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ظببهكلفيتسريالتيالحيةاكتجددغالحركة6لانودلك،والعزلةفيصفديمطاعألاورصتاذ1رةإقهـهها)رزياد"ئيالعملا!مكيةان

.ؤصواهبكليسعاهماندردكلعلىتؤرضالعرلييكنامء-5خلاإ،رونكشمفهمنتنبعمابظررالم!ن!بة4شو-5منتنبعلا"لقدر1ج!بل"روا،كه

الممدفمة.الحيةكأ3الحرهدءفيوامكانياته،مينت!واانمنومناباادبائناعلىالر؟ءنامربياالواؤعيرةرضهمحما

ومنحهو1للفنانيسمحهنة1الرحالتهفيالعربي؟لمواؤعيمدفامذا!امكانياتعنبالدتفلهميسمح،كافبعمقويواجهوهص؟ضرهـم

وضسياعهوؤلقهووحدله"عزلت/بكبدا.تهعإىمتقوؤعايرظللار.فرير(.المستقبلفيواهانهواشواؤهوتتماؤضانهالوامع

،ةالمكيبوتواهانيهرفياتهءيهاإ-،قظخياليةام1بعو،إحلماو،و.بئسهان،مكنناوية1ا!زهذهمن((القدرجيل"روايةالىنطرناوادا

وانما،وافعهمنالهروبالىصاجةفي(لانإكلدلمالعربيالمجتمعلان.ا!اعرةار،ربيةالروايةأتجاهفيتحولىذقطةالىاشارةفيهانك!نشف

يرمطيدعدلمانهكما،عمقبكلالواقعهذايعيشانالىيتجههوالانتاجهـتاانيلاصظ-الروائناف،برتااغاباليملالمطلانوذلك

ا"ضامناالىبشد"يصجهلانووحدتهلانعزاله(لكاملالتبريرالفردفيعيبالي!يالماضيادىوالانجاه،الماضيالىاةلإ"فييتجهكان

للفنان.بسمحؤ!1الويعدلم153.اكص!رءةالاهدافسبيلفيامملواارائعةالروائيةالاعمالمنكيرعلىنحكمانذلكمعنىلكانالا،ذاته

اللاز.مموؤفاوا،رشداوالواعظموؤةطمنهوالوؤوفرالاهـءخلا?لميهونكن.لهـ،موضوعاالماضيمناتخذتلانهاالالشيءلا،يالفشل

فيويشاركهحي!اتهمعهيميشمنالىحاجةفيهووانما،الناعبهـنالهروبمعناهكاناذاخطيرانقص،يصبحؤدالماضيالى(لاتجاه

الىالطريقفيممهويسير،وتناقضاتهمك(نياته1وو؟قعهعنالكشفبهـلالم!وووالىتيبالحضة"جمشررومانسيةقيخياليعوالمالىاماالواؤع

(لالهالفضوب!موؤفيوؤهـاتخذعابسامتجهمامنهيقفاندونالمستقبلالمظاووررحدعاىبالأ!صاراو،المنطقاو،لواقعمنرصيدثونالمتقون

مسنالخرو!هيالعربالادباءتنرظرالتيهـلكبيرغالمغامرغولعلفيهامجاللابديهيةمعلوماتاصبحتالتيالماضيلهذاالسطحية

رزا،-الىوالنظرواؤعهمءاىالكاذبواستملائهمالذاتيةؤوقمتهم.تعمقالىءرضهافيللاديبحاجقىولالخلاف

افقا.وارحببساطةاك!ربصورغالواؤع.نصوإرالىأماتعمدكانتألىالماضياتجهتحينالعربيةوالرواية

حكارةواؤكل"ع)ىواستعلائهر،لمذا.نيةالمهرطالعربيالاديبولاحساسفيمعرؤةبصورغا!مربيلىإشب(لتاريحيةوالامجادالبطولات

ايواقعفيلانهابار*هصيلعنهاالحديتالىحاجةفيكضاربكماطويل!فعلامقررةاصبحتحفائققريرالىالعودةالىواما،الرومانسية

يتجهحينماالناؤدلهايئكرضالتيالمشاكلصولهالم؟بخمعالتبالبؤرةوالمحيةوالاقطاعالالستعمارانالجميعيكتشفانفبعد.وبديهية

والتحببل.بالنقد"القدرجيل"روايةالىب!هـااصيب(للذينوالانحلالأخرارتفيالرئيسببةالمواملهيكاذت

بدأتحينايعثسينالقرنمطلعمنذوالاستعلاءالذاتيةحكايةوقيأكلءلىاللعناتحسبمنالنا"!ينتهيانوبعد،العربي؟لمجتمع

اوروبيةثقمافةتثقةواالذينالمثقفينمنطبقةالثقافيةحياتناافقفيتظهرالأجس!؟د!ذه(لىجددلىغلمعنةلبض!بفالعرركماالرو(ئييتقدم،ذلك

!دهوافعمناسهم(هـوهوالمثلالقيممنعالماعقولى،مفيواؤامواعميقةالعماميالمتليرددهـاالتيلبسيطة1الحكمةيدركاندون،تعفئتالتي

رليواولا!قادالجبلهدايمثلمنوخيرعليهااطلعواالتيالثقافةرزءلوي!ن!رضحينوووو"حرا!ايىقهفيالهربان"تؤولواتي

مصر.فيالعربيالعايمفي(لاوائلالروادمنونئعكريى3ثىالىيود!اذراعالىفلهبخطبوطاشبهانهاوبركلاا!اهر

صف-كونالذيوالمثل(لقيممنالمجردالعالملهراالاولىالأتروكانمظاهـوهـاانتدء!ىرقيزر!ربلوالاج:هاعيا!مفسيوجودنانواحي

!عواطفهبمبمنلفوسهـمفيرهيبصراعحدثانالمفكرينهؤلاءعلآولجدإدغصب،ءة?ردرصبح(لماضي!ذاعنحديثهانبحيثسطحية

منكث!ولى1قيدبألفمندودةكهـوفهافيتقبعماتزالالتيومشاعرهمإاارصحافةوضاقل!االتيللاخبار

عقو!موبين،والرجعيةالارحلالعصورمن.لكولتالتيالقدير.ةالتقاليد!ندوقفوا،ايواقعءنإ?دقيا2انالكهال!ب!،!حاولوصين

الصواعهداادىوقد.وتحررااشراقااكثرعالمعلىتعتحتال!بصيةال!ء!ا!ءاءمح!ةعلىير3بما)+رعأصهوالصأفياقاديءااورءخهواءحاوله

الذيوالقلقواليماسبالضياعنسعوروومذاتيتالىفيوالانقساموكهلا،صـلمموالمالواعظرووقفوففوااومطرخةحادةصورديوعرضها

(لاغنر؟فاتكتابهفيعميقاصادؤاتعبصراشكريالرحمنعبدعنهمحبرءئوالتخلصاواؤعامنا!هرولطصوهمنجدإدغصورغهيلمحاولمين1

انمابا"فيقولالنفسية(لناحيةمنالجيلهذاطبيعةعنيتحثوهو.الراهنالعربيالحواقع؟ظو-يرفيايفنهـمص-ا!مة3يؤؤط11بعمقموابركته

عظي!مولكنهالاملعظيملحاضرة1الاجتمايمةامتناحالةفيعالمصريبمصاالعربرية(لفي!ونانمنارتنعكوىكثرةفيالسببهوهذاولعل

ناذلكفيوالسبب،*بدمثلعميقنفسهفيمنهماوكل،البسوان،تطويرهاؤك!تساهمإندونالاصداثبمتابعةتكت!يالرواقيفيها

بيناجدزلتوما،ابإشوشدةالاملشدةتسترعيالاجتماعيةحالتناليممئوميولهآمالهءنيعبرالذيال!اتبيجد)ما!اصرالعرببمالجيمل

والشاب.مببنةرابطةافراث!انفوسوببنالاصبتماعيةالامةحالهافمنصفديمطاعلمنا/قدههاالتيالروايةاهميةوتنبع.بعدكاف

والسبب،المصريونبهااشتهرصفةوهيالظنساءة1منيكمرالمصري.إزاللاال!يالواقعلهذايخرض/وانالجيلهذاعن/مبرانيحاول

ادقتفانهامصربهامرتالتيالطويلةالاستبدادعصورظئهسوءفي،ا)ضجمقاباباءنالدخولحاولؤدبذللىوانه،ات-اورامرصلةمي

والشابالظنسوءيبعث(لاستبدادلان،لافراد1نفوسفيالارثهذاوا"مروتصطاء1"!الاوائلالرواد41يتعهـضان/هـكنمالكلوتعرض

ا!،مهيرمضي،والامانيوالاطماعالاحلامكتيرالعزيمةضعيفالمصريلحرفو،كمارواية51الفنيةاقاييسبرايت!صلفيماا!امرةبطابعروايته

فانالحوفوكذلك،الاعمالمزاولةفييرمضيها(نمنبردلاالاحلامفي.(لناس

واما.نفسهامنتستمرمبتورةمتقطعةشجاعةالمصرياكسابشجاعةلفاتبدووالتيصفديمطاعالي"اروارةتنبهايضكبال!نان!ب!والظاوورة

الاعهالمزاولهالىشديدميلعندهالمصريوالشابعاممبد؟فهوخوفهالىمضطرااليوماصبحالعربي(ل!انانهبم،وا!بمةخطورةاكر

ولكفالعواطفمهيحالمصريواث(ب،عنهايرعجزولكنهالمجيدةالعظيمةباكفينفسهعلىحكموالاالو(ؤعومواجهةفرديئ"جحيممنالخروج
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ول!"،(لتقديسنظرة؟لثقافةهذهالىيرضظرالذكطالتابعموقفيأخذان!هـهيصوهووالامانيالاحلامكثيرلانهالغروركثيروءـو،عظيمهاغير

قيملوانالمتت!مككموقف!ئهايقفوان(لميهاالنظريحدقانيستطيعفييربكيولكنهالاحساسشدردوهو.النفسىعلىالاعتمادمنشيء

لقضاياوخدمةتلا؟كلا(ثمرقيماللانسانيةيقدمانيستطيع؟نفيمنبالرغموالشكالحيرةكثيروهو...بكائهفيويضحكضحكه

الانسا!.اؤظرهايولامضرةخرافاتالقدي!ةوعاداتهافكارهايلايعرف..غروره

ورفغيالذاتيةبالمرحلةاوروبيةثقافةالمثقفينمنكغيرهمطاعبدأوقدلجتينبينغارقوجديدهقديمهمنفهونافعةحقائقالجديدةوعادانه

فيالاولانتاجهفيالاتجاههذاويطهر،عليهوالاستعلاءالعربي؟لو(قع"؟المقاديربهتقذفالينفالى،المقاديرارجلفيكرةمثلاو

المجردةالاوروي!القيممنذهبياعالمالنفسهوكون،القصيرةالقصةمجالالممزقالجيلا!ذاشكريالرحمنعبديقدمهاالتيالصورةهيهذه

