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!بمجمرلهررعتهمبههمغم*لأ ل!عم

3ءئ!اىمموصصوللخعيهض1ثلحانجه!

ذلكمعفا.نهالأجتماعية.،واطدفيةالاحداثاقبةومرالنفيووصعه!االقعمةطبيعة.1

اوعاطفىدضطربونالذيئ،ء!الاسخبخنقإلايس!قق-.لمءلا....

الكاتىلدمىاطلقملكة-اطق.وظ"ناورصنةسالالطامنحرهكاتاو.!ياه.سبهاالفنبرناومرالقمهتعد

ء:لىهروه-!رو.أماخيروالمكانالزمانتمتلكفهي،مادمدقيراوضغطكل

ابداهوليسالحقيقيالقصةبطلإيى".اهاو!غناهاكلفىخفايااخفىهواهاعلىتتابمانوفحانها.الامتلاكيكون

تقومخلقعمليةنت!وراننستطيعلااننافيشك.ولاصورةالاع!ازالحقفيهووهذا،الغديجةاوالعادية،الصمي.يةاظباة

العناءردائماميقدالواقيإن،ث)2ولجأطهـاهالىعليلأ"لمعدوم1،فصملاينحلفاالحياةمععقلىتالقصةانمنفبالرءم:القصصي

واططوطإن.للتعبير!ساسةوصبلمةيةاعندةمجرنفسهاتجدقهي

ولكثرنهعااشدمشاهدكلهالعالمفيليىانهفيريبولاورصلقالتيالاشكالهذ.جميع،واللونوالجرسادةوالم

للاواالطرازمنملمتاً؟يءكلقبلنهإ.القصاصمن.تنبهادةالمجرالوحيدة3ـالتآشا!.2ـامتتفلت،حهاسيتنابهازسكرو

فيثهإءكل.حرلهتشبعالتيالحياةفيعمحقةمصارصاركبشوم-ع.المحضالادراكالى4تتوجاتياالعاريةاالغةإشارةهي

لاالقصاصانذلك.كلثهدآعايهيعرضدامماصسنزظش.-بمواطةه،محسوس!.اتيندمقواي،غنيعالمفاي،ذلل!

ص،ةطتإن.الناسسائرأظرةثبهنظرةعالم11الىيوجهدنالقصاصإنلعيننااماماالقصةمنانينفروص!ف"ـ،اتهمغامرو

س31علىإنها.لبية11الىنيمزسلا،وتتلقىتستقبلانها،ولكنهاصياةلقةخااذنهيوالعصة.بالكلمةالخالقإنه،للا)-ه

الصيادفطنةإنهابم،.هيجةبجةيجاا،صء-صصءبرءصصصصصص?صصصصص-ءص"ص--?ص?-ءصص""ء-صءعم!-ءبر?-صصحح!صء!ءصصصصءص?صصصصصص--!.عنهاقيقةدخةذلبخل!ست

يفرءاويدتهطريحو.شالذي9بلجي!كبةديبةالفتهأقيمل!كتابوافتلضلمييصهذا؟القصةاأش!413كلعجمفيعر

وعلىالمحاذرةوعلىالفرارقياسونجمداء*3س!ث*80ره!ء!كورموذالي!هيمعووفةا9.- بهم!كهومصوعهح؟له،باها

يكفييلذا!الص-ا،لدفاعا9 \ء"!ةاه"!"ول!4لههول،*35الهبعنواتسنر"ندورةبارفرأ!ىانلفهامئرليحاوبالنثر

اباألاءطرلورب-يوجدان!القندليقيماالقاريءسيتضح؟ول"ثحهول!اقصودرالأالاحاسيسبتصريرالامتمام

ناعوالواق.والحركا؟بض-ا.عوهذلاجلمن،سةعاءبممورةالقهيصي!اولاقوا!خوالعواطف

صياد،))!انفعاصور"الشاا!""!غصءيالفننمعصلم"اي""قعصةقويولوصنبم"ب3إوهـلى".المغامراتبغرابة

د-،توتمدر%إطلاققبيلمنالقصةكامةةطلقإنماير.اقعبيرجازإذا9التعريفهذااتمنالرغم

و5نظرهانعلى.ثرارات%ا!عناق!زكوناننرجو.ماوكل.!لعلىالجزعأ!ينطويفانه،وموجزصكلي

الشرارادتهذ.بوفدالذيأؤءكونوالا،المؤلفةافكارع!نحاقظانبهذا-التلخيص!يفنالرئيسيةاءسالتعلى

فينهث!أ،القصاصأن.حولهلأ.يهتثوايبمالحقناأقدبخ؟.القصمي

،والشاعرا!هلنش!ذلك9!الن!ربر*!*9كانلصويرالا!اسي!والن

،امتيازذوبر؟مس-اًملاةصاءالاستلفثرضالاضلاقو
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لاءهـعؤوامرلدااءـررنلكو.تمملازة*ااواطفكمعموت!م-ركاوتكمهابعلىياطبيعتيخهدومزعينينوذ،ةلخفياا)سحرهـرلمظاتممنظ-

"ؤة؟مكء:و"لاو"افت،مكث"نيت!ض-ذولالاث!اصا،يىيختار4مءاشثااحدايدةشد4قردرويصلاهـوو.يةسحر

لاابر"وواد0(،الحإصلاقص!الو!عنواع!-أثع!تباالاالةصصء"هـذهاتلاشاذ.ئعالوافيدةصومووةمعروئ-إتكاولا

إةو!ىفى15داقيدع:اا!،بفءلهال"صةزءدويرسولالمىيظ،صورمرسااو،اتمزركرأفمؤالىقيءا"ة-لرؤ"انةلاماا

اظفإءفي،ي5ف؟لمش!اءاالواقعاالىنزكو"ااقرب،ج!يلة"قف!ةداكاهـتيإن."قصص"لف!ؤلخاصةز"ـاميرمن"فتضيرع

"معلوالغءتملا"مغتراهـحذو.ء!تالااصزةاع:"":ةصلخالواعلىرتصولما4غلمبغااذ3ـمماطب?ت.ناتفترض"ق!ءمج.!و

ترادفءـيالقيالحة.قةلا،الحءاةوزهـةؤساللإالعامةاز!نالقووهـيالةصةإن،ل"الماعلىصالشيمو،دثلحااعلماةرلاسطولو

"0!15الخ!صزةطاعا"انوديروهدصال!صاإن.اقعللموضيقئ.لالكلذجمافه.ةءم8مجهـيلمةبةءذلكنهاو،كذبةئم!اد

صاوعار01!لغحتماا،،3ضترا19و،خاللمو.آداتر!ارعتباا؟كنالتيلحقيقةا

لحقيقة.امنآخرشكلهـويالذكايالوقوع

صافةالمخال*ناءرررزصاناسةالدرهـذهمغوحصالوصنايقسض

.هـذاانا)بررءم:ذوم!..حنليولءنبةالقصةكلرالتيكلءطىلىعبن"تالقصصمناك-يرإنؤائلغإقولقد

،4من،ـجعيرهوةسلاانازظرفيلانيمثلاقيء!زالناءـذو"يزأءاال":!رانن!.اجوو.لكذعلىءـدشا4ا)صاريخيص"أةوا،اقعيو

