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شوشةفاروق:"نمقمديم!رمميم!

..؟والغربالتنرقكتابمنتاثرتوبمن:الاولا،سى؟ال

الاجابة:أكبرلهأ،خاصةتطورمراحلكاتبكلحياةفى

غرودراًسةرسميةدراسة:أ"ضاقسمينالىدداشيسقسمتنفصللاالكاتبحياةوأنخاصة،كاالادب4عمل!لكاتأثير

النتعقرلمحق!دبيفي!هابعلوهومفنهاسمإلوعفينومدجدلع!ةكلاسممهمكبةمااستفوسعتيالمراحلهـذهقحةالىمنكمنستمعفهل-انتاجهعن

المرشدأملكأكنولم.شيئاأقولانأريدأننيطالبوانا.أحسكنت..؟لدبكمفيانعكالسهاومدى

أحدثوحفظتالعصوركلفيفقراتهالشعرالىفانجهتاوجهاولا:الاجابة

وحاولتالجاحظواحبنت.فبوفيمرحياتوهوايامهافيهقيلما

وكانت.الشعرنظممنفضلارسائلهمثلاًكتبانقلتاًنسبق.كماكانقسم:قسمينالىنمقسمالادبيةحيلتيانأؤكدانأشنطيع

كتبوبعضالقديمةوالرسالةالاسبوعيوالمبلاغالاسببمعيةاًرتاسهمع-مجمولحهسافيانت!ذهمخلفةبمعاولاتملأتهوحديجمطخاصا

دارفيتخرجتحتيو.نسليتيزادبم!هيسبقناالذبمماالكبرالجيل.نظبمحاولمتفقد،سبقناالذبم!الجبلادباءيغملهكانبما-الفارفى

ناالسامعيظنوقد...العربيةاللفةبمجمعمحرراواًفحقتادهـ!وموأنهـاوايخرا،الجاحطيفعلهكانماغرادعلىالرسائلوكتابةالشعر

لا..ذلكعقبددأتالمرسميةغرالدراسةمرحلةاوائأنةالمرعةفغبتقمتهاالىمحاولانجطوصلتالى؟حديدعلىةءشرالثامنةسنفي

ء.............ينالمصطنقةفي؟تكافألااًلذيالحبحولحوادثهاتدورطويلةرواًية

الديالتغيرامنسات.اًلعجوء5هذ،حيا.ني!يحددتكيبر.مجوه!ان

يجبموظفالىمكفولطالبمنخرجتاذالانجنماعيةجا!بئءلىطرأخجولاننيأولها:لسبنينهذهمحاولاتيعلىالادباءمنأخذ،طلعولم

ناالىبعداعلولغالاولىالىمنسوباأعدومولما!فيه!ةلاناتكأ!اا!اننوالببأددالكناا-رألمحابلانعلىأجر؟كنتفمابطبعي

سنتينبهتعذبتان-وبعد،بللفراغاحسستفقدلىثنايخةاهـد!اكوناطلض،مهـنووراطراهاوانلهاقيمةلااعمالاأعتبرهاكنتشخصيا

التيكالمدة،مقصودةغراسيةدرمرحلةفبداتالقراءةاًلىثانيةاتجهت.ع!

بالكتب.السجينقيهايتسلىارحلةاالىأدتتحض!يركأمرحلةكانجاتيمناًلقسمهداًأننجبر

طه:بلدنافيالبتبكتابم!و!ىنجبلناانتعرفواانوطبيعيلقيتاتيالمقصةهذهقانولذلك"لقيطقى)ابقصةبدا.نهاالتيالثانية

نو!.و!رمموهيهلوالسباعبموالراًفعيزنيواولوالزيات!دوالعاسمبم،معهايشنوروتمالناسبيناسمهاات!رظهودهاابانكببرنجاحا

كنتبللمهمأقرأبأنمكتفياأكنولم.ومطرانوشوقيحافظالنف!عراءا؟لف،اا!3ويئسونبالمتالمينصونكانقرأوهامنبعضأنبمعنى

ناأعتقدوانا،العيدبثوبالطفلحلماحف!معلىء-ضتقعبئناخلمكانتظهورهاس!اتجيالادبيةاًلمرحلة.أنمنقلتهمااًلىراجعوذلك

واذا،ادبهمال!حببالكتابهؤلاءحيالتمربد"الذيالتقديىط!بمو!بالثانيالف!ميبدأدقطةوبقصة.بأص!فيهبماأتصلدمشخصية

منكلافانادبهـماحببتلانيقدررتهـماننييعنيبالعكسالامرانقي!واحسستلهااكاسقراعةعقبمؤولانجفسياعترتفقدالادبيةصياتي

طهوشاحريةومنطقهالعقادحجةواعبتضالاخوىقوتووالعميد.لبنأنجاهدافحاولت،ضم!يرعاهاانبدلاالكاتبيخطها-كلمةكلان

الحكيمتوميقبهـذلكوفرأتوالزياتاولزنيود!ة،ا!وبر"و.لدفقأستمعوانالادديةبالاوساطأتصلوانالحديثالادبقراءةمنأستزيد

الىجذبتنيالتيهيصفةمنهماكلفياحببتوورد.ليمورومحمودجعلتنيالشالكبرىالنقلةلكن،او.الباكيالمغرضاواثجعالنقدالى

صورةيكونانمطلقايتيلامابكاتبكاتبتأثراناعتقدبراتا.قيهما!قيامبعدفوجئتحين5391سنةكانتعمليعلىالحرصكلأحرص

بالاصلالناسي!فيانذلكمدنىكانوالالهكبيرامثابهااومنهشمس"ةصةمن.الادبفيالدولةجائزةناتبأننيالثورةحكومة

منشخصيةكلانفهشكلاالذيلكن.الصودةدعنوإسخفنواالفرنسيةللغةافتعلمتوأكثراكثرمؤوليةبالىأحسستهنا."الخرإف

الادبية.طبيت!منجزءاكونتقدشخص-اتهمعلىوانكببتالصومةنفقةعلىأوروباإلىالتاليالصببففيوسافرت

وديهاهـلىبلزاك:ؤهمالاجانبالكتابمناحببتهـمالذيناماالنفسوعلموالفلسفةوالقصةالنقدفيييدليهاًتصلهاكلمطالعة

