الثقافٌة الذي رم

بعٌن الرٌبة كل ما ٌفد علٌه من ثقافات خارجٌة. فمنذ أول وهلة له بالقصر ٌلحظ 
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 :(ٔ)ما ؼفل عنه صاحباه

مشلينيا:  صاشحا ف  الخارج  ل  يتغير ش   يا يمليخا  ها هو ذا ب و 

 األىمدة كما تركناه أمس.

 مرنوش: نع  ب و األىمدة ل  يتغير .

 عويح  كح ش   تغير  كح ش   تغير .يمليخا:  ف  صوا كال

التؽٌرات سابقا صاحبٌه، حٌث ٌنتقل من التعمٌم إلى  مبلحظةثم ٌستكمل 

 :(ٕ)التخصٌص، مبلحظا تؽٌر الثٌاب الرسمً للملك وجنوده

يمليخا:  الذظ ما ان   يت مح ما حوالي  ي ىين  اشغة مرتاىة ي مس لمرنوش  

 د  ف  أظ بلد نحن  انار رلى م بس هذا المل  وهؤت  ال ن

عن صاحبٌه ببٌان خوفه من أهل القصر خاصة وأهل  دوناكما أنه ٌتفرد 

ذلك العصر عامة، وهو الخوؾ الذي دفع به إلى إعبلنه كراهٌته لهم، وذلك بعد 

 :(ٖ)أن عرؾ الحقٌقة كاملة، ورجع إلى القصر مخبرا صاحبٌه

 يمليخا:  يسم  حركة في  ح  من ال اد   رن   آتون.

 رنوش:  ناارا رلي   لماذا تخاف من   هكذا م

 يمليخا:  كال امس  لسا أحب  .

اللذان دفعاه إلى تقرٌر استحالة حدوث تفاهم بٌنه  والخوؾوهما الكراهٌة 

 :(ٗ)وبٌنهم فضبل عن تحقق التماهً الرامز إلى التواصل والتمازج الحضاري

 لحاة واحدة. يمليخا: ت    أننا ت ينبغ  أن نمكث بين هؤت  الناس

                                                           

 . ٖٙأهل الكهؾ  (ٔ)

 . ٘ٙأهل الكهؾ  (ٕ)

 8ٙ،  7ٙ. وانظر كذلك مواضع إثباته خوفه منهم ص  8ٕلكهؾ أهل ا (ٖ)

 . 78أهل الكهؾ  (ٗ)
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مرنوش: ما الذظ يخي   من هؤت  الناس يا يمليخا  أليسوا بشرا  

 أليسوا من الرو  

يمليخا: ك   رن   ناس ت يمكن أن ن    من ه   وت يمكن أن ي  موا من 

 نحن.

االستحالة، فقد رأى ٌملٌخا أن بقاءه وسط أهل ذلك  هذهوتبعا لتقرٌر 

 . 1 "رن  أموا رن مكثا هنا" العصر هو قتل له وإنهاء لحٌاته

وربما ٌضاؾ إلى الكراهٌة والخوؾ عدم تعلق ٌملٌخا بؤي من متاع الدنٌا، 

وكذلك كان أصحاب االتجاه المرموز إلٌه. وهو ما مثل فارقا بٌنه وبٌن صاحبٌه 

اللذٌن ظبل ٌمنٌان نفسٌهما بلقاء من ٌحبون من ابن وزوجة أو فتاة محبوبة؛ 

أما أنتما ف ىميان ت تبصران  أىماكما الحب. ف  ا: "ولذلك قال لهما ٌملٌخ

 .(ٕ)"أست ي  بعد ا ن أن أريكما ما أر 

وٌؤتً مرنوش تابعا لٌملٌخا فً معرفة الحقٌقة واالرتداد إلى الكهؾ. وربما 

ٌتناقض هذا ـ ألول وهلة ـ مع المنطق الذي ٌرى وجوب تؤخر مرنوش عن 

ذج األكثر اتساقا مع أهل العصر من حٌث مشلٌنٌا تبعا لكون األول ٌمثل النمو

تهمٌش العقٌدة الدٌنٌة وتقدٌم اإلٌمان بالعقل المادي، إال أنه من الواضح أن 

توفٌق الحكٌم رأى أن تطرؾ أصحاب هذا االتجاه سٌرتد بهم سرٌعا فً االتجاه 

المعاكس، فلم ٌلبث مرنوش أن تزٌى بزي أهل العصر فحلق رأسه ولحٌته، 

عا على حقٌقة الفارق الزمنً الذي صار ٌفصل بٌنه وبٌن أهل حتى تعرؾ سرٌ

العصر وأن ابنه صار ٌكبره، فارتد سرٌعا إلى الكهؾ، معلنا ـ فً عبارة توضح 

بجبلء رأي المإلؾ من أصحاب االتجاه الذي تمثله هذه الشخصٌة ـ كفره بإٌمانه 

لك ألن هذا العقل ؛ وذ(ٖ)؟!""يا رب   لماذا تركتن  فريسة للع ح بالعقل المادي:
                                                           

 . 79أهل الكهؾ  (ٔ)

 . 9ٓأهل الكهؾ  (ٕ)

 . 9ٓٔأهل الكهؾ  (ٖ)
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 .(ٔ)قابل ألن ٌنخدع

أما مرنوش، فهو آخر الثبلثة ارتدادا إلى الكهؾ، وأطولهم زمنا فً 

معاشرة أهل العصر. فقد كان سابقا صاحبٌه فً تجدٌد مظهره من خبلل التزًٌ 

بزي أهل العصر وحلق رأسه ولحٌته وشاربه، وقد كان آخرهم فً التولً 

لتعامل مع أهل العصر ومبلطفتهم، وهو ما ٌتضح عنهم. كما كان أقدرهم على ا

 :(ٕ)فً ذلك المشهد الذي جمع بٌن الثبلثة

مشلينيا:  باسما  ى با  أل  تغيرا بعد ما أنتما ىلي  من هيشة  رية وثياب 

 أثرية 

 مرنوش:  محد ا في   هذا أنا يا مشلينيا  

مست لعا  مشلينيا:  باسما  كما تر .  يمليخا يلمس أ راف ثوب مشلينيا 

 أيع ب  الثوب يا يمليخا 

مرنوش:  وهو يست ل  كذل  ويت مح مشلينيا  حدثنا كيف است عا أن 

 تن لب هذا المن لب  

مشلينيا:  باسما منشرحا  األمر بسي .  لبا رلى الخد  والعبيد أن ي تون  

 بموس  أحل  ذ ن  وشعرظ  فلبوا األمر .. ولكن ..

 مرنوش: ولكن .. 

ن    وا يتغام ون ويت م ون  وك ن ب   رهبة  فصرا ب   : ولكمشلينيا

 أت     وأستدر    وه  فر ون ...

وٌضاؾ إلى ذلك أن مشلٌنٌا كان االستثناء الوحٌد فً عدم تحدثه عن 

أو مدٌنة طرسوس، وهو ما ٌعنً أن تلك  القصرمبلحظة أي تؽٌر أصاب 

                                                           

 . ٌٗٙٔقول مرنوش لمشلٌنٌا فً الفصل األخٌر: "لقد أمكنك أن تخدع منا العقل" ص  (ٔ)

 . 8٘،  8ٗ. وانظر كذلك ص  8ٖأهل الكهؾ  (ٕ)
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داها مرنوش لم تمثل التؽٌرات التً أكثر من تعدادها ٌملٌخا وشاركه فً إح

بالنسبة له ملحظا جوهرٌا فارقا؛ ولذلك فقد استطاع إطالة فترة مكوثه بٌن أهل 

 .(ٔ)ذلك العصر مقارنة بصاحبٌه

أن ثبلث الشخصٌات قد ارتدت كلها ـ على افتراق فً  نتٌجةوبذلك نصل إلى 

م هو الترتٌب ـ عن أهل العصر الذي بعثوا فٌه؛ وذلك كله لسبب واحد مشترك بٌنه

 :(ٕ)أن الزمن وقؾ حاببل بٌنهم وبٌن ذلك العصر. وهو ما سبق إلى تقرٌره ٌملٌخا

 يمليخا: هذا العال  ليس ىالمنا .. هذا ليس ىالمنا.

 مرنوش: ماذا تعن  

 يمليخا: أتدرظ ك  لبثنا ف  الك ف 

مرنوش: أسبوىا.  يمليخا ي ح   حكاا ىصبية هاشلة  ش را ىلى 

 حساب  الخراف  

 :  ىلى نحو مخيف  مرنوش  رنا موتى  رنا أشباح يمليخا

 مرنوش: ما هذا الك   يا يمليخا 

 يمليخا: ثلثماشة ىا   تخيح هذا  ثاثماشة ىا  لبثناها ف  الك ف  

 مرنوش: مسكين أي ا ال تى.

يمليخا: هذا ال ت  ىمره نيف وثلثماشة ىا   ل د ماا د يانوس منذ ثلثماشة 

 ثة  رون ىا   وىالمنا باد منذ ث 

                                                           

سبق أن ذكرنا سبق ٌملٌخا إلى مبلحظة التؽٌرات التً حلت بالقصر والمدٌنة، أما  (ٔ)

مرنوش، فقد شارك ٌملٌخا فً مبلحظة تؽٌٌر الملك ثٌابه وثٌاب جنده، حٌث وجه حدٌثه 

للملك قاببل: "موالي، أصبت وهللا بتعجٌل هذا التؽٌٌر فً الملبس والمظهر عما كان علٌه 

. وكذلك  7ٔانوس؛ حتى ٌتمٌز حكمك المسٌحً عن حكمه" ص الحال فً حكم الوثنً دقٌ

فً مبلحظة ما حل بمدٌنة طرسوس من تؽٌٌر، حٌث ٌقول لمرنوش بعد طوافه بالمدٌنة 

 . ٙٓٔومطالعته الحقٌقة: "ثم المدٌنة! أهً طرسوس؟ مستحٌل أن تكون طرسوس!" ص 

 . 77،  7ٙأهل الكهؾ   (ٕ)
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 مرنوش: ىالمنا باد  وأين نحن رذن 

 يمليخا: هذا الذظ نر  دنيا أخر  ليسا لنا ب ا صلة.

، مإكدا الحقٌقة نفسها، متخذا منها سببا لتقرٌره العودة مرنوشثم تبعه فٌه 

".... نع   صد  يمليخا .. هذه الحياة  إلى الكهؾ، مقرا رأي ٌملٌخا السابق:

 ا. ورن هذه المخلو اا ت ت  منا  وت ن  م ا ... ورن ال ديدة ت مكان لنا في

يمليخا ل  ي ن ول  يكذب. رن  ا ن ف   أدر  هذه الح ي ة. ثلثماشة ىا  م ا  

وها هو ذا ىال  آخر يحي  بنا ك ن  بحر  اخر ت نست ي  الحياة في   ك ننا 

 .(ٔ)سم  تغير ماش  ف  ة من حلو رلى مل "

"رل  يا مرنوش .. يا يمليخا  بٌه فً قولهما وفعلهما:صاح فؤقرثم جاء مشلٌنٌا 

.. رنا ت نصل  للحياة .. رنا ت نصل  لل من .. ليسا لنا ى وح .. ت نصل  للحياة 

"نع   صد  مرنوش .. ل د فاا  ماننا  ونحن  ، وهو ما عاد فكرره قاببل:(ٕ)!"

 . 3 اري، ينت  "ا ن مل  التاري، .. ول د أردنا العودة رلى ال من  ولكن الت

وبذلك تتضح لنا رإٌة المإلؾ حٌال أصحاب االتجاهات الثقافٌة المصرٌة 

الثبلثة فً الثلث األول من القرن العشرٌن، وهً أنهم جمٌعا سٌرتدون عن هذه 

الحضارة الؽربٌة مع اختبلؾ قدرتهم على التعاٌش معها مبدبٌا؛ وذلك للفارق 

ون، أو بٌن الواقع المصري والحضارة الحضاري الذي امتد على مدى ثبلثة قر

الؽربٌة، حتى ولو حاول بعض أصحاب هذه االتجاهات اتخاذ المظاهر 

الخارجٌة لهذه الحضارة نفسها، فإنها لن تستطٌع أن تتماهى فٌها، كما أن 

أصحاب هذه الحضارة لن ٌتقبلوه بوصفه واحدا منهم. وهو ما قرره مرنوش فً 

                                                           

 . 7ٓٔ:  ٘ٓٔأهل الكهؾ  (ٔ)

 . ٖٖٔ ابقالس (ٕ)

 . 8ٗٔ السابق (ٖ)
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هؤت  الناس دربا  منظرٌن للتعاٌش الحضاري: "حدٌث ٌشبه حدٌث الفبلسفة ال

ىنا. وت تست ي  هذه الثياب الت  نحاكي   ب ا أن ت علنا من  . ل د ىرفن  

 .(ٔ)"الناس من و    ومن ك م  برد  ثياب 

وإذا كان توفٌق الحكٌم قد وظؾ هذه الشخصٌات الثبلث فً الرمز إلى 

ث األول من القرن العشرٌن، فإننا االتجاهات الثقافٌة الثبلثة فً مصر فً الثل

نستطٌع أن نقول إن األمٌرة برٌسكا قد مثلت رمزا للحضارة الؽربٌة قدٌما متمثبل 

فً األمٌرة برٌسكا ابنة الملك دقٌانوس، والحضارة الحدٌثة متمثبل فً األمٌرة 

برٌسكا ابنة الملك النصرانً؛ وذلك ألنها تعد هً الشخص الوحٌد المشترك ـ وفقا 

 تفاق االسم والرسم ـ الذي ربط بٌن عصري أهل الكهؾ الثبلثة.ال

فاألمٌرة برٌسكا بنت دقٌانوس رمز ألوربا فً عصورها الوسطى التً كان 

للكنٌسة فٌها الكلمة العلٌا؛ مما فرض روحا دٌنٌة على عموم شعوب أوربا؛ لذلك 

رن  هرا: "بـ)القدٌسة(، كما ٌصفها مشلٌنٌا وصفا روحٌا طا توصؾنجدها دابما 

أىرف بريسكا بسي ة وديعة صافية الن س  مؤمنة ال لب   اهرة ال مير  وما 

. ٌضاؾ إلى ذلك تخلؾ (ٕ)"    ديرة ىلى التصن  والتخابث والختح عرفتها

حضاري مادي، أشار إلٌه مشلٌنٌا فً وصفها مقارنا إٌاها ببرٌسكا الصؽرى 

دا بٌان ذلك مضٌفا إلٌه طؽٌان ، ومعاو(ٖ)"رن  ما كنا ىلى هذا الذكا  قاببل: "

 .(ٗ)"يو  كنا أ ح ذكا  وأىم   لباعاطفتها ومشاعرها على عقلها وفكرها: "

أما برٌسكا ابنة الملك النصرانً، فقد وظفها توفٌق الحكٌم رامزا بها إلى 

الحضارة الؽربٌة الحدٌثة، فقد أظهرها بصفات الخبث والختل والخٌانة كما سبق 

                                                           

 . ٙٓٔأهل الكهؾ  (ٔ)

 .ٙٔٔأهل الكهؾ  (ٕ)

 . 9ٔٔأهل الكهؾ  (ٖ)

 . ٖٕٔأهل الكهؾ  (ٗ)
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، كما أنها تظهر مستهترة بالدٌن، (ٔ)رنة مشلٌنٌا بٌن االثنتٌنبٌانه من خبلل مقا

، (ٕ)" لب المرأة يتس    ودير ىفهً تقرر خبلل حوارها مع ؼالٌاس أن "

 :(ٖ)كما أنها تتحدث عن جدتها برٌسكا بنت دقٌانوس متهكمة

األميرة: ت ش  أن هذه ال ديسة كانا ت  ح أن تكون امرأة  لو أن ا 

 است اىا.

الياس: ت تت كم  يا موتت . أتوسح رلي  أن ت تت كم  ىلى  دت  د

 العايمة.

 :(ٗ)وهو ما دفعها إلى رفض فكرة أن تصبح قدٌسة كجدتها

دالياس: من يدرظ يا موتت    د تكونين أنا أي ا كما كانا  وتصد  

 في  نبو ة العراف 

 األميرة:  ف  ت ك   أنا ..  ديسة   كح ش   رت هذا.

 س: هذا ليس بكثير ىلى ...داليا

 األميرة: ك . لسا أريد. ليس هذا حلم .

نظر الكاتب فً الحضارة الؽربٌة. وهً التً أكدها على  وجهةهذه هً 

لسان برٌسكا فً حدٌثها لمشلٌنٌا حٌث وصفت الزمن نفسه بالصفات التً سبق 

ا  لا ف ن هذا ال من كمأن وصفها بها مشلٌنٌا، دون حاجة الستقراء رمزي: "

أنا ل  يعد في  ص ا  ف  الن وس  وت ىم  ف  ال لوب  وت وداىة سماوية  

                                                           

انظر كذلك حدٌثها إلى ؼالٌاس ناقلة مقارنة مشلٌنٌا بٌنها وبٌن برٌسكا بنت دقٌانوس: "قال  (ٔ)

ات صوت مبلبكً ال ٌكاد إن القدٌسة برٌسكا كانت عمٌقة القلب، أما أنا فبل. وإنها كانت ذ

 . 8ٌٖٔسمع، أما أنا فبل. وإنها كانت ذات وداعة وصفاء وحٌاء جمٌل، أما أنا فبل" ص 

 . ٓ٘أهل الكهؾ  (ٕ)

 . ٔ٘أهل الكهؾ  (ٖ)

 . ٖ٘أهل الكهؾ  (ٗ)
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. لكنه من الجلً أنه ٌتنبؤ بؤن (ٔ)"وت ش   واحد من تل  األشيا  الت  تحب ا

هذه الحضارة سترجع عن مادٌتها ومكارهها إلى الدٌن مرة أخرى، حٌث إن 

 :(ٕ)رحٌة، وتموت قدٌسةبرٌسكا الصؽرى ستتخذ صبؽة دٌنٌة فً خواتٌم المس

 دالياس: ... رن  أى ب ب يمان  هذا.

 بريسكا: ريا  أن تش  يا دالياس.

 دالياس: حاشا .. يا موتت   رن  مؤمن .. مؤمن .. دير أن ...

 بريسكا: ماذا 

دالياس: دير أن ريمان  يب رن . رن  تتكلمين كالواث ة بح ي ة ما ت ولين. 

العال  ا خر  ت يا موتت  .. بح كمن رأا وىاشا مرة ف  ذل  

 ريمان  من نوم فو   ا ت  .. وفو   ا ة البشر ف م ....

، بٌد أنه فً ظل هذا التؤوٌل (ٖ)وقد ٌبدو أن أمر موت برٌسكا ؼٌر مبرر

الرمزي ٌظهر أن الكاتب ٌرمز به إلى نهاٌة دورة حضارٌة، ودخول العالم كله 

 اث دورة حضارٌة جدٌدة. الحضاري، وانتظار انبع االنزواءفترة من 

 ثانيا ـ المسرح ات تماى  :

وأما المسرحٌات ذات المادة االجتماعٌة، فمثالها مسرحٌات: الصفقة، 

                                                           

 . ٕٗٔأهل الكهؾ  (ٔ)

 . 78ٔ،  77ٔأهل الكهؾ  (ٕ)

لمسرحٌة هذه النهاٌة التً ٌقول الدكتور أحمد هٌكل: "كذلك ٌمكن أن ٌإخذ على ا (ٖ)

اختارتها برٌسكا لنفسها، فإذا صح أن نهاٌة القدٌسٌن كانت طبٌعٌة لتقطع عبلقاتهم 

بالزمان، حتى لقد أصبح الوجود بالنسبة إلٌهم عدما، فإن ذلك ال ٌنطبق على برٌسكا 

ة مهما أحبت ومهما تعلقت بمشلٌنٌا، ومهما أرادت أن تكون شبٌهة بجدتها. فهذه النهاٌ

ؼٌر مسوؼة بالقدر الكافً، وفٌها جانب ؼٌر معقول، حٌث ال ٌتصور أن تلجؤ فتاة إلى 

كهؾ لٌؽلق علٌها مع جثث هامدة، بحجة أنها تحب جثة من هذه الجثث". األدب 

 . 8ٖ٘القصصً والمسرحً فً مصر 
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وأشواك السبلم، واألٌدي الناعمة، والطعام لكل فم، والورطة. إضافة إلى مجلده 

الضخم "مسرح المجتمع" الذي حوى إحدى وعشرٌن مسرحٌة قصٌرة ذات مادة 

 ٌة واقعٌة. اجتماع

ولم تعرض هذه المسرحٌات جمٌعا لطبقة اجتماعٌة معٌنة، وإنما تعدد المجتمع 

 الذي عرض له الحكٌم بٌن مجتمع أرستقراطً وآخر شعبً وثالث رٌفً.

وقد كثر هذا االتجاه فً مسرحٌات الحكٌم تبعا لمعاصرته تؽٌرات 

تٌن األولى والثانٌة، اجتماعٌة فارقة فً حٌاة األمة، حٌث عاصر الحربٌن العالمٌ

وكذلك معظم الحروب التً خاضتها مصر فً القرن العشرٌن، إضافة لشهوده 

م؛ من أجل ذلك رأى الحكٌم 9ٔ9ٔمن قبل فً ثورة  مشاركته، بله 9ٕ٘ٔثورة 

ضرورة تناول قضاٌا المجتمع مساٌرة لتلك التؽٌرات والتحوالت، حٌث ٌقول 

روب وما تثٌره فً األمة من هزات فً مقدمة مسرح المجتمع: "وٌظهر أن الح

اجتماعٌة ترؼم المشتؽل بالفن على االستقاء من هذا النبع، وتدفعه إلى االستٌحاء 

 .(ٔ)مما ٌضطرب فٌه هذا المجتمع"

أما بالنسبة للؽة هذه المسرحٌات، فقد جاءت أكثر مناسبة للؽة المجتمع 

بل إنه تحول المصري، حٌث طعم المإلؾ بعضها ببعض المفردات العامٌة، 

"الصفقة"، حٌث إنها جاءت بـ "اللؽة الثالثة" التً إذا  مسرحٌتهتحوال خطٌرا فً 

 سكنت أواخر كلماتها تنطق كالعامٌة المصرٌة، وإذا ضبطت تنطق فصحى.

وسنقؾ مع هذه المسرحٌة "الصفقة" بوصفها أحد أشهر نماذج مسرحٌات 

ؽوي الذي حققه المإلؾ خبلل توفٌق الحكٌم االجتماعٌة. وربما كان التطور الل

هذه المسرحٌة أحد أسباب ذلك النجاح الذي حققته هذه المسرحٌة على خشبة 

الذي ٌظهر أن الحكٌم شؽل ذهنه بتحقٌقه أثناء كتابتها،  النجاحالمسرح. وهو 

حٌث قام بتٌسٌر إخراجها وعرضها ـ على خبلؾ مسرحٌاته الذهنٌة ـ بؽٌة أن 

                                                           

 . توفٌق الحكٌم. مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجمامٌز. )د.ت(. ٙمسرح المجتمع  (ٔ)
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و ما حداه على أن ٌذٌل المسرحٌة ببعض التعلٌقات تنال إقباال جماهٌرٌا. وه

 : (ٔ)التً كان منها قوله

ف  ب دنا أ مة مستحكمة ه  اتفت ار رلى المسارح؛ لذل  رأيا ـ ح  

ل ذه المشكلة ـ أن تكون هذه المسرحية صالحة للتمثيح واإلخراج ف  أظ 

يك    مكان  ف   ليسا ف  حا ة رلى مناار وت م بس وت خشبة مسرح 

م رد العرض ف  ساحة صغيرة  ف  أية  رية أو مدينة  وربما كان ف  هذا 

أي ا ىود رلى النب  الصاف  ال دي   الذظ خرج من  المسرح وا دهر  منذ أكثر 

 من أل   سنة.