يةتيكارلداقةيشارالمن"نيا)تاةدعا)ذاهذلهايرجبااع!كأوص."يخيرال"ا"ال*نصءنةقيميقرألاةيزيرال*!ةالقصفي"صيصقلا"

نافيلحظةلمفكرلمف:ىلت.لماءثيصؤةمعرالىلللموصو"،صع":ينإطارووروضوعجماالاءريحصخيريلأااهـذكاننلأو

ورةالضسهـذهلولاإق!راصا-اهقيثليالخطالموقفاهـذنت!عذن"خط!إي!أ"سإفيخا)تارإن.يةالحرقمط!ي*طيللاوانفا

الةصةنمأء--ثزانمنأ:اكلناصلاذللمثاجلمن.لم:ه!بم"4اال"نانيك"فهاالتي"دةالما)!؟ثل4ن!0وسه"-ا!ةحق!اوانطلاق

.فليأا)ةوالموضوع:"ارذآء5"مقدمةفيؤينيدوأ"ردأيط-اءلغ.اههـو.قو

مالدراولالفع،مالعافالعرفيوفه،الموضوعماالوجود؟اعنالاصلطبقصورةإلا"كانلماإذالف:وننفعما"

.القصةلضاجم!اتروالتي"جم!يةالح"دةاحووبركاءة،ال*"!دةوإيلأيرأيرلموهـو،اطقتقيمنخيمر!دائمهـوئ*المتا!عالوإن

جهـءعست8فل.يفالت*راهـذاكا"يرىيتعدلموضوعاانلحقاوتهعلافايةاوزمنمايلأكااافنا"يع"يرلاايرنبغجما.0منهابملنهلأ

"أف*لبا"يهال-نوامحىقمنكانااذو."لمعقيلمى!قىصالقصص،اإثازإلاس8كااحق-قجما"!وماانالحقو!كالىالم"الا؟!"0-

لككذ!مرافق"س،إأتاومسةاأقصصاواتاغاءرافصصفيإنو.فىعا-:امنقىعةاوناهـااومز،همولمهيجهالذمأ151و

!لفانكاماي،7او."ء4لو"كوأباو4"ةجخمالااصصللقيأ"سسةبا،ةنيذ"!لااالط?عةاق:ةمر"حق?"ي5يهزغذانينبغيا)تيلحقيقةا

يضه-ااهـواغاو،اثادلحواح"ك"تعقدؤقيطل!س"أفعلإ!"بةاقعلو-اىحةلا

راا!صصهروتلاانف*الأاوس8-اممهلاامنكلتءر-كة-فةكاتيك-لةراد،34-4-لىء3!))،11)في"صءيا)قييروا)-ح"زسهيهمايء!ناهـذفي

.ئ-ةإلقالنلا-"اة2ـري)قلاإت.ىةالةلفنسيلاصااألمبدابرلاإ-يطرنخوأالقيهـويلذا

اكاتور؟.نمكاوفياعلأـلىفيدأتع!صةالقلكنو-ودالموإنطقلا،ا):طلورةلاسطوالم:طقفيص-عالقصة

.اوسطااهـذوىففيمظاهـرءـادقلىاًر3تظالقصاصيةع:قر،هـندست،الغاصوالمعينذأ-كمن"-ت!دهـيو.الحاصلغو

يه،حكالاليطا13إجعو،ت!نايمالءء!ا-ءدإ"اشإميحةيفل!لكذمعي!ء*ءبهايلذالحلمماندسة5،لىض-ا:ءةملزامهتلم2!هـند

بمااك-اءءيمغق:لغيرباءاو.ام.دراوءرةمغ!فيحس،1دوءياصوموز-!كيابفضإ،ماحتصبللذينالاستقلارأاو4لابالور

،--نةللنالوو،ملداو!مللامنز،وزمنبر.؟او،!يمادامظ،رنة-،لوقتافيهـو!وتعليلغهـوو،يروالتجعإنحاثممامتميز

اهـبغي8ثم.لحيارعبلما4صل!وشكل!،ركة5لل4زوءرو.قافلدا3ـامنبعهـوبرأ،للقصةيةال-عرتاقالطايطإق

الروايةؤان.ماديلموءابر*-ر-!؟عالم"ـ،متبرلمعاصوله-ايةامفيوغدراماوصلىاةصةابانلىالة-4ص؟كنوهـك!ا

لملاإ-اتواروفالظكلنإ)ت!بمردواعكأيباترضىقلم!-ا4إثلح!اهوجوسهط.الولوانامت،مملع!وويتالم-كانفيإةعوا!مال!

شريا)8لماعااففي.م"لاالءلم!سهيك-ةءيلمااانكزيمللذينااصا!!انارءواثصضاصاالدراماهـفىبم!-رويلمءدالمحرر
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احاسيساقدموز-تدعي-تستجيبالقيتلكنيةوالثا،تاماتميلاوهكل،مختلفةاجكاعبةاوساطفىالقصةشخصيفطربا

!مها.مااشداعماقنامنتمسالتيتلك،وا"ياهازسانالالنا-ارجاع!وتحدد،تلكاوالجماعةذه5ا)وجود!حوفيميزتنابنا

التعطش"ذاعرفقدالحرببجدماادبانفيشكولااويفسدهااوشكصيةية-حزفهالؤسطانح-ينفي،ءعيخة

رزسلالكنووالضخيلاتالا!لامنحووالفراربالهشالىانيكونالقصاصتطبع8ف،الماديالعالمماوا.بهار:حرف

هذ."خليةالدا))الا--اساتعلىتقومالتياياتالرواتءشرانعلى.ئيةمرحاضرةويجعلهاماكنلاايصفاًمضاعرفيه

بةةاتيالذسنكلإغاتعالجلانهاالطالعةلالاجياتؤثرهاالتيبماابعفيطبعه،الماديالمشرياال"المهـذاكازديدخلالتاريخ"

عنالخروج:عاتالموضومنعينا)نوينهـذنفا،كانمااي!ومحد!الينااهـتنقلللقصةي!بإغين،فا،لبالاجماو.خاص

ضحةاوصيةقصدعوبواكلعل!نثقلام،خليةالد.اةلحيااو،لمحيطا0"ةلحياا

شهمالا،النجماحمنزىادلحدلماكاتىدواتبالذعتهماطؤانانوبو-عنا،بالموصوعرلتصلهـامعنصاخيراوءـناك

فيه.اي:موان؟كنيلذاالشكلعنءستقلىاكليةيحملانلاواشعراي5تليسةالةصإد!أ.الةصةاؤ-آنهة:ميهنس

*هـعاى)18(أحلاجنلجيةااتعالموصوتدصللولااعالتوفيوبلالقل"و"المنطقي"ضندهاحدوتر!ما!او،لاسطورةا

ليةضاتقىعا"-اوترضيالقي!هرزه،يةا)بحرتعاو!الموو،لبطالاابهاميقوالتياتمرلمغاانبلغفقد."*لمشاراولتقانللا

.ءسحورةاتلىلخااذنيةنحساازظللكنهاو،ابةالغرمنابعبداصد

ءعزسالاآدفشدي،4إياصلداةلحياا،لآخراوعإنانامبمااوالشكلاهـذ،هـذهالقصةنيةزطاو.ما!صدزفو!الىتوق!

