
!هعطقيفهةواصه!!ههه!!ه!مم!3لمحض!ا1

د!!بث!وألركوعقإدق!إأحيل!5

تستنفدها(ولا،المتحو.فعروجفيجميعهاهيولاالايمان-،الكونفيالانانوجود،الوجودسر،الكبيرالسر

!افإهاكلتلتقطلاكما،الفكريةوأبحاثهالفيلسوفتأملاتلايستطيععريإزلىؤال:الانمسانوراءمنالكونووجود

الاديب.اوالشاعراوالفنانعواطف.عليهالاجابة-منالفراراومنهالنجاةالبثريالكائن

!ؤلاءتجادبوفوق،جميغا!ؤلاءتجادبلدىاظ/وجودهلمعضفهمهوان،ترهقهمصيرهمسدلةان

!يففالحماة،وزاءهموليستبخميعاا"،مهمانها،جميعافي،وسكونهسعي!في،يومكليحياانه.ويقضهيؤدقة

كاه،الانسطن.ادداكعنبهاوتنأى،جديدايومكلفياليهاالحياةهيرؤى،وحقيقتهخيالهفي،"وافعالهواجسه

قريب.فمهاقطووءندانمنهاانهاليهخيل..المجهولهي،-الرهي،كلها

نانودالتيالنتيجةسستبقاناالانمنذنحاولولنالوجودقح!4تحكيدنياهفيبهتمرقصةكلان

منكلحإرعنال!تساإؤل،ءمجالعالمجالهذافياليهماننتهي-من!"بعنيتجربةوكل.،ةالحيبجوهرنهايتهافيوتلتقي

والتعبيرالوجودلمعنىالادراكمنالمختلفةالتجارنيهذه.كلهلالحياةتجربةتحملالحياة4!ف

الكلم!ةهذهفينحاوللنكما،فيهالحالةابفلمسفةعنجميعفيالانسانحيلةالفلسفةتداخلوهكذا

التجربةمنالشتيتةالانماطهذه.بينموازنةزعقدانمثاعره،الانسانتجربةشىءكلوقنزاولاانها.حنباتها

علىصذهالموازنةنقصر.ميدانانم،نريدوجل.الانسانيةولثكودهوطنونهتساؤلاتهانها،الوجوديةوعواطفهانكونيه

فيممثلا،الادبوجهلعني،التجربةهذهاوجهمنوجهينانها.-متهاهيهددكولابدايتهلايعرف،فيهقذفيكونامام

البحثفيممثلا،الفلنسفةووجه،صةخلالروايةوحرقة،ضالةعابثةيراهاحوادثامامالساخرابتسامة

فيزيقي.2الميتاير!قالصبولوعة،ددالهلايستطيمتددمنالمتألم

ايىم،امامناتطرحالتيالمساءللكبرياتمنانذلك.المجهولمايحبئهالىويرئوأدزويسمتعطفالادنهـق

و!لى،الادبفى!طارعئاالتبا،وهـفةرينلصلةةمسأولالافيء،"زي!وكمفالحقائقعرىبمالريبمب،(قرف"انهما

نجد!االتىليةاإنأا!لسفيةوبإن-اصةا!اصر-ةالروابةولعبةالأنسانعلىالاشياءلعبة،والخدبعةاللعبةاوالتقط

لاتوتساؤتساؤلاتاذهاننماطرحتولطللمل.ألفلاسفةعندالرأءحةالفىالذيالمؤمنطمأزبنهانها،الاثياءعلىالانسان

بينهمقيماالادباءتحدثطالما:الهامالموضو،هذأحوللابالالتجاءوزيفها.لوجودانزلاقمنوخلص،أاكونوداءفيما

بالفكرقيسمااذاًالفلسفىالفكرقيمهعنانفسهم-وب!بن..وحقيقتهقوامهمأيضمنالى

التسإؤلهذامنوقفواوطالا،الادبيةالتجربةوراءالثاويبهالدنياؤؤذنالمالانددي،الوليدصيحةفيانهل

ماقيستاذاالمجردةالفلسقةقيمةفبئحيناالمشككموقفاحينالحياةبهتنطقمماذلكاورأءهولماأم،صروفهاءن

الآدبيةالتجربةمنالمنتقصقؤ،مواو،الحيةاالادببفلسفةاقبال!،سببمنشيئاتفقهاندونالحياةعلىتقبل

اًلمحكمالفلسفيلالبرفانماقيستأذاالغائمةالمحدودة..ومعنلء

المئظم.سعي،الاعمىالدالبالسعيدلك،ايرعسعييرائها

شتيتةومشاعرعديدةأسئلةجميعا-اذهانندفي.ان-السعيلهذاتكوناندون،لخليتهماوالنحلةلوكرهاالنخلة

الرواياتبقرأوناتذيناولئكوجميع،الناخيةهذهحول.ئهليةوندوامتهعاية

.،.يطلقونهااحكاممنكالهملابد،الادبعالمويحيونالادبيةاو،ولسدهاققدتأمتكتشفهاًلذيالشر!يائهل

الادبيةبالتجربةلايتزعزعالذيالايمانحدالىأحيانا"زذهب...اصطفائهليوأخلصتاًلمصلألبتحيرتهبائسلطللعه

يأءنفلسفةاصدلىانهاعلىاليها.النظروالى،وحدهاالوجودمعتسري،ولحظةحطرةكللى،وهناكهناآئها

ذللثمنالنقيإزالىاخرىاحياناوتمضي،متهجيةفلسفة،.اًلستغلاقهمنوتطعم-

جانبعنتعبيرااومصطنعابناءاذروايةفلسفةفيفترىالائسمان،وجودقلبليالثاويةا،صيلةالفلسفةهذه

مبلنييتخيلانيريدخيالااوالحياةجوانبمنضيق،وأفكارهلخواطرهالمتحدية،كلهاوسكثاتهلحركاتهالمعاصرة

شاكلته.علىالكونووصعوصياغتهالجلائهادوماالائسانتصندىالتيهى

وكتلبعلمةالادباءيرفعفن،جميعاسمعناولطاللالجلاءهذاًبأخذانطبيعياكانولقد.ومقوملتهاأطرها

بل،الحقيقيينالفلاسفةمستوىافىخاصةالكبادالروايةاًلبحثفيأسفوباًيمناًوسعيكونوان،شتيتإنصوداً

الاوائلوالمعلمينفلسفةملألاصيلةالينابيعروستوىالى.غيرهادونزاويةضمنيحدهانيحاول

وشكعببيروتولستويدوستويفسكيان،فيلسوفلكلاًلفلسفةهلىهعنالتعبيريحاولانطبيعياكانلقد

فيالفلاسفةهم،وغيرهموسارتروكافكاومورغانوغوتهفهذهبةوالادباءوالشعراءوالقنلألونوالفلاسفإنالمتصوفة

وكل.ومعنلهالانسانفلسفةهم،النلسوهـم،!ؤلاءنظرلازبةنتيجة،نيهومعلاأبونمعالجهفى/الشتيتهالالساليب

صفومنينهلونلانهم،متجمدةمتعثرةباهتةبعدهمفلسمفةعنوبعدهااًلحياةجوانباكلالمعلألىتلكمداخلةعنتلز.م

وسيلانهماوحركتهاوتشابكهلتعقدهافيالحياةصفبى،الضبع..ميداًندونمنهاميإراًنفيتكوناًن

نمجامدةمحدودةاداةمنألمنهجيونالفلاسفةينهلبينماعناًلباحثتجربإنف!بإنلهاقيستاًلوجودففلسفة
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صورشأنالملسفةمعننانهايعدولم.كلباشرذتكونتكاد.الخالصأكطالتأ!والفكرافكرأنعشكط،الحياذادوأت

إؤلاتوتساومعاندكادباخلالهامنوتوحيتعرضهددالحبمنفي،،ي!ميدونأموالاالفلاسفةلبعضقرار،طالمابل

تريدجديدةمحلولةنحوالطلقتبل،رالحياةالوجودحولمى-نكثيرااليهمويردوق،.فرذالعبالكظبهؤلاءبأمثال

احبهاصابفايرؤمنالتيالفلسفيةالافكارتجسدانخلالهامنفيص،،الناسانالعبارةوبوجيز.وفلسفاتهماقكادهم

فكط،الفلمسفيةفالفكرة،دوايةتدعىحادثةاوقصةخلالمعظمفيرجلان،وايةال،،الفلسفهلن-الصا"بهذهيتصل