ودستويفسكي.ونولمستويوجرينوهارديأواصلانعلىديهأبمبشالذي"اللغوكيالمجمعجو))الجووساعدني

جدا.افيويئسرنيالتحليليةنطرلهكافبكلمنعادةيستهبى،خيوانا.دمرتسسا-فربماالمهوايةيخالفؤوعمنكانتاذااًلوظيفةلان،عملي

نسىولوكأىطورلمةومفةالشخصيةنزعةاوال!ادثةأصلعنذيقفوزارةفيالاديبغبرالمحديدالسكةاوالمساحةمصلحةفيفالاديب

ذلكومرجع..-القصةيعني...الكبرىللعادثةالدامالسياققليلاثم"لقيطة"قصصيأولىيقرامنونعل.الثقافةادارةاوالتنرية

فيالدجالونيستطلعهاالتيالانسانيةالنفسباستطلاعمولعاتنيالىاقراهاكلمةكلمناستفيدكنتاننييحس(ولدياجل)مناًحهـدتلها

صفحاتعلىوالشرصياتالحيةالوجوهفيوالفنانونالكفخطوطالعاديةشؤوننفيبالمسوولميةالاحساسشدإببطني!ت!ماوانااسمعهاأو

الكنب.هـ،لاكنبالقامأمسكتمااذابيبالكفماالشارععبورفيحتى

اًلثال!تالسؤال؟قاريءكلعلهسيحاسبني

عنالخاتمةؤكرتهملهم.-عادة-الجادرنالكتاب:الثانيالسؤال

-ةبيثابأنهانقولانيمكنبحصث!!جتمعيموعنء،لمهـم-منبمراحل-المدإبةالادبيةرجلتكمخلالتمرواانالطبيعيمن

قاترالعلأالمفاهيملمخشافل!،حهاتضخاصةؤ!فة؟وجدانكمفيعميقاثيرءنتركالذي4الادبفما.معينةبآدابثراًث

.المجتهعفبىأعمومااًلاجنبيالادبامالعربيالادب:كأديبفيكببراتلاكثروأي!هما
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ثائرةكلامابهانبششصياتتكونانالممكنمنليسىانهثم؟هذهفكرتكمألىالاننستمعهل

بيلمطحياتهاخريطةونرسمعقبةكلعلىوتتغلبشيءكل.نقهرضاريرة:الاجابة

عليواسوق.ا!وانااوظلالأتكل?ليهاأخرىيددناك.فهـوناًنرونالعالمخريطةقيضخماونغيراكببراانقلا!اشهدجيلمنانا

الضر.بف"نئممس"قععةفيمختاراتلممؤ،لى.ؤصصيمنمنلاذلكقيمهئاككل-،نايامبلرهفياًلحربولحاصر،وفكصفاتهونزعاتهواًفكاره

؟ء،ة!!اامرأةاحبهااكباناكتنتف!عندءأيئسىوهل؟للجوعؤبمهناككانأيامبلدهفيالحربقبلللمجتمعوشاهد،الشباب

يجاهدظللقدبل؟المالمنخالوبرجهزوجتهمرضتعندمالحطموهلشاهـدثم،قيهتغبىانتستطيعمابكلتحاولةجدبواؤكارمجمدة

اًلذ.!-نابطانياحدبينوازناواذا.الامانبرالىوعلخىمزمنانجخويلتبشرءنهاكلمخلفةؤلسفاتوؤدتحينالحلىب"دمدمعلجت

لكاتببطلوبين(الغروببعد)فيسهـالعؤ/صمنلدالقدرأمنواهـتهبينادطاحئنراروشهد،ملائكةاـلىوالخلقبخةالىالدنب

عبدانلوجدنا"والبحرالعجوز))قصةفيهمنجواكبهومعامرتقدمي.فريقكلرعايةاذننوملأتجزءافلسفةكلمنعرفهـتوقد،الفلسفات

حبيبتهءوكثرياالاؤطاعؤوىعلهتضاورتالغروببعدفياًلعزيزاً!دىنحوقيتطبببشكلاجنحلمالانخىتبت3ماكلفيلمكنني

من"كانالىانجيرال!.ئمهؤمص"!يقاوآظلوانهعمهاابنودسائسالحبيسود"بمجتمعيحلملامنهنادوليس..الوافدةالفلسفات

الفلممالىايضاولخأبوراكانانبعد،النماءارخمصبمنحه(لارض،"نابهاحلمماوهذاالكتابمنخصوصاوالمساواةوالعدالةوالسلام

تاماتدءبزاالقدردمرهفقد"همضجواي))صماداما،اًلثاسبهليخدممحبةاومضجةاوخبرةانسانيةنماذجاًخياراًلىاًعمدفاننيؤلذلك

كبببراعظميا!يكلاسحبانالب!رمنصربمانبعدمطافهنهايرةكانتحيناًلشخصجاتهذءعلممااذاًبالملائمةالمجتمععلىانحوواصءانا،للفضيلة-

الرحهةمنكاناء!.البحرقرونئىلعم،اواكلتؤهـصادهاكانلسمكة.ففىلأمرذيلهبسببفضائلهااًلمجتمعمئهايقبلولميكافثهاولما!يبة

ؤكاوحدهليالهـدةكافحالذيالعجوزهذاهمنجواييمنحانالفنية.(الغروب)بعدفيالعزبزوعبد.وانصرفتعنهفأدبرت.ماحبتهاهي

المسائليعالجمنكليقولكماقاللكنه.النمرمنشيئا-البحرفيالانحنياءاحدلخدمةمنهااخروجزءاللالرةحيانهمنجزءاوهب

ناقما،اًعمالنافير!!خلاصرىقوىقو.نناوراءهناكانطبيعياعلاجافسبنمتفلااخلاصهعلىالم!نرمعظلمهولمازراًعةناظربصةته4مزدت

اك!كللرإءضه!ناتكونانواماالسفتة"دفعالتيكا!ريجمبناصكونوابتعداخرىلخدمةحياتهوهبخدمهالذيالرجللبتحبهقضية

،.السفينةتغرقيءريرقعنمجتمعهدخدمؤجعلأدنىطبقةمناعتبروهالذينطريقعن

ال!امس:ا!سوال.قامه

...،.!....دىيالكبيرا!بن.موقف.بمثل(ولدياجلمن)قصةفيوفؤاد
"لعجيرلى.ديور-إصدحىكا.لبباركالحميع!

