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هد.وفكزاللفاتهذهادبمنيجعل،الاوروبيةاللغاتبعضىبهالعتف.

فذ.طرازمنوابداعاخاصمذاقذاشينااللغاتثاة!طا
2.خراواولااللفةاوليست؟النم!يةهذهعلىوللبرهانمالمنا،ثم

ضفهااوديس؟للاشياءوفهمهانظرتهاطرازعنومعبرةالامةعبقريةوليدةالدائمعبدعبدطلهالدكنوربقلم

صراعواخرااولاالالداعان؟وانحدارهاالععقريةهذهتردىعلىدللا.

.....:الملالكةكازكبقلماللغويةوالمسؤوليةالعربيالناقد

يجاوزها،انرريدوافيابسباالتياللغة،ارلغةوبينالفكربيننازكوحسب.ا*يكةنازكالكبيرةالشاعرةبقلمالعربيةعندفاع

انقلبتواذا..اطرهامنمنطقهامن،منهابدءاالايكونلالهاوتجاوزهاللغةعيقريةعندفاعاكتابتهانلتكل،شيءاي.لكنبان،تكبانا*كة

لم،للاخراحم!ماهجرانالى،والفراللغةبينفرافىالىايعركة.فعوغوان،فيهاض!وللادقيقةمعبرةالكلمترسلانحسبها.العربية

جوهرمنفراراماموكنا،للابداعمجالثمةيعدولم،معركةثمةتعدارادتهيان،وراعاالثاويةالفكرةتمامعنشفافةفناخةظالعبارات

الخلافى.الانسانيالجهدعلى،المعروفةالاصيلةاطرهاضمن،العربيةقهرةللفنشككبنتثبتان

.اهمالازمة،القائمةللازمةوصفخررقدمتالكبيرةالكاتبةأنالمضمونتفتيقوعلى،لإلفاظتحطيمدون،الالفاظمنالمعانيتشقيق

جعلتحين،المحدثينالشعراءمنكشرولدىالمحدثينبعفيلدىاللغة.طثكلتمزيقدون،الشكلمن

الظاهرةهذهعدتوحين،امةوازمةحضارةازمةالاهرتهذهمنلاتشكوالعربيةاللغةانعلىللتدليلالكيرةالمومبةمناولىومل

بالذأت،الثقةضعفالىالامرنهايةفيترتدواشملاعملظاهرةسمةقواعمماعلىالخروجانصاروان،جاهليهاعجزتشكووانما،فيهاعجزا

اهمالهايجوزلاازمةحقاانها.الذاتخارجالابداععناليحتوالىعجزممبهيخفونمبطالخروجهذايتخذونالابداععنيعجزونحين

القلبفيالواقعفيفهي،شكليةسطحيةمشكلةنممماانيجوزولا؟اهلىمثلاضعفهموينصبون

علىبقصرتنا،فبدعةعربيةئمة،ايماننامشهـلة،الكبرىمشكلتنامناللغاتمنلغةايفيوالفكراللغةبينقائماالصراعيكنمهماوالحق

الطفولة.مشكلة،انفسناخارجانفسناعنبحثنامشكلةانها.الابداعضمنالاحانمنكعيرفيلهامجمتا!انيعنمقصرة*لفاظكلنومهما

عن،الحريهعن،الفريالاستقلارعننتخلىتجعلناانيالفكريةوابدادوماالصحيحمنيظل،معروفةمجدبةوتعييراتمالوفةاشكال

".مشيهاواخطمشيتهاضل"الليالغرابازمةانها.الاصالةوتجعلهاجديدةحرءرةوتحملهاجديداصهراالالفاظتصهرالعبقرية(ن

المثهكةشاجهةالىادباءنات!ثوحيئهافيصتنازككلمةانللغةيتصدىانفيماهوالحقالابداعوامارة.ومثا!رهامعانيهاطوع

نحملانالمشكلةليست.الىبغيرهاوالتعنهاالتلهيمنبدلا،المحقةانفيهوواشا،الث!ةقيودعاكسرسوىسبيلايجدزو،منكسرا

..مجلوبةبضاعةفيمناحباقسرابخبهانضعهااننحاولوافكاراراء2أدبناوابالهاوجموحهاارنهافيهافيكسرخلاقاايجابياتصديالهايتصمى

مسلالله،ليستومسائلالوا?ليستادواءفيهنجدانالمشكةوليستالاطاران.و*طارالشكلمنهايكسراندون،قلبهاوفيداخلهامن

.تطويرهووسائلضعفهمواطن،فعلاومنه،منهنشمدانهبموانمااذابتهبد،منهطخرجتجديداصهراص!رتهانارادتكسليصبح

مناتتظرو(نما،نسبهضلهجيناكأئنامناتنتظرلاالانسانيةان.جدسةمبتكرةصورمنتحبوماو!يمنماشاء،ابداعكحرارةفي

وشيها.ونتقنصياغتهانحسنانبعدبقسمانهوسماته،مولودنا،مولودناوثرلتقتلهانسوىمخرجاتجدفلاأمرهعلىيغدبكانمعهالثانولشي

لبلاغةفنقرمزاكانتثوماالتيعبقريتنا،وهيمناياتايةالعربيةلغتناوانمعبالوليدوشفتعبيرمنبقيةفيهتيقيفلاتصمهان،معهمعنالد

انحناعاتوجودناالمكوزكوالىفلسفتناونظرتناانفيهاخالد.انسانيتراثوجاملة.الوالت

ماسينيونعتهايقولىانافنعجب.انسانيتناومظاهرعبقريتناوتعرجاتسوءعنينبىءموقف،اللغةقيودامامالتخاللموقفانوالحق

اشاعةفيأساسيعاملالعربيةللغةالدوبىآلبعثان":تنوقهاانبعداكرالرارس!درتهاثبتالليالعقلضاان.الأس!انيللعقلكل

منكثيرنظرفياللغةهذءكانتوقد.المستقبلفيالاممبينالسلامانهلومايثبت،مش!تهاعوميء-5!والتفلبتعقيداالكونامور

ووحيادلمياالحريةلغة،تز(ليوما-منهموانا-المسيحيينالفرنسيينمنان.الابداعمنجديدلنىمناسبةقيدكلمنيخلقانيعرف

إكشفانسآلدموعخلكلمن-اللهالىتطلصاتيوالرذةالح!
على.عصيةلغاتهنالكاننزعماننكشفهانلناانالليالضعف

أ"الكريموجههمن.بسببهاالجناعمهيضىب!محطمالابداعهذاوان،العقليالابداع

:صفديمطاعبقلمالمعاصبرالبطلازمةطبيعةمنيخلقانيعرفالجبارالانسانيالعقلانهووالصحيح

قريبا،بصمورهيبشرنمنابمنلوحةالمقلاهذآفيالكلالبيقتطفهذهمعيتنا!سبجديدنىمنلابداعمجالا،صعولا-مامنبل،لغةكل

لتاريخعميقتصليليعرضواللوحة."النوريوالعربيالثوري"كنابالتيالخاصةالصفاتانكيفيدسروكلنا.الصعوباتوتلكالطبيعة
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----6-،-++!-(ا-وما،(ل!ديرنتةالروايةمخاصنلفيفيهال!رببى.العالمفيالقصة

ةالوجودوالروايةالىتنتهـي،نقبلالمنازعمنعرجاتمنعليهت!لبت

-!----7--بل.(كامو"وجوهآابعضويمثل"تصرتر"يمثلصآاالتي،الحدرثة

الملائك!لأركيفلمالروايةوتاريحالقصةفصةالىلايشيرنفسهالتار.بضكاالعرضهداان

حتىالحديثةالموجوديةالروايةيدعلىالبه.دتهتماخلالمنالا

الرواية.تاريحفيالوجوديةالروايةلبذورنبشانعدهانلنستطيع

ؤرمة"الاداب"منالماضيالعددفيالمنشورةالثلاثالقصصتعطينيالانئاءزلمشور!،!ررمببرصحانالتراجعيالتحلي!لمنضربانه

الذيالصنف،المعاصرةالعربيةالقصةاصنافمنصنفينلتشخيص.ا!بررريررة(لاتذياءشكونء!ا.نخدتها،لهاتكنلمجديدةمعافي41،ضية

والصنف،عزامسميرةقصةوتمثلهالعربيةبيعتنامنملامحهيستمداوةهـالة!ظرةف!ءءلىالا-طورةهـكنىتحليلفيالكاتبوضطاقىهكذا

هجينافنايرصبحيكادحتىالاوربيةالقصةنماذجالىالالايتطلعالذى........