شئتم،انالروايةعلىاسابقة،المحدثةالروايةهذههـخل.:الاحيان

.عرضهاوتنسقوتخلحولدتهاصوعها!وتخلقال-بوهيالحياةنهرن5مبانترةغرفةالروايةفييرىرجل

خلالالةلشفيةالفكرةهذهماتجأرفي!ابل.وابإوبهاالصفوتحمل،كاملةوفلسفتها.الحياةممنىبالفرورةتحمل

مايعرضها!الكاتبوكثيرا،متخفيةولامقنعهغير،العرضامورمنالعقدالشتبكعلىوتحتوي،الكدرتحملكها

"-نبدلاوالبرهاناًلتقريرعلىيعتمدفلسفيافكرياعرضاعمصغرذ(وصورد،الكوناترمنحيةقبسبما!ي.الكون

الرواية.خلالايحاءبهماوالايحاءنثاالفكرةنثعاىالاعتماد"نعرضانيمقظعلانهاالحقةالحياةفلسفةالها.افلسفته

الخيهيوألادبالروايهفيالخديثةالظاهرةهذه.كاملهوملاجمحهالاصلقسماتؤجه،شئتان،الحياة

وهيلاداو!مبيجي،يامامنذواضحةر-خةنجدهااملعوتفسدهاولمالتبتعذيبيدتداخلهالم،حيةورؤتلفة

مضليمثلهألذيالوجوديإلادبفينجاصةء)يهانقعالتيمثلنظرفي.المبهجيةاًلفلسفةتكونانوطبيعي.التهذيب-

الذينالمحدثينلكتأببعضالدىتفجدنااليوهي،سارتر.ننشرهاالتيالخيةالفلسفةهذهمنشأنا2قلأ،الرجل-هذأ

ءولعت،لا،كامكافكل،مثلدننفسهالوجوديالادب.بهمتأثروطبيعكط/الحقةاوجودابرؤىداقصةغنيةارو،مناالرواية

دوايهاتفيو"بيجي"ادبففي+،ومهولومودغان،تجريداالفلاسفةفلب!فة،المنهجيةالفلسفةتلكفييرىان

التعبيرمنضربعلىشذتماننقع،جميعا!ؤلاءأمثليقبلمالالتجميدبانسةومحاولةالوجودلحركةوافقارا

عقيدةعنيحدر،،لادبهوليولابالفلسمفههولا،مزدوج..والنظمللقواعديخضعمالاوتعقيداجمودأ

ادنيكلوان،كامنةقلسفةحياةكلانوهياساسيةمنهذاالعكسءلىالروايةفيف!يرىالثانيالرجلاما

.الحياةفيالكامنةالفلسفهلتلكجلاءيكونانلابدبالتالطبالعرضيكتفيلانه،الوجودفلسفةفهمعنيقصرعملا

الرواية،ميدانالميدانينهذينبينالجديداللقاءانبلأندوناعينضااماماًلوجودبنترويجتزيء،التحليلدون

ناث!لنجانبمنذكرنااذاوتشابكاحدهيزدأذوالقلسفة.الكبرىوهعانيهالاساسمةمقوماتهعنالكشفالىيوفق

اقر!لتطورالحديثالعصر.فيخضعتنفسهماالفلسمفةمنيكتفينهلا،الحياةفلسفةادداكعنبعيدبالضرودةانه

ى51تاجأحينإلحديثهالروايةوان،والروايةالادبن05ووصفهاضعهابو.تحليلهاومن،الحياةنح!بعرالحياةفهم

"الروافيالفلسفيالبحثواًسلوبالفلسفيالفكرادخالمنهاملراهالحياةمنلنايعرضملكثيراوذاكهذافوقوهو

الفلفةانوصواساسيلسببذلكتفعلفانممااعمقادخالاللمحياةفهمهفي!حداوداكانهناوحن،ناظراهعليهؤويوه"

الفلسفةفيخاصةتتمثلوالتى،بهاوتأخذ!نهاتسقياً)تيوصفدعوى،الدمموىتلك-حىلهلاتحق،ياهرؤبحدود

الكونتفسيرالفلسفةمهمةتعتبرتعدلم،الوجوديةي!،ولالذياما.واقعهرحرارةغناهفيونقلهالوجود

بلغدت،الوحودذلكواحكانياتوجودهشروطواكتشاففهو،ءإيهالتعرفوفيالوجودوصففيصادقايكونان

الفيلسوفيجريهاتجريةصياغةالاصيلةصهمتهلانترىفلا،تقريا?ا!ياالوجودرضقرىالذيالمحللالفلسفيالفكر

نحرةكليسبقالعالممع!باشرثخاكواقامة،الحياةمعانموذجدوننموذجفييكتفي،ولادؤنجانبجانبمن"يعنيه

الجديدةالفلسفيةالنظرةهذهمثلونتيجة،عنه05!جردةويقربالمتباعدبينويربطالشاملةالنظرةوينظريحللبل

.انلايمكنالانسلنلدىالفلسفيالميتافيزيقيالجانبانليستخلصتبعضالىبعضهاالكتائجويضم،المتنائيبين

وانما،المجانترالخبريالعيانيوجودهيجاوزشءالىيرزدوفلسفةالوجودممنى،وبحثلايبعد،الامرنهايبمافي

وبغضائهحبهإ،ضروبفي،نفسهوجودهفيوينسابيوجدجزئيعملالاديبالرواني،ءوعملشاملعملانه،الاشياء

هذافيفالفلسفة.الجماعيةاوالفرديةحياتهتاريخفيمرعلىالانسازيةالتجربهعملوانه.بالكلياتالاعلمولا

الانسانيقضيهاشهركلفيساعاتمجردتعدلمالذهباثروخرةذرةاثرذدةالانسانيالعقلعمل،العصور

في.حاضرعملهيئوانما،الكونفيالتدبرومزيدللمآملقلما.ذاتيفرديعمليالروائيعملأنحينفي،خبرة

قؤادنا.بهألخفقخفقةكلوفيبهأنخطرحركةكك.المترابهمةالمكريةالتجربة-فوفوعيةالىيرقى

ومهمةالادبمفمةانهذآفمعننىكذلمبذلألككانواذا!نبهلحججوصففينستطبردانغرضناوه،7

بينهمل.الفصللايصح!تعانقتاننجذتانمتامهمتانالفلسفةنظرحانطريقهمااعناردنامقدمةالاهىوما،الرجلين

تحربتنا.استنطاق،شيءكلوقبلاولاالمهمةتكونفعندء،.احولهاالتيالتسااؤلاتونثيرالم!مكلة

الكونكانواذا،الكونفيالوعيانطلاقوبيانالكونمعلهاماعرضنانحوعلىلةالمسطانالقولالىونهزع

بالمعاينة،الاعنهالتعبيرلانستطيعبحيثمكوزاحقيقتهفيتصلال!اقع-فياكتفينماواننا،الاصرمافبىكلليمست

نااللازبفمن،با)صناناليهوبالاشارةقصتهمعبالجياةالصلةهذهحولتنهضالتياًلعابرةالسطحةالتم!صاؤلات

وألىالادبيانتعميرالثبكالالىالقلسفيالتعبيرلطمححقيقتهفيوألا!ر.والفلسفةالادببينالحرجةالدقيقة

والاد!بالرواهـ"التعبيريعدووان،وتشابكهاأزدواحهاواشنجاءبأشياءطالعتناتعمقناهااًنوالمم!ألة،هذامنادهف

لنا.ليحقآنه،والاشياءالكونفلسفةعرضمنأمثلشكلا.الواضحالبسبطالشكلهذافيلناتستبنولم

فلسفياشيئاالروايةنعتبرانالحالهذهمثلفيمن"،حدثاطرافهاوتدافعالمسطلةتعقدفيويزبد

فلسفي،روصطلحأيتستخدملمولو،اصيلايقياميتاقيز،عصرتفي،والفلسفةالروايةبينيحذثجديدتداخل

-المعاناةخلالي.منعليناالحياةتقصانالىزلجدمادأمتكمافالرواية،عشرالتاسعالقرنبعدسيماولا،الحاضر

ىف*عيبهاالفلسفةهيالتنيناةالمعلتلك،المشخصةالمباشرةالفاسفةوخلفت،القديمةالتقليديةاشكالهاغادرتنعام