الاوروبية،الثقافةقيمةفييشكبدأبلالمرحلةهذهعنديقفلبمولكنهالذيالمغرور،المنشككالحائر،وجديردهفديمهبين،ويأسهطموحهبين

ولكننفسها،الاوروبيةالثقافةرؤضالىالرهيبالصراعهذامنوانعهى.والحزناليماسالىنناقضانهتدفعه

مثاليارفضاظلانهبحيثالعنفمنكان(لاوروبيةللثقافةرفضهولكن،وحدهالداخليانقسامهممننابعةالجيلهذاازمةتكنولم

،وتطهـرجديدةذهنيةمثاليةالىذهنيةمثاليةمنبمطاعانتقل،تجريديامناستمدوهالذيالمثانيالقيمعالمبينايضارهيباكانالتناقض

التبم"لحومهمالاكلون"مسرحي!مقدمةفيالجديدةالمثاليةهذهوكلم!-،،فيهيعيشونكانواالذيالواقععالبموبينالاودوبيةثقاوتهم

ويعلنكبرىكذبةاعتبارهعاىالانسانيالتاريخلكلرفضهفيهايعلنالواقعلان،والخيبةالشديدةبالمرارةأحسواالعالمينبين؟لمقارنةحاولوا

:قيقولالصفرنقطةومنجديدمنالانسانيبدأانفيرغبته،ءاجهفرصهاحاولواالتبمقببمهممعويستجيبيفضانيرستطيعبر*نلم

ال!مابقالقاسي؟لاحراجضحيةيقعانيرمضوهو،الغريبيولد))لأتجدةفربىمتميزةصقةوانهم،عالمهمعنوالانعزالبالوحدةفأحسوا

يكونان،الغربدارويناوالشرقماركساتباعمنيكونان،عليهءوقفمنهووقفوا،كليةوافعهمفرفضواالجامد(لواقعفيلهاصدى

.نصانجبفعلىالغريبوينفتح،رائدمباده،مبتديءمجردوليستابعافىتعيشالتيالمجردةالمثلعالمفيقابعينوظلوا،لرشدواالمعلم

عل-ىمعبدكلفيالمنبثالطويلالكنبوتراثالحقدوجغرافيةالارضالواقعهذايلمسوا3وو،اليهاويعودونمنهايبدأونوحدهااذهانوم

حبالتعالعتيق(لكائنذلكالانسانالىو*رو00المزيفةالعبيدارضالواقعهذاتصويرعنعجزواولذلك،منهيبدأوالمملانهممعهويتعاطفوا

المصائبكلينسبانه..الكذببفلسفة،السربفلسفةمتمسكامازالولذلك،اتجريدمنطقياعقلياجملتهفيادبهـ3وظل،معهوالالتقاء

الي،القدرالى،الاولىالخطيئةالى،الشيطانالىوالكوارث.كأدباءاستفدنامما(كثركمفكرينمنهماستفدنأ

التاريخنمافكلما،دماءالتاريخفيتسريغامضةلعنةالى،السياسةناحبكأمنانفسهموبينبينهموالصراعالذا.نيةالنزعةهذهوكانت

ثمالادياناسراركانتلقد..اعماقهفيالسربرالوخنىتضخمكلمابعضهـمانبحيثوالقوةالعنفمن،اخرىناجةمنالمهـجتمعوبينوبينهم

من،روجبةاوماديةمنالعصرمبادىءثم،حديثةعقائدالعلمعجائبوالفكريى!الادبية(لحياةاعتزالفييتمثلالذا.نيةلازمتهالمثانيالحلوجد

فيينخرهوحيثباقوالسر،تستمرو؟لهـذبةاشتراكيةاواستعماريةالذيالريلمنكاملولعادل،شكريالرحمنلعبدحدثكماكاملااءتزالا

احراجيحطم؟لذكطالعربيهواليوموغريب..الرعبعلىويبعتالظلامنفسهمنفسخركلهابالحياةاستهانبان(لازمة5هذمبعضهوحل،يليه

بربمشف،ثالعادربايشق،صغيرافرحايصنع،عليهالسابقالعالمرهه:-كأركبرياءتحصنالاخروالبعض،المازنيصنعكماالناسومن

ء..المريفالسريحطم،الاكذوبةيعيتتىظلالذيالعقادصنعكماالانبياءمصافالىنفسهبهارفعقاسية

وكل(لانسانيةتاريخكلالتجريديبمنطقهصفديمطاعيرفضوهكذا.سيءكليثبتانبهرستطيعالذيالشكليالتجريديبمنطقهمسلحا

رؤضهيدفعهولم،وزيفااكاذيبذلككلمعتبرا،وافكارهاجهودهافهـو،ش.4وجهمناكثرالادباءهؤلاءوبينبينهصفديمطاعوالاستاذ

ولكنه،معهوالتعاطفواقعهالىالعودةالىالاوروبيةللثقافةالخضوعيؤ-القدرجيلبطلماقراهقراولعلهعميقةاوروبيةثقافةتثقفقد

وانوحدهيكونانيجبالمعاصرالانسانانواعلن،بأسرهالعالىمردض".المصريوالكاتبوالاديبوشووسارتروماركسلزرادش!ت"روايته

انه،الاخرينمنمؤازرةبلاحياتهعبءيحملوانالصفرمنيربدأفبىيعيشمنعزلفرديكاتبالىإضاايتحولبانمهدداكانولعله

بلا"31ص(لقدرجلروايةبطلنبيلليلىتصفكمايكون؟نيجبويأسهوقلقهوضجرهبوحذنهويتغنىالمحردةالمثاليةالقيممنمحالم

"الفضا،فييركزهصليببدون..الفراغفييكونانلابدانه،ركيزةبالمغرورويتحصنبالكليةالواقعو.يرفض،والعدمالوجودؤيويفكر

أطمعلاباختص،راليومانني":فيقول6.1عىنفسهنبيليصفوكماانل!لادبرمبلأتتيحالراهنالعربيالواقعظروفولكن.الموهوموالكبرياء

لااريد،بعقيدةأنحنقدلا،حقيقةأعلملا،؟حدااحترملا،شيءفيلانوذلك،ووصرتهلانعزالهالهبريرتعطيهولاالموقفهذامثليتشزر

لايرر!د،برتججولانساطمجردهكذااني،شيئاالىتدكعممااكنرالاملالىتدفعالواقعحالة

اعظ!انني،رأسهؤوققيمةلايئصب،مستقبملا!ة-؟يم-؟.-ويهـشجيبيرئبضانيرمشطيعالواقع(نكما،الياس

"...الفراعيلت!مهمندئر!شخم!ك!حم!؟./!ءفي2ص-اوروبيةثقاؤةاكقفوريعدولم،الاديبلصوت

منلذقيمهلصممه-طسترى3ىيتخليمالفردلمالذوهكذاو..لأقيضث!3!-+،د..9؟ةول3-.ءاصيرمدوىاةر(دعنعددهالايزبردضئيلةقلة

.......لأدثر.ب!دت4شمحىسمعت1دائرتهملكن،الاصابع

هعالتعاطفالىلمنجحول،لم،صبا3)"العالمفينرخس9+خحإ.؟ابرومكلالمطابعتخرجهااتيالمتنوعةلترجمات1

فوقهمنتصباظلولكنهمعهصالحوالتالمجتمعإ.-لأنهو07-ةقي7"هتصاومن،اجنبيةلغةلايرجيدونقدالذ.يناولئك

وصفليلىلنبيل((وقفهداويمنلغليهمستعليا::قينبم+لا-*؟9..!.مبررغيرا*ءكعلاءواقعهعلىالاديباستعلاءيصبح

!خغ-ش+-

نحاتنبيل"(6صهانيالىد4تتحدتوهيب+إدأ،-!!+!!--.منطقيولا

ء--شالجعالمفيمااليهبالمنسبةالعالم،كبيرلأبهلإول+.!!-!؟بز-ص-!.-1ظهـ-رتقدنفسلا(لاوروبيةالحضارةانكما

يصنعخاممادةالاهىانوصوادثواشياءانسان!!إ!..-؟؟!"-س3لاينطبقومثلهاقيمهامنالكيمرلان،فض!بحتها

--س!يرظمج-ب-ء..2

..مايرريىمنها6!خلأ؟"بخ-!في!لا.-!...الاناني،الاستعماريالاوروبيةالدولو؟قععلى

نمودجلهأليس-؟دش..."!2!-؟+..خ.-ت،الاوروببينمحيطعلىاهميتهاودائرتهاتقتصروانما

هيءنض!كلتهتلككانتوربما..اشكبهماهدا"خ":!؟إنر.--!؟ةى.ر.+كا!لاكثرا&وررضمناوروباتمنعلمانهابرعموحدهم

ويحلقمايعملويصملوي!نحتويسكب.بذيبانه.!!بر.3.و-.،للانتصانقيمةكلفيهااهدرتطاحنةصربمن

هد((لصانعارذلككلخلالتحسمنوانتمايخلق-.س:9.3غ-!-.اىفى،--.+-هـ-!ال!ربيالمثقففاروعليه

لايرعرف!المطافاخرفي(نه،هناك...مانوعاتائه-""-لاء-7!/+--كأء.!+.خ!-،:اهـىاضطرارايرضطريعد

\!!



يماوسانديالمتايةالمطلقةحريته،صورهااوسعفيإفرداحريةب!"..المعرفةكلرعرفهاوبرفعلماذا

نف!مهازاءبرمسؤليتهيلتزممكامحاكونهوبين4وعواطفونزواتهغرائزهكليرعترفلاصفديمطاعيصوره؟م،المعاصرالعربيانالانسفانو!كذا

!إلهانفسهوهبا!قيالكفاحوقضببةومجتمعههـصليسمتةيوانما،خارجيوجوداشءوض!وع!بةمقايرجمسبأيل!وا!ع

ج!ولالذيالذ!ت!ماإتجر-ديالفرضلمهـذاالاولىالنتيجةوكانتالان!انيةإوافعمطاعار؟فدالممطقيةتيجةوال!.وحدهاذاتهمناحكا!ى

هذاواقععنبعيدجوفيدارتمطاعروايةان،لروايتهموضوعامطاعاهـ*ط،عماوكل4ذاتيتؤياالعر.المفكراستغراقمنيت!خلصلمانهكلها

عنه./ضحدثانمطاعحاولالذيالجءلهداوافعوعن،ت!معالمص،وص!ها4ومثا4بقهه\)*رإء؟الواقعبرفض/كأفلمانههويصنعهان

وبرودهتحقىقفيتصمت!لانالجيلهداتواجهانتين4مشكاخطرولعلفذله3الانسازكبالىواشعؤرفضإرفضواالاستعلاءدائرةوسعولكنه

هـصادنىحدالنفسهالجيلهذاشبابرصمنانطريقعنالماديمنرصيدبلاتجرإديائ:ا8ذالرفضهذاوظل،اليومحتىالعصوراؤدم