يغهـكأ!أهـدنلنالحؤالطابحهرادلبولكأ!ميعبرخورونالعذابمنا""ن!ببوادبيةماديةاعبماءيرتملويهفاًلعصربةاًلابرة

فيزز-وعكلصنسمضريشنعل!بكيأخذون.اًكمخحسياتة.سفيت-نصلحتىصابردلكمعوهو،يحتملمافوقوالتضحيات

و!-زرأ.أ)عءربهازرأتاضمتعواالدزياعلىقهالللالمثابطال....السلامبرالىاشنه

..الطالكح5الا!للأوكأ!فل،إو!كوررادفاعنرهالاخا،الادجمبما!هم!مهمجزءالالرةغلكيانفالمحافظة
...اتصحي!ةاواعتقالحباؤرادهاسادماقادا،لمج"معناالاولىاًلخببة

الملاخظتين؟تينهلؤبرأبكالىذسشمحوولالاملاجيقبل،لسوىمصظنمعؤكه!نكوقانا-تطمنلقيهاشخمراؤدر

بة:الاب.بسهولةقياًلعام

أانجرهـ،لماانلاجمإدطببب!اكبونظنفيط!ي!فة.هذانتهذقص!يرلسوحززينأ؟ننططودلىأنت،.:اًلرابعاًلاًلسهاؤ

فمى،،خياتهوملابساتنشأتهلمقننضياتلمجقاإجسهمااًلكاتبيصورؤ-قزوقضب-ةبأن:الورول-ص،سدالى-يمكنن،

والمرضىوالمقامر.إ-نالمشهور./بئ/!ورانالأمستطيعارشنويفسكيكان!-يحصفو!درجيبقض--"وانالزصن!بلي"-رالف!الركىم

المسشهتراتبصودانالاءصتطيعا"موبالسان))كانو"ا،بالمرعقض-صتكانؤاكاأزاص،دؤيننو5زحدايفالى،الف!ل

طبقتهبميوبهـ-(ىضويتولوسوؤفولما،الملذاتءنوالباختهات!اقدرأ:هيتا

مرايةاصصودونهااتياطبفةبااستبدادهامدىوعلىاـلارستقراطية:ا!بررة

..(الثعث)قصةكتبذلك،وصودهعلىتسيطرالتيالقوىيحصيانيسعتطيعلاالانسانان

تسخصت"لميكتبونو!!./ءأترونا)كاببعفطاننييبدوانهلحىهصذهمحلىثائراامايكونانيبتدعهاؤررصغةل3فييحاوللذلمكوهو

القلم./5-ثصينلك:"مر!،بىدوؤقد،الظسيرا!الاا)-بااذ(ن!يحلانوالى،لهاخاضعامسالماعابداًيكوتان،اماعليهامتمرداالقوى

النئمثةهـورلثوس،اتوعذلكمنوأنا،حزبنشخعيالىينقلبمفروضة(القدر)كلمةلىةبقىفيهمراعلاحلاالوجودثعكلةالعفل

حولهماكلالطةلفيهابعرفالىترياررئاب!تدا?ننثمأتهـاالتيالاولىعلىنجن!ردالذيوالكلا.نب.تمرداوخضع،ثأرماوشاءالانسانعلى

بخضعالذيالكاتبعلى-نظريؤي-فوةبؤيدلابشخصياتهالقدر

لاانا.اسباب!1نعرؤ!لاحياتناقيتقعمنسبباتهنالرلان،للقدر

دو-وب7"نتاذأالاادبةقضيةاًنهاعلىالقدرسكلمةاؤبلان(ستطيع

روكسي!نشادكانا!يهلتمكلاوالذي.اًلحياةلامواجالخططولعلمىالاورتلام
.نارفي.هـ-ملمبنابطالميوليس.اتد/جون/قولكمااقداًدناكشعفي

شهراًولكللأثابمئهاا!وافيؤوة!ت،كانو!هونبايالينيتموننونلكنهـمغاربهاءلىالامورحبل

.زارتارارتهـمساروتؤادا،تطعذهاوؤدادادتهـمتعادضقدقوتهم

*دابدارمسشورات!"--نموقف)قةونبلناقمينيركونوالمارادتهمعارضت،ازاسعادتهم

الشامطريقاول.أمرهعلىغلبهمنهاقولىهومنلكنواجبهأدى

موحىلاى"نننقايكونانبدلابالقدديؤمن-الذيالبطلانثم.

شعيبحسن:صاحهاذاتش!همبا.ت-يتكونانلحلىبر"دياعملوانا.الانسانجةإئلالفض

بسضلاذهـ،نوقعالذي.الذبسؤيالسهبهوذلكولعل،ؤضائل

.الناس
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لهقالتشخصيتهاًمامشخصيتهاتهاويبدءوادستالطبيبحبيبهاوكنتالمرضمنتشكوامعنعيناجم!تفتحتفقدعثرةالرابعةسناًلى

قويدجلوانكممرضةواًننيطبيبانكسيدجميماياتنسلا:معنا.مامخبئاالمدرسةفيذأهلااجلسكنتاننيحدالىبهاالقلقشديد

اتصورانويمكنني.ا7ً(9القصةهذهكتبت،امرأةوانني1(راًس0اننيدائمااتخيلوكنت،مربضةوتركتهاالصباحفيخرجتاذادموعي

لكياعملعاذاترىفيااخرىمرة"لقيطة"قصةاكتبواًنانفسيمنءثسةالرابعةبلغتاذاحىامبلاطفلوكأننيوعشتسافقدها

رجلكلعلىتهـلبمنتقمةدبناءربماتصورتها؟عئهاصورةاحمثاعطياقاربياحداسرةمعواقمتتمليبملاتممالقاهرةاًلىحضرتكلمربم!