الوصودأيهة.أكلفلسفةاعرففلسفةالىالقديمةالروايةفينلفيهاكباالتيالمبانترةغير
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احمشضاجك،االمركب!ذانركب.جعلضاإتنيأوهو،عشدنأأ-حثاأهـ-إزز!زردعمتأ،حديتأ؟فيط%-*.انكسا3!ندءروهـا

قهما.فراولقما!كلمافيوالفلسفةيةالرواكانليثالحد"هـمبولي-!ترخةا-*لىأ4الهـوالملي:بز،عرا!،لمالتى-ص-دأتاكيإ--خخدتةإ

ووضوحصراحةفي،قلخالاقصدأرإعزعب!بر!شحعتمواذاصن"لقاليك!ءألىإء!صلطااليكتإكيرفىلمفىلى9،إ-جديث!قيأإنحل؟-حفةا

بينالحديثة4ألهـواوزرعمو!4الذفيالءإط-!زراز-كرازخما.،ال--د!دا)!ررودا*ازاا)كماززرووبات".ا)*3-حمط!فاخلال

يةاًلهـواخذرؤالىوزخكر.الووا!خف!!ا:حتاهـاوبوآارر-أور!ث!.ا،وأز،ؤ.بؤروي،إيى-ااصف!-روار"رأالوريرةوأذثل----ة،؟هربالادر؟ن

ء-جنء!با"واليالرصكلفةألتزرىول!،ألفا-ء"ل!رضهـداناإحا-!--فأالادت؟ي+!هـءص،(اصتياإ:بر،-.إ،-ذالشجبهو.بةءلمص!ه

-،ذالحبصعازيصنيةألرواص-اتضش-فوأن،أرو)--فةاص"مهز-ظ-ط--،!أررد،از--مح"ا،-ءلىلمء-شسا*.،رزرقيالحدإ--ء"والنفي

.413ذلكن5أور)--فةاص،.كنض-ء"روبم!!وىؤ!،هووالوجودفزء!-رولافا!ا"لم-مة4وألمإ.رإزهـ3ثم.لمل!طو-انجريطإح!ر!!ا

.ز!خإ"وإا)رأنلضقولىأ!زر.صنابصرر.الىأحمنه!لى!هـنماإوركم!لمحماإءلىبر"الش!ح!ز،واللمىي،!ءجزةررعرصحةكأقية!ل-!لة

الأحىاهلخهالىمالوراءراكسهاخهـنوز،ني!وضعهزحا!.أرؤيارو،وزور-زسلو"ألىطجةفيفهـاأ!رإاااش،ز:ينان،ووا

و!جن،الور!-!-يوالوررءلىالور-."تشجاوزانت-اول-!نغرر!-حظ،فىوالفلرسةوالر1بيز،افحسلواصل،اراصوافسعلي:إزا

حياذو!و-قالحدودذالقعة-ررودؤ!قتمقة-زان.زجربى--ء4الفلا!.إكاأ(!بي!دالححانحرعحرأ-افيفاأرحاأكفرصحسالم:،

فكريعالمالىذلكوراءصنلخى-ل،اقعيةاإوحيات-صالىفاسفتغرارمازرإثيةاالر"و4:كاإصظتارنجولي!صدببا،مازحمحو.ءإث

وركفرض،!ادشخححيأتزالمثحياة4أرلماتقدصيجاارز.روحما1،،الت"يملوحتمصا،أذهانناأودليربريحنهما3!دانخدم*ادحتى

ذاتها.حوادثهاؤنيصوجودق)ب-تص!،ربالروايةاتخادءإت.نمشنش--اكا1اممان.نوأإزهه-ا

تغدوانتحاولضحين.ه،و.أهدا4الروايرطريق"-..كب10.1!ائمةاو!حلأوود(دىووداجهازضش!يأننودالذهـلم-بءوالت

،رجدرحوء)كا"أصمفالةلاالرلىقصتةآلمحاإلاتأندالأيرمكن.لت!ءخا،الروازباالمب!حتابلوبوأل!ممفيلالفيا!نصتو-بأو!4بريهأاالال!

اتروأربصص!!ي..و..رون.ت-ر!يمنهالميئ!،،دمخم،هشتافي8!اوتغعأزفقابر:ممنناز،ء!ههيه!اواًئم!

((ترلسار-)!وا"يماهكسلى))"ن!خعرهـو"و((فكا*-ا11ي-فا-أ:اًاي!ء!!كاستبهضهمايربطءياوو+مم!،حوبركا!!(أو

ير-لغابر))و،(ومالر"و"أرفوليو-ديلىلىجممو)!و((كااصو))وءلي-زاحوفبيخماوداسلأ*واوداًلحدكأهـمانوووبر.يانهبةولعسضحا

بعكلباتتححطدماًنزظرنافيلابدالروايرةوأن.((اص-:لص،رب!دما!شأنواهميةب!دا!،ومعازجهدالوجوفهمفيأكدشزءجن

ضهحب،زرسمهأذيأالاءلىالمثلط"حجعلعندما!أدأءوصع،بقط-ورشاحدتسابرعدوإلحح*يرخةوا؟يةالر.!ط!-رأمر!ماكان

اءجاوز!عثخصيغير،مجرداأعلىسثلأألار-"زي"-كد-انممش.-اكصصابتها،تالذألش!ا!رفههذا،ئالمعماض(ارو)ورقى

.لحياننساللا*فمخةو"ةمميزقفأ،،لىأ!زعتقدفيما،ل!ر!لناا،!بخجمعيئ

فلا!ورفىوكأزهم-ألروأثونالإدلي،ءليت:ررىانلإرودأننا.صنر-قثأنمالاردمبينة،4زالل!وساإقيصصرمالقيصس"نعيد

كماط،الأدبورت:!ىالروأيهز-حدىانأوتمو!ت،ماتإ"وأرسالةصنبىقىأن،بدوصا،و-حد!كا"والروالمالادبرلهصالة

4-إوولىبرأهامبتذلوز:ح!كأ"ورإحص-عةء،مهبءر!ة!كار*واهـفحبركالذي!!التطورحذااننجك.وحد!،الوو!!هحة

ررسالرانوزهـى.وألجم!شرللعامةر-:رهاردصحاللصن

زظلاخويض:خيأ)فلسفةسعالةلرخةكلصالاإحبا!زرؤائيالإدرب-

الحقة.4لىءهمشرقومانالادب!أرأدادأإخةصبما

نضاالروألةءلىننكرازخاهذاؤولضارون-نبفهمول!

!"مخمللانراهاوازخا.الءا-!فية1(6!صارءرضلىوأي"س!!ةة:حديثا!در

/حوادتو-يمايةالثاووالظامسفةالحياذبمعازفيذوربالضر

زمس"انالعبار.ةبوجيززرىوانما.كى!اتعرالتيجههـدلواهـءنالثالثةألطبعة

:ا،ولالكونؤيالثأوبةالفاسفةعرضا-بإلساصنألح!اوبين

ل"ثلمىجماللنوقووهاالوطر"ى!اصلمويلو،!!!ال"*لىياؤةلثاإعر"يكمفضمة،إلحماوووكاا!!ك!

وكل.المبالفرالميتافيزيقيوإل-حتالفل-حفةأ-هـاوبو!و

الثاز-بألالى)وبيسشضصدلباننزرز،فثمهدديروائ.ك-

رسالتهليجاوزوجلدتهرخرجعنذلك،وعندالاولبالاسلوب

معقد.ارتباكقيوليقعسارترثار7يمهمانيريدمنكليفرأهانلابدكتاب

،3داكالأص!!5((ا"لفثيان))ككتابرائعكتابضعظضإن

الش--بالمقأمحلغرلكالىزرىفيممايرجع/سارتربوللجانتألبف

زفسهماالادبيهبالوسائل"لنبت))انمتقح!دأؤ-هاإحاول

الفلسفيبهتابهفبىعليهانقعاخثآاللمجكرة!ي،...ؤ!ذ.

على-ىو14أ!م!س!-!أص!لا!ة13"ماعدا.ودجولومحمميهال!ك!ث!ه!ر-!مم!!ي!.،ـ.!!ع

!ذا"الغثيان)1كتابفيالقوقموطننجدذلكمنالغضى

خطقهاوبحكبم"لفك!إية)وهدةصعلىلبدصلجلابرلشورلمجرز،لمأ.الم!زبب.ا!ريمس!مهيلا!!يكورتمو.جم!
.بالقارنيءويمصب،

لاد!االروأيةذظذ.متهاابعدرو،!وألى،اء!،+،-اوراثا

لووخ!.فلسفياعاليهاالمبرهناًلقكرةحدودث!لموزاًن

لةاشالر.بتية!.ني،المكرة!ذهمثلضتفرصاحىهاحاول!عهءص12مص"ص!!ص!.