..وكي!،"الخارآص"صآي!يهاالمبطولةتتمثلكيفميبين،الحديثه

تختلفاوالاحرياىاللتارإلقصتاىومنه،بالغربيهوولابالوجمطهولاثم.الطبيعةقدرمنسحريتحرربفضلحريتهطريقهاقالمرءيلفى

بازاءتتخداضهالذيالموقفوحدةمنالرغمعلىالعامةخطوطهمافيواو!لقالطزمءمر،-!ريثا!صربرفانهـاةمبيئ،"لقصةالىينتقل

ا!مة""عناتحثانتحاشيتفداننيومع.الاوربيالفكر!ا،دياور*!يبباعر!امراح!لمهالاهميعرضالقصةغنهؤاحدينهوفي

كونهاالاسغلىكانالثلاتلملاقاصيصتناوليانالا،عامكمضموناتسمتوما"هارديتوماس))و(؟دلمزاك"واقعيةمنماكانلنافيروي

وفساكلها.(لعرب!بةالقصةلملامحمقصودةغيرنماذجالاالألاةمنلاتعرفى!سوداويئغأئيةمن"دوس!نويفسكي"واقعيةبه

سصآ-الحديثةالقصةتفتقعبزهذهرحلتهفيويعرج.الخارجيمظهرها

عزاملسميرة"الاخريناطفال"-67الصفحةعاللىاننتمة-

ئحالهاطبيتاعيرجلنفسعيةالنفمسهضموعوللاهذجتمااغهلقصهصإيتتصلي!ليإادلصئوستدعلىت.-آإلصصإاص!!اإوهـبصإيئصارص

الكاتبةرقرقتوقدموفقاالتحليلوكان.اطفالايرزقلنبانهالطبيب3676ب.صى.المصإرياضساصتالصنلىبناية

تحرممصالممرهفهـةلمساتالموضوعومست،دافقةغزيرةعواطففيه

نلمسهاعامةمزيةوتلك.المجمالياإتعريالطابعمنالصارمةواقعننهاثعرم!

بأيتلطفهان!نحاولعارياوصفاالواقعتصففهيسميرةقصصفينضررث!ليئتفححوادكااالمجمةالبوليسيةالمضحة

صورها.ديالجماللرقرقةالفرصةعليهايفوتلاذلكانغير،شيء.-.هوف!ئحكا"لاموا!وجوملخخبتن

ليبعرمظالمحيطلنالمعلةعميقةكلهامبذوصي!لهالالشعرلىية(ةلدطفالرءاص!وغلةوهيموسفمسز-امالبرلمح!ب!لجلىمىقي!لم
شلعى.وعاطعهسموقعيماالكال!يملكا،نيمبعيوانما-السرمرريىصإاب!

كلمزيةولعلها،سميرةلقصصنذكرهامزلةايضاوتلك.المحلبمابص..يريدقصفاصههسنصسفل!اص---

-.-نا!ة-

قدانهااذكرولا.الموضوعوتلتلقطحولهاتنظرنها.حقيقيقصامى-ط)"-.-ا.-كارتردنرامصن

مجردمنحىاو،الاوروبمةالقصصوحيمنموضوعاقطاستمدت!03.د.--رر+بز

حكايةان0تعانيهاانلهايتاحاندونبذهنهاتمرعابرةنظريةخاطرةئم!نركأ-"-4+*؟لم.

يكفيلاذلكمثلكانولمئن،يومكلفيحيانناتجري"الاخريناطفال"!بم.9

يرحسىحكاالتعبرهيىالحياحعىولصتوهااثهولعانتىقبتمتلإصساحبوحالحلىلمحلمة*ص،-.2

الموصوعارراىدلك.العجاحءناصراحدرل!ولالمحالهلاححه

الناجحة.(لمقصصيغؤيكالحياةشيءمنوما.ماسهرة..+!ة---

-+!!ث!،ل

بدايتهلهمكنملاقصصياهيكلاالكا.نمةصنعتالموضوعهداومن-3!؟-04
صآام

ثغراتفيهليسمتماسكهيكلانهنلاحظانالحقومن،ونهايتهكا.،...-با.

عيادةيغادروهوالطيبالحساسبالرجلالقصةتبدأ.حشوولا"ص!.+*.!م؟،!4في.رر-?1ف

سلبيةمنيخرجوهوبهوتنتهي،عينيهفيالوجودضاقوقدالطبمبت.-..:+!!آصو*ا05

،تستمململهنفيفض"قاالحيامنلوجورقعوي!قالاولساصموتمستمدطعيعيم!لماس"ءبرجملإ*-ئر،/!!*!"ف!؟ي!حاد!اا،وما

.-7!س..ء!

.،!آصآوالانسمانيصارعويرفعراسههحاولاانيصيرالظلامنوراباهرا

وخلال.القصةبطلسلوكوراءالمعامالمعنىهووذلك.متفجرةوحرارة!قي-.-.!-.---..

لد.صآ*؟!.-..
وحيرته،وجراحهوهمالهالمرجللمشاعرمركزاعرضاالكانبةلناتقدم!ذ--

وتعرمحزونامهدماالرجليجلسحينذروتهاالىالازمةرفعفيوتنجح
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عواطفهفيعاديةفيغزارةبسببذلككانوربماآليهالناسأقربمع!!***ط!*هع!م!م!!عم**سععم****حعي**ور*معي؟*

....الثورى*د!
لنشانعنلمورمماصلغسصةلشصمفاناقللشىحسامىسمةلعنغنمالشكلعظيمصرللصاعلىوالمواقصبعسنممبص...

الممتازةلاداباعدأداقوى

.الكبرياءفيآلمقا!سععم**4الشصاواخرفييصدر

القصةواعتت،الجالبيةالشخصياتتصويرفيسميرةلجحتوقد-يععى*سى*

المعلمةعلىيتمردسمبر.وحكايراتهمالاطفالحركاتمنعذبةبخلفيةاطفالىالىبالتطلعجراحهتن!أنعلى-ببراءةتسلكالتي-زوبخه

الارجوحة7فيتجامسالؤطةيجعلى(نعلىيصروخالد،بالدراجةويستأثر.والسوداءالشقراالر؟وسذويا!خربن

كانتالخاتمةانفهوالقصة-هيكلالىق!جههأنتقادلناكانواذا

منهامافيلراابر.نببحروبكومها،،رالوجودهالصمغبر"ةاذائماقفزلمنفىحتىليهرلئاهاقدسميرةاندلك.هيكلهاواكمالالقصةلانهاءتكفىانمناضعف

.ا"وضوعلهسببهوماالنفسعيةالرجلظروفبسطفيمجهوداصرفت

فىالاملاليهوتعيداريائسىالرجللتحييترتغعإلالسعادالبضةضولحماعواطفبهاستثارتمشكلخلقفيبدلكنجحتوقدوجرةالممن

.هو.الحلهذاجاءفعندماثموكلن.حلهالىتطلعهوالهبتالقاريء
--2-

نيملمي"الالموان"كان،الرجللفسفيبالاملنبضتسرربةعابرةخاطرةصورةعلى

الادبيا!ه!لركانكللما":هكذاتجريقاعدةصغنالونخطىءلالعلناانفرجتقدسميرةاستثارتهاالتيار!ناباى!شعارناكافعيرذلك

الكاتب"علىاشهللهعنو(ناخنياركانموضوعاواوضحبناءاكملالمشكلعرضشغلهالذيالمكانيالحيزانذلكالىيصيفومما

بعدميشعروذلكاسطرا،الا(لحليستعروصبمبينماجداكبيراكاى

-96الصفصةدلىالتتمة-وقد.يرتولمعطتناالقاهـيءنفسفيويتركوحلاا!زمةالمتضالسبببن

ناعلىنمرلااننانؤكدانتعليقناكلنالنقطةهدهعندمهمايكون

4فين-ارالمداوفالحدتطلبوانما.قاسيةاحيانافالمحياة،متفائلاالحديكون

في(لفعالةالقوىتضوازنبانالايكتمللاودلكالملائمالدراماتيكي

ح676ب.ميهالصلمغرياضعماحاالعيليبنايةقد(لقصةر،نوتقنعتاترلهابحيثللازمةكفقا،وخاتمةفشجيءالقصة

