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أأ\االحش!"يزاى!-!!الط!يم!!مهظزيؤء-الللهعبدإةلميلةطوزصة

*.2كا93صط69-إدرغدالىردةردامطءع"

ئرصرطئ!!دبه!إ!/

اءكرةسرهناكففيملضهخادارالىومةىىخرىوالحظ"رينموقيئةظر،عليهااكثكره،لفالمومنهـديةالقصهـذهوصورنيحس

اليوم!لكهـإءزارتهمقلىوانها،خطتقدزاهـيداانذلك:وا)قلقماتقدافكا-جم!لقدكاز:ثاي*ونانآملأاءغاقرالىبادرت

كانهاد"تؤاسيالخالةوا-ذت.احىبةلمربكمانزفس،1هيواو!ت!م

ن.اقوىكاذتبةألفرولحن،زوجةلهتصاحلاازاهـيدانلهكدوتؤليصابقبحثفيبا!فابلهاعرضتالتيبقةا)سالفاتهمؤعلى

يدقيانتدوتركممعيمذ"ـومنالدموعفاضتوقد)!فخرج،ليتم،لمتامنافرغتإذظنيىتخالىسولمأ*يثةلحداايىالعرالقصة"عن

،..وداعكامةعإء35مناك!رآ-تحقكااللاانا!د))اننة-يفيوقإت،غاتلاو-

يركماحكلكاواا!إينوبين"%إالماامتأوباروفاطرالثويخاىنالدبناموعوليتاثحصايده"حىسيرةغ-ا!برقةالسالىسالمؤكتىسا-تمح!قت،ـااتيارةالاىما

الىكاءرفت7ا)-ماءن4اتدريردا5كلي!ونأ"،مالهاذهابعه4يبكي."بضباياوةا))و"طائرشءن"و"ياملااهمس))و

اكوم10وجف.((!الاسمنيةوالسضرالض!حكهذاصإهافىكاتاذاا!ةدمةاقرألمنيابالك-اا!ويانق:لتذكرلفنياعلى

مسمسئذاوئهمدلبما3رفعهيربعءلاول!!،طياوذةقحس!تمشاسبمايله3وا،شهز!لبيمقر!او"االكااتتى.،صةإقاورننت،ـياحتىهاءر-ااثرتساتى-تويم

يخعثىاذ"لهفقالحإزم!دير-"الىوذهب.يقتربزاهـيداأقؤرموعدكات:لفامؤاعنبقولهر:دأهاركبكمالح!دللاستاذا،ـاكاتبذلفا

الخاطب،عم-"ـفرأى؟ت"رةوزار!الدمعاء!اب"ـفيةض!حهخ!ونه"انإط-لمولهادعوولاازكيهولااقدمهلامحدثقاصهـذا"

إيقدومنن!وخجلإ-فهنيالىلظغر!تمدثموىحمطوغطنجاآخةسدرئمالجقيرااهوركايحافالىهمخطأفأةاق-ال*رللقصةاضويعرانادواارور-اقوبهيراذع

لئهصوول!ن((2!قذردي)4ـبقولهيمغرفيقذفنهاداءضستثورسا)سيومكاص...إ-ونما

فيليكلبب!-خهالىوعاد.كالمجنونويعلىويخرج،الرغاريدبينليكأيعانخلأرجفا،بالأمراهـتمامياديردانابىيعىوكالن

سخافىةن!اريفيال!وتد:قودهاخرهكانا3ءثرراز"كوءا3.ذ!لاشاذقرأتقدانيثم،كالضهفيرة!مدنيالمءريالكاتب

".ا؟-فعلىإصميتزذبابواكاسممزلة3الوجوالقهيةكاالمصرفةاالثق"من!رةلاصاالاعدادفير!يكمالحررا

وانفضاضوالعوزالضيقشمحوهو!"ـ.فاذابزوجثومانهادويجتمع،-

الثرقفيهكذاآخم-!قاإو،الح!اةهـيهـذه":يقوله6ومماءنهالناسعن-نماج!ا!والفنالادبفيولبةمقا!ت-ااصابه،ظا

بانشهاد-روفد((!ءا"ر!4جبن13اذامها-دلوااعلىيق.دون،وحده،باهتمامالمقدمةقراءةفىمضيتو.ءرهـفقوتذورفيعةتقافة

-خهليغابدوغفيفيفيقلهماديةمصعإحةي!!8سفيلينتهازوجالذيا!الرجهـذا.ا!ةصةقراءةمنخيبتيدونتليسفييبةمنهاءاصبتانفكان

سيهابابرسنعادزوجهالا،و)بملمتتأان!اقىه!اكاد،اهدحاداخماديوكذكالكرقىبتعاتجدا.!حكامالامنأصدرقدركجمألكمااحيدلاستاذاانوالحق

ى.تذبونوإونريمتهح!ااؤوضوازإناانيرىٍيصحلاو!-ا،وتقويممناقشةالىيحتاجماالكتابهـذاعلى

نءحرموهانهمدهلمور!الحالهيرثيخادمخدنمادحديثذدكبعدتيوياان،صاصةوبالعراقي،مةعايثالحدالعربيبالأدبيهتملناقد

نحتلفةثوراتإضفسهتعصفلكنو،)يالا.هـاامت!برمهامافبدو!ب""ـ،نيارااوهـكذ.دبيالافيخيالتمارصحةعلىحرصا،عنه!سكت

،"ألمةيزدا!ءرةوزوجهاناهيداوشور..هـاديءج:ون.الىبىتودىإءآراقشةمنص"ي-لني،اناهـيد"قصةنحإيلالىاًمضطر

.حالدعبيهلىاطفر-"ر3ذوكا!ا،اءرةيعاقرويرذهـب

ةمالمقدما-مى
ءتإبإ؟نممايدورويارخها-لىخهادتيقيأ،ذإهدةفميماطفلةهيدناازقزرو.3

اءةق!ادهفيكانزواجالان!شوجقدليضااهـونهاوربدو،ائوفاءحول

ا-كرةانيرلا-ضراالمومذللثصةهدار-4القصرطلة-خ!اديدخا!حين
ارواجهذابعدالاقدارا-آصلمنهوكاوليظمرقة،الةطياتهإلوحيداكرجث!-