وفلبهنانسالادغنفيما؟سكيفلفالمؤفيعران3ـمالمابذيو5،خلقي!عنىمنتحملهماو"نفعالبةالاقةالطل"من

.م!العانيةلى-الاار8سحالااورفكلاامنيال!رصطالويندرجوتحهه،يولمعناللم!وىي-تجيب.

فهو،يهالتنوضبربع"الخب"موضوع.يخصانيلمبغىونقويغريلذامنيلزالمداو،لاشخاسوتلماس"ـايلذاديلمااو

ناالخقو.ملف:3بإااجهذوابللكتاءاغرتضوعاالموشدا!نكاانو-فذاالنىالشعرا)نةساذهـو،اجهموافي

نلباصليتانماو،ابصراجمبعدقحوبالازليالىهـدهـوالحبدةالمشدوء17ححزمدكنو،لىبرندوحرةمتعناصر،-يالس

يطلبانو،عجيبةحمي-ةفىننافايقذمنهماع!نلأورةاولازصااصحناو.2ـ!اثعاعوكلهاادامتدكللحقيقيةاالقصةتكلب

لحياةاوتلمواله!لنبذاننخنفنرتضي،ملاكااسط-6لاملمناالعقدةإطحوكادتكلي:والمعالمحتوى"آسمىالتيالعناءرءـذه

ؤدورالذيالشبابموضوعاهميةاهـزرمثلو.سواءحدعلىالتيالعظء!ةثارالافتخاقالباهرالدقيقنورهارشبع"لةها))

الرواليينمنكثيوعالجهوالذياليومالرواياتمعظمحوله.ىتنلا

"جيد"لمثاا،الصةم3ـومففياكبيراخءلملأؤاًد!وفيختلينلذا)يفتأغيومنو،أصالقصفنغير!غن،كلهلكذوءع

مرسيل"و"تيلوكرلا"و"ارغدو"و،كيارمو"واجملوتبفىالاطلاقعلىلةيءلاةالفتظ-ل،رعبادؤهق

عخواقدهماسوولاءهـؤوجمبع.مالخ"فوستبر،و(نلارا.اءدةإتاؤ؟ةتعاصواوا

لعة.الطالجباالاسنفوزع%طيلذاالقلقبتصويرصإصةيةع:ا؟"بميلةتوضوعام،كءـن!انيعنيا،ـزرهـلوأكن

لاسرةاموصوعبصلمةفىههـالىطتالتيالموصوعاتمنوقصصمةميزةعلىزنطوياطامادثالحومنناااواناك5وان

ي"والاسرة،والفرديةالاجتماعيةالح!اةميزانفيوتقويمها.واوفرهاوادثالحطاب،حادثاياتالحقءقة؟خإصة

وهـي،انهاالواصتللأفعلى،نيةانسلاااطفالعوعج!يبرؤرةيحىمناغاو.4قصموصوعنيكوان؟كنكاه!تواضع9

مورياكاءسؤفريعدواء،الثروالغنىردسثدمائيدرامخزنلكلذذاهـعنلفا)ؤخذهايأالتيلمايةالرؤ"كا"ـفيءيالقصإ-را

موصوعبع-دزأسلاو.المعيناهذمننزحكاتبكبرامن"مضاطقد)هـ:اكنيكوانخ!؟لاهـذالحنو.الحادث

تذبنجلتزاماونتكامحليةالوانم!!عنهشفي!ماولريفاليطاقةمحم!ةهـيو،الق-ءيباللملأصصسواهاصناصلحتجوالو

نطلاقالامنلهااحيتلاالتيلمشاعراعنفضلا،اءالقرالوفا-13زقان-ابوسعنو.المتاطقسإشبماختتملا-اصةقصصية

الريفموضوعيكسبماوهـذانمالمدنفيثاعرللمي-احماا!راجا:اطومحيجونامن!ؤرجناالتيزالثلاولىا:فحتينالى
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ةخاصاه!ة

لمكم!ث!فدارارإت!عدسىيءدوذصيةنموعاتموضوهخاكانلالقوالىيةفي"ذاكل

وقصصايمهاطبروتروايلعلىلالازباوان،الءظمةوبالروعةاوعودثناياهافي!ملانها

!4ـا!ظ!وشلالوضوع"زعزىانينبةيالتيالاكليةعلىطعقااستغلالمادليل

ينلداتقممااطخ)يمالاءدا

ا،1"نج/"+ها!ده*"ه-الومونادكتنقدو.الفغميدانلى
حيدرلطميفنديا!ر001

عبودونمأروصكاياتجوهو3..ئيسيةلراءرالعنام.نعنصرهوجميلموضوعختيار01ان،ليقو

ادء.-يو-فزوفيقلىغ:تا2ء.ثيقاولآاتصامتصلىيةاولراءفكرةأنلحقاو".ماقصةلعظمة

مكيحمداالقدرليلة1نةسه-اي5"ايةولىاوعموض،وفكرة،ادبسوعبمبرة

يرخوئيفرنهلومانصحو

ن!فؤاد،قرف9ء.،احدةوبكلمةو.طقالمتومةلديمواومنسجاالاعضاصرفتضمن

قلمعجكماقدر!ونلاخرواالىاس59.يروءرالمنانعلى،الموضوعفيارتكازها؟ةطةيةاالرونجفىانما

كودتيمرالبحرحورية57فان،اهميةمقيس!تحقممااكثرالتهرذا5الىنعزوالا

لب!ىصلاعلأالجل!اعإق.ن035

الثابفؤادجرحيخع!آر01.نفسطوقدونالنفبعلممكبيرااجاامثرتمترجالمعاصرةيةالووا

المنجدملاحالخلفاءقصورفي051،ئعراائيروموضوعذا5:يقالانيكفيفلا.15جوهرفى

ةدعخينيقدالمدوكطيرراا!57يخلقوالت!ديدمنالموضوعا"ذيعاشانجماينبغاكلو

-ضريرءيفالج:ةفيمجوس7..لدا%ليةايةالزاومنيتبروان،فريدةجديدةبحياةكو"عر

تيحمدممخلمىاإدبعشرفبةا"لسا؟..والاشخاصالعةدةم!.