تحتاجكانتالقصةانوالحق.ذاكاوالوجههذاعلىسواءانتهت

صموبسؤتظهرالطبيببهحكمبرماالزوجةتعلمانمثل،اقوىاخرىخاتمةالى

!يمء!ا"روعف!ضل!!زء،ص!يئتمنوينتشدهازمننهفييسندهماوالتقديروالتفهمالحبمنلزوجها

ناذلد.ضياءكثرو(كبروالحياةالاملناقذ!تجيءذاكواذ،المه

قي1لفسصن1دصه2زوجته(نينسعرءوالقاري،وحيد(همهيصارعسبمةقصةفيالرجل

ض!دععوس!مرجسرهافدعب!حا!لملعاصكاامدكدءلى!شار(يسددبحيثموحشوذلك.يعانيهما-تشاركهلا
-....1--ص.محلولةنجر/لارمةتبقىوبذلك

!صا...يصاظصروصريريموند؟+21صؤ!!م90-تا،ررةءوؤد،الجميلةالقصةهذهفيالبارزالعنمرف!والنفسيالتحليلاما

(:.*غ.)؟..ا0أ.لأ!،ءحت!ءش+6،اصئتص%هـصذوكان.مكتملةمحليةاجتماعيةلوحةتصصعانفيالكافبةنجحت
09!نمبزبم؟ت9؟..ا01010ا+!يا-ا2(00.!س!خلالوكلن(لنظرةصاحبفهو،القصويرو!سطةهوالمصمومالزوج

؟!.!أ-؟ا،أ؟9ء!/؟!دءابصراهـلصا1صت-ص!/ك!*!.حولئانعرفهاالشيالاجتماعيةالحياةمشاهدرايئاوجر(حهمشاعره

(".؟.،\(ةا.".-7!301،واممرل!!لحليثمرسقهنماو(،!معهذاعاى.نجميلااوزينةتضفيانالكانبةتحاولولم

.ك!3أ6لحأم"9صؤ(؟!...عرص-امطل!لمدطاهاءضحتاذهاعلىسميرةناومان؟لمقبولمنليسولعله.هوكما

.92ث!أ.نمادجفان،وكبرياءكر؟مةموصوعالمهجعلتوانهافيهامبالغاحساسية

*."...+يإ1.%.*.ولغ%!مت*!غؤلما9وعدموالكتمانالكبتالفالذيمجتمعنافيموجودة،لانسانهدا
ا.؟..،...ذ.+:..؟!نم::ئر.الحراحة

إ."صؤأ؟..2ء.:.!/كاإ+!2..(.بز!+ت..!حم7..وتلوإضهاالقصةشخصياتتمييزفيعز(مسميرةلجحتوقد

إ:4!::!...ول..ا"صؤ.!!ؤ1ا.منتتدخلبحصيبثعاد/قىعبرحماسةخصلةوفيهابالاطغالمولعةالزوجة

،لما،(01!!01!أ".1!فثهفمشاغبطفلعنتصفحانا!طغالمدرسةفيالمعلمةسائلةمنزلهانترفة

!.*!ثا!اده.ل.005و؟حداحداوتالاطفالاسماءتعرفوبحيث،اللعبمنتحرمهفلا

..أأ!؟إ10!..ول!أابصمابصسانلاحظهاالبرودةرولمنلشيءمعارضةولعلها،فيهـاالمعلوة؟لخصلةهيتلك

!...!!!!!؟؟9!؟.2؟...!؟نركما،ايومذلمكشديداهمامهمومانهتلاحظلافهي،زوجهاازاءءلصها

نج؟!3أ،9+؟؟02!+،لح.03..الصببزبقصدتاننيصبمكقل":ملاحظتهافيحساسةتكنلمانها

.-..؟ث!صؤء-في.9ونا-32)أ!.:.9-.لى.ثؤبن..".للامومهصلاحصب!اكدتالفحصرئتيجةوار !ح!!.!!د

".كا.؟"ؤ.03..دأ..!ثد-.ط.شضصيةمنتناسقااكثروشخصيته،ومتشائموحسماسطيبوالزوج
+!-"!ء.!:

.!حنىبالاستقراريحسلامستوخسانسا!العمومعلىوهو.الزوجة

ه



ايماءاتهفيهوبل.الفرنسيينيبنالوجودالكابأسلوبوبينينها!07011011011011011.110110110110111110110110110110116110110111110اا1161011011011811.11.110110114110111110110ا!ه.01ااىإها

الى(فرب،طويلةثقايةل!رربةالخاطفةواسار/لهالعميفةالمكثعة-الاجاثنقد

العربي.البحثاساوبألىمنهالغريبوالمعالجهلمط

.الالفاظبعضالىهيناتمانسارارر،مأخذمنا،مالعدىدناإكنوانب-(الصفحةعلىالمننتمورتتمة-

مصطلحاتعنواضحاعربياتعثيراالىننعبيرديكببرإحنججهلهدياسه115،511ي،1011،110110110116110111110110110110م3.11اه!418*7."ه".ا15115115(5*لهه-"ا

دنيوصىبهذاوهو،ألخاصةالفنيهمدلولالهاولهاالددوميهاغرعيوعندهلبدأالذي"بروست9)النفسيالقالبعلى،العسيروهخاضها

العمهق.الغربيالنهننرحنلمستوىعيشيهمفهنتك،الحديثةارجوديةيحوايةمابسنكونالتيالكبرىالمشكلو

بانونن!وير،مستورةغهرميهمانمالا،عربوالالااضبعصعانسوىوينفله.هن!ضهاعا"بروست))هندالضهاعهذايكنوان"الضهاع))

لكلموترجمرهوأبرزها.يلمعاننمياخطارالىهالؤديترهانذييةالفلإادب،المعامرالادبسماتمنالصمهمالى"بروست))هنحديثه

ا!ةهذهانحينفي.ا!ابعهبالروأيةولله!،)اءول-م!!ل!ادالنيادحدةثلائيةالى،والعزلةالوحدةانشودةالى،الحنينادبلا

نماانها.التتابعمجردالىنررهاناليههيسعنء،نآاصاحدلولالىمةببعسلابما،واسبغورتالمعصربطل،المعاصرالبطلالى"كامكا"بمها

غزارةريالنهرينمه،مغلقدالمولةاعلىلحرصاليالروأمهنعلم.المدنهو

الروايةلخضعكماوالحلللعفدة!لخضعاليبا!وهبم.وانظامهمورراهأسطورةوليدمادامالروايةكابعلىمفروضبطلالعصروبطل

ننولهخضوداواوثرعنوا،مبننها.ولالاحورفههالنيهيعل،العاديهلدىالسووطهذا.لبدىولاد.السعوظبطلانه.واجعهالعصر

وشهودكرواةاليهمنظرنااذاالا،اهميتهمالاشخاصيفقدوميها.المجردالطب!فىوممةالمجنمعبةشالضاتمع/لبطلصراعفيكدولسويفسكيكال!

