
ى:عر،هه5ئا...(لنمق!فو،اعدو((القدرجيل))أممح!
ه،هـ-/!ا!أمطاعصفديبقلمإ!حي

..لا....،.ذ-م.،الالداعبةقبمتهكانتمهما،فنياعملايهدمانمافردارادادا
لوهيهاهدهمنصجرحىالهيامصىوجعلهاالهمجدارممذوهم..

حديثين،علماءيدعلىوالماديوالجنسيالحيوانياصلهاعنوكشفيظهروبذلك،"علعي"موصوعالىيرحيلهانمنعليهاسهلفليس

قطورهافهمنحاولاناو،الغربيةالثقافةنهجرانهذامعئى!ل..مجنونانسانوتهاويل،قشوتما"يل،اطفاللعبوكأنهالفنيآلعمل

المعامرة،مشا"للهاحلفيالمساهمةمنمكانناندركانلنشطع،الروحى!"السيدكت!بهارزيالمقالهؤااوجزاناستطيعالخلاصةبهذء

انقتحتانبعد،لمها3للانسانيةمثاكلالعصرهذافيا!كتاتيصاليمنذاصررتهاالتي،"القدرجيل"روأيةعن"البدرطهالمحسن

..اجمعالعالمعلىالغربيةالحضارة."صفديومطاعالقدرجيل"المقالعنوانوكان.عامنصف

ووهمنق!سريةنتائحببستخلصالناقديعودانحقاالمؤسفومنهدا!لامخلالهاتوترالتي(لاولىاللهبةمدحلستقداسيورعم

و!ز..الخليقةبدءمنذلإنسانيةالثقافةقيمةنفيتاننيوصاالمقدمةقراءةمنتوءمناتهىقد"البدرطه"لسبد1؟نوهي،"الئاف"

3ء..د.بة..ا--...،الحديدة"معلوماته"يحربوراح،المرررسيةالنقديةآلكنباحد
لهسرحالىروايهفي!ورعبارا!لىالمسرحيهمكلرمهمن(لسيدهدا.

باخةماراليوم(نني":نفسهعنيقولعندما"نبيل"ألاولالبطلنموذجومضموفالسلوبهانألاجريمةثمةلمؤلفهليس،كابعلىفيطبقها

..الخ"احدالااحترم،ضيءفيلااطمعآحترمهالذي،النقديال!نابوقواعدهسعجمةتأتلمالفنيةوعقده

...اقول..الكتابةعالمفيوألاخيرةالاولىهيقواعدهواعتبر،الناقدهذا

وو-!لببنمأكتاعدمافيؤلبرنىقد،التيىهالديننوهدعلمي*لمغاصصلمن(لع!ابظر،ووبقطعها--سلبيموقفو"استبدقدالمقالكاتباناحسستفلقد،هذارعم

...:.....امورهانأردتماكلجعلحتى،سببالهاثريلا،حقدايقطر،عجيب

لحطاتمنلحطهفي(لبطللساداعلىوردتلمحنيةعبارةمجردهي،الفنيةحركتهاوتطور،واحداث!االقصةشخصياتخلالمنوأبرذء

!"القصةبطالحقلا!طورالرعلنىبةفيعندمألمصمصلكرتجرالبد!عمداوالفرجهلاكاملؤهمسوءعناماتيقانبدلا،مفتعلةبصورةمقلوبامع!سا

حفه-فىماسأقصلهوهذا-واخرهاالتحرلةلدالةلن".ءدهـداش!اكا.باستباححتى،لفالمقضدغريبةوعداوةتمرضعنواما،للكتار

..........الفنيوالمقبم،القوميوالموجه،والمعلم،المقرعدوريأخدانلنفسه

رهيبحكماطلاقالىينتقل،الفقرةهذه؟لئاقديورد-(نوبعد،اكور؟ا،وأهيمفينعاررحللكاشبيوجهانأبداحرجالايجدفكان

ب!اابطلهشخب!كبالفرنطقك!للإلؤدئة.بقارفمطاعحلمبطالكي(1"علعبارلاحصا-"الششصببة"يبررالذيالنومعلىتعتمدلوايتكانلهويقول

يمكنلاللهفكيف..هولفردنجنهمطاعمن"اعترافا"اصمحت،لمطل3ؤلا،الشرفهداللروايةالناقددفبللاثم-المدرسيالتصنيفهدا

....كذلكالصفةهذ.عنهاينفيانيلبث

بطلالكاتبلدلىكارولو،ابطالهمايقولهصلألمنالكا"لبعلى3نحكذانعلىوردتلعباراتالقوميةعقيدقيفي،بيئني(نالىالكاتبيلجاثم

النقديةوالمعلميةالف،!يكونهكذا...اذنكدنكمجرماطهصإل!ىمحهـوس!د-ث!ةيجدلم"البدرطه"السيدولعل.الروايةفيالابطالا!سنة

........أعباراتيخلالمنالهـلالبيدينبان*،الروائيالعملهذالتخريبوسيلة

استخلاصوبتابع،هذاالعبقريبهـشفه؟لنقد.بت!مسكهذاوبعدر،ا!ولاننفسيائاماحاولتخلالمنالروايةفيهاجم.الشخصيات

العردح!المج!نمععنوانعزالهالهـلالبفرديةعلىالحكمذلكمنالنتائجانبود،نا!را!ها!جأان!كئطريقةغرب1و-رلمث.ا!ياتهذء

...والق!،دةوالاصدقاءالهنظمةاقوادوعلىالناسعلىواستعلائه-.والصهـد!الموضوعةصمفةلكدمه!كون

القراء،لصدقكاخرشخصعنطهياسيدهذاقلتولو..والجميعوجدلطاشيكلا،النقدهذءمثلعلىارداناشأ.لماننيوالحو

الروايةهذهحتىحرفاولمنذصفديمطاعمآكلتبهتنتابعكئتلووامااروفيالعفو!اوالمقعودالابسىمنكثبرلايضاحمناسبة،الردفي

..وانساببتهامتهلقضا؟ملتزمكاتبعلىتجنيكمدىلعرفت.القراءمنبئةبيثةفيالروايةهدءحولظهو

هو،صو.لعفضاجادبكليعانيهاالتيالكبرىالمصيبةانعير

صطلاالادورصووفاذا.تمامااهدافهبعهـسالقراءبعضمنسيبلىانهء:هـطإوفة!دوارزيالجيبالهلعهذاائا!شر،اناحبشيءكلوكبل

انهزاببصة،جبنه،شكه،فرديتهصوراذا،التكوينيةقجربتهاعما!فىالئقطةفىءاتبلوروهذا.فكريطابعلهتحليلايمن،القر(ءمن

*قانظء،!تحدث9.و(ذ.امتهقضيةيخونبانهلحئدئذيفهمانبدلافانه.شهاالروايةفىهاجمانالبدرطه(لسيدحاولالتيالرئيسبكأ

مواقفوعن،خياناتوعن،مئعزلبيتاوسيارةفيتحدث،جئسيةالتجرإدى"اسلوبيوبين،غربيةثقافةمثمفاكونىبينيربطولعله

الاخلاقيبن"الشرفاء"وجدانمنالنكيرعليهارتفع،متناقضةعاطفيةمنخال!ظياساوبمجردكانتالعربيةالثقافةوكأن،"ال!ثنكي

وابيروتاودمشقمجتمعفييحرثهذامثليكونانينفونالذين"غري!ثقافة"المثقفيجعلماالذيادريولست.فكريمضموناي

..وحدهاباريسفي..الا6لقاهرة4،مئقارياطارذاتالثقاقةيجعلما(لذيثم.ومعابةحلرموضع

مجتمت،لا"ششعالموا!فهذهمثلابرازانللناقداقولاخرىمرةهـا.،ادبهيعاليمانيريدعالميةبثقافةمتاثرايكوناناملأفبيضيروهل

الحيالصخبصميمفيقلمهتجعلوانما،الكاتبانعزاليةعنتبرهنولااكنشفه؟لذيالجاذبيةقانونعننقولاو،الأسملاليةمعطيأتهاخلال

..معاوالشر(لخيرصخب،ذاته!نرفضهانعليناوينبغي،غربيانكليزيقانونآئه،الانكيزينيوتن

محص،ذهنيجوفيتعيشلرواية1انعلىيلحويظل،الناقدويلحبطر،قة-،الاوروبيةال!كلآةرؤصتاننياليسرطهللسعيدقالومن

آببومية،الحب(ةمنتفصيليةماديةحركاتتصورلمالروايةلانذلككل.."روأسبها"منالتخلصعنعجزتء!-دائماكعادتيشكيةتجريدير"

كانالكلالباتجاهلانذلككل..الهلانيذيردأبياوعنترةكقصةجمنلم!كذلكتجريديةبطريقة

فيالشبابهنلجملةالداخليةالتكوينيةالتجربةحركةعنالكشفاساؤوا!د،القاهرةمناخوانهوبعضالبدرطهانسيدانلاريب

..ثوريتهفياليهينزءمااحدهميكونن1اجلمن،وتمزقهمتناقضهمنررتوفيها"لحومهـمأكلون"لمسرجبةكتبتهاالتيالمقدمةفهمثائية

..مطلقاالعربيةالثوريةعنيحدثنالماماتبانالناقدألاخوعاب،ىتمركان*نسانأنقنعندماالغربثقافةفيروحيةوقائع
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يتنفسالذي(لعامالجوهووكان،هذهـإووايةديواصحاالظر!كان.ا!ضلماديةشروط.نحقيقاجلومن،المجتمعهعالفردصراععن

ديكتا.توديةفيميبرز،مناتذر\سياسياجواكان،الروايةتذصرصياتفيهذهبصاوجوها،انعزاليافردياوكاتب!ا،خياليةالقصةمايرجعلهذا

الشابرعانيهالذيللحصرخارجيارمزاالطرؤطهذاوكان،الضنميشكلي....تجريديا

نسابكلعئدالذاتتكويناتابعانفيالحرقيليكانوبعد،العربيانلادرك،المدرسيالنقدكتابقوامحدحتىمتقناالخاقدكانولو

كانتالتيالسحيقةالهوىوهذه،ية6العنجوضلالاتهاخطائهخلالالروائيالعملوان،واقتصادتاريخعلماو،اجتماععلمليستالرواية

يقفونهاكانواالتيالسلبيةالمواففولوع،الجيلهذافردياتتفصلفردنفسيةخلالمن،فقطامةليس،كاملةانسانيةثوريةيتابعقد

وراءهيخفونكانواالذيالزيفونوع،بعضابمبعض!اعمالمنيصورانطريقتهعلىكل،"القمرجيل))افرادسعىولقد.واحد

هذامنالتخلصمحاولههيمأسا.نهمكانتلقد..البتريضعفهم؟لانسانالعربيهذاولنر-ث!..العرببم(لانسانتكونمشكلةمنحياجانبا