عبودمارونجبابرةاماقز522ناظرين،منعزلككياننلآاحتىالموضوععنتحررئنا

ألادباءمنئ"4اللبنانيالمسى03.فحكوةلااليسالخالةذه5فىوهو.القصةخاوجمناجمالأالبه

شبكهبوا11ًىلمداالح!أء.انت"ـ.بهـدمحققةغيرهاول!ةكنة3لقصصزانحز،مبهمه

المثلقاش!صرئعةارزاانيرلتحواوءتنطةىانفىايمكنالتيليةولااالشرارة

خولماريوادبيةروا-اسلة.القصاصمصيروإقصةامصيرالحقفييمتزجوهنا.اللهيب

نيةلبناقروش/ؤدهـذهتكونتىالقصةبخلقالةصاصيفكرانماولكن

اخوريدويىاللمساءساوخرئيزنايدو-0.12الموضوعب!نالخمييزنسبيةلنايؤكدماوهـذا،هيكلاقامت

شبك4بوالىليااميةاز،ـالغرصيادمابوددير-13.بحتمنهجيةاتضيلمقتاليهنلجأيلذاال-مييزاذ5،والشكل

لحاجالوي!ثنيةالوطورةالامبرالينميسا-؟009.نفاآ!سراكما

دقاقبا-يا!لحبا-سفير!عاملشيأب-0025لامظالةمضغة"منثرلااؤيهابولدالتيللحظةاهـياذنتلد

خوريرئيفالمفترسالحبالجنديك-516.

دفإقباسيلالحبحفهانافيالروقيكاشين-517.كثيرتكقىاكذاذ:امحدد؟ئناايدروفتبرز،تتميزتكاد

دقاقبا-يا!ورةلبولواجظووزنليو،ونا-00028سجمة8م"يةحكا"لشكلتتخذدعقلستنلمختاثرةاتلى!اامن

رم3غطاسانظوننف-5عاشقونلييرللوردا-519.تكنلمانكايةالحكاماو."حكايةلااو"يابصةانوالحق

ر.هشراللطيفباعميلىااطابومحةإدش،وغاغينيانطب!-اور07119اشخاصفيهايضطربومنلزافييتجرطفاوعوادثحوع!دة

جرداقجورجاًةلمروا-ؤإغنر21ى-053لن-انيبدوبحيثالحياةمظهرمنولكنرثمخياليينكانواربما

د-اقلا-"ل:بو.الثاولي-مصالمركيز-نادوإ13هـ1.جيكةن-كادتبالذالخكايةهـذ.في؟ودملحممنامت!اصا
نىيوبرحل

(الاولالجزء)،ةءتلمفعناهرملىأفحاهـيفيمااباقهـقةتؤلفمادة،الاثر

دقاقبا-يللثالثانابو)يون-!ضاص-ع1ه9ء.3ـااخلتدوت!امااصطداو!ااجامتزاشكلؤ،قضةمتطحتىبل

في(ا)صطءلجزا)ا"صةااؤيهذمحقذالتيمةوالمةااةالنو،الصلصهةالع!دببن!انيما
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جريمة""ايةكرويةروافيجلياييرزمااوهذ،يءالقارينهض2ـاوزداخلال"ناءربينالاقتراناهـذوعلى.الثقلمركز

الاشاريةيق!ةالطرعلىتعت"دالتي!ح50،)!،8-4برنانوسلجورجيفه:العقدةهـذهإتحقيقنيقتاطركوهنا.للقصةالمحركالمبدأ

لن!احالاولىالوشلةهـوالذيهال!فالانتحلقوالتي،ئيةالايحاياتبنفددتتحهياو،الظروفز-إملمناماتولد

سدءلىنفعالالا"هذايقوملاأينبغيلكنو.م-اقم!ةجمباينصرالعه"ذينحققوراالقصصخيرانعلى.الاصخاص

معرفة،وفنغيرمنالموفىةالا!داثووالفواجعالكوارثلاذلثلكنو.م"سجمتوازنفىيجعلهماوم"سا"بتعديل"

توماسكانمااوهـت."الوقوعاحتمال!لمعطياتخلافاو.!ءدةقصةليماستلا%!اعلىاحدهماصغخلبالتيالقصةانيعني

قصصهه4ـفيمنيتهادى5!،،)5"++فىا،3لأ5عردهاةينسالفرالقصةتميزالتيهـييمولوجيالبسصرالتغلبةفان

نافالواقع.اشخاصغيرمنعقدةئمةليسانهوطبيعيالعنصرغلبةانحينفي،ميةساءرتبةالىهاوترقعةالمعاصر

إلاالخقفىالقصةوليصت،منانمتضعاكاؤلانمتالعخصرش"ذشذه5منفوكنر؟حلهاالتيم!ركيةالاالقصة-تميزمائيالدرا

ءس0لملا.لمس"ا)تحلميلميةالقصة"ندعوانبو-عناولعل.ئ-لخيرالناحية

كالناتالمرحلىعتيررالاحداثإر.ستمرا"ك!اك

س.ءء،....بيش-ا،لمف!لالأ-كاناجيلوال!سيكوالعنصرفيهايحتلالتيتلك

لاء5-وبداوإلا،ويكاتؤووبهاتتاوو!اتطابقاريفبعي

كتطذبتف!رضالق!ةإن.رجلحاامنكتحردمىشخاصلاا20+ا!!3بم+ا!م"رةلم!طوا"ا)*ةصةالقصصمنلأخرااللونندعو

3ر.تتصوو،"العمل))في"يساساركةمشاثخصالر!مشالاوبااو،تبالضا4،ال*ميءـرهجوفيالشخصلوفتةنالىولاامافاً

،اوتارعمقأحثناياهفيطامنضرالح!4،قوابكلفيه!غارق،شيء2ـافييوشكلحظةفياي"أزمة"لحظةفىفتنناولىالثانية

فىو،،"كاقهـو،الاولىفىالشخص.نفسهفىخ!يرانما

خلقنبموالذىهـو"يةيالحا)قي!اصباناع"قادناقامهـنامنو--

دامما،-ةيالمعبرباطآ"طينءرع-دهالشخصروزصولحادفيايذتيناطراانالىللاشارةيكفيهـذالعلو.كا))صائرهـونهبةالثا

وجودهمامداماو،بالتبادليتحددانوالاش!خاصلحادثاالقابلمنلرنحضىعلاالحلميدةالقصةانثم.با!هماانآتفي

التحليليةالقصة*رصتويهـذافيو.الاساسفيمءصلم!بالذاتاويتقلصالذيالداخليالزمنحدالاوؤانوخمهافان،للتصديد

لم-ما.س-تقفانبوسهعهاانو.اثلاحداسيرلىانظرغيرمنيصمدد
غامراتاعندةمجرالاولىكازتو،.رةوالتطوالقصه

الداخليالدرامإن"للاشخاص"ثاط!"لتحتفهي،اطارجحةمدةجاليص!تزف-جمةلةحاتم!ورانها.لحفرافيلتتعمقشاءتمتى