فتجاوينهم.لطورالروامهلبطلالنضالهوالمعاناةبدايةلاسقوبالاولااشكلهذاوكان

لترلارواماتمنالناثنثوالرواخواسمالكالبيوردلمانالاندرلكذلك.بسلبي5تسكلهافيولمكن،المحديثة

قنجيحا!))1نمنيالكلمةهذهانحببئبرالهما)سورزب!ى(اكللسارلرال!رلهونظامممعالمجنظاممعالصراعلهذاممعلايضامكان1"بروست"اما

لهانتميا1هادلبفامءرفيتوراحيئارعناجديدغهرحثهسنعفبهاالتي،المرحلهلهذهاسشفاداادع4وكان،الذات

وا!مالكاسببوج*،وشانهالعربيهالتراتهنهؤهنحاردولزا*لمبنالحدهـالعصربالجاهالمواوجالارهاصصنجد(1دوهاههل)ييدعاى

وتنكرواحضارتهمذلمكمأنساهمالغرببتاةهامواالذبناولئك"لىموضوبة،الوجوديةالرواية:تموضوعقيالاولىالموفوءةوولادة،كله

ول!م.جول"علىيصدقمنهاك!راوذلكوفئل.وال!معقوليةوالعممالفشل

اولئكو!كلصاحبها.لفذ!هاخاط!"سريعةخلاصهجملعههميوالمعالالنباشيرهذهكانتوان"الضياع"صرةدباشيرنجدحيص"رومان

ة--....8-.حمديعيه..-.لجربئ.لخيابنرلمالذيالروائياها.الشيءبعوىضا"ععوهيهمههالزال

هـ"العونينا"جيلزعيم"مالرو"فهومرةلاولواضحارسماوالسفوط

ااستنئباعينكلتعبنعنيتلآةادانوهزاتنكنوان،والضياعوالوحدةالعزلهلفراالاولوالرائد

الحدثواالوصودفهللروايهالمئلىالصورةالىالكاتصيئنقلآنوفيه

صدء.محمدهجرعههلهمهاعرعحديددو!للوجود

الا!هـب!صطرعفرع8سينمفارنةويعقدالاببركيةألروايةعلىيوج،وكاموسار.لريدعلى

27683ى.راءن-656يا.صأالارسالراوبناوهنالمثونينعادةابنالههيننادونالاوروفبينالذينالكناب

هنهبنلاءالابوالينتارونالمذينالاهبريهينالجنابوبينهولهاالمنحرماناو

امربياالشرقميالدوليةالشبا-ةاسماعيلوعادلضربم!اميلادو!را(ىاصهالنحوعن"على!زا.ويحدشاللمدنيةالمبافيةالوحشيةالنماذج

سعوننعحمهمعخائل4
..ءمعالمهنتحددالذياليطلهذا،"الابلهالبطل")الاميركيبطلهوعن

والتاريخنحنزريققسطنطين!أ

ودلطينوبى!نسوريالاريخخياليليب(لدسر4العدلثالى!الكابالمطا!وينتهيبة"فئشاينبك".لدعلىاكبربوضوح

الثانيادجزء4لنافيصف"سارلرا)يدعلىعورلهاكاملفيالوجودلةالروايةعن

!ابرنكداتعبودمارون4النيالثماموال!عرروعنيحدثنا.والواياوالغثهان"المضجربنل"بطله

منداراترفسهابوعمر4الذيثالبولعن،"الحرفوطرئغ))وكل"الغثهان"كل،الههايليا

والس!طينالملوكحبشيالر،1اسكندر4منبداكيفويبين.لهلبرلرلاخالصوجودهو

المنع!الد.لنصلاجءحوهحععربعنابنهنامب........

الدولولرجللحديض1ا(ههومصعبحسناور3الد4لعمالعيئيادكرءمنجعلابخما"كامو"العازنلمهذهالنوطةهذه

سسونينبنالمسائلذهذ،بائلاضنئةاء04الوجود

وليوراغتانيوسلاب1دحويئعغوئالروايةلمولد،خلفهونظروطريقنعنعحلهبندلتكماكلهوالعرعت

الحضارةسعوظولسحونكولن4بل.الغربيالفيتارلخكلالروايةهذءولبذورالحدإتةالوجودية

الجمالواشياءعوليكهدصااغجوليمش4كايكوالروابوالقصوانوهياساسيومكراالىسعتدجمليهاليانه

ميحرلبئانمعالحركهكراللغوالومبرسفنحلهلك4بعدمعهاسارتئم،الفلسفةمنالوجوديةالعلسفةاكنشا!الىاسرع

..-...جنبالىجذباذلك

-!رعمحيهـ-سيمعم!سمعيمورحمالقرلىبملةلضدا!ياسلوطكلها!الفيالنظرلدتوالؤي
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41تناوالذيالبحثادطلاسيما.(لخطةواضطراباكركيزرومفييقعوبالمكاسمب،المجهدالعربيالتراثجواتبببعضىفيذكرهم،الجاحدين

هـ-نمضلادوماويحتمل،وحينلمقالموضوء(يكورلى1قيهلايجريءءإ--قيعرجوهكذا.لؤنسمانيةقدمهاالثيالكبرىوال!إميةالعقلي!ة

التفصيل.ار-ىوءلىالمتطورنظرياتفيسبقمنلهمكاروماالصفاءاخواندكر

الحإواني-يرمحمدبئلممالعربيةوالقوميةالىضبيكرلأسطددخاصةوقفةووقف.كونتقثلتماعالاجعلمواضعخلدون

اهـفيالسملثدالرأيذلك/بىحض!انالكاتببرجاوللكلمة1هذهفيالتىوالأنسمانبةالة*ر/بئالاسس!بعمقمبينا،القرآن،الخالدالعربية

القولالىوبنتهي.لهاواقتصاراالعروبةعلىغيرةالمتنبيالىسنسبلتظ--روالشاملالمكليا!نظريد3توفيشأنكلنلهكانوما،وضعها

شفيقالاستاذأمثالمن،لباحنينلدىشاعخطالمنزعهدامثلبانكانما"كإهذابعدمبنيما،ملالمطوالفكرأ،.صالوال!.ءرالموضاوءي

وغيرهبم،الري!حافيوأمينعزامالوهابوعبدفاخوريصضاوالات،ذجبريلدير،م!!.لقهوما،بعدرونالعرب.نفببرفيآزار"نالمباركةالقرانل!رسة

.شعرهأوالمتنبيبحيماة"ورباالواقعفييكوناندوناهـذيالكبيرالدورفيسبباكانالذيالتجربر-يلإمنهاجاتم"دكلن

كانتا،"صبيلدىالبارزةالسمةان/بينحينيجيدالمقمالوصاحب.وغيرهاوطبوفلكر؟ضياتمنالعااوممجالفيلعبوه

الابشات(ما.سبيلهفيشيءكليستبيحكانالذيالشخصيطموحه!-4حماسة،(لكاتبيحاول!ها،خاطفةخلاصةقاضاكماوايىحث

كما!روبةاأضنيانت!صارمحلىثوا!د!هالايرىوالتييفندهاالىتيوهك!ا،شيءل!للاتتبيمععكلجالةوربءورمىبرلمكلقارذ"فكرن،لموضوعه

نقولانذستطبيعولا.مسيةفكرةروناليهانظرته.نخلوكلا،غيرهيرى

انههذامنوالاوةمح،4رأرالىلي!نت!بالمننببمنشعركلنقعلابدأ.نها!راء

المتنبي."بي،تبعضنيفسرانأساسهىع4لاوأرادمبي!تبرأيأا

وش!هـقلىلةثتنبياةالجو!طلاملتصتانسلئهاالقسرجمهكثرهات!!مكائملاروحغرمىظصض!

عصرهوحدهمافيهايجدولماوردهاالىالجرليهيا!الاباىوالح!

انىلماهجاسلمردوانفالاولبانتنو"!ىلتنمه!رصاحبلنيلمقامطالعهالىلعرلىبيةننكرهانونالعممببر"لرفت!ءصكسولرلمج!

امتىاول!ن"العت!هيرالىبيتءلى/يصدقوضعلذلك."حقدءنيصدر

"هـ،"لعررللالىسهعلى،الصعيذخالمعرنبيلىهالمقهلوودمنفولظلبديدهلجه"عا،ماالعربري!إا"يرررتشتسن

الشعب.معانيفي

والتقريالتنقيبمنمزيدالىحاجةفيالبحتاناءتقادناوفي

ا-صيرامنف،لىوالا.وحيا.نهلمتنبيديوانجملةالىالىضمامنةوالنظرة..