امتهمبهاتمرالتيالاريخيةالمرح!قىمستوىعاىوالهكون،(لزفيلشوا"القدرجيل"ان..الكمالفياسطورةجعلهعنولنمتنع،قليلا-

سايرتوانما،بطولتهمجاهزة،ابطالااقدمهملم..وانسانيتهمتسبمانارادتوالرو؟قي،كذلكانيكونوايحاولونولكنهم،ابطالا

..نجحمنوقليلالبعضفشلوقد،؟لتكونهذاواقعية.معاصراوانسمانيا،ثقافياوقوميا،وجنسياعاطفياالمحاولةهذهغور

للقساريملابهايوحيان(لناقدحاولمغالطةاكبرالىالانوانتقل..وشعبيينونضاليينمثقفينمنالمنماذجعشراتذلكاجلمنوقدمت

القدلىجيلابطالتجربةالنمؤ"ديحركةاعفالوهي،وعنادباصراردونمنوحدهبنبيلوتعلق،الشخصيماتهذهمختلفعنالناقدو.نعامى

تنتفدوهيالحركةهذهيدركانيمكنقارىءابسطاناعتقدوكنتبهمتفتكالذينالشبابهؤلاءمنواحدنبيلكانبينما،الاخرين

نهايته.لتبلغالكتاباجزاءبينروحيةذروة(لىمنهاوالنفاذ،لتجربتهمالاخلاصسبيلفيقاسيةارادة

يتجاهـلجعلتهالناقدككرقيدتالتيالنقديةالمدرسةمنطقولكن.والانسانيالاجتماعيمعادلهالها

فيافليسي..صارحماديصراعخملالمنبدتاذ!الاالحركةهذهههد!إورمخابر+حمةعلىيرصبرلمالناقدان،هذامنوالاغرب

يحنصرلمان،الكاتبعلىمعينقالبفرضفيال!عنتمنتهىهذا.ا!حيا!جما!يريالحملالى،؟لمطلقةالمضأزمةالفرديةمنالشخصية

..منعزلافردياكا.باكان،فيهاالفنيةامكانياتهلأإروحيىارا!ل2وا،ويواليهاالاحداثالبدرطهالسيدتناسىفهـيف

طورتتي51الداخال!يةالحركةهدهنتوحمجالدبمهناولست.!!مه-ل،ءا،المر؟مقةسنالىاقربوهم،الشبابهؤلاءخاضهاالتي

ذلكومع...والانسانيةالقوميةابعادهاضمنالذا.نيةالتجربةنمولقشد.وه!يةبطوليةواحلام،ذاتيةوقوقعةروصانسيةمنالسنهده

ذلك.الىرةالانظبمجرداكتفيفاننيضم!نالمراهقال*خبطهدالتقديرمالروايرلآمنالاولالكتاباوقفت

اساسببةنماذبممحدةقدم(لروايةمنالاولالكابانظاهراكانفلقد.الجامعةوهبم،الثوريةالعربيةالبيئةفيخصوصيتمه

جمل"-وهم(هاني،حسان،لياىلا،هببفاء،)نبيلهمابطالهامناشكلأةاعنالمفسء"مداخلفيالبدرطهالسيديقرألمو!ل

منمختلمينالسنحيثمنمتقاربرين،(هاني)عداماجامعيينشباباناللأواقعمنوهل،العربيالمراهقوخاصة،المراهقلدىالجنسيمة

جميعامشدودونولكنهم،النفسيوالاتجاه،والبيئةالوسطحيثاجفماعيةفن!ية،ثوريةاقنعةتحتيختبىءقدالمراهقالشبابمنكثيرا

يربطانفي،ش!بئايفعلانفيالجببلرغبةهي،واحدةدغبةالىالجنسحرمانعن،قيمتهامنالذاتصرمانمحنبديلالنفسهليحقق

منالنسورهذاالىيصلمنهمكلوكان.جسامبمسؤولياتنفسه..ارتوائهمن

كله،الجيلهوكما،الاساسفي،هم.الخاصوتكوينهحياتهصلالى(لمراهقيحققانوشاذامستهجناالحدهذاالىالامريكوناو

والمإسر؟الصراعكانوفلك،الحقيقيةوامكانياتهميتنالسبلاطموحذووالمبالغةمنوهل..وضياعهغرورهبطولة،الجنسيالميدانفيبظولمته

بالحسيوالالممان،بالقيمةوالكفر،التمردثم،الفنتلوصرخات..حري!تهامنشيئاتملكغنيةفتاةمععلاقةفقيرفرديرعقدانواللاواقع

ءـزرهكل..الفنالىالانطلاقاو،الكابةحضنالىوالارتماء،المباننتربمشنوىحقائقيرقدمانالروائيعلىانالبدهـ،طهالسيديحسبولماذا

عليه.نفرضانانتيمكنكولا0.النكبةبعدماجيلعاشهاالمقولاتالتيتلكمن(وسعالمرواني.نجربةتكونكيفواذن..قارىءايمعرفة

والحسيسةوالعزلهالبسانلمجرد،وواقعافعلاءلببهكائنهوماغير"حقائق"يقدمانالروائيعاىانلكقالومن..القارىءيملكها

بريل)بر!تلببقلاانهااو،الاعلىالمتلعفةتجرحاشياء،والسوداويةانتبينما،العربيمجتمعكعفافعلىتخشولم..العلميبالمعنى

الجيلهذاعطمةكانتلقد..الاخا.بهالكاقولماذابل..القدهـ(نتحدثاندائمايجبافكان..الخفيةالجنسيةفضائحهبدولاتدري

وهوطهادتهلهتظلالذيالفبهبلالانسانىالتمزقهذافيفعلا!.عربية.فجربةلتكون-انتوصفونهاكما-ةلصو!حبتجربةعن

وحض!بض،الفشعلاني!ابفيوهو،بطولاتهلهوتطل،؟لدنساعماقفييفرضهانيحببواجبيتممسمك(البدرطه)السيدإنبدولا

..اكظسانه..ريبولاالكتبمنمحفوظنظريواجبوهوكاتبكلعلى

؟؟كذلكاليسقولمهايرصحلااشياءهذهاصورانالناقديودكيفافهمولست..(الطروفمعالفردتفاعل)

..الجيلهذاقصةمنالسلإ؟الجانبتؤلفالىتينفسهاهيولكنهاالجوعتفاعلالا،تفاعلمنهناكاليس..الظروفمعالفردتفاعلله

بعد.نقيضهيتشكللمجانبواعلهابطالمنقسماانتقيتانني(البدرطه)السيدنسيولقد؟والفقر

ا.رز(نح؟ولت،الجانبهذا؟صورانحاولتالاولالكتابفياكأ-رفيالسا"لدةالطبقةوهي،بورجوازقيطبقةمن(القدر)لاجيل

ممانوا،.مسبيةحقيقةوجودعلىتصبرلاكانتالتيالحالمةالمثاليةقادالتيالطبقةوهي..دمشقفيوخاصةالعربيةمجتمعا"ننا

ناماوكنء!هاالبراءة،كلها(لنزاهة،كلها(لبطولهجميعايتطلبون،تالحكوءوخلال،(لمستعمرايامالعربيالنضالمعركةالمثقفشبابها

اسغطهتوهل..اليأسيشده!حتى.النضانيبواقعهميرصطدموا.خاصةسورياءلىتتابعتالمتيالملاوطنية

النساستهموهونبيللصرخاتاخرمعنىثمةتكشفانصديقيراجد4الصحيحبفهمه(الماركسينقده)ابىدرطهالسيدطهقولو

...حسيةاحضاقالىبنفسمهويقذف،ويتبراـمنهـحويحتقرهمجميعالشبىابامنابطالهاعندالروايةابرزتهاالتيالتناقض"تهذهكلان

علىتألمهلشدةالاذلكيفعللمالانسانهذاانعندكهذايعنيالايرصفهـ-االتي،الطبقةهذهتكوينصميممنهي،المثقفالجامعي

عزلة،موقف،صاحبيياالموقف،هذا...تحطمالذي،!الاعلمتلهفيالشعببينالاشخاصعرضطريقةالىانتبهولو.بالبورجوازية

(تقانذلكب!داسصطبعفهل..لاوافعيانهاو،تجريدينتيءانهاوافطرمعنا!بعهدة؟لجاهزةءطةالي!المئعخصةنموذجعلىلعثرالرواية

..وابطال!لمايروايةهذهمنموق!حق!بقةفي.الداخ!الصاخب

ليصلوأجاءواكثرشبالطتهـه؟ج!معانهؤلاءل!بأسىكاىولفالؤوحريةتحققامحبارمحلىيصر(لروايةكاسطان(ل!افدويقول

لمقاءحيراقرأتهل،كمناتورالدييرقتلأوااى(رادوا،الطشرمخمشب!ئالفد..الظروفبهدهيعنيمادااءل!ولست..الظروف!عنمعزولة
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الالإتوحيتى،الكلمةافقمنيضيقأنحاولولكئه،انتفسيرهدأ..ألابريأءانتعسأءهولاء.نشاركانماحدالىاستطعتهل،هؤلأء

..المباشرالقاموسيبممناها..يحمثلاهذاان.نقوليجعلكالذجم!وما

الثلخصي!ةعاىالمعتمدةالروايةنوعفيدرسلاعطاءبعدئذالناقدوينتقل،تشاركهمان(تريد)لاانكوهو،واحدسببالالديكليس

النضمحبةلطلابيدرسكانمماذلككل..معاوالحدثالشخصيةءلىاوهذهتفهمان(تريد)لا،الاشخاصهؤلاءتحبان(تريد)لاانككما

فكبمااي،ادغربمدارسفي"0185))عامالثانويةالشهادةمن؟لادبيةولا،والانسانيةالقوميةبقضاياهاتعترفان(تر،د)لا،الرواقي

،لاحدات1منع!دة،مقد"قىالىعناصرهاوتحليل،القصةظهورمطلع..بفنيتهاولا،مولفهاباخلاص

!تلاي!تركالناؤدفان،قلتانسبقوكما.."خاتمة،شخصيات!(نقدا)كان،هذانقدكاننقوللاننضطرذلكوبعد

ازء!،التنسخصيهةعلىالمعتمدة(لروايةفصبيلةالىانتمائهاشرفللرواية

.-بعدبهااسمعلمالش!ابفيهاخلطوهميةبطولهتجربةيقدمانالاولىالكتابحاول

ويأتر،النقدمنمخزيةز؟ويةفيالتاليةالفقرةفيالناقدويقعالىالامربهوانتهى،القوميالعملوبينالجنسيوحرمانهفيورهبين