منفبعيرالى،الحوادتضءرؤبالطحيعبالىإوبه،تيلى،و!هـ!ممه!،ر!ص!!!-!ص!ف

عأ،،*أرادماغيرالثبمعخرو.الروأبةورذ!حانالكازبححهإد!".ة"!-.:!-!!حهير-في!أ-،.أ

!!



وجاوزه،،ب!،وتصحشهاإ.أ،،أ.!وأحدودبدواإراسحاوردصزلقان.لابدءإيهاوالبرهشةالفلسفيةفكارألا!سعرتفصد.ان

سزفؤيا،13،مؤكاى)1لهـ!ل71إ؟،ؤبإظ-!زجىدد.ية.أسارركعفنقطةفيهايكونانبدولاالروليةيربك

هزراع!هـادبزقفءأن-.ماأقحرإاءو:(الشقوولىأ!كخالي!يكتبياالتي((الحريةدروب)أحمنالثلاثةجزاءالازجدولهذا

!"-بىلي---هـرزر.ءإ،الرشا،!بام!دألدبدا!فذالروافا:المزلقهذامثلاكشراجتناباتجتنب،الغثيانإعدسارتر

--،اشيدر،إزليرول!؟اكه،لها،ليينبيش"المبكرذفاتهو3حال!رزمنيشؤل!مف!"فكرذ!سيعراتلماماالالايحاولفيهاإؤلففا

حصكل-!ا!،أعا،يأالإدوحبحهذاشانمنلخنص!رانحوألالى6صنإجصلانالاحيمانمعظمفيبحاولوأنما،الروأبةبهايثقل

كش،ر-ر--هـأ.ريمحيركاتبأدبمنز.ةتقصشانالحنا!يخ-لالىبيطةونظرذ.يراهانم!الحقةالحربةنيعينابطماله

-..3-،...،.-11.فإص11الحزن))او11التنفيذوقفا)ار"الرشدسن"روالة

!رور!لى*!!!ار"!ادسينعإ-و1راضحال-"-لهد!"لطصو.ص!هـكأ.:!دالىانجنبسارترانكيف.لاتين11(1(أدعقبق

--!أى!حآلى-ثىأولناروخحانحهبهاس،!اي،نرمعالكاهآحأهـكاحيهىالتيا!ا!ضضروبعنكثيرابلافصعوباتمنفيهـأبعيد

عمار---ط:ؤوثالمبيخةفص"الفاالافكارمنلحملوهماأتالمباث-رالفكرفيالبحث!حاولىالمحهماتقوددانيمكنكان

أ!-يط.اتياكأ!.اعشورص،يفحصحفوثو.تحه)"انحوآدتها...الحريةتم!لمةعن

از!!ا4في!اوولساالروايات!د،مئ!رولىخاصةنأحئ!و!ذيت!رواب-اع!لىفينجد!،انيمكنعينهاخذوالما

رة*رةور،!ؤ-،عالو،اً،!اإلا!ما!بامايطيهحدو!وج9ص،تطولطيجربانا،ل!+كاومه11رغانمش"ا)تثيروازىالرالكاتب

اللأول.الط!ا!"كلنفال!فهاكأفكوةا!عأفيه!،م!مي!معيتةمنيحلأنفييجهدوانه.،!يافيزيقيروائيايكونان

لر-،رراو،.رقبنجد!،1)خي1(الفخ!،ن))فلأرذأنزقولو،فيلانجا:زروحيةت!اربك،يثبتاناًلىرواياتهوراء

-!ريألرؤ!االة-ا-"-وفرأن15.ال!.حه!لايفهمهاذفكرف!ءرشالواقحيةادنفالحووالمحدوددالزمنيةضاعالاوالواقع

لي،.وورهـسخي،الزريفاكشكط،ء3؟صبم!أءأيممهنبغر"زكبالاول!فىقعهتوالرغبةهذدولكن.يةالفغلالنف!يةحوالالا

وحي-!اوك--بناز،ةغ!ر.عنهالإ-ورحيرأكهـرناز.ؤكمايكفيسارتر+غامضىةصضطرب"روأياته-بعضبىوتجعل،تعتروار.نباك

3!الهـوأ!بحهاتمالصرزحوءإىالجربدهذدالى-يشنجهانا)هشغسبراسلوبيظادر.انالىالاحيانمعظمنجيطرهوتض!

نأفيء،وأ!حينو،إقالكمالوجيورزتواوبقيةميتافيرنيمةخالالمنا،بطالاعمالبتفسيريمصىالذيالادبيالروائي

لمتلووررلمحا"ناؤط6،حاطءدجوالوعرجوالغثيانورنرجعلمبن!ؤلاءسلوكيفىسانعلىاسجبرنةصهويجد.طباعهم

ء-ء:-"دبلقك"،،الرو)-ف!الادب/ليجنصششاتالذبمماأفاصل"ات،كالارهذاولمخ!لى.رقيالميتافيزلقدرهمخضوعهمخلأل

هـاالإختر6رور!-فى!ب،،إ،ربكووهةمنليشتفكرية5!!إهمكام.!،ما(وكسسجاركسز11الشهيركتابهفيخاصة

!،إ،ضهأونخيامرراحت،با!ؤاكااذار!اوواث!،كتابدفيوالخنائيةالمننبيءورغانومألاديبمورغانبينءنجيفماالطلافنجدففيه

أ-كطاا!!!استقؤ!كلةمنولنضقل،ا،خرأحدهمالىداخلياكأمابيخاولحينالارتباكهذاعنبفمحوهو..فسوالفيل

سردأوالصالتأط!تصن!تو*ض"لا!.ا!خر"نؤع.للطلالاميةحيةالروالتجاربعرضفيالزوائيبا!سلو

يمأه-أ!ول/ما"اادا53+أطازطو!!رو.كارشا!أروأ/")1ابط!!يطلقهمانوالكوالمافيءأذثشخصإلاسسلوبصذاانبالضرورذيشعرناوحين

يمرزرأز:-ور!،شم،!كجياؤاهـفياليخاصطتكواتحقهاكتىتاتح!ربالتلكالمصفىالعرضمعيصطدم،ءوالدمباللحم

،عب!رالهـحإن11رزشتؤشفايىظص-اتاليت)1منوضرالاحيان!عظمفبىيخبكببانالحعوبةيفرمن.ولهذاالروحية

.11لىببق!ا.بىز،غالير!اكبيرأفالفجسحواهياتليجوشجيهةورنفكر.بةشطحاتتقذيم!حمطنعاوالروايةاقصةاإرر!لوب

لىإف!،-،أء-،ةأ"-،ترو)ع!مأ!أ-،ملأرتا!،رهخالبالىوصن،)كوءحوادتهساالروايةالىلايمت،خإلصششعريالىلوبخلال

أ!أطالمعه،أف،تككل،ضاومهس1،نحصان11كانشلمانرو)1فيهما.. بصله

.لمرتأكقيمىزعنى،.أ!ثاذإولصمغيرذا)حوالاجباحونادباثلطالحياروأب!اتمن.احرىروايةفينجدههذاوعكر
صروهـ!وكاإحسار!يافدعلالا،

ا!ى!فيةصعىم70ء+اكاماا(لوتين"روايةبهاولعني"كلورغات"

كبيرحدالىينجحالعكسىعلىمورغاننجدايةالروهذه

3-وللم*،!ءتظهـؤإفالغئيا!ا-ر،ةووك،تبىوهكذااذإفيب.الميخافيزومورغانالروائيمورغانبينفيقالتوفي

كل-وانص،و.نماماالفدحفيدبالجربههوولاظماواولب،لر!لالمنفمنهافكارهويعرض،الفنيللاسلوبفيهبخلص

.النرل--فوا!)-ببينالنزلينريهطهـزلة.بالروايةلحمةفيا!فكارتلكويدمج،نفسهماالقح!ةحوادث

