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القيالانمارءنعددابهجمعتتعريففياناقثكانودد.تانفيعر-1-

عا)فإريليف!تف!يفرتورداندون،العراقيينالقصةصابءنعددزة-كاا.نعاصفة((الحد-5"العراقيةالق!طر،عن!:يثانمارفقد،وبعدتحجة

صلاحتور3للدبةبالففعاتكا،امرهمفيا)يهانةيرتالذلأيالناهـياالديخاالىتضرلمزكاصتىابيديئاصينالقص!برعضاغ"اتلأزك،لرضىوإالسخط

."-.اصيرهمح!يرنشامنرزعتبفي،عابرةشارةاولا3!س،ئؤ

قولكةتذابحثكمنا)ةا):14ءةةالحا-رفيجاءة-دءودبر!دجاءالذيوهـواًلداوديشوفيخإفالمرحومفيتقوأطما

(قصصالحياة)مجوعتهفيرش"دخإيا!صقا!يإخمادهـيلمصادفةاوهذهرربرورخ!نيكوكارادصلىعقوبيوسفو...متى-وسففيتقولوما،الىيد

ر2زتنالالحادثةعلىتحسسء.ا-صهرواياتفة"41فيوهـي،-2591-.علكارسلحالايعلىء؟.وغ!رمم.يخاءيا!وف؟ادالصقرص-ىومم-دي

-599-2(القبيلةصآ:)يةروافيلالةذلكوه:ا!.زؤشءانند.صل!طودم،س!:كءلىالردفيالمحامباحإاطقاصمللاستاذ؟مة!ةيمالهـذه

صب(ايإنخهالاو!كلا(اببةإياوضباا()عوىء(ط"شءجل!ع)(ءلاللاياىاتاهمسون)ءمنا:اامئ"درا)ة!ادء:د

،لح.نيازيا.لمهع؟د-2-

صفةاو،جميعاالكءا.بهـؤلاءفيهاىةفق4نا-اصدانحاولتولقدرشيدإقادرا!بلىألاستاذااليدعالشاعرصديقىاشارك)-ت

لميفا)ت*رهـذاعن"خارجكانتولو،ثارهمابماتوصفاديمحنحدةوا،يناقيا"را"نا)قمة"ابكبعضا!!لاشارةالكاجفاعلىيومكاذ،يال:اص

.ءليشيمحاولي"ناخرجفلمفيأدربكلعلىحقلمثمنانبا!،الحديثةاقيةاءراا)قص"ععنالقيمب!ثكفي

فيفوجدت،زيازيءبداحةثار!-رزاصةبصورة-فحتتولقدأ،هـحمام1هـذا،قاأساوبادباقبااعرخمهتمبنإث!د.بففوإكان،العراق

لمنفياغير،،خصة.1إتروار)بانه4في-قإلإن؟حنه!،،ا،نجم1همسجرونً*تينا!إو)ئك!منزكاعلىوإدل،ا!لل*ر-بكعلىيدلاذيا

.اذ5فيا!ليوصفن!يمح!ن15ىلاخراثا):لاز"عا:هوفى-د1.لىعر!ح!لأصداووط:ا4بهالعرالبلر*د

-ةالقصلىازطكتافانا،لقصةلفيبرأييةعلاق،ا!لىل!وليإحونوفد،والمحدثينمم"3اقداءى،ااقي"ال*رلقصةلروادمنعضالباغز،تنكاحفقة

ا)قصةم-تلزما(تمنالناسعايهآ"ارفلماتط.يقلا،حيكاكطإنه!سأعلىكةابثارامنالكليرئكباس"قصحااعجاكاعطيماكتئماناتط-تعلاولكني

تسيىنلملكلهاو،لخالدةاًا)عقادتأران5إشاىساره((كانتلزد.1)ظنية."12اياءوان،اقالعافيينالك:يرعلىيرتعذر-دا)يلاثاراًتاك،لقصهل

الةتبة.إقعةات01ا-ةلزايمه!يةائمارغم،قصةخهـةتاًو،ا)-هـلى+لىامحموداذلاستاشخ!!4فحمهنطم-تاًيلاقتلواوفي

مقيدةاتاططومنءوعةت!ورنالاإ،نيءكلالق!ةزحون،دوففولر.ثارهاعلىرألازوااإ-اطو،الىيىجدبهةآ:عئهوةامكذاا،ثاره!

.نقاذواو،ييمعيىءقيملاالفن!يخمارقانونوم:ا!هذا.ةأظاروادئلواان5ثدارا-بفص،ك-اقا)ءلمفيونا)ح:ير

حية-جيرةارهص"*وانحاولواالذينالعامماعاو)ءكود3صعنفرأتلقدالحاةسقتالوفىتعت!فالذيشاؤولنوراالاس"اذءناقولانطبعات

،لح!ى!رةا":هاسببتترليايةولكمااداإو11بهمو7اااعو-ةحافا،دةبرافي.رجلت!ابق!!-حا،ربلادابقإاًماقيآ،هـانثأ!)تياإطعةبا

منيتحتوكاملةةحبماخاقولقد.خمايرقىو!وقفيوتم،:،اًتريماعوستطاواإ-تطبعلا،يةاا)"رلق!ةاادورلىعضبم-اءانم!ثك!وفيوحين

ص!نت.حدوا:ىءثنقصهاكانولكن.اطيةلحج!رة-ايةت"و01كللموادااقالعرسي"ابير"ت!هاالتيلاثارالأن،اغفا"؟منكاولتقاناًنلافا

!لحياةاازةقم

دو-8-?1-ىدجلاصيئناميدعلىهاونسعندلىههاتوزرهظتىس،ؤهدباوا

،لىح".بخورا،وؤيودهاجةالفنالقصةماتهـ-تلزمام"اوضع-قصاص.نماونلمي،-ااذا5يطضإثتدو.اقال*رر!خا"ندعاث،اقا)"رفي1،هة!لمدنا

آ-.-.-اد.برات-جيرملى.ي-يرةوخربخالاهـذافي"؟وذسأصفاًتعاست!اوصا.السارقةالى:شالىرحضاكاما

ادلهعبر.افيوجدت!دننيؤا،حا!حأشص!هالىهداييراكاروادا.-."

.ؤصصازيازيثاراولىاعنثزةجمى!.1291عاملىازصالىحين،حقآجبارةبانهاالبحث

تا-1.،،اج-را؟جي!!سفيررحدلساحمدامحمودذلاستاا

بإخم!ووجدت،الحياة!هاتنةيهكأتنات-جيررهارسوجدتلقد،تمفيكماالىايخ")تقلى.ا،مآخذد"ضهذابحةكفيعإءكاخرزتولحةفي

!شرققصصا،اككرززيهاوجدتولحةفي.ضعيزةباهـتةفيهااياة11زصاصاالحكاذرشلصدإظدان،.ز6ييرأ،ن.فيها؟رأرىء!ربم!وسبونو!هامرأ

ر"يمارش!وا،النظءيا؟و-إ-قبراءةفىزوريلملكاىديما:يلاسدماـ،

بهتبت،أ؟الحقجدالا-ين،كأ"ماعلىاردانعليحقكىلىالرزاقاء.لىمعواصدصففيو"ةاانيمكنلا،مثلااكخصبكروشاسليم

ىت.رافيماالسدابضالمتقدصتلملىا،الس؟يلءسواينيخهدلىاءا-كصقيوءن01عليالس-خ

.اءع"13)شا!داب))قراء"ن31+!را!ورلهذا،اخيرااولاموالحرأيهلهي!ونانمناليماذ،الاح!مهذ.علىحججياسوقولن