آخروجهر.بببلاوهدا.والنفافىوالغشالخديعهناروتذيقه،تلقاهاعمافيفيكلهاًليتميشبه،بشي،بلوالوحدةاًلانزواءطعم!حسسمت

فضائلهانظيرحقهاالمجتمعمنتأخذاناراًدتالفاضلةفاللقيطة،للحقيقة.شخصياتيعلىوانطبعالاواًنلهآنخى

"لمجتمععلىاللويمبكلماتيلقي.وهوالروايةالقارىءاقفلفشلتفلماالا؟المأساةمنالحياةخلتمتى:اقولسؤالكعلىردا...لم

يرىفقدالفاجرةاًللقيطةاما،الطيبةالفتاةلهذءبابهيفنح!ماللبمالحياةانننسىانيجبلالكنأمقدرحتمالموقااننعلمانيكالينا

طبيعينسلانهاويرىنسويةودسائسصراحةحرادبافيهاالقالىكهلها!يىءماتصويرعلىقادركانبكلوانالملهاةفيهاكماالمأساةفيها

نامستطيعااكنلم4791سنةفيلكنني...غشاشورجلداعرةلامراةاستهزارعليقألراي!لقفهذااًلممثلوبينبينهكبيرفر!هناكوليس

عامة.*جتماعيةوملابساتينزعتبمبحكمهذاافعل.الضحكاتتفجرعلىقادرايخلقوهذااللمولح

(اللبلابشجرة"قصةفيتغرتالمرأةتشخيصنحونظرديلكنفصتينفيالايبدفلمالدنياملذاتعنابطاليبعضعزولىاما

فلسفةلهاللحبفنعطشةمتملمةفناة4منلهاجديداًانموذجافاكلت"اللبلابشجرة"فياما،"الغروببمد"و"لقيطة"هماالنتبن

شكاكاحظهاسوءمنوكان،قابلهاشاباولعلىط!قتهاي!خاصةيتصرفونفيهاالابطالترىفانك"ولدياجلومن"(اًلزيتونوغصن"

اًلتمنعاغبرتلقد:بقوليلسانهعلىالمرأةفيراييعنوغبرتمعقدا.الفنلاخلاقيةالمائةفيمائةخاضعةغربطريقة

لي؟تصئعكانتفماذادعارةاًلتدلةوانحنبرتدلالا.الشذوذمنالمخاليةاًلسويةبالنماذجاومنالعمومعلىلكنني

اًلمراةانلبطل3احى"اللبلابشجرة"قصةبطلةانتحرتفلما2.واحدصلصالمننماذجهمالكتابكلياخذانطبعاالمطلوبمنوليس

له،مثيلعلىيحصلان.بستطيعلنكنزااليهتقدمكانتكللمهاإلتيفمق،لاشعوريةبطريقةالاولاًلانموذجنفسهيفنبرالكاتبانعلى

..*واًنفواتبعدولكنء!4من!14،اواف!ينفضلانالمحالومن...نعم...غيرهنفستمرونجاربهنفسهخلال

فهي،الاجتماعيةاًلرسالةيشبهشيئالقناهاالبطلةحبكانوهنا،المصادفةعببهفرضتهاانيالشخصيةحياتهعنحاولمهماالكاتب

وجاءت.اطفولةاايامئفسهفيتراكمتالنىادلايامنتخلمعهانتريدواتها!ءابيصوةعلىالصناحفيأستيقظكنت..ةالقريةمنوانا

وارادتاحبتولماثدعتلكنهاماضذاتامراة"اًلخريفشمس"بطلةبرباطبالسماءعلاقتيفاوتنطت،بالدعاءأميهمهمةءلىليلةكلوانام

اًعره!(قصتيفيالمراةقظهرتاًمرهاعنهعتملماجبتهمنتسمداًن-ضلىبنورهيرجم!التيالكشا!بالمصباحاشبهاًلفنكانولما.ينقطعلا

الوصيدةبالزلةالخطاباتطريقمناعترفتلألهاسابقاتهامنشجاعةالمرغمعلىيديفياًلمصباحاحركانحاولتفانميا-لمجتمعاركانكل

افدتكوناًنتثللملانهازوجهاهجرتبسببهاوالتياقترقهاالتيالذي"ؤؤاً!"ض!عنكبتهمااعرحهاكانخىاًلاولىنشأقيقيودمن

الخريف"شمس"بطلة(ف)الس!يدةنالتثم.رجلانشهيثرب."ولدياجلمندواية"))فيضببقةلنفسها.نخذ

اسر!امحيطفياجتماعيةرسالةدهاوتزوجاوظهرتحبيبهامناًدغفران:السادسالس!مؤال

خرتخنىلزوجهاوالماليبالمسشوى/ااًلثقافينهصتائهافيتمثلتعنفكرتكمفيكبيرةنقلةهناكبأنالجميعيحس

جهاثط0ميدانيرصبعة!قيأ!ضو?لىبالقاءتسمحونهل.مجتمعنافيالمرأة

،فيلل!متقمىقحمعثساولثالعلللجنييى.بدهميويودبمستويسعددئصفالرو!احلمرالذىفي؟دأيكمفيالنقلةهذهمبرداتوماالفكرةهذه

..:الاجابة

ء!ولد؟.اجلمنقصكلفي(جيية)مثلصابيةعفكانتودحتىالمر!غي!اًعر*مراولضأىاتيفيالنسا!يةاًلنماذجخضعت

السابع:السمؤالوضبمهاحظئفةنظرةالحبالىنطرتهافجاءت،اتدينالخجلاالحيي

بقضية-يتصلآخرسؤالالىيجرتااهـابقالؤالمثلوأصدو.والتوريةالمداراةعلىمننياالحواربطريقالحبعن

بهادتلمالتيفا.اغة..اادسةاد!نفي"ا!حواد".وجمالهاوحدتهامنالرغمعلىفهياللقطة"لأليلى"هوالنموذجلهذا

وادحتىالثاليينمنمجموجكةنهموييبدونتخ-أبطا!كوبينبينهااللقاءجمعوحيئ.قدمدهاتزللمحولهامنالاغراءوكثرة

يسمعالنهايةفينفس"بجدالقارىخ!يجعلمماأميينكانواسسمسس*،،*،*-**!ي.