إ.هـياال!نيأتشن!ل-هذاات:أ-ربيخطودولنخفلبةعضوبادمجا

أخماهرت،تتارواررزافيللفا-فةا،قحامهذاوإر،ننهكره.-

!يقىرزتحددأنازكما..النقدصجز*منأبعدنائجلهماهـورغانمايخدعهكثيراالرواني(("مورغان-ان.والجق

ف!بزجددالذى!ار*ر.نجاك.تقأو.!حررطىأوالا!بالطفةعنتعبرخدلعةاعماقهمافيالخديعةوهذه.الميخافيزيعي

أمرال!الاوأ!الدر-ففيبرجعالهجصين.النتاهذاهـخلمعفاها.نفقدفالرواية.والفلسفةالروأيةبينشاملموقف

وو-.---!،-جرأرتخهـزامثلىتبأنوهو:جوهرىهامءيىكأزائداشيعاالفلسفيالتفميريغدوعندماقيمتهاو

يرقحولكما؟لاخرإ-خ؟رزببينميددا.بكسع!احراخا.حمجسيصبحوعند-مانفسها،الروايةحوادثخلالمنلسنتحرجهلا

لحىقذالكوعكد.أدبيأترأص،مل!ونأ!أمافهو:المناط!ةالقوور-ةالعناصرفوقمضوضصاشيئابالتالبىالضضسيرذلك

ل!ألافمتكارووذانسوىطلافكاردلتحيزولتعصبأنإله.لحمسالحهويسشغالما!ستخدمها،وحوادثهاللقصة

!الحسدثاكع!روأاك-"لحسفةتدعبى.أنذاكاذلحبئ-.لهاتببئ!اراإجمبموجزبغعيولروايةافبهارا!

أثحرأص"مت!كوأنوأما،الفلسفية2فكا،ألاتدعيهاآلتيهـنمعينةللروايةتكونانيجوزولا،حواد.تهاو!دها

طإىظدرذ؟أدلىبراعينيقدمانبدلاذلكوعخد،فاسفيلمالمزهـهتهذاومشل.يقالكما"!عينةفوق"او،فوق

ألادرشةأطرائقاهـنحةمجغومجردل!"عخدنااليقينلكونأن

حمدبث،الروايالطهدهبوجمةادريىسهيلالدكتورقام(1)

.الادابدارولرتها
3-!6بهيمحةفياليص/ءي!طلهـع!ته!ا!

1!



،"خيايى"اًقفهايموخ-اليونأدتىخماء-ههار.والةالمرءركثب"-.ه....هـميعهيلم،.مهجس.عي...

في+!-االأماولأامص!اا8ر!لالاص3))يمر4اللا،نب"-أالوأ!لفماألالمهـلموخدإ.-ا5ًوكالفلس!د!سهع!هتمنمةلقص!ة!ر-ا
د-نلهاودا)1ة

كما،"اخيا)ىاالعالمذلكسدالنتيثونآنر)"

الرواز-لة،ا)عتجرب!-وهرأنهذاالىل!-اف...مم".حر".!ممزر.حم!سيييسي

روحىبئنجربهتعاليانهوص،.الادبأببولمنبارا،صفهبو

./!اذ.وجدغخاء/ؤبالخجرب!غهذه!ثلرللأصقوأنح!قةةولبها،روربرو!ر!يأخرىألىبنماتنت"لالفكرة

وان!ولذرر4ض،5وراًلقاريءأهتمامةأزارزصق!أن!بداححاصحهـ،،يرق!.ز-"روولي"دوصر"ووريةواالران

ءلىبر!،نردلبأنلااهـ-وررجنص!كنلقاءأسعدلناتقدبمو!ت!.ص--دوددجشز:"!ناعهتكونأنتستطيعهص،جل

صعشىمفهانستخرجهالذيالعخىان.صرو-ت،رو.سقيؤكرذأدىزظردوج!هةءإيناضليغران،وقصاصلدوازيانظاممل

اً!رواليبمهرةءعلأناًأبر!الجائزعوو؟.ن.إ-هاأبالاضاؤةرييأمنهجالي!!-ور،أوا-دعماوالنر!ح!م!ى.خ!يرهادونصنالكون

دغظنظ!وانط،وؤواً.صهااسهاأساهـلأوأغظيأابدي!ياأاًا!غظ"نوجهاتا؟ختيارز!غخعاصونن!ول!.ضفيهلرونادتيهي-،خظما!

.وحدهالروحيالمفاس!ف!يمحتواهااركا،الىتع!دكلوطنجمنةوالالنالادبأن.الرصادفينفىنا

ا-با،ذ!)ور!رلأأتبرررز01أنرت-س،،وزاذهذاقووو.اًلهخط--اروتور،رهـو:،،نتأ!ف!رتت!وعبرفي:لالى!يوا،"!المن

ص--ننش:هـىشضءس-"لي"فردزجىرب".نظلىوايةارانفدص،،ا)تظ-هـصطتلوتتعأتياالعاطمههي!ألبديرعيهوالعاطفة

إ%روح!"أأدثالحوخلالومن،تهوحيلالكاتبتجاربخلالصتءتبأن.والجمادال؟ون-ولقضهوالمتخاالمتعارضة

نأأئب"والر4لملت!راًاسماملىحيلولا.وحيا.ز"،إصشدودهاع"نولىاكالا!آلى8وكلالر))ف!لىارتجعلنىلاؤرلسار

لي:*الفلارلمربالت!برجنالإدتقاءودامهـ،ءخشاصلةربربةنت!ول:عضروحستيوان.بينهماش-،رالاشاًأىيد.ءوزبمنهحماكل

ألام!---،رطؤ!اختللأوءاىالعحورهـرءلى؟ا،،الار--إزيمهان."باح))ره3آأنأ!اءاروورض،نوجاإزهـ-قيصوازفام

أبعدء)ى.؟جدفلاا0عامةكليةتعدحقالقأ)ىألا!داءب!ة:دان!صنتل:-اقعبير،صحأن.رمةال!طا)--لمشصهالخظرة

حظ-،تكونانبهكنالشيالع،مةالوراسةحةاعانإئياأن.نقديرتروايامشلفيزجدهالذي:زالتحوان.اروايةوأالادب

/صنالزصنؤخرة.فيواز-!بنالرالادلي،ءصنءهـدلي!نهـتركا-عايهزء؟رهول!خنا،!كفيإ-!وءال-،زخكرهلاتحيززرلسار

ع!ستجرلي"منصؤ!ءليحتاحهالتيلعازباز؟ون-أن.تعدولا.الادبؤةصراكأ"رقددامص"

ظاهـ-ردزجدؤللأأ؟معدودةادتووحىمعيننوزدمردودة"بالترليةز!رير*اروااعلببناضها.زوررالشبالفلسفةأن

المعاصر،الادبتميزالتيالظاهرةزاك،"إصاساوءحف))ءزتوعءلىئغورةبازتهـتهلرهـأنلا،ألح!اةمعصرودودة

فبمزدهرازجدهالذيسىالجأصنلضربذص:اورستصجةنا7بدولا،صورهماوزعددقضاتللءخنااعيااتسو،ذالحب

نجد!--،كمما((أديأس"فلأرةصال!أيءاىيربايرن،ع!سزاس!يةإحةفب،1والقصةادؤاسفةرجنتربلىانج!اال!!حةتكون

،اقسمتهو-بدىولا."كيركجورد))مثلفىا-وفلدىق-صلصنمفرو!ة،!حه!ةشخء-بةلمحةلا،مشحىزةغير

الدرتيما؟أوالفلسمفيالف؟ر.نرة-يأنيملأتولا،الادبريلافكبرءاينى-!اررورضهالذيامالعاأن.المجردةالكانباواسفة

4!ليحنظالاأناًلازهـاًلانظبي،ءا"هذأنهايرةفيهذاومعنىاهـ-4ووء---،دمايراتهروخلال"ن"كاؤكا"مثلأئيرو

ألشك!لويصعا!لس!قييةالتهـجريةج!اى"ىيرطمجاً!تستليعولامعقول!.ومارجاوزتنيءاًمهقو،"الفضيحة)1

وصكل.اً!روحى!ااًلائسانيوالمصيراًاروحية)ااصكلاًةاً)ء:!اؤبفبادثا)حىوتعرضالتباقحصةاالابالتالبعنةالتعبير

هايختتمالتيالصيحةزاكفيالواقعؤيثاوالمعشىهذا،ؤا-فةصخسهنج!ل.أن6!ح،ولت،و.وبروازهمامجلزيتها