ا)شقي.نمماو،هيدانراكابنتيوا-،1وزوالممة،يح؟لهجووءهلىفمانيروالقلق

!رواريهدأوهو"يىاتقرعامالينءشربعدرو-دثرالاخيرالفصلماال-قاكماى3همبصا!رفي"تخرجانال!اة-إبثوما.ماثائاء"هيخفون

بنةاناهدةمعالتنرهتمودوالذيالشباب-نبلغالذنىءادلتهواخ!ادبينع-ودرحمارعمة"ـؤ-":قيهولحن،باطروبخيممانالا!وبدف!"13ءام

وبينبلمظ-رىحدرثالهيرويالافيولكن،ء:3اوا!رهى"ذر.!،هـءداذ!رفوام3ودعو-يئل!.نهضثمقليل!خهادمحثءاد!و-ين.ناهيدا

وتنحدر.ام!اوبين،نهاد،بين"ـهـوصرندكانالضومعنحدرلمثايثه"الفتاةت13نييئادفنقدزهااو..الابدإلىيودعهمذه"ـاذفسارةصمفيأحس

رزا5ىلبريانسففيأنةصهوليتذ"ـعلى،جديدةذمعةا،لابع:فيمن3591لاداب-امن(وتموزنروان)وللسابحعبالراالعددينراجع"
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موقة!أإبط-لاموؤف؟نلق!دزف-"ـ.يرقسارعن4بيصإءاولمالى4إ-،وفياهـ*دأاإ،.تالىو*صي،وءىلاليشبارة"و!ين!:"الحدليث

-.!لكانالذيا)غ!ومصدليثانر-خصبوص-اك.4باتاًبنتهالعلإقة-دا!صح
فيرءكرولمليحاولمؤهو،يها)-3ـإحكماال-دءم:ذاورد-اءي

ء...ويرددان..بردونمالحءاةاس4ز-لاةرورةالا-لا*متاعلى!8ءافيج،صلميمما

و-وقويتعذبولماي!انء!إفورللمو،لوكأعاءلطإتورانلى"-"اأحوأقانرة.اتدايماليكاءوفيغدبهما.فيرهبحذاالسابقحديبم*ا

بالمجتمعينفمللفالمؤكانلو.ور*نىايمنإيةس!امدةجاةص"اووة-املليعصاهو؟-ك.لج!تماكليشاضاالااكأادبدفلمر*،كالا.يدرلمتهاوا

وضعهمعلىنرولثو،اشخاصهـناكانلأدركفص"ليعيشيلذا1.زفس"ـزص-رخ!على

-/يمأ.لدرلا-هـت!!اعصاهتقودهوخرح.ي!بفلمسبهي.يناالى--"

ماا.امالصف!"ـعيرىيجد!مج!هعفياعالصءلواونوبءلىفررزيإ،1أ3آيرغزأمطرفححتورابالصيومالسماءوتلدت(...أ

دو!د،ا):ةسيةبةا)تجرسخيفتياذنيناافشمحعص"دغا،،..و5مازدريولاتهافمقدعزيزشىء

نإو.نيةانسلااعةا!نزقمخنو،سساصالاسطحى،فقلاا

تلجونيصادايرالعسيرمناناص-ب-ةللقصتلخيصاهـذ

لأ.!النماذجيخلقواانفيهـيا)يومالعربابال!ترلةوصا؟القصةهـذف3تكسفعلها."ماوف

.---مبة-ى

دنخالينقشخصوالحلكاي"هـادانهلابود!ح!)يةوولوالراالتعلاقالانطاللا!عنغاردواالتيرةاعباا!متهمزكيلكماحمداذعصتالاالليقو

نهوأماأ.ليدقاالنوفوللظريخضعانمامفهوأكاين،طارلوو":اق-ةالعرللقصةاضوعراذفيقالتوهمخطأالذيناءلاهـؤ

.سياقالعربشبامنالمجددينبعضبهاوليسمالتىتالمحاولااقوتعم

على/قعمبلدلبلاءـذنفا،كلادرااو3ـمالفود!لااعيد.لم

)هـيمؤاةصدو)حبضاصاادوهـلشاواسوحدماغيراوألر

بها.يقومر-الةايةوعيهوعدمإفالمؤحسدتحلس
".الطليعةفي(بتاالك

قوليقرأإذيبآسمانإلاالقاريءإسعلااهـذاصلمنو،المجددينمنلفلمؤااناولهما:رأيانالكلامهـذافيو

نبجالىاعناءماغيرفىيوضع))لفالمؤإنلمقدمةاحبصالفاؤاًسأاارىاناو.اقيينالعرالقصصيينطليعةفي4الىيهـمانثاو

يصطرعونالذينلاءهـؤ"..".القصيرةالقصةفيالىوسقصاصسابكاتمنيرا!خالصففينهاو،التجديدعنالناسا،عد

اك-اننلاحزاووي!رصلأـماعصرنروؤيصوالحياةمع؟القصةهـذهفيمح!ديدالتو5ينفأ.العراقفيالقصة
منصههمؤصنينتزعولذيناءلاهؤ[...الهملراحةانباجوو:ذلمبتيمقديء:.ف،العقدةوألحبكةاوأضوعلمواماا

هذاو".دلحوا!ايكفلمانلى-3ـمفاامن7ـاعلياوليفة8؟ةالبيذوعلىتعودماديةمنفعةلتحقيقبته8حببينو4بينيحالبشا

يقرألمزكىلهكمااحمدلاستاذاانإما:امرينا-دعلىيدل--.-ءص

.يصه!دعزءثيي:فعلاو،وص-رةلماواغماعمرهفيقضي،الفتاة

الامرونر-ح،المؤلفءتبيقرألمافاولروساالقصاصحتىات--ذلالذيالأزليالموصوعإنه؟هذافينجديدفاًي

هءـذمثلعليهتمليالتيهـياقةالصدعاطفةاننضيفونيالشا.اقصصيةاالموهبةمنحظ!تياوكاتبايمعالجتهعنكف