ولفد،1،زاعم5هزرلميىعمانهيحسبوهو،نفسهامزاعمهضدبدليلولكن.رومانسيبفشلالنهايةفيتسبب"رومانسي"قلاعداد

عنهـم،الخيريرلنفي،الناسءلىقاسيةاحكامايطلقالكاتباناعتقدلقد.ثانجبةالواقعمنالشبابهولاءتقربمرحلةيقدمالثانيالكتاب

ىفشخصيةخمسينمنواحدالانوذلك،بكاملهاالانسانيةينسفالاصالةتلكلديهمنلدىالاصالهبعثفيسبباالفشلذلككان

،الاحكامهذهمثليطلقوكان،السلبيالبطلنموذجلهكانالروايةان،انفسهماالىيرجعاانونبيلحساناضطر..الجيلشبابمن

تغا!لىوبهبف.ابطالهاحدمايقولهكليتبنىالكاتبانممناءهذافهلمنبنوعيةحسانبدأانفكان،اعماقهمافيالزيفعللعنيبحثا

طا!الابمنكثيربهايرميهكانالتيالاوصافمنكميرعنالندرطهيحطشملانسعىوهناك،الشعنيةالقاعدةمنبدأ،الجديدالنضال

واخرين،وهيفاءومحمدوحسانكليلى،عليهيأخذونفكانوا،الاخرينالاخلاصمدىتنكرهل..هذاتنكرهل،القديمةالبورجوازيةقوقعته

الكا"صبت!حملانعاىتصراذنمانت.نفسهالكاتبعلىانتملانخذهالكنببحر؟نفيصغيرةحقيقةيصنعانسبيلفيحسانعند

الرواية-شخصياتمنكثهركانالذيالوقتفي،ابطالهاحدتبعةمنتبرألقد،فعلايستطيعهلولكن،عاملايكوناناراد..،إلزيف

موضوعيةاوثقافيةروحفأية..نبيلتهاجم-!طبعانفسه؟لكانبروايةومع..اخرلجزءخاضعابقيذلكومع،القديمةشخصيتهمنكبير*فىء

..المفضوحالتعملهذاعليكاملتالتيتلكانتصرفقدنبيلواما..مظفرةجديدةنضاليةحركةقادفقدذلك

الكأتبصورهاقدالمنحرفةالشخصياتمنكثيراانالناقدويقوليعيثر(نوحاول،الروحيلتمزفهصدىكانالذي،الرئوكيمرضهعلى

واي.."كاريكاتورية"صورالىحولهاوانما،لهالا!لبريرقاطعةباحكامنفسهيجد(نيلبثلمذنكومع،الموسيقىهوواحدعزاءلهفرد(

الثهافةعنمداؤعانفسكتئصبيامن،ذلكفيانسانياوادبيضير..دمشقفيالمعركةقلبالىمحائداثافية

جمهممة،شحهخمسينمنباكثرتحفلابروايةانتذكرتولو..والانسانيةالفترةهذهعنمتنوعةداخليةصورةتقدمكيتجهدبعدئهذوالرواية

خلالمنتصوبرهاالىالمكاتبيضطرهامشيةشخصياتهناكواناجتمعانوكان،الطغيانحكمضدالمثقفالفاب.نضالمنالمجبهـة

منمكانطفيوي!ضعها،السريعةملامحهايعطيهاكيماابطالهاحدزاويةشبهلهتمانبعد،خارجيةمعركةاصدقفيثانية"القدرجيل"

النسخصي!ةهذهتصويريرأتيانبدولا،معاالخارجي-النفسيالمنظرمنالعديدخلالهاالروايةوابرزت،الذاتيتكونهموكةفيانتصار.

-فوهونبيلحالةهيكما،وهياجغضبمنالبطلبحالةمشوبا..ا،ضاضلالشباببينالنماذج

نا..المهـماجينمنشخصببتينمععندءالر؟يةتتصالبعئدماالسجنوخاصة،طريقهالشيابهؤلاءلنفوسالسلاميجدانيمكنوكان

لها"ينالوصف!بنصا.نىوقد،باستمرارليجسمهعيبعنيبحثالناقبئكان..نبيلوهو،معاوالعالمالذاتءلىوقسوةتمزقااكثرهم،منهم

نامنلاوبرد.."التاجرالصحافي"و"القاتلالمجرم"الشخصيتينبناءمرحلةتبعتهاقد،الطغيانعلى.زغلبهك!معركةانلوذلكيمكن

اذمانجبة،قيمةمنبهتحيطانيمكنوما،الفنيةالوصفقيمةعنيكشفالاشنقرارفشلانعير.الديكتا.نوريةانهـيارمحاىالتاني(لحكمفيوصدق

صنانها..مفتعلةاخرىتهمةوهذه،قاستقريريبانهمباشرةرماه،الشبابهؤلاءنفوسالىوايئسالقنقنوبةاعادقد،القوميالسياسي

للعدبرببالنسبةصعيرجزءوهو،احاديثهبعضفينبيلاسلوبوحيواللامبالاةاليسخيموبينما،الاولىالتجربةمالاة.تكررانوكادت

فير!11الاشش(عيوطبيعةتتنالسبالتيالاخرىالمختلفةالمواقفمنصدلىمعركةالىبنفسههاربانبيلاندفع،الطلببعيينالشباببعضعلى

يم!قكط..والقسوةوالننحديوالحنانالعطفجوفهناك.يحيونهابالتفسيرينحرفانالاالبدرطهكذلكهناويأبى.الجزائرفيكبرى

العادية.حياتهفيانساناييعانيهانعدممرضمعهنقلقدنبيلانوهي،الحقيقةهذهفيطمس،الصحيح

له،قرأتهالدياليتيم،المقالهذافيكعادتهالناقدالاخويسرعالثوريبالعملراحوانه،الحقيقيينالابطالجبهةالىخىالتصديق

المؤلف(نفيقول-بهمايتهمنيوهو-شاملاجامعاحكماويسشنتعكيفاعلمولا.لذاتهبالنسبةالمعركةبصدقنفسهيرفنعهناكالمباشر

بطص،نبيلانيقولير!هـانطبعاوهو،شخص!ياتهعلىنذسهيفرضفيورد،.بينماالجزائرثورةيهاجمبانهالكاتبيتهمالناؤهـانهذايبيح

..ذلكيفعلالذيهوالروايةبانهاواعتقادهالمعركةهذهبعظمةالبطلايمانالروأيةفيمكانمناكثر

،دراجاتصانعررىالادبربانبسرعةلهولنقل،بذلكمعهولتسلم..."الحقيقية؟لمعركةوحدها"ثانها"جميعاالعربءنمعركة"

هـطذاواما،بهيتأثرواانلابداخريناناسايخلقكانسانهووانماالىالناقدعقليذهب(نمعابةوالكااررسخريةعلىمايبعثواكثر

يرجعفذاك،يرموتوناوي!حيون،يكرهوناويحنونابطالهالكاتبيجعلانني..اوه"وهوالجزائريةالحربضدانهعلىالنصهذافهم

ذاتها.الروايةحركةالىثم..الاليسلموتهداهولانه..ي!موتلانهحدنا9يموتاناريد

طبي!عت!اكانتكما،روماف-ةباندفاعة،منتحرةهيفاءماتتولقدأوالعرافيأوالجزائريالشسباجلمناحدنايموتاناكرهانني

اشاواصتانالىالجرازدبائعمعطفلةوهيغامرتائمنذ،دائمايعنيفهل"..مصيرههوهذالاظاليومرموتالعربيان..السموري

..التوريعملهمىتقلدهانحاولتانالى،طبقتهامنليسفنانا..الشهيديكونانهوالعربيمصيرانالاهذا

الجيل،.نجربةفياساسيةمرحلةلاؤخهاءمجسمارمزاهيفاءموتوكانالجزائريينالقادةاحد،وعامرنبيلبينالمناقشةايرادالناقديتابعثم

..الخياليةوالمثاليةالوهمموتيردلمالناقدولكن،يلفطهانلعربيلايمكنبمعنىللقادىءفيوحي

فلفهـ..بهايضحك!انقرونبيلانالبدرطهفهمكيفاعلمولالانههذاكل..الصطولهطلبفيمنهمبالغةنبيلكلماتفييرىان

علأمسوولا!د"و!و00استقلالهاتكنشفاناستطاعتعنممابهاسررغبةهذهان،الناقديقلأم..يممثلانهنفسههوباعماقهيشعر

ا!صاحص،كاناداخاصة،الموتالىيؤديقدالحريةفعبء،تصرفاتهامثليبرركلها؟لروايةمجرىوان..لبراءة4في،الصلىؤفيمخيفة
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..كابوسهاوءةلشدةالنادذظمنبنعسهيرميانحاول"فولكنرهـ"اوقتاوااوانتحروأانشبانمنكثيرعن/نسمعلماو..خيالياشابا

كذلك؟ألشىبالعظمةمليءغامضعالمفيلمغامرونانفسهميحسنونوهم،حرقوا

نحنسلابههفيانتاجناواترك،المعساقهذه"طه"سيدياعنكدع....والدهشة

اذتولتنع!.!ال!ونةالعربيةالثقافةثوي،(لسوداويينالتجريرريبئويقول،الثسخصي!اتتناولفيطريقتيتشريحالىبر11طهويرجع

البطولية!القوميةوقيمكالنقديةبقواعدكنظريرساتببعض(لناقديستعينوهنا،واحدةدفعة(لشخصيةاعطيانني

ضبمطساعدمشقتكشفاني!نبغيانهاويهفالاحداثمعوتفاعلهاارشخصيةنموعنءوريثة

ىص-5!كا!هطهولم!ن.مقبولهنظريةوهي.الكاتبتدخلدونوتتطورنفسها

أ!عريىألاديبماسأةالىسيودة!،ول!لىومحمدوحساننميلمثل،الطسعيةوحركتهمتطورهمتتالعان

..!الرواير-"حاول!الديرالاساسييرالابطالعلىيطبدهاار.يسىالبدر
ال!ماهـصفاضلر!إمؤصولادهاالروايةتفردلانلامحالثانويةشخصباتبعضعلىويطبقها

خاصةيتعلقفيماهذا..لانئتهيرواياتالروايةلاص!حتوالا،خاصة

ولكن...رئيسيلهلادورالذي،هيفاءاخي"مأمون"شخصيةباعطاء

خورمن،نترارةاللطيفعبدالاستاذالاديباليومقبلعرفت،نصايقسرعندما،تلكلنظري!تهمعاكسبرهانفيثانيةالناقديرقع

عنتصدرالتيالمجلاتمختلففيوابحآثمقالاتمنكتبماعلىالنصهذاإفسر،بنبيللقا"لهاقبلحياتهاعنهيفاءفيهتتحدث