ولباسابسيطاطعامايجدانعلىؤدرتهفيتزرمثلالتيا"اديةالضمانات.الوافع

تحبهويحئ،،التيالفتاةيجدانحقهمنيكونوان،تؤوير4وحجرةابسظسبقآء!العربيالواقعفانالحدهداعئهرجتهإمالموقفولمكن

كذ!بعررليسعتطببع،الوعيمندرجةعلىالجمالمتوسطةبسيطةفتاةبعزا-،--مليتفوا،افنفرجموقفالانرلمجفونالذينلايرحمؤ!مناان

ولكن.ورللأصرينلنفسهنافعايكونانمحاولاانحياةمعركةفي./نجط(قانلاه"ء(!مةيصقدمانمطاععاىءمروض،ؤ*(ن،وةاقهـبموصجرهمويرلمسهم

دوايتهبطلعنرو؟حدثافيقولىمطلقارفضاد!قى1.1اإتكلقىيرؤضا(؟دف"،حومهـمالايون"في،ءعلنركاى4فيوالشرالمواقيهذا!اويررالي

خطاوزيفايرىكانوانققراابداالعالمفيلايرىنبيل".15ءىالانسانىالواقعتعييرالىمدعوالعربيالفردعنان"القدرجلي))وفي

."والكوينالخلقفيستويهااوظ"-لاره-:،هـلهاغامضةمثاإيةرعبةتظلالرغبةهدهولكن،بأسره

فورلكماالذا.نهكأحريتهتحقيقيحاولانالجبلتمبابعلىفانوادن.ؤ:لمنبآسرهالواؤء-مطاعرفضانبعد،الوافع

كللافاتيعقدواو(نالعرقتربواانءإيهم،رواينتهفيمطاعبطلنبيل"ازالفانهالاوروبببةإلثقافةالظاهريرفضهمنوبإلرغممطاعانكما

وه-صمالفاخرةالسياراتفييتنزهواوانامرأةمناكثرمعجنسببةن13ولثن،الثقاؤيتكوينهفيتساهمن9بعدمنها(لتخلمصعنعاجزا

لهمتسمحولا،الشهراخرحتىالطعاملهممايصمنلميدهمفيلايملكونإصفر1منوابىداربئ11،صيرقضيستطيعبرإنهإزعم(نيستطيعالمفكر

بالنيابةلمطاعاقسهم(ننيإ(البيرةمنزجاجةبشربالمحدودةمبيزانيتهمشفي*انيستطهـعوالناؤد،الواقعكيالتحقيقسهلدلمكاظنفما

وممارسةدواتهمتحريرفيالرغبةكلراعبونبانهمالجيلهذاشبابعنقا-قمنالوجوديئ(لفلسفةاصطلاحاتبكثرةيرستخدممطاعانبوضوح

منوهمذلكيستطيعونكيفولكن،2ممكنحداقصى؟لىالحريةهدهفيبهايشعروماطاقة41(لافانحريةءهىهوتأكبووحدةوهجرويأس

لايرضونصحيفةفيوظيفةرقبلواانالىمضطرونالعيشلقمةاجل.منفصإةدراسةوحدهما)-?قوفزعرعبمن(لحريةهدهمواجهة

ليسالفردحريةتحقيقان!ميهالكتابتهمايضطرونعناواتجاههاعنماءفرضهرغمداتي!فيمعرقامازالانهؤيمطاعارمةته!د:وهكذا

لنايركأصفصفديانمطاعمنننتظركناوقد،الظروفءنمجردةمسألةهـعالغربيةللثقافةر(فضا،؟لذاتيةهدهمنتسخلصمنيه"ء4الواقع

ان.ردل،الجيلهذاازمةتسببالمتيللضبباع؟لحقيقيةالاسبابعنمعاتلا؟ماعنعاجزاذلكاجلمنمازالوانهاليهامشدثدامازالانه

هـنا،وتفي.ماؤيهايدهـكونعنتريةباعمالىالقيامالىلهمداعيايقفرصي-دبلاذهضيلمياتجريدمازال"عالمفانولذلكمعهوالتعاطفالواقع

تتضاءلرأعمالورقومون،ممكنحداقصىالىحريئهمويحققون،روعةالفنيئالناصيةمنبمغامرةشبه9مطاعروايةماجعلوهذ؟..الواقعمن

!كيشوتدونالرائعالبطلاعمالكلروعتهاجانبالىتقهاتاوليينبيننا?ملمماالفنيةط،ءالاخمنلكتيراإكا.نبفيهاتعرض

لدفعماركفك!جيبهفيوليىالمقهىءلىيجلسانمرةمطاعجربهل.والقيودالسدودمنكثيرافنيكعملللرواية

،الصباحمندال!اميذقلممنصلفرةوجهـ4وؤي،الشايمنكوبثمنتا3الذيالوؤتوفي،محضهني3عا!برحولالورمطأعورواية

السياسةؤضايافيمع،مويتناقشلرقاقهالابئساميرحاولذانمعوهووافراحه4احزازفيالرجلحدهـالمشاعراتهءويرلنا/فدمانمظفيهنئنظر

مااجيلأهذالارظءالحقيقةالبطولاتبهذهمطاعيلتقلماو،والأدبالمعرهـقيهذهمنيتخلحىانفي4ورغبتمج*مكل4وبيننفسهبينوصراعه

رظوا!امحىارهيمعلىء4"ا(واقعر!ضكم(رفضهمبهماإ*قىحينانهبناءايجابيايتجونوان،بهتحبيطإلتيالظروف!كلرغمصا"دايظلوان

الىالانطلاقمنلذاتهالمثاليةال!ريةفيالميتافيز،فيتفكيرهتمعتافهةءا،-النارقدماىءإىيؤ!!ربمطاعادا،ازساإسلبياكارا!بعد

!إالغامصةالهلاميةآفإقهووساءأ"الجبلشيابروطا?لىفبهيسقطعالما،كصحرحدالىبهخاصا

وصفههومطاعروايهفيالدهصصةالىالقارىءفعمايداكثرمنولعلحأءدا/انبرهايحاولالتياءجرربىيةاالمثاليةوافكارهاخاء-ةاا،ذاتة

يرحسدهحي!اةيعيشىفانهدإكومع،فقيرثىاببانهنب!يلروايتهلبطلالتنمخءيةوهونبيلشخصيةخلالمننفس!هءنيعلنوانالذاتيةأزمونةءئ

ب!رقالشرقمنالعرقيسهوردكانانهص؟ى،ضياءالاخمنكئيرعثيهاالمعربيليالمحيطي!تعلقف!بمالاالكفاحابط،لىمنبطلا(لروايةفيالرئيسية

الجزائر.فيالوطنياإ*خريرجبهةرجالبينيحاربوهو،غامضةسر،بئإ!له3الانسانياإصعيدءلىالبطولةهذه"ضطقةبرمدانهوحدهـبل

!إا!اربهسذاماأروع،ك!رحدالىاك.رزودمنيباخؤرضادلكاجلمنالمؤلفويف*رض

لضبابيعيشهاكطالحئسيةالمشكلةروإبتهفيصفديمطاعحلوقد(ر-ىفرديا؟ولىا!يسنطيعالانساراىالروارقىفيلئايرعمفالمؤلف

والحبالجئسيةللعلاؤاتمفءحةروايتهفيفالابواب،الجيلهداولابعقبدةلارومندورهااو!معفيالؤرديةحريض"برمارس،حداقصى

يقدمهالذيالعالمهد(9رنةمقمننخجللاتجعلنابصورة،صورهتى4لمواج،احدءظعوراينتظرولا،له3الواقعويرفضركيزةءلىيرتكز

باريمستحررااجواءداكثردمثقفيللحياةصورةاعتبارهعلىم!اعلناار،للأؤقير!ىوير15"!؟معهلاؤراد*!اروالاص!اءبالعويمتمعروحبدامصيره

سيارت!،وليلىفيهيفاءتهخطيبمعيركبايةاإروبطلفنبميل،وانطلاقاالعصقويش!رب،بهت،1في4نرخطيهويحون،فتاةمناكثرمعالحئسجبة

بساعدهخطيبتهنبيلويطوقي،العربةفيالخإفيالمقعدفيتجلسصديقتهعجزهورعلن،لاصدقائهبالعداءويرشعر،الذاتيةهمومهفي4يغرقحتى

بكلالاماميالمقعدمننبيليندفعبالبردشعورهأعنليلىتعلنوصينمجردالمرأةمعوءؤقاتهالجنسية4تجماربمنو!خذ،زوجابربمونانعن

،بإلدفءتشعرانليلىتسه"ظيعحهىالخلفيالمقعدالىويثتقلبساطةدموا)ء-رالموتويرءهـى،خصوبةاكثر4تجاربريجعللكيتجاربحقل

ليدخلا،البيانوعلىتعزفل!بلىوهيفاءنبيلي!نؤك(فىهزلهيفاءمنزلوفيرشح-قمش!وراؤضانايظلكلهذلكمعول!"،والوثصةءياعوالف

علاؤتهبيننيبلويجمعإ!واحدسريروفيواحدةحجرةفيويناماعنتتحدثالعروبةابرطالمنروهرراوبطلا،وتةوقهائهبكبر.إالاضريرن

معئىلايفهملاؤ4بالخيانةيشعراندون4خطيبتوهيفاءبلياىالجنسيةرار.بسىفيالعربالطلبةالىبالكفاحش،رتهوتهءلى،هـ؟اتالمنةكفاحه

وصداقهنبيلبينليلىتجمعامراتينبيننبيليجمعوكما،الكلم!ةلهذه!!المصبرال"ةمنالهاويصحقدوةالىثصبانويضووزره

مناطوربانهاتشعرماتزالوهيالاحردراعالىرجلذراعمنوتنتقلعربر:قىبصورةالتوفيقويرحاول،النقيضبنبينالم؟لفيجمعوهكذا
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اروايةااحداتتجيعمحلىساعدتقداكقريريةالنزعةكانتواذاويىحمثونبالذنبيشعرونولابلواقعلأ/مترفونطاعابطال5!عذراء

رىاف-نزءةالزعةهذهالىنضبفانرمكقةازناحيويتهاوقتلتوهـلمنرالقيميععترفونولا،الضائعوجودهممعىءنهدهعلاقاتهمفي

اح!بطةاوالظروفالانسمانريناملاقة1تحدبربىهفيالمؤلففيلسفةتضصلالئنمصرقفيالجئسءكأبالمتتكلةاحساسهمررمفياحرارفهـمذلكاجل

عليه،الى*؟رجيةالظروفتأثبر"ظالفرديجردأنيجبمطاعان،به؟يى"ءتببقةوتقاليدبالذلبشعورمنيحيطهاوما،العميقةوجدورها

يرءتمقهـاانإنبغبمحريضهويحققص-،!هيعمشحينالانس(نانويعهقدالصرربماللقاءعلىحنىالشبابقدرةوعرم،الاقطاععهدمنمترسبة