حين(؟ألارضيةألاطعمة))كتاب!لاأح!جب))لتاليباز--و!4وأنينبغيممااكثرصوركلو"لازجعلهأنيعني

ت!-رر0بكتابيأرم،والان:قائلا"زاًتانازيل"ي!خاطبتثوي"هيدجر"كةلسفةؤدغفةاصطنعناولوحشى)

ن!اًلانظبفيعمارلمجبر"-يد))أنبل."أتركني.ص:".(ؤاجهافيوالمفارقةالفضيحة

أنللانىوال!لسفيةوخية3الر4ا-اتجربرحددانعنعجز

ء)ىالنقادحكمان"روجمياته"فييقولحيننهازببآتحدلىدأ-،ةالحبصناجازباأن،اخرىلياغة،هذاوصعنى

ينشرأنأستطاعلو-أنهيتغيرأنا"المقدوفنكانكتبهت"تعبرالذيزبالجلغيرليظلاًلروايةعش"تعبرالذي

الامنيةهذهولثن،منجمةمقسطةلا،واحدةدفعةلها3.كتبهال!لسفة

لطماث-عورنجاينةوتظل،أمنيةتظل"جيد"لطلقهاال!هىلا....ء

ت--ي،1هيصف-فةءنتصيراعماقهافىو!ى.الاثغاءا-ور-ء!صعإلاديكونأن،لاصراًء،رمستطيعالأنسان

.......الصش---،3.فينجدهص!اوأرقىاهـفى،الروحيةباربال

جزليفطروجهـةيظلالاد!ماالاثرأنتبين،قؤكدهابئه!--"ضلؤجمةمانلفانحقناءنولكن.اعاديةا

عقتعبرأنبربمكنولا،وظروفها!حظتهابنتهى،أ*رودةص-نونمم/؟--ايىينأليططلس!احلةبونجريهاالشبا)تحمارب

..الارضيةفيألا-طعم"نجدهكانمافاذا.شاملة"جربةدوحىة-ألانفصامأن.لهاتصورناالصقةالحادثةبينفرقي

"،المزيفينفي)1نجدهماق"وعغ!الغخب))البابفيزجده3،غيرالإدبيةالتجرب"ؤبههـبحتهيهأنفصامالت-بءوبرجنألعكرةلي؟ت

وأضحتعبير،الاذلكفما،"اللاأخلاكا))فيزجدهص،ويخرسالتجربففياًلاميء"الوبرجنالفكرةبجنالحقالاتحاذإنجمولا

تح!اانتحاولحين!الفاسفيةالروحيغألتجربةأن.عن؟قبداًثمةأنزحدو!كذا.اًاحقة4الميض،ف-زيقيالفإ-مفية

أتجاهـاتكونأنتستطيملا،وحدهلألادبيةالتجربةمنوهـو!م!عفيةالفلقيمشهاصنوبحدألادبرجةالتجربةرميدأو،ل

وأن،الربحروهبفيبريشةأشبهوتغدو،راسخارزاة.......:........:ء

،-نالاخراوااولاءايهانقعلاالهاحسفيةالروحيةالتحربةوص!ولتصلموان،--الب"ر!ربهلتال4الشجربهدهان

..المنظمالف)سفىالمحثخلا.لا)فكري."اكجريب"منضربألامرزهايةءفىانه،.الواقع
...ال!لسفيةالتجربةديمةيلامسلاولكنه،وشالهقهيمتهله

الادبش!حأننمىالح!كلههذاي!عنيهلوبعدأنصلف.أي".صوءموعيهوأقعيةتكونأنتربدالتي
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التجربةتشره!مالهمتشر،الناسهننالكنبيرالجعمهوربل.لحظةالخاطراهذايراودنالم؟الفدمفةالىبالقياس

ألخالصة.1)ظلسفية،الفلسفةعليهاتقوحىلاالضيمكانتهالادبالىنعيدأنراودنا

أنالفلسفةقلناان،كل!هذابعدتناقضفينقعفهليجعلحيناًلفلسفةامامالتصاغررو-،طرالادبنجتبوأن

4بمثابوانهما،!شاكننانمننبايتنلني،معخنندالتانوهلروافيرونليس!هحقةؤاسفيةوجبةرتجرلىةاًلىصولأ)ومههخه

فىسيويصبانوأحدزحعكلنيسفيانفينهـهترصضحدرينالمباين!4ألاصليةرلى،لتهعنأيلي،ل-ازخحليوصين،شأز"

حذتان!تا،نتجرحسأنهما!احدومحبفىالخهاية.ازردث

أنهولكويمكىزحاجنهماخبادألةأأكلتالخلبانالىضا0لخيلاراالت!ربةفيمصولولواًدا،2"،ةننهورلى3كادة*زلزدبأدا

منه!،فجعلناوالروأيةالادبير"!وأنكرنااذاوأعمقوقولىكقولا،اًلألسم!-!ةءإ"4ثإرعهل!لى.يصلؤ!و،ةه،11الروص"ا،

منها!جعلناألكللمسفهلي"هوأنكرز،أو،الفإسفىللبحتميداناؤ!بنجرا!"ووحىدا،دب.بطء!-دور".زمؤ.أ!!طحطزص"

؟-والمشكلاتأدتللحواقصىحىأالسردت-!هلماحدار،5وند4الروا-حىصحى!-"ركلا:داىا،واادلارتسصنردلأا-"ا

.....هـ-نصةها-ارزركلءىحبرجضدو1!ورزز1"زتص؟،رحىفف-.ىوجد

اًلاسىاوب،ألادرياًل!لوب!ليغالو،رلأواي!ةتظلالروايةاًن.زء-!هايه"دفكروحى-"وارأاد-محورلى"مراحىل

الدلممعفنانهفكركبءاًإت،مل؟ر.ل!!ة-طزلع!رفتفياتظلئملمحل-!فةلعاتظهلتثنوالاث!،مة/دصالمةةأولزيوي.رفي(4.دبفى*هثهان

عنح!هـمنالاد!فىمازخى!ع!أنالخلفومن.اعقلياأ،نسان.ووبىإد.لى!رلم!ما!""!حرددا!ورحضكب11.4،"ير!بكلؤ!ا"ة

...؟مص-تصر،تص-!وثائه"دى-:هـوروي6،أوبه:زحى،حى-،دح!"ولرا
الممتمخ!ررالعرضدحم.ودمهلحمهمننحردهوأن،ردلعى.!....بة....أ.لا

.........ير!-ال&ودلال!-يروردءددردونرءكل!اررتكنو/

ا!المىشخاتمهفيمنهاضجعل،المعقددساب"المضالحياذودموأنرمرا-لوراكور-حىزرا+-وردإرهـ-مانإتتأيعالإدبو

فكرذءلى!خهالبرفههدرلخجعل،ص!ردافكرلي،وو-كلابر،ءلى.ادلقولأ!*ئاولم!ودي!.-ا،،-صرللألو-وو،دصءترئليمدم

الفلسفىالورجتصاىلدالتماأمقوالفا-فه!عةور-روور!!ورصفير-مسفةأأنكدآكأ"-!مإ2!أنه"أردهء!لأدا،راروأ"."ولةوريصسنفيءاء4ةىألمه-

.......-أتا)ىر:زعاتكمااالدرأررحدىفدوآنلغ،إ--سوأ!اد-ز"!ر1.1

الجزئيهـ.تالشخصيةر"اًأتصل!.ااامبمفةابا.زطى..لفسه5يرالتورؤىالشوويرزور-كا،ىحشأل-حى،اور!.صاؤىز!ا.ت!و حر.ن.سسىور!سى

الزماناطادفيالمحدودأ)غكريليحبالخجرمنلىع!والىبر-خاتثونأن-د!فالحىأ..صتصوبور،ساته،ر،ت3-ر-صنولول

والمبهالى..الحىاىضناء-سؤفي.ءيالووفيث،زف!صنالوحتأيور!بنه،،!بنؤني

ديلهامواز.باقماموءايش،كأ!زءراًل-ميكل"هذهومثل.وا،رباورلممزورءي

بيولاظاهرشهر)اءالىفهمناطالمصركتالحأبجدىألامحابيولةفهمانالبحىدصحىوشازنء.ىبزكالءياةالادىطارؤإ-،!أب-حاتع:يرشئشمااذولا