شفي،الديروانارجاءفيوهناكهناكأالمبثوثالعربيةالروحنت!لأهلانلتثر!ا

كالتالبقى:ابياتوالمحدس

محدنانافينىلغركقولمهمكرمتالمهمآنعلىدطص!لسنىجررو!تديلعيدللحسش..ساالمجاذط

الىجمفانءصبمفىالثردلبجمقعنا!بىثنىد!قكاتودو-لدا!قهاؤ!رطية

إكلكأ34،واالىإح!تس*نانازف:!مانفوسهمكأرقومدطلمنوأنا-

ا(ضئبيشمرمايرلمنح،وتو.ترردد.لمحين،تا!؟بهذءمثدفيان!يواالدد!ووذبين

المننبيمحصرنصفانبافرافمىنهسرلتحنىثعدالمفرادكلةمنيكنعب!ومهماالإدنف-لميلىالمجك

قس!بطرة.كأالعرب!القوكليةا!نضعورءئبالبعد،الكانبوعلكما،4كال!جرص!ؤأالطهغ

..طفاوه1لاالعربيالتذعوراذكاءشأنهاكانءنىنعإمكماءمارالاكلعلىالاعاجم

ممثىل!بربمونانمن4بوربنيستلمطانصضذاوعهالدولةسيف،منعولم

.التنائرةالعربيةلىإروخ

شكريغاليبقلمالحدرحثالاز-ا!وء،ساةكرميوسف

منس-اهاانطفأضعةمتومشرقةقىوديالى،حينمددوىكبيرعقل(!ق

صلالفاحبكةهطددهتذمبخكرلكامةرحد.نجاحدعنولؤلسست!ووحلالبمالكلمكأالهفيلمسعهمحمق111ء---ا--------------لمحسطإرت

مئخطوطهاتحددفلفقى.نفسهالوفتفيهي.وانما،مفحسبالراحل.ير!صكأملباهمشلنضريجفظ1المح!:منمبرءت

ونمير\،علمبباباحثا،استاذهلناي!صففالكا،نب.الاستاذفلأ-ع!صللأل؟ل!برمى!-!ورض!ثعسم!1لمنشكةا:ءلر.:-

زأشبسعنابتعادهعنويحدثنا.وتجباتعانى.نجربةالفرتفةلا.نحاد0001.اا.-.ا-2
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كالببغاء"اؤ)4،نهاو"فنانةلميهـت"وبانهابالسعطحيةبرضفهابفتاةصاحبثاهـنلاندع)االفإسفيةالدراساتطبيعةبانمهايمانافلسفيةمدرسة

الىالفنانلمهـورذاكواذ.فنهفيكاستاذباهميتهتنت!عرهالفتاةوهده."مدارساتجاهاتهامنولا.نلامذةطالبيهـاكلنولاالاتذةفيهلالباحثين

ومادا؟كلههذ(فيألعقدةفايرذ.".بفشللم)ابالهنجتصعروهوغرفتهالضاريخيالعرضمنهجبانهياه1أواصفإشتادهممهجلئاليلخصكما

انهاغير،مافكرةءنالتعبيرارادت.بتيمميانلاريبفي؟الحلكانانبرحساولحأشمايلبثلاسضاذ1لمنازعالموصفهؤابعدانهفير

الفكرةفيهتصوغالؤياثيمالقصصيالاطارحلمقتحسنلممالواقعفيحهيئ،بريرو+ذ.ةوالتعاطفا،!:ةفيهباطئيانقداينقدهان،برنججاوزه

.عقدةولاقكرةبلاقصتهاتبدوولمذلكفيوالفلسفةالبونانيةبالؤلسفةالمتصلةلالممتاذ4هذامفاهيممنينطلق

دلكالىررهافرغيةعيوب-دلكماعدا-انطئيففيكانتوؤدفير!عوحين،هومفاهيمهالى،ا!حدبرخةوالؤهـ*!ةالولسيطدالكصر

دخب!لانهيشعرفالمرءوالالمو(نالمئظورعنقيالمقالبالطبيعةذوالحوار!-العودةالى(لامرنهابربئفيتجمحارتيىا!تاده.نفسيواتكعقابل

"قربر-رسياقالىالاحداثسياقمنمابحكايرةالخروجان.القصةفيواقع""+كثراخرى.ؤفجمرات،خاصةارسطوومؤأهباليونانمذاهب

تو(لممرحي4القصصفييردؤدامرآلضكنيكيةوالمئاقشاتالعلميةالحقائقالفا-فيصةللمذاهبالموصوسةالظروؤطعنيبحثانطريقهاعنيحاول

بحتث(لاحدثمنجزءادائمايكونانينبغيولمكنه،احياناالرصينة.التاريحءبر

عادوالا.لحكايركأتقدمعلىيرسارواوالاشخاعرنفسيةءلىضوءايلقيفىى4جدبررةلانهاالراحلللاوركاذتمجيدخيرجملتهافيلمةوألك

فتي.مكانلهلىيسءإميباستطرادازرت"ا!لائلا*اـماتمنانها.المطمئنةلواضحة1الفاسفهكأوروحهاعمقها

يقالؤ!.غايةبلاكانتفيهاالاحداثان"الوانا"قصةعيوبوءنكب2إاكيالؤإ-!فةجوحقايستنشقكاتبهاانصلملألهامنت!عرالتي

..لس*--،ةفييقعدلمكمثلانقصةمافيصادثوجودعنالدفاعفي.و(لعروقالاعمسابص*ىلجوهداويعيش،فهها

وانماالر.اةفيماكللأفىا"و.نرةالفنيةالقصةانذلكعلىبواب9والد(ئمعبداللهعبدد!ق

في-ركلنسثورةالحياة(ن.مباشرآحاداتأثيراتحىلمالثلكيوتركزتختار4

و،ضم4آلتماز-رحادضرورىماهوكلتعرلوالقصةمركزةولاهـاورةأا(ووبك -....ل!د

يؤالاحدأثقببمةكانتماسها:نتساءلالاساصس1وثلىلقدهدد.فضةهـ(ر"-5ا!ء"فحةث!ى"ورالمفنمتمة-

فافدةؤ!ا،ال-عارعؤنييهدهؤ!مءلىسس.لتيمكلية!ىسسححر!يييح!مهو

ومادا؟لإقصةدلثجدوىفما،صحافيراىلقد؟إلقصةلهيكلدلفى

ءلظةال"صةاولفيحسنلصنهالماذا؟الام!وروما؟4ابايرقيلماور4!وفلا،يناديصر/جاعنواناثنا/،5فييرحملالكاءلالادبيالاثرلانوذ!ن

الجواب؟*ونؤت؟ؤجأةذر؟عب"ببنورقعهااصروو،افيت!ا1ثموقسوةوالهيكا!-لموضوععنالصقىالبثوانما.(لبحثالىالادي!بي!يج

!ف!ةعلى!وءاز(قيانارادتبرنجيمميا!كاتبةانالا!ول!فهءلىجاهزادلكبعدالعنو(نيرئبثقولسوف،الموةصوعدلكفهيصاعالذي

القصس"ن1ذلكءلمىواعلإرأضنا.؟لاحداثب!ذهإهـرفجعإضهح!نالهزيلةالادببةالاثارباننحكمانيمكنذلكوءلى.نفسهلهاويقدم

مياثرةوور-إقى،قكونوان،إوماقط-تكنلم"الطويلةوححى))اووصرةإصتياثفيالميؤلفيتعبالتيوحدهاهيواضحافنياهدقاتملكلالتي1

ت-)سلنتيحةويرأ-يفىيهاءرضا.انرحلبمليأتيوافما.رئغس!ب1!إضخل!يرعوضقلميلةغيرعناوينتقترجاني!مكنالحالةهذهوفي.لهاعنوان

نا1!ءربيةقصت(فيا!كازكةالغلط!تاحدىانوالواقع.الاحداثوافحنجبرلاثرعنواناضفهـيواضحةنجركلهالانهاالاخرءناصد!ا

للحشاة5"فى(ررهد"انذلك.(لنف!بى(ليرءليلهوالمبانترهدؤهابربمون.المعالم

نا.الثانيالصنف!ييرنجبمميقصةص!ف1انالىارويلوانا

رادهوؤد،شيئايعينولاشيعالاي!صفعامدوان"..ألوان"دوانها

((الادا!))اطل!منلا.ؤءإناقصوء!مةمنجزءدلكفيقكان،وضياعاضبمابيةالتتكير

.-/لصربيرقولكما-وللاسماء.معيناشيئاالقصصيالفنمقومات

مسميانها.روننصيب

يرفةاكسالمغوببقىالمملكةفي-الكاتبةنسيتوؤد،أزمةوجودهوالقصةهذهماينقصاهمولعل

تقصن1وحكايةنكونانقصةكلفيالاصلان-ناشعةانهالهاو.بشفع

صها!بعيسىاصمدالسيدالعلموبهب!!اهنواذا!الارىء!وو!امء!الاشكالالىهـوىمايصلسرءانحادثاعدينا