اظظاطقالهمبغداد.ادبيانتابخايفيالخاص
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ذلك.اظن؟الغربطلادبلبهنضاهياننستط-!عرائعاًصيقأ-3-

!رانهب!ولابرركترضمهمانصا!قأوارصوعذريلكاكرر،المضعالراثع!:كع-لىقدي!يمم-ناهنئكانإلايسعنيلا

البث.تماماقىليخالهاانداوصتالتيحةلراامننع!لجباصذهذهسيذكرهاالمضهرةجهودكانوالوإفع،ك!الحديثةالعرازيةالقصة"عن

باع!ادهثحوراتفضلتالذيهذا!كان-ي!ول-!!وتذكرهذاكاواهحمامكاقيةالءربالقصةيتكعنافان،الأجيالعرعلىالتاريخلك

سيعتم!وننميمااقوأ!انواست!ع،ا)حناب.نل!ىةكرجعامرسيكونزنفاراليكيجعانا،نفسماالعراقيينالق!حاصينعندنجدهنكادلاالذيم!الاهمام

نت،افعدتكاوالتنقيبالمسةالدرمشقةم3نفاابمفواندونكايااعحماداعايه01وار!ديرالاك؟ردعين

.قالطراختصار-يخفىلا-كماكتابناءودناوقدوحبك،البغإضالهوىعنوتجردك،المميقة.ئقافتكانولاشك

ميلهااردالقاىدتعمهمدابغدلعصيةا.ذ5،المصبيةعنرعدكو،دةبرر!لخقيقةباوشففك،يهلترالابحث

اقول،الصدورفي3السوقفثالعربيالوطناشلإء؟زقتضفكماالتيالمقيتة

الذيالقيمكالليحثالآداب))م-نالمنفرطةالىلإثةالاعدادطادكأ،فيتحبوطفلةكان-انمنذالعراقيةالقصةتسايرجعلتكلتيهمماالالمؤهلاتمذ.كل

كدحقيبراهيماالشاغرالاستاذاغفلتنكاواحسب.الةذيراعكد!هت!!كبمثل،عوروالسوالنفسوالقلبالعينتملأرشيقةفشا-!-تلانالى

الىيقةبيخةل!بعنوان7391عاماصدرهابموعةفيالقص!ةءإهـجالذيصاارنحدصينوزوكعديهانغبطكاهـقيوللنزاهةوالا-عل!صوا!ءمقا!رقة

يمصنهلاالؤلفمكتبةفيواحدةفحةالا!،!لىقولمنفدت((الخيال-عنربدابجثكجاء-سيدي--ياو،رزاء،اليهيسعىهدفاالواعيشبابنا

،خرىاساتحةفييديبرينتقععندمااليكارسلمهاومهوف،عشهاالاستغناءو!،حقهحقذيكلفاعطيت،العصبيةمنخالياالطعنعنمترهـاالهوى

ونكرالكلاعتبرهااهـتي"ئكةشااز!ار"نوابت-خرىامج!وغةلهانكمامالنقدعليماشتسلطتنماا،يىت-قممافوقحداً!تعطوأحدا:رجهقخس

تطوقهالذياد"طهـذابمثالىالعراقيةالق!ةحقلفييئةوجرمبتكرةيقةطريقولوكانزءفهر2ظءنفأ!ريتالقويا):ورذي!ركتحتةهمووضعجميعا

يتطوىيكادالذىالاد،!هـذافيتحدعلكلليكارسدها،ا!ارزا!إيىبةءظالغباروابعدتف!وفالضارا!ديمالنظرفيوامحنت3منيإشحالاس"ان

-.ء..وراصرالمحدثينبالقصاصينمررتقد.بخ!ا-سيدييازث*رلااولكن-

.الممتعفيكلاتمامخ!بةمادةاطياةويع!زلنفسهعلىدورفيودخيواالشبابمرحلةجاوزواالذينواولئكيةسقلايمدجداسريعأ

يوسفهماخريناقيينعرقصاصينعلىاعرفكارا!ايفوتنيولاآخاطفيعاسآارإمرا)فويء،ركتتمنبعضهمامررتلقد؟الكهولة

وغيرهم.حورجوكارنيكعليوصسينحداد
نااليليخيلحتى،واخرآخريكترحهحىموضعهفييثهتلااحدلميكاد

رفمثلإالاعظ.ية...والتدقيقوالتمحيصالتنقيبكرةفممئم،التمبمنثىء"صاباقدمجهرك

-5-عنغثير.انحينفيبهبأسلاوقتإر3ابراماءيعبتسايم!زارهوذافها

القصة"فيالقيمليحثكالعظيمالكبيروتقديرياعصال!اسجلاناودالسيخالرزاقع!دهـو!اوها،ونيأ"!كادونلاوصقااًثيروتأقوةفوقونه

،العراقفيالقصمي-الفنلدراسةمهماءرجعالناقدمتفقد"الحد"ئة.ةالعراق،ازعبيرواسدقاشموراقوىنهاحينفييدا"ويرمىعجلعلى؟سكعلي

رغوركغد!زولاانيالا6الرصينلكيقبكواسلوبحثكيقة:طرفا!تابرربكادلاخعبم!!كشاسهـؤذاوها...شزارزميلهمن،عاطفةواعمق

الالهعبدسعيد"العرافيالقاصذكراغفلتنكاالىكنظرالفتاناودغادفما،القوية""عدسلىايقهطروجدقدخجمار.نشيئاوكأن.جيدايتبي:ه

يديك.دينالقصصيةمجهوعتهتوفرعدمالىجعراذلكولعل"الشكلابي،لروزناجمماواالتكرليوفؤادنيازيادلهعبدوالىالحبإبعودالىينظر

طبعقى((موضوعيةاقاصيصكابهوعةبور:وانص4اقا!يمجوء4قرأتولقدور+اتاووافمحةملإمحلهمرت"ينيكادلااكاظرانحتىش!يعااهالامفا!،3

بقوله:وزيرالمسيحعبدالاستاذلهقدموقد،391هثانيةعلىترزكزاخهااص-بلاقض!صاالحييبلمحمود؟عىء"فيرولهمعليمتدله

!ص-رواقعية!افوجد!االالهعبدسعيداقاصص!كوعةطالتئديابفا"كاوطاششجن"فيا)قولوكذلكتؤثراندونتبهرالتيالحادثة

ينيرالكلكا!كبن"جميلودتباجته،افاساافرادحياةمناحيمنصغيرةصورأ-اهاا.شلملانيكمالايامهمس"!كراهملت--نيازيالمح!لعبد"فباب

صورهاتاسفيحسةا5-إكاالؤلفسلاكوقد،ينوالمعرالاقلامحملمةمناط-مهذاعليهانط:ققمةيخهااجد"ظلأضبابياقصصرربفإلاستمرضوافي

."فكانعرا)قيالح؟"صفحاتنلاحظاتاًش"ورتصور-اعتقد-كماواكثرهد،ياتلرواتلخيصنهاااو

عوبلجماادودالىيددغداد،ليةالعالمعلميناداريةنها"نواخعوصامعدومةتكونفيهاتجم!رالتيالحادثةوتكاد،عينةزمنية

!6-مجلةشر!ثاالتي،،اخيقتلت"قصتهتذكرازلتومايلةطوقصة((حب

البحث.طالعةمنتلتيماهرةالىا(دابئرا)مجلةءنبعالراالعددفي.اكثيرفوفق"خليلدااكلوجال!علىفيمااءتمدوالتيالشراءالجديد"!رالقلم

ثة(الحدإقية!لعرالق!ه)عنيسادر3.ليصالدكتور4كفالذيالفيمول!ئهـؤلاء،حقوقينكرنلحنتافلستعذراواش!يحكهذااقول