بل إن األمر تعدى ذلك لٌشؽل الحكٌم نفسه بفنٌات اإلخراج أثناء كتابته 

ان تؽٌٌر بعض مناظر المسرحٌة وفق للمسرحٌة، وذلك من خبلل بٌانه استسح

 : (ٕ)مشاهد الفصل األول بقوله سٌاق عرضها.  فعندما عرض ألحد

يع  السكون .. ف  انتاار "شنودة" وفراد  من مرا عة كش   .. وف  

هذه األثنا  يا ر ال تى "محروس" من خلف ال مي  كما تا ر "مبروكة"  

 وينتحيان  انبا يشاهدان ويت امسان.

 رض الحكٌم لهذا المشهد أنهاه بعبلمة تذٌٌل، قال خبللها:عندما ع

هذا ف  حالة تمثيح المسرحية ف  ال وا  ال ل  ب  مناار. أما رذا مثلا 

داخح مسرح  فيحسن ا ور "محروس" و"مبروكة" ىلى س   رحد  الدور 

 المعرشة بح ب ال  ن والذرة  وينب حان ليشرفا ىلى ما ي رظ ف  الساحة.

لؾ هذا األمر فً بداٌات الفصل الثانً، حٌث ٌرحب أهل الكفر وٌكرر المإ

بمقدم حامد بك أبو راجٌة، وٌؤمر شنودة بفرش حصٌرة له على المصطبة، وهنا 

أنها إذا مثلت فً الهواء الطلق، فإنه ٌكتفى بإحضار دكة  لٌبٌنٌتدخل المإلؾ 

                                                           

 م(.988ٔ. مكتبة مصر ) 8٘ٔالصفقة  (ٔ)

 . ٙٔالصفقة  (ٕ)
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 .(ٔ)خشبٌة بدال من المصطبة

موذجا لمسرح توفٌق الحكٌم وبالنظر إلى هذه المسرحٌة بوصفها ن

الكهؾ" بوصفها نموذجا للمسرح  أهلاالجتماعً ومقارنتها بمسرحٌة "

التارٌخً، فإنه ٌتضح لنا أن االختبلؾ بٌنهما ال ٌنحصر فً اختبلؾ طبٌعة مادة 

المسرحٌة بٌن اجتماعٌة وتارٌخٌة وال فً مستواهما اللؽوي، وإنما كذلك فً 

مسرحٌة "أهل الكهؾ" نموذجا من نماذج مسرح  طبٌعة البناء الفنً. فقد كانت

الفكر الذي ٌعتمد على طرح فكرة معٌنة وتطوٌر األحداث المصاحب بحوار 

فلسفً لبٌان وجهة نظر المإلؾ من هذه الفكرة، مع توظٌؾ الرمز لعمل إسقاط 

اجتماعً. أما مسرحٌة الصفقة، فهً بناء مختلؾ اختبلفا تاما، حٌث تؤتً 

جتماعٌة هً اإلقطاع الزراعً، وتحاول ـ مإازرة لثورة لتتناول ظاهرة ا

ـ بٌان أحقٌة الفبلحٌن وقدرتهم على امتبلك األرض التً رووها بعرقهم  9ٕ٘ٔ

ودمابهم. وذلك على نسق المسرحٌات التً تحتوي عقدة أساسٌة وعقدا ثانوٌة 

و تؤتً بوصفها أسبابا ونتابج لتطور الحدث، فكلما حلت عقدة تلتها أخرى، وه

 ما ٌحدث نوعا من التشوٌق لدى الجمهور.

أما العقدة األساسٌة فهً محاولة الفبلحٌن امتبلك أرض مملوكة لشركة 

المالٌة بالتقسٌط وفق قدراتهم الضعٌفة مالٌا،  المستحقاتبلجٌكٌة عن طرٌق دفع 

وظهور أحد اإلقطاعٌٌن الذي ٌحاول ـ أو هكذا ٌظنون ـ إفشال هذه الصفقة 

لنفسه حتى ٌظلوا عماال فٌها باألجرة. وهً العقدة التً تمتد على وتملك األرض 

طول المسرحٌة؛ حتى تظهر لحظة التنوٌر فً مشهدها األخٌر بظهور "شنودة" 

المسبول عن جمع أموال أهل الكفر وإبرام العقود مع الشركة ممسكا بٌده 

 العقود، مبشرا لهم بإتمام الصفقة.

تدخل ضمن األحداث معوقة ألهل الكفر من أما العقد الثانوٌة، فهً التً 

الفبلحٌن عن تملك هذه األرض، بدءا من اكتشاؾ "شنودة" أن أحد الفبلحٌن 
                                                           

 . 7٘: الصفقة انظر (ٔ)
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"تهامً" لم ٌدفع سهمه المتبلك نصٌبه من األرض، ثم ما إن ٌظهر تهامً وبٌده 

سهمه المالً الذي ٌدفعه لـ"شنودة" حتى تظهر جدته متهمة له بسرقة هذا المال 

عنت رافضة السماح له بؤخذ هذا المال، فٌضطر لرده لها لٌعٌد األمر منها، وتت

إلى بداٌته من نقص هذا السهم من أسهم الصفقة، حتى إذا تم له المراد من خبلل 

الضؽط على "الحاج عبد الموجود" لٌقرضه بالفوابد، جاءهم "خمٌس" لٌخبرهم 

طار، وهو ما أنه رأى أحد اإلقطاعٌٌن "حامد بك أبو راجٌة" بمحطة الق

استنتجوا من خبلله معرفته باألمر وقدومه لمعاٌنة األرض وشرابها نقدا من 

الشركة، فٌقدم أهل الكفر عدة مقترحات لحل هذه العقدة والحٌلولة دون تحقٌق 

هذا البك اإلقطاعً مراده، وٌجتمعون على رأي "خمٌس" بمراضاته بخلو 

وٌكرمونه، وٌدفعون له، بل  طرؾ إلثنابه عن هدفه، فٌدعونه إلى ناحٌتهم،

وٌزٌدون له المبلػ دون أن ٌكون له أي علم بؤمر الصفقة، ظانٌن أن األمر بذلك 

انتهى وأنه رضً. لكنه ما إن ٌعلم بحقٌقة األمر حتى ٌرفض ما دفعوه، وٌعزم 

على شراء األرض وإفساد مخططهم، فٌراضونه من خبلل وكٌله بدفع مبلػ 

مر تبعا للمراضاة المالٌة التً قدمها رجال الكفر لذلك إضافً، وٌقنعه وكٌله باأل

الوكٌل، فٌرضى البك، وٌقرأون معا الفاتحة، لكن العقدة تعود مرة أخرى بعد أن 

وقعت عٌن البك على إحدى فتٌات الكفر "مبروكة" التً تسلب لبه، فٌطلبها 

ن أوال، بزعم حاجته لها لرعاٌة ابنه الصؽٌر، وٌساوم بها على الصفقة، فٌرفضو

 ثم ٌقبلون تبعا لقبولها ذلك وطمؤنتها لهم بؤنها قادرة على أن تحمً نفسها. 

بقصر المسرحٌة على معالجة سلبٌة واحدة، وإنما  الحكٌموال ٌكتفً توفٌق 

ٌعرض لعدة سلبٌات أخرى. فإذا كانت القضٌة األساسٌة هً قضٌة اإلقطاع وبٌان 

خبلل المسرحٌة كذلك أن سلوك  كٌفٌة تخلص فبلحً الكفر منها، فإنه أظهر

الجشع المالً موجود عند كل الطبقات، حتى بٌن أفراد تلك الطبقة الفقٌرة الكادحة 

من الفبلحٌن. فالحاج عبد الموجود ٌقرض المعوزٌن بالفوابد الربوٌة، كما أنه 

كون كل الثروة التً ٌتمتع بها من خبلل الحصول على سمسرة عند شراء األكفان 

ن أموال أقاربهم، ثم نزع األكفان من جثثها وإعادة بٌعها مرة أخرى لؤلموات م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 205 األدب العربى الحديث

بفارق بسٌط عن الذي اشتراه به من أموال أقارب المتوفى. وكذلك فقد أنكر دفع 

 جدة تهامً أموالها له حتى ٌتولى نفقات الكفن والدفن وما بعدهما.

 التناقض فً الجمع بٌن العبادات والمحرمات، ظاهرةٌضاؾ إلى ذلك 

فالحاج عبد الموجود الذي اتصؾ بالصفات الماضٌة ممسك دابما بالمسبحة، كما 

ره الناس به فً كل موقؾ  ٌَُذكِّ أنه حج بٌت هللا الحرام ثبلث مرات، وهو ما ٌفتؤ 

. أما اإلقطاعً الجشع "حامد أبو راجٌة" الذي (ٔ)ٌطالبونه فٌه بإقراض أحدهم

مر، فقد قرأ معهم الفاتحة إتماما استؽل حاجة الفبلحٌن حٌنما علم بواقع األ

لبلتفاق الذي اتفقوه معه بعد أن دفعوا له مابتً جنٌه، وبعدها نكص عن عهده 

 .(ٕ)بسبب إعجابه بابنة أحدهم

الصحً المتفشً فً الرٌؾ، فظهرت حٌنما  واإلهمالأما ظاهرة الجهل 

ناء عرض الحبلق التخلص من "حامد بك أبو راجٌة" من خبلل إصابته بجرح أث

الحبلقة له، لكن المإلؾ ٌعرض لهذه الظاهرة فً حوار فٌه بعض الفكاهة، مع 

 :(ٖ)عدم إؼفال إظهار الجهل الدٌنً كذلك

الح  : أحل  ل  ..  رح بسي  يك   .. فاكرين "محمد أبو ش  ة" 

المتوفى لرحمة ى السنة الما ية  .. سبب وفات  ان  حل ا ل  

 ا سترها وفاتا ىلى الصحة... وكان حصح ل  تسم  .. وربن

 سعداوظ:  ف  هل   موس  مسمو  

الح  : أحيانا .. وانا ا در ا من   ارة الموس   .. لكن وى بدون 

 ىلم  واحلف لك  ىلى المصحف 

 سعداوظ:  وهو يتحسس ذ ن   خبر  اسود 

                                                           

 . ٕٗٔ،  ٓ٘،  ٖٗ،  9ٔ،  8ٔ: الصفقة انظر (ٔ)

 ،  9ٔ: الصفقة انظر (ٕ)

 . 8ٔ،  7ٔ. وانظر حوارا فكاهٌا آخر بٌن محروس ومبروك ص  ٖٗ،  ٕٗالصفقة  (ٖ)
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ىو ين:  وهو يتحسس هو ا خر ذ ن   يعن  الس   مان  نا ح ي رظ 

 ف  دمنا 

: خ ت  .. خلوها ىلى ى  .. ما هنا  خوف ىليك  انت   ..  سما الح  

با  العل  العاي  أنا داسح موس  ف  الترىة  بح ما احل  لك   

لكن كان يوم ا الموس و    من دير مؤاخذة  ف  وس، 

 المواش   وكسلا ادسل ..

 ال مي : كسلا  

ت ح ىمره  الح  : يعن   صدظ نسيا . وساىة ال  ا بعم  البصر ..

.. مكتوب لمحمد أبو ش  ة يموا يوم ا .. وانا ا در امن  

األ ح   .. ت انا وت أ و  من  وت أظ مخلو  يمن  األ ح أو 

 يرد ال در ..

 خميس: ولو كنا يوم ا دسلا موس  

 الح  : كان وافاه أ ل  من مصيب  ديرها  .. المس لة واحده.

و"وجوب األخذ باألسباب"، وٌعٌد األمر فالرجل ٌجهل الفارق بٌن "الَقَدر" 

 أي وزر أو ذنب. نفسهكله للقدر؛ حتى ال ٌحمل 

 ن د مسرح توفي  الحكي :

توفٌق الحكٌم فً طول حدٌث بعض الشخصٌات  مسرحتتمثل أبرز نقدات 

أثناء الحوار؛ وهو ما ٌعرقل تطور الحدث، وٌصٌب المتلقً بشًء من الملل. 

ك بٌن مسرحً شوقً والحكٌم. حٌث نجد ولعل هذه السلبٌة عنصر مشتر

الحدٌث فً بعض مواضع الحوار ٌطول عند الحكٌم طوال الفتا، فٌملٌخا ٌسهب 

فً قص ما طالعه بمدٌنة طرسوس أثناء بحثه عن أؼنامه إسهابا ٌتجاوز 

. أما برٌسكا، فتؤخذ فً سرد قصة أوراشٌما على ؼالٌاس سردا (ٔ)الصفحتٌن

                                                           

 . 9ٓ:  88: أهل الكهؾ انظر (ٔ)
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، وهو إن كان خطؤ سلبٌا فً األعمال المسرحٌة (ٔ)ٌتجاوز الصفحات األربع

، فمن العجٌب أن تهتم (ٕ)عامة، فإنه فً هذا السٌاق أشد سلبٌة وأكثر كراهة

د وفاة مشلٌنٌا بٌن ٌدٌها داخل الكهؾ، وهً  ٌْ برٌسكا بإعبلم ؼالٌاس بالقصة ُبَع

ا إلقامة مراسم احتفال دٌنً، وال ترٌد  تعلم أن أباها الملك سٌؤتً إلى الكهؾ َتّوً

أن تنكشؾ حٌلتها أمامه. كما أن هذه القصة فً ذلك الموضع لم تإد دورها 

المنشود فً إٌصال ملمح داخل المسرحٌة وال لدى المتلقً، حٌث ٌقول لها 

 ؼالٌاس بعدها:

ولكن  يا موتت  ل  أر بعد ف  هذه ال صة كيف يحل  الحب فو  

 ال من مثح ال راشة فو  األ هار 

 كا :فتجٌبه برٌس

  . 3 فاا األوان. لن تر  ذل  ف  هذه الحياة

أما فً مسرحٌة الصفقة، فقد اختفت هذه السلبٌة تماما؛ وربما رجع ذلك 

إلى كثرة شخوص المسرحٌة؛ مما أسرع من وتٌرة الحوار بٌنهم دون حاجة ألن 

ٌطٌل أحدهم، كما أن طبٌعة المسرحٌة البعٌدة عن الفلسفة لم تلجا أٌا من 

 قصة قدٌمة أو بٌان فلسفته تجاه إحدى القضاٌا. لسردلئلطالة  الشخصٌات

ولم ٌكن طول السرد القصصً فقط هو ؼٌر المبلبم للسٌاق فً مسرحٌة 

الفلسفً الهادئ فً السٌاق الذي ٌفترض أن  الحوارأهل الكهؾ، وإنما أٌضا 

ٌموج بموجات من االضطراب العاطفً والفكري. فبعد أن اكتشؾ مرنوش 

قرون الثبلثة وتارٌخ ابنه نجده ٌقدم رإٌة فلسفٌة هادبة للحٌاة، فٌقول حقٌقة ال
                                                           

 . 8ٖٔ:  79ٔهؾ : أهل الكانظر (ٔ)

انظر تعلٌق الدكتور محمد مندور على إٌراد هذه القصة فً الفصل الرابع بؤنها جاءت  (ٕ)

. معهد الدراسات العربٌة  7ٗ"فً ؼٌر مقتضى ذهنً أو فنً". مسرح توفٌق الحكٌم 

 م(.9ٙٓٔالعالٌة )

 . 8٘ٔأهل الكهؾ  (ٖ)
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 مخاطبا مشلٌنٌا الذي ٌدعوه إلى خوض حٌاة جدٌدة:

حياة  ديدة  ما ن ع ا  رن م رد الحياة ت  يمة ل ا. رن الحياة الم ل ة 

الم ردة ىن كح ماض وىن كح صلة وىن كح سبب ل   أ ح من العد   

  . ما العد  رت حياة م ل ة.بح ليس هنا     ىد

وإذا بمشلٌنٌا ٌقدم رإٌة أخرى للحٌاة مناظرة لؤلولى فً هدوبها ؼٌر 

 المبلبم للسٌاق:

لسا من رأي  يا مرنوش. رن أية حياة منحة. وأثمن منحة تع ى مخلو ا 

ه  الحياة. وم  ذل  هذا كان رأي  ف  الحياة أمس. فلماذا ت تعود رلى ما 

 .(ٔ)كنا ىلي  أمس 

وقد تكررت هذه المبلحظة عدة مرات فً الفصل الرابع الذي دار كله 

داخل الكهؾ، حٌث ألفٌنا حوارات فلسفٌة عمٌقة هادبة بٌن شخصٌات المسرحٌة 

الثبلث الذٌن وقعوا فً صراع وتخبط فكري أدى بهم إلى نوع من الشك 

كٌؾ أنه ٌسبػ الرهٌب بٌن الحقٌقة والحلم. وذلك مثل فلسفة مشلٌنٌا ألمر الحلم و

. وكذلك فلسفة مرنوش حٌال (ٕ)على الحقٌقة جماال لم ٌكن أو بشاعة لم تكن

الزمن واستعراضه معلومات عن مصر الفرعونٌة تعد محاولة من الكاتب 

. أما فلسفة (ٖ)إلظهار وطنٌته، لم ٌكن هذا سٌاقها على أٌة حال من األحوال

من، فجاءت على طول وعمق ؼٌر مشلٌنٌا تجاه ثنابٌة الحقٌقة والحلم تجاه الز

مسبوقٌن، فً سٌاق ما كان ٌحتمل إطبلقا وال ٌعقل أن تؤتً فٌه الرإٌة الفلسفٌة 

بهاتٌن الصفتٌن، فمن ذا الذي ٌقول إن مشلٌنٌا وهو جالس قد خلفه موت 

 : (ٗ)صاحبٌه وحٌدا فً ظلمة الكهؾ ٌقدم هذه الرإٌة الفلسفٌة؟
                                                           

 . ٓٔٔأهل الكهؾ  (ٔ)

 . ٓٙٔ السابق: انظر (ٕ)

 . ٙٙٔ السابق: رانظ (ٖ)

 . 7ٓٔ السابق (ٗ)
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هو الحل  .. أما نحن فح ي ة .. هو الاح  رنا لسنا حلما .. ت .. بح ال من 

ال اشح ونحن البا ون .. بح هو حلمنا. نحن نحل  ال من. هو وليد خيالنا 

و ريحتناوت و ود ل  بدوننا. رن تل  ال وة المركبة فينا  وه  الع ح  

منا   سمنا المادظ المحدود .. آلة الم اييس واألبعاد المحدودة .. هو 

ل من. ولكن فينا  وة أخر  تست ي  هد  كح ذل : الذظ اخترم م ياس ا

أو ل  نعش ثلثماشة ىا  ف  ليلة واحدة  فح منا بذل  الحدود والم اييس 

 واألبعاد  نع   ها نحن أوت  است عنا أن نمحو ال من .. نع  تغلبنا ىلي .

الملحظٌن السلبٌٌن عدم منطقٌة بعض الحوارات،  هذٌنوٌضاؾ إلى 

لٌاس ومشلٌنٌا فً بداٌة الفصل الثالث. فإذا كان مشلٌنٌا لم خاصة ما كان بٌن ؼا

ٌفق إلى حقٌقة الواقع بما قصه علٌه ٌملٌخا ومرنوش بسبب تعلقه بمحبوبته 

برٌسكا، فإن ؼالٌاس قدم لمشلٌنٌا إشارات مفهمة تطلعه على حقٌقة األمر 

ن لم وتعلمه أنه متعلق بسراب، فمن المفترض أن مشلٌنٌا على علم بمعظم ـ إ

ٌكن كل ـ ما ٌتعلق بمحبوبته، فإذا أشار ؼالٌاس إلى أن هذه األمٌرة سمٌت باسم 

، وهو ـ أي مشلٌنٌا ـ ٌعلم أن برٌسكا كانت من عابلة وثنٌة، (ٔ)جدة لها مسٌحٌة

فإن المنطق كان ٌستوجب توقؾ مشلٌنٌا على هذه المعلومات مستفسرا 

أخبره ؼالٌاس، اتهمه مشلٌنٌا ومتساببل، لكنه عندما تساءل عن أمر الجدة، و

 سرٌعا بالخرؾ، وأنهى الكبلم معه.

واألمر كذلك بالنسبة لتقدٌم مشلٌنٌا لؽالٌاس إشارات واضحة كانت من 

الممكن أن تفهمه بسهولة ـ بل وربما بدون حاجة إلى سإال أو استفسار ـ حقٌقة 

ٌاس عن سلوك الخلط الذي وقع فٌه، فمشلٌنٌا ٌسؤل ؼال وسببما ٌعتقده مشلٌنٌا 

، وال ٌتوقؾ ؼالٌاس أمام هذا (ٕ)برٌسكا مع وصٌها، قاصدا والدها الملك

                                                           

انظر قول ؼالٌاس لمشلٌنٌا: "إن األمٌرة مسٌحٌة كمن تحمل اسمها وحافظة للعهد المقدس"  (ٔ)

 . 98. وقوله أٌضا: "أٌها القدٌس، إنها حافظة للعهد كجدتها القدٌسة" ص9٘ص

 . 9ٙأهل الكهؾ  (ٕ)
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التوصٌؾ لٌفهم منه شٌبا. وكذلك ٌقدم مشلٌنٌا تصوره لتؽٌر األوضاع 

بطرسوس بؤنه حدث فً ٌومٌن، دون أن ٌتوقؾ ؼالٌاس حٌال هذا األمر كذلك 

ى توفٌق الحكٌم تجنب تلك لٌتفهم سبب الخلط الواقع فٌه مشلٌنٌا. وربما كان عل

 .(ٔ)الحوار بشًء من المنطقٌة ٌصبػاإلشارات المفهمة؛ حتى 

فً مسرحٌة "الصفقة"، فهً عدم مبلءمة  نلحظهاأما السلبٌة الوحٌدة التً 

بعض المفردات واألسالٌب لطبٌعة الحوار الرٌفً، حٌث تحدث هذه المفردات 

تخدمها هذه الشخصٌات، كما أنها واألسالٌب شعورا بالنشاز؛ ألنه ال ٌعقل أن تس

 فً مستوى أعلى من مفردات وأسالٌب لؽة المسرحٌة كلها.

، واالسمٌن "صدؼك" و"خردلة". "انهضوا" الفعلومثال ذلك استخدام 

إضافة إلى عدد من األسالٌب الثقٌلة التً ٌبعد أن تستخدمها اللهجات العامٌة، مثل 

ثل عش النحل، وسلمناها كمثل كوز قول الحبلق عن ذقن سعداوي "استلمناها كم

 .(ٖ)، وقوله كذلك لسعداوي وعوضٌن: "ما هناك خوؾ علٌكم انتم"(ٕ)العسل"

                                                           

 . 97أهل الكهؾ  (ٔ)

 . ٕٔالصفقة  (ٕ)

 . ٖٗ،  ٕٗالصفقة  (ٖ)
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 املبخث الثالث

 تطور املسرح الشعري .. صالح عبد الصبور

م( من أبرز من طور المسرح 98ٔٔـ  9ٌٖٔٔعد صبلح عبد الصبور )

ما امتلكه من مواهب الشعري بعد تؤسٌس شوقً له فً العصر الحدٌث؛ وذلك ل

خبلقة وثقافات متعددة استطاع توظٌفها فً إبداعه المسرحً الذي تمثل فً خمس 

م(، واألمٌرة تنتظر 9ٙ8ٔم(، ومسافر لٌل )9ٙٗٔمسرحٌات، هً: مؤساة الحبلج )

 م(.97٘ٔم(، وبعد أن ٌموت الملك )97ٔٔم(، ولٌلى والمجنون )9ٙ9ٔ)

وفى مسرحٌاته لبٌان التطور الذي "مؤساة الحبلج" أ مسرحٌتهوربما كانت 

أحرزه الشاعر فً مجال اإلبداع المسرحً على كافة مستوٌاته. فمن حٌث 

طبٌعة مادة الفكرة وتوظٌفها فنٌا، فالشاعر انطلق خبلل هذه المسرحٌة من مادة 

تارٌخٌة ذات وقابع ذكرتها المصادر من اتهام الحسٌن بن منصور الحبلج 

ورمٌه بالزندقة العتقاده وتصرٌحه بفكرة الحلول  هـ( فً عقٌدته9ٖٓـ  ٕٗٗ)

واالتحاد التً ٌعتقدها بعض ؼبلة الصوفٌة. لكن الشاعر لم ٌكتؾ بنسج حقابق 

التارٌخ، وإنما أضاؾ إلٌها بؽرض إكمالها فنٌا بعض المشاهد مثل مشهدي 

السجن والمحاكمة وما دار فٌهما من حوار استطاع عبد الصبور من خبلله 

جبلء الفكرة وبٌان طبٌعة الشخصٌات بما ٌخدم الفكرة الفلسفٌة العامة زٌادة است

واإلسقاط الرمزي الواقعً الذي ٌرٌد تقدٌمه، وهو فً ذلك ـ من حٌث  البناء 

العام للمسرحٌة ـ متفق إلى حد كبٌر مع ما طالعناه لدى توفٌق الحكٌم فً 

 مسرحٌته "أهل الكهؾ".