...أصواتهملاأنتصوتك

الحكمأهذاليور،دأيك

الاجابة:

اثارمن:سالكاانليادصمحهذاسؤالكعنأجيبانقبلاد!مراسات

عنكبالن!بةواجيب؟الروايةفنفيالاربيمحيطنافيالحوادقضية

يكصبانيحبونلاالذيننفسهمالقضيةهدهاثارواالذينان:فاقولالارابراًرمنثوراسمش

منمانعلااًنهابدو،اًالرواءلياًلفنفيتكلموامااذافهم،بالفصحىاًحد

هذلالهلىهيفبمابحوبائغوالقصةاشخاميعلىانتيلعععحىإ!للغهيبولطبيعيةصبعىالديني!يي6س!قاوثمرافبعيئراـر

بلهجة.،عملصحابابهاطلوهذلحوافيبلهجايبخيولكلمابيالف!ع!ديألخواجةوومئمورمحمدبلدكتوراديثادبنافيجديمةقضايا7

لكياعملافماذضعيديملاحلسانعلىدوايةاتمباننيسأفرض

لهذاالمعروفبالمستوىارتبطأناذنعلي0النزعةهذهاصحابأرفيالئقصدرجاءا!ربةأ!مه6رمة!

سحرمنخايةفوتوغرافيةصورةالواقعيعفلييأتيالشخس

.عابدلااًسعم!ععصحمسععم
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التاشغ:ذسئأأفيالحوارمستوىيقصدونالقولهذاالينسهواالذينولعل

خصوصية:اكثربس!ؤالسيدييالىاسمحادبيعملاولوهي،4791سنةمندكتبتهاتلالتي"دقيطة"قصة

.."يكونانيجبما"مبدأورأييتعييريفيمعتنقاذلكابانوكنتني

عملكمعنروعتضعكي!يعرحواانالكثيرونيود......0.1

فكرةلدلكتكونو!ل؟العامبنائهناحيةالروافماصمنالمصهكابجمببعنءلى.فصصياحدتمنالبعدكلالانبعيدوهو

؟-ورقرهالبذءقبل"وتفاصيلالعملحزئيارتعنا،سابتهتحنقوقعواؤ!الر،ايةفيالحوادمشكةفيهاثادتاك!الفترة!ده-في

ثمرةانهاام،الممارسةلصنعةتمرةالقصةكتابةانتعتقدالعربيالبلدتختلفيالعاميةاللهجةقان،الترددالذبدبةطائدة

الفنى؟والاحساس!لولهام.الواحراربإرفيبقعةالى!ورةمن!خة!فبل،البلالاخرفيعنها

..لهيختادفكيف،سيخلدانهيحلموهـوصاحبهيكتبهالروائيوالعمل

7:فيالابوالافكارالحوادمستوىان؟بقعةاًلىبقعةومنوزمنرمنبينتتب!لفة

لاعمرهاوتحار!ذكرلات.مندائمااغرفالروائيعمليفيانني(لقيطة.افيالاالشخصياتمناننحدثمنتوىأعاىيركنلملمحندي

.....تحتتععلاأنهااعتقدفانااعمانيبقيةاما،كثيراالقراءاحبهاالتي

حادثة*ت!واانسنطيعونلاالذينمنطنا.سنواتعشرعنلقل..01.ء
.....،..ةالتهمههذءطالله

اومعافرسثىحبنانمشعاعريبكلعنهاكنبتهاصلنمافلاعيةح!سنىدتعنيرتجراجماطريعببث!ونها:ا!ثامناًلسمؤال

واحدفردس،التبةيعرفلافكصايكمثلمثلييكونبحيثلهالاعنالةالاسلوبتو)يانككتاباتكفيالملاحظمن

كتابةابدأ.وحين.غريمناكثربهاالاحسا!صشديدأكوناننيهولأبآلصور-خاصةبحفة-تهتموأنك،اخركا-زببهايقوم

ابيانابىبد:مثلافأقولفقطالرئيسيالخطثدكمايكونطبى!لمةلوايةهـصتجدردبكاسلوانلذلكيقالو،الخعبيرفيال-لميازحه

ويرخاكدماضيالهاانيعلمامراةيحبرجلصورةفيالانسانيالضعفاد!ذيالجيلفيالعربيالادبلالسلوب"خاص؟وع))

قواهبكليحبهاذلكمعوهوامللافضلةوانه.نجرهتحبانها.لماما.....رربزإ

عنه.تخلتااذالاعنهايتخلىولاالح!بهذانفسهويعلبويعذبها؟راركفيالا-ىم!زه!ة!دى!ا

اًأبرحدلكؤبعد"الزيتونغصن"لقضةالرئيسيالخطهووهذا7:اًلاجابة

ولتكنتهيملعكنوقدلبطلهلكوتلمايذرعاسااعرلعطلفتهيمليكنقومنلثمحاح!ختيالحافي؟-بالاسلوبأعتيلماذا.

ا؟هـأثمكذاحيوفيفلانبيتوالمساكناهرفهااتيكذامدرسةالاماكنذلكالىاستطمتماجببدةنماذجالجمالمناصنعانمقهبيمن

منفهيا!اصلاما،عنهعامهمورةوعئديهـصلكلكابةفيموضوعةونطورهاالحادثةنن!انالروائ!بالعملالمقصودوإيس.سبيلا

فيماالمساءفيأفرانعادتيومن.الالهاميسمونهومماساعتهاوحيالكثففييثاررنفسهالتعبيرلان.فحسبالألوفالفنيالقالبفي

لاسمعبنفسياختليانبدولاالصباحفيالود!علىتسجيلهسأبدأتخرجالاسلوبوسونة،اروائ!العملفيالاحاسيسمختلفعن

ادعلكأبةوبعداقني.اليوم!احفيا!،انقبلالابرطالحديثشجرةبطلموقفهولذلكافربهمنالوأوضج،كثيرةمازقمنالكاتب3

رجعتالثالثالفصلكتبتماواذاالثانيمعالاولقراءةاعرتالثانيعسقعبرتارزياً.وؤفوهو،الحاسمةالليلةفيبطلتهامعاللبلاب

مرات4سأتها!راكونالروايةمنالر!تمااذاخىكبتماكلةقرأتعلىالببلعزفواشتد":قلت.حينالآنسردهامنبئساادىلابطريقة

منبدلابليومكلفههااكباناستطيعولا.فصولهاعددمنتقربفعارتالهائناتومفت.الاععابفيالنغماتفسرتالمسحوركمانه

السيرمناستجمامبمثابةالراحةهذ.وتكون،ايامبضعةبعدداًحةواطلق.عحيببهمىالتانينمفهيناجمينصفكلوجعلازواجا