فيهانتاجهماوتلميلوالمحدثينالقدامى.نوروادهاإجتازخهاالتيلمراحلوامنح4ازلواودوكنتيىسعفراحالتعب.نبثيءشعرقدالمجمراناء*قد

هـؤلا.فيالعراقيةالبيئةواكأالعراقيةالحياةفيش?13التيالانمارواشقصاء.صلهاستئنافقبللراحةاءنشيئا

لهؤلاءالاثارهدفهالىتحليللطيفممتعتسل-لفيتدرجا،وقصممالقصصينمام3اقداموان،31ويندورفيزالواماذكرخمهمالذينولأنهذا

الحدتةةاقيةالرالقصة":بانالدككلور-لمتهيثم...ادراقيينالقصص!يينصلاً،يلةطوامام!مزالتماتقالطروان.بمدم!بانهاتجذلمقلقةزالت

يحتلالراقفيللقصرىالنتاجبانتثبتلان.وجزةانهـصامنبالرغمكافسةوناتذاهـ،منابعضونو!همبممنعشلمنحنفاذا،ووعرةشاظ31اعن

.؟الحدباعربياالادبفيالقصصيةالاثارجموعفي.!مااًمركز.الا،بر*ضطاوهذا!فعللمنحناذااقول،بممقلىفيالاما!وننهشبايديهم

ومقاومةصراعادب!:مبانهالفصهيالادبهذاالدصوريصفبمون!ةفي؟بعضهمتصبقدالنقمةوانقدوجمهم؟فييعششقداليأسانتجد

الحبوءقيالجا-اتالىالعربيةالبلادنممااخرادباياكثر.فييست!يس.ثورةجميلاشيئاالاياممنريىمفىتكتبقدث:طةا0اقلابذلكونقتلالركبءبئ
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إيد.التأمإطفيهايدنييؤسرادريل2سالفاضلتور3الداناءصقيدبدهـ:"الفصةانإسقادريل3سالدكتورو!ء"يئد...!:وهابانفىءئ!عيئظلبهاالتي

ليممحاذا-فهذاى...وثورةومقاومةصراعادب":اخم-اامارالمعاالعربيالادبفيالق!هياكتاجةطايعفيتةت،،:ثةالحدالعرازية

صالخعكائهذهء:لطلاقايمكن،وانماا)تضواغراق-الفاضلالدكؤرالعحفالىيةالعراةبالقص!ةادفوللثبابادباعءنيدالجدابيلثارآوالى

جمبعلمهجلالذيالثعرء..إقيينرال!اء"روالثافيالعرلث"رلعلىص!ق"...ثالحدالعربيالادبافييالق!2الاذاجءنالاول

التيالحاجاتوسجلوامانيهالشهبآمالوصور،نهوثوراالعراقزتفاضاتا:فيادرمنسه+ليالدسيتورآراءصتل-فيالالممهابالىبحاجةولستي

لأا)ةةاجطايعةوفيلاولاالصففي!أتيهيرغلاوهـو.قيال"لم!ااقيعتطاب!اايومامقروءة(ابلادا)فان،ذا5"نإكثر"لىثةلحدا"العراقالقم!ة"

بية.الهرا)بلإدفيالسءرطمالدكتوربرثلعواطادفي!ااأثقفينرة3جمروابيةالعرألىنياافيوه:تمثرة

ا)"راقفيالقصة4كتالي!اولونالينصقافيسانهـ:اتدإرلاانا."اءرءربياديمطهـنبادرةاوللاز"مإءوظآالهراقفيسدا.وكانالقيم

علينايةرضإندبيالا-بوالواطمطاولكن.ء.واصدقاء)ةاخواناف-5"ع؟3يظ،ر.منإلىهـنلهجميءلمالذيالعرافيالفكرنالوالونءنتحاءاطفيج!صتم

رؤيقاسطادرس،:الىم"-ورالدكانلقد".1)مادل4ن!يزاوثيءلملنضعان.الحقيقيبثوب"

والتوجي"ـاكثرا)"ثجبعالىيمدف"قيالعراالق!حةعنبحةهفيومجامل!اوعطوةفيخ!بئةدوجهوؤتمنيسادرس!-للدكتولمتابذلهبمازخراافيكهرواني

ن!ا3ًزءرزالتيقةاطوريهـذه،افعاو!وابالحقيقةومجاجم!تضاالقدالىيهدفممائعالىايا!والتحللعماوطاعايهااطإحالتياو"ا)عروالمصادرالفيسالبحثهذا

وا)علمية.ا)ثقافيةلىيخةازدواتهأءلإوصرق!افي5-جلةلانكلاعناآغيبلى!يمحنولاثاراكا،اقيةا)سالقعةعلىاسبغهلديالححمااوهذ،منهاخاصهاس!قيلذي!

،،،وللافيبة..هذاركلاقضرقيكعرا...يالق!4باد!نااز-تزالاعرو!فينا

تغإ-بمنبعضماؤر9عليسطث!رإئةالبرإيهيمحةاهـذهكالىتاذاادريلالىعومطلع،الاح!صعلىالادبمناللونوإذاالءربيالإدبحمتذوق

"كما..تصسيندباءا،ءإسيسدرا-ا!س،3رلدكتوالاديباًصتا-لااءا.،مهـ-ذهمنءضلىهـشااحاشقفاىلاخرابيةا)سالي-لإدفيالقصرياجال"بز

:ان:و"اءالغر(لادشبا)ءإ-"ليتهنشرلذياالمقالطليقاعليثارهـ*ايرحنااذايالق!3ادبر:افيإسادرالد!وركآثفكاااليممائعةالىااتالاكتشافا

تور3اداعلىلرداهذ.؟مقيباةصلىلملاتي(9)(العراقيالادبفيالقصة)بة..اقال"رفيالص-يح!عناهالادب،ذا!:ا!وجودزدعيالىلانفضا

لاإنزصد.توانما،ا)قصصبه!وراادبافىئهاراز-مةهـنقاصا،نواالكلاضا!فياًكب!رغالى؟طمنهانة-5قرارةفيع!ق!ال!كترراتقينعلىاني

ييال*رلعا!لفي4الةصتباءاط،يعةفيا!:-وامبانميممرلدكشايرأبمم-قعد،با-ة!.نهكثرامجاملأتوكا...اطلاقأالق!اا)تيالا-كاموفيالبحثذا5

ماابجدارةخ!:!واوان-كث!رةوهـمط-مز:3القصاسهبأبا!ص-؟ااعنفيثارهماووضعال!:كرالثيءوالناعالمدبحمنالقصصينادبأئناعلىأس-طم

و!ورةرةثووةو!قاوهاعءسدباًمؤصص!2روالأولاالصمطفيتي!أثارهـما.:ه"العرا)بلإدفىخرىاثارمإتطاولهالامواضع

...زيه151وامالهوخيلإئهبطءوحها)*رافيابر"هعف*هإضطربلمافهوولب"!نمءفيالةصوص:4الأثارالىالدكدورنظرالفتانارثدلا

رالقرا3دىم:اًدبغد.ابنانفيلم:ةلحداالقصةروادمننه!ت!هالاكماواتذوقاس3وامنيبهااءرف

-7-بالادفىتوافرهاببالتياًئصوالخصهالقص!يالادبفيوابحاثزصصوله

الد!-ورحاولكما،-13دراسهعالجة،4اقيالهرأقصةاكنابيحاول!فيالفاهـلهـذا!:ا!8-ا!ا!يال!ابةالةرمنرأيتلذا.قصصهوفيالقصصي