صحيح!الالنقدانمبدفىلهيؤسفماا،وءـذلم!حكةاال!سلااهللكنو،ءناوصاافيؤائمةلتزامامشصكلةهـذه"انصحيح

؟نيةانسلأاهـذه!ييناو،الصراعير-صوهـوينفاً/خرجالتيةالنةيىهـيماو،سلاصاااهـذعلىالكاتبنجهاعا

عملاليست.كااناهـيد))إن-قولاذا.عدالىيمريهـوثمعاحبليقولماخلافآ،ر-الةأيةيعيلاالمؤلفإن؟بها

اننعلىالدليلتعطيناانهاو"،"بيالعراد..افيداف!-حعسوتتحم13روحتحسواتهارساتفهمالتيالقلةمنإنه))المقدمة

فيستظل))وا!هالما.نجاحالكبيرةالقصةءكتبانعزستطيبةال،الواقعيةانلأدركمالةرطيعىكانولو".الاهدافه

الا-!اذ؟خلنربرأكنالاقوا..

عجباوانا.في!ايحققانغكرمناطلقهلحيأزع!كىجاح!ثنائملفنيإمالتزلاتعني"-4رفسزعياكمالا!دلاستاذابيرتعحدعلى-

نحي-ثارا،عسنقرأالذيهـو،افيههـذا-رأيهيكونانليحمبماا)تحويرنيتعواءالماالحوادثمسرحوصف-فيا-ءدقا

...صاحبلوقو"مثأ)يةمنيخلوالايةبعغشوءطاالواقعهـذا

بها.عجباومحفوظشوعا،مهلابايتفردولمتهابذلينعزلم))لفلمؤاإنالمقدمة

تإ))فيقولالقصةفيعجبهأصاالمقدمةصاحبلفأو-لالقواهذإن"أف-5ي!طرعنرهووصلنام!هنفعلامجتهعفي

،رالشعةوحلى"لوحدةا"علىفيهاؤظيحااناصتطاعتبناكاقدقصتهفيوفه.لفالمؤقماولىايستندلااف،جزكلام

فمتىلللقصةع!يب!مقيااًوءـذ"الى"ئةوحدة،لحدثاوحدةهفيعاتنيالذعبالمجتيخفمللمومهلا!دتفرواتهبذملنعزا
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هـذأمن4ـسءريةشفتعلى3ـاضعالذيهـونها"بويحزااحياوحدةلىع،حيةإسركا،تتوقفا)تاجحةالقصةنت!ا

ضعيفننساابرةلمحارىصديتيلذللمالءاابهذاء3ـزاستونالكو؟اتحدواو

".ء*هيفملكما،مجاب!خهعلىيرقوىلاانلمحهاننستطيعالتي"الماطةة"زهايميماانيقؤلثم

لامتهاففةيةم!طريجدهاالعبارةهـذهالقارىءفليحدلالظاهـرهءـذه4ـعلىحرصليو"،فقرةكلىبلفصلكلفي

.ليقوانيريدذاماصا!بهاعرفطبعيةفيعخهتصدرهـيإنماو،اليهاتدعوالنيالمواقفلفتعللا

نافيفاض!لمبدوالقصهبيالتأليففيالفعفانعلى"".بنامتصلمةمنايبةقرلطيفة-اذجة

والقيللألهىامنالصورةهـذهفيا)بطلييرز"إنجاالمؤلفمليئةالضصةفاًن،لفةالخاكلذلكفيالكاتبلفنخاونخن

حبيبتهخطبةاعرمنشبئلممرعلنقبلالححاةمناًسوالبلاوفيهاطبعلاالتيطسرةالمبوالاحاسيسالمفتعلةبالعواطف

يخف-انرينمحتاهمالةافأ3ـاجزووعمتهعلىدصلقدوفه.اهولسنقلمهااتعباراوبعضلكعلىذليلللتداكخفياناو،ةئيتلقا

يدركانلاحدىن-أو،دريلا؟الامرهذلو5ما":اًا!ر.إقصةامن4االاوالفصلمناتفاقا

نهفاادرءإذاوحتى؟الغيرزةسعليهتتطوىيالذرالس:العبارة3صذهتبدأانها

م"!جوهـرهيبلغانعتطيعىلامج!وليأ-ظرهمثونص-ااودتمكماتراودهالطيوفكانت"

يبقى.انصت-5المهطلبتوحين.ش"ءأيعلملاوفهإذنولشعورهولانلوز،ـهذهلأحاسيسوقيمكانماولكنه،مخيص

دولكنهو)7(أارخحشيجيبلالها"اذعن"اناهيد"زعودثمارالاهـيما،تراودهالتيالسودالطيوفهـذهماو[...أاهمية

زاد؟تكونبنظرة1مشهدويتزوثانيةاناهيديرىانأعماقهفيبغيرترضىولاالحزنبغيرتنعملاالتيالكئيبةلنفسهظلال

[...امحياهونيآسميروالقلقفجلس،طويلةلمدةوحدتهفيتخلقانالا!يانبعضفيبهاالامريبلغقدوالتي،الشقاء

"!الابداًلى3ـميودعانه4نفسارةقىفينا!خرج2وحينمنجحيمفيساعةلتعيش،الدفينلألماوقىقظخلقللحزنا

فهل!خقيفداناهيدانيفهمانقبلقدحصلهـذاكل".عنيفسالاحسا

؟منطقمنالمايءـذافىوهـل،طبيعيهذاي!دأإذ)ارةالمبهـذهفىظاهرالتناقضانعنففضلا

ضقللتخاصغيرا،طوذجالاقدمتالذيهـذال!سلاإ،4يقولانيلبثومالأحاسيسهوززايقيملاانهبالقول

فىالقصةعنهتتكشفالذيوالخلطوالتثويشوالاضطرابلهذاصحيحةصورةنجد(الحزينةس8الاحاسهـذهفىإلايعيش

لمجريكمايكتبالمؤلفانإلمبويخبل.الاب!إلمواقفيىيشخلقاالحزنويخلق،الشقاءبغيريرضىلاالذيامطلا