...ء....مشط"رفيدوالورإ-جفيأ)فكرقهرطر!جطش-رانوء:د"فية،11،لس

التعبيرمىحسصحاناضشحىشىحاهمالعاىىحاظانر!وزحىتيإء(دآنللاسح!اا)ارو*ريالتطنشزراًىحقىأؤلمراىطالادحنحىالازإش

!وبهلاقملأ!يلمعنىالبيبطجألذكب،نخال!عىاكفررع!العئفرءاجهتوفرأ!ءلىيةالنهالمحي.نقوىلاول!!ا،صمودهءلى

.انءلىنقتصرانبصكانذالمخاطرومن.!دا..اًلاترمثلفيالروصبب!ةالت!جربةمنفعفيهوان،الحقالصهعودةء،5

فينهة.الدالنقىأةفيوالاترمنالعميقالركزفيانفسنانحضشع.خالمبلننرو"وراحش

السىحح،-نعغي،لهالمحزالشيءنهملبذلكاننا.الكاتبمنف-برةوا)رأتو)!!"أتباالموو"دووزرأ!ء-"وزدرك

هرا!صووراءووؤور-ضى،اإضى!بروهـ"ج-الاحسلوبنعتىضادىءدزااذا،للاضش،نحى:ورووا)رلي"الغكرالتجمربة!:دار

مصىلفينبل،-التنقيبفيمفرىحين،عنهباحثين،الفلسفيلىالاوا)--طورمتذدن،35وأ!رر:كتص،فذعثىز،،بدأز،حيث

ذااننل.يحتملمافوقالاثرجنمحمل،الاحيانءءعظمفيصا.نجرىط"الءا-فيةا)-ىشي4أنوررز،حين،اءقى3الحىزرد!ن

فشغاشونىش!د،كلباعاغ!رالادبيةثار71علىضزفرذاكفالتىححىوولاوحدهاالفاسفةولاوحددألادباو---:ورد!،ل!

ليستوا!فىلسفة،إلروإ-فةعنؤيهاوفث،نتياتهاأنألقوللذلكالاي!اليبوالمعنى.وحدداءناول!وحىدد

!وهرهـا.شىىط،منهايجعلللانسانو"حىيةارواالفلأرية!ربذكأالغشى

فهنصالولا/سائلوالوتصالبالىشرائقإ،جتماع-الاندرعط،لا

حىواءأ:وهش،كهناصنالمتعتيتةأءىحوالاءإ-ورفحلتأ-امما

بشالضححىربةحث.وغيرها3والعاوالورنوالادبالمحىت-"الفلسفة
...الب!-ثتطراذقمنطريقة،الاطلمرهذاضمن،الادرية

كلاريدج!ند!عا!"يررقيلهذهعونابهلونقدماًلروحيئالت!ربةع!نسنطها

ذادجحرمةورايى!..كلهااًحشبة!.هفحششأ!دحت!

قيتلاصنبدولا.حيةوالرلحجاىتأحألىحدهاودىش.نةرر؟.حىسيه

بادعاحى5ىحديمانشاىضوبأهـ-لىرصنبردلا،وزىحاليهاتقامحعهان5بدلا/الىشر"!

.ى11أخير!حولشاوااصلمن،الف-قةتةوألازرمخارالشو

الكاملة.ححةاًار"ال-ح.
-روهـ..

صهـحصدلةواورمع،رممتازقعصودهـ-فضمنعاصةوالادبخاصةوابةالرصكزلةاًت

صختفؤيتععالتيسحىةالمتولي"الشجرمنزلةهىا-جرليكأ،أ

الحاحش!هـحاص!!:مادارة،الحسيةالظواهرليجنوالخاشح!وحمماارأصو.دا)وبينبرنضأحىرا

...-.العروجىحريقفيكبرىشصرخلةالوسأى"المنزلهذدومثل

شأناتزدادوهى.المصيررجوهرالحجاة"منىؤ"مالى

ه!مم!متناولفيالوسطىإنزلة1هذهورخلأنادركنمااذأةوؤ-5
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وأن،،موأضع،ؤبأ،مورزضعانازاماكان.لهذأالغكرذتوضيحلسبيلفي،علجنالزاماكانلقدوأخيرا.

ر،كالبتبينوأنالروائيةالخجربةجو!رتعريفزحاولمحىإ)ةوقفةنقفنل،ال!اصةهذهفينعرضهماألنأردناالشب

اقيهـب-"ا)ىنسبتهافيننظروأن،ووجودهاحدودهااتباا!ازجنجعلوان،الجدلثةوأياتالرصنعددعند

اًلخىالصة.ال!إسفيةف-بالرواياتهذهلتدارىرمباثبرةمحصلةاليهاانتهينا

ء-ء:حو.حدذصولي"تجرالانىخأنيةرةالتجرانصحيحلىاعسيرمطابابالمطهذامحلأنغير.جميمهما.لفصيلاتها

اًلي!نحىمللامطلب"وفلسفتاًلانسانحياةفيال-لحثلنبروه--ربعرضنبزيءأناترزاولهذا.ءالمقاملهريخسع

سبىاص،وأن،ال!رالبمةفي(وحيدطريقباصطناعقلت،كماهـنالنهجهذاورلفي،همدر!ت،يدها.زرالشيالفكره

حالبة.المتالمتنوعةالمتعددةالطرائقسبصلاليهىصولللموؤ-؟رذكلاءؤورذللصومع.الخىالصرالمجردالبحثفاتا

كلضعصوب-انعا-ىأحرصنتجعاخاالحقيقةهذهمثاىولكنالروار،تمنالعديدمنسايتاهما4ضمنبشواهدأطاغض،هما

سببلؤبالمنتى:ركالمتضامنالعملهذافيهمتهاوهطريقة.عاجمىهانتارأتاليهاأصزز،ماوكثيرا،المحد.تة

ومعناها.وحقيقتهاالحياةروختىكا"جلاء"شأزصنهصرهاجوؤبالمتكاةءرضأنز?تافيو

لي،إور-ولخفاءتوا!3لمبعضءلىبصضهاالاصورهـعانال!وال!ظرةوؤش)-ا"روازباثرعلاء!ممفتاحاي!ونأن

ء-)ىالاز-مانتج،ربوأن،شبءببهل!تحلشيءكلبأنث!فالعر،هذانقدمأنلا.فحناأبحناولهذا.مستجد-"نظر

ا،-01فحص!وتجزئتهالنايرخجحلاوالخنت-،بكالداخلمن-ط.الروأياتءنالعدليدفياًلمفح!لالنظرعاىلل!شكلة

؟افىض..لااقف؟رسنهمادا)-ددالحد..أنليهاأردز!إةمحاوالارورزهايةفيا-4أهـرىن،والذي
لربمو...وووطعسوو

ءالعرو-كأبوسائلواحاطةبالاشياءءاطيزدادأن!دبرا!زيت-يناندونالقراءوتطالعالكتابتطالعمسألةزبصاو

اك-يرضاتاواواوأساليبهلحركتهالفكرو.نبين.الازسا.جةونعنسب.اجشخابهاترون.ليؤماوكثيرا،أذهازهمفي-اولها

لذأته!الفكرببقومضروريزقد،أدصإةائقهط...ص-لؤباصهاص!اومىصىالحقةا)روأر"وظيفةالمسعألةبهذ؟

)-،،كأححرووورسا)ت"لمملهفهمهفيبزيردانلميرشأبىأئهاوأبرشليالروايةاعجاليخاان.والرو.صجمةالفكريةالمشكلات

...ألاماالكاؤعهلدورقاًلغطرنضع.أنعلىتحماخاص،كثببراامور،الممتعالفتيبهاوالسلو

....4الفكررال:صرر!ةخلاحسةأنهاءاىال-،،وننظرشبمبءكلفيها

ءأتزءركألىأننسظيعلاأزت،الادراكحه!زدركزحن.وزفسيؤل-!فيبحثايءنتغءجنابالا)بوأزهاية،ألانسان

لى-ة-فىالحرموطبنؤأنه،قيودالهنضعوانخدودأا،دبالروابرزصننصقيأنزهـىخطيعأزخمااحن،أيح-لء،وفيا

ؤإعدالتيجةلي،طن!"عمليةايرهتطووأنوا)-جدر!،والانجكاربهـت!كلاز-*واحاطةالشفمى!ية"حوالرأوءاطالاز-سانؤا-فة

هإء-لمةجتالاإش؟يلأتاتطوروالغكرتطورانوزدرك.ذاتهؤ:4لت،ررخى---"فهم،وامياسيةاش-،عهولاوسلولاألاجتماعية

دة-حبأسالالادلىجاءاىتطرحانبدلاوغيرهاوال-يهاور--ة.."وىننخا

.لض-ىء!اررهذالبمنو.راح!الاغابر!بالجهلي)جطكان!اليرتغا

لش---يءربالادلعهلضىحزوصنالنقديقدمهلماوادراكظ!دآهـهههه5!هه!هه
ليور--ار!ويحصالرلرقيدولارغرضلاالنقدفهذا.خرا

وءهـص-،لازالضكمابنآ)إلبألقارحئيهما)تصهبرس!رللادالاببر-و4النوالخلحه!ن1-((اًلاداً!))مجموعاث

أ!اإزوالهاضىتعرةدالتيوالخش!كلأتالادبتطورال!بها..