4ءوفالظريةودع:منرمتحرمتقلتغيرهـ-اكنلولطبمبا
ءرص"و))عمللتقو"هـلما!"ليقومنو((مسلد))الىدي

م-.-...يونهالا،حضيثةفيطوةيرفت"المتطورة"القصةماوا.لخارجيةا

بهده!ي-صرو3،عروويمنعرما.طلكالىلووحتى

.كخصيقئلسصةلرااتالمميزعنيكشفؤاًترق*كوأيقةطرالانعلإهانلاوبممائيالدرااوادمليالعضصرعلىساسااًتهـهض

الاولواجبهافان،اشضاصا.تضمسانالة!ةهـرجوكانلماوصوهـ-ا-ةسد-اندونالطبيعيمنانزوفقبالحادثةتتقدم

مدةلجاا-لدمىكام3تترلاأ-ويضطربونونكويشحرقيعلهمانهـذهفيا)فنمإقوو.دقتهافيلغمباولرجيةوري!تراعتبابا

ورءورثلنو.حرارةلاولهاروحلا"لاحلسبةكاً"أونجالنتاان"بحيثوز-ظىهاالحارحيةفالظروسوقعلىالحالة

للتحلميلاتينبغيإتماو.دةمجرتحلصلاتز"سطتاهـيإنقصةالقصةلالحاحالىاحاجةماغيرمنزفس!اتلقاءمنمضهاتنبعالنفسية

واجباتهااولىمنكانولهذا.حسوسيناشءاصفي-دتتانان.دقيقةتاتاثباتنتظريةنظرستليالةصةانواطق.عليها

.والدماللحممنثقلهاتكسبهاوانلاص!خاصارةدما!لقانالىوتطلعناالنطقيةتظلياتناترضبياندحدووقتفيعليها

الىحاجةلا،المادي"الحضور"هذاتحةيقاجلمنو!كوت2ـاقجىتتثرزانالقصاصلخيلىيتاحوهنا.الطاريء

نافيبرفلا.تنتهيلاالتيلدقيقةاالطويلةالاوصافنياتالامكاأبعدزستدعيال!ع!ابويمهان.للصادفةءساعدة

فان.العجقريةدلالاتمنتنكرلادلالة،جزاتالموفن))!ذكيا-لاتعدلتعدانهناوالمهم،التحقيقالى2ـاووروق

الفيزيائي،مظهرهافيشنجصيةلنصبغالباتكفيثلاثةأوخطينيمهاوتشظاثالاحدخلقفانوبالاجمال.والحفاءالىرمهقال

الاساسيةباديزاتللايحاءكذلكالحطوطهذهماتكفيلباوغا.اءوبالايحتدريجياالاتحللاكشكةيبرزانانماالعقدةقصةفي

مقاطعبىضعةمثلحلأ"فلوبير"اكتفىفقد.معنولةلمثخصيةلدى"!تظارالا"حسخلقعلىاقدرةكلهذلكفيوالدمدة

77



مثلو.لحضوراكضيفة-يةيةقوريبوثالشارشكأص"ةليضصب

لالى33اءح،،)!إكللغ"ا؟-5مرسيل)لى-يالفرالقاصفنضاافذا

.حاهاعلمح"ت)يوك"ةشهيرالعةاقااو

.بر!ء"-"4يخلقلااطارجي؟ظهرهالشخصتحديدانعلى

8-(يص،!منكأيةقة.طاءقيلمةمو؟15،تالصوةوالنطرلحر!اكنافه

/.4القصاشخاصرينوبدختا-لتصوتج-ذب:االتيهـي،لمشاعرا

علىدرةؤاتئناكاخ!يصإلهاي-الحقاصالقطنيكواهـكرزو

بم-ذهنتحديجعلىانائماادح!صيصاو،ـومق!تعإ-فيناظتوقنا

ليتةالحدا)مصوعرالمأ))!31ـموصهاصخال!طورول!قدنيحوهةالكذ.تئكاالكل

"عالمادباءمنا!اديدا؟يلنتاج"نلاءهـؤات-إعنييلأهـداوأكن.،يفعأـم!انؤ-لنفسهفي

و.7،ءرشا؟بمميتءرفم3)قلخاا.دانعوفيخ--اصشالا

بم.همءراشكلقفوابوطريضومخهايبحا-تقلموبصتمأ"معهضي"ناءا

!رسمهاعىصق!الهمبطاانقورسوح!نصينالذصامنكثيريخفق،اهـذصلامن

!عروممموتمهـصرثأةح!صياالفنإن.ا7عإي!خإقوالقيوالط:ءعةتتفقلالاعهالىا

8-ىيان،ز-"تلموؤاممااجمه5؟انلفالمؤيقتضيخيالصح

سثشهمء8نيع"شوا)ي،ـمليصظران،مء8-5تلقالهممإدانو،زةس"ـ

!إتجطلىشالمح!رادازقرلاةالقىلأن،وكالش!12اليز-طرقلاءزلةفيقائموهـو

لمحيروتمنلجثة-ة-3ـانفملدراا؟ادةمتحدةومخةولةإلايةا)نقديةؤالر

جي!ايديواءرجرلنرىاهذاجلبرن.الابطالعنمبا!رة

د!اإ"اماو1ؤ-،ا:نللتاقر51.اشننا"فاح!زدلااإقفو،مارلداذاعء!ىرالةافيصر"نلأ،بماامضر

ؤيةكاةق"لواهـذهنؤت!و،4صطتبواثحاصلاايةودءيلذا

يرظإصأ،ةصيالموجزةلمواتساللاوالتفاصيلرون""-ا+لورباردو-بالك!يا-5زظروؤ"اار*ول!المؤخل.تدءقأةارارثءالا

نء!حقيخميالذهـولجوااوهـذ.حيأ\،ورالندوالا-!ونأص:--دةواةج!أو4لح:حاعلط4خارصةشإشءرع:ااكنذآ

شرىرىلذا-لدقاي!"ا1هـذهـ،لفءأاا0"4تقصاص!وناصلهـوالمو.ينؤ"العو6كاا0،لبمالاباو.بةء-رك"

.-----حى--!ريرووولماجءرإ(لليعلىص"انإلىز-اكاقزسوالتم!لما4إةإةالابوةل،.14لاقعهـى

ءلىةدرالقأ-اغا؟إلىييإرزاو.خ!مسيانفوثءأسلااحركا-

ان4فصكلعلىانواطق.يةاطيواهـر؟!أئجماحكاءالم!نىلقلرقا."اليمءقي!وكلموؤ"?(1يردال!مالةالحرم"ةالدقيقاصةق-

+--.-.!ص"قفىخاءبحارااليدوفه0عليهرس-2ـاممايواصلالى

على.و""تتموصعالذيالجو-رةومصم4دويقات.لممحأ-

لذياالدؤ-قادال"عدمنتتةادىانبغي8ياقعيةالر!القصةان.هـالاش؟ءلآالب-4

أدمبءلى3ـضرتشوان،ح!الواعنابملمةصورةالاهـوس8ل4أؤتاءصإصرهـي،اههـ"ء11ءلى،لموالاث!حاصالعقدةت8ل

لىعءدإساماكل،للملأثرا-ليالدطابالمتوهـو،لما1)نفع))إ-"ألمح4الةصوخماع-ةالاجاةص"واا)-اريرء4الةصةؤان.-يدةلوا

لىعم-لملأقيتويالتيالقصةنفا.واش*اء"!"زسممىاوازضاصقهلىاولتلااخرىء:-اءرءنزكثف1):فسية4ا)ذصو-تم!