فىالحياةولاالمنطقولاالدقةيتوخىانغيرمن،القلمبيد..العواطفيختلقشءصفهو...عنيفالأحساسمنجحيمفي

:هـذامثللقوفكانأإلاو..الطبيعيهـاامجر2ـايصطنعولفالمؤلىيختلمهااو،اصظتاع!يصطنعهاواختلاقا

نايد-ركاناستطاعفقيد،شيمايقولاننهادىشأولم"علىئمةقاكلهاالقصةانوالحق.الطبععنيكونمابعداوهـو

يدريولا،فظيعبشكلبيتعذواكثيربيتعذعمتهزوجشقاءفي2ـاكاحهاتهيعيشلبطلاللائعالحزينالجوهـذااصطناع

لهيرئي"اننفسهفىاحسولحخه،حزنامذالهفرحهـلنهامع،والواقععنبابتعادهبالاعصايثيرجوإز"االفاجعةءـذه

الذينهـؤلاءمنل!سفهو،اخرءثيايءناككرعليهإشفقو.التصنعفى

"...الألمغمرةفيزاانساوجدواااذفرحون:مباثرةذلكبعدالمؤلفلقوذلكمثلو

الذينانيرىحينورعدكانولقد"صفحاتبعدقول-والكثيرفيهاغائمةزظرةالكونالىينخروهـوفتوقف"

".يونيتعذولمونيتأحياتهاقوضوفيالمضيلىاتدفعه-خ!يةبيدأحسلكنهو.واللومالعتابمن

علىللتدليلوحدهمانيكفياابلاضطراوقضالتناهذاإنتلىكشفتيهعلىارز-متوقدالسيرنفاستاو،دفعآيقالطر

منؤصتهخلتاذافكيف،المؤلفلدىالفنيالح!انهيارانهدوجكلماشفتيهعلىترسمالتياطزينةاخرةا)الابنسامة

خالية"اناهىد"إن؟الف:يةالقصةعناصرمنحقيقيعنصراي،عثقأويحدثانيريدمايدفعأويقاومانمنأضعف

،الضعفيةغاعلىوحوارها،العميقيالخفالتحليلمننفسهطيفالكانوقد.بمرارةمنهلنسخرشفضيهعلىترؤسم
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إ:-اظرايقرأيةخرا!هـذهتلال!رونو.وصةاغا!3ـاووضوا-ممعفائ!مكب!ربحظآصذة4ف-لفالمؤيورد!االتيلآراءا-و

شيءوكلالاباط"بلباطلالحياةفيماكلان:تع،نسطورالاكىالدودةةةوف!(هـ3كر)طالحيأةطاعاقصةم"لم!ا.لىظر)

الشفتين-رجفةفيومتو"ببشباالمشرقةمةابةلاافي.طلباصناعةيةا3-اليةتأفي)لىرو(...الخالحةرب!س4وفإسف14

ع.يةالشهاعلىلمقبلمةالة3ـوالكارةمرلد!ءنفضلا،4بالحياثارامناثرايا7في)"سو،-ةتكنيك

فاعاروع!افاواتح-نفي"ق!اوكلليأوةلحياايح!بنورفما."عيةالمطب))لقواتلسو،قلمصلمةغيرفيهايةنحوالءخطالاا

علىقيشفز!سهقتلوافينروصال!نو،ن-3ـاءعالوجما؟ـاكازء!تجو))خلقءنحاضفااعجزيولجزللمثذبرعدلفالمؤو

الى4ح!يريمةإساالحرةالحياةؤا.ليتهاوؤمسصطورةمنسالخالاوش-صياز4!،دمكما،!.طو!وا*-ادبالاايرحومءميزعالماو

لأغ-امؤلموخطيرشيءيةالحرلكنوالتحةيقممكخة،قإ:هليسيلانلااليرفعلالذياادنهاءسو،ز:ضلأوفيهاحياة

الةليلمةالقلمةلااتطيقهلاماتالمسؤوليامناص-،اصعلىتفرضلاالتيبىاناصاو(!ارجلاي)م،-بةكلفيب!والدمو!

هئعليامنعلي،مركباوادله7ـممعصممندزةالناالندرةو،اضء!4وعرمشاوامعينةتعلىصةاش!رك4ا!ةصفىلهاشخصي!

نلبماهثوباولالمنصطنعهشدئ!تليسسارونزظرفيلحياةوا!!ا)ب!!زذلكمعهيو

ثعورالمنغهـرةهالحصنو،ؤ"زيابرأ(سنتط.)اوبرهنتضفترو

2ـولالمجكأرنطلاقالاولنفسباةالثقوائملداوالقلقوالفكرذا5علىالكريمللقاريءاعمذرانمنفيبدفلا،وبعد

ئي.اللاغايثلحدافي!اتالصفهـذهءـدرتنياعلىو،لهبطولمملاالبحث

!بءلاكدرلأامنالوعاءـذةاللتي4كادراعنعيريهـوولفيو.ر-خللتار،برةعارةشاامناك!ر.ليستحقلاءنكتاب

قيموالمتلح!ةاه.والفاظجمالواقانالمر4باسلمولي،لهزتهيأوسيلةفيأتوحاهـةد.ئدةؤامنيخلولالاءراالط!للمى.عاصسب

مشاكل.ابهلويزناالتيتهملاحظاو،وصزرهوخرالضامدمعهالترصاىمدوللورصةمن،و7مفعلىايدجداوءصالقيانالنقداذ5

دونويجرحيؤلماندوقؤيحزاالدقيقئعالراأ:قدباابر-5عهاتبرنياء!يراقاتال!دانعلىادللانلتحاوكما،!"ازرافي

فىمشرقة"ضامةبلااواءلداموضععنيكتف.يزجم!جانديتجرانعتطىيسلامنعلىنسأاعخقدو.هـلهوألادل!اعلى

فهو،عليهافها"سرلثرتتويضلمراجهولىاوىدلعبافملخقل4جهو،بيدلاارخرا)تاعلىي-جنىفهو،النقدل!اميديبىخللااطفهاعومن