الصبور تقدٌمها، فهً أن "المثقؾ" ٌنبؽً  أما الفلسفة العامة التً ٌرٌد عبد

أن ٌجهر بفكره وأن ٌنشره وسط العوام كً ٌؤخذ بؤٌدٌهم من درك الجهل، وإن 

كان ثمن ذلك حٌاته، مهما حاول زمبلإه من المثقفٌن إثناءه عن هذا الهدؾ بحجة 

 أن العوام ال ٌفقهون ما ٌقول. إضافة ـ وربما كان ذلك أهم عند الشاعر ـ إلى أنه
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ٌرٌد أن ٌبٌن أن الكلمة لها من التؤثٌر ما ال حد له، فهً "تحًٌ وتمٌت"، مجازا ال 

حقٌقة بالطبع ـ فمجموعتا العوام من أتباعه وممن شهدوا ضده مقابل المال أقرا 

، وكذلك اتهم صدٌقه ورفٌق طرٌقه الصوفً (ٔ)على أنفسهما أنهما قتبله بالكلمات

لم  ؼامضانه قام بٌن ٌدي القضاة، فقال لفظا "الشبلً" نفسه بؤنه سبب قتله؛ أل

. فً حٌن أنه حٌنما عبر هو نفسه عن سبب قتله أبان أن كلماته (ٕ)ٌبرئ به رفٌقه

 :(ٖ)التً ستكون سببا فً قتله إنما هً أحٌت موات نفوس وقلوب

 رن من ي تلن  سيدخح ال نان

 ألن  بسي   أت  الدورة

 ألن  أداث بالدما رذ نخس الوريد

 ة  ديبة  رىت ا بل ا  الع ي ش ير

 فدبا الحياة في ا   الا األدصان

 مثمرة تكون ف  م اىة ال مان

 خ را  تع   دون موىد  ب  أوان

 :(ٗ)وكذلك ٌقول فً عبارات أكثر وضوحا متحدثا إلى أحد رفٌقٌه بالسجن

 فلك  تحي   سدا ح  رتبة ىيسى أو مع  ت 

 ت أما ك  تحي  الروح  فيك   أن تمل  كلما

                                                           

 م(.99ٙٔ. الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ) ٔٔ،  9: مؤساة الحبلج انظر (ٔ)

 . 7ٔ: مؤساة الحبلج انظر (ٕ)

 . ٗٔ،  ٖٔمؤساة الحبلج  (ٖ)

. وفً موضع آخر نجد السجٌن الذي لزم الحجاج ولم ٌهرب مع  7ٕ،  7ٔمؤساة الحبلج  (ٗ)

فً قلبه، وتارة أخرى ٌتهم هذه رفٌقه ٌصؾ تارة كلمات الحجاج بؤنها أنبتت روحا 

. وكذلك نرى القاضً ابن سرٌج  8ٕالكلمات بؤنها ضٌعت حٌاته. انظر: مؤساة الحبلج 

 . 98ٌوضح حقٌقة الكلمة وقوتها بقوله: "إن الكلمات إذا رفعت سٌفا، فهً السٌؾ" ص 
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 نبشن  .. ك  أحيا ىيسى أرواحا  بح المع  ة المش ودة 

 آتف األرواح  ولكن العميان الموتى

 ل  ي تنعوا  فحباه ى بسر الخل 

 هبة ت أ م  أن تتكرر

وأما اإلسقاط الرمزي الواقعً، فمن الواضح أن عبد الصبور كان حرٌصا 

زٌا اجتماعٌا ٌوما من على أن ٌقدم من خبلل هذه المادة التارٌخٌة إسقاطا رم

خبلله إلى طبٌعة المرحلة التً عاٌشها قبل إبداعه المسرحٌة أو أثناءه. فالمثقفون 

على شاكلتٌن شاكلة باحت بما تراه حقا، فكان مصٌرها ما القته من مؤساة، 

، وشاكلة عرفت الحق وكتمته مخافة أن (ٔ)وٌرمز إلٌها الحبلج فً مؤساته تلك

، أو ظنا منها أن العوام لٌسوا أهبل لتلقً (ٕ)اكلة األولىٌكون مصٌرها مصٌر الش

هذا الحق أو االعتراؾ به وقبوله وتصدٌقه، وٌرمز الشبلً هذه الشاكلة، حتى 

 :(ٖ)إنه الم الحبلج على ما أورده موارد التهلكة، فقال له وهو معلق على صلٌبه

 يا صاحب  وحبيب 

 "أو ل  نن   ىن العالمين"

                                                           

ت انظر ذهاب الدكتور عبد الحمٌد شٌحة ـ مستدال على ما ذهب إلٌه ببعض إقرارا (ٔ)

صبلح عبد الصبور نفسه ـ إلى أن المإلؾ جعل من الحبلج رمزا له فً فترة من 

فترات حٌاته، حٌث كان حابرا بٌن السٌؾ والكلمة، فاختار الكلمة، حٌث قال: "والحق 

أن مسرحٌة مؤساة الحبلج هً صرخة احتجاج لمثقؾ مهموم لم ٌعد لدٌه ما ٌمكن أن 

سبٌل قضٌة ٌإمن بعدالتها إٌمانا راسخا. وقد  ٌقدمه لمجتمعه سوى أن ٌضحً بنفسه فً

انعكس ذلك على البناء الشكلً للمسرحٌة، حٌث جاءت فً جزءٌن متساوٌٌن تقرٌبا: 

األول بعنوان "الكلمة"، والثانً بعنوان "الموت"، وكؤن حٌاة الحبلج ـ رمز كل المثقفٌن 

المتاحة للفنان فً مناخ  المناضلٌن ـ تقع فً فصلٌن ال ثالث لهما، أو كؤن مساحة الحرٌة

القمع واالستبداد نسبٌة ومحصورة بٌن أن ٌصمت فٌموت قهرا، أو ٌنطق فٌموت 

 . 8ٔٔصبرا". فً األدب المسرحً 

 . 8٘ٔ: فً األدب المسرحً انظر (ٕ)

 . ٙٔ( مؤساة الحبلج ٖ)
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 فما انت يا

 ا ى را ناشما ف  وردت  د كن

 ل  انسكبا 

 وردة مكنونة ف  بحرها

 ل  انكش ا 

 وهح يساوظ العال  الذظ وهبت  دم 

 هذا الذظ وهبا 

وأما العوام فهم كلهم من الفقراء المقهورٌن، لكنهم ٌنقسمون كذلك إلى 

 طابفتٌن: طابفة ٌسٌل المال لعابها تبعا لفقرها الشدٌد المدقع، فهً قابلة ألن تبٌع

دٌنها ومبادبها بؤبخس األثمان، بل أن تعترؾ على نفسها بؤنها قاتلة تتحمل دم 

 :(ٔ)، وهو ما ٌتضح فً وصفها ما حدثالحقٌقٌٌنالمقتول عن القتلة 

 ص ونا .. ص ا .. ص ا الم موىة:

 األ  ر صوتا واأل وح 

 و عوه ف  الصف األوح 

 ذو الصوا الخافا والمتوان  

 ان و عوه ف  الصف الث 

 أى وا ك  منا دينارا من ذهب  ان  

 برا ا ل  تلمس  كف من  بح 

  الوا: صيحوا ..  ندي  كافر 

 صحنا  ندي  .. كافر 

  الوا: صيحوا .. فلي تح رنا نحمح دم  ف  ر بتنا 

 فلي تح رنا نحمح دم  ف  ر بتنا 

                                                           

 . ٓٔمؤساة الحبلج  (ٔ)
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ا وطابفة رؼبت فً أن تطور من نفسها، فاتبعت المثقفٌن الذٌن باحو

بالحقٌقة، وصاروا أتباعا لهم، وهم من ٌعول علٌهم أن ٌحتفظوا بالحقٌقة وأن 

 :(ٔ)ٌنشروها فً كل موطن

 أو ل  يح نك  ف ده   الواىا:

 أبكانا أنا فار ناه الم موىة:

 وفرحنا حين ذكرنا أنا ىل ناه ف  كلمات  

 ورفعناه ب ا فو  الش رة 

 تب ينا من اوسنذهب ك  نل   ما اس أفراد الم موىة:

 ف  ش  محاريث ال  حين 

 ونخبش ا بين ب اىاا الت ار 

 ونحمل ا للري  السواحة فو  الموج 

 وسنخ ي ا ف  أفواه حداة اإلبح .. 

 ال اشمة ىلى و   الصحرا  

 وندون ا ف  األورا  المح واة بين  وايا الثوب 

 وسن عح من ا أشعارا و صاشد 

ة العوام تؤتً طبقة متوسطة، لهم أعمال، لكنهم وبٌن طبقة المثقفٌن وطبق

متخلفون عن الدور المنوط بهم تجاه عملهم أو أسرتهم أو علمهم، حٌث ٌقضون 

، (ٕ)معظم أوقاتهم فً السٌر فً الطرقات؛ لذلك وصفهم المإلؾ بؤنهم"متسكعون"

                                                           

ج مع الشبلً ورإٌته فً حوار الحبل ٖٓ. وانظر أٌضا ص  ٘ٔ،  ٗٔمؤساة الحبلج  (ٔ)

حٌث استودع الحبلج  ٓ٘ألهمٌة كلماته وما ٌعول علٌها فً المستقبل. وكذلك ص 

، فإنه ٌرجو أن تظل كلماته حٌة فً قلب إنسان ٌتولى ٔٔٔأتباعه كلماته. أم فً ص 

 أمر الحكم، فٌوفق بٌن القدرة والفكرة.

 . 7ٖ،  ٙ: مؤساة الحبلج انظر (ٕ)
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وهم التاجر والفبلح والواعظ، حٌث تذكر التاجر بعد طول مسٌر أن ٌعود إلى 

نه؛ مخافة أن ٌتسبب له ابنه فً خسارة، وأما الثانً فقد باع الحنطة، لكنه ٌود دكا

أن ٌعود إلى منزله قبل أن تسوقه قدماه إلى الخمارة، وأما الثالث فواعظ ببل علم، 

 : (ٔ)ٌرٌد أن ٌقع على أي شًء ٌقصه على الناس

 هيا نذهب التا ر:

 فل د خل ا ابن  ف  دكان  

 وهو  عيف الع ح 

 رن  ا ت   ارية حسنا  

 أى اها ما  يمت  خمس     

 بث ث أو أرب  

 وأنا  د بعا الحن ة ف  السو  اليو  ال  ح:

 وأريد العودة لعيال  ف  ااهر بغداد 

 بالماح سليما  بح الليح 

 لو أب  ا ل ادتن  ر  ظ 

 للخمارة حيث أذيب ن ودظ 

 ف  ك س أو أدفن ا ف  تكة سرواح 

  ا ا  ى  فما  لت  :الواىا

  د أل من  ىاة األسبوم ال اد  

 ما أح ها من موىاة مسبوكة 

 ىن ف ح بام الحن ة ف  السو  

 أدواه الشي ان ... رل، 

وأما العبلقة بٌن الحكومة والقضاء فمختلفة تبعا لذمة القضاة وقوة إٌمانهم 

عرفتهم بالحدود الفاصلة بٌن باهلل ـ وإن أبدوا جمٌعا أنهم أقوٌاء اإلٌمان ـ وم

                                                           

 . ٗٗ،  ٖٗمؤساة الحبلج  (ٔ)
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السلطتٌن: الحكومة )القوة(، والقضاء )العدل(، حٌث أبدى الحبلج ـ وهو ٌمثل هنا 

 :(ٔ)رإٌة المإلؾ ال شك ـ أن )القوة( و)العدل( ال ٌعقل أن ٌجتمعا فً ٌد الحكومة

 يا ح ج .. أتدرظ ل   شا هنا  أبو ىمر:

 ليت  ى مشيشت  يا سيد الح ج :

 هذا ح  .. مر :أبو ى

 وى تبار  وتعالى .. 

  د ثبا ف  كف خلي تنا الصال  ـ أب اه ى ـ 

 مي ان العدح وسي   

 ت ي تمعان بكف واحدة يا سيد الح ج :

فرأٌنا تبعا لذلك ثبلثة أصناؾ للقضاة: قاض متواطا مع الحكومة )أبً 

أبً العباس بن عمر الحمادي(، وقاض إمعة )ابن سلٌمان(، وقاض عادل )

سرٌج(. حٌث نجد القاضً أبا عمر ٌبتدئ جلسة المحاكمة متمسحا بمسوح 

الدٌن، لكنه ال ٌلبث أن ٌتهم الحبلج بؤنه مفسد، وذلك قبل مجًء المتهم ودفاعه 

 :(ٕ)عن نفسه

 بس  ى ال ادظ للح 

 وىلي  توكلنا

 ندىوه أن ي دينا للعدح

 ويوف نا أن نن ض ب مانتنا

 يا حا ب ..

   ل  ي توا بالر ح الم سد حتى ا ن ل

                                                           

 . 9ٖ،  9ٕمؤساة الحبلج  (ٔ)

 . 8٘مؤساة الحبلج  (ٕ)
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ثم ال ٌلبث أن ٌتهمه أٌضا بؤنه عدو هلل؛ مما ٌدفع ابن سرٌج إلى محاولة 

 :(ٔ)توجٌهه للحق فً حوار تظهر لنا فٌه طبٌعة شخصٌات القضاة الثبلثة

 "ف  صوا خ يض" ابن سري 

 أأبا ىمر   ح ل   ناشدا  مير  

 أف  يعن  وص   للح ج .. 

 سد  وىدو ىبالم  

  بح النار المتروظ ف  مس لت  

 أن  د صدر الحك  .. 

 وت  دو  ىندشذ أن يع د م لسنا  

 هح تسخر يا ابن سري   أبو ىمر:

 هذا ر ح دف  السل ان ب  ف  أيدينا 

 موسوما بالعصيان 

 وىلينا أن نتخير للمعصية   ا  ىدت 

 ف ذا كانا تستو ب تعذيره .. 

 ىذرناه ان:ابن سليم

 ورذا كانا تستو ب تخليده أبو ىمر:

 خلدناه ابن سليمان:

 ورذا كانا تستو ب أن ي ل  أبو ىمر:

 أهلكناه ابن سليمان:

 ت  ليس ب يدينا؛ رذ نحن   اة  ت   دون أبو ىمر:

 ما نصنع  أن ن دح مشن ة من أحكا  الشرم 

 والسياف يشد الحبح 

 ش هذا تعبير را ابن سليمان:

 لكن ت يستغرب أن يصدر ىن سيدنا الحمادظ 

                                                           

 . 88،  87مؤساة الحبلج  (ٔ)
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 ى وا  ى وا  يا ابن سليمان أبو ىمر:

 ا راؤ  يخ لن   ويذكرن  

 أن ى يوف ن  

 دوما للتعبير الراش  

وبعد هذا الحوار ٌحكً أبو عمر البن سلٌمان قصة، ٌفتخر أبو عمر بها، 

والخلقً، ومدى نفاق ابن عن مدى مستواه الفكري  للمتلقًفً حٌن أنها تكشؾ 

دابما قوله، دون إنكار أو مناقشة. كما ٌبٌن من جهة أخرى  ٌقرسلٌمان له، حٌث 

 :(ٔ)أنه بسبب أمثال هذه القصص صار أبو عمر أنٌسا للخلفاء والوزراء

 ما أمت  أسمار  يا موتنا

 ليس دريبا أن يؤثر  الخل ا  أنيسا

  وي رب  الو را   ليسا

 لمسمومويكون ل  الرأظ ا

، فٌعمل أبو عمر على إلصاق التهم به دون أن بالحبلجثم تؤتً الشرطة  

ٌترك للحبلج فرصة اإلٌضاح عن نفسه، أو على تؤوٌل إٌضاحاته التً كشؾ 

فٌها عن مكنون نفسه، كما ٌظهر القاضً ابن سلٌمان تبعٌته للسلطان، فٌعرض 

بن سرٌج لٌصؾ قول ابن أن ٌرسلوا إلٌه لٌستفتوه فً نوع الحكم، وهنا ٌتدخل ا

سلٌمان بؤنه "أحبولة شٌطان". إلى أن ٌؤتً خطاب من السلطان ٌعلن فٌه تنازله 

عن حقه، لكنه ال ٌستطٌع أن ٌتنازل عن حق هللا، وهنا ٌتؤكد القاضً ابن سرٌج 

من الخدعة، وٌتهمهم بالمكر الخادع، وبؤنهم أحكموا حبل الموت، فٌعتزل منصة 

 .(ٕ)ةالقضاء، وٌؽادر القاع

                                                           

 . 9ٕمؤساة الحبلج  (ٔ)

انظر تحلٌل أستاذنا الدكتور عبد الحمٌد شٌحة لرمزٌة القضاة الثبلثة فً كتابه: فً األدب  (ٕ)

 . ٕٓٓ:  9ٗٔالمسرحً 
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صبلح عبد الصبور أن ٌقٌم مسرحٌته بؽبلؾ فلسفً  استطاعوبذلك نرى كٌؾ 

رمزي من أولها إلى آخرها، وأن ٌعرض علٌنا فً ثوب المسرح الشعري نموذجا 

 .(ٔ)فلسفٌا رمزٌا قرٌبا مما طالعناه لدى توفٌق الحكٌم فً مسرحه النثري

صبلح عبد الصبور ولم ٌكن هذا البناء هو الملمح الوحٌد الذي حاول به 

تطوٌر المسرح الشعري؛ وذلك ألننا نرى أنه وظؾ كذلك تقنٌتٌن درامٌتٌن 

 أخرٌٌن، هما:

االسترجاع أو االرتداد )الفبلش باك(: وهو أن ٌقوم المإلؾ بقطع  (ٔ)

. (ٕ)تسلسل األحداث؛ لٌعرض على المتلقً أحداثا وقعت فً زمن سابق

، فقد شمل (ٖ)الجزء األول وهو ما قام به المإلؾ فً المنظر الثانً من

المنظر األول مشهد تعلٌق الحبلج مصلوبا على جذع شجرة فً ساحة 

بؽداد، إال أن المإلؾ عاد بنا فً المنظر الثانً إلى منزل الحبلج 

لٌقص علٌنا المؤساة من مبدبها. وبذلك أٌضا فقد وظؾ المإلؾ تقنٌة 

زمنٌا فً تطور  البناء الدابري، حٌث انتهت المسرحٌة كلها بما ٌإدي

 األحداث إلى المنظر األول بالجزء األول.

الجوقة )الكورس(: وتطلق على مجموعة من شخصٌات المسرحٌة  (ٕ)

الشعرٌة تإدي دورها مجتمعة من خبلل تعلٌقها على األحداث أو 

. وقد وظؾ المإلؾ (ٗ)تحاورها مع الممثلٌن أو صمتها المعبر

                                                           

بالبنٌة الرمزٌة مع توفٌق الحكٌم فً وإذا كان صبلح عبد الصبور اتفق فٌما ٌتعلق  (ٔ)

مسرحٌته أهل الكهؾ، فإنه اتفق كذلك معه فً مسرحٌته الصفقة، حٌث أبدى اهتماما 

،  7، ٙملحوظا بطرٌقة عرض المسرحٌة على خشبة المسرح. انظر: مؤساة الحبلج  

ٔٓ  ،ٔٔ  ،ٔ٘  ،ٖ8  ،ٕٗ  ،ٕ٘  ،8ٓ . 

. د/ إبراهٌم حمادة. دار المعارؾ  8ٌٗة : معجم المصطلحات الدرامٌة والمسرحانظر (ٕ)

 م(.98٘ٔ)

 . 8ٙٔ: فً األدب المسرحً انظر (ٖ)

 . 9ٕ،  9ٔ: معجم المصطلحات الدرامٌة انظر (ٗ)
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تا العواّم اللتان سبق أن مجموعتٌن تقومان بدور الجوقة هما مجموع

عرضنا بعض حدٌثهما من قبل. ومن الواضح أنها أضفت على 

المسرحٌة أجواء التوتر، وعبرت عن معاناة البطل الناجمة عن 

 .(ٔ)األخطار المحدقة به

وٌضاؾ إلى هاتٌن التقنٌتٌن أننا ـ وربما ألول مرة ـ نلحظ توظٌؾ التصوٌر 

لعربً عموما، والشعري خصوصا. فقد أكثر البٌانً بهذه الكثافة فً المسرح ا

المإلؾ من توظٌؾ الصور البٌانٌة التشبٌهٌة واالستعارٌة، حتى إنه أطال فً بعض 

الصور بؽرض بٌان وجهة نظر المتحدث أو مشاعره تجاه إحدى الشخصٌات أو 

. ومثال ذلك وصؾ التاجر والواعظ للحبلج وهو مصلوب، وهو ما ٌبٌن ما األفكار

 :(ٕ)بة الحبلج فً الموت والخبلص من الدنٌاكان من رؼ

 يبدو كالغار  ف  النو  الواىا:

 ىيناه تنسكبان ىلى صدره التا ر:

 وك ن ث لا دنياه ىلى   ني  الواىا:

 أو دلبت  األيا  ىلى أمره 

 فحنا ال ذم الم  ود  وحد  ف  الترب التا ر:

 لي تش ف  مو    دمي  ىن  بره الواىا:

العوام أتباع الحبلج له تشبٌها ٌظهر ما ٌرٌد المإلؾ  مجموعةه وكذلك تشبٌ

 :(ٖ)إٌصاله من براءة الحبلج وطهره

 كان يريد أن يموا؛ ك  يعود للسما 

 ك ن    ح سماوظ شريد

  د  ح ىن أبي  ف  متاهة المسا 

                                                           

 . ٕٕٔفً األدب المسرحً  (ٔ)

 . ٙمؤساة الحبلج  (ٕ)

  . ٖٔمؤساة الحبلج  (ٖ)
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أما الؽبلؾ الموسٌقً الذي حوى فكرة المسرحٌة وتقنٌاتها الفنٌة، فهو 

ر التً ال تلزم الشاعر المسرحً بقافٌة معٌنة ولو على موسٌقى الشعر الح

فً السطر الشعري بؤي عدد من التفٌعبلت مما  تلزمهمستوى بٌتٌن، كما ال 

ٌعطً حرٌة كبٌرة للمإلؾ تمكنه من إبداع حوار مسرحً ٌقترب من أسالٌب 

 الحوار العادٌة.