الانسانرجا،وللتياالوسيلةألاليص-تالخارجيةالظروؤطوان،وحدهءإ-الماديرةفدرتهموعدمءللأفاتهمفيصيةء9وا!هوالسررة،الحر

!رهـصةالح،لةهذهؤيالفررة3و**ر،ذاتهامامنفسهبهايبررانالارفاط،م!مهووليةتحملمنوفزعهمالطبيعيطررقهافيبملأقاتهمالسير

دقاءوالاء--والئاسىالعالمءنبعيد(ذا""داخلتدورصرفةؤرديةال!برلىحواير15وانببعضهاوذلكبكليشعرواالامطاعابطالحقمن

ذعمقت(وكلم))142سروايتهبطلةهيفاءواصحفا،إقولوهـووالطروفالض"اع،منتخلع!او؟لذاتعنلملبحثتجربةكمجردالجنسبكأوالعلاقات

لأ،عاتتون"حكانت،والثقاؤيةالواقعبةتجربتهااغتتوكلماشخصببرهامطاعيصورهالذيالجيلهدايكونوان!دمشقهيهدهتكونانولكن

اهـاخاباالوجود"ننوعاخاصةأولها،للانسانانوهيثابتةحقيقة!احدبهيق!ننعمالافهدادمشقفيالعربىالشبابجببلصورةهو

وكلمئىءقى"خارجلآط-قياو،اجى؟ماعبةاوة"اعفجمهز!نحكملاالذيالصميميوتشحب،وصدهمطاعذهنفيالالايعيشمطاعرصورهالذيالعالمان

بأنيقف"اشنرروعيهزادءلماالانسانانالم؟لفرأيفيذلكانئ!-ارةولولا،تحتفيانإضوشككبيرحتىحدالىالواقعملامحفيه

نناقشىانمجالناوليس،والطبقيةقىالاجتماءبالظروفلاتتأثرحقيقتههـلى4رواير؟تمنز"خرفاناستطعئا"واحيائهادمشقالىالمؤلف

يمتئقاناءؤلفحقمن9نؤ،صوابهاوالرايهداخطأفي((ؤلمفطال4الاهؤلأءيوجدانلاعنعربيةباسماءلابطالهتسميتهولولا،دمشق

بصهاروخاذاالرأيهذاانالى4ننهاننحبولكنا،أراءمن"،يررإد!العربيةالبيئةعيربيئةأيفي

افي؟ورةاثدإد!صئحفانه،بحرفيتهرورضقدوكانمطلمقةبصورةالغئان4فاتألروايةموصوععلىالضجرلمإديالشكليالمنطقيسيطروكما

هذهفيرهـءحلاوالحركيالمنفءمحبالانسانتطورلانوذلك،فت4ءاى.لموضوعهالكاتبعرضطروقةعلىايضايسيطر

عى،معزولايقفولمدئ"،معهاوكليزفاءللألخارجيةابالظروفء*أثرااـحالةاوالفنونالروائيالفنبديهبلمتمنالاولىاليديهيةعنيتجاوزفمطاع

تص-ءالقصةوي(لخارج"كأالاحداثانذلكو"كعنى،المطروؤطهذهلايالقىموةهـوعهيعالجحينالفنانان.لاتقريرتصويرالفنانوهيجميعا

ىؤتقففالشخصيات،معهاالتفاعللاتتيادلالشخصباتعنمفصولكأحب،ة"ئفضرة!خنناروانما،والنياسالحياةعإىضنحجرةجاهزةاحكاما

رتحه-ءوالا-راث،تهاحررتحقيقوتحاولالداصأيعالمهاتراقبعزلتهاهـ-!نوحركأهاسلوكهاخدلالمنلنايكشفلمكيالتممضصياتمنمجموعة

لمرجاأكأوروقخروجمفامساالاالتضضصياتهذهتمساندونالخارجفيلتفاصيلعرصهطريقعنيحاولىوبحيث،نحوهابهأحسالذىالاحسماس

ا!رزهرجيةالحوكةتأثبار*نيضعفالاتجاههذامنلكاناداوا.فقطوحيث،ابر؟رهيريدماالنهالةفيي!بررانوحركاتهاالشحصياتسلوك

ؤما،الشعخصيةداخلالداخايةالحركةا!ايضعففانهالقصةؤب(لقارىءتكسبصفحاتهامنصفحةاوالروايةفصولمنفصلكلان

ء-صمفصولةوحمهقتهارصمي!ضهاتحضفط(لانسانيةالشخصبةدامت!منهابالاقتر؟بواحساساالشضصياتعلىالتنعرفمنامزيد

وإذل!وة!ف*لا.فاؤ،1إبم!ونءيها"الش،رجالظروفتأثيرقن،الظروفمناقناعااكنرانهاعامةبمورةوالفنونالادبمايميزاهممنولعل

الخادجي!،ة3الحرقبل"قمقدتما3الداخلبةالحركةصيةالشضتفكلراوالفبلسوفورنعفويرةاكثربهـوالفنانلان،الانسازيةالعلوممنغيرها

؟لىاضرو:!ؤ،ذ(،ذجاحهعناصرمنعنهءراهمخانيبالىالفنيالعملويفقدويحاولا)واقعشنادخلفومهولهبافكارهيختميانه،الاجتماععالم

؟ع!-زننم"لواذةيلابطالم!!الخارجيةالحركةلنالايقدما؟لفاانذلكولعل.فرةصايراهماءلينايفرضلاانهعفويخنهمنيبدوبمايقنعناان

الن!صية،"ثاءرهمتمور(لننيالداخلي!الحركةولا،لسلوكهممظاهرتفكبرهفانالتفكهـرعايقكأنمهماانهفيتظهرالحقيقىالفناناصالة

قدالحالةءـرزن!!يؤ،ثا،همءلييصدرها4تقريريراحكامصورةفيالا.العفورلةمنستارخافي!ختفيولكئهمباشرةبصورةلايظهر

الىلهـايحوالذيالرواربئجوءلىإس-طرالذيالجمودفيارترزررك،والئاسالحياةعلىجاهزةاحهـامايطلقانالروافيحقمنليس

ابطال!"انولح!لمانهءاىا،لمؤيةطددهابربيدةالتقويرالاحكاممنمجمومحةهذهلان،جبانا؟وشجاعاكانبانهماانسانعلىمباشرباسلوبفيحكم

.اصر!ااىاالمروا/قياولءن.ظغكرروالضياحرىناحية"نولازها،ناحيةمنالةنطبيعةمنليستالمطلقةالاحكام

ؤ،ررنرمححدمورتابةج!ودءق"روايونلى"كرء!ماتتسبماحسالم؟لفولعلافنهمبلمالق!دهداخلبسهولةتصنيالهلا)مكنالائسا!لا!،كادبةاحكام

الافسمان!بةعرؤعتانمنذ،جه-عاائهونالمروعرؤهاالتيالسرداساليكلصوررونعصورةالقادىءعاىيعرض؟نيكفيالحقيقيالفنانولكن

الدأخلي،الموقولوبمروستخدمرواير""فيهءخبالذيعصرهح!ىارروايرة!عل-اءحهيمالقارىءويرتركفصنبفهايصأولاندونالانسأنىالسلود

ءم!اا*دةوشض"ببةعلى،قيتء-رورم،الثصضصبقيلسانعلىوا&-رد.يسضئتجهانيستطيعبماالصورةهذه

ا(ولفلسهانءلىال!مهرد41".خدم(نهكما،الىروازيينمنالكن!بربونلالاحكاماطلاقالىيراجأول!نهالتصمويرالىبل!لاالروايةفيومطاع

اكببامايشطروعل،ت3رياا!هذووالىرورمائل"الىخلمىالمذكراتواستضاهـمهـ-دقمه!وتا"نتبلمغاقىيالاحكلامهذه،اةالحبوعلىالناسعلى

ؤكأاءتناحد!دؤبدهـر؟طو.*ن،الفهاءين"نغيرهاستضدروهاوسائلءنع-قالاءتفأريصحولا،وزشروؤوانهـمقاذوراتبانهمالبشروصف

هـرهءنولسياخبناوولىيلة-دم/ب-"ؤدالمولفاانلىرواؤ-بئ1لىلاءمالم!لمع!لمنشخص-،تهلسمانعلىؤهـوردتالاحكامهدهمثلىبانمطاع

ؤصيالوسائلهذهبكلاشعانءطإعول،ئ،دمايرليرققالو!سائلسنع،لحهااخرىلةمسأوه!ه-با.نهش!ضهجميعلسانعلمىيتكلمالذيهو

ى4د؟صمنولوجشء"فيتتحدثبل-لكإوهيتبدافالروارة.واحدعملاطللاقالاحكامفي"ئمثلالتيالتقريريةالنزعةهدهادتوقد.بعدفيما

سضضولىالىضىهياىلانالى،طمثظارىءالمقإكادوءانبيإط(لىبهتتجه،3نضها-رلجمودوذلك(لروايةمنبالمالىالقاريءشعورألىالجاهزة

نار،دلياىمذكراتالىالم؟لمفئقووار"ىحالىروايةفيالسردعمليةثمض!بباقهـاعلىتعرفايزددلمالقراءةفبمالق(ريءاستمراما3لانهوذلك

ليضبيل؟خرؤ،1ردايةمنذتاتها3مذب*.،برقيبداتانهالببلىلسانع)ىوردل"تيا،والناسالجباةعاىالجاهزةالمقررةالاحكاملهذهتعرضوانما

!،-ؤبئ!زمتكبماا1الليمةص"تالمهـ،واتهدهءإ(بقىءنتنقطعلموا.هاانارفاريءيشهكررحبث،ا!لموبمناكتروفيصورةمنباكثر-تتكرر

ناا)!ردحالاهـ،نهذاب!دالقارىءويرشعر.القهصةتضهـ!فهانؤ!ة-هـ،علميهالاحكامباطلا!اءتفى،بالوافعالالصالفقدلالهالم(ؤلف

لاالمولفولكئ،م!؟ر(!هاخلالورىلموبهابال!قي(لمقصستعرضربهبلىؤقدتالىروارةلانمتابعننهافيوالرغبةشخصبباتهمعا!تعاطفالقاريء

رالردال!ئانيالؤ-لماولفيل"دالانهكثيراالاؤتراضهداالىيربرجنا!صهيمفهءاالمؤلفلدىليمسبالهيشعر(لقاريءولأن،الحركةديئامية

ا)صدؤىبيلإ"اراورض!أيلاةالىسدؤينمضبمنكادولأ،لسانهعاىإف،صا(ؤلفبانذلكاجلكلنالروايةوتشعرنا.ل4قاريءيدخرهوما

دس(لىر!،ئلالىراتم!3منتدورالدائرةوتمى!مر،لسانهءلملى.الاديبالى"ت"الفيلسوفالىاقربوانهيصورمما(كثر
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.حالكلءلىذزهةليست-!نسظ.كناوقد،الشخصياتلسانعاىسدالىالمؤلفلسانعلى