الصننةطةو)شهان5،ال:لاثصياخهااص!!ءردناحدل-يث،برسادرس،يلالقصصيالتا!طايعةفي(أله:نماامنقلمهسجدهوه!ادراقيةلقصةلعنجزه

مضصافلهإ!إإ.عللسعا)نأهـضط!يمبابهالى،ام.4النالظالعةفتوخهااًلى،ذجةالسلالاوراجءنالاولا)!ففيدا؟داررلثارآتأقي(2)4بىالعرالبلإدفي

:-ظاتالم!هذهورفا!ز،اكأجوكما.ناشحرول"ـالط!ءةودا،لاع-ابا(؟)فياال!ربرءهحا0،ازطاالتي.تحبلحااوس!إتصورت(3)بيالسا)ق!!،

،اتباكطورز"طةمرروادهـأم!زلة،ازيةال-رالقصةادوصاًرجعل-1بانهذاكل-منا)قارىءخ!يخربرمث...ثورةوومقاومةاعصرادبانها

نهاص!نفي،الىمنيةاحلا)رالىالاكفاتدولى،وا)تيارات،واليزعاتزوافرتعسكنالقصادباءناوان"القيالعنأءبمبعصولتاستالعراقيةالق!ة

.4زلفامؤفيهااصرجالتياتباإسةواًمتأشا)فاستاج8بي"ةيلى...!القصصيالاديبفيزواقرهاببا)قيوالا"كان"اتأصاطمصاكلفي!م

أثإ)ربي،ااال"وراناالعلممعأنضاذث"لقادوا!الاظومعبىأ"شكانادأنلماذاا!ابلابيلىم1اهعفا.مةم-وليةزقيهعاعلىزةعالادبيالمؤان

.هالادإهـ"لاآراعلىالحخمفيالرحيمةورا?واطفهنساقواحكامهافىيحاذر

صةالقيئدرا"لقر!اطاال!في!ارلناماراورةتكنلمءايئيئو"لى-!ظاالاحتمابا!االحةتقةالىجمكدف!اا-ثرالةشجيعالىجممدفاليا)آ-اهاهـ-ذا؟:ل

امط"رقدب،

ولا،ؤنححاهاتحرلادريةاءاولاتفى،السيدلاتاذاً-وملمرااؤيةادريخلمارم(ما.عظيمةادبيئ)يةهـ-ؤي!-ملا!الفاضتور3الدنفاالذ...والنقد

-ءبيبعراد!ءررهز:لهلممماالعراقيةالقصةفيالاحكامهـذ.م:للي*ورريرهالادب

لىادورقيها.روما:اكالمسطمبالادب!اثر!صاحبهاوكان!!ؤيه"2!تي-د

...ايلسل؟-يالس4.بالمويفكر005!بىدنفمص،ماقيوناال"رالق!ور.ون:كتثفهولمهاصر5

صاب"ن.لاولااصةلمرحلافي-:اؤلزورا-إلاسضاذصير-2حة.ةةوهذه.اقا)ءرفيالادبنلواااصعتلاشلااقيةا)عرالثصةان

في،الخدجلىروجعة-إوباالونذو-لاسهتاذينوا،اقيةالسالقصةسماؤهماوردتءناقىينالهرمنالقصهكتابةولوديحهـاالذينحفهاية!يهرلا

للعراقيةواطياةالعرافيابئمحفياثرهـلمدقا،كماا)فاضلالدكتور"قالفي

استغرفتالذيالب-ثهذاوفي(3)(سنة21علىد)الاديبمجلة(راجع1)ثلاز"اوثنارافيمافيحةالقءكهأبةفيمحاولاتهـنجاكوانما...بالمرة.يدوم

اكثراباءفيإسادرسجمد!ورالدكةوبينريزفاقاابرلمة.نصفحاتعدةءيالقصاكتاجطدعةفىهـكماهذهانمارهماننقولالىلنابالمرةيسمحلانجاحا

خملافواقيةالعرا"القصتها-قااالتىحللمراواثار!واع!ص!ينالةمناللإمعينزوافرهايجبالتيالفنيةالحنصائصربدكلتستكللملأنها،بيةالعرالبلادفي

.يإلق!هنتاجممعلىالاحكا!فيا"ورتقريرلجيلءفيوالتحليلالامثلةضرمطالى"بحاجولست.الحديثةالقصةفي

)!(!أ



العردطالشعبيجاهاالتيالمشحفزة3:ةإلملةالمضظربةاةالحبهذهإ-صا-ااشدها-كتاباخهماقدمعلىلا،ئارهمااصدور-غزوارعلى.تمدا،نيةالثأالمرصا"

كلكأهايصدرالتيالحيةاطقيؤةإدربالمصنصالاااعقهاوانه،اقطارهفىكل(الحىممة!و(لمجلة)-كاالقديمة،العراقيةا)ص!ففيهصتجما01متناس

إلانسانيةاطياة،لحمإدةفيًالانسانيةا-يا):ووهي،حيحقيقيفن.(إتف11)و(اءىالى)و

.اإنحرإيىواقعها".اءداداخاصةأصدرتالتيالمجلاتهذهحع-فايراالدليلالا-ماذارادوإذا

الا!باءبديهالعراقيإلادبعنا؟ةنطهدااءبر،ة--سلىةصيفيكانت-تمتعالتيالقصصيةلمنزلةالىابالاضافةحفرز".الي!أإص!،فيةاال+رالقصةعن

العراقيةالقصةررر-نمنىإتكرافلى-ا،ومصروسوربالتانفيلباحلمون.لضحلوااالاسا!يالحجرضميوابصفته!،اًطذيليو،يوبأقالا-تاذابما

الموجزةاطلإصةهذ.-ثالبرأسفيتضر"تىورا،الضايةهذه،الحد-لمةممن31:يرينمواهبواظهار،وصقلها،اقبةللعرالقصةكاضةفي،اإتين

زفياتؤلم4بكررفسيعنتفرجزكباشعرت،احدليلمةاقيةال"ربالقصةيكالر.ا،.كررهمذس

.قبمااإث،زة-يعنإنا-هاافرا!كا!خنالحبإقيفرص!،يلةهزنمأدج،القصةلكتابس،يلالدكتوراوردهاا)تنالماذج-3

زظرة-"فعبلا.ااقرلىاقصاط-جملةبحنكلىاظراتتهطرأصصامنوةوق،افيالعرالقاصشخصيةلناتعكسالتي،لحسنةاالصورةلهاركن

لالنظرةاصذزه،ورف!يا!المهترحعفا-!،لصةخا"تيةذانكونٍكادت.لهالاختياوه،يعالرفذوزه،اذالاستاعيذفيوا.نتاجه

..القصةسباببعنطعنالتحدطاوالاشارةعنالدكت-ورس!ا-؟

لصة0لحاا،(عيةصولموالرخلتاذلاستا،حومينلمركاماليمىشرولم،ينفدارالظ-ل!في،قيةاالعر

حدق،يفةلحدلالعراقيةصةبالقيةالناعلىمكاقدابمجردنكاوالحقيقةوعءدالىلام،مازؤتذةوالاسا،لقصابلالمحسنعبدوالمحامى،ودياًلداشوقي

فيتقفتٍناقلتكماالمراقية!حةفالق،كة!روخير،جديدبثيءءتوهو!ا؟اءدادفي(جبرا)الا-،ذا-ما!إفبينما.حمدوءيى،!الما

الاوص-اعرازعكاصيثمنالمعاصرالعربيالادبفيالقصصيا!النطليعة،ابرلا*تعلىتطلعلمأنههـرزلفيكلوعرزر.!غدادمفيللتدري!منتدباستاذ