كلها على أربعة بحور عروضٌة، هً:  مسرحٌتهوقد بنى الشاعر 

متدارك، والمتقارب، والوافر، والرجز. ومن الواضح أن هذه البحور تتسم ال

بشكل عام بكثرة الزحافات التً تعرض لتفعٌبلتها؛ مما ٌتٌح للشاعر حرٌة 

كبٌرة فً توظٌفها. كما أن الشاعر استطاع ـ بصورة عامة ـ التنوٌع بٌن هذه 

على سبٌل المثال ـ البحور بما ٌتوافق مع طبٌعة الموقؾ الدرامً، حٌث نرى ـ 

أنه عندما عقدت المحكمة، وقد بٌت ربٌسها النٌة إلدانة الحبلج، سؤله سإاال 

 خاطفا ال ٌتجاوز ثبلث تفعٌبلت من بحر الرجز:

 من أنا  وما خ ب  

وهنا تؤتً إجابة الحبلج على بحر الرمل بتفعٌلته الطوٌلة نسبٌا، وبعدد 

ي لتنقل لنا نوبة التؤمل التً وافر من التفعٌبلت على مستوى السطر الشعر

 :(ٔ)اعترت الحبلج حٌن شرع ٌفٌض من ذاته

 أنا ر ح من دمار الموال   ف ير األرومة والمنبا

 ف  حسب  ينتم  للسما   وت رفعتن  ل ا ثروت 

داخل هذه المسرحٌة بإمكاناتها المختلفة، تنوعت  الموسٌقىوكما تنوعت 

لعناه خبلل المسرحٌات السابقة، حٌث كنا كذلك اللؽة على ؼٌر المعهود فٌما طا

نلحظ مستوى واحدا مسٌطرا على المسرحٌة من أولها آلخرها، ال ٌختلؾ بٌن 

شخص وآخر، تبعا لكونهم ٌنتمون لمحٌط اجتماعً وثقافً واحد أو متقارب، 

فٌتخذ المإلؾ نهجا واحدا فً لؽته داخل المسرحٌة، أما هذه المسرحٌة فمحٌطها 

                                                           

ً األدب المسرحً( . انظر هذا التحلٌل األدبً الموسٌقً فً: )فٕٓٔمؤساة الحبلج  (ٔ)

ٕٔٗ  :ٕٔ7 . 
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انً هو حاضرة الخبلفة العباسٌة فً القرنٌن الثالث والرابع، المكانً والزم

وبذلك ٌكون من الطبٌعً أن تؤتً لؽتها عربٌة فصٌحة، لكنها تعرض لطابفة لها 

الخاص، هً طابفة الصوفٌة؛ ولذلك صرنا أمام مستوٌٌن لؽوٌٌن:  معجمها

ة. مستوى الفصحى العام، ومستوى المعجم الصوفً برموزه ودالالته المتمٌز

 :(ٔ)ومثال ذلك مناجاة الحبلج ربه فور دخوله السجن بقوله

 يا صاحب هذا البيا

 هب  ي   نورا حتى يكشف مو    دمي 

 أو كحح بسنا ذات  ىيني 

 يا صاحب هذا البيا

لهذه المسرحٌة من نقد، فالسمة ذاتها التً طالعناها عند  ٌوجهأما أبرز ما 

ٌث بعض الشخصٌات أو الؽنابٌة، أحمد شوقً وتوفٌق الحكٌم، وهً إطالة حد

فعلى سبٌل المثال طال حدٌث الحبلج عن نظرته الصوفٌة المتعلقة بوحدة 

، (ٕ)نظرته إلى واقعه حتى وصل إلى ستة وأربعٌن سطرا شعرٌا وطبٌعةالوجود 

بل وصل األمر أطول من ذلك فً حدٌث الحبلج حٌنما سؤله القاضً أبو عمر 

عن نفسه إبانة مؤلت خمس صفحات من "من أنت، وما خطبك؟"، فؤبان 

. وربما كان سبب ذلك انفعال صبلح عبد الصبور (ٖ)صفحات المسرحٌة

 .(ٗ)بشخصٌة الحبلج وتماهٌه المستمر مع ما أصابه من المحن

                                                           

. وانظر كذلك الحوار الطوٌل الذي ساده هذا المعجم بٌن الحبلج ٙ٘مؤساة الحبلج  (ٔ)

 . 9ٕٔ:  7ٕٔوالشبلً الذي عرض له أستاذنا الدكتور عبد الحمٌد شٌحة فً كتابه ص 

 . 7ٗ:  ٗٗ: مؤساة الحبلج انظر (ٕ)

 . 7ٓٔ:  ٕٓٔانظر: مؤساة الحبلج   (ٖ)

 . 9ٕٓانظر : فً األدب المسرحً   (ٗ)
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 ملدص الوحدة السادسة

مر المسرح العربً قبل تؤصٌله بثبلث مراحل، هً: الترجمة،  ـأوت

 ؾ.والتعرٌب والتمصٌر، والتؤلٌ

ٌعد أحمد شوقً رابد المسرح العربً، وذلك من خبلل إثرابه مكتبة  ـثانيا

األدب العربً بثمانً مسرحٌات، هً: مصرع كلٌوباترا، ومجنون لٌلى، 

وقمبٌز، وعلً بك الكبٌر، وعنترة، وأمٌرة األندلس، والست هدى، والبخٌلة. 

 سبعة منها شعرٌة، وواحدة نثرٌة.

بطفرة كبرى فً مجال المسرح النثري من خبلل قام توفٌق الحكٌم  ـثالثا

إحدى وعشرٌن مسرحً طوٌلة، واثنتٌن وأربعٌن مسرحٌة قصٌرة. اعتمدت فً 

 معظمها على مادة تارٌخٌة أو اجتماعٌة.

ٌعد صبلح عبد الصبور أبرز من أسهم بتطوٌر المسرح الشعري،  ـرابعا

الحبلج،  حٌث ظهرت عدة سمات تجدٌدٌة فً خمس مسرحٌات، هً: مؤساة

 ومسافر لٌل، واألمٌرة تنتظر، ولٌلى والمجنون، وبعد أن ٌموت الملك.
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 على الوحدة السادسة أسئلة

 أكمح ما ي ت  : :1س

عرؾ العرب فٌما قبل العصر الحدٌث ثبلثة نماذج لئلبداع التمثٌلً،  .1

 هً: ...... و ..... و ...... .

 : ...... و....... مر المسرح العربً قبل التؤصٌل بثبلث مراحل، هً .2

 و ...... .

ٌعد ...... رابد مرحلة التعرٌب والتمصٌر. أما ..... و..... و .......  .3

 فٌعدون رواد مرحلة التؤلٌؾ قبل مسرح أحمد شوقً.

 اعتمد معظم المسرح العربً فً مادته على المادة ..... والمادة ...... . .4

ات ....... جاءت مسرحٌات شوقً كلها فً قالب شعري مثل مسرحٌ .5

 و...... و...... أما مسرحٌته ...... فقد جاءت فً قالب نثري.

اعتمد شوقً فً مسرحٌة مصرع كلٌوباترا على المادة ...... أما المادة  .6

 االجتماعٌة فقد اعتمد علٌها فً مسرحٌتٌه ...... و...... .

 تعد ...... هً أبرز سلبٌات مسرحٌات أحمد شوقً. .7

ٌن وأربعٌن مسرحٌة قصٌرة فً مجلدٌن بعنوان جمع توفٌق الحكٌم اثنت .8

 ...... و ...... .

تعتبر مسرحٌة ..... أولى مسرحٌات صبلح عبد الصبور، حٌث ألفها  .9

 عام ...... .

 أ ب ىما ي ت : :2س

 مر المسرح العربً قبل التؤصٌل بثبلث مراحل. وضح ذلك. .1

اعرض عمد شوقً فً مسرحٌاته التارٌخٌة إلى إشاعة جو من الفكاهة.  .2
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 لذلك من خبلل مسرحٌتٌه مصرع كلٌوباترا وأمٌرة األندلس.

 وضح كٌؾ تطورت اللؽة فً مسرحٌات أحمد شوقً. .3

اعرض ألهداؾ شوقً من توظٌفه تقسٌم البٌت الواحد على حدٌث أكثر  .4

 من شخصٌة.

اعتمد شوقً فً مسرحٌاته على تقنٌة المفارقة بٌن الماضً والحاضر  .5

 وقع. اشرح ذلك.أو الحاضر والمستقبل المت

ظهرت تقنٌة )التناص( بجبلء فً مسرحٌة أمٌرة األندلس ألحمد شوقً.  .6

 بٌن جمالٌات هذه التقنٌة فً تلك المسرحٌة.

عرض شوقً خبلل مسرحٌة )البخٌلة( لعدة سلبٌات اجتماعٌة ثانوٌة.  .7

 اعرض لذلك.

اختلفت وجهات نظر النقاد حول ظاهرة )الؽنابٌة( فً مسرحٌات أحمد   .8

 اعرض لهذه اآلراء موضحا وجهة نظرك. شوقً.

استطاع توفٌق الحكٌم أن ٌطور توظٌؾ التراث التارٌخً مقارنة بؤحمد   .9

 شوقً. وضح ذلك.

 وضح سمات مسرح الفكرة فً مسرحٌة )أهل الكهؾ( لتوفٌق الحكٌم.  .11

 حلل مسرحٌة أهل الكهؾ تحلٌبل رمزٌا.  .11

فقة. وضح قام توفٌق الحكٌم بتطور لؽوي واضح فً مسرحٌة الص  .12

 ذلك مبٌنا أهم المآخذ التً أخذت علٌه فً هذا األمر. 

 ىلح لما ي ت : :3س

 عجز المسرحٌات المترجمة عن حشد جماهٌر الوطن العربً. .1

اختٌار توفٌق الحكٌم )أهل الكهؾ( عنوانا لمسرحٌته، بدال من )أصحاب  .2

 الكهؾ( أو )فتٌة الكهؾ(.
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 )الصفقة(.اختفاء سلبٌة اإلطناب فً حوارات مسرحٌة  .3

 اذكر ب ي ا : :4س

 الدور الذي قام به محمد عثمان جبلل فً مرحلة تعرٌب المسرح وتمصٌره. .1

 التؤوٌل الرمزي لشخصٌات أهل الكهؾ الثبلث. .2

 كٌفٌة بناء توفٌق الحكٌم مسرحٌته )الصفقة(. .3

 سمات التطور الفنً فً مسرحٌة )مؤساة الحبلج( لصبلح عبد الصبور. .4
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 منوذج إجابة

 السؤاح الثالث: ر ابة

لم تستطع المسرحٌات المترجمة أن تحشد حولها الجماهٌر؛ إما ألن   ـ1ج

هذا الفن كان فنا طاربا على المجتمع العربً لم ٌؤلفه المجتمع من 

قبله، ولم ٌعرؾ له متعة وال أهدافا، أو ألن موضوعات تلك 

المسرحٌات وشخصٌاتها لم تكن على صلة بموضوعات ذلك 

اٌاه. ومن أجل ذلك عمل أرباب هذا الفن الطارئ على المجتمع وقض

 التحول إلى المرحلة الثانٌة.

اختار توفٌق الحكٌم "أهل الكهؾ" عنوانا لمسرحٌته حتى ٌكون  ـ2ج

مناظرا لـ"أهل مصر" الذٌن ترمز شخصٌات المسرحٌة التجاهاتهم 

 األساسٌة.

ثرة اختفت سلبٌة طول الحوار فً مسرحٌة "الصفقة" تبعا لك ـ3ج

 شخصٌات المسرحٌة، وأخذ كل شخصٌة بؤطراؾ الحدٌث تباعا.
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 على الوحدة األوىل اتتطبيق

 كٌف كانت الفترة التارٌخٌة قبل الحملة الفرنسٌة؟: 2س

تطورت الحضارة العربٌة, والثقافة اإلسالمٌة بصورة واضحة من  ــ2ج

بعد ظهور اإلسالم, حتى وصلت الى قمتها مع بداٌات العصر العباسً, ثم 

الحضارة تتراجع شٌبا فشٌبا, وتبعتها الثقافة بسبب عوامل كثٌرة جدا بدأت هذه 

فً ذلك,  حتى وصلت الى مستوى متواضع ال ٌنسجم مع الماضً الزاهر لهذه 

 الحضارة التً كانت ذات ٌوم سابدة.

ظل الناس على هذه الصورة, وهم ٌنشؽلون بسفاسؾ االمور وتفاهاتها, من 

مور الى منتهاها قبٌل النواحً الثقافٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة, حتى وصلت اال

 الحملة الفرنسٌة.

ان من ٌراجع كتابات المإرخٌن عن هذه الحقبة, كما ٌتبدى ذلك فً كتابات 

المإرخ الشهٌر عبد الرحمن الجبرتً, ٌكتشؾ أن األمور كانت قد وصلت الى 

حالة من االنهٌار الذي ال ٌمكن استمراره, ففً كتابات الجبرتً والذي عاصر 

ٌش أحداثها ما ٌإكد حالة الفوضى السٌاسٌة واالجتماعٌة التً هذه الحقبة وعا

 وصلت بالبالد الى مستوى من االضمحالل جد خطٌر.

كان الناس قد تعودوا على مثل هذه االحداث الؽرٌبة, وٌكفً أن نراجع 

اوضاع العرٌة تحت حكم الوالة المستبدٌن فتجد حالة من البالهة وعدم االهتمام 

بهم من استبداد وعسؾ وتجبر وظلم وقهر, وؼذا مضى وال لما ٌفعله الوالً 

أتى ؼٌره بنفس الوسابل ونفس األسالٌب, إن لم ٌكن قد أتً بما هو اسوأ منها, 

 ومع ذلك تبدو الرعٌة ؼٌر مكترثة.

فً هذه الحالة كان مجًء الحملة الفرنسٌة كرحلة حاسمة فً هذا التارٌخ, 

عهم الذي ألفوه واعتادوا علٌه, وبدأ الناس ألنها لفتت انتباه الناس بشدة الى وض

 ٌتساءلون: لماذا؟ وكٌؾ؟.
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 كٌف غٌرت الحملة الفرنسٌة من تفكٌر الناس؟: 0س

ؼٌرت الحملة الفرنسٌة من تفكٌر الناس بؤن جعلتهم ٌنظرون من  ــ0ج

جدٌد الى ما هم فٌه,  وٌبدأ طرح األسبلة عن هذا الواقع, وٌتؤكد الجمٌع من أنه 

ؾ, والبد من الخروج من هذا التخلؾ, ولعل من هذه النقطة ٌحتفً واقع متخل

بعض المثقفٌن بالؽزو الفرنسً لمصر, على اعتبار انه بداٌة مرحلة ونهاٌة 

مرحلة, وهذا وضع ٌجعل بعضا من المثقفٌن ال ٌتقبل احتفاء اآلخرٌن بالؽزو 

االحتفاء لٌس  لبالدهم, وإذ ا تجاوزنا عن هذه النقطة المثٌرة للخالؾ, فإن هذا

بالؽزو فً ذاته, فال أحد ٌرحب بؽزو بالده واحتاللها, لكنه بالنتٌجة المترتبة 

على هذا الؽزو وما أحدثه فً نفوس الناس من رؼبات صادقة وحقٌقٌة فً 

 تؽٌٌر هذا الواقع.

ما هً أهم أعمال الحملة الفرنسٌة التً تركت اثرها فً الثقافة فً : 3س

 مصر؟

ن محتال من طراز فرٌد, أراد أن ٌؽٌر هوٌة مصر, ثقافٌا كان نابلٌو ــ3ج

وحضارٌا, فؤحدث فٌها تؽٌٌرات حقٌقٌة, هذه التؽٌٌرات هً التً جعلت من 

 فترة وجوده فً مصر بداٌة النهضة الحدٌثة.

فً مقدمة هذه التؽٌٌرات تؤتً التؽٌٌرات السٌاسٌة, حٌث أعاد تقسٌم البالد 

علماء األزهر إلدارة شبون البالد , إضافة الى  إدارٌا, وأسس مجلسا مختارا من

تؽٌٌرات اجتماعٌة مثل األمر بنظافة الشوارع وإلزام الناس بالنظافة الشخصٌة 

وردم البرك والمستنقعات ومحاولة تشجٌر بعض هذه البرك, وكذلك هناك 

تؽٌٌرات ثقافٌة وعلمٌة, مثل المطبعة وطباعة بعض أعداد من الصحؾ وتعلٌقها 

صٌة الشوارع, وفً هذه الملصقات ٌجد الناس التعلٌمات التً ٌملٌها على نا

نابلٌون على شعب مصر, وما أحدثه نابلٌون من احتفاالت فً األعٌاد 

والمناسبات القومٌة فً فرنسا, والتً كان ٌحتفل بها بصورة مثٌرة للتؤمل 

ًء والنظر, وكل هذه األمور حركت شٌبا من التؤمل فً شبون البالد قبل مج
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نابلٌون ومقارنة هذا الذي كان بهذا الذي أحدثه نابلٌون من بعد مجٌبه, وكانت 

 المقارنات فً صالح ما أحدثه نابلٌون باستمرار.

كٌف ساهم محمد على وأبناإه من بعده, فً بناء الدولة الحدٌثة, : 4س

 وكٌف انعكس هذا على الثقافة العربٌة؟

االستعمارٌة التوسعٌة التً تطبع ٌنتمً محمد علً الى نفس الثقافة  ــ4ج

العقلٌة االوربٌة منذ القدم وحتى الٌوم. ومن هنا كانت توجهات محمد على نحو 

إنشاء قوة عسكرٌة تدعمها قوة اقتصادٌة تمكنه من تحقٌق حلمه بوجود 

 امبراطورٌة قوٌة تنطلق من مصر باتجاه العالم األوربً.

ة بالتخلص من القوى عمل محمد علً على تؤسٌس هذه االمبراطورٌ

الفاسدة التً كانت موجودة من قبله, متمثلة فً امراء الممالٌك, فً مذبحة القلعة 

 الشهٌرة, وبذلك تخلص من كل منافسٌه وانفرد بالحكم.

أصبح محمد علً المتنفذ الوحٌد فً شبون البالد وحقق أحالمه بؤن أرسل 

هناك, وإنشاء بعض المدارس  نفرا من شباب مر النابهٌن الى اوروبا لتلقً العلم

هنا واستقدام علماء من اوربا للتدرٌس فٌها, وبذلك ٌقضً على الفجوة التً 

 تفصل بٌن مصر وأوروبا من الناحٌة العلمٌة, فٌما هو معروؾ باسم البعثات.

لعبت هذه البعثات دورا مهما فً تقلٌص الفارق العلمً بٌن مصر وأوربا, 

كان الهدؾ منها تخرٌج نخبة من الشباب الذي وتم إنشاء عدة معاهد علمٌة 

ٌمتلك المقدرة على انشاء جٌش قوي  فتم إنشاء المهندس خانة )كلٌة الهندسة( 

ومدرسة الطب, واهتم ممد علً بالتطوٌر الزراعً فؤنشؤ القاطر على النٌل 

للتحكم فً الزراعة والمٌاه, وزاد من بعد ذلك فوصل الى منابع النٌل واحتلها 

لسودان كً ٌتحكم فً النٌل من المصب, واستؽل مطبعة نابلٌون التً هً وا

مة واستقدم لها من ٌمتلك وبنى لها بناٌة عظٌ’ نركها جٌشه المهزوم من خلفه

اسس المطبعة األمٌرٌة نسبة الى األمٌر محمد علً, وقامت هذه  الخبرة,

ت المطبعة المطبعة بإحداث نقلة نوعٌة فً الثقافة العربٌة, ومازالت مطبوعا
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 األمٌرٌة تمثل المصدر الربٌسً لكتب التراث حتى ٌومنا هذا.

من بعد محمد علً تراجعت األمور كثٌرا وظهر ان هذه النهضة فً 

طرٌقها الى االنحالل, إلى أن ظهر الخدٌوي اسماعٌل, الذي أعاد سٌرة جده 

د محمد علً, وحاول تطوٌر ما بدأه محمد علً, وألن الظروؾ قد تؽٌرت, فق

وجد اسماعٌل نفسه فً فخ الدٌون, مما ترتب علٌه الكثٌر من المشاكل التً 

 انتهت باالحتالل االنجلٌزي للبالد.

ما المقصود بصدمة الحداثة, وكٌف ساهمت هذه الصدمة فً : 5س

 تطوٌر الوعً الفكري؟

ٌقصد بصدمة الحداثة اإلشارة الى الهزة النفسٌة التً أوجدتها أعمال  ــ5ج

لفرنسٌة فً مصر, فبرؼم قصر الفترة الزمنٌة التً تواجد فٌها الفرنسٌون الحملة ا

بٌن المصرٌٌن إال أن هذه الفترة احدثت فً ابناء الشعب المصري حالة من عدم  

الثقة فً الماضً, ورؼبة فً فهم الواقع, وهذه الحالة من الشك فً الماضً 

 م )صدمة الحداثة(.ومحاولة فهم الحاضر هً بالضبط ما ٌعنٌه الناس بقوله

لقد كانت أفعال الفرنسٌٌن فً مصر مثٌرة للوعً الفكري والعقل النقدي, 

لقد أراد نابلٌون ان ٌقهر العقلٌة العربٌة وٌشعرها بالعجز والضعؾ وأن هذا 

الؽازي جاء محمال بما ال قبل لها به من العلوم والمعارؾ, ولعل قصر الفترة 

ون مصر لعل هذا من اسباب عدم نجاح مخطط الزمنٌة التً احتل فٌها الفرنسٌ

نابلٌون, وبدل ان ٌقهر العقلٌة العربٌة وٌجعلها تطمبن الى عجزها , جعلها فً 

حالة تساإل ورؼبة فً الفهم والوعً والمعرفة حتى تتخلص من هذا الوضع 

 البابس التً وجدت نفسها فٌه.

ي احدثه محمد لقد كانت اعمال نابلٌون مما ساهم فً قبول التطوٌر الذ 

علً من بعد ذلك, لقد شعر العلماء ان مجهودات محمد علً تصب فً صالح 

 االجابة على االسبلة التً تركها نابلٌون وراءه دون اجابات.
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كانت تجارب علماء الحملة الفرنسٌة فً مجال الكٌمٌاء وإبهار الرابٌن بما 

فهم مؽزاها  ٌرون من تفاعالت كٌمٌابٌة ال ٌقدرون على كشؾ اسرارها او

وكٌفٌة حدوثها, كان ذلك مدعاة لعلماء االزهر الذٌن شعروا بهذا الضؽط النفسً 

وهم ٌشاهدون االعٌب علماء الحملة الفرنسٌة ٌؤتون بالؽرٌب والملؽز والذي ال 

ٌفهمون فحواه, لعل فً هذا االحساس مما ساعد جهود محمد علً على النجاح 

من العلماء مسموعً الكلمة والرأي ٌإٌدون بؤن وجدت لها جمهورا داعما ونفرا 

 الحركة العلمٌة التً احدثها محمد علً فً مصر من بعد ذلك.
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 على الوحدة الثانية تطبيقات

 ما المقصود بمدرسة البعث واإلحٌاء؟: 2س

هً االتجاه الشعري الذي ظهر فً مصر مع بداٌات العصر الحدٌث,  ــ2ج

ذا االتجاه الشاعر الشهٌر محمود من بعد رحٌل نابلٌون عن مصر. اسس ه

سامً البارودي وتابعه فٌه مجموعة من الشعراء من أبرزهم احمد شوقً 

 وحافظ إبراهٌم.