لمريضااؤ-ةبمصدزةسهلوقتافيويرتفظصدالفاادضويجتثصي!ةدستوورصغوفمصابلغز"الهينيزإذالمنقودعلىويجني

.الهلاكعلىث!يالملأخ!رلالصفيلبذيإحقانسضءقلاهـوف؟،وتشيخومح

ا:-اعرضإستحيءليلونذوذلكنبصاالىكلارونوءدمالونافيلاوهم،بيالعرالع-المفييينصللقصابالكترون

ينالعكمانيكالاتراأيامتوو.يرابيلفيةنيللبنااحياز4.!إسادرميل!الظر!رقلوافيلميةالعاالقصةركب

هبىنحأتؤا.يثلحدالاسصتقلالياوالعهد!نلمنتدازسيينوالفر

اظوثيقااداا!للأدكاركلموشاقاة%افمرالتو8-!راصأد"ـاثأقبريناوتم!مضعملا*لا

ناقبلفنيتيذاصل-دالنقانيثبماتبذلكوهـو،الموضوعي

مكانب-اطةعلىفزعرلقد.ايدمحاعب!ضوموعملانيكوإح-ابمح

توبيرفيالحكمعفنواكلمثفالصغيرةوم-كلاتهمالجى--ل
عبودرون-ءااجيفتأ

من.ا3ـفيما.كلتلأ،وهـذهعإيناف"عرض.-المخ!رإةياهوخفاص91.-وتجيرر"افالثقردا

البأسروحم!زفسلمثفييصميلاذأكمع5ولكنخوقببشاعةمعالسافىتش!رممتازةالوانتذاةشخصيودعبلمارون

يمنحكوضلمراتشخيصعلىكعدبسا.البغضمناكوبها"إثيرلاوجحالنال؟تفاهـولاو،المفلس!شلالفامؤتثاهـولا،صاخاارشعو

يمكنكاهـبالمذسن4ـبمذايفيتدريفلاا"ـ.شفافيالحقة"3ـاكلعبرةب:فاثقةويضةعرمةبوراائلينالمتفالؤتةا"نففيه،اكاش

اذابو4سب8تدرسةايةمالىولابالكازاةهـذرقثطنزس!اريةوفي4ـسخ،أالجمالهذوقهوتةاالحيةإعظملاـاادراكعميقعن

اصملكهلااالخ!رمنان:لتقوبانتكتفيالشديدةالح!رةبعدلواثقةامشهسا8اباقةاشركلنتقبلخفيفةرجةاتمترتالمزشائم
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؟ئجالفافىمصالنم!صة-ءور!ىصءئج.لالمدارس!ن!درسةالم!ازسبهولاالمذاهـبمنمذ!صبفي

!.!ةسهعأورنياذهوهقرا"ـورنيدرك.حدهورسيباعتبره

غينب!ىتلم9ءن)ر"!صارىءقادتراولإملأحاوالخواطرهـذهكل

كل-قفكلالبهيحوراح9بةىرخأزأرةالحرررقإبهعنوتمسحتارةرفيقةوه-غز(الجراب

صحةء?صصصء-?!-ء-صءبر--صصصصص-ءصص-?-عيدنهحزويهتعزومهابطسافيهـووىي-عزولهىرأوإبتسمفهو

".نةوم"طإع"و،ةؤذيةعبقرودهجوومعئمن؟ـايسءمدويع"ش،ـاحيةؤقحقابهايكتشفنهلأ

ءعينفهواحدةوةمريقرألاالكتا!اءـذمثلانوتق-نى---

--.هيمهح"يقهو

اعمقكرالا"ايد!داحاؤزصولةكلفي5منالقارىءدلي-تولاتاجر!)عببةهـوفلا،حجمابجرامارون(فجراب)

عنف.أ3ط-سالو.نزسان"ـأ!.ربنجاعةمج!ونماأومديرمحفظةلاوزيروحقيبة

لأسلمرباماا.همعناو.هاسلموللي"صاوالكتابعلىصذيماو-لالنممم-ازنزساأؤصةعلىرىءالقاخعيانمنأروعهـلو

وتهرضانج"--ثالقارىءتق،.لاقعيةوعل!اشتملانووفهأح!ىوغاراًووأثاروزشهـشكلابكلمح"ويا-"ت-دفقجراب

ءا-او!ديتناوق،ةخاصةوربصالجبلىلملأـاعمليستظاالفاعإحه....!

الكتاباهـذليؤ:اوصنعلىليفرض4زألاا،مةعابصورةالمدنترعا-هـووورةلءطىووك-!اصحلىو.كىوأدبرو

منوفه.زعبيرهلةأصاوم"ةالعالجبلالءاملاقامتذونيكوان؟اناسا4ع.ضاولمجتمعارصوسنوك!حمرضوتهاو

ناص-ةمنوهـوؤعاالوءندقهصارةصونهلأةقومصدرناحيةيهيمدوفهعلب"ـ.ليداأاء:والكتاباءاهـدنمجمللقد

.لمةسهعلىيمهينطوديممحلىنلو4ـذونلأضعفمصدرىأصر4لشوح!2فيلمضجه:ى)-4طةمنذلممالمعءذتلمو،تلملامذ-هاًحدلىا

-بحيالنؤكأ،نماالوابركلةلحيااروطسلمعلممافي"أيقرسجل

كادفإ*ام-4باالارتفاعاولقدنا1010اعمءهـذا

روحورر!يرحماخطتماح"اهرف-"ـسطوسمحعإتكضابهـذاً:لناليقوانيريد

.لاتذبرلااششار15ص"بليدكاحتىلفصحىبرالاونز.يحةص!ايجع)5--..

زتغإبدحرطتلهفصوبرعض!ماالرتاب"انشعهـتفقدئالمعمااولبماورنفيماماكلماياحبيمىةيفهقايليرعاهاوءليانالي

نعإتحدثحينسيماولاحةالفنةالمادفيالمفروضح!الن:وعلىهـديرجمأو-دييملا!الأغاوزوالهوبخماءو!ةسوسونيروق-خ!