ز-تحقهما،لىعربادمنقضدتنلأكاولكل،،الادبمرآةفي؟ةالاجماع.زاملأ*الااثالعرفي1)صحادرة،والصحف

لقد.والي-ثامن،(لإدا)و(ءالىهرا)و(يلةرا)و(تفإ!1)زتكالىبكا

الصحح-ح،ايالىهذاالىتخاصاداسءظع-مادإزلمث،عندير*بوليسءالبلإدرنااليسفيماوياهمؤعةراقصصحعةايهحواعدادأالءربيكأرحلاما!وغيرورا

برردا(وضوعىاا)ةظر!،ااو،بالقديررجديرارمرااللثفرزوانلولا...يينلم!روازين!بناوا،إينأقاىينا)-وراةخيرن4كأتارةخمزبةزتمليا!،،3ذفسا

ايهكاوتا،اثولا.نيربركةونقدخهادرس-2!القيالقصصيةلاثارا5-ذ.فيلموارد،وااردا)ثو!مانببال!ارساو،كاقيالت!ازمح!!ولىت

أداصتها،النلإثاصا!إرافي،العراقفيالقحمحثيالنتاجحتإبفياج"!ادك.الأدبية)طيةلستهدرافيا)بإرزةالهامةاح!مااةوا-غفا!لاانعايهول!ىن

الأثر.خلاهر.يمالكرالا-تاذواحلا،حط.وع!لكاناذاصةخإ

هد..نحلءركلفي،ينةلحداجمةالعرافالقصةادباءمنتكفايكونوقدالديئجمالمحسن

الاولى،لمرحلةافييكونقدو،الادبمنللوناهذاءالجوارنا،حا!لمراا8

،الداووديشوقيخإفاملمال،ب"ك-9تاو!مانث":غيكان.ن،بخاصة---.يأ

لذ!الذلاستقوم!االفداًلصقنانرنصهذياأؤهقدلرالىا!للوصجولهرلقالايهذاًكالافاتيحانقديفي،،لحد*.ةاافيةا)عرث!القصةعنح!:ذاغفاتانمى!!دكانلقد

.-برعد،كلها).حثاقرااتا-لمببتاننىذلك،(لحالآدابرر"نالنالثلاهدد

.اطديرثاقيالءرالاد!منالقصةامرفي-

ورجنة.هدىءلىفبايلىال.كون،زمس.اكمال

الا!سهـمألىرواالةلظالعية،"لأفينهالمجاالماا،هذضوعكماامنفيدرستكاص!رما"لىلنظافىلذيويمدامنيا،أمجزغير،كاملآتهفقرأ،اليهرجعت،اليحثحاقاتاصخلتولما

قومتعة،فيو،ثالتلاحلهامرافيالحدإمةاقيةالعرألقصةدباءافيولىرانة*متو

تهذ"ـ!المبادلذنيما،،لوحهاب"الىطاهـبمدس!و!موكلي!ددطكا!نانقددتاكلقيصالندر!ء"دناالهكرةحعليولان،4رصاومدة3ومثازىةة.عافة."رهؤلاءمنا!ثيرفتعرلأفي

.-.رمىشافنيضيأ01اعهد،صينلىابحثكولهاتناالتىا)ةصعهيةثارلآاههذمن!فير

،لجمثارلاتوابالضطةتخق:لهتايح!ب،الحدإ"ةلعراقةلالقصةدراسةفينتامنالموصولالاطارهذافيوهو،اليوماليهاءودانولذنط،تذكاره

بةلاحتراموااإتقديرمنمحلهص!لهنوا:عهـيناإوضووالةقدالهـحت

اجاءز:قد،هذهدراستكلىاللثافولان،البتةحرجاابولستإلاولىالحما!ةبهاتوجتالتيافةلسعاورلهذهان،ء:لىخفياولا

الفتححمهذاثم،والدرسالضقدفيالمحمودةلموضوعيةابهذه:جد:دينبامرينالقص!ةنباتل!رألىاثيرة،(،لاداباد!"نالثانيلعد*لفي،!نكءن

دباءالاالىالحديثالعراقيالادتزتابخمناللونهذايتتعرفىفتحتهالذيءنالمعاصراع!ربياالادبفيعهيالمقال!تابخطليعةفينقفالحد-ة"العراقية

بةإزدينلىابلادخارجفيالعربوالباحلينهذهادعنكخفيالا-اًلادبة!مرفيالاجتماعيةالاوضاعنع!سا-:ث

آثارعلىالحكمفي"اخطاًتاواص.تقدزكهـلىالى،ذا5يى،بصرفيولإسهذابح!كفيباًنللتفاؤلكأديالكفايةجمهاكان،و-لىهاالقايلةالىطور

فحسبك،والدرسالنقدمنبثيءئارهماؤ:اولتالذينقيينلالعرا)قصاصينمناحد،رعديقلهلمجديداًش؟ثانقولانيدشكوان،اكتيراًخير

الواقعىوربتهافي،شةالحدالعرافيةا)قصةىجذورالى"الوصولحاولتنكا.بأطلاقالعربيألادبافيالمحدثينالباحئين

نوالعراقيالادباء3ايعيثالتيإ-يةيوالسوالاقتصاديةالاجتماعيةالبيئةحياةمنفيربي4الالادبان!رةنفسيفيكاؤتاًزه،،كذلككأكاخفدولا

تيماة"اذات*ااالمؤشعنبعيداصتزكا--بكثم،جميعامواطةوهمعي:هاكماوممروسوريالبنانفيح.يخاوالياالادباءعندالةدرولء3،الحدفيالعراق

بحثك.فيوالدرسالنقد-طواتجميعفيوانه،الحاضرادربيبالمجفعصلةالعربيةالاداًباقربانهرغمعلم!،جميعا
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!لىيضيفثم،ارمنيةالمراحلالفاتالالدون،والتياراتوالنزعاتفيسمولااكزيكونليحثمقدمةهذاب!ثكي!ونانارجو،وبعد

فكامؤلفازه"اخرجالتيباكواتمتأثراالقاصبتتاجيتقيدانهحينر!فيالةوراليحثوجو،يةإلمدرسهيقةالصارا!5فا،الحديثةللعراقيةالقصةنواحي

الفكرة"انتولهفياوضحوالمغالطة.واضحنا5التنافضووجهلاعناءرفيالاتار،عضتركافدالتبير،بهذاليسحتاذا،الأطروحي"

بالناحبةطاهرةهيمابقدر!يةالقممالناحيهفيمتبلورةتكنلماكورية.تحررفنمنرأينامماتحررااكثراسةالىدريقالطرفتىاللقثا2،ولكلدراستك

اًلادبوكون،بالقصةاقارنهولاافيءال"رالشسادرسلافانا.((الثمرية

يشالنشوهذاو.ثل.القعىصيكذلكالادبكونتنفيلاثورياالشمريمرو-سين

لكتابقدص!اإلتيالماذجاناما.الئانيةللكاتبم!حظةفيظاهرانطقافي**

رت3اظ،كماهزالهايظهرانالدينلجملالسيدغلى،ؤقدكانزيلة5هيالقصة-9-

اسمخطأاضفتبأفياعترفولكني.فيةلحكهيكونذاكواذ،قوكاانا

شكم.ليسوهو،المراقفيالفصةكتابالىجبراابراهيمجبراالاسناذاليحثصاحبرد

بغداده*نمرسلمةهقصصا((الاديب"الىىاةفيلهقرأتانيالالتباس.منث!أانإرجواءثنمناليساقوهماالالماضا!ال!تابلحفراتاشكر