تهدؾ هذه المدرسة الى اعادة االرتباط بالتراث الشعري العربً القدٌم, من 

خالل إعادة تقلٌد أهم نماذجه الشعرٌة وبعثها من جدٌد, ومن هنا أخذت المدرسة 

)البعث( بمعنى إعادة بعث الماضً القدٌم الذي كان مجٌدا ذات ٌوم  اسمها

واسس حضارة عظٌمة امتلكت مشارق االرض ومؽاربها, و)اإلحٌاء( أحٌاء 

هذه الروح العربٌة األصٌلة من خالل بعث نماذجها المجٌدة, على أمل ان ٌكون 

خلفها فً ذلك المحرك لبعث نهضة عربٌة حدٌثة تنتشل األمة من ركودها وت

لتجعل منها قوة تستطٌع أن تنافس هذا الؽزو الثقافً الذي تعرضت له الروح 

 العربٌة فً العصر الحدٌث.

وضح الدور التارٌخً الذي لعبه محمود سامً البارودي فً : 0س

 تؤسٌس مدرسة البعث واإلحٌاء, والقٌمة الفنٌة لشعره؟

ة فً تارٌخ ٌمثل محمود سامً البارودي مرحلة ؼاٌة فً االهمٌ ــ0ج

النهضة العربٌة الحدٌثة. وتؤتً قٌمة البارودي من الحقبة التارٌخٌة التً ظهر 

 فٌها بالتحدٌد. فلو ظهر قبل ذلك او بعد ذلك ربما لم ٌلتفت إلٌه أحد.

لما رحل الفرنسٌون خلفوا وراءهم السإال المزعج: كٌؾ نتخلص من 

حتماالت االجابة ٌتمثل فً تخلفنا؟. كان هذا السإال مطروحا بشدة, وواحد من ا

العودة الى نابع الحضارة العربٌة القدٌمة التً أسست إمبراطورٌة عظمى, 
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وبالتالً لن ٌنصلح حال حاضر هذا األمة إال بما انصلح به حال أجدادها, 

وبالتالً كانت العودة الى منابع التراث مطلبا روحٌا وجوهرٌا لدى فبة من 

 ٌن.المثقفٌن والمصلحٌن االجتماعٌ

فً هذا الظرؾ التارٌخً ظهر محمود سامً البارودي, وكؤنه استجابة لهذا 

النداء الخفً الذي كان ٌسري فٌال وجدان طابفة من هإالء الذٌن آمنوا بؤن الحل 

ٌتمثل فً العودة الً المنابع التً أسست الحضارة العربٌة العظٌمة فً الماضً, 

سن جدا, لٌس ألنه مبدع أو معجز ومن هنا تم استقبال شعر البارودي بقبول ح

 بقدر ما أنه ٌلبً مطالب المرحلة وكؤنه جاء استجابة لمطالب روحٌة ملحة.

بعٌدا عن هذا الظرؾ التارٌخً فلٌس فً شعر البارودي شًء ٌجعله ممٌزا 

ورأس مدرسة, إنه صورة معادة ومكررة لنصوص عربٌة شهٌرة, عن طرٌق 

معارضات, حٌث ٌعمد ناشا الشعراء إلى منهج كان متبعا فً القدٌم اسمه ال

نصوص شهٌرة ولها صدى فً نفوس الناس وٌنسج على منوالها نصوصه, وكؤنه 

ٌتدرب على فنون القول, وهذا بالفعل ما حاوله البارودي, بؤن نسج على منوال 

قصابد شهٌرة ومعروفة ولها وقع حسن فً نفوس العرب منذ القدم حتى الٌوم, 

اذي كان ٌبحث عنه القوم, لقد كانوا ٌبحثون عن محاكاة  ولكن هذا النسج هو

للتراث, محاكاة للحضارة العربٌة القدٌمة, وجاءت نصوص البارودي محاكاة 

 للتراث الشعري, ونجح الشاعر بعبقرٌته فً صوغ هذه المحاكاة بطرٌقة فذة.

 لماذا نشؤت مدرسة الدٌوان؟: 3س

ة, بعضها بفعل العوامل نشؤت مدرسة الدٌوان بسبب عوامل كثٌر ــ3ج

 الخارجٌة وبعضها بفعل العوامل الداخلٌة.

كانت نشؤة مدرسة االحٌاء استجابة لعوامل ثقافٌة وسٌاسٌة كثٌرة جعلت من  

العودة الى التراث حال ال مناص منه. كان التراث دواء ألزمة ال ٌمكن الخالص 

زمات والعلل التً منها اال باالحتماء بالتراث. وقد زالت معظم اعراض هذه األ
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جعلت من العودة الى التراث حال أوحد, وانفتحت الثقافة العربٌة الحدٌثة على 

الثقافة الؽربٌة وأصبح لدٌها من الجرأة والشجاعة ما ٌمكنها من المقارنة بٌن 

تراثنا وتراث االخر المحتل الؽاصب, بل والقول فً احٌان كثٌرة بؤن فً تراث 

تنا نتحلى بها, ولم ٌكن هذا لٌحدث اٌام الحركة االحٌابٌة هذا الؽاصب نقاط قوة لٌ

التً كان مثل هذا القول قد ٌفهم على انه انتصار لتراث الؽازي وانسحاق 

 معنوي للثقافة العربٌة تحت اقدم الؽزو الثقافً.

نشؤ جٌل جدٌد فً ظل هذا الوعً الثقافً وعاٌش هذه التحوالت, ولم ٌعد 

تراث اوروبا او الخوؾ على  التراث العربً من لدى هذا الجٌل الخوؾ من 

االنسحاق المعنوي, فحاول االستفادة من هذا التراث, وعلى مدار عقود طوٌلة 

كان المجتمع ٌتطور فٌها اقتصادٌا وثقافٌا وسٌاسٌا , نشؤ هذا الجٌل الذي ٌمثله 

 العقاد وشكري والمازنً.

لوقت جمعتهم الرؼبة استجاب هإالء الثالثة لهذه التطورات ومع مرور ا

المشتركة فً مقاومة الوعً السابد المنتمً كلٌا الى التراث العربً, فكتبوا 

كتابهم الشهٌر )الدٌوان فً االدب والنقد( وشاء هللا ان ٌحقق هذا الكتاب شهرة 

واسعة جمعت حوله الكثٌر من االنصار والخصوم لتثور حركة ثقافٌة ونقدٌة 

 ان( على انصار هذه الحركة.كبٌرة تم اطالق اسم )الدٌو

 لماذا تؤسست مدرسة أبولو؟: 4س

كانت افكار شعراء مدرسة الدٌوان النظرٌة طموحة جدا, واشاع  ــ4ج

العقاد ورفٌقاه, أفكارا ثورٌة عن الشعر والثقافة والنقد, ولكن شعرهم عجز عن 

ٌهم تحقٌق هذه الطموحات التً نادوا بها وروجوا لها, ولعل فً هجوم الناس عل

 ما عوق هذه الطموحات الشعري وجعلها ال تظهر بصورة مإكدة.

كان من اعداء مدرسة الدٌوان فبة من شباب االدباء والنقاد ناوشت العقاد 

ورفٌقٌه العداء الثقافً, وظهر الدكتور احمد زكً ابو شادي, وأنشؤ مجلة اطلق 
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تً نشرت أفكارهم علٌها اسم ابولو, وتجمع هذا الجٌل الناشا حول هذه المجلة ال

وعبرت عن طموحاتهم واخذت حركة هذا الجٌل اسمها من اسم هذه المجلة 

 واصبحت جماعة ابولو حدثا ثقافٌا ال ٌمكن تجاهله.
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 على الوحدة الثالثة تطبيقات

 : أكمل ما ٌؤتً:2س

 كون شعراء المهجر جماعتٌن أدبٌتٌن, هما: ......... و ........... . .1

جر الشمالً ........ و ........ و ........ . ومن من أشهر شعراء المه .2

 أشهر شعراء المهجر الجنوبً ........ و ........... و ............ .

استفاد شعراء المهجر من ثالثة اتجاهات أساسٌة فً شعرهم, هً  .3

 .......... و .......... و ........... .

 ..... .صدر كتاب الؽربال لمإلفه .......... عام ...... .4

أسس شعراء المهجر الشمالً الرابطة القلمٌة عام ......... بوالٌة  .5

 .........., وكانت جرٌدة ......... هً لسان حال الرابطة.

أسس شعراء المهجر الجنوبً جماعة أدبٌة باسم ........., حٌث اتخذوا  .6

 من مدٌنة .......... مقرا لها, ومن صحٌفة .......... لسانا لها.

لشاعر ........ هو رابد مدرسة المهجر فً توظٌؾ القالب ٌعد ا .7

 القصصً فً قصابده.

 من أمثلة مالحم شعراء المهجر ....... و ........ و ........ . .8

 : أجب عما ٌؤتً:0س

 تحدث عن نشؤة وتكوٌن مدرسة المهجر بشقٌها الشمالً والجنوبً. .1

 على ما تقول. وضح أهم سمات التجدٌد الشعري لمدرسة المهجر, مستشهدا .2

كان من أبرز سمات التجدٌد فً الشعر المهجري اتخاذهم القالب  .3

 القصًٌ والملحمً فً أشعارهم. اعرض لذلك بالتفصٌل.

 أخذ النقاد على الشعر المهجري سلبٌتٌن أساٌتٌن, تحدث عنهما.  .4
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وضح كٌفٌة توظٌؾ شعراء المهجر للرمز فً مالحمهم, مستشهدا على  .5

 ما تقول.

 إٌجاز:: اذكر ب3س

 االتجاهات الثالثة التً استفاد منها شعراء المهجر فً تجدٌدهم الشعري. .1

 أهم سمات التجدٌد فً الشعر المهجري. .2

 : اذكر شاهدا شعرٌا واحدا مضبوطا بالشكل على كل من:4س

 التجدٌد اللؽوي لشعراء المهجر. .1

 تجدٌد شعراء المهجر فً المعانً والصور. .2

 حم شعراء المهجر.ابتكار الصور الخٌالٌة فً مال .3

 نموذج من نماذج التجدٌد الموسٌقً لشعراء المهجر. .4

 :مجاب علٌها أسئلة

 : تحدث بإٌجاز عن :2س

 الرابطة القلمٌة. (ٔ)

 جماعة العصبة األندلسٌة .  (ٕ)

 أبرز العوامل التً مكنت شعراء المهجر من التجدٌد الشعري. (ٖ)

 أهم سمات التجدٌد لمدرسة المهجر. (ٗ)

 ة للشعر المهجري.أبرز نقاط النقد الموجه (٘)

 :2ج

هً جماعة أدباء المهجر الشمالً التً قاموا بتؤسٌسها الرابطة القلمٌة  (2)

م بهدؾ النهوض باللؽة العربٌة وآدابها من 3ٕٓٔبوالٌة نٌوٌورك عام 

 خالل بث روح نشٌط فً جسم األدب العربً.
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وقد كان ربٌس هذه الرابطة )جبران خلٌل جبران( ومستشارها )مٌخابٌل 

( ومن أبرز أعضابها )إٌلٌا أبو ماضً, ونسٌب عرٌضة, وعبد المسٌح حداد, نعٌمة

 ورشٌد أٌوب(. وكانت جرٌدة )السابح( نصؾ األسبوعٌة هً لسان الرابطة. 

ومن البٌن أنه كان لهذه الرابطة صدى عند بقٌة أدباء المهجر ثم فً 

ام المشرق العربً, خاصة بعد صدور كتاب )الؽربال( لمٌخابٌل نعٌمة ع

م(, إال أن هذه الرابطة لم تدم سوى أحد عشر عاما, حٌث انحلت عراها 3ٕٖٔ)

م( بوفاة جبران وبعض أعضابها, ثم بعودة مٌخابٌل نعٌمة إلى 3ٖٔٔعام )

 وطنه لبنان.

هً أكبر الروابط األدبٌة التً عرفها أدباء المهجر العصبة األندلسٌة  (0)

سٌسها على )مٌشال الجنوبً, وذلك بطرح )شكر هللا الجر( فكرة تؤ

معلوؾ( الذي كان لدٌه من بسطة المال ما ساعده على تؤسٌسها عام 

م( فً مدٌنة )سان باولو( بالبرازٌل, على أن تكون برباسته, 3ٖٖٔ)

وعضوٌة عدد وافر من األدباء أشهرهم )شكر هللا الجر, وشفٌق 

 معلوؾ, وفوزي معلوؾ, وإلٌاس فرحات(.

( لسان هذه الجماعة, حٌث أنشؤها )مٌشال وقد مثلت صحٌفة )مجلة العصبة

م(, ثم أعاد نشرها )شفٌق 3ٗٔٔمعلوؾ( على نفقته أٌضا, إلى أن توقفت عام )

 م(.3ٗ1ٔمعلوؾ( عام )

تعد إجادة شعراء المهجر عددا متنوعا من اللؽات العالمٌة أبرز عوامل  (3)

تجدٌدهم الشعري, مثل اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واإلسبانٌة والبرتؽالٌة 

والروسٌة؛ مما أتاح لهم مساحة واسعة من الثقافات الؽنٌة المختلفة بما 

تشمله من آداب األمم األخرى وحركات التجدٌد الفكري والنقدي فٌها. 

فطالعوا بذلك االتجاه الرومانسً, فتؤثروا به فً حركته التجدٌدٌة 

بخروجه عن الكالسٌكٌة الجدٌدة وثورته على التقالٌد ودفاعه عن 

ٌة, إضافة إلى نزعته إلى الطبٌعة ومٌوله إلى الحزن واألسى الذات
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والكآبة, وهو ما ظهر فً شعر بعض من أدباء المهجر. كما طالعوا 

االتجاه الواقعً, حٌث جاءت بعض أشعارهم تتناول تجارب المجتمع 

وما ٌتعرض له أهلوهم فً المشرق العربً من مظالم, وتتجاوب مع 

زٌة فً أشعارهم متؤثرٌن بكال المنهجٌن القراء. وكذلك وظفوا الرم

الرومانسً والواقعً؛ وذلك ألن الرومانسٌة هً من أصلت لفكرة 

الرمز, لكن شعراء المهجر وظفوه توظٌفا شفافا رقٌقا فً ؼٌر إلؽاز, 

ٌتناولون من خالله بعض مساوئ المجتمع وموقفهم منها, وهو ما 

 ج الواقعً.ٌتوافق ـ من حٌث المعالجة الفنٌة ـ مع المنه

 أهم سمات التجدٌد لمدرسة المهجر : (4)

 أ ـ التجدٌد اللؽوي .

 ب ـ تجدٌد المعانً والصور .

 جـ ـ اتخاذ القالب القصصً والملحمً وعاء شعرٌا.

 د ـ التجدٌد الموسٌقً .

 أبرز نقاط النقد الموجهة للشعر المهجري : (5)

 ة.أ ـ عدم مالءمة بعض مضامٌنهم الشعرٌة لقداسة الذات اإللهٌ

 ب ـ الخروج عن صحٌح اللؽة, وعن الوزن والقافٌة .

: قارن ـ مع االستشهاد ـ بٌن شعراء الرابطة القلمٌة والعصبة 0س

 األندلسٌة من حٌث الخروج عن صحٌح اللغة العربٌة.

من الواضح أن شعراء الرابطة القلمٌة أطلقوا ألنفسهم العنان لتقدٌم ما  ــ0ج

مباالة بمدى صحته اللؽوٌة معجمٌة كانت أو  ٌهدٌهم إلٌه حسهم وذوقهم دون

 صرفٌة أو نحوٌة.

وربما كان سبب ذلك هو بعدهم عن أوطانهم العربٌة, دون أن تكتمل 

ثقافتهم اللؽوٌة بتلك األوطان. ومن الواضح أنهم لم ٌعترفوا على أنفسهم بؤن ذلك 
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فلسفة  ٌمثل خلال عندهم, بل إنهم تحدثوا عنه بوصفه تجدٌدا مقصودا محاولٌن

ذلك بؤن اإلنسان هو الذي أوجد اللؽة, ولٌس العكس, وأنها آلة فً ٌده, دون 

 النقٌض, كما أنها تتؽٌر بؤطواره.

وربما كان المستوى الصرفً هو أكثر ما أدخل فٌه المهجرٌون تجدٌدات لم 

تقرها اللؽة, وذلك مثل استخدام جبران لفظة )تحممت( بدال من )استحممت( فً 

 اكب(:قصٌدة )المو

ْفَت بُِنورِ  ْمَت بِِعْطِر     َوَتَنشَّ  هل َتَحمَّ

 ومثل قول إٌلٌا أبً ماضً:

ْدِوي( فٌها َصدى ِذْكراها ٌَ  فإذا النهُر فٌه ِرْعَشُة ُروحً     حٌن )

ي(. ٌَُدوِّ ْدوي( بدال من ) ٌَ  حٌث قال )

أما على المستوى المعجمً, فإن مٌخابٌل نعٌمة قد أدخل كثٌرا من األلفاظ 

عجمٌة معتبرا إٌاها جزءا من العربٌة, مثل: التاكسً, والتلٌفون, والبرنٌطة, األ

 والسٌكارة.

أما شعراء العصبة األندلسٌة, فقد ظلوا متمسكٌن بقواعد اللؽة السلٌمة 

ورصانة اللفظ واألسلوب, مع عدم إؼفال تقدٌم ما كان مٌسور الفهم من ؼٌر 

 تهم الشعرٌة.حاجة إلى معاودة المعجم لفهم معظم مفردا

 ومثال ذلك قول نعمة الحاج فً قصٌدته )لعٌنٌك(:

ااااْرُف ساااااِهدُ   إاِلَم ُتعااااانً الَهاااامَّ والطَّ
 

ااااا ولٌَتااااَ  واِجااااُد؟   وَتْنُشااااُد ِمْعوانل
 

 وَتْضِرُب فاً طاوِل الاب ِد وَعْرِضاها
 

ْت علٌااا  الَماااواِردُ   اااَ  َقاااْد ُسااادَّ  َكؤَنَّ
 

ااااْت علٌاااا  َزعاااااِز     لََعْمااااُرَ  كاااام َهبَّ
 

ْت علٌاااا  َشاااادائِدُ تَ    ُهاااادم وكاااام ُشاااادَّ
 

ا  فكاناااااات كااااااؤمواُج ُتهاااااااِجُم ُجْلُماااااادل
 

ْت علٌاه واْنَثَناْت وْهاَو صااِمدُ    َتَشظَّ
 

مٌنااً ُمساااِعد   ٌَ  إذا لاام ٌُكااْن لااً ِمااْن 
 

ماٌن  وسااِعدُ   ٌَ  ف  كان فً ِجْسمً 
 

ااً فااً الحٌاااِة وإنمااا  ومااا المااالُ َهمي
 

ااالَ الَمْجاااِد فٌماااا أُطاااارِ   ٌْ  دُ أطاااارُد َخ
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 : وضح ما ٌؤتً, مع االستشهاد :3س

 اتخاذ شعراء المهجر القالب القصصً والملحمً وعاء شعرٌا. (ٔ)

 التجدٌد الموسٌقً لشعراء المهجر. (ٕ)

 : 3ج

من خالل استقراء أشعار مدرسة المهجر, ٌتضح أن الروح القصصً  (ٔ)

قد استهواهم, واستولى على تفكٌرهم, فعالجوا فً أسلوب القصة 

 فكارهم وعقابدهم, ووظفوه فً كل موضوعاتهم.والحوار معظم أ

وربما كان رابدهم فً هذا االتجاه إٌلٌا أبو ماضً, حٌث فاضت دواوٌنه 

بكثٌر من القصص األسطورٌة وؼٌر األسطورٌة, فً قصابد أو مقطعات 

 صؽٌرة. ومن أمثلة ذلك مقطعته التً بعنوان "العٌر المتنكر":

ا ساااا اااارل ٌْ ُب أنَّ َع  اَءهُ َزَعااااَم الُمااااَإدي
 

اااااادانِ   ٌْ ٌُساااااااَر بااااااه إلااااااى الَم  أال 
 

لَاااه ٌْ اااَرِت القواِطاااُع َذ  َفَمضاااى َفَقصَّ
 

 وَسااااَطْت َمواِضااااٌها علااااى ا ذانِ  
 

ُْ واْعَتلااى  حتااى إذا جاااء الُمااَروي
 

ااااِه راب الفااااارَس الَكْشااااحانِ   ٌْ  َمْتَن
 

 لكنااااااه مااااااا زال غٌااااااَر ُمَصاااااادي ُ 
 

 حتااى عاا  صااوت  َكَصااْوِت الجااانِ  
 

َِ بَِرْأِسااااهِ فاْسااااَتلَّ صاااااِرمَ   ُه َفطااااا
 

تِاااااِه إلاااااى الِغْربااااااانِ    وَرماااااى بُِجثَّ
 

ً  َصاااْوُتهُ  ْصاااَحُب كااالَّ َحااا ٌَ  ماااا دام 
 

ااَر ِجْلااُد ُحصااانِ   ٌْ ٌُْخفِااً الَع  هٌهااات 
 

والعبرة من هذه القصة أن اإلنسان مهما حاول إخفاء حقٌقته بما فٌها من 

 م.عٌوب ونقصان, فإن الحقٌقة ال بد من انكشافها خالل األٌا

كما استطاع شعراء المهجر إقامة مالحم طوٌلة متعددة المعانً واألفكار 

والصور والخٌاالت والرموز والعبر, معتمدٌن فً ذلك على أساطٌر عالمٌة أو 

عربٌة أو ؼٌر ذلك. مثل "على بساط الرٌح" لفوزي معلوؾ و"عبقر" لشفٌق 

 إلٌلٌا أبً ماضً. معلوؾ و"المواكب" لجبران و"الطالسم" و"الحكاٌة األزلٌة"

وإذا أخذنا ملحمة "عبقر" مثاال, فإنها تتكون من اثنً عشر نشٌدا, ٌتؤلؾ 
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من عدة قصابد مختلفة األوزان والقوافً, حٌث تتخذ من إحدى أساطٌر العرب 

فً العصر الجاهلً أساسا للموضوع, فقد كان العرب ٌدعون أن "عبقر" واد 

كل إنسان أتى  بؤمر عجاب على ؼٌر من أودٌتهم ٌسكنه الجن, وٌنسبون إلٌه 

مثال سابق, وكؤن بٌنه وبٌن الجن نسبا وصهرا. كما استطاع المإلؾ أن ٌجمع 

بٌن عدد آخر من األساطٌر على أرض ذلك الوادي, مثل خرافات الجاهلٌة 

وشٌاطٌن الشعراء وشٌاطٌن آخرٌن والجن والؽٌالن والسعالً والطٌور الخرافٌة 

بذلك تعد تلك الملحمة من األعمال األدبٌة الحدٌثة الرابدة والكهانة والعرافة. و

فً توظٌؾ التراث توظٌفا أدبٌا مقصودا. فمن خالل هذه الملحمة ٌقدم الشاعر 

ثورة رمزٌة على دنٌا الناس بما فٌها من أهواء وشهوات ومظالم وأطماع َعْبَر 

ٌرٌد من النقد  حدٌث الشٌاطٌن والجن والطٌور, فاستطاع بهذا الرمز أن ٌبلػ ما

 الالذع, وأن ٌحقق ما ٌبؽً التبشٌر به من فضابل والتنفٌر من الرذابل.