عندماكبيراعجبيكانلذلك.النطرقويمالثقافةواسعكاتبا،بيروت!-زراانلادرك،ماينقدالناقدعرفلو،بينما،نظريتهمعالتطابق

الذي؟لنقدذلك،"العربي*ديبمأساة"لمقانينقدهقراتبعضلتعلسالا،بنبيللقائهافيالتجربةازمةلايهمحياتفامنالجزء

جهةمن"الطشتد"ووبالتعالي،جهةمنالسطحيةبطابعتسم5دب!ورلمافلاشخصيهفيانمووكان،عاديةغنيةفتاةلشخصيةعامةخطوط

اوردرساالتيالنقاطبعضلجلاءمضطرانفسيوجدتوقد.اخرى..ذاكالراء

والواقع.للحقيقةمنياخلاصا،تعليقهفييؤ"م(بمالنادد،..نبيلبجريرةكلهاالروايةادانةالىالئاقديعودثم

في،عامةوإلكتاب،الاديبيعاني""مقهـاليمسنتهلفيقلت-41و؟ز،مغرورمتبجح،لملنساءمغازر،للحمرةمعافرانهالانبيلمن

ضميتىفءكاتتجلىقاهرةشديدة(زمةاعراضمنالعربيةالبلادجميسععنتعآمىبهنما،القددجيليحوضهالذيالكفاحفيلهلادور

يقبلليسى(دبيةكتبمنالعربيةباللغةينشرلماالقاريءالجمهورعددالقوميةالمواقفجمليعواهمل،الشخصيةهذهلحياةالاخرىالمعاني

الجيد.."الادبيالنتاجعلىالاطل!عروادالمثقفينمنالخاصةالاعليهايقنعانسيلفيذلككل..الروايةهذءبهاحفلمتالتيوالنضالية

.(691اغسطس-آبرود،الاداب).وحدهنبيلهي"القدوجيل"انالقارىء

البالغة،وجهويطهر،فيهمبالغكلامهداإن"ثرارة(لاديبويرىانسانيةولافنيةلا،ميزةايةالناقدرأجم!فيلانحمل"القلهرجمل"و

الجمهوريسةفيسواء،المنتجينالادباءاوضاعالىنظرنانحنادا!-ذاديهااكشث!فهاالتي،السيئاتمنالجيلهداجانبالىمصوية

اديبمنفما،افريقياضمالولننا!اوالمواقاوالمت!دةالطربية.."العصربما"الناقد

انتاجهمعيتناسبماالجمهورتقببرمنونالالاو(نتجواعطىاشةهراساليبتسوععلىكذلكحملقدالبدرطهانذلكبعدننسولا

.(0691سبت!بر-ايلولءرد،الاداب)"وعطائهاي..ومذكراترسائلالىخارجيوصفالىداخليحوارمن،السرد

تيشمماخلواجاءردهفان،بالمبالغةكهـمييرصفالنافدكانواذا."خلقتانمنذالانسانصةالروايةعرفتهاالتيالاساليبتلككل"

مس!وىالىبحجةيهبطالذيالفعفءلىين!يانهبل،رودعاهالمحى،الوقتحانوقد،؟لاناشيرانالا،ذلكعلىردااملكولسمت

ف!الجمهورتقديرمننالواا!ذينالادباءهمفأين.الت!افتكانالسبدهذاانفلو.البدرطهتلتسهالذي،النقديا!قفمعئى

.لقدرجرنالواالذينالعرب؟!فريقيينمبئه!بالنترك؟ذكرا!كطالمبلادالفقادمنوكان،)1(فحسبثنقفمجردوليس،الادباءمصافمن

ال!بيأا!جمهورمنهاوخاصة،الادبببةالائارمختلفءلىالاطلاعمسؤوليةيقدرونالذين

ادبرأئ!!منفمن،البشرم!بينمنمحنمراتبضعاقريق!باثمانيفيانءهـيرناقدكلفيالمفروضهوكما،العالميةالمعاصرةبالروايةمايتعلق

نطرفنكادلااننا؟القارىءالعربيالجمهـودمنالمزعومالتقدير!قىمنانلعرف،الفعالالسلبي(والايجابيأثرهالهايكون(نلاحكامه

!ؤاحبنانقر؟هاالتيالاسماءبعضسوىالا!م،شيئاادبهممنفاد!ةوأخطاءماخذهواعتبرهماكان"المعاصرةالرواية"ميزات

وكتبهمادبهمواما..العربيةافريقياادباءعنكاتبهيتحدثعابرروظللضمىاذ،ذلكفيالامثلةلهاعدداناحبولا.القدرجيلفيفنية

المشرقفيالعربادباءنحنكنافاذا.قطاليناتصلؤل!،ومجلاتهمحتى،الاطلاعهذالهكانولو.هوفعلكما،الدروساعطاءمجال!ذا

.؟التقديرقبيلمنهذاايركون،المغاربةلادبائنانقرألامجموعةانكذلكلادرك،اجنبيةلغةكانلإلايعرف،انالمرجمةالكتبس!

.الادبمضمارفيالعربيالعالمقبلةالقاهرةالى،مصرالىولنعدومدرسيةماركسيةمن،متعاكسةمتناقضةحفظهاالتيالنقديةالقواعد

،لمقاههو،نعم؟العريضلتقدير1لقيءنهاانبثقاديبكلاناسنظنهذه،سطحيةاج!نماعيةونفسيةللقرنالاولالنصفمنومصريةمحافظة

يرستقطبالذيالنوعذلكمن"ادبه"كاناذا-شبابهمطلعوفي-(لسيالقدرجيلدوايةمثلعلىتطبقانبمجموعهالاتصلحالقواعد

والتقديرالقراءمنالرواجيالقىفهل،الرصينالادبواش.الجنسونقادهالعربيادبنابحرانفيضائعةيتيمةتكونانحظهامنكان

تقديرعن،بساطةبكل،معاولنتساعل،محفوظنجيبلنذكر؟دائما.الاشارس

وذيسوعالشهرةعنهتاخرتالسنينمنكم:لادبهالعربي؟لجم،ورفهناك،حسينلطه"الكرواندعاء"علىروايةتنطبققدقواعدانها

؟ليهتسمعىالش!هرةكانتوهل؟محشرينامالسنينمنعشرا؟العنيت"هوغوفكتوههـ""البؤساء"ورواية،متوفرةالوحداتقواعدجيمع

فيوالسهمتالثورةحكومةدعمتهانلولا-كلهالحينهذاب!ر-)شتاينبك(و)مالرو(اعمالواما.عشرالتاسعللقرنالاولالنصفمن

؟تقديره،الاسلوبمشوشة،بالغموضعامرةفانها"سارترا)و"فولكنر"و

وما،جميعاوكهولتهشبابه!ترةمغموراظلفقد،حقييحسياماحركتها،ذهنيجوها،مغرورونضائعونشخصيا-لها،شكليةتحريدية

الشيخوخة.الىيدلفوهوالاال!تقديراصابا(والغضبالصخب"روابةقراءاسدانحنى،قاتلةمضجرة

منحقاامهفاظط،مبالغايرانيا!ذيال!اؤداخيياوانت

عالىاصحملك؟ولادبهم!هما!ج!هورووو!يرالعرلطالادباءاوضماعنقدبة،المدرطهللسيدلربيةأتاراثمةعرفتاتلىيسبق!!)1(

العرب(قطارفي!رعلاارمربيةإلادببةالمجلاتمنايرابانعالمكافنؤا؟لابداعيةأو
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!سف!الدكتورذلكمعلدهل...الاقصوصةنوضعمتقرمخاآس!بر،اودونأالوأحدالالفمنقريبأيكنلمان،نسعخةالا!تلائةمناكثر

؟الادبلا"الصحادة))لممارسةالطبهجرانهام،يرسادرتقدبرراىاومكافأةلكتابهاتدفعلاناستطاعةعيرفييجعلهامما

وهفادا،نوبلجائزةحولطويلرأيشرارةالناقدضميرفي-3الثقاميةالمؤسساتعلىعبعهاببعض.نلقيانالىلتضطرانهابل،مادي

عرضا.مقاليفيعبارةورودمنسوىداعماغيرمنوعلنهالعلمجاءكاما؟؟الدمارمنلهاومنعالنفقاتهاتغطيةالحكوماتاو

نا،اليوميبرمملهالاديباستغراقعنالحديتمعرضفيقاتبالقاهرةالثقافةونرارةعنتمدرالتيتلك-عربيةثقافيةمجلةارقىبان

ثقاؤ!هفاذا،لمحكرهوتثقيفالاطلاء))وبينبينهمايحولوقتهضيقمن!عددالاالقراء"نيشتريهالا-با!ظةءبمالغوت!نقاضاها

المسهوىيبلغلا-(لاياممرعلى-الادبيانتاجهواد(،قريبةضحلة؟مذهزضئيل

المستوىدونالحديثالعربيادبناكانووناومن.المقدرالرؤبيعفشئيقلةمن،الصربيالاديبلازمةاستعر(ضيفيخلصت-2

نوبلجائزةنالالعربالمفكرينمنمن،والا..العالميعلىالنانتريناقبالعدمومن،الرصينالادببى"نتاجالمقدرينالقراء

."؟مثلااليوميالعملالمشغراقيومن،و!ودبحدودالاالادبهذامثلنشر

علىنهائيةشهادةنوبلجائزةاعتباريصحلا":تعليقهفيتنرارةوقالخاصت.الرصينةوالكتابةالواسعألاطلاعلهيتيحلامم،للاديب/

مناخنتيادسلامةالىالنهائيالاطمئنانيجوزولا،لهاي!نامنادبسموالاديبعلىالعريبةالحكوماتإنسبغانضرورةالىذلككلمن

..."..لهايختارونيتاححيث،"(لتفرغنظام)دسميالذيبالنطامبالاخذرعايتها

نهائية"شهادة"نوبلجائزةنجبلاجعللم،الناقد؟خييا،ولكنيويتخير،جميعاوذاتهوفكرهروحهالكلمةفييسكبان"للاديب

دون!طالعربادبناانقلت.ينالهامنادبسموعلىنهائيةغيراوطياتهوفيالاثرداك؟ذميلد،والحيارشيداتخيراموضوعهذلكقبل

مناحداانواما.الاديبتفرخلعهـمءائدوذلك،العايرالمسمتوى."....الخلودبذرة

تساقانمنبأسلاحقيقةفتلكالمجائزةهدهينللمالعربالمفكريني!قيميومياعملاالأديبمراسفي-يرىلاالناؤ،رالاستادانالا

لناسيو؟اوافريقيااوعربيااديبا"بانتكهنكواما.التدليللدى،موظفانفسهثوفيكانلقد:الاديبو1الادبعاىضرراي"-اوره

منبعضنالهافقد،لنفسكالتكهنهذافدع"...(ليومبعدبنالهالؤنس!اسفيراكانكلوديلوبول،شاعر.برتمهدونتحللمووظيفء"