محمد؟اكء!بروورزاعنكف..نزهةاطلباننياترى-و،كأالحببعضا!روابةاكسبذاثانلوكلهذلكللمولفنغفران

لمحضادتمت-قدالجولةولكن-:وؤ،ل.باسمهتنادير4"رةاولدلانجس-فاثا،بطابعهدلككلطبعقدا،؟لفولكئ،افتقدتهاالتي

.ساعاتانيرسدوبين،،لارررواو(لذكرإاتالمذكراتبينالنوعيةفياختلاف"

سأنامانثياهلياخبرت...شيءكلتدبرت...باسلا-مهطالي،*ركا؟لفؤاالث!مخصيات"نغيرهبلسان(وبلسانهالمؤلف

تتز.إ-او!كذا"عئدهاالاسبوعغطلةاؤضياحيانافانا...عمةبماتدانرقارنالقارىءمتطيعوب.ا!-قير.يريالمفكريالطأبع،شيءكلعلى

وهـللهرفيقصورةفيمحمدمعوقطاقللجرا،ثبائعبزيهيفاءفرؤ--ارجدفلاروايتهفيالمؤلفاوردها(لتيالسرداساليبكلبين

(لسائقهيفاءو.نأمر،العمالبيضةالىنقللأالمؤلفيتقلئالكيذلكاكردوسا"لل3.نمصلفقراتلوضعتروتسع،جال41كانواو،بينها

منهيفاء"دهتذيحيتخمارةالىمحمدمعهيفاء،تدخلباكوقفب-نا!لفالدىفرقلاانهالقارىءليدركالم؟لفاهـتخد!هاالتي

وجو!،ث!منذلكيبدوكماالدنياالطبقةمنالشمارةفيمحمدزبائنان"نفس!المؤلفاسلوبوبين،الرسائلوأسلوبالمذكراتأسلوب

وينتهصز.المؤدبغيرالجلفوساوكهمالممزؤةوملابسهم،لمرهق!1بينفرق،انهكما،شخصياتهمنشخصيةاياسلوباو؟لسردفي

السياسيةللاحداث،لالعمتتبعءنليحدثناالمغامرةهذهفرصةا؟لفانطيق"ولائراوولفحملنافقدواذن.الحواراوالداخليالمنولوج

رجالؤيحضرالبوليسعيةنهادتهاالىتصلحتىالمغامرة"ستمرثم،كم-الروايةسدحاولىولوالمتعددةالاساليبهذهبينبتشتيت!نا

ينتهزحيث،بالخمارةالموجودينجميعءلىالقبضو.بلقونالىتحريشحصيا.نهمنشخصيةبلساناوهوبلسانه-جميمااللهعباديفعل

رجالاماموشه9متهعبدوابوالمعاملشجاعةعنليت!حدث؟لفرصةالمؤلفوودهلكلواضحةؤضيةضرورة.بلمحلا(لقارىءدامماواستراحلار؟ح

فيومحمدههفاءوتبيت،بالخيانةاحهـدألرجالواتهامه،التحقيقالاعلانالىذلكمعالم؟لفاضطروؤد.السردفيالمتعاددةالاساليب

ادو(لعا!لىعداماالصباحفيالجميعسر(حيطلقحيثالسجن،الغربةالمفارؤ(تهـتكثيرفيوقعانهص:ىل!ظةكلفينفسهعن

عبدو.الر-ائلهذه؟"نأحسانهمعلنامثلالحسانجوليارسائليقطعفهـو

عليها.فرضامفروضةتبدوالروايةفيلكفاح1احداثكلانوالواؤعونجنحت-دثانفيالقارىءويستسمحير.بدهاالتياهدافهتحققلا

(بطاللانوذلك،الؤلففيهوؤعالذيالقاسيالاحراجهووهذاحسشلالمنلاهيفاءلسانعاىعاينأربرضانهثم،وبأسلوبهبنفسه

منمجموء4عليهمجهدهالمؤلفيركزالذينالرئيسيينا!روايةإ!تموتن1قبلنةسهافيدارتالشيالمشاعركلهيتصوراتها

وعا--،حقيقتهمعنيبحثونزالواماالذينالضائعةالشخصياتشيء،كلعلىالذهنيالتجرإبيمنطقهفرضؤدالمؤلفكانوادا

ولا،ركيزةبلاالفراعفييستهالذي،(لرئيسيالروايةبطلؤمتهماصصبحبحيث،روايرتهفيالاحداثتطورمنطقعلىايضافرصهفاله

المنطقة،نوعليه،بعقيدةيعتقدولا،احدايحترمولابشيءيومن،ةالروإ،احداتكلفيتتحهمالىنربالوحيدةالقوةيمثلاثرلف

"ءصالعنابطالهيبعدانالمؤلفعلىيفرضكانالروارةالطبيعيانهيى(دوفنيكعملالطبيعيالتطورفيمنطقهاالروايةوفندت

واالضائعةنفوسهممنضئيلاؤدراولويجدواحهكأ،الايجابيالكفاحكأبالروا؟يتحركمت!صلترابطهناكيعدولم،المؤلفأذاتيةعنمفصول

اجلياومن!هايعملوناكيبالا!،رافرو!زوزاقلقاايماناولويؤمنوااحداثاختيارفييتحكمو(نما.مرحلةالىمرحركأمنديئاميةحركة

تماسكااكثرالروايرةلكانتالحدهذاعئدبروايتهوؤفلوالمؤلفولعلتبدوالروإ،"احداتبجغلمما،وحدهاالكاتبرغبات(لرواية

كاملاخاواي!خاوليمملالواقع،واجهانيستطيعكانماالمؤلفولكن!نتحدثناانسبقوؤد،مترابطةغيرمفككةالاحيانمنكثيرفي

وعلي4؟العربيةالقضيةاجلمنالكفاحفي"القدرجيل"دورمنالخارحسةوالظروفالشخصياتبينبالتفاعليعترفلاالهـاتبان

كانالايجابيمجالىالعملفيابطالهدورعنحدبثهفيالمؤلففانفيقلانفيالحقكلنفسهمطاعاعطىهناومن،الفئيالعملداخل

اختصاراالدورهذايختصرأحيانافهو،وسيلتلينمنوشبلةالىيلحأبفصةايالىوجههاعاىوإسحبهايدهيرمجالايالىالشخصيات

المنطمةدورابراراراد!دماحدثكمامقرراحكماعليهيطلقبانممثلاايء-صيستد!يا!يستطيحانهالقاديءيشعربحيث،يريدها

؟سطر-عدةفيكلهالئضالهـهـافأحتمر!نبيلاليهايشميالتي.بش!اءمااليهـابرضيفاوالمؤلفيقدمهااكيالمشاهدمنمش!د

تلكالثياءهواحبت"(.2صفحةبنبيلهيفاءعلاؤةعنرتءدثوهوإ!كثيرولاؤليلفيالروادةتت!أثراندونالمشاهدمن

ة!بواعمالهامنظمت"اخبارع!تسمعهماوكأن...!واحبةكما!ليلر4بر:ورهـبرواروانالعمالعنبرءخسثانمثلالمطاعيحاوفحين

ا!ظمة.هذهوجهخلالهامنيبرفياتيالعربيةوالبطولاتالديكنا.ؤوريةوا!كامهذموراتمنمزيدالناليقدمالمتقفينصو(دثوجوىجوهءن

((..اكثراوسببنعشرمئدبل،المرحلةهدهفيفقطليسالرومانسيةالمغامراتالىاؤربحوادثيفتعل،الاخرىالطبقةهذهعن

المنظمةهدهبهافامتا"فبااالبطولاتكلالمؤلفاصتصروهكذاالارشنقراطيةهيفاء،ةالحياةواقعالىمنهاالبوليهـم!كأفيالرو؟ياتتقعالتي

(لكفاحهدالتصويرنفسهليكرصلالكي،القايلةالاسطرهدهفيكات-تحش))بتهامنمقربةءاىاله-حفيبيعللأمبة.نعجبالمدللة

ىاواصدقاؤهلبب-لصاولالذي(لو!رالعملاىبل.؟لايجاجمبسياوةاهامهوقفتؤةد،امطاراور/،حدونولكنقليلاباردةامسعية

إفع!ئدوروكولانهمحرلدلصعادناتوعلى،يركالدونلمؤقتل3،تاتوفهملدوهولياقنمنلصريقولمهبورا!حابائع)محمدوؤعر،خلقةبملابرسصبيماورأى،؟لبابوؤتحجرة4

لخياشه.ولا،عقيدةاجلمنلايقتاولهوهم،ضطحريتهميرهارسوا.ارةالسبالىقفزثملصةفاه(الصحف

لكي،يقتلوهانفقطيرإدونلانهميقتاونهولكنهمالعروبةلقضية!زءاستعطيني..ؤالتصةى....بسألانلونبجو(رهاجلس

ذاتيعملالىالعملتحولوهكذا،القتلفيحريتهميمارسوا:امامهينظروهوفاجاب"الجرائدتقصد"عليهاتقبضالتيهذهمن

المصادفاتمنبمصادفة،العملهذافيفسلمواوعندعاصرف؟العجوزعنيهاخلعهالتيهذهوللأبسي؟ليسست

تحقيقفيمنهملكلذاتيةهزبمةكانلانهعليهمؤاسيافشلهـمكانلقد.اتقمصهاالتيالشخصيةتناسباعني..تناسبنيألمست

مستشفىالىاخوهاودخلؤليلبعدهيفاءفانتحرت،حريتله.الجوخيةالقبعةهذهتحتلفهريرفصت

اخووذهبحلب(لىرومانسيةبصورةحسانوهربالعقليكأالامراضلحمرة1شديرد-ناشفتيكان..جداناعم،جدانطيفوجهـكولكن-

الخ..ةالجز(ئرالىليلى؟نبدأاينمنالسيارةتقفانيجباينقل-.

مسورالنايقدملكي(لمؤلف(ليهال!التيالثان!بةالموسيلةاما......