وٌتخذ الشاعر وسابل فنٌة متعددة إلبداع هذه الملحمة, فهو حٌنا ٌستند إلى  

الوصؾ الذي وصل إلٌه عن بعض شخصٌات الملحمة, فإذا به ٌضٌؾ لتلك 

صفه للكاهن "سطٌح" فً الصفات من إبداعه شٌبا من الخٌال, وذلك مثل و

 النشٌد الثامن بقوله:

 الكاااااااِهُن الواحااااااُد فااااااً َوْسااااااِطهِ 
 

ااُة ناااُر ِغْمااُدها ماان ُدَخااانْ   ٌَ  ُمْد
 

َد ِمااااااااْن َعْظِمااااااااهِ   ُمَخلَّااااااااع  ُجااااااااري
 

اااُه قاااال لاااه ُكاااْن فكاااانْ    ُماااْذ َربم
 

 ِرْخاااااو  لَاااااِو الَتااااافَّ علاااااى َنْفِساااااهِ 
 

ااارى أُْفعاااوانْ    لَِخْلَتاااُه فاااو  الثَّ
 

تمده مصادره بؤٌة معلومات عن أوصاؾ شخصٌته, فإنه ٌطلق  أما إذا لم

 لخٌاله العنان إلبداع صور مبتكرة معجبة, وذلك مثل وصفه "عرافة عبقر" بقوله:

اااااااا علاااااااى َوْساااااااِطها  َتلُااااااافم ُثعبانل
 

اااُد الَقاااَدرْ   ٌْ اااِه َك ٌْ ْكُماااُن فاااً ناَب ٌَ 
 

ااااااْنَدِل ماااااان َحْولِهااااااا  َمجاااااااِمُر الصَّ
 

 َماااااارْ َتؤَلَّااااااَب الجااااااُن علٌهااااااا زُ  
 

خاُن ماااااان َشااااااْعِرها ْنَبِعااااااُث الاااااادم ٌَ 
 

اااَررْ   هاااا الشَّ ٌْ  وٌْلَتظاااً فاااً ُمْقلََت
 

 كؤنماااااااااااااا هُ لااااااااااااادى َبْعثِهاااااااااااااا
 

َدهااااا بُِكاااالي مااااا فااااً َسااااَقرْ    َزوَّ
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فإذا انتقلنا لبٌان كٌفٌة تؤسٌس الشاعر للرمز, نجد أنه ٌجعل هذه العرافة ــ 

اعة منظر ــ عندما تراه على الرؼم مما وصفها به من قوة وجبروت وشر وبش

تحدثه بوصفه نموذجا لإلنسان وما صارت تراه فٌه من شرور وآثام تعكس 

 رإٌة الشاعر نفسه لواقع اإلنسانٌة, فتقول له:

َحاااااااااااااااَ  ٌاااااااااااااااا إنساااااااااااااااانْ  ٌْ  َو
 

 أْلاااااااااااااِ  عصاااااااااااااا ِساااااااااااااْحِر ْ  
 

 َذَعااااااااااااااْرَت فٌنااااااااااااااا الجااااااااااااااانْ 
 

 َفُعاااااْذَن بالشاااااٌطاِن مااااان شاااااري ْ  
 

 َوِدْدُت ٌاااااااا غاااااااادُر لاااااااو أنناااااااً
 

ًَ ال ٌنثناااااااااًأ   طلقااااااااات ثعباااااااااان
 

 عنااااااااااا  فٌردٌااااااااااا  ولكنناااااااااااً
 

 أخشااى علااى الثعبااان ماان غاادر ْ  
 

 فااااااااااً نابااااااااااه الساااااااااام كااااااااااان
 

 وصاااااااااااااار فاااااااااااااً صااااااااااااادر  
 

وبعد ذلك فً النشٌدٌن الرابع والخامس, ٌلتقً الشاعر بعدد من الشٌاطٌن 

مختلفً المهام, فمنهم شٌطان الحرب وإبلٌس النقابص وإبلٌس الشهوة وشٌطان 

لكذب, حٌث ٌجعل من هذه الشٌاطٌن رموزا لما ٌعسكر فً نفوس المال وإبلٌس ا

 البشر من شر وأنانٌة وشهوة وطمع.  

استطاع شعراء المهجر تجدٌد الموسٌقى داخل قوالب الخلٌل متمثال فً  (ٕ)

الؽنى الموسٌقً والخفة الموسٌقٌة اللذٌن تمتعت بهما كثٌر من 

لمجلجل أو قصابدهم. فهم ال ٌعتمدون فً أشعارهم على الجرس ا

العبارة الطنانة, وإنما تذوب موسٌقاهم رقة وهمسا. وربما كان سبب 

ذلك إحساسهم المرهؾ بالحنٌن وشعورهم المرٌر بالؽربة, إضافة إلى 

 ما عانوه من وجد وحرمان.

 ومثال ذلك مخاطبة مٌخابٌل نعٌمة أوراق الخرٌؾ بقوله:

 تناااااااااااااااااااااااااثري تناااااااااااااااااااااااااثري
 

 ٌااااااااااا بهجااااااااااة النظاااااااااارْ  
 

 ٌاااااااااٌااااااااا ماااااااارق  الشاااااااامس و
 

 أرجوحاااااااااااااااة القمااااااااااااااار 
 

 ٌاااااااااااا أرغااااااااااان اللٌااااااااااال وٌاااااااااااا
 

 قٌثااااااااااااااااارة السااااااااااااااااحر 
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أما التجدٌد الموسٌقً الذي مثل خروجا على عروض الخلٌل, فقد أحدث 

منه شعراء المهجر الكثٌر مما ٌند عن الحصر والتقعٌد؛ وذلك ألنهم لم ٌنشبوا 

موسٌقى  ألنفسهم قواعد تجدٌدٌة, وإنما تركوا ألنفسهم الحرٌة الكاملة فً ابتداع

أشعارهم, فؤكثروا من التجرٌب, مقتربٌن حٌنا من القواعد التقلٌدٌة, ومبتعدٌن 

 أحٌانا أخرى.

فمن ذلك التجدٌد ما ٌتعلق بالتصرؾ فً البحور القدٌمة بزٌادة التفاعٌل أو 

نقصانها أو المزج بٌن التام والمجزوء. ومثال ذلك ما فعله مٌخابٌل نعٌمة فً قصٌدته 

 ٌث بدأها بمجزوء الرمل مع زٌادة تفعٌلة فً آخر البٌت, فقال:"ابتهاالت", ح

 كحل اللهم عٌنً     بشعا  من ضٌا      كً ترا 

ثم أتبع ذلك بستة أبٌات من الرمل التام ذي التفعٌالت الست فً كل بٌت, 

 مع التزام تكرار ختام عروض كل بٌتٌن وضرب كل بٌتٌن:

 فااً جمٌااِع الَخْلااِ : فااً ُدوِد القبااورْ 
 

, فااً مااوج البحااارْ    فااً ُنسااوِر الَجااوي
 

 فً َصهاِرٌِج الَباراري, فاً الزهاورْ 
 

ْبِر, فً َرْماِل القِفاارْ    فً الَك , فً التي
 

الٌِمْ  ِِ الَبْرِ , فً َوْجاِه السَّ رو
 فً قُ

 

 فاااً ٌاااِد القاتاااِل, فاااً َنْجاااِع الَقتٌااالْ  
 

 فً َسرٌِر الُعْرِس, فً َنْعِش الَفِطاٌمْ 
 

 ِن, فااً َكاافي الَبِخٌاالْ فااً ٌااِد الُمْحِساا 
 

ِِ الصاغٌرْ  اإاِد الشاٌِ،, فاً ُرو
 فً فُ

 

عااا العااالِِم, فااً َجْهااِل الَجهااولْ    فااً ادي
 

 فً ِغناى الُمْثاِري, وفاً فقاِر الَفقٌارْ 
 

 فااً َقااذى العاااِهِر, فااً ُطْهااِر الَبُتااولْ  
 

ثم أتى ببٌت ختامً للمقطع ٌتكون من ثمانً تفعٌالت على شطرٌن متفقً 

 الروي:

ها إلى أن َتْسَتفٌِ ْ وإ ٌْ ِْ اللُهمَّ َجْفَن ْوِم الَعمٌْ   َفاْغِم  ذا ما ساَوَرْتها َسْكَتُة النَّ

ومن ذلك عدم اتباع أي نظام فً عدد تفاعٌل كل سطر شعري بما ٌقربه 

كثٌرا من شكل الشعر الحر, لوال وجود شبه نظام فً خواتٌم هذه األسطر. 

 دته "من سفر الزمان":وذلك مثل قول مٌخابٌل نعٌمة فً قصٌ
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 روحً! فكم شبت وشابت سانٌن
 

 مااااان قبااااال أن بانااااات حواشاااااٌ 
 

 والٌاااااوم كاااااف الااااادهر تطوٌااااا 
 

 عنا, ومان ٌادري متاى تنشارٌن؟
 

 روحاااً وخلٌناااا 
 

 

 باااألرْ الهٌنااا 
 

 

 نرعااااى أمانٌنااااا 
 

 

 فاً مارج أوهاام 
 

 

 ماااااااااا باااااااااٌن أٌاااااااااام وأعاااااااااوام
 

 تااؤتً وتمضااً وهااً ساار دفااٌن
 

راء المهجر هو الخروج عن كال القٌدٌن الموسٌقٌٌن: وٌعد أكبر خروج لشع

العروض, والقافٌة. حٌث صنعوا عدة قصابد على طراز ما ٌسمً بقصٌدة 

النثر, التً تعنً التعبٌر بالنثر عن أؼراض شعرٌة متخذة طرٌقة الشعر فً 

 التصوٌر واللؽة االنفعالٌة. 

على النظام التقلٌدي, أما فٌما ٌتعلق بالقافٌة, فقد جاءت كثٌر من قصابدهم 

دون أن ٌنفً ذلك تجدٌدهم تجدٌدات ال تنحصر. فقد كتبوا الشعر المرسل, كما 

نوعوا القوافً بتنوع المقاطع, كما جاءوا بنظام الرباعٌات أو المخمس أو 

 المزدوج .
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 على الوحدة الرابعة تطبيقات

 لم لم تل  رواٌة "زٌنب" لهٌكل رضى عٌسى عبٌد؟ :2س

ٌسى عبٌد لرواٌة "زٌنب" بالنقد فً تضاؼٌؾ قصته عرض ع - 2ج

"حكمت هانم" التً ترصد ــ وبصدق ــ الروح المصرٌة المعتدة بفكرة 

 فٌكون مصٌرها القتل, الشرؾ,عندما تخضع فتاة من الطبقة الفقٌرة لفتى ؼنً,

وصفا جسدٌا وسلوكٌات ال تمت بصلة للواقع  فٌرى أن زٌنب بطلة هٌكل,

الذي راح ٌطرح  وإنما هً من صنع مإلفها, حٌا فً ظله,االجتماعً التً ت

 علٌها سمات فرنسٌة وسلوكٌات أجنبٌة.

 تخٌر قصة قصٌرة لنجٌب محفوظ موضحا مضمونها. :0س

قصة قصٌرة,  2ٕتضم مجموعة نجٌب محفوظ"همس الجنون"ـــ 0ج

تحتل قصة"عبث أرستقراطً"مكانة متمٌزة بٌن قصص  تتباٌن طوال وقصرا,

لك, حٌث تشٌر بالنقد الالذع إلى بعض سلوكٌات مجتمع الوفرة الذي مجموعته ت

 وتجلى فً الطمع فٌما لدى الؽٌر. برز واستشرى فً أربعٌنٌات القرن الماضً,

لم اكتسبت مجموعة "همس الجنون" أهمٌة بالغة لدى النقاد  :3س

 ومإرخً األدب؟

البكر والثر رأى مإرخو األدب ونقدته أن هذه المجموعة تعد النبع ــ 3ج

 الذي استوحى منه نجٌب محفوظ أفكار أعماله الخالدة فً رواٌاته.

ففكرة "طلب الخٌر للناس جمٌعا من خالل العمل المنزه من أي ؼرض أو 

هوى" والتً طرحها فً قصة"الشر المعبود" والتً لم تتجاوز سبع الصفحات, 

 سوؾ ٌشٌد علٌها بنٌان رواٌة"أوالد حارتنا".

القدٌم"توتً"سوؾ تشؽله فً ثالث رواٌات فرعونٌة, هً وقصة المصري 

 :"عبث األقدار"و"رادوبٌس" و"كفاح طٌبة".
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تؤرجحت مواقف المثقفٌن حٌال الترجمة رفضال وقبوالل . ناقش هذه  :4س

 المقولة.

انقسمت األوساط الثقافٌة وقتبذ حٌال الترجمة فرقا وشٌعا, فذهب  -4جـ

نماط الؽزو الفكري وٌنبؽً مجابهته ورفضه, الفرٌق األول إلى أنها نمط من أ

نظراً لسوء ما تقدمه من قٌم ؼرٌبة على مجتمعاتنا العربٌة الؽارقة فً مشاكل 

 سٌاسٌة واجتماعٌة.... واالنكفاء على تراثنا واالحتماء به.

وقد وجد هذا الفرٌق صدى فى كتابات الموٌلحً وحافظ إبراهٌم التى 

, فكتب األول " حدٌث عٌسى بن هشام", وكتب اتخذت من المقامة قالباً لها

 اآلخر " لٌالً سطٌح".

بٌنما ذهب فرٌق آخر إلى أن التراث كان مناسباً لزمانه, وٌنبؽً االنفتاح 

على اآلخر دون ذوبان فٌه أو فقدان للهوٌة,وهنا سٌنشؤ فن القّص فً أحضان 

رواد هذا األدب الؽربً )والفرنسً منه على وجه الخصوص( وهو ما ٌقر به 

الفن من مثل محمد حسٌن هٌكل صاحب أول رواٌة عربٌة ناضجة 

 "زٌنب",ومحمد تٌمور رابد فن القصة القصٌرة بقصته "فً القطار".

إلى أي مدى ٌمكن ُعدَّ مصطفى لطفً المنفلوطً رائد َفني الق   :5س

 العربً؟

 ٌعد المنفلوطً اإلرهاصات األولى لفن القصة القصٌرة العربٌة, -5جـ

 وٌتجلى هذا فً النقاط اآلتٌة:

جاءت محاوالته سباحة ضد ما كان سابداً فى زمانه من ارتماء فى  -1

 أحضان القوالب النثرٌة القدٌمة )المقامة(.

 ضمن قصصه كتابٌه "العبرات" و" النظرات". -2

 جاءت قصصه ؼٌر ناضجة, فهً مزٌج من المقال القصصً والخطابة. -3

 نزعة القصصٌة لدٌه.كتبها لؽاٌات أخالقٌة, فؽابت ال -4
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صاغ قصصه بلؽة بٌانٌة راقٌة, تخلصت من السجع وؼٌره من فنون  -5

 البدٌع.

للمنفلوطً نمطان من القصص, األول خالص له, واآلخر عن أصل  -6

أجنبً, أخضعه ألسلوبه, موظفا إٌاها لخدمة قضاٌا مجتمعه, فشؽل 

 بالطبقات البسٌطة والمهمشة.

مبتدع هذا الفن ولكنها هٌؤت المناخ  على أن هذا ال ٌعنى أن المنفلوطً

لخلق متلق واع, ٌسٌر على دربه, وٌكمل مسٌرته, فكانت البداٌة الحقٌقٌة على 

 ٌد واحد ممن تؤثروا به إٌما تؤثر, وهو محمد تٌمور.

ة فى قصته إلى أى مدى وف  محمد تٌمور فً توظٌف الشخصٌ :6س

 الرائدة  "فً القطار"؟

حداث قصته على ألسنة خمس شخصٌات, أجرى "محمد تٌمور" أ -6جـ

هً :"التلمٌذ المثقؾ" وجسد الصوت المدافع عن الفالح المصري, بٌنما جاءت 

أربع الشخصٌات األخر مجسدة القٌم الظالمٌة المستبدة الداعٌة إلى بقاء الفالح 

نهباً لمستؽلً جهله, وهى قسمة ؼٌر عادلة, ترمز إلى بزوغ الفكر التنوٌري 

 دون تحقٌق فوز أو انتشار فً أربعٌنٌات القرن الماضً.على استحٌاء 

  : أكمل الجمل ا تٌة :2س

ولع كل من الموٌلحى وحافظ إبراهٌم بقالب المقامة فكتب األول  -أ

 وأبدع الثانى ......... ..........

  م(  3ٓٙٔ)لٌالى سطٌح  –م ( 3ٓ1ٔ)حدٌث عٌسى بن هشام 

  "............".........." و..المنفلوطى قصصه القصٌرة كتابٌه "ضمن   -ب

 الَعَبرات والنظرات.  
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نشر محمد تٌمور مجموعة القصصٌة "............." منجمة فى مجلة  -ج

 "............." 

  "مجلة السفور" –مجموعة " ما تراه العٌون ".  

من قصص المنفلوطى ذات األصول األجنبٌة, قصة "الذكرى " التى  -د

................." وقصة "الشهداء " التى اقتبسها اقتبسها من " .........

من "..........................." وقصة "الضحٌة" التى اقتبسها من 

 "........................" 

  " أتاال لشاتوبرٌان " أٌضا  –"آخر ملوك بنى سراج لشاتوبرٌان "–  

 دوماس االبن".  –" ؼادة الكامٌلٌا إلسكندر 

خمس شخصٌات هى:  حمد تٌمور فى قصة "فى القطار"استخدم م -هـ

,............. ..................,.............. ,............. ,.............

د البطل ........... بٌنما جسدت بقٌة الشخصٌات قٌم ...............   َجسَّ

 ." الطالب )البطل(, والشركسى, والعمدة, والموظؾ والشٌخ 

 ٌثة الداعٌة إلى النهوض بالفالح من خالل تعلٌمه القٌم الحد -

 القٌم الظالمٌة المستبدة. -

  : ما المآخذ التى ٌمكن توجٌهها لقصة " فى القطار " لمحمد تٌمور" ؟2س

فى القطار" لمحمد تٌمور ُتَعدُّ الوالدة األولى الناضجة قلنا : إن قصة " -2ج

لفن القصة القصٌرة فى أدبنا العربً الحدٌث, ولكن هذا ال ٌعنى أنها وقعت فى 

 بعض المآخذ, التى نذكر منها : 

عدم التخلص من أثر الكتابات النثرٌة السابقة علٌه السٌما كتابات  -1

 المنفلوطً .

اتنة تبعث على البهجة وبطل مكتبب التناقض الواضح بٌن طبٌعة ف -2

 حزٌن .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 054 األدب العربى الحدٌث )التطبٌقات(

ا شدٌد الضٌق  –القطار  -3 ًٌ ٌَّد حرٌة الكاتب, فلم ٌستطع  –فضاء مكان َق

 رصد المالمح للمكان .

رصد تٌمور قصته وفق منطق السرد التتابعى, فجاءت األحداث متنامٌة  -4

 تنامٌا طبٌعٌا, متوقًعا دون مفاجؤة أو كسر أفق توقع.

 تٌة :أكمل الجمل ا  :2س

ضمت مرحلة التؤسٌس للفن القصصً العربً أربعة مبدعٌن, هم :  -أ

 .............. ,........... ,............... ,............. 

 .األخوان عٌسى وشحاتة عبٌد, ومحمود تٌمور, ومحمود طاهر الشٌن 

  : انسب هذه المجموعات القصصٌة لقائلٌها :22س

 ...   محمود تٌمور" كما تراه العٌون " لـ ....... -

  ."العبرات والنظرات" لـ ...........   المنفلوطً -

  ." إحسان هانم " لــ..............   عٌسى عبٌد -

  ." درس مإلم " لـ..............     شحاتة عبٌد -

 ." سخرٌة الثانً" لـ ......  ....... محمود طاهر الشٌن -

  .ور"الشٌخ جمعة" لـ ..........  ..... محمود تٌم -

  : إلى أى مدى تؤثر جٌل " المرحلة التؤسٌسٌة" با داب األجنبٌة ؟22س

بدا واضحا األثر الؽربً فً نشؤة القص العربً الحدٌث, بدًءا  -22جـ

بالمنفلوطً فً قصصه المقتبس عن أصول ؼربٌة, ومروًرا بمحمد تٌمور, ثم 

تعددت الروافد  جاء جٌل " مرحلة التؤسٌس " مشدوًدا إلى إبداعات الؽرب, وإن

 فرنسٌة وانجلٌزٌة وروسٌة .

وقد اعترؾ هذا الجٌل بهذا االنجذاب وإن أقروا بؤنه لم ٌطمس هوٌتهم, 

 فؤدخلوا على القصص األجنبً كثٌراً من التؽٌٌر والتحوٌر الذي جعلها خالصة لهم. 
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حٌث راحوا ٌحاكون "موباسان" و"بلزاك" و "إمٌل زوال" فً توجهاتهم 

نفتح محمود طاهر الشٌن على القصص الروسً ممثالً فً أدب الواقعٌة, وا

 "تشٌكوؾ" الذي طؽى علٌه الطابع المحلى.

اذكر قصة لعٌسى عبٌد ومثلها ألخٌه شحاتة . موضحا ما تتسم  :02س

 به كل منهما.

قصة لشحاتة عبٌد, تحمل طابعاً تمٌز به عن مبرو  ٌا أم محمد" " -20ج

هٌة المجسدة للحس المصري الشعبً, الذي رفاقه, وهو بروز النزعة الفكا

 ٌتجلى فٌما تقوم به" الخاطبة" من مواقؾ وطرابؾ.

قصة لعٌسى عبٌد, وٌرصد من خاللها جانبا من معاناة  " إحسان هانم"

المرأة فى أربعٌنٌات القرن الماضً, عندما كانت تتزوج مرؼمة من زوج لم 

 ات.تختره, وال تحبه, وما ٌترتب علٌه من مآٍس فادح

 اذكر قصتٌن قصٌرتٌن لمحفوظ تركتا أثرال بارزال فً منجزه الروائً. :32س

الشر المعبود" وتركت أثراً واضحا فً رواٌته"  القصة األولى" -23ج

 أوالد حارتنا".

التً استوحت الحقبة الفرعونٌة, " صوت من العالم ا خر" القصة الثانٌة

 وتركت أثرها فً فرعونٌاته الذابعة.

ل نجٌب محفوظ بالتارٌ، الفرعونً قاصا وروائٌا اشرِ هذه شغ :42س

 المقولة.

بدأت عناٌة نجٌب محفوظ بالتارٌخ الفرعونً منذ بداٌة حٌاته  -24ج

 األدبٌة, وتتجلى العناٌة فى النقاط اآلتٌة:

 ترجمة كتاب جمٌس بٌكى الصٌؽة" مصر القدٌمة" -1

 قصتان من قصص مجموعة" همس الجنون" وهما: -2
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 "عبود" و" صوت من العالم اآلخر" الشر الم

إبداع ثالث رواٌات تتخذ من بعض الحقب الفرعونٌة مٌداناً لها,  -ٖ

 وهى:"كفاح طٌبة"و"عبث األقدار" و"رادوبٌس".

القصصٌة األولى" همس لسمات العامة التً تطبع مجموعته ما ا :52س

 ؟الجنون"

فً ثمة سمات موضوعٌة وفنٌة طبعت هذه المجموعة, تتجلى  -25ج

 النقاط اآلتٌة:

تؤرجح المضمون لدٌه حول مضامٌن محددة, وهى االنحٌاز ألبناء   -1

الطبقات الدنٌا فى المجتمع,مع تعرٌة الطبقات العلٌا سلوكٌا, ورصد 

االنحرافات المتعلقة بعالقتهم بالمرأة, إلى جانب التطرق لقضاٌا ذات 

 نزعة إنسانٌة وفكرٌة.

لسفة إلى األدب وإبداعه, إال أن آثر محفوظ االنصراؾ عن دراسة الف -2

 أثرها ظل حاضراً فٌما كتب وأنجز.

تباٌنت قصصه طوالً وقصراً, وان كان مٌله إلى القصر أشد, وتعد  -3

 قصته" صوت من العالم اآلخر" األطول وقصة" فلفل" األقصر.

تنوعت وسابل بناء القصة لدٌه, حٌث اعتمد على المذكرات والرسابل,  -4

 حداث.والتدرج المنطقً لأل

 ما المآخذ التً رصدها النقاد على مجموعة" همس الجنون" ؟  -62س

 ثمة مؤخذان ٌمكن رصدهما, وهما: -26ج

هٌمنة المقال القصصً بما ٌحمله من استطرادات وشروحات بدت فً  -1

 قصصه ذات الصبؽة التارٌخٌة.