ارطوبل.ارطريقعلىواستحمالالدنيانشوةفعطراللحظةهذهفيبخورهنجواجصراًلربيع

.الانغاممعولرقصالنسيممعترلىالجريرمنسترالىالظلام

للصنسة-ئمرةالقصةكتابةهل):السؤالمنالثانيالشطراما.علينا.فآمرتالطبيعةوئن.الكونمنجزءانناوهياًناوأحسست

*لهامان:عنهفالجيب(الفني.والاحساسللالهام9زمرةاووالممارسةاناانان31سلم.عينيفيمثلهفراتمفتوحاكت،بابمبنيهافيأقراًكنت

منبدلاانهبمعئى،الموقففياًلزاويةحجرهوالفنيوالاحساسالنارتخلطانبدلاالمنجمسصرفيمعدنينكنا..هي"هـ!تكنولم

ليسعامةغيرمنحةالفنيفالاستتعداد،شيءكلوقبلاولاالموهبةوجود....عنمربنا

الاثساءتمبزتلماذلكحثلولان!الناسلكلاللهيعطيهااًنالممكئمن

،بابعلييستععىلم.يمينيفيالكنوزءفا"نيجبرهةبعدودأيت

..-مههس!ع!ىححعسى!ه/بكيجمحخيمالكتدعلالكن(قلتاناالى)..حارس/زجرنيلملا

حديثا:صلر"....!يمنهصفكنتفقد

تختلفحرجةمواقفتتصويرفيالاسلوباستعمالفينمودجهذا

ديوانمنالثانيةادكغنةمناماالمرونةناحيةمنهذا...لواحدواحدمنالكتابطر/قةفيها

تصحبءانيجبكالموسيقىالاسلوباًناعتبرفأنااللفظاختيارناصية

.\نصفحركاتموسيقىبلافالرقص..السينمائيالمغلمعرضاوالمرقص

خمك!شضضبز.موسيقىبلا:+دقىاسلوببلااككالالفنيالملوكذلكحية لا.للاشإالامصدد*لهيكونلنسنواتبعداللغويفاموسناانعنفضلملأ

لا؟!لياث-مصلافلماذافنونناتطويرعلىنعملبماقمكلفينكناواذا.نحنالاننكتمهما

التي:هيال!،بيبتبعهااإتياًلتراًبهببان؟لفتناتطويرعلىنعمل
ارميى!ان!استحملماقدروعلى،الجبباًلجيلرأسفيجهـ/بة.اًنطباعاتترك

التقعرصاووالسذاجةالسوقيةاما،دوقمنتنتجماقدرعلىدوقمن

بيروت-الاداًبرار..الذوقافسادفيرر-تويؤكلهـ،اكعيبرفي

لاسلوبخاصنوعمنتجديدااسلوبيالناسبعضاعتبرواذا

*حعمسحم**ء*!?ءبرءبرء**حعلاء***ءبرء-**?مهـء.عإيهاشكرهتقديرفهذاسبقنيالذيالجيلفيالعرببىاًلادب
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أل-،ريخ-زظركقئزحدأأنر!كننا-!رذأيةومنالعادبةالا!واتلوجودالجميلبالصوتنحسفنحن،باضداثط

فيبخيةالعرللقصة.0عالمنافيوالقيحة

الا!ابة:فيمئ،الكتابوغرالكتابفيتوجدهبةالقصصيوالاستعداد

كماالملاحم:الادبانواعمنعصور!،اؤدمفيالعربيةتعرفلميأتيالموهبةو.بعد،اللسار0اوبالقلم"كأنياماكان":يقولالىيحس

....!نا..الا00.40لىااًلقلمواستعمالقالمواكمااًلجهدبنتوالعبقريةوالممارسةالصنعةدور

لممممللكنيلالتعط!هالعرمبميدليسباديتهماك!طبععةهمحيامناًلييولالماللاوادبلسةعرلادلذلك.احرىاداةابمركاستعمال.خبرةصاحبهيكسبومرانلربة

اًلىالبادبةمنالايت!لكانمالانه.الظروطلباًلاغارات.من.حروباًنر!راًوطلان،ا!اناممبمامز!ولوحتىالكنابةيهجراًلابالكابيجدر

د!بهاصودالتىالاوذيسةقذلملحمةفيجاءمارعكى،الباديةالاهمالاما،موهبةكلالكايبفييذكيالوجدانوئداءالثهناعمال

دجال4مععائدوهوالبحرطريقضلوكيفيوليسيسقصةهوبروس.اًلممدأيوزثط،

القصصمنأنوخرقداعرلس!ولقدعربعرفوحراًلحروجروائتيطرسئعبهقغتعييخرلى:العابثرافسمواًل

مثلالثانيةاالمرتبةفيفيهاالقصصيةاًدصبناعةكانتوالفلفةاًدعدميةبللنسبةالاقلعلى-دئهفيمذهبيتيادكاتبلكل

بطا"-ايجعلانفبهاالمؤدفحاولاضطفيللابنيقظانبنحيفصةالادبيةالتياداتبينالفنيعملكنضعانيمكنفأينللنقاد.

قصة.كذلكعرفوا.فيهاعاشالتيالجزيرةفيبنفسهالدنيايكتثمف.ألانتاج!كناقداولباعتبادك

رسالة"وعرفواالفرنسيلافونتينقصصلشبهالتي"والباغمالصادح":اًلاجا-*

لدانتي.الالهيةالكوميديةث!بهافيللمعري"الغفران!لىمعينلملعبقواعدامقانبانيعلىيصرلاإكتبحينائا

الاف-قيالا!الفتوحاتسعتغندماظهرتالتيالمقاماتعرفواثمولماناجمطمنلموهبتيخافمعينوالهامانفعالعناصدروانما،اعماني

نواللغوبفأخذالفصحىاللفةعلىتطغي.الدخيلة.الكلمات.واخذتى.اخرى!اً-ءمنقرأته

فأخدوا،الدخيللزحفمضادةحركةلتكونالمقاماتظئ!فيوالنحاةمرحلةو!زه،اًلرومانسيالطابعاخذتالاولىاعمانيبمضلكن

الم!عفيو/خالو!المهجورةوالكلماتالغريبةالاساليبيتخيرولىحياتهممنالاولىالسنواتفياًلكنابمعظممتدطبيعةتكونكاد