اخرىمناطقدمشق؟الىفهيالهروببشخصياتمنالعربيالنضالمنصوربكاصنعماذااعرفلا-؟كذلكاليسبيترحبلا،نك-

ومعقولامنطقيابابطالهالمؤلفانتقالكانولو،والجزائرحلبمثل8لكزميلاننيافرض-اضايقكلن-
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صضرولذلكتبريربلايمونونكيفيعرفونلالانهمالمصلينمناصلمرهذاولكن،ا،؟لفال!بهافيالتيالوسيلةضلىأعتراضلاحدكانلما

صنارمدوج!نمامامقي!االحقهالوعبليعيثىالجزا!الىبنفسهتصسورصعيحفققداندفاعي!اشكلاالغالب!ييأخذكانالانضظل

صاحبرةهـ-قوعظضف-صهمونهمروعةالجزاؤر.بينوليعلمناج!محاولسةودونكاملةبعفو،4قيحركونالذينلابطالهالخاصالمؤف

!إ(خرى-"ولكنش،العقليللؤبمر؟ااخضاعاوؤانهماتصرتبريرعنالبحت

داخلالاحداثقىبحقيقيقرفلا"القدرجيل"مؤلفكانواذام!فسحنت!ابفحسان،الواقعمنطقمعيةةقىلاكثيرةاحيانفي

مجالايالىالتنقلفيالحر،يئكللنفس!وإعطيوترابطهاالفنيالعملنجركالدكتا"ورلمقلإلمحاولتهمفشلبعدولكنه،عملهمناسرتهيعول

الذيالنوعذلكمن.نكونلانميللأثر31لذلكروايتهؤأن،ير/بهعدةورقضي،هومص!يرهو9ابور4"صيرفييفكراندونوظيفته

رفصدالتياقصةاوهي"ا!شمخصية"قصةاسمالنقادعليهيطلقلقد"928صفحة(لهءورةهـفهءلىليميشحلبميمت!كعا؟يام

المجتمعمنبأوررهقطاعلاواحدةشخصيةتصويرالى(لمؤلفبهااعرفهالاازقةفي!سيلا!يالامالغايةلاصابالىمساةراوجدتني

ل!!سبم/!هيرمجالىالىبشخصبلإ"يضضقلالحارةهذهفيوهوالصحراويهالشصسولارقب،ؤجلمناذننطرقتمالاهجةولاسضمع

المجالاتشقىفيوسلوكهاالشخصببةهذهجوانبمنجانبالنايوضح.....2والصفراالبيضاءالببوتعلىالصادالعنيفضوءهاتسمكب

داخلال!بثلحقيقهـةيخضعلاانفيحرذلكاجلمنو!و،والبيئاتماكل،معيناقص!انيا*!داندوناذنا(!.ونجةهذهالىاتت

مراحلمنمرحلةالشخصيةفصةيعتبرونوالنقاد،الفنيالعملهـاواجهلهاتجهلنيتظلءدينةالىبنفسيا!ربانهـوابتغيه

ا!طا!روايةالىبالقياسمشتلفةمرحلةكانتوانالروايةقطور(!-صالمقبينالاولالاسبوعقضيت..سبيلاذلدالى؟لهتطعنا

سلوكيمهـدبحيث،كاملاوالشخصياتالاحداثبينفيهاالتفاعلي!بدوواصر،كرسيءلىالطوالالساعاتاجلمى..السينماودوروالشوارع

تطورعلىرلمورهاالاحداثتؤثركما،الاحداثلوقوعالشخصياتيلتصقالذيبالخشباحساسيمع،تجحدبجسدياحهاسيإكادحى؟ى

الشعر!مية""ؤصةفيوالبطل،المختامةجوانبهالناوتكشفالشخصيةاؤملتجعلني،الباكرالصباحساعاتمند،حقيقيةحركةدون،لحميبه

فارزالاخرىالقصةاما،الاضواءكلالمؤلفءيهيركزواضحا!رربصهىبعاملذلكبعدحسانويرتعرف."بعضهاعن؟لاحاسيس

يعيشالؤيالاجتماعيالاطاروبينالبطلبين"شتركةتكونقيهاالبطولةة--يذلكبعدنفسهويجدمعهمصنعفيعاملايشتغلثم"رامز"

محورعلىالاضواءتركيزاوالاخرعناحدهمافصليمكنلابحيثفيهؤرصتهؤلف41يجدالصورةهذهوعلىالمدينةفيالعماليةالحركةطليعة

.و!ره؟!حورينمناجلمنوكفاحهالهاتصورهحسبالعمالميةالحركةعنليحدثنا

.....إ!الكفاحبهـذاتتلاعبالتيوالعواملوالتضامن(لتحرر

"-5.أ!صمحهعلىاكمه-الى"نبيل"ببطدهينتقلالجزائرعنيتحدث(نالمؤلفيريدوحين

الرار-صالبطوليالكفاحلهذاصورةلنايقدملاا(؟لفولكن،ضاك5

الذاتية،نبيلبطلهارمةعنحدثنامابقدزالمجاهأدةالارضهدءعلى

وليكتشفموتومروعةعنلاجزائريبنليكشفالجزائرالىدهبالذي

*دنجئهموجهاإقولفهو.وموتهمكفاحهمفيايض(يمثلونالجزائريين؟ن

،صئالممهإيالعرد-ان0.السورى.اوالعراؤىاوالحزائرىالشس!احلرون -!لالهاحدلايرمو!ار،هـا!اس...اوه"الجرالريعمرالالالدالى احدناءموتانالمرءاننيثم...الاليصالموتهذاهولانه..يموت

ه-دايبرر؟نيمكنشيءلالان..مصيرءهوهدالانهاليوميموت

..والفلسفةوالالهالتأدرحح،ت3(هاالانسانيةحتىلشيءلا...؟لموت

دمتما..يأسبيعابهلاحدقبللابعمقولكنه،ببساطةيموتانه

وضباطناجمودنالتت!يفقواكبكللتندفعاؤاماذ،التبريرحتىتحتقر(دن

ض*نا!صجمم!المحملسهـالعص!!هـصررخماهـلا؟الممربيةالثوربةبا!اني

..--!موز،انالحاسمةاللحظةفيير!ركو؟لمكبذلكافعلانني؟وه-

يظرجمرهرفلس!؟به!!علرشسفغصررفى...اتبو!فكرةايمناء:ءم...تعليوهاخرمعنىايمن،عظم

هـذهزدررليتنا..الارضغاىاخرنفيء(يرونابسطؤهـوولهذا
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ش!قيشؤصبمصهـصرلحكبار!عكلعلأبخسغيلست..ءفوااوه.الاوانفواتقبل،المناسمبالوقتفي؟لحكمة

نااردت.ةكلااردتانما..ومعناهالموتبينالتفاضلهذااقصد

الحقيهيالىخعبيواستطيعلىنعامر؟51..

هداالمجنونقلقكيحركماتج،ل(لت-

شامل-وصفبدونقنا..هذاالااكوناناسضطيعلا(ننيقلبل-

..خطيربمرصمصابانا..عامر؟جيداالياستمع،حقيقي

كببراكانمهماعمللكل،شيءلكلالتصديقعدمبداء...بداء

نالاحر/..والاخريننفيىاحس،حلمفيكأنني.صغيرااو

كا!!!ء!ء!ىيمارر0.5كبيرالمسرحوان..ممثلونوانهمممثلاننياحس..كلهم

والمتفرجون.والموشيقيونوالمؤافونالممثاونفيهاختلطبحيثجداكبر

(عيثىلكيجئت..(لتمثيلمنهرباالا!ناالىاتلموانا..احير\

موا3.1لهمماقيرعىط-ءههلصماطعر!6سر!مصم!ارفرلىانتصدقهل..الممثلنمننوءأاخيراوجدتولكنني 00001*ء.الحلادمعصلهعلىالحعيمىوا(و!العدوجهممامامالحعيىالمرعب

،-1ولا!اول!"...يموتوهوحتىب!مثل

3-ادص،ا..-باؤكار؟لمؤلةءليشفلناالرائعالجزائريالو(قعصورةتشحبوهكدا

نوعالجزائريينانبئلوهيتهتشف31الذيالشاذةالغريبةبطله
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الص-لنالىاميمتالقادهبءتصمتم"ريثاتورمقي13))صورؤؤكبالمولف.

ؤالت!ينبيلبهاقىلى.ارنين!ودشمخ!صمي!ةالمودىد!لامث!اعهدلهابهاءديهاص!دريالؤصدروهط!عجيل

يمغو)-ووجهكتشارب-المقابلالسريرعلىامامي))92(ء!فحة-23-وحة-بريمععاىورتتمقىافى!-

اليدير--نبينوقران،سميكةصوؤية5اخطيةعاىملببئةوالتإقا،ة

هـ(جمصرمانه.اح!راناظواليال!،تبالىكأدائمجامدةونظرؤ

رافعتهلقد.المزيفالوطتيالحكما؟ممتذعرب،صحفياش(باقتلقد.....
.عا!ص3ؤؤرروايةبارها7صأ،8روايركأ!يهلهص!2؟لذيالوقتودي

قراءةاهـ-ى/رجعثم،و؟هصاي!ضوضأ.(لؤءرمم!ب"تيقظوهونتخصبباز"رمطيلامطاع،ن،صزوءإىنكونانينبعيالشخصيةتصوير

.."والمرص،ضائصلاةاوؤاتبين4-نن!اهبىأ!وصثردة!وكه.آنا
لعرثمممرم!بهبات41هدهيرتفع4لأزوذؤك،لحورة1معانيمنمعىاي

بانهرضا1المؤلفيصغهلبئا!طرابلسمنهـء*يالس!نو)دخل

نحوه؟"تجرويررئد"الثابيالم*؟ؤبرجابؤ4ؤأصكأظفابزءيمبئت!ماجورهـ-دكدلثعرزتيموقد،اصرىزئح-ةثولتصر!دذ؟بةمن!كرف

ت-!دكافراجوانتثقذ/-تلؤئوربوج،4،ميتنالا!فرارجرمذامثنههـبهـعالمودةاناهمهـتمنالفنيةالناحركأرووالخطورةشدربةنتائج

اغاب"ؤلفلنايقدم.التقريريةالقاسية(له"ورةوب!ذه"ءسلمارجلاوآ!نهـ!ف-ويريعمهـالىلالافوذلك،والنا*ىالحياةءلىالقسوة

انصرفة.االثءصبباتهـفهءلىرقيسهاواعمال!مأفكار!سأيرقبمىوحيى،عببهمكامالاصصدار1الى

يفرضول!4شخصياتمهعلىالتر.ريديةالفوةبهذهيكتفيلاا؟لفوامرةمنكأر1/ملنف!و،ا:طولةواالبطلءنيرةارةءريدفكرتهضوء

!إارفسماوموتهمحاتهىمءاى،كلهىصلوك!معاكانفسهروجىدلمقيالحقبالاذ-سانبراى!ورسانهءاىاوابطالهلسان?ىاما

..الرواير--ةبائتئنبيبب(وبضب،ورظارةوتنعؤوالازر-،ن!يكو(ج،بعد

رةدمهمااءربوامل،ا!!ليصنطقهمذبحءلىبرميعابهمو!حي3-،نوان.!فية!ةفييثقولااحداجشرملاانهمرةمناكثرأعلئ

دهي،وح!بيبت"ذبيلخطيبةهيفاءشخصيةالئاحيةهدهفيالمؤلفاابرءنيحبولا،جترملاله3761صفحةاخرىهـاسبةفياءلنقد

والمرؤؤره-ؤالترفاسباغئؤللديهاتتوابزقنيؤا!سفىمنشخصميؤتئ---صموهـو"الو،دىءاارقد!)سماهواح!ارصللا(!ضئا!ول

افصمنوعطورها!لابسهاطىوتو!يةاخرةسيارةنقننيا!ص-صء-ترمضائرلفرضصرة!و-ين!!اليهايرنتميالتيالمشظمة

تحبه،لازوجاءليهايفرضوااناههايستطعولم،باريسفيالمحلاتالارضنتروركلر؟وسهـافوقيضعالمنحرؤةالاتجا!اتر*ضتمثلاتي

بنبيلباوتكلابئؤعتلفاعزبهامفرضذلخومج،اكبرثرؤالىتميؤنوهي،الوضحصاتوو!المعئويثصوبربماات!*تفيلاك"و!ومعنويؤماديةمن

معتوق!رف،؟لحبمحننرفولاوكبيرؤ،صغيرؤؤليناقصىالذقمسنلي"،ضفهاماجانب؟لىقيالمابالصفاتااجحيعطيهاولهنه

حريتهاعنا)يحثالفتاةهذهعلىنبيلويفرة!،وانط!نموقحريةفي(لانسانيبالضعفالمؤلفتاءةرافولا،وح!رةفي،بئوازتهاصيانة

الكاملكورالشههذاالى؟لةتاة5هذونصل،ووحدتهاالهاملة(لداخليةر،لقشبريرومنلالاله،والضعف1!-للانحر.نحلبلاولدبهتفسيرولا

تباحوحين،معيناوتدبلاوصصراص-؟تهاعبءتتحمغتئو(نهابالوحدؤصوروو-ؤماكثيرا41نحرفقخءمبراتالنشهـذهفانولذلك،والتبرير

الفتاةتصرفماتتؤتصرولا،بهااءجابهؤمةفينبيليكونالمر!إةهده

ب!اإضحبماريقرراؤلفاولكن،الموقفهداعلىالاسطورية،غعم*سسسمحمععح!**بم!**حسسي*****-يه!*4.