ر"هارفالقححفاالصحفانالىهذكااعرف!حخيىالذ!يلاعيداذمااقرودكنلاقةأثملعوقد،مقةالحقطلابمنحداواالاحالاايغلىولست.اهل!لهون3ا

السوريينالكاصينخيرة"نمختارةقيةتضمبل،م"3االبلإدابنحاءليس..ا!يباوادراكهافياخطي

القهت،واسةالصحتهذهءلىالاصلاعبدنييةكااكانيينوالمصروالإنانيين.:هافح:ير؛وا)ورعلهـقاتاللإحظاتجميععلىلردافيئدةداارىولىت

ينبفي/((كآنهافةزواح((هذهانيمةفدادكاتبكانالا*؟بالذاتاقيةالعر:يليفماردودياوجزفانيولهذا.معللءكرشخهيإتفديرمرتبط

!اظازاما-ترمنوليار،فارجودراستيفيعنهااغفلالاوفؤا!،متيوستووودك!ا،1شوفيالأساتذةشيئااقرألمننيايؤ-فني

وهذابة..باح:امفيثر31مجامل!بازنيكنت-؟مني5ارالفز.كديالاستاذامايوصتنذاالاظماا..علإوءةكتب!ملإ-تنهاظنيواغلب،ئيا!.يخا

ى!مل!،ون31لمإفهمولست،البر!إنيديهبينيق!ماندون.!فهحكمءكننيلاجداًقليلةقصمحالهماقرأتدقد،،المةرغيىوم!ديحداديعقوب

ثار!،تناوكالذينهؤلاء،قالعرلفيالثهتكا:!بءنأعرفلاوانافياتحدثلموانا،مط"وعةكتبلهماليسانهواءتقد،كأ"اًلحديثمن

ولا،خمباكشاكرالاستاذهـوالراسلةقطرءنواحدأإلا،با!ررسءاطالبحثاخرفيذكرتقد3فتوان،الكتبمؤلفيعنالادرا-تي

لااغ!د..ما،وهذاًغليهفوتقدانييقولءنكل:اكبل،جامكهقداحسبنيالاظذكارثيلطواما.لهملامعكقبل.نيتو-ا،اصحا!هايؤافلمقليلة

ي!للانعلى،حاماتهكازبالىالقزازالاستاذاشارلوودانت3فقدواذنيلةفى5وهي((غذراءدموعءجموعةمؤخرالاقراتفقد،جورج

الأثر.تقويميىالمجاملةموضعءلى.القصميالمحتهوى

واد)مم!ث،الحدتثة"اامراقيالق!!ةعنع!كبتبحيحينبانياوماانوإحباي*عاضاناحاوللمايخاا!اطقامم-اذالاسعلىالردفيواقول

العربيالنناجمنموضعهافياضعهااننيلحظةذهفيءنيغرب!،برأيطفيها!اكتبولعلني.وقواعدقوانينللءصةنكونانازكروانا،للهصةنقانو

تا5منالمالميعةفيتففاشهاإء"ةدؤإنا،لقصصيلالادبان.يىفيالحديثاقا!يمىفياجدلماننيافولااعبوانما.إوضوعاهذافيبا-!ابو.!

((،الادبةمرافيالاجتماغ!4الاوضاعاتعكاك!حيث"ن"عيالقصالادبفيث!التصان.لماساسيكشرطالكاتبيطلإهاالتيىاطيد/ة"جيازيالنهعد

وافاذلكافول.الفنهصةالو!ةمنالضعفبع-ضتشكوكانتواناجماليةبصورةهذاواقول،جدآواضحواسلوبهاثخدصهاولح؟كتما

ءرداديبيتررأ4ـ"اتمنابإضطربايحساولا،الضميرمريماحا!

..بعدإ((.م3زفساالعراتيوننيويكتشفهالقصص،ولمالا.رهذاوليىاثمعاصر

.ة.ا-د-،.....عصمتالاستاذلقولكمالعاسراًعرالمحدثنلالقصاصنرتمرانياما
هدابدراسالاربىأ!ععاصرعربييبا؟ملمانهالظريويعيوهدا--""

اوو3!ا!الادبابءدزوناخهمذلكفيوعذري،صحةمنيخلولاامرفهذا،القادرعبد

.ء"اقالهرالاد!لىالواناضعنطالشلاالعراقيةالقصةلانالقولاماوعلى،تهتجاهاابعض3اراناناحاولتوان!ا،قليلأالينلاانشاجموان

!ل..المقبلبنتاجهمخطوطاذجزو.اننفس!ماالق!ا!ينؤلاء5
الهرافي!الادبإلوانسائرادرسلمدمستما"اناثانبوسعي-س

الادبانغلىالدلالةمنلدمز،نميه،!حيحاهذاكانوان.القصةدرستازمارر"جموعةقرأتانيرفتعطاالاصتاذكاتعملىالردفيواقول

المعاعر.العربيانتاخاجموعفيتقديرجم!جديراحديثالعرافيقيهاانفرأيت،اليبارسالهاتفضلإلتيكدحقيابراهيمتاليفبم.نئكةشا

.*...وليم!،ضميفةيهاالفنيالجاتبولكن،العرافيلمجتمعاعناللوحاتبعض

منليلساقهلمااغرازئهحرح!م".رو.!ينادالاتا-صلىابقي.الصحفيةالازباءعن1يبعدهلذياالفنيالجهديها

منغلياخذهالذيالماخذفيالقولاسبر"انلواودكنتوقد.ثماء

الاثارتلكحقاي5((!فاالاطروحيرأاد!ثوبر"ا!ررسيئقةارطر"جمرعةبارسالت)طفانغربجمالودادالاستاذمنانتظروقد!نت

الىوسم"إوضوىةا"انءروةالاستاذفديعتالا؟دراستيفيمنهماالم!خ!مةنهاكوالذيبرأص!ؤيهايهرأاقارنانلأستظيعىالشهابيإلالهعبدسعيد))

و"الجوالاطروحي((؟المدرسي!((يقةر،لاعارئيسيالرالاثركازتربما،بحثيصها.قراءضهامن

وينقصها،حيناًالتناقفرففيها،الدينجمالمحسنالاستاذتعديقاتا0وا

ادريسسهيلبالتطوراتاقيةا!مراالقصةادوارردطتاننيمث!قول.فهوأخرورهـاالمنطق
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إ-حنن1،ىوباصاجن!ءعفىفىئلاالفصههذكستنعاوقد.وسسادةخير-9،-

-زوريتاذلاايقولتصهع!اداحيمآدظووقلإا،حدلاتططييبميمجحمابث!مقاليمناقنئهلأ

دلاعالااحدادن..

.يزورذلا-تا!فيهحولذياقفرنالتبرزاهـناو.الص--ةهةلىإا"جموفيرساقدلاكرز-سينبقلمم

لموضوازجمةلأنهايرنوالاستاذانحكارومممانيةالناالملإحظةلىا:لمكلقا!ثم،يصوريزورلماكاعبدللاستاذ.ق!الالمحايةاًالصحفىحدانشرت

رة01بهاؤلاولتثكد.لهونلذوكألىالاداء،فيوالإ-اطة،ةجهمنو!قهح؟ضبرا،رزينح؟ديباسيوبالادرء"بطالهإحياة،نهكأواًريىحيلي!كما

هـوزص!ا:وهذاًاًاخيرلطفيابريمدع"دذالا-نامهالاتا!دىفيأكا!ر0مغرض!ئهيسيوببااطاقطئممموضصاصةا؟-5مقاساضهم،ناوأ!،والثخصية

-جمةنامنلااًشئةالنااقيةالرال!مةءهنفاامد!يمةالهذهفيزف-يعداولا))؛وفلم"رافياصالعرالق!ايروباذوالنونبالاستاذنوريلا-تاذايبتديء

151ويراقيةاساالقصة8"قدمنانذلك؟،القياسفيالخطأ*وهـيواحدة:يقولانالىالتلمذةزمن!ةالاداحا!-"المقدمةفيويصف

...بيةا!ورلل*اتارةعنالىرنالقصصحسا"نقرأمابميزانركل؟-ها،خر".تأءحمرااتشعثيربضعنتوهـجكءيرعملاقؤجلمأاا!هقنافيارقمد3لعلذلك((

--نارخ!رامالة!يحدجم!الصإرمىنحتافيواهـالفنىوباننلوقص!م!وخلفظالا!ترالكن!لاءمله:"ـمنمعرفلىازتهـقك"اماالسمحبالنايقاهـ"وسحصلإق.الاصلعرأسهعلم!