شعرقصيدةلىاإمازتحولالوصفيةإقاطعامنكبيرةكميةصةللقيلىولااأهةالمانفي-كلاو.كأاصالاشسالىلاوالعقدة

القصيإضتا!اليعضيفعفمااوهـلىالوثائقفيتندر!اوالة!ءيا-ساإحنو"ملدرفيز:مح!رطصيةكابمشإتقئلقان

ص!يرو-3أحلا؟راح13إ-صدررءيودوك:ءاج،ميركاافييتاطدلمالاطارالىو)هـ!القي-ي"4لداا)تفاص-لهـذهابتعاثفييح!أصأ

تافهةفلاوصاامنءثيرتبدوحيث،امم!و-وا!أ،\\علويسوهـذا،لجوااهـذغ!رمر.الةصءي"ال*الم،او"الجو!اوا
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ظيمالز-يالفرائيولر"ـااليفقوم!اهـذو.ادفرلاا"سبالشعوريخاقناإ-تطىعلا"الفن!انلحقاو.2ـ!منئدةفالا

لفووفيرير-ء!ار4ركاثزلاازبةأيمواا"01!)ا!الصتوبرسيلمروصففيا)تدقيقعلى"فيلفامباصرص!حرصااذبالحياة

علإاؤ-ةنتكوانيورالضسمد!لكنو.؟ألإ\أ:!أ،أ!ا0(5،،1-\\.لاطبيعةمينةاصورةإسأالفنارأ.ءام-اهـيكماالطبيعة

نمااولوحةست)8القصةل!لأ،2ـابنبرف؟ثيقةوفةضولمواتاظللحاتكمثتالءنةقوو،"خلالدامنمايةؤلرا!هـجمألفنافيةلحةيقاو

.والخاربريةايةالداخاثالاحدخزتابمنلفت"أحكايةهـكا،عبيرالتمنادنىدحفيئالمعمن/اعلىحداملبشانفي

الزمانفييطلانط-ميستلالماالموقول!"انفيريبلاو،ةبردق*يءكليصفانفيلا"يوحي"انفيءـي4قوت

ارطلكرة،ةكانلمافينالثاهـو؟آصرتقوم!وكلعبئقآتفر.بةيةزسالااوا)ب؟غيةدلمااإميئةابينقاعيةلااركةلمشااتكموهكذا

لاااررا--مانالزؤكونبحيث،ه!يةلاايةغاعلىامرهـ:اأ"فتامفما"الكبيرلنمو"يةارو.ذالكعلىلمخالاولعلو

.للحظةافي"للحظابانذو،ؤءهنقطاعاصسدلىالفيافىايرتفجا5،-في.أ!اولولا،3عأ،)+)35نيهفورالارأ

قكأ-اامدنستمد151ا)قصةنبللالقو؟كنناالبالاجيولةا)بطوارادومنم!هـاارودحة8البلوتمض،عرا)شا--ائيولرا

والزءازهـ"ةالحيزيالميزة"نالةرريىةباط-اةنب!،1وغاارو-رينغرانليجواياتروبعصنشاًهـوايف!وءـذا؟الروايةفي

ص!والاثخاالهه-ل:أشلإزةاءسال":ا5!هلكنو.لل:!ةابرويشعواك:يرزامكااءيحلاافيهايحتلالتياا،لهاح،4كأحء4،3

لىخللت--ئاصلزتووبرطاتثرانيههـغيقوىهـيطالوىوفىسهيلذالمأاقعيةلواةلحيااهمو))ناقلحاو.الإغنىعطيمقص!يا

الففي:لحلقازإع!اؤ-4يحمن-ء،"في-محبمماًوا"داع!ببيإ-4ـالثيرصعلافة.منلديتوولجوافييتركز.غاا4القصفي

هـي-اء:3لمةو-؟-ق-قكأاوفوع:كا"،نائب"الحياةبإكطبةوهقييطالتي

بةبالذاتءلتاًنفا،لمأالزمن"فينتهكينولفيؤفنالقصةانعلى

ع"مينالتر"اهذسب-و،منلزانونقاتحتإسج!ل"تا!رباثرلاا

أة!ه"ا-لإقيه5.1

،.بيدلااالفني-تعملهالتيانفسهالوسيلةالىايرجعيرالتهبصمااذ

لشو،اتلذباهـيلاا!ايةخالاالقصةانبردي!"اكانلشللفكرةكمصاعدهنايقوماتبالذالكلماتتركيبفان"اللغة

،خى!مح)"-ابماي1،بماصاخاسي-الاانتهاكينوننوقاكان.رةوالصيروعتاالتولحركةاأمبدتفترض،منطقي!هـوماكلنلأ

وايفلسكلعئعن.-!اير:ءثوناءالقركلعطمانح!؟لا2ـدافةمع-لتسمح!لاالظةا!تمددانالقصةعلىيكونوهـكذا

للءفجمررثرخهـ-يرةلف:قوونوض!ح.ا-لازيةخ!يرةعنالاقلعلىداثالأصهـذهانذللك.صيزةالمتاهـرالظواواثالأحد

.رةولضبااخلإؤءا.:اءلاقيصلالاا0ندكاافيءـيلاكمانمالزافيمنفصلمةنزكولاأيمكنر5االظوو

انه:لقاطضامهمةعن!-إفلاالقصاص7ـمةمانلحقاوأ-5لأ،القاريءنزمامعللقياكابلتاغيرالقصةزءانانو

لحركاتاولكاالمس-:2ـايك4شحمانا5شاتنحلوجنوءعلماعايدتعثءلاهـؤو.لابطالأايعيرشهيلذانمالزااءةالقرنبزماإس،بدل

مزية.!،الةحا!ت)8اطيإةولكنوكصافةا2ـر!ظال-قائم-مامنو،زمن:اا)يهيضافالذيزم:2ـمعلميهافرضون

فالءتلميجم!انخ-ذس-ط-،مخأة!جمانهااعلىيا،لذللكهـيوا--ا-:-اركونجم!لو.لمجأالفلءانلزاعنسفيخفالتيحدث

لوجوهاهـذهزة:لانعلىميةوإتاالحصاة!نمجكروتحنو4ـ،وجاشعورت،ـ-ايبركامجتدارالقصةعلىنفا،كاملالحياةابو!