يدهيوها.القادماتالاعواماوالسنةهذءينالهاعربياولعل،دكرت"..وانتحنطنفي

.العامهداادبا"شالعصترشحالثقافيةهؤلسساتناانطواليتماوي؟طلقنهاالتيالمشهورةبالعبارةا!ولهذ؟ادكرنيلظد

.الجبدالادبءليهاينهضالتيالاركانعنمقانيفي.نحدثت-(إ!قصرها؟لىالجائعةالشعبجماهيرزحفتمحندما

المو!ةولعل"وقلت،"والممارسةوالثقافةالموهبة":انهاوز!تفئجرارة،ادنإ!شاعريتهدونتحللمووظيف!نهموظظشوفيكان

-وتتجلىممااكثر-عنهالحديثاودماوهي-القصةفيشنحلىدي!وانرئيسىشوفيوظيفةمثلمنالاديب،دبان!ننادياننايع!تقد

."الش!عرعداالكتابيةالمنونسهائرالثبابال!بومادباءب!بنانيعلمالا!؟لعاجيللبرج،1؟الخديوي

فالمو!4،الاشياءلواقعمخالفلرأيهدا"ةمعلقاالناقدفقال(سبابوبينبينهمماتقطعتكادبعيدةقرىفيمعلأمينثهطوتموظةون

ى51،الخطبةالى،الرسالةمن،الادبيةالانواعجميعفيتتجلى-شرارةفيهايعيثميالتي-بيروتفييعبهبحئمونلاف!م،1،إدن!يةالحبباة

الى،المسرحية(لى،القصيدةالى،،لمقالهالى،الدراسةاد؟اءببنانيعلم*؟والمفكرينوالادباءوالمكتباتلكنب1منفريبا

،"...الفلسفيالبحثالى،الروايةالى،القصةالى،الاقصوصيةتم،والفكريةالجسديةطاقانهماليوجمطعمإهميستمفدعمالاالش!باب

الثقفي.و؟لحجاجوافلاطونرسلبرتراندموهبةءلىالحجحوساقى؟مجلةاولكتابثمنايملكونلاهم

بالموءـبة.القصةاخصلمانييئضحالواردةعبارتيالىالرجوعومنالغدادبافيمن؟وخذ،كلوديل؟رةصاحيئوسفثوفىاءطنيد!وانانت

حتى،الفنونسائردونوحدهاالقصةفيالموهبةتتجلى:اقللملحاناابداعمنشوقياليهوصلما(نؤ(تككيف.اليوماكتبمماخيرا

فيتتجلىالموهية"انزعمتولكني،الشاكلةهدهعلىقالت!لييجيءبلق!ةليفكرشوفييكندلم،القصررعا؟ةبفضلكاخانرطخالد

"..الشعرعن(لكتابيةالفنونسائرفيتتجلىممااكثرالقصةالشهـ-رمصروفعجزسيسدمه!اولصغار!يرقمنها؟يفالخبز

في-زعميفي-ولكنها،موهبةالفنونسائرففي!الماضي

ف!يهااقطعفلمالجدالتحتملهذابعدوالقضية.اظيروالشعرالقصةانهلوالندوقفةشوفي(ماميقفانيمكنكانشاعركلنكمترى

.برايبؤسانتعتقدالا؟التنمعراءامرلقيماالرعايةمنلقي-الاخر-

ءلىيدللانه،الكريمالناقدنظراليهالفتاناحبماانعلى؟معاصرهنأوعنقصورهفيالكواملجملةفيكانحافظ

فض*"والروايةوالاقصوصةالمسرحيةفيالموهبةبتجليدأييخطلثسطاالاديبرفاهيةاغتبرانيفوليمنيفهمالاارجو

صا،ضيقمعنى"(لقصة"بكلمةأقصدلمانيوفهـاته.القصةعنالبؤسبان(لمؤمنينمنانيبل،خاطريفييد،رلاهذ؟،لا.لابداعه

(لعملذلك-مقاليسائرفيواضحهوكما-بالقصةعنيتوانما-خلالشخصيا-افدتولقد0الابداعتنرائطمنبالعذابوالاحساس

يفهيالقصوكلو!:ة،"القصموهبة"علىيعتمدالذيالروائيمنرصبدي؟نمعهاحسستماوالعذابالب؟سمنماضبننينسنتين

وردمنتلالتيالفنونتلك،جميعاوالمسرحيةوالروايةالاقصوص!ةكلالخوفولكن..النضجشمسىلفحتهةر"الحياتية"التجاهب

الادبي.للتعبيرافنيةاالوسيلةوتباينتالتسميةاختلفتمهماواحد،وايئسماتتقدالمواهبداذا،وعذابهبؤسهفيالاديبيرذلانالخوف

فالقصة،دقيقفنيمدلولدالببسالعربيةفي"القصة"واصطلاح!ادي!بثمةيعدولم،تانطقالابداعوشعلة،الاعماقلى1تسربط

..."رواية"سميتطالتوان،"اقصوصة"سميناهاقصرتانكغورشطبما،وابردعواوالشق9ءالعذابلاقواقدد،ائييخانواما

بمعناهاالقصةعنيتانيلهيتضحيقراـمقاليومنمان.عليهيقاسمماليسفهذا،وسواهمودي*نزودشويفسلأي

.الفضفاضالواسعالشقاءقتلممنهائلاعددا،وابد!وااثقاءفيعاشوالذرن1جوارالى

والخصل!ةالرسالة:الناقدذكرالتيالهـتابيةالفنونمنيلقىعنيسفرالذيالغربيللاديبانالىهذا.خبرهمي!صلناولممواهب،بم

الموه:ة،مناجردهالموانا.الفلسفيوالبحثوالمقالةوالدراسةالغرببلادفيموهـوبراشاب!أديبافان،العربيةظروفناغيرظرو!اموهبة

الرل!الةكتابة-الفنونهدهاناما.ش!ئيءكلقبلللموهبةابنفنفكللهتدفعالتيالمجلاتفيي!مشرب!االفاقةنفسهءنإبفعانيس!نطيع

-.نحة،ج-الظسفيةاوالادبيةوالىرراسة(لمقالهووصع،الخطةونحبيرلم؟ل!يوتشيودط!بلادنافيهـفهـالمجلاتو!يثت،وكأب)5(هقابلا

محلىمردودفذلك،والقصةالقصيدةتتطلبهالذيذاز4بىلقد!الموهبةعالى1!ادر-ذلكرة+-نفسهوجد،حيالمةديا!ؤي؟لن!احيلاق

افعرية"اوالقصصيةالتجربةوعينسانلهؤدرولو،صاحبهالطبف!ر،وا(صحفالمجلاتفيي!كتبمم،دخلهصنيعجبثران
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منوح!يركي-وانا،تستفيدانتحاولوالمجتمعاتالحكوماتان،نعم.قطبذلكقال

فكاني.النظامبهذابالاخذذلكمنالاستزادةعلىنحضها-التفرغدعاةداث!يكونبر،دبهوالارتقاءالتفدمالىيطمحالدبم!الاديبانسء

فيالعربيةالجتمعاتتغلوالايئبغي:يقولانيريدالناقدبالاستاذفهو،الماضيةالعبقريةالعقولبدءنرهااالتي(لادبببةبالاثارالانشغال

ادناءسائريرةحملممايتحملانلهيتسنى1كيمودلك،الاديبرعاية(سرادهاواستشفافجوهرهاحقيقةاستجلاءفيويجتهد!درس

وفئاته!الشعب.الفنية

ء:هـاللطيفالاديبلان،رجعياقولولا-"خلفي"منطقوهذااني":مقانيفيقلت..تشبيخوفبالعبقري،محبونممنوا*دواني

لانقرنا،المنطقهدافيسرنالحنولو-التقدميينعلىمحسوبلئرارة،وتهافتهضعفهنيتجسد،وضعتهصغيرادبيءملمنفرغتلما3

للعمالما:نقولانمناتقتضيالعجيبةالتهريفاتمنسلسلةالىاحدث؟!الخلوديستحقادباهذ؟..تشفيا؟لنارالقمهبانوهممت

والشيخوخة؟العجزضدوالثأمينالمكافآتوتقاضيالاجوربرفعيطالبونفلماذا؟االعظيمشعيخوفبلغمابعض(لىالقصةهدهاترقى:نفسي

يطالبونللمزارع!نوماأالمزراعيةالاراضيبتملكيطالبونللفلاحينوما"؟!بالخلودجديراليرماتب31

؟الارضمالكاستغلالمنيحميهمالذيالمزراعيةالعلاقاتتنظيمبقانونيقشولولا،يثرثرانما"ذلكيقولعندماوالسباعي:الناقدقال

تمر"انمجتمعاتهمعلىان؟القوانين9بهذتطالبالفئاتلهذهما-."!شيئا

الحاريثةالمتحضرةالاممجميعبهامرتالتيوالمشاقوانناعببالصعوباتاـ!اسنتاذيياشكرا

القرنفتياوروباورأسماليةالقيصريةروسياافطاعيةمنبدءا)انتجهبمايئتجهما،مارنلااناولاعنيه":نصيحةاليويسدي

مننجبرهأيتحملهمماتتحملانالفئاتهدهوعلى،(عشرالتاسعرم2حسابكلبعرفهو،نفسهمنالياسالىاضطروالا،انشيخوف

.."والميادينالحقولجميعفيالشعبابناءوموسكوواوديسايالطابينتنقلولا،الطبتعلمولا،طاغروغفيولد

!قوميا،فتأملوامرضكما-اللهسمحلا-مرضولا،"لغتليشتوالروسية

الناقد.عزيزييا،وبعدييننشأتالتيالصداقةغوركيوينيئها؟خسجتولا،تىجخوف

قبلالعناءيتحملون؟لعربالادباءيظلانالى،الانن،تدمموانت."...وتشيخوفغوركي

تظنانتاو.العناءهذامنينجيهـمالذيالامانبريبلغوااناكونانالناقدظنلقد!اتساعاا؟ثرتكوناناتمنىالتيللنظرةا

اوضاعهمتعرفلاادنفانت.الرباءالىيدعوماحبتهمفيليسان.جمياجلتهظروفايمشانمنيتطلبلذلك،تشيخوفمننسخة

ولعا.النت!ردورمنقربا،بيروتفيتحياانك.حقيقتهاعلىهـنسبقهممنيتتلمذونعلىفيالعالمالادباءجميعانعلمتلقد

فانه،الادبواما.لكرئيسيةمهنةآلتدريساوالوظيفةمنتتخددلك،/يصبحانفييفكراو،يصبحلممنهماحدا،-ولكنالعظماء