،صتلميذهالابر"ساعشاوروار"الباهـدىمنوألمس.اإ--ق:لالى

يبينلايكادء"-وهو.والموظفينوالحكمابال-ولىم-ا

الىكاتبيعذروؤد.إ*رضاوجهـالالموضوءات!ةلجوةبالز-ء-لاو؟ردبمتاصنروهاانبعد:لقتالمسالىيةءـدةدم"لذيا

.ء:4يةلهداروليصدروالثعفيقهدصهـوم3اؤ!،هيردص:عنهاا"ا)ي
ةحاجفييدةالجروءيةاس:وردةجر!مايحتبوفهذلكعلى

فيوضالمةرأيررو،هـبهامذيرسخارتحروتهاصقحاتملأدةاملىااطرو-وحءميةلة-اتوصءاسيةاتغمزال!-اباهـذفي

رزافهيةردوبصورةشر8لا،موضوعيدةللجرإقدمانال!كاتبموضوعا-"ب-تر?نا)قارىيع-ز.ف"ةف!ت.لمتاوإجتماء"ة

.الشعورصالةوأالفكربادوةمعيءفقلاثاأحدتماثارأولأياماروءر3ـافرحززسقغيرفيوضعتنهالأ

ابللكتنةدينثكولافلجمماتابةلراهـزرهلىاترزسالكأوجمأفالصحبةص--ةإصاءنايثلحدامنإةفزوفه.ءنمالزا

فقط.تحإ"لملأاووظ،زقرنالوجداعنيرثلحدالىاالعبرةمنهاإ-شخرص!و-ط"ياضر-

حةمء"يزينال!جديركاصارونجراب"ان4.لاصةواوالجديةالسمولطاو-عؤ""لمرقلأخافيدرسءـوالذيالعام

الكهاماو،ةظوال*ةبفلكعيرالشاام1.لوالكهبالشاالىمشاكلاصلأـاامروئةيةالطامقيقفزءـوو.لمعلممانةرصا

علىمء-"ال-عاونوالكمابصاصبمعالشعورفيفالمشاركة،البكالوريالحو)في"اتالملرونيرتةعوهـواذيولهوالقر-ة

.منهحالةبولالجمااصعمووةيلمااياصفاءاسه!جلامن)فصللىا(ا.قىءاتءك،المطارفي،يةالقرعننكلويسأو

زدلاورصنيثإر"ـبالحدجريذيلااء!رو!لضعونكي-لالىتياالريحينمأ

هـذا-لالمن)يعطى-نيتاالبسهميلا-ا؟"اهـدعضوموعن

--أتتحوثملةو7مجةفكرتأ.دةلحيااقعيةوةمختصرةرصوالةصل

ية،يدحد!ةراا"زة-15مناسخمدتنمالأوالبصرمعالسملىء
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،الكبيرةكالرأس)عديدةاتمراخةمفىالالفاظهـذهردتو،(الحهاةمعتركلى"

العينينوصفوكذللك...إيهـ-اارواو(ئلةالهاوالبطن

اذهو.(يضيناودا)-وو1،تيناولخضراواً،تيناوددوبا)ديلهعوادوفؤفيقزول!عدترجة-ركيجولمك-يم

يضىآا5-ذامثلو.اتالمراتعثسرالكتابفي-كرريظااتحبيذ:ءوثضاذاتحبلآنابتيكاتانتكوناوداكضت،

بية،العراءدبقوتام3ـلجعلىلتدالتيالةاضحةيةللغواالاخطاءعلىوثصاء،!ماالعربيةاللغةغناءلأادالميةئعاوالرأةل!كرة

بيضا،ا)مثل.فالصرمنالممنوعةتللصفاينالتنوكاستعمال

للمؤنثإلحمعض!يردينالخلطاو،(ااسود،ااصف،ق!ا.مع-اننيلاا.الجلميلالج!ارالعملابمدمونيقوالذين3ـودج

.رررمتعاضلااولألمامنبكثيرلآناعتبأ-لأسفاسديد

منواحدكنموذجنوقهاالتيالتاليةالفقرةفيكماوالمذكروفؤادتوفيقسعد)انالسيد4وق-املذياللمح!هديبة4وا

يتحدثحيث:911الصفحةفيهيو،ىخرلااالنماذجتعشراسيولراللادب(لحياةاكور.ترفي)بكاتاجمةل!ر(ي!عود

فيقول،الىفينةلىالخشبلينقلنتياللواكاسكازساءعنتبا)كراد"لهماتهثرقدو،ركيجومح-يمالعظيم--لميالعابل-

و!محنهمهـنتحونيندفونهميروإدالمحارةن"وكا:نجمالمترا
.هـرةالقاى"يةلمصاالنثصر

"...عليهموز:صقالنساءفتصرخ،صدور!ناوسيقاخهنمن!غةالىلفةمنلقاحهـيإنماالتر!ةانفيشكمنروا!

يةالنحوخطاءبالامشحونلكتابؤا،فقطهـذاأيسوكون،الحياةمادةمنللقاحااهـذفينكومابقدرو،ا-رى

وع"تاه):لممن،العقليتصورهلاليشكلالمتنوعةتلفامؤمثلو.نتعاشلااولخصباب"ـمنتل!محالتيللغةاحظ

يتين(البرالدجاجتيناتها)او(00.اليانظررريندلرماامنهجدرلليس،العظاملمالعاءادباورنلهامثاوجوركيمكسيم

طلابمثالافييقعلاءاخطاهيو،مقالهماامناصرىمئاتو.لميةا)ورائعاولراالىتةتقرالقي،بيةالعرللغتض!حالقانيكونبرأ

الابتدائية.رسلالمدترجمتهاءلىقدمونالذينلأكاوصهوداباركرنيراًلذللاو

فقط،الفاظهـلاثةاسوقملائيةالاالاخطاءمنوكنماذجيعرفونممنيكونواانثرطعلى،بهاالعزيزةإغت:ا4"حأجل