خايىكأ"...الوان"وقصة.ر1والاسضقرالفرجمننوعاالحليرأتيذاك

العربر-ةالوحدةمكتبة"ممطحة"!يوانمامضأزمةذروةلافددآزها.تاماخاواالاشكالهدامن

المذكراتمننوعاتصبحكادتحتىفيهااخرحرفالىبدايتهامنليا3

)الاحباس(ا،لخةشارلح17و!واضحاموضوعاللقصةانحقا.رسامحياةمنعاديايروماتصف

كبانفىيصغلممالموصوعهذاولكن،حياتهمنمايومفىفنانحياة

إخىرزااتركتوانمالالحادثعقدةالكاتبةتحدثفلملونأكيئمنفني

أءأدئبضالؤأرار4إسمرو!اوالنتارعالىيشرجلفنان9حسن.خيظلايثدهامبعثرة

لمى-،ن"باز،نفسههو/!مفهبصحفييلتقيوهئاك،فنهفيفاشل

لايلتقيث!."كبيرفنارا))بانهحسنعلىيحكمالصحفيوهدا،"ثرثار
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طيععربيةفتاةنجيمم،اتصورانلاحباني؟قصصئافيالاوربيةلكىيع-ت!لاالمرءان.اة!لرامناظللأالاايستوالقصة،"لانسانية

بو!طيبيوحئانعاطفةءنفيهبماالعاديالعربيالةتداص(لةفيا؟نء)يه.لهرةتا!الر!لانبكليننىوانماالئاسنفسياتاونفسهيصرس

عناتلأشمبضمبرتحدثهـاسر،فهـمانتمامااستطيعلاولذلمك.للمجنمعات.ثم!-عبرالؤ-ءفئا)اومفاتلأنيو.نما.بهايتمسكوانيحبها

الطهـه-قىلامهلعنانهمنفئهبشتقانيريدالاحساسميتباردرجلوؤ-وث،هاعتاتالووسض-بئةمضحكةتصبحالحياةانوالحق.للحياة

وتفح.نترمهرقيقةعداقةمنخربتهلىوءتالمخلصواخيهالصنونءز؟كن!واوزف.ة/برربةنكشفانبهااردنااوالنف!علمقواعد

الفن.ذرىالىارلفعالمارةاقدامداساذنه2ويحسب،ثظننهاؤيهة،هـرا!وتء،.--5لانناا!دات-،مءونحبن!،ملاننااص!قاءنانحبترانا

دامتماالمع!ولالىالربكانالفائبالضم!استعمالفىلعلوبعدعواطفهيبكلر!تونمت.ؤءارطالز.!ركانينبغيكؤ)ن؟سايكولموجيضهم

انماالمتكلمالضمير.نذلك.فناةبطلةعنلارجلبطلعنتتعمتالمكانبةلهبمتتمصنةباحداتيمروننجعاثماندون،نفسواالحياةاجلمن

وبميداعه.فاين!بانالىالمؤلففيهايحتاجالىتيالحالةفيبسشمل.ماصنفمننفسية

يبلغةمذلكومئل،قلبهوخلجاتذهنهولفتاتبطلهمنناعرتحليلوريوبردزاولكأتماعالاجكأالواقعناحهتهامن)نجمميقصةدرسئاواذا

الابخنماعيالسلوكمظاهرادقبينالتةر.بقيتضمنبحيتالتفصبهبل"نسميرةدصةفبىرأيناماىبعه)محيةغ!منابعمنفكارهاةتشنقي

نا،فتاةاية،فناةنستطيعحقافهل،والمراةالرجلرينوالنفسياتىبالششلمصيةالنألرمحاولةهنالدانظنناعلىو./غلب(عزام

،حالكلعلى،مطروحسؤال؟ماموقففيرجلبهيحسبمازتكهـن(روكازئاننتحصءة):المعاعرالاورودك!الادبفيكيرامقلدةاصبحت

يسير.نجربجوابهالقطعإكونوقدحبه)قاومحسنالفنانؤهذا(*!هاهءلا"5؟كع)فيسارتربطل

بوادينافبمالقلمتغمسعريةقصةالىنحتاجفئرنب!نومهماا(نفءغلى.شقل)ءلهامهمحبة.ن.العاطفةبتحجرويتظاهرلاهله

!ؤيمتنيالذيالعربيالرجلوتصف،خيامناوخنتونةنخيلناوخضرةاوا)5و؟صط:ع-((مضابقات\)ةالمخلصيرا-نهوتحذاخيهحنانيسمىوهو

نااما.وافكارهوعواطفهمشاكلهبكلتصغه،العربيةالمديئةشوارعمثل))المبطة"بانهاويصفها"سطجبة))يحبهاالتيالفنناةفيسميالفكركر

فانبالعربيةيتكلمونونجعلهموكاموسارتراشخاصءنبارنةظلالانرسمازةثم.الا؟مانسديهيالاجمظاهراجملنفسهمنالحبالذيهويجردوبذلك

والخسارةفلوبنا.فيالموهوبةالمنابعوخصوبةالعروبةاصالةيفقشاذلكو؟مسي،"ثرثارلسان"بانهويصفهبالبرودةالصحفيملاحظاتيقابل

المخلاقينالقصاصينمنجلمنايئبعتانينبغيالفدفني،جسيمةوهـ،ئهذلككلعنور؟!كث،ا!،رةاؤ!امفيلحرسمبالاةبلاالشارعفي

يأتيولن.فرضاالعالميالادبعلىالغنيةالعربيةألروحيفرضونذلكوكل.متوحناتصرؤاويئ!رفويسبيلعنهوثم.بطوليعمل

موهبةمنيئاايدبرماالىبازدراءالئظرعنكفغنااذاالااليومذلكانساناقتلألذيكامواليبربطلبقلداناو..فنانايكونانيريدلانه

وانمانحبمانملكنحن)):امرسنكلمةاصدقوما.وتدفقوخصوبةهذهمثلابن:هوالمثيروالسؤال.حارةكانتالشمسانلمجرد

"بلاشتهاء.انفسنانحرمالقصةاثمخاءقن!ادان/جبولماذا؟العربيةجا.ننافيالشخصية

!رببن

الأيخمممموالىط

491-ه1!3!

فيمرةفهـلاولالماضيةاًلحربءتد--ررةتاريخيةسوءةمو

ملونبغلافمتتابعةاجزاءءاىوتحمدرا!رريةااللغة

يعاللهمااولبنانياغرنتىا.5ال!زءثمن

ؤ-شلها:حضب

الجيوثرقادواالذبنالعسكروونهـ

الحربدبرواإلذينالسياسيوت!

المعاركخاضواالذينأتودا5

معاركهأواحضالذينالحمحافيون!
مشندأتهادرسواينالذلفوتالؤ

النصرأبوعمريلاستاد:أخخيارهاعلئفاشر

!أنبر.-55هـ بيراوت-!لتوزيعالعريميهالثركأ:روريعوالترجمةليفللظالمتحددالننفدأرأصدار
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طفاليغنيهحزيننثدوصدى،ضقطربقفييرننمئرسكرانرجل-!!