...لهتحدىاخىاالصىضواتمجموعاتمنمحدودعددا،دارهلدى.

حمسولتذحضط-مهمةالمحالهذاؤأ)تولدمهه"00.11:يلىكماتباعالادأبمنألاولىالتسع

-هـ"ب!.لل

ي.أ،ءث!!،ورلحقماثازو.لي،.?لملأأ!،نالس-لقدكمماالضقد01.هة()مجماا!ل539الاولىالسنة

عنال!زغهمولاذاتهاتفهملاال-ركة!زرهان.ا،دب3حركة

اصاهـ!وررلي!نازنرووازبهاحىوليجنررليروالذيالنقدحربئ،.تجلجد()بدون591!االئازيةالسنة

ادبجل.فياإص--هـوم،ذارنأفا-عرعنهـور:ورطفاتها،بقفو

ر:خرالاز-ازيةدرب.بتطلمقزفثاتمجردلجىلىالادبان))."591الثالثةأهـخة

.ز،شأحاها.و--صأننود.يتذوكه،وفي"زرودوالورتثركط

دوى-ع-ؤيه،ورد)هاافحانيةتجىربةوزقولقلخامطاز""))))5691الرارعةالسنة

جناه-اجمعمعبالتاليبدولا،والفكريالروحيالإنسار

غرسها.وتتذرببراته،وكأ-م"""ا57!الخامسةالسنة

ء-الىرع:تافلوبصىوأنةكاؤكا):اكأ-حيوسارتران.

بوداءهـألم)1لفهملازم"دج!))وار((صتأزدال"فهـم"""5891السادسةالسنة

فيزفهمهأنبدلا،-ذمتابناءألادصى،ءوالبن...وهكذا

بألادبالإترنعتبرأن)جوزولا،وحرعخهحياتهجمإة..آ)"لأا959السابعةالسنة

الخجرليت،جملةعنولةصعفى،ينعابرللمنىعةنقرأهاىصفحات

كلضعو5نربىأناللأزمومن،للازسانبةوالفكرالروحية-*"""691.الثاصخةالسنة

فيبوصكانش"صهمتهف!نعرولن،الادببالخطجملةفيأتر

الخىط.هذال!-!"\))\6191التاسعةالصىنة

اءلصنط-هذاؤوامعنزخس،ءلأنط-يعباكلنهناومن

دخص-ل!و.وص،صخهوووص،نخبينوأن،اتهمم-زوعنألادببص!!ه!ههه!ه!م!س-،!!!ه!!ه!ه!!7
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رجمفةءلىلنحكم،ا)يهيرتدلا،هعنهضوننوأن،عليه

يدينا.بينالتيالادة.رطبيعةمعرفةبعدونوازن

*

.!-التياهداك!وتكونأنا"3هذابعدنتمشىكناوكم

.ورإبالف-كرافىبالقياسالروابةمكانةتبينأجلمنبهازأتن

أنشس!اغير،العربيةالروايةصنمستقاةشوأهدالفلسفي

ف-يتزالماالعربيةالروايةهذهانالقولالىكلضطرون

ذلكفيخأسية5دربهاتتلمسشتزالوماالطريقبداية

..ول!،الورا-مفةمداخلةتزالوما.العالميةالروايةخطوات

ةلاها!المسرحبصا!سلسه/لةنيأنرمنيلاهـزاأنءلى.بعدتكتمللمبدائيةظا!زة

مانحوءلىاسفةوالفيةواالربينالصلةهـمكلة،ألتمكلة

الرواية.نميرهاولاالعربيةحياتنافيتطرحلا،لهاعرضنا

بدأتالنتكلةهذهتب،شيراننقولانشطيعوف.عندنا

العربالروائيينكتابناكلنكثيرتأثر.وان،اًلاؤقفيتتبدى

غصفى7ا10شصو،العالمفيالفا-!فية-ةالادبورالاتجاهاتالاجش-ير،لادب رنصبر-،قنطعلىإثمكاةاقوعبومتذرةالباشيرزلك/جعل
الخطى،يى-بسقانالنقدواجبمنكانولهـذا.أوهـع

رعصانلاسيما.رلمقاطراصخاطرالىالانضذ5ث-يروأن

ء"ع.مءص.الجدبدذالدربهذهفيازطاققدالعربيالرواًئيالنتاج

مصحؤفيرئخةاالط!مهرجهلمثقالحقهذهضوءءلىزدرس!أناللازممنأنونعتقد

.،جالنتهذاصورمنكثيراهذابحثنافيؤررز،ها،التي

عبدكمحاولةمحاولةنذكرأنبدلامنهطرفازذكروان

رواياتوبعض،الشبابهمومروايةفيبدويالرحمن

..حرانصؤلفاتوبعض،نعيمهميخائيلأو!حفو!نجبب

.!لمصطف،عكنتاجالمحدبشالرلموائيالنتاجوبعضجبرانخليل

فالكثير.تاهـراإوزكرالسمانوغادةالبعيمكبىوليلىصبمدي

والرواية،سفةالفلبينالصإةمشكلةيطرحالنتالأجهذأمن

جمىاصصهلملفيأصابةالذيؤببقاكومدىلدراسةكبيراالمجالويفسمح

كل*للنخاجإيليةالتحالدراسةهذهمثلولعل.الصلةهذه

بعصأقلامتثيرالزاويةهدهخلالمنالعربيالروائي

بعد.ؤيمماعندنااالكتاب

ا!ريسسيل3ءورالدترجمةت-دىالذينالعالميينالكتابأنهذاألى!يضاف

،4واًلةلسفالادببإنالصلةمشكلة،المشكلةهذهأديهـم

ية.العررا"غةالىصؤلفاتهممنانكثيرترجمقد،حادهإةقو

رسارتلمثلترجمتالخيالعديدةوأياتالريذكروكلنا

وجبدوكل"-وفواربوديوسيمونوشتاينبكوكافكا

اًلكاتبفبهابرممورر.ائع"مسرصببةمنجزءاًغدتالمترجمة(لرواباتهذهومثل.وهيمنغواي

ءايهوتطرحميهوؤثر،المحدبشالعربيالروائيالنتاج

القضى-اءاًيمهصهمارسبلاًلى-"صر..لمزالقها4وتعرضمشكلاتها

قصىائح.ء/نده،حمطو،أال!ر!"ىشتى.باليومالعربيالفكرتطالعمشم!لةانوالحق
......ونمتطيع.لادربالمنيرالممحصالنقدمشمكلةانها.مجاليه

..!.ء!....اللملأزممكاز"بعدلتخذلمالنقدهذاانغلوماءدوننقولأن

ولك-ن،3مهامحلماًلمودوو!دموو!ورلا!4.بثأفالنتتعورينهضولم،الفكريةحياتنافيله

..ا!برأه!د4!!ا.حه"!ى"لقمصاءيمرع.بخصبلاالحياةجنىأنقلناانجديدانقولولا
...2المحركةالقوةهىوالتهذببالتشذيبيدأن،وا،ادهوألبمهو

عنذ4ووقظتذاتهعلىالفكراطلالةان.وتجددنماءلكل

،ن!-و،نالافطريق،ويرقبوهـمائليددس،عطائه

.الانسانتقدم

الادابدارورموراتالنتاجمحرابأء،مزاقدةوقفةالىوفقنافهل

دربفيصغيرةتجربةنقدمأنالىوفقناهل؟الروافي

العربية؟حياتنا!ىالادبيالنقد.

!اًلدائمبد4عبدالل
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