
3كابولمه!إتن؟.ءإزروع!!!ل!لبم؟يههبملنن!لثبن؟!ثميرييم*؟ء!تجبم

!!خ!.6!*في؟---+؟ص..خمذ!؟-بريمش؟في؟-!.!.ت

؟!ج!-في:،!-7رع-.؟-.،.،:؟،-ث!س7+بم+؟":

!!بم!!ممم!2!يصثو!ص!!يرهىأمح!صممر!!ئر!حص بم!+؟-لا"+؟9!-ك!".--.ا:ش..-*!ض7!كأ:

تج!قيخأ"..

جغ7--.ث!بر

!ت!.-+.!!3!!!يعرنرصمح!ك!!صرلمح!

خر-.-خ-د8ص+!!

المدمم!بالغتأتير-العربيئالمقاماتعناصزز"ا)ذتيبالط-ابعذكرعاىالاقتحسارمنمحيدلاالمجالهذامثلفي

إمر؟صسهه،إالاهقنفيرر.-هالتيالالعاهامهقحسعي!قفنرعنيثفي،العربيذالرواعذفيالغرهيذألاداب،فيرلطالعامةالاتجتهات

قصحبئاثرتثم.لوساجاصهرز-ياللكاتببلاجيلكقصة.والقصورالجفافمنشبىءالايجازهذافيلكونوقد

الاجتماعيةياألقضطقحم!تفيوالخقا)ميدبدور!،العادأتحس!-بعلىالواسععالموضوهذامثلمعليجةآنذلك

معنىفياعالميهاالرررجثةالقح!4بواكيرمنكازكهإلتيتفصبلتتناولمجلداتسصدةيتطلبالمقارزةالدراسات

ويخر!باشمرتأثيرالعربيةا!قاماتافكان.اللفكىالقحةوتبريرها،ثيرالظوجوءعلىوالتدليلالتاريخيةالقرائن

هـلىهـعانانهياسيةففي،اسالميياميالي!نهخمذفيمباشرلكلنثقويممع،حدةعلىهلاتبلكالالاجتماعيذبالعوامبأ

المماحكاتالىالاسلاميةوالادابانصوبيالادبفىانحرفت،كاتبلكل!ةالادبالاعمال!ختلففيالتأثيرانواعمنعنو

النيديهتفترلم!اعبارفافيوأثتهدف،والحلية،اللفمنيذللثيافاتوالتمثيميالههممسانبالىالإصالةتبرزبحيث

هتتنمن-إأثنموكبنفيمت!لماالهعضجأبلنوالىيدننهـلى!العربيهفيماهتلافامذكبأفيالبيتاثأتلبلرشأن.المدثخلفةوالاداب

انشطارقحسصررالاورببىالنقدساصرممازحهرعلى.وتعمقهذهمثلتناول!قالفييستحيلانهووأضحالعحسور.

كزلدوزتمر.الادإبتهاكفياتقاليدواالعاداتوقحمحيمجموعبل،واحدكاتبانتاجفيالمعقدةالمتعددةالمسائل

تأه-لهاأوثلان.طفيمنلابن"يقظانبنحي"قحسذالىاختلابلءاكحالبلديث،العصرفيالعربيذالروايذكتاثي

"لايبههز"(؟فالفيلسموبهااشاهفدو.الاخ!تانيهةةافيفيوميدراتومميولهيموتنوةف،مصادرهموتعددزقافاتهم

الولمى!ى.العصورفيالادابفيانف!حيرانهاورأىاستدعتالتيالزمضيةيالمراحلكلهذلكوارتبا!،الفن!ية

بةوبالاورالادابفي"ويىا"ليل"ألف"ز-رقومشهررومسايرته،جمهورهملطاقاتخاصةاستجابةمعهم

-عميمأأحبهالهومتعدهتأثيروهو،الررمانتيكيذقبلأمامنذ.لهمتيسرماحبيوهفيامذانياتهتنميذول

...الجواندموالهضمالاف!امذنواحىذةنرعلى،اذن،فالافتصار

العالميةألقيمةذاانعربيالقحسصفيإلادبهذاولكنبشرحيقترنلمانانعالحةالثقافةورودفيوالتمثل

النبلهبهيعةفولم.،الحديثالعصرقبطلاهبنهافيريخهورلموفهمبتورا،يبدهقدالينىالنديبأرجوانبالاصالةوجوء

الىاهتالتبهألاهـهابهعدتالبحملبعمههونسنا.القتييمبهالذتالحع،نتهمانناالمذارنيبالدراساتلثمعهدلالمنيخيلف

اليهتظركانالقحسصىالادبانز!ررانوحسمبنأ.ذلكالانريدلاانناحينفي،أنتجواماقيمةمنبهننقصاو

-ال!الاغعمةثالاغلانالاعمفهـب-الؤريمكبالعربالاهاةفيفيكلهاالعالميذالاهابألالعمتعامذظاهرةمنجانبغشبي

الهطلقبالىوهو،وال!ممرالتسمليذبااةعفيأهخاناز"عاىلتنميذوالتأثرالتأثيرتبادهنظاهرةوهي،نههماتهاععسور

صفسمتففييههرافانهعلىاوتالجدالىمنهافرئفاهلعكةففيالنهضسذدرام!واستجابذالفنيذالاصالذ

ف!،ن.المساجدفيالخطباءبهيعنىانواولى،الواع!،والثقافيةالاجتماعيةالنهوضيعوأمللديهتوافرت