بالبستها.مزهوةالمنساةالجنودمنفرقةومنظر،المتردونالتنوارع

تامر15لزكر،(ات.عباالاسؤ)تورنؤاكأ))

الصور\هذهذهنهبستنفدانرمدالابففوانالفنانيصا:لوسررى

كان\جوهالانبالموشبقىتامرزكريامقطوعةتذكرفيوانما.لاصواتو((دصة)1أسمالكالبءإيه.طلقالذيالتنيءل!فاالمبهمالعنوان

"لاصواتعلىقامفقد،تعمدهاقدالكاتببربمونان،دلادرجةالىمئغومار!ا:)ءالفصةوبال!ارةوتفسرها(المنعبللاسةإتؤرنفلةإءهو

فيال!رانبيئمنالقادمالىراديو!هوتهئاكفكانال!اماتورزينورنفاكأمديئتيبادءبا*فيجمجمتيعنامنحطما!معلحظةأفوليه

،الحزنث!إهـةسهوبثبرتقرعالايرقاععذبةواجراور!،ال!صة.فضناصءةصلةولاعابرالصواناننلاحطانالحقومن(المحعبلصدركفرءزلة

السبمةالرجالواصوات،الرفةالمجاذيفوضربات،الفواربوضجيجالقصهبعفدةمربطةلانواليمنىمابارةءنم!ب!هووانمابالقصةله

وغناء،الأسةختعلىالجم!محةعظاموتحطم،ال!نناةاذننصابارادوالؤينألىقص"لسمىانالسهلءنىنوود.شعريةررةءديهاانلمصردوانما

وغيرأكردوقعقعة،ا(قهىوضجة،ا،؟ذنوصوت،الصغيرةالبنتلاررهععنب!خاة)متلاصرىعباراتمنم!بساخراسمباي

فيالتنغيمبخعملانتعمدالكانبانكما.لمسموعةالاصواتمنذلكالشرو!"ايىهانساورلاالتيالمدبرضة))او((وجوهبلابحارة))او11يرحل

برقصم!اوكأنهبالمصورمماوءةمموسقةلةت4فكانتعبارا-نهالحاليا!مئوازؤ!ارىوتالؤ!ةؤبوردتحسورالامورهـذهفكل

صلةلها.لكونبانكثبرالعنىاندونجميلةلئعشيةكعهار(تلدا،ها.با)مقدةاله-)كأزإجةمنعنهالمببزهما

امثلة:وهذه،القهةر-.،قالةصصال!انمنلهويىقصةيىس!ا(الشيءا)هذاانوالواكل

زرة،ءوسماءالضوءناعمةشصراليهاتسافرخضراءمهـشةصو.نها".مدينةفكريةيرةزاومنملتقطةشهاقبةصورمجموعةهووانما.نتيءاي

تقرعالايقاععذبةاجرالى!واصداء)رحللاربيعءننبحتومحصافبرفيوؤءس!ر!اءلىنضطجعلهاالىملامجوورةورظةنرىيةالبدلفب

ء"الحزنشديدةسهوبعبرهـن/نمفدنعتسكبحلمفيونغرقالجيرانرادإوموتأتياغنةالى

((.اصفرحقلفوقمحمومةرءاديةبكلورنثبيهـةموسيقى9)التارعديجنازةمشهارالىولمتقلالمنظرفيلأشىثم.ميهاشدود

فيالاسودوردهيتظنحقدحزناجوفهفيإحملغريباباهرادرحا"ا(وتحوليرنحاورانتنابان:تالتمشهدأ-نيإثم.رالفتاةلمهاصلةلا

".لمحظةكلشابالنئعارع،./ء.،زرجلجدا،سريعةمشاهدذلكبعدونتعاقبلحياةو

إملكونولارص-ةليستبعطورمبللة...اصسادايملكونبحارة"لةدار،باصةتحرشرجلاإقلرجل،يأكلعامل،فتاةذراعبلمس

".وجوهاجنسيستهدثمالنرد.رلعبانرجلانسنهمقهى،امراةلتولتدتذهب

اجنحتهما"تحطمتوديعننانسنان1حمعيئاهاإ)هووانمالمحصةيكونلاكللمهذلكانوالحق.القصةبهتخنتماخر

".خمرااءتلأتنتراييشهاوئنثملةبغبطةحييىابتمت،)بعدالمرءيرراهاقدالتي.لمنئالمحرةالمطربةالمكوابيىر!نلكشيءاشبه

بالقصةعلاذتهاءاولكن،باث!مراحؤلمهاوما،الصورهذهاجملماممضىبلات،هـاخرالىمعنىبلامشهدمنالن!نفيتنقل،ثقيلعشاء

إغرقصانللقصعاصيصحوهل؟الاحداتهيكلالىتضيفوماذاملموس!الكابوسيوالطابع.رواب!هناكتكونولامفاجئاالانتقالويركون

ليىاو؟شيئاايهنضيفولاموضوعهسيافىتنميلاشعريةاوصافمقظ!أـ-.شداالحمارلزما))قولهمثلتامرز؟رياةقهفبماجانا

ناينبغيبحيتالقصيرةللقصةملازمةص"صيةوالاقتصادالىإركيزنناقضديذلكويبدو1(.سئموت؟اضا.جارناامرأةفلتعنتى.ابي

شخصياتهصءاةالىلمسةاة-افة!ء9.)فولها?مةكلمنالكافببخفيد،النفسفيخريباودعاؤصكر2خاالالفبهاينطقالتيالمتعاقيةالعبارات

الموسيقىوانرمزيةقصتهبانالكا-نبيصبببقد؟الاحداثتطورالىاو:التنابيقولمبينما

القمةفييةالرشانوبرابناناجحرمزكلمتالمرئيسيالجانبنكون.لنسر؟ءلشمسنحتالوقوفمنالفازدةما-

ويترلنالاحداتيقسننعليهوانماك(ولتبواءياهدما.لكونالا،ئنفي:المصغيرةالغتاة.لعني

تقصدلاالحقةفالحياة.الواعيالق"ريء"ديبينعفوا.زتساقطالرموزمامايانأصرلبم..ماماياتريبدكايمتث-

صياتناومننعيشاننحبلاننانتىنحنوانماالتلميحولاالرمز:اطعوناالتعابيقولوبينما

ناالصجحمنويى.كألميفةغنبةوالصورالرموززنبتهؤه.ةالطيب؟باخةتررنتلماذا،ساموتاوه-

نا.رمزإ،ناننالمجردرمزيةدصصانكنبوان،رمزبةلمجبتمةنسيثى:المقهىفيالجرسونينادي

القصصسؤيدلكاكانسحواءالرمورتبجسومنها،لولاتاتيالحياةقهوهحدو-

.الخظةب9فياملاانه.إءهـو3"!ه*زراسءن.ماءوطاتناؤضامتئاقضةوالمشاهـهـنؤسها

فشمالنبظرنأ!ظثم.للقصةالعاموالشكلالبناءناص.ةءن413هذافئط؟-.نالىاؤلنب!فصص.يكبناءالمصةهذهعننتحدتانلنايصح

وكأنؤرحولاةصء.اتبىهلامظلمعا"بازاءاننا؟سنجدفماذالمضموناحساسار؟ط،ظيرانإهـالكا-نببرمتناهدهبئنعاقبوانمانوعايمن

اناسد!افصةاؤظمالرجاق.كالراكبيراقبرااستحالتقدالحياة.رمزيبمخطفالحياةعنماانطباعابعطيو،القاريءنفسفيما

والشجرة،المرأةوالمذبا..ما!هةاببوذلكعواطفبلاشهوافينعنايرةرإلئعكلؤ."الكانبانخنى!تخطهيوانمافصةليستاذنانها

نىافيوالربرل،أ،برتأل!ثتست-إلالعصافرتحبهاات3التيا(وسيقىمظهرللفهرةيجعلكادصحىغنائياتصراالمحكارهعنوعبر،بالفة

وحفار،نعنث!كلمحمولااصؤرباردالحمايرصحواحلاموغرت!4زفتؤفيازار-ل!لطمالما؟جواءوذكر13.1أ،فيطوعةانوالحق.السمفوذ.ة

اتي-والطبسعة،ال!عوروموتالخبتيخنيانسانجنةبلارجلالظبوراورنااءا"ق!تتايكوفكيلىفيلرار.ة1السمفوذءفئ"نالثا)ثةالحركة

و.لنتباب،الانسانبهموممباليةخ!جامدةتق!-الغرابي!لهات!ع!-رءثلالكادوور!هـة!لمهاءموبكأءت-اهدذهنه!!فننبعتيرخامان

؟7



الاشض،!ىان"تامرزصيا"قصةفيالتقليدعنصرورنالاهميكونوقد،الح!باةوعبتالدنياوفواغوالجنونالموتعنيتحدثونمتشائمون

:الشابهذايقولفامادا.عربيةليستوثقافتهمءرباليسوا(فياءال!ىالقصةفيقيحولبالرحمةيتصفالذي(للهحتى..والله

-ى.الشهيحبلاابلهسارتر.مجنونوديرستوجمسكي.مجانينكلنا-منبعهيالىالطيبةوالحببقي..قتيلالدربوفي.وبرودةوكراهية

.اسودبلبللوركا.حزينضفدعتشايكوفسكي.مهنبفيولدرامبوزكريالقصةالعام(لجوهوذلك.مومسالىتتحولوالجمالالعتوبة