 طؽٌان المسحة الفلسفٌة على كثٌر من قصصه. -ٕ

لة بإرث لؽوى معجمً, فؤنطق شخصٌاته لؽة نجٌب محفوظ جاءت مثق -ٖ

 بلؽة ال تناسبهم مستوى اجتماعٌاً وفكرٌاً.
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 الوحدة اخلامسة ىعل تطبيقات

 .إٌجاز أهم منجزات رفاعة الطهطاوياذكر ب :2س

 ـــ لرفاعة الطهطاوي منجزات متعددة ٌمكن اإلشارة إلى بعضها :2ج

 نفتاح على اآلخر المتقدم .ــ أنشؤ مدرسة األلسن لتعد أجٌاالً من المترجمٌن لالأ

أنشؤ صحٌفة "روضة المدارس المصرٌة" لتسهم فً نشر الوعً لدى  -ب

 الناشبة والناس.

ولم ٌقتصر دوره عند هذا الحد بل امتد إلً الترجمة, فقد ترجم رواٌة  - جـ

علً طرٌقة القرون  " فنلون" لتلٌماك, ووضع لها عنواناً مسجوعاً 

" تحدوه رؼبتان تلحان ك فً وقابع تلٌماكمواقع األفالالوسطً, هو "

 علٌه, هما نصح الحكام والرقً بسلوك العامة.

" وهو كتاب ٌرصد رحلة "تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز كتب -د

الكاتب إلً فرنسا, وما رآه من معارؾ ومعلومات تدنٌها من اإلطار 

 التعلٌمً.

روائٌة مخدجة شهد الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر بداٌات  :0س

 ناقش هذه المقولة.

شهدت تلك الحقبة محاولتان لرجلٌن ٌنتمٌان لألزهر الشرٌؾ ابتعثا  -0ج

ولكل منهما محاولة فً مجال القص  ,وعلً مبار  الطهطاويإلى فرنسا,هما 

وهو كتاب ٌرصد  ""تخلٌ  اإلبرٌز فً تلخٌ  بارٌزالطوٌل,فؤبدع األول 

من معارؾ ومعلومات تدنٌها من اإلطار  رحلة الكاتب إلً فرنسا, وما رآه

عمالً روابٌاً  تخلٌ  اإلبرٌز فً تلخٌ  بارٌز""التعلٌمً.وال ٌمكننا َعدَّ 

بالمفهوم الحقٌقً لهذا الجنس األدبً, ألنه ٌخلو تماماً من العناصر الروابٌة, 

", معتمداً السرد العلمً الجاؾ مقاالتحٌث قسمه الكاتب أقساماً َسّماها "

 مة والتقرٌر أدوات.والترج
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امتداداً ناضجاً لمحاولة الطهطاوي السابقة, حٌث كتب  على مبار ثم ٌؤتً 

ٌتفق معه فً النزعة العلمٌة القابمة على نقل  ""علم الدٌنرحلته فً كتاب سماه 

, عندما صاغ رحلته الطهطاوىمشاهداته ومعارفه إلً القارئ المصري, وإن فاق 

ر لها أشخاصاً, فالبطالن هما : شٌخ رٌفً أزهري فً قالب حكابً مشوق, واختا

مستنٌر وعالم انجلٌزي تعرؾ علٌه فً مصر, ثم اصطحبه فً رحلة إلً أوروبا... 

أقساما, وإن -أٌضا–عندما قسم رحلته الطهطاوي  حذو" علً مبار  " وقد حذا 

 ". مسامرةًسّماها باسم ٌقترب من مدارات الحكاٌة, فسمً كل قسم منها " 

 اكمل الجملة ا تٌة : :3س

قسم الطهطاوي كتابه"" تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز" أقساماً  :3جــ

َسّماها ............ وحاكاه علً مبارك فً رحلته"علم الدٌن" عندما قسمها 

 أقساما سماها ..............

 ." مقا الت" /" مسامرة" 

 الواقعٌة السحرٌة؟معنى المصطلحات ا تٌة : الواقعٌة النقدٌة و ما :4س

بنقد المجتمع من أجل اإلصالح والنهضة الواقعٌة النقدٌة تعنى ــ 4ج

والتقدم من خالل نماذج إنسانٌة مؤزومة, تعكس حركة المجتمع وبعض قضاٌا 

 الواقع كما نجد فً أعمال نجٌب محفوظ.

فتنشؤ نتٌجة عجز الواقعٌة التقلٌدٌة البسٌطة عن  الواقعٌة السحرٌةأما 

م وأسبلتها الكبرى, فتطفو على السطح واقعٌة 3ٙ1ٔاب صدمة هزٌمة استٌع

جدٌدة تعنى بالهم القومً والصراع الطبقً وتستلهم التراث دون قطٌعة مع 

الواقع, مانحة منجزها طابعاً قومٌاً, ٌنؤى عن االرتماء فً أحضان األطر 

اٌة األولى, األوربٌة التى هٌمنت على األجٌال السابقة, عابدة إلى مصادر الحك

وتقدٌمها فً صور جدٌدة تنتصر للوعً األٌدٌولوجً على الِحسِّ الجمالً 

فكانت " الواقعٌة السحرٌة " وكان إدوارد الخراط وجمال الؽٌطانً ومحمد 
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 جبرٌل ورضوى عاشورأعالم هذه الواقعٌة.

دالالت خاصة تتعل  بمسٌرة الرواٌة العربٌة  2244ٌحمل عام  :5س

  هذه المقولة ناقش المعاصرة .

 :هما ثمة حدثان كبٌران ٌرتبطان بهذا العام, ــ5جــ

, فتوقؾ ــ توقف مبدعً الرواٌة الواقعٌة الرواد عن تعاطً الفن الروائًأ

توفٌق الحٌكم والمازنى وطه حسٌن, ماعدا محمد فرٌد أبو حدٌد الذى 

 ظل ٌكتب الرواٌة التارٌخٌة المستمدة من التارٌخ العربً واإلسالمً 

ــ ٌرتبط هذا العام أٌضا بملمـح آخر من مالمــح التجدٌد فً الرواٌة ب

التى رادها طه حسٌن  ""رواٌة األجٌالالعربٌـة, ٌتجلى فٌما ٌسمى بــ 

 برواٌة " شجرة البإس" التى تنتمً إلً رواٌات السٌرة الذاتٌة . 

 اذكر أع م كتاب "رواٌة األجٌال" وعناوٌن رواٌاتهم. :6س

 فً رواٌة "شجرة البإس".ه حسٌن طـــ   6ج

فً رواٌتٌه :"فً قافلة الزمان" و"الشارع  عبد الحمٌد جودة السحار -

 الجدٌد".

 وقصر الشوق, فً ثالثٌته الرابعة" بٌن القصرٌن, نجٌب محفوظ -

 والسكرٌة".

ما المآخذ التً رصدها النقاد على رواٌة األجٌال لدى كل من طه  :2س

 ؟ السحار حسٌن وعبد الحمٌد جودة

التى  شجرة البإس"""  برواٌة "رواٌة األجٌالطه حسٌن راد  ـــ2ج

تنتمً إلً رواٌات السٌرة الذاتٌة, حٌث تتبع حٌاة أسرة صعٌدٌة )هً أسرة طه 

حسٌن نفسه( عبر مساحة زمنٌة طوٌلة, تؽطً نصؾ قرن من الزمان, تبدأ من 

اجتماعٌة, تركت  منتصؾ القرن الماضً. راصداً ما طرأ علٌها من تؽٌرات

آثاراً واضحة على األفراد سلوكا وعادات ونمط حٌاة, وكان لطول الفترة 
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الزمنٌة كبٌر أثر فً ضعؾ البناء الفنً قفزاً وتسطٌحاً وانعدام تناسق فً 

 عرض الشخصٌات وتحلٌل سلوكها.

ٌَُعدُّ   امتداداً لهذا االتجاه الجدٌد فً الكتابة فٌصدر عبد الحمٌد جودة السحارو

" الصادرة فً عام فً قافلة الزمانرواٌتٌن ٌصبان فً المجرى ذاته, هما "

 التً تناول خاللهما حٌاة ثالثة أجٌال من أسرة واحدة. الشار  الجدٌد""و م 3ٗ1ٔ

ومما ٌعاب على السحار فً رواٌتٌه أنه لم ٌستطع إحداث توازن بٌن 

ً رواٌة " فً أجزابها, فثمة خٌوط استؤثرت بمساحات واسعة كحب مصطفى ف

قافلة الزمان",أما رواٌة " الشارع الجدٌد" فإنها افتقرت ـــ إلى التوازن وعدم 

القدرة على التصوٌر الدقٌق لشخصٌاتها, نظراً لكثرتها كثرة الفتة, فؽابت 

 المالمح الجسدٌة والنفسٌة لألشخاص . 

إلى أي مدى شهدت "رواٌة األجٌال" تطورا واسعا لدى نجٌب  :2س

 محفوظ؟

ٌؤتى نجٌب محفوظ لٌخطو برواٌة األجٌال خطوات ناضجات, عندما  -2ج

 التى بلػ بها: بٌن القصرٌن وقصر الشو  والسكرٌة"ث ثٌته الذائعة "ٌبدع 

 ذروة النضج الروابً إحكاَم بناء ورسَم مواقؾ, وتحلٌَل شخصٌات . - أ

بما ٌموج ( والزمان اإلطار المكانً )الحارة المصرٌة االتساق التام مع -ب

 به من ظلم اجتماعً وفساد سٌاسً واشتجار بٌن المذاهب . 

م( 3ٗٗٔ-3ٔ1ٔنجح فً رسم صورة  للقاهرة عبر ربع قرن تقرٌبا ) -جــ

من خالل أسرة أحمــد عبد الجواد ... وعلٌه فلٌس ؼرٌبا أن تعد أهم 

عمل روابً فً أدبنا الحدٌث علً اإلطالق, حٌث ؼاص فً أعماق 

ة, لٌرقً بها فً أفق إنسانً َرْحب جاعالً من أسرة الحارة المصرٌ

أحمد عبد الجواد نموذجا إنسانٌا دقٌقا ٌتجاوز حدود الزمان, وٌتمرد 

 علً قٌود المكان.
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 انسب الرواٌات ا تٌة لكتابها. :2س

 الوعاء المرمري  .......................        )محمد فرٌد أبو حدٌد( -أ

 ...................        )طه حسٌن(شجرة البإس ....... -ب 

 الشارع الجدٌد ...................        )عبد الحمٌد جودة السحار( -جـ 

 الشارع الجدٌد ...................        )عبد الحمٌد جودة السحار( -د 

 زٌنب ..............................         )محمد حسٌن هٌكل( -هـ

 .......................        )محمد عبد الحلٌم عبد هللا(لقٌطة ... -و 

 ؼصن الزٌتون .................        )محمد عبد الحلٌم عبد هللا( -ز 

 األٌــام ..................................        ) طه حسٌن( -ح 

 بٌن القصرٌن  ..........................        )نجٌب محفوظ( -طـ 

 السكرٌة ... .................................         )نجٌب محفوظ( -ي 

 إلى أي االتجاهات الفنٌة تنتمً الرواٌات ا تٌة؟ :22س

 رواٌة علم الدٌن ..........................     )الرواٌة التعلٌمٌة( -أ

 راكٌة(رواٌة األرض لعبد الرحمن الشرقاوي......     )الواقعٌة االشت - ب

 رواٌة قندٌل أم هاشم لٌحٌى حقً .........     )الواقعٌة النقدٌة( - ج

 رواٌة ؼواٌة االسكندر لمحمد جبرٌل .......     )الواقعٌة السحرٌة( - د

 رواٌة ؼصن الزٌتون لمحمد عبدالحلٌم عبدهللا ..     )الرومانسٌة( - هــ

اسمه فً لم لم ٌصدر محمد حسٌن هٌكل رواٌته ممهورة ب :22س

 طبعتها األولى ؟

الحقٌقة أن األمر ٌتعلق بجانبٌن, ٌتعلق أولهما بالكاتب ذاته, واآلخر  -22ج

ٌتصل باالطار السٌاسً واالجتماعً واألدبى الحاكم حٌنذاك, والجانبان 
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 متداخالن ممتزجان :

وهو ما  –هٌكل القادم من فرنسا ٌحمل الدكتوراه تحدوه طموحات كبار  - 

ٌؤبى أن ٌقترن اسمه بفن سقط فً َوْهَدٍة هابطة من السطحٌة  – تحقق بالفعل

 واإلسفاؾ, جعلته موظفا إلشباع رؼبات المتلقً, فؤصبح أداة تسلٌة وترفٌه .

تعلق الرواٌة بعاطفة الحب فً سٌاق مادي مؽاٌر لما تؤلفه عادات رٌؾ  -

 مصر وقٌمه الراسخة فٌه منذ آالؾ السنٌن . 

 بــ "قلم ف ِ مصري؟ لم اكتفى بعبارة :02س

مهر هٌكل رواٌته بـ"مصري فالح" ولم ٌنشرها معزوة إلٌه أو  :20ج

م, وقد اختلؾ مإرخو األدب فٌما بٌنهم, ولكن 3ٕ3ٔمنسوبة له إال فً عام 

هٌكل نفسه ٌنفً فكرة إخفاء االسم, بل ٌإكد على مبدأ القصد,اعتدادا بالفالح 

 ة واالستعالء من اآلخر مستبدا. المصري الذي عانى صنوؾ العذاب المختلف

 أثر خاله لطفً السٌد الطاؼى علٌه الذى نادى بــ" مصر حدٌثه ومستقلة"  -

وٌعجب الباحث عندما ٌؤتى ٌحٌى حقً ؛ لٌنفً تبرٌر هٌكل نفسه لما أقدم علٌه 

من تعمد إسقاط اسمه, بؤسلوب ال ٌخلو من سخرٌة, فٌقول :" مرافعة جمٌلة, ولكن 

مة وال من المنطق أن ٌتشرؾ هٌكل بصفة الفالح, وٌخفً اسمه, فال لٌس من الكرا

أظن أن أحداً من معاصرٌه قد أدرج هذا األفندي الفٌلسوؾ القادم من أوربا فً سلك 

الفالحٌن, هذا كالم شاب ٌشتؽل بالسٌاسة, لعله ٌحلم أن ٌإلؾ إذا اشتّد عوده حزبا 

 " برنامجه " . ٌسمٌه " حزب الفالحٌن, فكتب " قبل الهنا بسنة

 هً محرضات إبدا  رواٌة "زٌنب"؟ ما :32س

, ٌشعر حنٌن جارف لوطنهكتب هٌكل رواٌة " زٌنب " بدافع من  -23ج

وانبهاره بما  وعشقه للرٌف المصريبه من عانً قسوة االؼتراب ووٌالته, 

, فنشؤت رواٌته فً أنجزه  ا خر أوربٌا فً كل الحقول السٌما المجال اإلبداعً

ن األدب الفرنسً, مستوحٌة قٌمه الفنٌة الكبري الراسخة حٌنذاك, أحضا
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مخاصمة ماكان سابداً فً زمنه من أنماط روابٌة مخدجة, تصب فً قوالب 

 نثرٌة قدٌمة قلباً وقالباً كالمقامة.

 مناظر وأخ   رٌفٌة"؟ "زٌنب, ما داللة عنوان الرواٌة الطوٌل :42س

فصول, موزعة على تسعة عشر جاءت رواٌة "زٌنب " فى ثالثة  -24ج

جزًءا, دارت على ثالثة خٌوط ضمها عنوان الرواٌة الكامل زٌنب وعالمها حبا 

وإخفاقا, والرٌؾ المصرى طبٌعٌة فاتنة, وأخالقا متجذرة فٌه وواقًعا قاسٌا ٌؤلفه 

 أصحابه .

 ما أنماط المكان الواردة فً رواٌة "زٌنب"؟ :52س

كانى فى رواٌة تضعنا أمام نمطٌن إن قراءة واعٌة للفضاء الم -25ج

 ٌختلفان درجة حضور آلٌات معالجة, هما :

وٌتجلى فى طبٌعة الرٌؾ المصرى فاتنة وبسٌطة  الفضاء المفتوِ -أ

وهادبة, وٌؽطى هذا النمط المساحة األبرز, وقد عواج من منظور 

 رومانسى .

لمدٌنة وجاء مجسًدا فى بٌوت القرٌة وؼرفة حامد فى ا الفضاء المغل  -ب

ا, شابه المالمح, وعولج من منظور  ًٌ )القاهرة(, محدود الحضور نسب

 واقعى.

 إلى أي مدى وف  هٌكل فً توظٌف المكان؟ :62س

بدا واضًحا أن عناٌة هٌكل بالمكان تفوق ؼٌره من عناصر الرواٌة,  -26ج

وإن جاء وصفه تجرٌدٌا ال ٌحدد بقعة بعٌنها, وال ٌقدم تضارٌس محددة له, وال 

متزج بالعناصر األخرى شخصٌات وحبكة فنٌة, فاصالً بٌن الشخصٌات والبٌبة ٌ

 الحاضنة لها .

وٌتجلى هذا فى التناقض البادى بٌن بٌبة شاعرٌة مبهجة وإنسان بابس 

إلى فرض هٌكل هٌمنته على الرواٌة, فطرح  –فٌما أرى  –حزٌن, وٌعود هذا 
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ٌة رومانسٌة بدت جلٌة فً أفكاره على ألسنة أبطاله خاضًعا لتؤثٌرات فرنس

ا فى مواطن متعددة من رواٌته دون جدٌد  ًٌ وصفه للرٌؾ المصري وصفا شاعر

تشكٌال وأثًرا, فاللوحات هى هى دون كبٌر تؽٌٌر, واألشخاص منعزلون عن 

بٌبتهم ال ٌتؤثرون بها أٌما تؤثر, وواقعٌة تجلت فى بإسهم واستسالمهم لعاداتها 

 القاسٌة دون تمرد.

 ى أي مدى تؤثر هٌكل باألدب الفرنسً؟إل -22س

تكشؾ رواٌة " زٌنب" بجالء عن األثر الفرنسى فى حٌاة )هٌكل(  -22ج

وإبداعه, حٌث فرض رإٌته للرٌؾ المصرى فرًضا, وأملى أفكاره على أبطاله, 

فحدث انفصام بٌن اإلنسان والمكان الذى ٌحٌا به, وانطق شخصٌاته بما ال 

دت زٌنب فرنسٌة المالمح, فهى ذات عٌنٌن نجالوٌن, ٌناسبهم نضجا وسلوًكا, فب

متحصنة وراء أهداب بدٌعة التنسٌق, ٌداها ناعمتان زعم عملها القاسً فى تنقٌة 

دودة القطن, وتؤتى سلوكٌاتها جرٌبة فى مناخ مفعم بالطٌبة والصفاء الروحى. 

 ونهاٌة زٌنب وموتها, حٌث تطلب من أمها إحضار مندٌل زوجها الراحل إلى

السودان جندٌا لتمسح ما تهاطل من فمها من دماء, طالبة من أمها عدم إكراه 

أختها الصؽرى على زوج ال ترٌده وال تحبه, فى مشهد ٌستحضر إلى الذاكرة " 

 ؼادة الكامٌلٌا" .

" بلجوء االعترافكما تتجلى اآلثار المسٌحٌة لدٌه عندما ٌتبنى فكرة " 

 اٌاه باحثا عن التطهٌر من الذنب . "حامد" إلى شٌخ صوفى لٌحدثه عن خط
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 على الوحدة السادسة تطبيقات

 : أكمل ما ٌؤتً:2س

أبدع أحمد شوقً عدد ..... مسرحٌات, أولها ......, وآخرها ...... .  (ٔ)

وقد جاءت كلها شعرٌة, باستثناء مسرحٌة ...... التً جاءت نثرٌة. 

ٌات .... و..... وقد اعتمدت معظمها على المادة ......., مثل مسرح

 و....., أما مسرحٌتا ...... و....... فقد اعتمدتا على المادة ......

أخرج توفٌق الحكٌم ......... مسرحٌة طوٌلة, إضافة إلى مجموعتٌن  (ٕ)

مسرحٌتٌن, هما ...... و ......, حٌث تحتوي كل منهما على ....... 

 و ..... . مسرحٌة قصٌرة. وقد استمد مادة معظم مسرحٌاته من .....

اعتمد توفٌق الحكٌم فً جمع مادة مسرحٌاته التارٌخٌة على التراث  (ٖ)

 ...... و ...... و ...... .

للشاعر صالح عبد الصبور عدد ..... مسرحٌات ......, أولها .......,  (ٗ)

 وآخرها ......

 :2ج

ثمانً ـ مصرع كلٌوباترا ـ البخٌلة ـ أمٌرة األندلس ـ التارٌخٌة ـ  (ٔ)

را ـ علً بك الكبٌر ـ عنترة ـ الست هدى ـ البخٌلة ـ مصرع كلٌوبات

 االجتماعٌة .

إحدى وعشرٌن ـ مسرح المجتمع ـ المسرح المنوع ـ إحدى وعشرٌن ـ  (ٕ)

 التارٌخ ـ المجتمع .

 .العربً ـ اإلسالمً ـ الٌونانً (ٖ)

 .خمس ـ شعرٌة ـ مؤساة الحالج ـ بعد أن ٌموت الملك (ٗ)
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 : علل ما ٌؤتً :0س

 مؤساة على مسرحٌات شوقً التارٌخٌة.عدم انطباق مصطلح  (ٔ)

 ؼلبة اعتماد توفٌق الحكٌم على المادة التارٌخٌة العربٌة واإلسالمٌة. (ٕ)

عدم اعتماد توفٌق الحكٌم فً مسرحٌاته التارٌخٌة على مصدر تارٌخً  (ٖ)

 واحد.

 :0ج

ال نستطٌع أن نطلق على مسرحٌات شوقً التارٌخٌة مصطلح   (ٔ)

ة من أحداث األسى التً ال ٌتخللها )مؤساة( ألن شوقً لم ٌؤت بها سلسل

 حدث مضحك, كما أنه لم ٌختم هذه المسرحٌات بخاتمة محزنة.

اعتمد توفٌق الحكٌم فً معظم مسرحٌاته التارٌخٌة على التراثٌن  (ٕ)

العربً واإلسالمً تبعا إلٌمانه بفكرة التعادلٌة, فعمل على إلباس المادة 

لؽربٌة, وهو ما رأى أنه العربٌة واإلسالمٌة ملبس األشكال األدبٌة ا

ٌساعد على استقرار الفن المسرحً الجدٌد وتؤصٌله فً األدب العربً 

 الحدٌث.

لم ٌعتمد توفٌق الحكٌم فً مسرحٌاته ذات المادة التارٌخٌة على مصدر  (ٖ)

تارٌخً واحد, وإنما عدد مصادره؛ حتى ٌعطً لنفسه مجاال واسعا من 

فتح لخٌاله مجاال أوسع االختٌار بٌن الرواٌات المختلفة, وحتى ٌ

 لإلبداع.

 : تحدث عما ٌؤتً, مستشهدا على ما تقول:3س

 احتواء مسرحٌات شوقً التارٌخٌة على مسحة فكاهة . (ٔ)

 عدم خلو مسرحٌات شوقً من قصص الحب والعشق. (ٕ)

 بروز العنصر الدٌنً فً مسرحٌات شوقً. (ٖ)
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 التطور اللؽوي الذي أحدثه أحمد شوقً فً مسرحٌاته. (ٗ)

ه لمسرحٌة "أهل الكهؾ"..أبرز النقد ال (٘)  ذي ُوجِّ

توظٌؾ صالح عبد الصبور تقنٌتً "االرتداد" و"الجوقة" فً مسرحٌته  (ٙ)

 "مؤساة الحالج".