وروابتكتبمن.مؤجممافبحسبك،فيهشكل!ربحاعليكيدرانالانسانيستطيعالاالاشياءطبيعةمنفان،نفسهالسابقالاديب

عليهاوتتقاضى،اخرىوتغفلهاباسمكتارةتتوجها،الث.ردورلمختلفإ!اخراديباالاديبيكوناو،سواهانساناريمون

عدداانتعلمموليتك.حاجتكويقضمايغنيكالمكافاتمنالحاليئفيالنارؤصصيالقملافانا.الطشمن،ناقدي/،عأك!تخشلاثم

الطريقبهمضلتثم،والس!رالجهدبعدالكتبالفواالادداءموكبيراالىقصدتوانما..."بانهممت":قلت.وضعهامنفرافيرعد

فيالدارلموازرةيكفيمايومهموقتمنافتطعوااذاالا،الثسالى.الوىلاطريقيفيماضانافيمابضعفياحسالصميءنارننعبير

مكاتبادراجفيمطويةتزالمامعربةعديدةءتباانولتتعلم.الكتابنشراني.اديبكلب"يشعر-الياسلا-بالضعفالاحساسهذا

ترءـا..ءلىيقبلمنيءهـناقلوهافلا،العربيةالمهـنمختلففيالادباءفأتممىالمعقادوأؤرء،اصافيةالغتهني.نكونانفأتمىحسينطهافرا

نرارةاللطيفعبدلها!يترجماتفضل-مظ-بيروتفبمالئشرفدورواقرأ،الماتعةصورهفتعجبنيفبانينزارواؤرآ،تفكيرهدقةاوتىان

الابيدرسالذيالمثقفالاديبانساب-المجورجءلى،الصدتففان،الخالدتولستويواما.....الرائع4قيلمياةيأسنيةلموب!بر

حلب!في..هنازالرسميةالثانوياتفيإ!،نيالليبعضفيالبكاءالىيددعاننيمجتمعينوفنهانسانيته

وعثهـما.الاديبلكربةتفريجافيهان"ومنلانيالتفرعالىادعوانيويمعنيقر؟هاتشببخوفمسرحياتالىعادكلماشوبرناردكان

سرادةاللطيفعبدالسيدمنهيستفيداناجلمن،فليساليهادعوفيكان،المعريالعلاءوابو.وبالضعفبالاسىشعر،حوارهافي

الاقليمقصاصياصدقانياجلمنولكن...فناءكلفيعنهفهو:وقالوجههوفرببكي،القرآنعيهقريءاذا.نجليهلى،ءأتبمض

الذيالامينالمكانعنيلوبونفهم،السهرارهقهمالذينالسوديوالمعريشوصعدالشعورهذاوكلع.اللهكلامانهبكلامهذاليس

اليهادعو.طبيعيمخاصفياثارهمليضعواالسكينةالىفيهيخالحون.الفندرجاتاسمىالى

وجورج،وتامر،وصفدي،الكسانجان:الاصدقاءعيوناجلمنلنظاماللكوةمقاليمناستهدفتهاالتيالغايةءانت-6

البيك،المرحمنوعبدو!دوهـ،،والكياليين،والشيتي،وبغدادي،سالم.التفرغ

ومحيي،وزرزور،شنبوابو،وحورانية،المدرسوفاتحبالادب-حياةفيليس،لا":فقال،الناقدذلكفييوخالدن

ست-على-القتابوسائر....ومينة،ورفاعية،صبحيالدينعوافمنهوولا،والالمالرثاء(لىيدعوماالمعاصرالعربي

.العرباقطاروفياقليمنافي-والعقائداليولن!وصحيحطريقفيزنتجهالعربيةفالمجتمعات،مأساةفيامره

ببينما-راييفي-فانهمالتفرغ1منظيرفضونالذينالادباءوامابالصعوب،تتمرانعليهاولكن،(لادربشأنواءللأء،الادبمنالافادة

ووممنوببين..الابداعمنخوا؟همل"،رغامعي!نكشفانخائفوعلى،الحدنجةالمتحضرةالاءبمجميعبهامرتالتيوالمشاقوالماعب

ئتمبعىداموامانفرغكانفلا،الراهنةاوضاعكلفيعنهغنيةفيفيوفعا"4الث!عبابناءمنغيرهم.بتحملهممايتحملواانالادباء

متخمين!."والميادينالحقولجميع

.مألساةفييعيتة"ون،اللطبيفعبدصديقيرا،العرباء4الادانيطلبانه.العجبكأغاعجيبمنطق-بىيبدوفيما-وهذا

واما.بالامورءهرفانه(حسبكنتاديبي!كرهاانالأساةبعضومنفلهص،شكلاالالم؟يتحملونتراهموماذا...يتحملواانالادباءمن

الارهاب"بعضمنفذلك،"الادبيةالحياةعنبالغربة"ايايدمبكليسانذيكفبيلؤ،لولكممنه!مثلاالسعادةيتحملواانمنهميطلب

ادعاني،ثم.0...المعامرالعربيالاديبيعانيهالذي"الفكري.والالمالمرثاءالىيدكلوماالعربيالاديبجاةقي

با،عردة.يوصمبأناحقمناأينحوباصبع4ينتميرانرىءللظ.التحملالىيدعوما-حالءلعلى-يعانيامربيافآدبرجئا،ادن

سلاهـك!.ولكوالمجتممعاتالحكوماتاحض..بمتحتخمرالذياهإمنلاتتمالهادياوانا

السباصبفاضل.الادبمنوالات"ادةالادباءرءاقيعلى-الضهيفبصوتي-العربية
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السناباطومحانقوا"الاحمرالديك"صلاحعلمىالفجرواستقبلوا

الانسانذلكعايشىواانهم..كالقطنبيضاءلقءوب!رر!العربببهالفصهةازمةحول
و؟وابقىالكبنضرؤلمعةارفاتبين-ناقدنانظرفياكافه

عنصر،مرءالشرالىيجذبةالذيالتناقضمكامنعنثصفوا3واقىونيبكابفهلمحمدبرةام

."مباركةصباحية"في(لانسانهداغدي!باركونفراحواالخير

يرالولاكانكبماالجنوبالاقليمفبمهناللشبابالقصصي(لانتاجان3

ا!وصيدا("ارة!اوص،ابا!تاني.وهوالمننرقللادبالمض-رالوجهمنجزءا!و!الشوبيالاقايمفياعربيةاالقصةماتت*

الديرنمحييصد؟قن،(ن"؟كذ!كأليسي)ء..و(ل!بسالظلاءيةلادب!11،ت،بةعن"اءلر"ها"توؤفالواقعيةتيادتوقف*

ندعىولسناإ!"بالارضالمرتبطالرجلاعباء))حاملوبانهميعترف1صغارومشخ-موسمجوفجسيءالقصصمنانتجتماجميع*

..الادبيمجالناشواطيءءلىمراببهاكلارستقدالواق!ءكأبان!وتفاهة

الفئينضجهماكتملؤدالشباب(دباءناانندعىانزملكولامحمدالديرنمحييالناقدالاديببهاشاركالتيالاحكاماهمهـيهذه

نعتقدلكننا-!نهايرةللنضجكاناذا-النهانيالجنىحدووءروصياةلاث،تدفاعهخلالذلك.العربيةالقصةازمة"فيوبعة"في

ماانها7.ءير.اوتكوينيةةماتخلقتها31قداصيلةوخصبةجازمينبانموهبة..أءالغرالادابصفحاتعلىالعربيةالقصة

تزللىموهينسموخهاواحسستااطرادفينجمووق؟دةفيحبورارت"محيي))اننةولان؟لا،!.كأالاالاحكامهدهنناقشانوقبل

..الشبابالقحمةادبراءاصدرهااجفبا(،جموعاتفيءةمةلةرو!دهاةيالصضرة/رفعانارادلانهحنلأء؟ادءتورايفينعن4تطرؤفيوقف

فيتفاوتكانتواقيالمفمونيجانبهاعرضئاالتي(لمجموءاتزلمككأالعرببالقصةحياةعنيداةعانارادلقد!4قدمبلضسقهـعاى

..اخرىالىقصةومن.بةلاخرقاصهـ!لاالنةصكليجانبهامعرؤ-لأعلينااصتلطحىال!.وبيالاقليمفيعايهابالاووام..فحكم

ريفية"ريبورتاجات"باذهاالش!باباد؟ءانتاجكلعاىالحكمان!انالحكمان؟؟حنفيامحميي5؟"المتهم"وايهما"القاةصي"إ،ماا

الىنافددادؤعتالتي"السريعةللنزوة"وتأ،*بى..عيهدةمغالاةصغاراخموروتوسمجواعلانيسيىءالقصصمنالمنتورمستوى"

قصةتكونلا.انالمستغربمناليس..الجماعيالعر)ضالحكمهذااءت-رنشااذا.للادبالنقديالمجالزطاقءنخارجحكم"وتفاهة

.نكونانحقاالمدهشمنأليس؟؟المجاميعظككلفيجيدةواحدةاعتباربر،زص!ا!هاصفاتلانهاإحكماوثائقالمرصوصةالصفاتهذه

صديقناانيبدو؟مصطنعاا!تعالاالقصةفيالشبابادبمنتجاتكلء-نالازور:رلافوجمماالادبيالنقدمجالؤكباما!السبمجالفيفقط

وكفى..المجاميعهذهءلرفاتءلىسربعةنطرة؟لمالقاءاء"فىالناقدال!لممنجدعلنا..الزوبعةداخلوالشخبط((السريعةالنزوة"-

محهيطرحهاغريبةاخرىقضيةوثمة!!(ل؟محيصمعازاةالنقاداللها!النقدمنبرءلى"صعود

ناالناقديرقول!ايضاعلميس!دبدونولكن..شجاءةفياهـيناهـازتزث!ومنصعهة"انتقاءعمهية))الادبيا!:قدعمليئان

لتوقفتتءكأذلك..الجنوبيالادليممفيتوقفالواؤعيةزياروانبدلاالادريةارو(فداكجميع،النقد?إيةمزاواةؤيالمعاناة

تيارتوقفكيف!عجيباخرامروهذا..ابةالكعن"اءلامها))ءنبعهالادبلانالاذلككانوما..انسانيةءلالىاحتثتار"افيتحمل

واير-ن3لذلكالعلميإمييماالكالمبئومن..سيدياإ؟لواقعبةو!-الاسمب!تااكسمبهبةنترفبعة!قالذيواكاءأر..الانسان

!إ"لزقخبط"هكذا..شيءلا؟؟نستندوعدلأمالحكمهذااسسإنجترقانالفنيالذوقوبصيرةا)أنان،?ر..يميستطالذي

نضبت"ا!برتبحيرة))بانالىءحاربربئايام-اننقولتجظببعلاانناءاي!لىتهكفيتةكبماالقاعالىيهملا!ركودء:قاتاشالامواجحواجز

!إالمي!اهفيهارع-بىمنونشيرنقفاناماإ!ا(*اروتكوماتابرههىالالرسبانطببنمن

"الغطاس"عجز0.العجزهوؤ،نراالطبنالاالقلماعفيهناكلاان
تفرفوقدالانادبناارضيةسطءبرنجطي.نياردعية1الوان

....4-،ءالاداز؟نجهااقيالعربيةالقصةبانالح*م..(لنا؟دعجزاو

يهععك!بىثملناصعةالكالامللها*اوومنبهالتفأ؟ل"لمشرقفكنشح"اـوىجهخص!ولحماعلمهاالحكمالىوالوصول..تافهـةقصصلجنوبي1الاقليمفياثباب

-المجرىمعوقاتبكلوالقىوالسدمالسدودكل"(!ؤورهاامامجرفتتاراسيىءومفهـوم..4"النقدالعدالةضهبةيرعنبوو،دحكمبرالاعدامعليها

..البناءهياقىالنهدلوظيفة
فيصدئتالتيالاسلحةتلك..فكثيرةالحياةنهرمنحنياتفى..-..