،اهـالصوعلىهالو-إهـذه.بءضافضلللصاثمعلح"أو.بميعا.نالزماهـذاا!ارهـافيندركالتيال!عيةوءاددلافينبالزما

لاا.طفيبهـانااوهـكذ"فيالآ-ررأدواطفنا.عووز-صاًثرفيهيقومالذيالزيجرخوضحان-اجلمنرقيضسوالزمانان

.فيقنفرانيجب4انعلى.اعصدؤاءلضانتخذ!وخينورعيقصص،الحركةقيطرعنتحلنامن!ابدلاعقذةحلىلأن،مالدرا

ينبيارزاالاقىعلىنصدرهالذىكمالحو.-العاطفةهـذ-انالزمبتقلصالزمانتحددوهكذا.الزمنءرىاي

،ةالموضوعيالىنيال"اوتيةالذلالىغتلىلاوفا.وراإدا.للإبطاانفوسفياي،لداخليالؤمانافيتمددهاوالخارجمه

.ب:هما.وشخانصالقصامهصةانو،سية!سافيحماعكالمننالزمالاالد!سنها

كخبإنمااطقبلاداإن7دببالايكتبلماذاول!-نينتجهاالتيالمخوعةلطرقباصمانعكاسالاهـذايروانالرئيسية
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"الانسا!"لأق،عدا.يتلقىالذيالمستمعوفقاءاتاكديكتبإنه،2ـتهامواجمنلهمفرلاداخليةحاجةمللىبدافع

المختلفةالوجوهلافآيتلبماسالاصكاكالمتعددالمتحركالحيالأوفياًاخيرلبتحةقثم!ثانيليجدهاثمسه3زع،.!لأاو)جبحث

-كامالاه،-الفنيالاثرفي،الاخلاقيةمعقيكونوهكذاوانما"قىهة))يعنيلا"اد!ا))شولهمنوإن.يفتجهالذي

"بعد."كانايا،نانسالا"اتجاه))زسيل،نيةنساالاككصيةباانوهـي،الحاصةبم-ذ.تازالادبمهنةإنو."عياو"

خلأفى.الاالبعد،"لثالثافيهايصبو5نفاعماقعمقبأ2ـايمارسوكي!فيهايضشرطصاحبها

بطلكلالىنطلبان،اهذلنقواذ،ذهنناعنوبعيدكاقالاديبإنلالقووبوسعنا.معينةلحفظةفيذاتهجوهر

العاطفةبينالتةلميديللهراع!رحاذاتهفي.يكونانقصصي،ير.مصكلعنىتجاهوفضولمبقدقإف،الا!رينم،عقلقاًأشد

اساسعلىما!قصصياثرامنقواننكرهنخنبل،والعقلاني-تطيعلارجلإنهبمفههيعيترالذيالعصرروحوتجاه

نا.تعليمسةاوءةبنامهمةاليمانكلاناو،خلقيمقجاس"))الضرورةتذصثأهنامنو.وصف،لماذايتساءلاندونيعيعق

يبتهث!يااثرااي،"نفسهاي5"نتكوانللقصةمهمةلاويكونلاأالقنيللأثرديسيلراالشرطكانهـنامنو،طاجةلو

لكنوءدرامفيمنخرطة!يةنحلوقاتالقارىءعينيامامببقوةفيلنافريوا!زي"والحقيقيوالةن.لهلونلا"مباليمالا"

المصو"رالعالمكان-ااذالا"يملألاالفنيالمطلبهـذاانجيداًيبدوحياتنايهملماعميقاكاوتحررفيعةجمالةمتعةوا!-دوقت

نوعنكاااذلاوا،لوقوعاالمحتملةوالىوسةبعادلاايجميعرزعملفلمؤ4ـافيينخرطيلذاهـوالحفميالفنيلافىاو.اتبالذ

كالاثعلىلفلالؤقىيتاومذا.فيهيتفتحفيانسالا"إالكمالمن،الغذاءوالفناننسانالايدادلففيه.متهبر"يلتزم"وبكبته

الظروفتنظيم)هانفالروايةتركيبفييتحقىتارةفهو:ءدةوه!ذا.لآخرااحدهماريبروانيتكاتفو،دنة5مادون

موضعةفنفيوتاره(الاشخاص!نالمعنىذاتالعلاقاتو.وتضمح!ةرضى،اًوواجباًسرورواحدوقتفيالافى.-ون

-يبردون4!ى-فلمفةادراج)خاصمخطورحسثالقصةدربقي5مااثرقيمةإن":مورياكنسوافرالقاوقد

موضعهفي:بيءكل.يهايةومللعالميةرؤالىبنا-دفعلكنهاو5نفمنالقصاصيصبكلاانعلى."ماصصيرفيهنعكسما

"وازعمراشكلباي،إذاًالامرفلإسبة(والنسبيالطلجيعيإيه،الواقعفيتمثلا؟وص"اتهشخمهلجتهو5ليلى4ـ،قسففي

فيهيهناوالمعجزة."نانيامطلب))امراطةببكل؟ا"ولاصلاتياقص!لتتصوانما،الم*اشةبته)تجرفي4حرترجمةيعطينالا

نمكثيرفينالساًهوكما،الفنيإطلبامعلمطلباا"ذتتلاءمن،محتوىتعكسيماأكثرشكلارتع!!ا!."لخلمقيةاقتهطا"ب

سيماولاعا-4!م!8عا!-؟خباكلبيرميوكيةلااالكاتبةتلفامؤاتجا.""الى.تثيرإنها،ناءزةطفاعوأولأاعمالااساسيةتتزعا

."لاما))يخهااروحى-اةعناعترافااًمطلقهـيتوايس،للعالميةؤرعفيتعبرو

الم!لبينهـذينمعيتلاءمقصصىلونضيرانفيريبولاءقتصدرانين!غيا)قصةإن":قولنايبررماهذاو.ضاصة

تاعولدا-البغافيهامتقوالتي،جحماعيةلااالقصة"لونو5-ةاوقضتك،سبالململأزمةا)فلىفةهـذهلفبفض."ةللحمافدفه

ال"ملكالاشمنشحلاياوالثورةاءولةطوالبلىانية-انالالمطلبآ-تجيبو،"2ـاأعمومظاهـر!األشلفيإنجةلازالهجمتها

تشقهفيلذابقالطرعنماليويبشعديلذابادلاالعلو.عيالجماكلانلحقاو.قيخلالااللضفك!وةبمير"در،يلذاءع!رالقا

كرتغي"ثبتلضصالتيالتاريخية"الج3برية"هـذهاطبعمامأيزسجموالناسعرمشامنىن"ـيتغزرابمعئاز-اتي!عظيماثر

التفاهـةفييسقطانيوشكالادباعذمثللعل،((مامجتحفلا!ءترلذياقالخماوإكذنااز-ار81و.همتفكيمرمطالبمع

يرضعالاذلكمعالةنيالافىي:بعىلكنو.المعنىمنوالخلواعبةاللاوالمظالةالةوىلجذ!اتالاسف!لامفىيؤوالفكربغلبة