ممارسةعلىؤ،درةبربائهااحستحينوالموتالعدمبروعةكلتقي*-الخص
!دهحياةفيادت"سفحقلفسها،ؤدفاعطىو!كذا،حريتهاوومومنحو3*!وههل!يعمه!ص!وء"؟

ردمموحدبقيمكجالارمتمقاغبمنلمعؤاميفي.ابضاتهاالفتاؤ*هـهـ.
.....هـ.

!إالةءتبة؟

اغ!منموقفهول!"وحدطهيفاءمنالمؤلفموقفهوهذاوليى:العلمضوءعيىالنفمم!ءةالرجمباةورماكلتعالج4

منلش!!بباتهمصائرفيتصرفهسمبةاختلفتواىرو(يتهسخصيات*!ه

.اخرافالىملخصيؤ*ل.قممهاصسدر؟

*:

اولاضتهيح!هح!اوو(دكلحدو.فيقدببرمهالي!همةيعتركا!نولاالئ!برم!يالتنهمعظميقدم؟0.1لت!رأرهألاطيفاءبد:توصمةالخجلعلىتفلب-ا!ا

*1..""""نفسكعلىسبطر-2*

بحيث،الامرو.بنتهـكبماعقدتيناوعقدةشخصيةكلالىينسبافب!بر001""))"التشاؤمعلىتفلب-3

التصرفمنمزبدعنلنايكشةءلاالروايةفيالقراءةباستمراراز":1..")1""الارادةانسل!-،

تصويرفيسداجةالطوقاكثرمنا!طريقةوهده،اثخصبباتعلى؟1.."""-))ال!،حمفت-5

تحد!!منالمبتدئونالروائيوناليهيل!كانبماتذكرناوهيارتمية؟0.1""""يةالشخ!سحر-76؟

الهفيقونهومعأبلدفميةالوحهصعوح1الصعفاتاحهدلمميزأباللن!م!صخعميةالقافبياأبكتثحت01.الحاتلالويمى"ا!،ملضثكيلل-47

.......ر.؟0.1))"""القلقعدىتغلب-8*

الفخمفصرهوي!سكناوروباجامحاتارؤىفى!رمنرووجقدو!ن:01.شعبانليكيج)ااذاتباالالىجاء-!:

الخ...النيلعلى؟01.الحايس!)و"فالخوغلكاتغلب-1.:

ورف!لشض!عياته.نصويرهفيالاساوبهذاالىكتيرايل!ومطاع؟.ء3شعبانبهيج"المغناطيسيالتنوجم-11

191صفحؤالصورنرذمعلىريفؤءإصيمأموجئصصيؤلنايقدمأل.13"""))بيكتلسعاخةلل-12

اخرىعقدةمنيشكولاىنمأمون(نمطلقالايرمنيووراولكن"؟015""""النجاحطريق-13،

*:
ارلتكأن.والبراءؤالجمارمامامالبيتلمكعير.ئحصيتهتؤوينفيبر8

الصه--حتدرجكأ(لىوالانزواءالدائمالخجلفببهيعرفونصغرهمن؟بريروتدار:الناشر

وؤرفون،مااخىالا"لمبتثمؤله؟جولتب.المرغبحدالىوالاسننهـبنؤ:

كأ*********م!م!يهه******م!حعه*لمعم***!س!يعسع!

05



مرةاشاربانواءنفىعليهالنذةهذهوتأثونبيلبنشأةينعلقماسريرهويننركلاختهملاصقا(ليه!اويالذيوسريرهابلالمش!ركة

متتنائمة،م1وعصابيلابولدانهالىاخرندومرةفقيرشابانهالىعطفالذوبهيفاءوكانت.وهبيامالحجرةبابتغلقأنبعدالخاص

وؤ!قيفيادلىنبيلش!صيةعاىاثرتالنشأة!ذهانيبدوولااوتمجبتقدرسا.نش!انعينينمنالاالصامتالنحيلالاخهذاتلقاءورقة

علىتأيرايوادديهلطبيعةانيبدوولاكالموسرينحياتهفييتصرفلمبىتهـاءلىيقبلوانالصبيحاجاتيرعرفانب(ستطاعتهاحديكنولم

--.شخاببننهعلىأسبغتؤ(ر!لفاءتكونأنالطبيعيومنيديهاومنهيفاءالانه

نبيلشضصيةالىمنهيدض؟نؤلف41؟رادالذيالصنيقوالبابوكانت...وحنانها(لامحبمناليهبحاجةهومااكثرالصغيراخيها

حريت!همظاهرباقص"ىؤلىمناانسبقكمالهيحفظانار(دأنههواصدرتهالذيالىوررارذلكهو،الصبيمأمونوجدانصدمتكارثةاول

اةةمرولو،البطولةمظاهرمنءظ!راروعالىبا،ضافةائفرديةباغتقداشةانوالو؟فع،ثاليةغرفةفياصتهعنيضفصلبانامه

ا(يهناقدمهبانجوانبهمنو(حدجانبءلى.فصويرهفيالم!ؤلفالعانترةبعديتجاوزلممأجمونبينماعمرهمامنءضرةالرابعة

الشحصيةلكانتمرةمناكثروصفهاكماضائعهسديميةكأمتشككشخصية.."عمرهمن

بالصورتينلهيحنفظ-انعلىاصرول!4،ومعقوليةمنطقيةاكثر!،تنرةوبصورةواحدةددعةمأمونش!ءبةمنا،ؤلفيئتهيوبهدا

التناقض.مظاهرمنر،اكثرحالمحلةلذلكصورتهفاتتف-بمومقد.نه،والجمالالبر(ءة(مامعقد.نه،العقدتينهازينفي

في...ركيزةبلاليلىتصفهكماالروايةطولعلىظلفنبيليتصرفءوطل،المفقود(لامحنانعنبحنانهاوالاسنعاضةباختهالارتباط

ولمما،"،ءا!ةفمي5كزيرصايبدهـون،ةعقببدون...الورراغةالرواواخرفياختهانتحرتاذاصةىالعقدتينهالإيننطاقضمن

حقيقةمرء2ولا،؟حدايحترمولاشيءفييطمعلابانهنفسههويرصف!يموتحتىمجنونايظلىبأنا؟لفاعلميهحكم

يررلاجولى)انسانمجرد..شي!ئايريدولا؟صقيدةيعتقدولااباذ،!!ماصركانوالىرهاانفيعقد!ا.ئحددليلىجمةوشخص

..الفر؟عيلنهمهمنواعطم..راسهفوقيقيمةرنصبلا،رو-!شقبلا(كتشمفتانبعدنفسها!جمرالابمضالتحطمثم،العربفشياتاروع

.."صياتهؤبحادثةاحقربعديمتلكولموقائعهمنبواقعةرئقلا"ال!لسط:-يالىلاجيءبهانياتقتاوصين،!ببهودالاسلحةيبيعكانانه

اخرفيلىليوت"،ي"يغيرهانطع!فيولما(مزقالمالممنبدأ"وجدتهولم!هاابيهاخيانةءنفلسطينلشعبرمز3تعوضانارادت

كبرياءصن!"غرورتمثالغيركانما"انهالىعليهاص!رتهحكم(!داؤ!وتصكزوطنهوماساةبمأساتهيباليلالانه،لابيهااخرمثالا

ا!"شيءكلصنعمنخلاق1اتخذو؟نشيئابعديصنعلمث-ابواس"صوبدأو!كذاوحدهـاالحاضرةاللحظةيرعيتىانفي

بم!دأولابعقببدةيؤمنلاظلوالذيوتمزقهبقلقه)جتف!الذيالشاب!!؟لابدالىضياعها

الىجزائرييئالىذهبوالذيكبيرةقيمةبأييعترفولا،بشممار؟ومنحهالروايركأؤيف!طينوجهتمثلا!تيالوحيدة(لشخصصكةوهاني

اكتشفوالذيالرعبمواجهةيريدلانهولكنبقصنيتهممقتنعلانهلاالذيالي!وديمأساةيعبدانهوهيغريبةعقدةالمؤلف

كلها،الانسانيةيحاربوالذيإ!غيرهممثلممثلونالجزائريصنبانإ!ديارهمنثرده

منالانتساميدير؟نهمن5وعنارفسوتهت!بعليلىاخووعادل

الروايةشضصمياتبة.لاكثرهتصويرمنا،؟لفن!هى1وهكذا،ادء،ئنور4

)"بروا!2ء،30تصض!ص!ةأ!ضوا?لىكلتركعزفي.يرفكان-لفالم؟نوالواقع
ص،نوامهاوص3اوععدهس!حصهبكليلصمىبالهيهالمقريرالمباسرةالصورهبهذه
مرصأمرهسنا1..0الامرويرنتهي.صا

تلاثاقامةعنتعلنان"الاداب"مجلةيرؤ--ىتيدوزبيلشض!هيةانفيالتركيزبوضوحهذاويبدو،نبيل

:لانتتيارسنويةمسابقاتالاخنسسرى(لشضصياتجميعامامهتتصناءلرهيبكعملاقالرواية

عربيةربأنصافرنارن1(تلتقيالروايةقيشضءصيةايتكادفماولذلكصغاركأقزامتبدوالتي

شعرديوانافضل؟(3ر(ت!ومذرسائلهمو؟غلب،نبيلعتالحديثيدور؟الااخرىبش!صية

ادبيةدرأسةافضل3(فيترنجعنفسهاالد(صليةخواطرهمانبل،المحورنفسعلىتدور

كماالضارجيلشخصيات1وجودعلىسيطرالذينيليصورةداخلها
المسأبد4سروظ؟نهالان!ءولحساناستثنىوفد،الداخاك!وجودهاعلىابضالعبطر

هذهفييشتركواانالعربيةادباء،لجميعيحقا(لانهعنهيتميزذبيلكانوانمنهاخرىصورةلانهاو،نبيلبمبه

المسسابزه.اكثرالعادييناك(سوباغة،منهاشكلااعظمالمؤلفبلغة

باهـمإلمر-إ"ادارةالىمخطوطهال!برعقدم12إ!!هقدقا

ألحقيقرن.الكاتببع!بربركلماقسمقسمينالىشخصياتهقسمفدالمؤلفانويبدو

ولا.الانقبرنرشقدالكتارنيكونيشترهـالا3(هروففيهتوثرلاالذيالد(خلالصميميوجودهدلانسانان

.والمجلاتالخسفيشرقذيكونأنمنمادعوانتهى،دلعقدخاضعينحياتهمعاشواوه!ؤلاء،طبقيةاواجتماعية

.الديواناوألدرأسةاوالروأيةلموضوعتحديدلاأ(!!ورتةهـتهاكتبتمفتالتنالشخصياتاما،واحدةدؤعةالمؤدفمنهـم!