(خرةما)وهي،الاخيرةالصفحاتمنعمحبمعلىاقتطفتهمماالعحسعلىبرل،م31لعقيمةفلالااو،صحيحةفةمعر3ـملغت

هادئا()منلابد-(دءاها).6.1صمؤخرةمنودلا-كما،كاإغنامنبدلالقتلهاوسبلمةو،للغت،ـمفشلا!لهمنيحو

.(181!(اًأ-و)منبدلا-(أ-وء).11.صانقلهلونيحاوالتيالعظيمةثارالآعلىيجنيانمااهذ2ـمعملإن

استع!لهوو،الترجمةفيالركاكةوالضعفمننوعكهناو.ريةتالعلىا

.الفصحىفييقابلهابماالمترجينلجهل،ميةالعاالمصالهبارات!الحياةصعتركفيأءتابترجمةنيو-عماعينهـووهـذا

الصفحةقولهمافياو(!5كد!لفظةتكرارك!رمثلاذكءلتانمماعلىشيءكلقحلإنالمترجمبرهـندفة.جوريملمكسيم

سيبوا":بماسصيحوهـي...فيهمات!ملقاخذتو):1،93ملاءهـإو،هـاعداقويجهلان:فاضحا3ـلاًصلغتهمايجهلان

سوف،معلتو:لجنديالقا):421الصفحةفيأو("بعضو،هماقدالذيالعملعةشنافيالمطبعةزادتقدو.؟!هـازورابو

فيو،(عليكبدريكان)158الصفحةفياو،(الولداقتلنيم!االقارىءعلىأضاعتاخطاءمنفيهاشاعتمابك!رة

.وهكذا(؟الخلوقةتلكلىاينكآخذكانوا:811الصفحةاناهذورعئو.يض!اكملهابأتصفحاربماو،3ـاكملبأاتفقر

2ـامقدالتيالخجلةالسقيمةالتربمةهـذهذكرتنيفلمقدوبعدالكاتبعمل؟لتشوحلةااوعقدقدورةبالمطوشروا):،ا؟تالمترجم

جوركي،م!يمئعةالرديال!هعوادوفؤتوفيق-عدانا)سيد.ةب!العرللغةافيوالفوضىالضعفشاعةلاو،العظيملهيلروا

فيهوقام،شاهينلمجيىا)مثلنتجهامصريسينمائيثريط.ااالعربيةوللغة،عامةللادبوهـاأدخدمةاسيخفهافما

لبلىاالشريطانوءنو،كوكاالممثلةمعالبطولةبدوربكثيراكارفهي،محاللااضرباتولىانالعبثمنو

يطالشراهذفيالذوقوقلةخفالسمنكانوقد.(العامريةأودل!ننيو.كلهالممتابتؤلفإنما،احصيهاانمناجد

عيدمنالاجيالبهاتغفتالتيالعذبةاطلوةق؟!أشعاران.وعةالمتنطاء2الأهـذهمننماذجالىاشجمران

ترجمت""لأنهاالفيلمهذافيلتزبدقد،الجومالىس8قوقد(،والبطن،والأنف،الرأس)نيثقأمثلاذلى!اؤن
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0000000000.800000000008000000.000000804ه+ه+هه80ءهه555555"هه55555ءههههههه"م:يرللر!االعمكلنيمصر"برلز"لىءاقوذقلمة.كل

!!!!!:ىمصرثاز-ل"الىىزال-ومويرحيه-كرحينما،آلجميلبىالعر +س8و-عرخصبيع"فلم"ق!اىءرالقام!-لل"تاو.ر-ىا)تو

:ت!!ءهاالشوذديلجداغةللابمذههـينشا4ـيحيىبإقجيثم!؟سقيم

الممثهيرصلينالماتمبيرزجلبين!يةءرالعاليلىايطشرفيقيرسكلسكينألا

-افي)غوركيم-سيمكينمسو،اهـينشيحيىا)قاءوأسيإتوا

ه-،التيصعةالمطو،اد--عوديفووتوفيقسعدبين(لحياةاكروعتر

من+لىفع.العددبهذالىالا.و!لأابالآدلاصنةتنتمي:!ما-2ترجمطبعت

تاص-إصلتوبذلكارةدالاإبلاغتجديدهأوكالاشترايودةريالناعوع"سىع!ان

.يدىالكرن"ع:واإلىادالاعدإر-ال:ء---،-س

.ت***

و!تح!-
:هـيبمال-نوياثلاشترااقيهـةلتزالا

نجيةأب!ةيبر21:نلبناور4رسوفيابرول!لكأسهانلاا-1

-ترالاودخمسةوافنصولصنياس!رج:ء":لخارجافييدؤرالهعدش!قتر!ة--إلكارس8ال!سليفتأ

تص673-وتكربرةرفلمعأاكته"م

ترادولارةعش:المءحدةالولاياتفى:"بءال"راًلىالكتابءـذاب:قلالم*ارفمحت:ةاصسنت

ريالمئة:.تينالارجفيئج-إبحوثاء*اهـدفيقضىعالمطبيبوت-اربقراءهـالتة.د

هـ:ءارويبحثمضىو،م!عاثينثلامنبيةرما-اليهام:قيطعا

ت،محدودةةكمامجدور،الاولى!ال4عص11وي!ع"4ي!-فانا-تطاعحقالارحانعنالمعرفةمنابرهول

ءايرفزعرز-انلإجايءرسؤ.أموالقراءءيونمامأوطمباضح،و

-:صإااتالشمنباةارديلااقمءإ-15لوالحصيمكن-جوهووننساالا4ـج-مبكيتافيلفلمؤالوتناقدو،فضلأ

)يرة52مج!دة+دلصيمحتىص-لا)تفوف!!ال*ريعبقربق،?لاي4ظائفووطهزظ

-تلفالمؤيدص!ولم،غيرهعن*نيوالمءهنوفيللأواارصتابيعد

ليرة2.يجلميدندو

:ه05ةإزشاءادةباعنزساالاصياغةاعادةإقثر!انندو"ثمباح

ه"0ه00ه800ه00000008ه000ةه0000ه0،0000080000ء555555555ه1ه"ه557++هه55++ه-،العقليةويةثلمااسا)ناةلحياإقىحاالمنظراو6ءيجتمالا!رطالاا