نافينبغي،اةلاقيةرسالةحملااذحتىفهو،"متفعة،يةلغادما5"-ذافيإنليقو؟لقاورب.هنفتراودالقيامةالهد

يةواراهـلحقاو)لملإقالاخالىاعيةالدالخطبمنيتةادىللحلمدم5.ذلكفيل،يرانوالحق.الفن5:يرق،الذي"الحلم"

-ةق"وان(انرعةا5ذهمثلتفسدهاا؟-ا"بع-"توىتولسوالهذرا!ذدانعلىيم*:عبحإثالاثرةتقرولهءهرفيهوانما

ف-3ـاتقملمااذحةردقصةدائماي5اإ63!أا!ا؟تءفيغ!4!الفكرةإن.!الاش"عنى"كمناهذفيو.مثرقاًصعنىيتخذو

نمبدلاياتؤظرليشءلرسط-اواذ،ص:تورةبرصةالفخرالوفيلقىانلىعدرلا،فىنسااهـوروابقدر،الفنيالاثر
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الواقع"قي!ولا،امءنا)قيمعالصميةعتمعمعان.سمعالى.لعلابطاايةزةمناومالدرامنزيثإقاًاتنثقان

.اخمعىةممع

:فلتاللعضير-و)تا.6

سجلنها؟عنىالقصصيالعملنبجوااشقنهؤإليفا)ش!اصا

الدرج،"يةظالمسالوعيذووةالنا.ضالحيالا!امعيراعشوالحق.تقدمف؟ععل!ةالهـرزهالىالاشارةسبقت

لأن،ةروذةلحقيقافيهـوو.ا)نقدينرباهلاامنىالقصوفهنعرنا:ابوسعو،صحةالناقصةعلي"ـالض3زنمااهمأهـوبرحوا)ت

عننتحدثكنااإذو.ع-دهـاعتتبمكاها-بيمالمقدرةفنالقمرةانمنوبالرغم."يةشماعرالالقصاصيةؤر!"نبا

فيتييأليفاًا)ةانعنيذلكفليس،زضردثماخراليفالنأختلهـرهاجوفىفهي،ةلحياباشبه!اةنوناوفراو،يتصوير

وانما،بقصتهالكاتبيفكرانمنذيضهضوفه،المرحلمةهـذهادباانوالحق.الوقوعاحثمالددوحفيلكنو3؟"شأزهول

يهدأ2كاتبالانلحقفا.بحت2ـجيةمنلضرورةنلآانذكره"الفىحجمحةةالوثية!حسفيبالغقدلا-يرةااتا)-:و

لح:كةامفاصلكيحرهوإذ،لموضوعبايفكرانمالبفالتأ،،!اغ+:أهول:اغح"ادةالشه،ورا5شا!!ا"فأاولا؟!!أا(أ(+عااشا

لى.طاا"يرىةو،ا)تدريجييالمنطقيماحريلحظوااخنعلافهءلى13و.ا!-"ا)بدلخياةا!مثكالادلتمجيةخطرفىعةعنكشفو

فيفيموضعمويرللتحفىضعهمانبعدالقصصيةيةوالزامناوهـذ"!امرقة.طراي،هـيكماا)ت-ربةنقلخطرفي-كلا

لف.لمعهوفيما،يعيشونويرعلهم!اء.مالقصةادبلا،اتميا)يوواتالمزركرادبهـوإقعالوفي

.ررلاسقاطواوالحذفارتيلاخاعلىمتقوهـرزهلخفا.-ةاله

،ليفللءاًدفاامر"التعبير))نجعلانهـناعز-حطيوقدكلالكبذزشكلو،مالخااقعلوام*ط؟إتزنظيمووالتحوير

جيندرككللحارجياوخلياالدكلعضاهفيالتعبيراخذنااإذح!للموؤايىلااالة-جصلانقعالواو.!عي:ةجهةويتمححهامحدود

لسعو.الجوولحادثافليوت!سعاصلإانفسيةو،اللغةتح-4س!لبطةالحيانفا،طلاقالاءلىنزعاز:ايرضيلااثوايلأحد

3ـانظاملنفسهاقنخلميةعبقركلإن.دقيقةعدةؤايةالذلكتلحظا"افيهانو،-!ميراااظمةلا4ـافيتزج5منسمم!مغير

لأن.صب-ةالقصلصولاامنناءرهـوما!أبسو،صالخا3ـ-اثقلمضأهـي؟القحةلىالىقل-ادا"مءبةزاقاو1))كارءؤ!جو

الحدددأالمظاهـالىس-.هـلالح.الف،بالواقعجم!خمالحقالعيامكانلشو.ؤء13زفملاإ"تاؤباع:اء

.و.عرمصحوعرو..ى)يفأتاًاواتالالووليمالاشوالقيمصكماك/12لكذمعزهؤا

حىو.فى-ةاخرتولفوارةوصال-:4فحلااو،جماحلموالم"سجما

"ابالافى"وع!لأءث!رال"اًءبتغااتحايلهاوالطصيعة!رتف--فيد3يجما)ءورلمصوا

.يناؤ
للمطبوعاتاللهفرج!ركة:ولبنانريلل!و

.حلميمحمود:عات:وللمطاللهفرجلةوكا:العراقافهـواف"4كأاالىل!؟-للاالذيالحقالةن.ونقاإن

عبيدمحمداهـيمبراح!!الصاطنيةلوالمكتبةا:يئاله!رريختاو!نريفتان-طكأسلةكقلو،الطءيعة"ننالفناإسةمد

رجيلخاحينلراعبد3ـاحبل!االطلبةمكخبة:يتالكاو،(و"-"ص?لما!هع،1و،ايد-دج؟،وإك-"؟اوسهيةالالصلالخةاصءل

هجعمدخوحبثالصاقيةلمسرابيةالعررالممتباد:عرتواير"ع:شدأو-!اأاقعع،و!ما-وانو،يميبىدقاعاوؤق

.الصاحبمكتبة:طننعه،ةلحيلاهعو8لالفنإن.الط"ءعيلواقعامنتمعتراءظموا

بخغازي-طضيةالوالمكتبة:.ليدا"يع"ش"ان"ص!مةإن.الحهـاةعناميف"رةصوهوالجىو

ءـرةلقاباالعزيزعبدرعشا37فالكشاارد:م!ر.."ايةعوثاتزعةلمجاير.ان،جديدمنلف"-وان،"ةاالحث

لخرطوما،تيالقعاقىدسوحلمي:.اندالسعكاهالأفى"هـمع،ا-معشهئا)ينعلمقةالح-ا.متةذى.الفان
-مع"مع

اكرقيةالمكتبة:باريى،وج،ودربوتي!-تاتور-ت؟آغيرمن!يتمالائروان

654!ءوللأ5ولحا!في/ة!سله!الفنانيتموصعالح-اةعنهـابقانةطاعغيرمن

اح"اكا4اطياةوؤتتبحيثت!منالفنتيالحفةةان.اخوصهد
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