طبل.ماسونجيمس.حجرمنمرصاركادكا.العنوانمن؟وحكماألالممفالتخنىقيهاتعبمدءضةتصورالتيتامر

لثممخصببتناذلكمسخاي؟الاورجمبالفكراماماستخذاءهذااليىنبفقىمنورا.والجريمةوالشروالعذابالرعبغرفيهاشيءلاقصة

اخعبوانحاولحينعربياواصرااسمانتؤياننستطيملالحيثا!ريةزكرياجاءناايرنؤء!،حبخ!قةمنما،ابتسامةمنما،تخفقطيبة

البدا!كأمنانيشعرالمننولطالعربيالمثقفانحقاوهل؟انفسناعن؟العربيةح!يالافيذلكمتذلواين؟هذابكلتامر

هـ-ك!فه5هل؟البساطةبهذهوسارترورامبولوركاعن7يتح!رثان

الذيا(ؤدنتركفندالكاتبلىيتالا؟حمياتناهيتلكهل؟افكارنانحبالعاطفةيغزيراناسارلناماالمربلآالدنياهدهفيانناالواقع

ؤمرتاحاوروببقيقصةلهنسمميهالكيقصننهخارج(اكبرالله)يئاديبالعاطفةيومنالعاديالصرجم!والرجل!فائلين،اليهاونتطلعالحياة

حتى؟رالافمعتغعاطفالطيعةوبار،اودةبامملوءرحيمكريمالل4وباى
الرغيفيخإطبالذيالعربيالعاملمند!شتناوتخفنقدهرون

."ا!كيبر!اريرل:!)لهؤازللأالذيوالمرجل.عز.برجنازةعلىالمرباحوانبنالمطربدموعاحياناننبكي

.نامر.ركرياقصةفيب!الاخلاقالعنموعناتحط!اناخيراواحباىيرعلبوانمامقوىفي،يكيها؟ن/مكنلامومسالىحبيبتهتتحول

فىالحقلناليسوانبالاخلافىيتصللاالفناندائمايقولونكانواقط!ث!عرلا!الىاسي!نقطةوتلك!انئاثم..شنيعةقن!لةيقتلها

ء..ذلك.تكرهضاانهااوقذرةاوثريرةالمديسنةبانالعربيالنصرقهذافي
فاطعا.تايهدانويمدهولحنحقوذلهـك.صإقياساسعلىفئاننقدان

منايفاح!يةمكتملةقصةاخلافيةمخكرةجريمةتصفار"كبالقصةتكونؤقدابمبظتفتحيافصكأصباياالعربيةمدفارالتوما،يبيشعبارلناماائنا

قيالقص!تنهارو(نما.فيهاالفنامامونخثسعجما!ا!الر!اا!ة"ر!ءتبلغلمةجديد!ئانها.بر"لمواع!دلاجد،بفجرعلىالميهورة

...........01000.1وانحياةللننتماطالتحرقةيدينابئثصني!ازلناماونحنبعدالشباب
عايهاللااحلاميهمتصبححلالمحيعببرمنالكتبانبهاالمقصودكاناد

كذاكوالامر.معاوالواقعيةبالقناجلهامنونضحيالكاتبيستهدفهابعض!شعرفيالمردضةالعجوزالمدينةصورةنجدوانما.قرونخمودبعد

نكنبماعلىنفرضهمستوردازيااوشاةلعانمطااللااخلاقيةتصبحعندماحيثالعروزاوروباادابكل!يستقون!؟لاءلاىوقععهـمنبابنا

قصةاسميانالىاملىاكادوانا.نجبرنالدىوولانهدجمرداوصتوادثيان،واظ!موالمرضللجريمةبر؟راواصبحتشاختقدالمدن

....ليبدووانه.الموبوءالقاتمالجودلكغريعكسلانفسهالمعاصر(لادب
يعصدالكلأ-لباكانسواء،العربر-بئالاخلا!لهدمدعوةتذبهتامرزكريا

.........ا.-.ا.الذيالو!تفيالممزقةالقنرةجيرانناثيابنستعيدانجدامضحكا
حعيههدعوءمعيسما!لهلمجردعاكلوهويكنبكانملدلكيدعوان

....0100001001بببتدائمافيكرني-ذلك.واجملهاواحدثهاالثيابانقىفيهنحننملك
لعوميهلعطروجههكلن،دعوهمنوما.لشناروراءالاسبهايبشر

شيءايالساليوولى.بلأفىالاصلهـدماهـمموةمننةاصأ،المربية!جريالعشىسببمانالمبدعالعربيالشاعرشعرمنالمغزىعميق

الخفيف()البحر:هكذا
الاعلىمثل،ميروننسبابناتركنانحنانالعربيةالامةمستقبلسنبني

الىص!تحولتورجل،رجالسبعةيغ!نصبهابانتحلمفتاةنهوذجفيساقيهيبترالسليمراحيهف

.اعوادعلىزحفاليسعى
فليسقطبوقاحةيعاديوؤيرى،يكرههاللهبانيشعروشاب،مومس

؟11....015.00والاخلاقوالاصالةوالروحبا!حباةالاغنياءنحن.حقاحالناهوفذلك
هدههـلىمهـ.موت.كل!ىومتاء..."جارلامراـهكلتعشى،ابي

منتعطيشامخةامةبناءالىالعرجماالشبابستدفعاقيالاخلافىصبمااوروباادباءالىمسننجدينونتطلعبالخصوبةوينابيعنامواهبنانترك

اللدم؟تضيءحضارةالمكتنزوروحهاالموهوبذهنهاالذيرنحن.المح!شومةنهاي!تهامنوتقتربوتحتضرحضارتهاتتفسحالتي

هيتامرزكرياقصمةعقالطورلمةالكامةهذءبهااختتمصورةنجرولعلانفسنا.نحن،العالمبن!اءلنعيداليناوتتطلع-اليومعليناادرنياتقبل

قصته:بهاانهىالتيعبارتها،نحطةالغربموائدعلىاذلاءوزقفوالحضماررقىالفكريةكنوزنانزدري

"؟...الكئبالرجلايهاامئيتثما9!ولماذاا!قراء.ا!سرفيإنوال!قتئروايىأورىوالذعرالجريمةتشيعالتي

.عا.ا؟4ؤنيلئامصلحةوايةذلكنفعل
سنة"ممهلامن"

يمالعربالرجلهذاانفها.كلهـاللقصةرمزاتصلحخاتمةنرلمكالقصصبينهذانهجهافيمتفردةاص!تتامرزكريافصةفانوبعد

احساسهوهذاوببس.سىنةمئةينامانفيكلهاامانيهيحصريشتقونفلا!ذايكتبونالكتابرونفىاجقغرعدداهناران.العربية

نشيطامنتشياويهباليوم،ض!والمعربيالشبابان.اليومالعروبةوالوعودوالنشاطبالحياةالملتهبئيالعربجونامنقصصهماجواء

هذا،والعببربالرطوبةمفعمةصباصيةشمسمنهاتدخلنو(فذويفنحالبلادبهاتقذفناجامدةكتبيةكلنابعمنيقتبسونهاوانما،المبشرة

والجسميةالفكريةطاقاتهلينفقونشوةحرارةفياليوميندفعالشبابالغزيرةعواطفهمصوتيسك!نونبهذاوهم.المتشائمةالك!لةالاورربية

هذانموذجفينااينفاين،الخليج(لىالم!يطمنتعملامةبناءفيحضىي!بدكلونلاوالمقلدون.الغربمنالقادمةالضجةالىمقلدينليصغوا

عنبمعزلوكانهسنةمائةينامانيربدالذيالبليدالخاملالرجلنفسهالىرلمنهواذاالاديبيبدعوانما.كلوهوبيناواذكياءكائوااذ(

اررالدهر؟!هايقوملابنومةلمثلهندكلوانحقنامناوليس؟كلهاالحياةطبيعيا.اندفاعاقلبهفيخليةكلمعواندقعالحقةاحاسيسهعنوعبر

وتذويالانسانيةالحياةتشقىوهل؟مركرةانسانيةالاديبلشىاو

الملائغةئلبروت؟واننقليدوالجمودالتصنععلي!اويغلبتكبتحينالا
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