 :3ج

لم تخل مسرحٌات شوقً التارٌخٌة من مسحة فكاهة تعجب جمهور  (ٔ)

المسرحٌة. وهو ما ٌتضح فً مسرحٌة مصرع كلٌوباترا, حٌث كان 

)أنشو( مضحك الملكة الذي  من الشخصٌات الموضوعة فً المسرحٌة

ظهر فً بعض مواقفها لٌصنع نوعا من البسمة والضحك. ومثال ذلك 

 ظهوره حٌنما حٌا زٌنون كلٌوباترا قابال:

 سااااا ُم الساااااماواِت فاااااً مجااااادها
 

 علااااى ربااااِة التاااااِج ذاِت الَجاااا لِ  
 

ِن ال واحااااااااادا ٌْ اااااااااُت رأَسااااااااا ٌْ  َتَمنَّ
 

َْ هااااُم الرجاااالِ   اااِت األر  إذا َمسَّ
 

اااااا لمجاااااِد النباااااو ِ أطاااااؤطُ  رأ  سل
 

اااا لمجاااِد الَجماااالِ   ُْ َرْأسل  وأْخفِااا
 

حٌث علق أنشو على تلك التحٌة خارجا بالموقؾ من هٌبة الترحاب بالملكة 

 إلى السخرٌة الضاحكة, فٌقول للوصٌفتٌن وقٌصرون:

ٌُْغنٌِاااااااااِه عااااااااان رأسٌاااااااااـ  أماااااااااا 
 

 ـاااااااِن رأس  فٌاااااااه وجهااااااااِن؟ 
 

اااااااااااااا هاااااااااااااو مصااااااااااااااري    َفِحٌنل
 

ااااااااااا هااااااااااو ٌونااااااااااانً   وحٌنل
 

 ً مجلااااااااااِس ٌولٌااااااااااوسَ وفاااااااااا
 

 وأنطونٌاااااااااااوَس روماااااااااااانً 
 

 وإن القاااااااااااى أغاااااااااااا القصااااااااااار
 

ً  وُسااااااااااااااااودانً   فُنااااااااااااااااوبِ
 

ولم ٌقتصر أمر الفكاهة فً المسرحٌة على تعلٌقات أنشو فقط, وإنما شارك 

فٌها معظم شخصٌاتها, وٌظهر ذلك ـ خاصة ـ فً الفصل الثانً, حٌث تؽلب 

 ال الذي عرض له.على هذا الفصل الفكاهة التً تناسب سٌاق االحتف

واألمر ذاته نلفٌه فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس(, حٌث كان لـ)مقالص( 
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مضحك الملك دور بارز فً المسرحٌة, وإن كان دور شخصٌته بهذا التوصٌؾ 

لم ٌتمٌز كثٌرا عن حاجبً الملك )لإلإ( و)جوهر(. ومن تفكهه وصفه للقاضً 

 ابن أدهم:

 ٌا موالتً.نحن بانتظار القاضً ابن أدهم  جوهر:

لعلااه هااذه الكرنبااة التااً تتاادحرج ماان بعٌااد  :]متداخ [مق   
 منحدرة إلٌنا.

تكاد مسرحٌات شوقً ـ تارٌخٌة كانت أو اجتماعٌة ـ ال تخلو من  (ٕ)

قصص الحب والعشق. فإذا كان الحب هو عماد مسرحٌتٌه )مجنون 

لٌلى( و)عنترة(, فإن هذا الموضوع ظهر جلٌا فً عدد آخر من 

ه, ففً )مصرع كلٌوباترا( نجد أن العشق المتبادل بٌن مسرحٌات

كلٌوباترا وأنطونٌو كان أحد المحركات األساسٌة لألحداث, كما أننا 

نلفً زٌنون منذ المشهد األول فً الفصل األول ٌحدث نفسه حول 

عشقه لكلٌوباترا, ثم ٌدور حوار حاد بٌنه وبٌن حابً حول هذا األمر. 

فٌستحوذ على مقدمة المنظر الثانً للفصل أما عشق حابً لهٌالنة, 

ذاته, كما أنه ٌمتد لنلقاه ٌشكل نوعا من رومانسٌة ختام المسرحٌة, 

 حٌث ٌقول حابً لهٌالنة ثم أنوبٌس الكاهن:

ًَ فاااااااااً الَحْقااااااااالِ  ًْ َنْحااااااااا  تعاااااااااالَ
 

 ماااااااع الطٌاااااااِر كماااااااا تحٌاااااااا 
 

 ٌْ اااااااااااااااً الُحااااااااااااااابَّ َهااااااااااااااا  َهلُمي
 

 نااااااُة فالُحاااااابم هااااااو الاااااادنٌا 
 

 ْكنااااااااااااااااأباااااااااااااااً ُدوَنااااااااااااااا  بارِ 
 

 وإن ِشاااااااااااااْئَت َفشااااااااااااااِرْكنا 
 

 ثم ٌكون من رد أنوبٌس:

ًَّ باْسااااااااااِم اللااااااااااـ اااااااااا اْبَناااااااااا  َهلُمَّ
 

 ـاااااِه ساااااٌرا واْبنٌِاااااا الاااااَوْكرا 
 

ااااااااااااااَة الااااااااااااااوادي  هلمااااااااااااااا َجنَّ
 

ا  َباااااااااااَة الَغااااااااااارَّ ٌْ  هلماااااااااااا َط
 

ْهرُ  َقناااااااااااااااا الااااااااااااااادَّ  لااااااااااااااائن َفرَّ
 

ْكَرى   فقاااااااااد َتْجَمُعناااااااااا الاااااااااذي
 

ن الخلفٌة التارٌخٌة السوداء أما مسرحٌة )أمٌرة األندلس(, فعلى الرؼم م
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التً وقعت فٌها أحداث المسرحٌة, فإننا نستطٌع أن نقرر أن شوقً قد مزج بٌن 

هذه المؤساة التارٌخٌة وملهاة خٌالٌة من خالل قصة الحب بٌن األمٌرة )بثٌنة( 

 و)حسون بن أبً الحسن(.

ه وكذلك كان األمر فً مسرحٌة البخٌلة, حٌث أبى شوقً أن ٌنهً مسرحٌت

دون أن تخلو من حدٌث حب وعشق بٌن جمال وحسنى ٌنتهً باالتفاق على 

 الزواج, منه:

 بحٌاتً قولً الحقٌقة حسنى جمال:
 

  أحببتنً؟ 

 أجااال . مااالء قلباااً    حسنى:
 

    مثل حبً؟ جمال:

 جماااااال, أحببتناااااً الٌاااااو  حسنى:
 

  م ؟ 

 قااااااادٌم وحااااااا  عٌنٌااااااا  حباااااااً   جمال:
 

 كنت أهوا  طفلة تملئاٌن الاـ 
 

 البٌت والحوش من صٌاِ ووثب 
 

 كناااااااااات أهااااااااااوا  طفلااااااااااة 
 

 فااااااااااااً الكااااااااااااوانٌن نافحااااااااااااة 
 

 كنااااااااات أهاااااااااوا  خادماااااااااا 
 

 كناااااااااااات أهااااااااااااوا  طابخااااااااااااة 
 

    ]ثم ٌمس  ٌدها وٌقول[

 كااااااااااام اشاااااااااااتهٌتها ٌااااااااااادا 
 

 مااااااااا فرغاااااااات ماااااااان العماااااااال 
 

 كنااااااات أراهاااااااا كٌاااااااد الاااااااـ 
 

 ملكاااااااااااااااة أهااااااااااااااا  للقبااااااااااااااال 
 

 وأشاااااااااااااااتهً رائحاااااااااااااااة الثاااااااااااااااـوم علٌهاااااااااااااااا والبصااااااااااااااال 
 

شوقً الدابم على إبراز العنصر الدٌنً فً  من الواضح حرص (ٖ)

مسرحٌاته, أٌا كان ذلك الدٌن. ففً مسرحٌة )مصرع كلٌوباترا(, 

تظهر شخصٌة )أنوبٌس( الكاهن شخصٌة محورٌة فً أحداث 

المسرحٌة, حٌث ٌظهر بصورة العابد العالم فً محرابه, وٌحظى 

ٌصلً لها باحترام الملكة وجمٌع من حوله, حٌث تطلب منه الملكة أن 

 ولصؽارها:
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 كااااااهَن الُمْلاااااِ  سااااا م   الملكة:
 

 ال َعااااااااااااِدمنا َبركاتِاااااااااااا ْ  
 

 َصلي من أجلً, وال تنـ 
 

 ـَس صاغاري فاً صا ت ْ  
 

اااااَة النٌاااااِل, التحٌاااااا أنوبٌس:  َربَّ
 

 ُت الزكٌااااااااااااُت لِاااااااااااذاتِ ْ  
 

 َحَرَساااْت تاَجاااِ  إٌزٌااااـ 
 

ْت فاااً َحٌاتِااا ْ    ـاااُس َوَمااادَّ
 

, حٌث ٌظهر فً صورة الرجل الحكٌم ذي وبحدٌثه ٌختم شوقً المسرحٌة

 الرإٌة الثاقبة.

أما مسرحٌة "أمٌرة األندلس", فإن الصبؽة اإلسالمٌة جلٌة فً حوار معظم 

شخصٌات المسرحٌة, فً تحٌاتهم ودعواتهم, وكذلك فً تناص بعض جملهم مع 

 آٌات من القرآن الكرٌم.

حٌاء ــ حٌث وكذلك األمر فً مسرحٌة "البخٌلة" ــ وإن ظهر على است

تؽادر الست نظٌفة البخٌلة دكتها, وتقوم لتصلً صالة الضحى. وحٌن ٌسخر 

 جمال حفٌدها من صالتها, تجٌبه حسنى الخادمة إجابة إسالمٌة صحٌحة:

 وأٌاان جاادتً؟ فااإ جمال:
 

 نً ال أراها ها ُهناا 
 

 أظُنها مضت تصـــلً فً الخزانِة الضحى حسنى:
 

 هللِ أو للماااااِل ٌااااا جمال:
 

  حسنى ُترى؟ 

 كماااا تشاااا    حسنى:
 

 مالً وما تعمله؟ 
 

 لكاالي عبااُد مااا نااوى 
 

ٌتمثل التطور اللؽوي الذي أحدثه شوقً فً مسرحٌاته ـ بادئ ذي بدء  (ٗ)

ـ فً تحاشى الصٌاؼات التراثٌة ؼٌر المالبمة للمجتمع التً ظهرت فً 

مسرحٌات سابقٌه, حٌث جنح فً أولى مسرحٌاته إلى لؽة فصٌحة 

الفهم لطبقة المثقفٌن فً المجتمع, ال ٌستثنى من ذلك سوى بضع سهلة 

 مفردات, مثل )الؽٌسانة( فً وصؾ حابً لهٌالنة:

 تنفح كالزنبقة الغٌسانة
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 و)الهزبر( فً وصؾ كلٌوباترا لموقعة أكتٌوم البحرٌة:

َخاَن فااً َجَنباااِت الااـ  وَتخااالُ الاادم
 

ٌَْسري  ِل  ٌْ ا من ُظلُماِت اللَّ  َجوي ُجْنحل
 

ِِ فااااً ُكاااالي لُااااج    وَدِويَّ الرٌااااا
 

َِ الِهَزْبااارِ   ْعاااِد أو ِصاااٌا  َهاااَزَج الرَّ
 

وقد استطاع شوقً تباعا أن ٌتخلص من معظم هذه المفردات, فال نجد 

األلفاظ السابقة وال مثٌالتها فً مسرحٌة )أمٌرة األندلس( باستثناء وصؾ بابع 

طوٌل الساعدٌن عبل رجل عم   أشم القطابؾ حرٌزا بؤنه )عبل شمردل(: "

". وكذا تعبٌر حسون عن األمٌرة بعد أن اجتاح ابن تاشفٌن ملك أبٌها شمردل

 برمز )النونة( التً تعنً )السمكة(.

كما ٌظهر أن شوقً فً هذه المرحلة الوسطى بدأ ٌستعٌن ببعض تعبٌرات 

المجتمع المصري بعد تفصٌحها, مثل قول أحد السماسرة للشٌخ المؽربً حٌنما 

حجلت فٌها ٌا وجه أبو الحسن التاجر مساومتهم على شراء منزله:" رفض

", ودعاء األمٌرة وهً متنكرة فً زي شاب ٌدعى )ابن ؼصٌن( النحس

 ".َبُعَد عن  الشرم ٌا أخًلـ)حسون(: "

ثم وصل تطور شوقً الفنً بلؽته المسرحٌة منتهاه فً مرحلته األخٌرة, 

عن مسرحٌة )البخٌلة(, بل على العكس,  حٌث اختفت تلك األلفاظ الؽرٌبة تماما

صرنا نلحظ بعض األلفاظ القرٌبة من ألفاظ المجتمع الذي ٌعرض شوقً إحدى 

الـ)بالط( والـ)لٌفة( والـ)كلٌم( فً  سلبٌاته. حٌث نجد ـ على سبٌل المثال ـ ألفاظ

 وصؾ نظٌفة منزلها:

 منزلااااااااااً حااااااااااولً نظٌااااااااااف
 

 وأناااااااااااا السااااااااااات نظٌفاااااااااااة 
 

 وب طاااااااااااااااااً ذا  أنقاااااااااااااااااى
 

 ٌاااااااااار ماااااااااان صااااااااااحٌفةبكث 
 

 كاااااااااال مااااااااااا كلفنااااااااااً مااااااااااا
 

 ء وصاااااااااااااااابون ولٌفاااااااااااااااة 
 

 ال بساااااااااااااااااااااط ال كلااااااااااااااااااااٌم
 

 ال حرٌاااااااااااااااار ال قطٌفااااااااااااااااة 
 

ٌتمثل أبرز النقد الموجه لمسرح توفٌق الحكٌم فً طول حدٌث بعض  (٘)
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الشخصٌات أثناء الحوار؛ وهو ما ٌعرقل تطور الحدث, وٌصٌب المتلقً 

ٌطول عند بشًء من الملل, حٌث نجد الحدٌث فً بعض مواضع الحوار 

الحكٌم طوال الفتا, فٌملٌخا ٌسهب فً قص ما طالعه بمدٌنة طرسوس 

أثناء بحثه عن أؼنامه إسهابا ٌتجاوز الصفحتٌن. أما برٌسكا, فتؤخذ فً 

 سرد قصة أوراشٌما على ؼالٌاس سردا ٌتجاوز الصفحات األربع. 

ولم ٌكن طول السرد فقط هو ؼٌر المالبم للسٌاق فً مسرحٌة "أهل 

", وإنما أٌضا الحوار الفلسفً الهادئ فً السٌاق الذي ٌفترض أن ٌموج الكهؾ

بموجات من االضطراب العاطفً والفكري. فبعد أن اكتشؾ مرنوش حقٌقة 

القرون الثالثة وتارٌخ ابنه نجده ٌقدم رإٌة فلسفٌة هادبة للحٌاة, فٌقول مخاطبا 

 مشلٌنٌا الذي ٌدعوه إلى خوض حٌاة جدٌدة:

نفعها؟ إن مجرد الحٌاة ال قٌمة لها. إن الحٌاة  حٌاة جدٌدة! ما

المطلقة المجردة عن كل ماْ وعن كل صلة وعن كل سبب لهً أقل 

 من العدم, بل لٌس هنا  قط عدم. ما العدم إال حٌاة مطلقة.

وإذا بمشلٌنٌا ٌقدم رإٌة أخرى للحٌاة مناظرة لألولى فً هدوبها ؼٌر 

 المالبم للسٌاق:

ش. إن أٌة حٌاة منحة. وأثمن منحة تعطى لست من رأٌ  ٌا مرنو

مخلوقا هً الحٌاة. ومع ذل  هذا كان رأٌ  فً الحٌاة أمس. فلماذا ال 

 تعود إلى ما كنت علٌه أمس؟

وٌضاؾ إلى هذٌن الملحظٌن السلبٌٌن عدم منطقٌة بعض الحوارات, 

لم  خاصة ما كان بٌن ؼالٌاس ومشلٌنٌا فً بداٌة الفصل الثالث. فإذا كان مشلٌنٌا

ٌفق إلى حقٌقة الواقع بما قصه علٌه ٌملٌخا ومرنوش بسبب تعلقه بمحبوبته 

برٌسكا, فإن ؼالٌاس قدم لمشلٌنٌا إشارات مفهمة تطلعه على حقٌقة األمر 

وتعلمه أنه متعلق بسراب, فمن المفترض أن مشلٌنٌا على علم بمعظم ـ إن لم 

أن هذه األمٌرة سمٌت باسم  ٌكن كل ـ ما ٌتعلق بمحبوبته, فإذا أشار ؼالٌاس إلى
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جدة لها مسٌحٌة, وهو ـ أي مشلٌنٌا ـ ٌعلم أن برٌسكا كانت من عابلة وثنٌة, فإن 

المنطق كان ٌستوجب توقؾ مشلٌنٌا على هذه المعلومات مستفسرا ومتسابال, 

لكنه عندما تساءل عن أمر الجدة, وأخبره ؼالٌاس, اتهمه مشلٌنٌا سرٌعا 

 عه.بالخرؾ, وأنهى الكالم م

واألمر كذلك بالنسبة لتقدٌم مشلٌنٌا لؽالٌاس إشارات واضحة كانت من 

الممكن أن تفهمه بسهولة ـ بل وربما بدون حاجة إلى سإال أو استفسار ـ حقٌقة 

ما ٌعتقده مشلٌنٌا وسبب الخلط الذي وقع فٌه, فمشلٌنٌا ٌسؤل ؼالٌاس عن سلوك 

قؾ ؼالٌاس أمام هذا التوصٌؾ برٌسكا مع وصٌها, قاصدا والدها الملك, وال ٌتو

لٌفهم منه شٌبا. وكذلك ٌقدم مشلٌنٌا تصوره لتؽٌر األوضاع بطرسوس بؤنه 

حدث فً ٌومٌن, دون أن ٌتوقؾ ؼالٌاس حٌال هذا األمر كذلك لٌتفهم سبب 

الخلط الواقع فٌه مشلٌنٌا. وربما كان على توفٌق الحكٌم تجنب تلك اإلشارات 

 شًء من المنطقٌة.المفهمة؛ حتى ٌصبػ الحوار ب

وظؾ صالح عبد الصبور تقنٌتً "االرتداد" و"الجوقة" فً مسرحٌته  (ٙ)

 "مؤساة الحالج" على النحو اآلتً:

االرتداد )الفالش باك(: هو أن ٌقوم المإلؾ بقطع تسلسل األحداث؛  أوال ـ

لٌعرض على المتلقً أحداثا وقعت فً زمن سابق. وهو ما قام به المإلؾ فً 

من الجزء األول, فقد شمل المنظر األول مشهد تعلٌق الحالج  المنظر الثانً

مصلوبا على جذع شجرة فً ساحة بؽداد, إال أن المإلؾ عاد بنا فً المنظر 

الثانً إلى منزل الحالج لٌقص علٌنا المؤساة من مبدبها. وبذلك أٌضا فقد وظؾ 

زمنٌا فً  المإلؾ تقنٌة البناء الدابري, حٌث انتهت المسرحٌة كلها بما ٌإدي

 تطور األحداث إلى المنظر األول بالجزء األول.

الجوقة )الكورس(: وتطلق على مجموعة من شخصٌات المسرحٌة  ثانٌا ـ

الشعرٌة تإدي دورها مجتمعة من خالل تعلٌقها على األحداث أو تحاورها مع 

الممثلٌن أو صمتها المعبر. وقد وظؾ المإلؾ مجموعتٌن تقومان بدور الجوقة 
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مجموعتا العواّم اللتان سبق أن عرضنا بعض حدٌثهما من قبل. ومن هما 

الواضح أنها أضفت على المسرحٌة أجواء التوتر, وعبرت عن معاناة البطل 

 الناجمة عن األخطار المحدقة به.

 : وضح ـ بإٌجاز ـ كٌف بنى توفٌ  الحكٌم مسرحٌته "الصفقة".4س

ت التً تحتوي عقدة جاءت مسرحٌة "الصفقة" على نسق المسرحٌا: 4ج

أساسٌة وعقدا ثانوٌة تؤتً بوصفها أسبابا ونتابج لتطور الحدث, فكلما حلت عقدة 

 تلتها أخرى, وهو ما ٌحدث نوعا من التشوٌق لدى الجمهور.

أما العقدة األساسٌة فهً محاولة الفالحٌن امتالك أرض مملوكة لشركة 

وفق قدراتهم الضعٌفة مالٌا, بلجٌكٌة عن طرٌق دفع المستحقات المالٌة بالتقسٌط 

وظهور أحد اإلقطاعٌٌن الذي ٌحاول ـ أو هكذا ٌظنون ـ إفشال هذه الصفقة 

وتملك األرض لنفسه حتى ٌظلوا عماال فٌها باألجرة. وهً العقدة التً تمتد على 

طول المسرحٌة؛ حتى تظهر لحظة التنوٌر فً مشهدها األخٌر بظهور "شنودة" 

هل الكفر وإبرام العقود مع الشركة ممسكا بٌده المسبول عن جمع أموال أ

 العقود, مبشرا لهم بإتمام الصفقة.

أما العقد الثانوٌة, فهً التً تدخل ضمن األحداث معوقة ألهل الكفر من 

الفالحٌن عن تملك هذه األرض, بدءا من اكتشاؾ "شنودة" أن أحد الفالحٌن 

م ما إن ٌظهر تهامً وبٌده "تهامً" لم ٌدفع سهمه المتالك نصٌبه من األرض, ث

سهمه المالً الذي ٌدفعه لـ"شنودة" حتى تظهر جدته متهمة له بسرقة هذا المال 

منها, وتتعنت رافضة السماح له بؤخذ هذا المال, فٌضطر لرده لها لٌعٌد األمر 

إلى بداٌته من نقص هذا السهم من أسهم الصفقة, حتى إذا تم له المراد من خالل 

اج عبد الموجود" لٌقرضه بالفوابد, جاءهم "خمٌس" لٌخبرهم الضؽط على "الح

أنه رأى أحد اإلقطاعٌٌن "حامد بك أبو راجٌة" بمحطة القطار, وهو ما 

استنتجوا من خالله معرفته باألمر وقدومه لمعاٌنة األرض وشرابها نقدا من 

ق الشركة, فٌقدم أهل الكفر عدة مقترحات لحل هذه العقدة والحٌلولة دون تحقٌ
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هذا البك اإلقطاعً مراده, وٌجتمعون على رأي "خمٌس" بمراضاته بخلو 

طرؾ إلثنابه عن هدفه, فٌدعونه إلى ناحٌتهم, وٌكرمونه, وٌدفعون له, بل 

وٌزٌدون له المبلػ دون أن ٌكون له أي علم بؤمر الصفقة, ظانٌن أن األمر بذلك 

فض ما دفعوه, وٌعزم انتهى وأنه رضً. لكنه ما إن ٌعلم بحقٌقة األمر حتى ٌر

على شراء األرض وإفساد مخططهم, فٌراضونه من خالل وكٌله بدفع مبلػ 

إضافً, وٌقنعه وكٌله باألمر تبعا للمراضاة المالٌة التً قدمها رجال الكفر لذلك 

الوكٌل, فٌرضى البك, وٌقرأون معا الفاتحة, لكن العقدة تعود مرة أخرى بعد أن 

ٌات الكفر "مبروكة" التً تسلب لبه, فٌطلبها وقعت عٌن البك على إحدى فت

بزعم حاجته لها لرعاٌة ابنه الصؽٌر, وٌساوم بها على الصفقة, فٌرفضون أوال, 

 ثم ٌقبلون تبعا لقبولها ذلك وطمؤنتها لهم بؤنها قادرة على أن تحمً نفسها. 
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