..اهنياالاترهوحكمه!ياتا!رصيثياتالرمع!ان
القصة(رمةمعركةخللألفيالانزامحلكننا..الواؤعيةمح(ربة

..ا!جوركيتلامدةهؤلاءبان"الاشادةسلاح"هو..جديدا"لاحاء-لىويبهرناالنقدمشرصةءاىالات!جفالناؤهـ،طرح"دوانه"لا

لماكارثية"فتيلايجديولاءومدىقسدالسلاحهذاانوالحقيقةزاؤهـزاولكن..لماوالشك1(ضموذك!..جانبيهفيجالازتاهذامكونات

مدرهـتهفيوالتلمذةجوركياستاديةتعدلم..كها3معرفي"النقدصىهـرتالتكطالقصصيةالمجموعاتاسماءبذكرا؟تشالديرنمحيي

النقد!لا-المنغزهداكليتهـعيصطيراشيئايبداردوندلك.الشبابا*ة،ب!!ءلىالجنوجم!الاقليمفي

فوقدمعاتبضعبدرؤطفيسنكاننامنهظنا.قراءنهامش!ةنفسه

جوركيمدرسةانسانيةاجلالفييقرونالمخلصينالنقادكلانإ!عنهله19وعفا..ا!لهرصهـها..العربيةالقصة..الشهيدةجىة

وا!إادفالطريقةفيمعهيختلفونقدمنهمالمكث!يرينانبيد..الادبفيؤ-ىوجودهمبحكمالشبابالادباءعاىنأ-صهافرضتالواقعيةان

من!بممنبالوانالفنيعملهيرتسممنادبائناينمنوجدواذاملانهـ-..-واقميبنإكونواانالالهمكانماو!ؤلاء..الطشرينالقرن

الواقعو!لمدا..ادبائناعلىالواقعزءاجولئبرهوفهدا..جوربر.لوجهوجه،اخرىوءاءسوامرإرةءالميةحرباثارءلىعيونهمةننحوا

..الجديدةالواقعيةانها..قبلمنجوركيعلىاثرالذي!ونفسهضمائرءـسموامتصت.الم*د.،دةا)،جأةضجيجعلىاةدز"حموتؤتقت

دا!تماإ!يرؤلهانيمكن"ممتاز"نصبو..قيوقفانفياركانتماهؤلاءإ.الغدفي4واما..الارضفيالجديىالانسانالام

جريربةلآليستجوركيعاى)مذةفالت!والحياةالانسانتعنيالواقعيةبىسواؤدولذا!النفاقمعة!قبولاتتناؤىلوافعية1لاناث!اءواقعبتهم

....!!اذنلحما،-قى"ا،.ركةارض"فوقالشوكعاىوساروا"الدمقم!(نا)

يؤالجنوبيالاقليمفيا!مربرءةالقصةءلىالاعدامحك*صدراقد"فرحاتلجمهـورإ-ة"الحبوووو:وا.اعدازها"ن"الارض"

ء"تالذي"لان؟لمادا.ونصفصفحكأمن((كلاف))وؤ!مابساطةالانمحىلمنطيبةلمقةفبموعانقوا"لميانيارصصى))عنالسخروءش!فوا

ة-الدف!لمحوةفيموتهيؤ.ئريمصغيرااووصءبافدا1رالاليسنواذكهىداخلفيو!وروهوآءالهآلامهوه3وشارا(ر؟ءطفيالعامل

.."احرينشبانمواهبتؤسسا!تيالواعية"الموال"ءمهوغنوا..!للأنسانالحق!بق-قى"الصورة))اطار
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الفني.المملالىالاديبالناقددؤيةيصقلان..اللذانهماوالانتقاءوؤصاروق.ادديسىإوس!و.وانضمي!م!ك!.ارثرؤاوياقتاج-إن

اوروباونقاد"العالم(لىالفنانرؤيةتصقلالثقافة"انكماتماماالس-طحيومالمف!الاليسوغيرهم.وائطوصي.اصمهـنوحو.كل:-كا

واذا..والانتقاءاكنقيبعمليتيخلالالنقدوظيفةيزاولون(نفسهمالدفع!ةؤوة))ديالعزاءولنجدلقهءفئ1"اتتلذاك.ا(ؤإوا!،-ة

الىالانالنظرةدائماتصجبحاالاليست"عند!مالقر(ءةكانتناؤدناي!قولهما،وهذا"اخرينكتابمواهبتؤ!سىا!لشيا!واع-كأ

..الانالنظرةمطردابداعو(لانتقاءالتنقيبعمليةمعاناةفان"الكونمصه"ء"الااقولةا!ذهازاءنحدلاونحنمحمدالدينمحهىاضعابا

جميعا.والكونوانتسسنلنقد1مهمةاليهاوصاتء،ءلىوالمحرةؤيرزسفا!ضا

القراءةعنالادباءلعزوففعلكرد-وقعالشابناقدناانويبدواكح!بالاسسالناقدلمطالمبةالمبررايضانررولا..و!-طحب"ةمحاركأ

الحادةالقراءةعنبالكتابةفاشنعاضالنقيضفي-لالكتالةوالاكنفاءءنوالبرهـهلنالش!وا!دنطبى"لاولمدلث.!هذاحكمه!يع)جمهـاأء-25!

..-اليدايةمدرفضالدينمحييص!رسن،لان..!فه((الدؤءةؤوة))
والشواهد.الاسسمنالخابرنقدهعليهيشهدماوهذا..المنهجية...

..مص!(ويتطورانبعضهمايكملانتوأمانوالنقد-الادبيالاثرانلاؤ!لامنهحالانص"ىتفحل(،ءماالفنيالاترءلىلقده./،!*-ىان

حيا.ادباينتجانلا"الريبورتاجية"والمصطنعالافتعال..انوكما*!ا!تحيبرفيررافرغ!

نتفثلىوالاعتمادالمؤلفيناسماءوحفظالمفهارسجمعانكذلك"الجنوبيالاةايمفيموجودةالممتازةالمواهبان"..زعم

..حيابانيانقداينتحلاطئموراتهموليورت?لى1ءادالن،ؤدعاىؤهـتلإوجبالنقدياضميراوززا!4

بوزالذيالا.تاجفيالمضعكسةاواهباتلكملامحة-!ببوى!ا.،!1

انهمالدكسا.نرةافةان"علىالدينمحييالصديقفوافقونحنلحقيقية1الاحكامالىالوصولالمثابرةبعض!"عالسهلمنوكان.!)ضور

"العقولصغارتلامذةيخاطبون(لقليةدرجاتفيدائما(نفسهميظنونطاقاتبشعبحالتفاؤلىمنوبدلاالمقصةءاـىالاعد(ماص*ةمرونبدلا

انهمالتلاميذمنالنقدلمهمةينيرونمنافةانمعنايتفقصديقناولعل..ناقصهااوانخاقةمكتملسبولدجنبخهـاكان1اذء،ندريلاحبلى

جزافويلقونيصئعونالضجةالمدرسةحوشط("فيدائماانفسهميظنونالنقدتأسيسعلىدائمايلحوهو-لمناقدناربنركناوماإ!وووها"--او

عقلامنهماكبرانهمليثبتواسنايصغرهملمنولغزحكمةانهعلىالقولتجريديةؤحباحهـامهويطلمقالمصادربفقريصابان-!ادرالمهعلى

بموتهـلحكمالىتوصلقدالناقدصديقنا(نمنوبالرغمإ!ايضا.ءطاقي!

حكمهصبشنتجاميهالواقعيالتيارووق!الجنوبيالاقليمفي(لقصةوادروبب..وانتقاءتنقيبعملمية-ؤاضاكما-النقدعمنيةان

يصلانكادانهالاشنابناعلىتخيمتافيالاتاجيالركودمرحلةمن

الاديبيعجزالثقافيالوضعبان":قالعندماالحقيقيةالنتيجةالى

كاتبايصبحانعنويعجزءبلالفراءالىانتاجهتقديمعنالشاب

كليةمنجلبتقنحنايضايةبانقطهلذرلمجالموئمانهبهمعإلفنيةمعههناكماهونتفق!صص/خ!زرلمرلملا

المستقيمالحبمالتقدوالىالرءايةالىتفتقرولكنها"موجودةالريفلع!لبنجممى"دؤهـتي

1نرمعناليتفقندعوونحئ"واخلاقيةفنيةغايةالىيهدفالذيضردافطحورج
وشاعالطيبةرائحتهاود؟عتسنينمندتبرعمتالفنيةالبذراتبعض.