.ع..وء..ير2الثءفايرنافيشددف!ا:قائلايرض!يتثم((الخ...المريرواقمنا

الهصصمنالختار*4الخلاصهذهوامامء..الغربفيالقصة!تابصبا0اًلمفاهيمتكونيمةيةذكرعلىيعرجثم((،وبأذنون..ووبأنذن

خزفيةنيةاوضععنعهـإهمفيجز-إفونلابذلكوهـماقيةالهرالقصةيصعولىفيفنرى"فيقولواسعااطر*عها!هـحو!؟ف،الىمنبمرورلديهالفنية

ا)تجارب.نسا-لةحصيا"ممببلوريةمصوعاتمعقاسجمةظروففياياحاتصنع(،ثمفذلكةاو4ح:كاوعقدةمجردلاالحياةعنعميقاتعبيراًالقصصيالفن

--لاحكاماتلكقيجةوت!ون!الاجيالخت:اراتواوالم!قا!اهبإووا:وهماالعالمفيالونيةللإنمارئبي"ينرتينبميزلديهالمواهيمهذهتب!ر!عداليناجزر!

لطفي.الاستاذعبارةانغت-3مغلوطم!اسعلىبذتلانها-مغلوطةإ-رىجهةمنالاداءفيوالإصاطة،!ةجه،نوعرقهضوعاوانسانيةا

-جا%،افيزالتماالتي-العراقيةالقصةروادمنيعديوباالونفذوعنليبحثذلكبعدءـوفيهـبو،الإ"يةالاثارهذموزملمرؤهو5فيتدارس

فيالةصة3ءاًبمنغيرهاويوباطرحومحاولة-العا)يةالقصةالىبال،سمبةافقهفييو.آزأرب!الذيالىمخالإبالقلبذيكرالكلالعملاقذلكد

العاليين،يينالقمصعافيامعحدةوامشرحةء،ث،العربيةفىا)ءلإداوالعراقثم(،؟تغيرناهـل...؟زغيرل،5":هنافيفاءل.طلالهيجدفلا"ئجلماا

ينح،نبهياذ،صو!والنإفوالاشاددللي.ة!ا،1محاولةالحقيقةفيهيمتاهاتفيهائماثاطاغرا"مدولم،تةكرقدالذيهـوانءالىيخلص

المجتعمع"ـفيتعإثونإلذين5زملائالى8-بةباليقاسان،ءاادتبلىيقاكاؤزونء..يقولماوهاك!يتغيرلمفالنونذواما؛يرقوأط؟"ايىاة

افيكايرتنثابهمجتمعاتفيرعاثونالذيناولئكمع،الاكثرعلى،او"زةمثلمايكتب?بةلاناحىكنببصدأمندللأسفوبا-رفسههـويوبا

الأديبذلكقياس.لاحظةكذلك،العربيةلادكالي،الأددكبتطور!ادر%ةر"-"ـ!اًىدو5بة..ثخ!يحطا!ايدونالمحليةالصحففيالناش؟ونرحشب

واإدكتور.نفسهعهمجتمفيعدمةبصورةالأدبظعماالتيالمرحلةإلىبالورءصة!ا!4يىمىانليمكنحىمقالاتصيغةفياقاصءصهبزلف،الفنيالح!

إخها"قالا0"ةدا)"الم،بالقصة"قارضهالم،تةالراالقصةعنبهفيياط3(.قاصات)قدنالا!ازوإالدغماردناواذا(قصصيةمقالات)جموء"الاديى

((...فييةالاجماعالاوضاعاتكاس-يثمنا"ربيةاةالق!طايعةفيتقف"نوريالاسهتاذفولانتهى

الذكر.اًلا:فةالعبارةفيواضحهـو-كمارء"العراليلادرينالمقارنةكانتباطئإينالرواعلىا3لم!يريسادرسيماطالدكهورتجنىولقد"دقو!3ي"تثم

أذامةصنية!اوإبةبة"ليةنساامنفيلمولا4الحفقفيالنونذوفازساجالمقاصةهـذهجعلحينمحفوظفييبإلاستاذ/غالناالففارعلىوخاصةالهرب

لهرساوداًجهنتااعلى.عاقالخاأولأ،بيوالعربا!،افيالعربالأزشاجق!رنروعاصهيدعلىزقف-"ءلماايهـواوالارضا"يةروايهنيو-الا-يرة

فيوصقهرينوالا--اذنيةنساااًنن!روم!آاتيىعلاكما،ذلكنكرايضاس!ا!الدكتورةقصالفنيالحسانإجمدووءنةالحديبيةاعرالرواباتا

،ولكنرليوالهزلعثاالنونذونتاظافييوجددو.إلادلىنتاجهامنفمرعتبرهـاحى،اصحماعيةناحيةتعالجسطحيةقصةالمرهبهح!:بان!يحكفياذ

كاناذاًماادريولا،النوعهـذامننتاجهاعبميانهـذا"مقا"سثقافةذيلع!ا!الظاهرةالفةيةيه؟اممارغمالادلميةالا،راروع.نالذصور

ناالأدبطلمفيإلممتازةاإررجةلبلوغيشترطانهيعةقدزوري"اذالاس.قوكى2ازشىواعيةانتقاديةوبصيرةثنية

يعتقدانهاو؟ئعراطرازومرعالمستوىفيالمرءانتاج؟"-عتكونلبربط3"لمجيسأبانياعاناناودنورىالاسناذمناقشةفيالدخولوتي

ازتاج!ملأنالا،اليهوصلواماالىصلوالمالتاريخفيالأدتعباقرةبأنالمجالان:اولهما:)سدينالهونذووهوزوريماذالاسابطالمنواحد

تاز؟المهالجيدالنوع،واحدنوعمن،ئهياالىألفهمن،كاناطلإعيان:ما3وثاذ."الستءلىءددهموير،والآخرينللابطاليعلامنا

نهااعتقدقلاالنوندوعلىنوري15يةسسرالتيءالارافياطةال!اماالقولليمكنني-ى،الاخرينالىبال"-بة،كة!راوسعالنونذونتاجاعلى

فىالبلإغة!عفيالاداءفياليساطةكانتواذا.الانكارهـذانكوينفي"وفق!والتحررقالطرليا،رتا)تيالمثاعلاهم"نحدأواكانديمالق)"اجهابان

باسلوبالفكرةظ!ارواقصجرةجملفيلوا-عةاإعانياوإيرادسلاستهمعالنعبير.الصحيئالفكري

بمفتقرالنونذواًظنفماهـذاتعنىالهاطةكاذتإذاًول1،التع!دءنخالوصفاء،وسماحتهالقلبطيبة،ال!ح!يحالادبدغاثم151"نانارى