.ز-يالفراثال!رفيةلبالغاا)-ووفةهـذهعلىإ!لإع:افيكلمهساسصالاالذكاءوإعادةإلىقلمدقالمالعاة3ـارمفييقاطراسميرو

ررمر)1رألهمرهأ.2لاإقياعيةال!نالاخلاقاوتلالااوسطنللازصالحيالم!دلاا

لمبي"البعمنير"؟تر-ريرعومج-يما!ىفتاء.رةاللحضمنهامفر

ص23؟-!لييندلألإلعلمارداةبقوزيمتاقةقيدعلميةلةإساًضريتعرحينالكتابلفمؤو

تعرف!اجتماعي-ةيةارومنشطرينمنجزءبالكت،اهـذ،سللنالحقاالعلممنقلفيء:هاغئلاهماوكاتاعبيرالتةقووااف،ـم

مةلأاوةسرلاا!ء3ـاتوتطوورتتطووكحفسياروفيةلحيابا،بعةالمخاإلىقاشوولذء.لاإكارفالاعمقالأءشأأناوأجدلمو

حلقتياولىاولؤيترالجزءهـذااما.اطة!دالىالجىلىمناندون-4ضكأامءعلى-الكتابادعانأشألمإنفيحتى

اليهنطرا0حينولكني.نقلابلاادوارالاووفص"ـتجديةلرواا.قراءتهتما

تعةاجد-إ"عنىأقيالذمرالاهـيو-لادبيةااحيةالنمننحن،قبإناإستطاعلذياا)قديرالمترجمحقز-ىأتلسو

تاتعبيرفينيةثاهماجداو،لفالمؤؤكارافىلاواجد!!ا.فاوترالةصللهنوكافصحىليمةسبيةربعيعيرناو!ةهمنا،اءالقر
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لدد?ددص?ء!?النسئرمنىس.ءص?:صأ!

1أا!30!!9

إأ!اءيلداجسدكلىاةت،التو..؟قلممترصاصاهيأ9

ك-يرةدمعةعيليكفيفرأيت
لأ....دممنقظراتام9

...ورثاءإيماندمعةمينالانكمكافي..اليك،ـاابعثا

9؟صباغصالذيللوطن..رثاء.لاخضراملالحرسفحعلىهحاكلأ

ا!..تككاماخرىلنتكا"السبدبفيرعالبالهنقصوإبنالآو؟..نمالاباشعرفةضخنايحت..ينهتذكرأ؟أ

..للبكاءقتوهـ:اكيكنفلمئذكليوبكألمو؟تذكرينلاأ."ـ.تجنبا.ينلاخةراوال!نوبرأ

اءودسا..لكنيولربىعااياممنمأليوذلكفيؤةدهاكانت!

ئييدهاف!ركتربةيلأروء.عودسأبحذرالمكانارق-ج،-تلميوم"ا!

9أليلاذاعحدلاامنتصررازغا..دءوساًجكيويلفحردالباا)فجرءاءـووا

قية"ا)باالبقية"كلح..دعوساً..لانذلااهـجمةف!بمأو!
ئج

لأم7مشحدايبقلمااذوءاىالقللرصاصاطلمقتأو..ليةالصاالصندقيةتخذا1

ء--"-.ا
وحدي..ف-اعود.حى.م.تفا..ن-اذ

..زعهبي!كرير"يريووحوا

!!الق:ورفيلأصياءاكلع.هكلعكءيشلأمةوالمقاصني؟سناانبعديتجرخذنااوإبيتااقفلنا9

ئجصء!رسي!رء-ررءءرخضلكس!ءتقليلأوبعد

نمكيرأزايمت5)ك:و،لهرجاو4و-صائصزهازووألىلغتناامخفذهلفلمؤافي،ـايجدوالتي،خيةالسلييمالبعذستاالا

بالعتاءوصردتهشيحالتوك-انعنالدقمقنيالفحىنبالبإكذعلربيااق:لو،الةديمبيعالىيصفانحينمع!يقولانو!ا

ابللكتقةلداءـذهجعإتقدوالصلةهـذهةعاابمرنظمهطريقةوتباالغ-اص--دقشروئقالحلىالمتناغطىلقد.طباراردبا

.هرسطوقإؤوصغرهمعهقدرحبةالشارةلنشاباماقيةرطجةحيرلمنطقةاعلىهـبتو.قولمطرا

اللحنباسبا)فالمؤإشسعحينا)بحثدةجوتبدوهـاتجرالتيالعرباتنتكاصباحوكل2ـرا)نا،لىمابالاقدالمدوسة

.ء...عةللبفمانمخزالىتصعدال-ءرعثةخيول

ولي-وندلسندبالاتالموشمحع!شعر.تاصاالتييئةالردالءمحبممةو

لي"ةالعرنوزالاا0في،نيةالا،س:اميةالعايرثتأكلنلآدلةالىاصوح،ويدهيزخرآب!رتعبالكتااهـذلىاأضيفوقد

لحيالىلمثااوردباوالطرشعرسنيتخذ+و،فياالقوءنوتحريرهانقلابلااؤبلىاكمذيوةالحيا!اىإتياظرلمناار.!ولكذنوكا

ثيراكأالهذءامسنرىنيالثالجزءلفياغدو،الحفيخدالىبئالاالىالجدمن

ءغوركيمك-يمحفرهلذياالكنزتمامعلىؤنحصليةاالرو

3ـرلدانلجمل!فيآفاب!الكخاو"ءيرلتأهـركامثمالتاليةاورعلاووولمادىا.ال:عليىمنيروراميالي:انقلهو

.لسندلاباوشيحالتقرةءباالموشصءلد30

غنيفثيءحثوالبالشرحعلىوقدرتهلفلمؤاانبصماأسهلمطان"-لرالذكتو

يانلبانع!فحة29-مشق!دقيلترامعا.ت

الأهلمم!يدالعزيزعبدبحالتوشفنفيطاملجسودرساالكتابهـذاإشمل
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