حينقدالىتغتقرايضاوهي..الادبيةالمجالاتفيالمشرقلونها!م!!!ابط

والمولوداحق.01وريقا.نهامكوناتوتفسيرثنرانقهانوعبتحديدمستقيما-.-..-

بجولتغييرالايضعاءمعهذصحعبملك!نقآدمفقانامناج!ين!إفينحيلطىنعتقداولابدوعاطة*"!!1!!!ا!لما/أاااجمليلبماممامااا"ا.-.--

...و.حض51-1

بد!نتحريرهايعملالتيالجادةالمجلةالىتحتاجالممتازةواهب941ءا

وطلضاتتشفاغاوبدونالكبيرةالاسماءعلىاءتمادولدونالض

00"والسخطوالمقتبالكراهيةالمشبع(لادبياأ3

العررل!هانحنونلعيلبممنهاغيرفيبصعحيحذبم!لمنشو)إلانبالاعدلجبعليهالنهافي!صضللضاال!عوت!ا

.."ضعيفا--
:-سكا"ج-!ر--!!-!-ج!ير--

الواقعيالتيارنجوقفنحكمانالاطلاقعلىايضاالصحيحعيرومنلإ،*-.ء!07؟+"7?،*!--!*

احهـامالصدرانصحيحوعير.الكتاباقلاميكتنفركوداثمةلان+3يئ!ئ!!ش!-

الجنوبيالاقليمفيالقصصيالادببانمسوغاتوبدون4سريععامة.ء"ء

ايةنقدراندونلكذ..ولفاهةصغاراوقرموفجواعلانيسيءلمحنافيقىش005ئهمااجزاءممىج!برءحمسمةي

مز"لمم!قدلسليماصمحيحلحاولمسئوب!ةلكالنقدلح!يم!دايتعملمع!عئواليةلوسي!اءلمرةيحىلى3نهـ!تصضلمجصشساعلا--ا

لفحساتمنلفعةاولتحتيقعوالا!!النزيهةالمرهقةالوظيفة5-عار!رل!رضصالرسشجىكينهـص!و-4هـسؤلهىعس3-

.."الاخبار"بجر/بةالادبصفحةدكاترةإخيرهاالتيالزوبعة

يحجبحتىعكسهاوقصدحسنءنكانسواءالغثارنثيرألاالاس!م:فئبهالسفرانحالدالذهـغباهذاعنلسبضنى-لا

الاصدقاءمعرفةعليناتختلطلاوحونىبعضعنبعضهملاصدفاءالغبارإلى!اصممهـما!+الصبصيالرصئ!ءئها)،

مواج؟تنا؟فيوالريحالمنحدرفيكنااذاخصوصا..الاعداءمنعاوواح!فيوإفيالسضرقلمحاسنإبىخمميمنترجسموالدقي

بكابفضى/لمحمدالقاهر!47ه1-ص.ب-برم!ر-!

بىلقاءـرةالسوداليينالادباءرالطة
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.مببالالتذ؟المغهاالنيالاحهـاموارر!ات13هذاءنوا!ر...مييمأمييحورممحيحييمصحر

بر-رزت،(*"،لمحةعن!شبئوطا!رتببمورلموقفانقبعد)):فيقولة...ايضاالعربيةالقصةحو!

،امميسباكدولوقعيين.نمنصبمهمظلمترحمةادنتك!بالباعمالذلهحومى!ام!جموتلذ4الث-"!بامامبقلم!ى..سر.حم!ى.

......مسرعرعرعيسم

يحبى،الكببرالكانباينسيقفندريولا.الاتح؟هلهذاالاولىالممثلكان

للانبصكهزالماالذيالبدويكلحمودالرائدذالاتوكذلكحقيمجبيالدر!(لر،دتباولامنومنزناموضوعياردارجدانزودكنا

فيلىماج-لمح-!الاستاذاء.:شهماهلمح!وعاتثماني)!نلهءواصبءـ،مةثقافيةمشمكلةفي-الجنوبيالاقلبمفيلاداب1مر؟-ل-محمد

(!وحيدةتهمونهماانام؟ادريلا...بعدهإوتيمورجلياوتموريوفحانمنفبدلا.الىمربيالعالمفيالمثقفبئمنالكثير.ذ،ث!شكلا

؟وجرائرهمجلانه-هـفيوالنالجنوبيالاقليمواح!باظ،ثقاؤ"فييتشككنامنصورانضرعبهايذيارزطيرالدور

؟!ؤلاءءـيمفمنتث!ملالمدرجةتعميمااإثمبانعنحدي!ثهفيانثموابراوويمنتررففتررفاسماءتحتوتنكرهوانيتةبىهاجدىعهـلكل

وصلاحكماملوءادلالظولىولطفياحعاوعباسصالحرشديهمهلكأالهادؤ-الجادةاقشهدةالمتتىالمث!قفببىيعطلجو(يانجلقالحنفرب

جوه-رويوسفوهبهوسعد،مكاويوسعدواحسانوالسحارذهني.مشاكلهمفي

حم!ا؟هؤلاءاز؟اجمنموقفهوما!هميالرحمنودد?ادىوشك
....!......ر..كمالالدكتورءنمحمدالد،ئمحببستادالايقولكماوللاسف

ابىايه.منمضهميرهوامالدكستإرشكةفيالاخرىووقي!قدعنهنقولهءا!شيلمحنفسزكي

القص"كتابعلىاحكامهفيجد(نسرعمحييالاسنناذأنالحقيقةوالجرائدالمجل!توكذلكميتةخماالجن،الادبفيالقصةانوقررالحئف!بما

كأدراس!بدونللحديثانساقثمتفيالدكتورعذرهيكونوربماوالمتضملاءنلأنبم1والفجإصبمءاسوىفيهايتسلاالعزيزاقليمنافي

حنفي.و؟لدءتورالعربيةانقصةعنيرالاصمقاله!.:بمهـ،2وصنشروالمجلاتالجراقدهذءان؟لدنمحييالاستاذونسي،برالتفاهات

ؤ-صالعنفهذالماذامحييالاستاذفييحيرفيس؟النيثمانذي"ادريسفيوسف.عنهميداقعالذين!ؤلاءمنكبرافيها

والقصاصهنوالحماقةبالج"لووصغهمالجددالسعراءعلى؟لهجومفيينشرزالومازثر"للواقعمفنازوبفهمعاذيرةغيربنقاوةتميز

؟ااداشيءوكلالشيوحوالادباءفيسوىبيروتمجلاتتعرفهو"الخيروصباحوالمساءالجمهورقي

و!ف-نتافهةوقصصاسيئشعراهناكانعلىمتفقالجمبعانوؤ!"المحفطة"و!ي5691ضامالوطنةالثقاقةفيواحدةقصة

فت!ابمثقفبضاقدفا!جدر،الاخرينحسمابعاىوليىزرهـيمىلرالذيفيض-ببمانعلىالكلامو.رنجطبق.الخيرصباحفيذلكقبلنشر

نر....0101001.نراثفاعة(او؟لكيبرة(لاسماءعلىت!تمدنظرهفي)النيالشهـوبمجلهنشر

كاضيحددلعصهنناوجكلو!فمقافنئلع!عرلطوعييرابطهاورلولىقصلمهدالامحييمليوقراناومنفبلقصه!تلاثبهانشرالذيالمعامطابرووكذان.قصتين

سوىيقراونلاالذينالاغبتاءهؤلاءامامالطريقوينيروفهمباخث!صوابووسايمان،الموضوععنخروج"!صة41-.اءةجريدفيله

:يقولالقببمالصينيفهـالمثل.شيئا(لعالىث!ءنيفهمونولااترجماتالصورةبسفسوالجرائدالمجلاتنضهملاولكنتمامابهـ.!ؤور"رالمقامط

شمعة"اضيئواالظلام.زلعنواانمنبدلا"كلنشرؤقدهلساوغالبالنقاشوحيداما.تصور،1ار؟نيا!ظطئة

هـنوافيةدراسةواعطانااتنقافيمجتمعنامحييلنادرسهلخثلكلثلحدداىنستطيعولاالاداببمجلةلي،لىةحد-!ووءظثلاتمنهما

بر-رركللوثلىجداعابناواومزيزالجنوبياقليمنافيا!ة!أظلانهذءثءاوووظزةجددهـةاديةاتجاهات(لث!لقالقصصهذء

تعبيراست*ونصورهامنمورةايفيلانهاوجرائدهبمجلاتهعربيو!واحمديسرياغفللماذاوالاالاءجازدرجةفيليست؟لقصص

تطورنا؟تاريحمنمعينةمرحلةفيواقعناعنفيلهقراقديكو!-وربما-استادهادريسيوسفباءتراف

وؤصصوالقصةالغدفيكبقبلومن"كاميليا"قصنهالجمهورية

الال!ملوخذوبكنهمعليبمالهابنغس"ولمرالسهنيىطحاممميورالمطنمةدهوالوحمداوقرأالقصصمئاتكباووجدغالبيكو!ربماوبالطبع.للجميع

..........؟اصدقاءهملسناونحنذنبنافمامديقهمابصكتهلهمسودات

الاستادي!تمناهاالتيرلدرجةيصاواصننىامامهمالمش!ل!توتوصيحفيوالمجلاتفياتهامهللجرائدمتسرءاكانانهءلىيوافقنيانهاظن

محمد.الدين
..001..د+0101محيكذلكنشرتوقد.نظرءفي.ممتازيني!تبرهملمنتشروهياقليمنا

اعريص"انامسهجميعالنا.تببحلديالمن!ودلكللادابوتحياتي

-،ذول!ستالجنوبيالاقليمفيالقصةلتبو!ا.!ه!ص!ا!ةءلى،رفاع،ويالين،البقارالهاديلعبدقصصاوالجرائدالمج!تهذه

.الكسانجان،السباعيفاضل،شنبابوعالل،عزامسميرة
.و؟لسال!ممحم!الدين

مجيلمبانهالحنفيتورالىد3!قي،الدينمحييالاستاذكانواذا

الشيميامامالقاهرةيفرالابانهالدينمحيينتهمفنحنالعربالقصاصينانتاجير!وأ

مزاربي-الادباءجمعيةحب!ا!ماءاغفليف3والاالمجنوبيالاقليمفينالقصاصننناج

الدكتورحسينووف!ميعبدالرحمنمحفوطاغفلويهفعزامسميرةوتذكر

بر.*"*****-******-***********************"،فهميمنالرصوعبد"جديدميلاد"الرائعةبمجموعتهعيادشكري

امثلته:كانتانعواقفيالقصةصاب3تدكرحينحتىحراطوادوار

بم!التعريرمنمم!فيأجبراابراهبوجبرانوريوعبدالا"ايوبالنونذوذكراذموفقةنجر

يدكر4انبهاجدروكاىجداوةليلةقليلةقصهىسوىلهمبن!ررمحين

ك!"جديدعهـد"هيممتازةمجموعةبالقاهرةطبعالذيحضبلكشاكر

يم!لشرالىعرملاضطرارهاالت!ويررئاس!ةتاس!فكهغائبهـلىالقول-ضطبقوكذلكبالرسالةسواتاربعلمدةوكب

بسبب""هرببالوطنفيالثقافي"ءنهماطإ)9إب4.فرمانطعمه

العرو.هذافي((مافضتمات"؟بموادئزارةبرروا!لىءلىمهعى.إصوالاةاذالجضجمطالاقلمانجناءوةصشماودكن

4-نظرهفي-ممت!ارشيءفكلفيهيط!بعوماوقرائ"بادبالهالاقليمهدا

**-يربرءبر*ير*ء،بنأ7"،******ع!*?*ء*،**?،ء*ءبرع*ص.بة.؟ارتعسالاقلمبمهذاخارجضخمةواسماءشفاعة ي!4ورحاد"والم!!تحارجهممتارونالقصهوكتا!الاقايموواح!رج
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