المحوادت،اًوالشرصهاتوووالذيالموضؤعلبابدونبالقثودو.بهتمون"للبلاباثجرة"مثلابواقعيةنحومالت*خرةقصصيلكن،اًلادبية-

..التراكيباوالموغظةاوالنكنةعرضالغرضبلأ!رلمتطكلفياشينجبر"والدياجلومن"الزيتونوغصن"

منوعرصعلتفبمياهللغإلعصهلعربيهماحفقمةدلدنها.بغتبوراعهذلىتىلعطةفهلالقصصعليهافطرليالتيوفطرتيسجيني-اًحيدىعنانمستطيعاكئتوماقط

..-....السؤالهوهذا؟الومعليأ-طتفلبافيا!ماذجاخأرالىوالعملالعاطفةحدةمن.الله

..الادبيةالمذاهبحولفيةهنااًسجلاناحباننيعلى.الاستقامة

يمكناليهاوصكاككبالقمةزءوالعربيةالقصةفافياتحولااًناناًمحابهالمحاولىضحيةتل!بالروائيةلاعمالمنكمراانفاقول

القد.لماكربياالتش!هىعنانةص،لهامرحلةمرحانرينالىإقسمانعنصدركاتبهاانلوانهبممئى،المذاهبأحدقواعدعليهايطبقوا

!شامبنعيسى!صةؤيظاهروهذا،المقاماتكا!بمنقربهامع!اعادةاًشهثم.أدقىمسشوىفيعملهلجاءالفنية؟رادتهوبمطلقسجية

اًامريةالعقلياتعنوعبرالمحر.بةالشمخصياتعنكتفؤقدللمويلحيالعدفى!4يخنوفرالليوالعمل،الاسميوجدانقبلالمسمىيوجد

الغربية.بالثقاقةتأثرتالتيمئسر!امجتمعهحقائقيمثلالذيوالممل.المطلوبالعملهواًلفني

العربية،القصةلمولدتأر.بخااءتبادها.بمكناقيالمثانيةالمرحلةاماقصصفهيالتطبيقيهالقصصاما،الباقيالمملهومدرسةية2الى

عودتهبعدنشرهاالتيهيكلودللدكت"زينب"قصةبطهودددأتفقدء.رائحةولاروحلااًلور!ازهارمثللهابقاءلا

الرائعة((المنفلوطي))بأعمالثم(فلاحمصري)بتوقيع91ا؟اودوبامن

قصعقوظهرتيسيرالموكباخذذلمكوبعد،وموضوعاتمترجماتمن:هشرياًلحلاالسؤال

العالي".القصصتضاهيالحاضروالجبلالسمابقدلجلعربيمرالقصةفرارتصتتذرا-كنزصارار

فيالعالميةالقصصمعنف!عهاانيمكنالتيالقصصهذهفهلراتمرورو،؟العربيةعلىجديدأجنبىفنأنهأمقديم

؟المبسوسوحربالمعذريوالقصصالمقاماتحفيدةهيواحد"ميزان؟الاعتنزادهرأ

وسلسلةةالاسشجرةديدخكهامةاشياءانبل.لاالهاعتقد

دعائمضعشمحاولةميالغربي"والفورم))الغربيةالنطرةهيارئمب55555!هه5هه!5

ةالحدثالعربيةالقصةبينالعلاقةانوأعتقد.العربيةالقعة

خيال)ءفنودببنالومالعربىاًلمقيلمبينالعلاقةنعسهيوالقديمة

....الظل"هملصلورنجهعصرهأأهعئخما

عنصر.اًلثافيالسؤال

عاىغلبتشدق!كأرشلض!رتكاترةشبماذا
أز-*"!تع"اللو.هدأ،؟ت..

)؟ت..ين..؟أكايمىو"طو!اآكثرألىككالفممنكلثيهرببفطماقاصيصمجموعة

اًلادبيةحياليبدأتاننيهوطويدةقصةعانحثشهرتيفيالسمببالنجااًبوا!اطيابومحمد

سنةخنى7(91سنةمنكذلكالحالواتمرتالطويلةاتقصةبكتابة

عنؤضلاءو،بةكتاالقصةاةلصهلعصيرلطوللةبدلطبيعىفيهاانل!ئهستعدادعلىهيا529يثاحرصدداروار

وهوالاقث!وصةعاىا"اقبامناًكأرالقه.قىعاىنقسهال!قارىءاقبالان!!ه!!م!هه!ههههه!هه!ء
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ممافقراتنشرتثمجائزةعئهاتلتثما(رازفى.عبدومصطفىوالحارمانولو،سواهيعرفممااحرالطويلةكتبالذيالكاتبيعرفلذلك

اخذهاالتيوالعيوبالمصريإنباكاامجلةفيالعريانسعيدعنهاكتبه.الطويلةكانبفرصإةمنايرللنشرالقعبرةالقصةكاتبفرصة

قصةتلتالتيالغروببسإدقصةفيتظهرلملقيطةقصةعلىاًلئقا!الروايةكأبةفيالنجاحفرصةانهياخرىعقيدة.وعئدي

درجس"وانخفضتالحواروتطورالقصصيالإسرداسلإوبفتطودلقيطة(ما،شكببإمواهبيملكفهوفيهاوينجحواية1يكتبفمن،محدودة

ندإهـاالغروببعدولقيتاقبيطإةلقصةاصلياطابعاكانتالتيالتفلسفجيدةأقاصيعرخمسماشخصيكتبانا!مكنفمناًلقصببرةالقصة

وؤريداميناحمدضمتالمعارفوزارةفيكبرىلمجنةفيوتقييمافهوجدةروايةيكتبالذياماالذكريستحقشيثايكتبلاذلكوبعد

فيها،محاسإنيعيوبيولمحرفت،الحكيمونوفيقوالعقادحديردابو.سابقهمنادإدانفيأظإ

صقحباالعلىفثىلساهمباًقعلىنتلكنهاة،اتعرفنيماعركنبتهولمعنهالكنفقرااكنولانشرنظمننفسيالىاقرب"لطويلةالقصةا!الا!الوامجمنانهواظن

."اللبلابشجرة"قصةكتابةالىسصاا!دفعت!حر.نقسهالكاتبالىبالنبةصيةمنهمالكلانولوالافصوصة