.6!ا)سنتمبرأايلولاخرحتىالمنتناوطاتتقبأنه(الرائعةالجقيقةلفذهتشاقها31بءدا؟محرتاقيهيفاءف!مالجوهرية

عاىبعدفيمماعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثوتتألفادروايةبطليو،ؤنبيلثم،ذبيلمناخرىصورةوهوو!ان،بقديل

عددفيالمسابقاتنتائجوتعلناحكامهاتصدرانالوهيتهفيجميعا!النا!واحترالاضواءكلالميؤدفءإجمهركزالذي

61!ا-يناير-الثانرنكانونيرمزالمذيالعربي؟لجيلمصيرفيايضانحنواحترنا،وشيطانيته

الفائزةوألدرأسةوالديوألتالروأيةمنكليمنح6(جمرلمعاشبابهاتحولدو(دعربيةالا"كأمصيروفيالباللهد؟(ديه

يعادلها.هـ،أولبنانيةليرةألفقدرهاجائزةا!ةقريريةالنؤعةالىالمؤافلجوءقانذلكو"ع!!منهصورةليصثحوا

"ألادابدار"الىالفائزالكتابنشرحقوقتعود7(وفرضهعلهاالاحكاماطلاقمنكئاره1ونبيلشخصيةتصويرفي

الاولىالطبعةعلىاضافيةحقوقماإؤلفايتقاضىولا.بالغموضايضأالششصيةهذهاصابءلميهالذ!ضيلمنطقه

نسنتة.الا!تلاثةعلىتزنرلاالتىبشحصمبهيةعقدتبئاوعقدةقالص،1الىالمؤدفرلمخألموبالطبع
بر"؟كلظءااغف،لااغفلانهبل،الشخصياتمنبعيرهةملكمانبيل

!خ1



فالهانتصخصميةسلوكعلىومنطفهافكارهورضقدالمؤلفكانواذاضدلضيطانوانه"ز/مونوانهماررا؟هبانهم"اصدقاءهويصف

ا،ظاهسواكثرلحوار6ي!بدوبحببتالحوارعاىااضانفسهدرضكانوانالعالموجهسيغيرالذيهو"نفسهالانسانهذ؟الههـ"

الشخصتمسإوىعنالكشفديشلمجيدنالافهـو،الروايةهمماا!نارةلتوكفهوكلهاا!نسانإةرتتمرانهوبرغم"بتغيرهيحلمونألاخرون

والنضالبالكفاحش!هـ،رته07شعمارار،1مردداوي!خرجسيادميةمنظمةفي

تتكلمفانالننمخصياتعاىاولفايفرصوانماطبقتهاءنولا!-نغبرهالى:يى5*ة!قيالمحخارجوننتنةسء)هاالاوسهاطتسود

تؤصهأشلفاوبم!*ةوىير؟لم!االتيالموضوعاتوفييربالذيالوؤت،ا!مالموجهبلى-ةير3؟اؤ،ا!؟لىورذادور!وماوتتساءل،الافاق

الىالشخصةتتحدثانبينذلكفي!رقو!.والثعوريالفكريارا!ت-ا!روا!ةفيرب!ادورقنجدالعربيالكفاحفيدورههووما

ؤلف4دا،رسالةثصكلءلىتخاطبهماوا!حرءنالىتتحدثاناونفسهاإ!لهدورلاا!واقيفيانهاو

دبأاقيالاهوراكثرمنولعل،ذلكفييئكررالذيالصوت!واحبة:جميطالفإجات"مبودكانالم!زوالانسانهذافنذلكومع

!وواني!ثعىكاناى4،بادحوارونجصطفيطرافةالمولفاليهافياة-طرتاكيالمجرقياارأةوليلى،الغنهةقراطيةا!رتهيفاء

!ء-ط!ل!تتهافيا*:"ر!كةءأ!ظرىء"لىا؟حاورةااتنخعياتصور.نهترىلانها،حسانصدرفه2ءععلا!هعقدالىعنهابعدهاوقات

اسميضعبهانحيةالمصفيالحوارصورةءلىاحياناالحواربسببهالديرد!)تارتيالدإررا!جمةجولياويرترج،صدلألهمن

-!فرقاننستطيعص!ىبهاتنطقىاقيالاؤوالقبلشخمصيةل3تتبعهصبمبثمعهاع!قتهالى،رهـود!دقاؤففضقاممظ!ءبعد

اقوالىعناقوالهاونفصلالشخصياتمنتميهـةكلتقولهمابينحريئ،شاعنلهـاكتتعفانبعدهيفاءوتموت،اليهايذهببقعةكلالى

المؤلفقدرةعدمعلىمثالاصدقذلكفيولعل.الاخرىالتنخعات-بقاكسروكم!!(لمءميرنفسىلنف-ها!يلىو.ئمنى،الحقيقية

ارر!سي!وا!إ-علىاعتمأداواخرىنتخصيةبيناتفر!قعلى،كفاحهيعوقلانهالزواجفكرةؤيهيرفضالذيالوقتوفي!العدارى

؟فذلكحسثوقد،المباتذر(لتهديدالىلخأولذلك،والعقلي(نواعلافضرمإتوقااوللفتياتمغازلاالا-الروايةطولعلىنراهلا

المؤنففياحببانياخرىيلبكما.مشاهدهامنمشهدمناكثرفيالروايةلاوهو،يفضلهالذيمشروبهو!وال!رقالاخصوعلى،الخمور

منحديثهافيسذاجةاكثرالشخصيلتبعضانالىتنبيهناالىؤهـإنفربصورةوكبريائهوءرورهقه4ؤءنالاالفتياتالىيتحدث

ا؟ررفإيننيرحجت177صفحةفيحدثكماالا-رىالئعخصيات!!اياماوساعاتبعدوصبر(وعياالفتياتاكثرمنها

انغملمولكني"متناهيلمةسذاجةفيالجملهذهقالتهيفاءان؟لىاكساسءا-يطلقهاذلكومعالكببيرةبالكلماتيعرفلاوهو

كفت؟ءامطابعلهح!باتيفيمابعملاقمولم،بعدجيلكمالىالوجودفيبرءكلءلىنجنمطف!و،ير/بهادفىيالوقتفيوالاتنياء

ولدت؟لذيالتقليديالبيتاقاومكنت.الذاتيةبهموميمهمومةمظاهركل؟كششافءلىالقادرالوحيدؤهوذلكومع،نفسهعلىحتى

(كوناناريدكنت..بيتعصفالتيالمزيفةوالاطسايى،قيهالشخصيةهذهلامئطقيةتب!وو!كذا.الاخر،بئفيوالزيفالخداع

كنت...ادفلهريينواصدقا!بماواقربانياهلي:عنهمخارجاشيئادائمابرطلوىنهالنهايةفييبدوبحيثمتابعتها،الانسانحاولكلما

لماناكونماذااسألانببانييخطرولم..منهماكوناناخشىإ!إلورقمنمجوف

"..فقطالليلةفنأخراا.نىالجواب؟ن..(ذنمنهماكن

تمثلمدللهغبيةلفتاةبالنسبةاللهجةهذهمثلكانتواداإ

تقولهانيمكنءايرهـريا-دفلاحدلهافينطرالم؟لفلاب!الفيالسذاجة

حاواتادااوفيهاسداجةلاعاديةبلهجةتحدثتاذاالفتاةهده

!إعميقةبلهجةالحديثتصئ!جداقرييا

منبروايتهالخروجفيرعبتهفيالمؤلفانوهيانجيرةنقطةبقيت

زحتالىالاحوالمنكثيريلفيكانالجامدةالصقريريةالنزءةكف،بمئ-ومنقحةءزيدة-ألثانيةالطبغه

داوه،والاصرارالتكلفقيهي!ندونحتاالجزئيةالبياليةالصور

والوصمفعه(رصة-الا!دلوحهـ"ا!ط!وتطفحولهشنامىأ"دعملم!وفىاو!رإقالاد!معنة

،مي"لكيرهالصور،.وهدهالعموعىطابعالروايهعلىلصي!ما
يرإ،ء-لاسودوحإشانسمان"بانهلنبيلوصفهامثلتهامنالرواية

صادلالتهيجدالصورهذهمنكثيرفيوا"تألم"الججيممع،محمسب

بابمسطت-ودىانيمكنبحيثالبساطةمنكيمةاحوالفي

الاساليب.

ناسبقمانعيدانيفوتناانينبغيوو،كلهذلكوبعدواخيراالادبيةالقا!رةاولاطفيبرىصجةاحدتصالذي(لكاب)

(لبابمنالدخولحاولىقدصفديمطاعالاستاذانمنقدمناه(واحدشهرفيالاولىطبطت4ونفدت

للتخلصبشدةيجهدوانه،محاولتهفيشجاغاكانانه.الضيق

طموحهلهوان،الطليعةروادمنرائداليكونفرديتهجحيممن

را!يت!همنهلروالتجاهيل!اونا!تخاوممافلسعهلمكنتخلفيولؤلكيكولمرالكبيربقلم

صفديمطاعالاستاذيكونانالنقدهذامنناكايتوكل.نقصمنؤاصيو!-ال!لا!اعيلاهـدينمجبي

المنطإقعنقليلاقيخلىو(نمعهوتعاطفابالواقعالتصاقااك!ر

حولهمنالبشرعلىرحابةاكثربهءورةداتهيفتحوفىالتجريديبة

خدمةاجلمنقضيتنامسهوىالىزرتفعانجميعانستطيعخى!قنرقبوه

والانساني.العربيالواقع)

بلرطهاررم!منعبد!القاهرةأ
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