ر"جمهرواالاخصوعلىءوءازهأفإيقريتحقفالىارادومن،هذ.الميزةالىالمياديخهالىغا)جا!ره.،بالادفيالفضائلهذمتوافرلأن،وبىاطتهاالنض

.،؟والماءلوردولالارض"و((هـيمابراالدكتور"عنماويس!هوحي،اذناجهمادةمنهاليغرفحماغيةالاجوالمجالات،أيةاالاز

"ـينعمكماالنونذوعندالففيالحسنفقداهيوإلأخيرةالثالنةوالملاحظةوتلقيابىوعمحبةمنها،اخرىئلفضاتخلقالفضائلفة!ي.تفكير.عناصر

عاولا.المصقولالفيالقالبيعوزهنتاجهااناي.نوريالأستاذءناليهرصبوفيماو.ثاركته،وبؤسهلالآمه.التالم،وامانيه"ـوامالهاحاسإس
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صصصصصصصص!ص!صصصصصصصصصصصص!!!!صصصصصصصصصصص!صصصءصصصصصصصصصصصص!"صصصص!صصصء"صصصصصصصص!"صصص!صصصصصصصص!صءصصصصءصصصصص!صصصصصبرص!صص!صصصص!صصصصصصصصصصصص!لألأغيره.نانفنيالاسلوبتميزلابتةبقاعدةيأتينانل!نوري"أيستطيع

!.-اةطفم-باطياةالعهدث-ديزل!لموهو-بادبنانطفرانشايريدانهاو

هـ!صهـ5ا!؟العالميالمستوىالىلنصل!وضحاهاعسيةسزطورهاناوواسعة

.!باختلإفتختلف،ؤسبية.سأله-ارمطكما-الفنيةالقابايةمسألان.

نءبقعهايفيالفن!قياس.12قيالفكريةالنا-يةنطورودرجةادتمعات

*،الجماهيريةالاستجابةادقبعبارةاو،العامالذوقاساسعلىيقومالعالمبقاع

!يتظوران-معا-واخهما،مستمرينوتأثرتفاغلفيالفنمعالعاموالذوق

ا!ماا.ا!رجىدرب!ع-لىااالاجتماعيةالناحيةفيتطورمنذلكعنيتفرعوما،اطياةنظامبتظور

ذنظرهلمط؟النجرأئ؟والفحراان؟بمنلا-احدهاوالادب-العراقفينونفالة.والتربويةوالنقافية

.9ديمقراطيحكميقامنليمكنلا،كماالعامالتطورعنشاردة،وحدهاتسير

ا"ن!أوهامتر2نجتزلولم!!فتطيعتقدممااساسوعلى.بسواءسواءبالاقطاغيظامظلفيصىج

العاطرهالهوىذكرى.!لظقي99،ديئالغراوسبقىاعنمنها-دةالعر-خصوعااكرقيةالجاهيرركأةزفسرنل

:9فيعجب،ولاالةربفيوصلاليمالذيالىتومطالىي!للمالعامذوقهاانذلك

اطجما"اخوصر-أفقناوان9!الهثاذالوضعهذافي،ذلك

.ء"-لاير.9لانتاجز-"-!امنعلىليوبااكونزولانتاجالجاهيريةالاستعجابةف!،

ا)س!احرهطلمهمه.يصجأ!ديس،لديهالفنيةالقابايةوجودلت!صيرءكثماوهذا.الىملاءمنالاصرين

!لادمية..؟لناما:وصحناثرنالاوذلمك،العالميالانتابخالىبالقياسراطفحسبالعرافيالجمورإطابالقياس

مماعرهووولةحسالكاضط!،للمستشرق"كراجكوفكيالمرحوممنمم،المسدرقين3"ارومببئمهادة

،ا((سميربلا*يولىوا،يكاينالازالمتشرق1((جب"لىزوا،ىوملرا

مالتهاواس-حى...اذضهيناثم!والسدالارغر"بروايةالشديداغجاب"ابدمطالذي،الفرنسسمالىتممرق

ل؟سافرهلنا..بعد"..وتنجلي!!.ثعرلاجماغيفنيكاسإجوالاء

يمتقد9كآناذاما"كانوريالاستاذنسالانهذ.ال!مةخغقب!!وزنود

نظرةفيالعينانوتبرق9شبر؟ارون!ومهاجمتهفيبم!ىرفوعاًاذاكانو"ـا((،للفنالفن"برضظرية

الثائرهبالح!مةعابحة9رجاءتا!لايخيبان

فقدا،ادريسس!لالدصورحولهي.تقدمممامستقلةملاحظةلنابة:ت

لهفنرنو..الجرحوي:!أ\-نايةرتكباتدادريسورالدكةان،ذاك.قالهفي"منوري*ذكر

"9اهرهالمسالمقلةيمرعمطوالضماط!الممريالقمصي!محفوظنجيبالاسناذ"دمالاصوغلىالعربالروائيينبحق

!!..؟خفقةمنالقا-لهذاأماااروعصعيدعلىتفف((والماءواليدالارصشروايةجعلحيما،المعروف

-.و9،العراقيةالقمةفى؟فمن،يبدوفماالدص-وران.الخ..هبيةامرالرواباتا

؟خاطرهعندهوعتناوهـل9!بصحدد،بذلكيكنلموانه،جديةعميقةدراسةلثيجةقيهااراء.كونقد

منداحواءلاهأنهأ\9يثرلم،كماالآخرينالعربوالق!صيينالعراقيينا)لق!تيفيبينالمقارنة

لأ-..-م؟اعجابهاعلالىمعئفل"س.محفوظواكوزذودينالمفاص"اوجهذاكبحئهفي

؟الفاجرهرعبتهظماارضى!ولا.انتاجهونج!وغبنهمحفوظظلمقدانه،غيرهـااوالروايةج!.

لأبما..دنياأغمضسهربماباط!العربالروائيين.نغيرهندبالذات"محفوظ*.وريكاررغينلماذاادري

كاقر.!..الهوبمأطيامطتجيش!!،الل!مالاحوال.نلص!ليرر.مالهلإسادرايسالدكتورعلىتحاملهان

با"لممل!!ليسواا!مميعلموهوالممتاري

ول!م،الدكتورمنيرجوقنماكانأءلهخيبةوممما،واحدةناحيةفيالا

.انعللفماذاوالا!العراقيةللقصةبنءامتهالدحمعوراعترافهو،يرجركان

الاىمطسنونءصضطااداع-د9الوقتمذاواختيارالس!واتهذ.((النونذو"نتاخافيئهارالنمشرتأجيله

القاترهللصحبءوكلل"..قلي9!إ!الغراء((ل!ا!دابمجلةمنبعالىلالعددوصولساياع!بضعةبعد،بالذات

.هذاللآخريننقد.فييىلكانبالاستاذزوريلزبأ-اطقيقةفي-اننا

مصواصحابطعهدعلىسها9الظرفهـذافيالاجماءيالواجبمنيغربانوناسف،الشخص!عماالىلوك

كرهلالذلصورأبهىوأنت\9.نكازصوالتزا"يا"اتجاهاادبهفييتجهانبةن!جمباذونحنءالمصيب

...9!غير،إلحيالأدبطريق،!ودالمعطريقهفيي!شرانالنرنذوالاستاذ

!يابعرايرسصبغدادأ!ويهدفونيرومون.االى.اتفتولا،بموالقيلبالقال"عأبىء

"صصصصصصصصصصصصص!صصصصصص!"صصصص!يربرص"!هرصصصءص!هه!و!ر"!ر!ر!رصص!صصصصصصصصصصصصصءص!"ءصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصصصصصصء!يازكرحسين:ادبغد
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