الاولهمهاكانجديمهنقديةحركةظهرت5291سنةجاءتولماعشركثال!ثاًلسمواًل

باتهاموسارعت،ظ!رتالتيالاعمالعلىمنقولهمذهبيةلمقاييستطبيقفي.معهيسيرونالذيندفاقهيعرفكاتبكلانيقال

قدفانماالمجتمعمثلتانبانهاالقصصيةالاعمالمنالمائةفيتسعين.والا!لوبوالمتوىالاقيءفي:احد،أقصدوفنقطريق

يكونواانالقصاصينواجبمنؤان،والسوأهافياحيهاًضعفمثلتاررينالعربالقصاصينلناتحددأنيمكنفهل

بناءبلى،همهمالبشريةالنفسمجردولاالفرديجعلواوالا،مبشرين؟الفنيةنوعيتكنفسمنتعتبرهم

كلالنقادمنالطائفةلهذهوخضع..همعرفوهاصورةعلىالمحتمع

الاقصوهـلآكابةعليهمفغلبت،جيلنابمإدظهروا9اًلذينالكتهاب:الاجابة

يأضإذانيريدمنموقفهوالنقذهذامنموقفيوكان،معينةبصورةالعربيةالقصةحقلفيلسائدةاالاتجاهاتعناحدثكاناستطيع

وتتبعواكبتمااحسنانصفوااصحابهانمنالرغماعلىفيهمااصلموإالتيالاسماءيعرفانعلىشكبلاقادرءوالقاري،الايامهذهفي

فيقصتينكتبتذلكبعدلمكني،تؤبدامن!بهـمكلمةكلقصصيمناقلامبدأت0491سنةصالفمنذ.نفسهتلقاءمنالاتجاءهذاانجدعت

وفد"ولدياجلمن"وقصة"الزتونغصن"!صةهماالتإرةهذهومإسودالحكيإمترفيقهإصصنجبهكانتالذجم!أاًلوقتفيتظهرجدإبدة

انجدنقدهاكمابهاواعجبالزبتونغصنقصة"حقييحيى"نقدبرداتافيل-قصإصمنوالمازنيوالعقادطهكتبهومإاحقيويحيى.نيمور

لاف،!الجديدالنقديالمذهباصحابعنهماوسكتبهاواعجبمنصور..القصةتكتبجديدةاًقلامتظهر

..مثلا"لقيطة"قصةعلىاخذوه.مافيهمايجدوالمأظنافيماصنعفيالرزينالهادىءالتسجيلاًلىصاحبهجنحمامنها..ء

..اخرىبطريقةفي.اثرتالجديدة.النقديةاًلحركةهذهانغيرعرجممااسلوبفيالوطنيةالاجيإاءفيالمصريةالشخصياتورسموتقصي

ضيق،وليسنطاقيعلىلكن(لاخيرتينالقصتينفيبالعاميةحواراؤإكتبت-.احياناالحوارلمحطاًلعاميةاستعمالالىمالوانعذب

ؤبمبهانفقد.ركتبونافذينكلموقفكانبل،وحديموقفيهذاوالشعخصاتاًيضاالوطنيةالاحياءتصويرالىصاحبهجنحماومئها

بعضانخى،يدكلفيتهتزالاقلامجعلشد)بلغطالادبيالجوالمضحكةالنواحيوابرازالفكاهةالىيميلسهلبأسلوبايضاالش!عبية

الذياًلشديدالضيقمنهرباخصائصهمعنيحيدذنكادواالكتاب.المأساةفيحتى

اعمالهمعلىالجديردةالمقاييسالجددالنقادطبقمااذايلحقهما!توقعوالانحرافاجتماعياالضالهاًلنماذجاختياراًلىصاحبهججماومنها

يكونانيسشطيعلاالمرءلان،خصائصيعناحدفلمانااما.الادبي!أثارتوجراةرلثقبأسلوبذلكعنوعبرالتحررالىوتعطشهاسوكها

ثياب/لإبسانلا،يتطودانالكاتب.من.والمطلوب.نفسهالاشيئاكلوقياولاالاجتماعيالمغزىالىصإاحبهجنحماومنها،كبيرةضجة

وكد..وفشلفضياعالمستعادةالملابسامانجاحوالتطور..نجرهوقداناسمنمجموعةمشاكلتتناولاولاقضيةقصتهفكانت.شيء

ايط..."يوجهماكلمنيستفيدانيحاولوالذي،بركةفيهاحركة..النقادمنعددوشايعهايضاضجةالنوعهذاأثار

كذلك.اكونانوارجوالإتجادب.منبثروةابإمراخرسيخرج

بعدظهرتالتيالقصصيةللاقإلامالعامةاًلصفاتهيهذ.

ثوشهول!وقاد!اهرةوانهاالقصصيتراثنامنزاويهيكونمنهاكلاانوعقيدنيالثانيةالحرب

اًلعالية.الارابكلبينالقصةفنانتشارلحركةطبيعيامتداد

ه*ه5ليل!مميهليحمم!هل!هه!هل!
دننرالرابعاًلسؤال

!ديناًفىالكثيرصنواجهكمقدبدانهلاالتعددةالادبيةاعمالكمخلال

مماكثيرءنتستفيدواانوالطبيعي،النقديةالتعليقات

أ/((ا،دابدار))وكنب"يداب."قطلب.،اًلاحالة.

دأيكم؟!ماالممادكتحه

علىتمملللموضوعهإملتزمة5291سنةقبلاًلنقدحركةكانت

والضزلعللوىلاتاعرلةاالضكأمنفيهأ.كطنتالتحكيموهيئةضيقنطا!علىتقام0591سنة.ق!ل ..ى...المدسإهالمسالمإا!وكاسإ،لوعهإاكاراًياالادبيهللاعمالالحميمياًلمإييم

اًلنقدحركةضمنداخلة(لمسالقاتهذهاناعتبرواناالكباراًددائنا

أك:-صتإرعهاسإينمناستفرتوقد،5291سنةقبلسائدةكانتالتيالموضوعي

4الادبياعماليفيوالمحاسنالعيوبدعرفتمزدوجةاستفادةالناحيتبن

فيلقيطةقصتيقيمتحينباباوسعمنقصصيلشرالىودخلت

*ههههههههههه!!!مي!مم!هههـحامبنواحمدوالعقادهيكلعنهاكتبهماوقرأتاللغويبالمجمعالادبلجنة
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