.والشعراء.الكتابكيبارغنهيترفعلاالرشيدوالتأثر.معينينوبيئةعصرفيوالسياسية

ا)عصرفيرررصسذالابالاهابياتصالفاثررعلىرلا،اليثهميذالاصالذعلىيطقىولا،المحليالطاببايمحو

عهدبهاالعربيللادبيكنلمجديدةنظرةتولدتالحديثشأنذلكفيادبناوشأن.ومقدرتهالكاتبقدرمنينال

مجالهوجهيهامجللامةةفوايعرنجاعالنثرفأخك.قبلنمقنالحدره،هذهرفي.نهبراتهافيعصورجميعاالعالميذالاداظل

وصكلارخهاي!)الفتمعنا!،فيئ،فالقصة.والقهمةوايةاالروكتابناادبناتأثرفصنومنهنانسوقهمايفهميجبان

نيتسأتقد-المسرسيذشأنذلنجفيشأنها-،الانسانيذرنهةفتها.اليصذنبهأةيلمنذفيماالاخرهتبالأداظن.

.الةبهقااهاقابتأثيرالحمتيثاهبنافيالادبلمدينبفثملهتبنافرالبنبييمادبنااننجحرولا

الاستاذجملففيمت،ثيرالطلهذاالترجمذمهمتتوفداذعصبنبىفيانناالفرأبذدراعبلمبتيذونوةر.أليصصهب

لليصذأحصاء،بيرإهفينيفرمجلميفي،هاغريوسمنالعاليذ/الادادنفدهاليبفالادببهطااثرناثرالسالفذ

هـذااوائئتوفي،عطنرالتاساهالئنرنفيترجمتالتبيالادبدثألجنبعبنانألذدعالبلنانيبتسعرنلاثرناممااكثر

قصة.الاف!كلثرهنحوعددهافكاق،القرنشرحناوقد.الحدلثالعصرقبلادبناعلىالغالبالاثير

بمعنى،تأثيراذاتهافيتعمهلاالترجمذكاحانتواذاقصإمفيآلعربيذالمياماهماثرحثكيف-ابنر.مجاةلفي-

نصقويسبيلفانها"الميارنةالهو((ساتفيالمفهومثيرالهبهتذاببيررهاتأثردي+التبمالفرنسيذثم،الاسبانيذالشطلر

".مستقلدراسةالىتحتاجلذلكهئو.تيرالتطهذا!سبل-الشطارأقصسصوكان.الاسبانيةالقصصمنالنوع
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غرض-"!"!*،!ىجروي!ف!قدمنئبدئهأفي؟ثشقتانهآ)تىتمتميرأنمح!ديايكولطوقد

أس؟؟؟-؟-خ!.؟مبر؟؟ورتآ!7ولكق،ا،!يرةوتخ!طفروبيةالاوالإدابعناحذتمملاكثرالفررم!يلاالادب

!الا!!.لأ+.!مء.-"تطالتالعفشقفيالبطلتجاهالحويةكلحصة!!ا!ددااولوىزت،.إلاضى

لاد!ة!!لأ!!*فيسمتمبهـ،جميعه!ابنائهلواحىفيإستغييروابالتنتمويهتنالهفكاللص،الاصل

ء..-+-د!خ-!

لأء7--2!-!نج"ب++!تمركأ؟لمول!؟قيبألامص!هـ..بمظكلدرش،عررز-لمهفليهالوالامينةالترجمةتبدأولم.الإلىإوبوفيالفنية

نن3-+ءش--كا3خ؟يمد(لثارجةص!حىاءأئدفيشانالىنشيركما،القرنهذامنالثانيالعقداياحوفيألا

بخ؟خ؟آ-+أ*.!؟.،لا.رربم!!ف+ض.اهـ،(حبرإتأثسررامراحلالقصح!جمسيمن!،دماالمترجمةالقصصاح:
-،--خ-.++إ?...منصير

*3+،.-!ءكل..3!3!ح!هتنفي-ء+ي3تض!ىور،نحهالغو0لا!،-إبطادبنافينميرالتامنخاصااتحاهايمثلالذيالتمازيخب !-؟!.فيظثم:،.؟خخ-ءلالح!ت؟"صيجيككبم*

2/*!أ"---.-!ثئ-آبر.-*-"7

!-إؤ!ض!ص!!رز،ر!،ل!،العحمه.الحدلث
-!!ةخ!7اج7..ش؟ة،طء--!ئر-،3--:-.-+ب-.+ن!/ةسط9-و--:..لا،-!-...

د-بمج!ئرخ+و!مس!خ؟جمبم!--+،!فيك!هدفيتيا-ع*.ر!واس.ف،يملمداسبرواهـد،المختلفةهاصمورلمحيالترجمه!ذءجازجهوالى

؟شحمش!بخك!!يرض!-3!،!+زوكاجم!كأعئ!!ا)كأ-ر!ادأبتالىنغاالادابعلىبأنف!مهمطعو؟انعندزاالقصةروادلاكثرتيسر

!6ير!+لى!،:لأ-!ؤا!برج-*ولش+!!كهبمز!!ورإ.!ألمجطادراإضخاءتان3و.وميوله!ثقافالانه!تنوععاى.اصولهافيالغربية

كأ-:إ+فيهيضب-ابم+؟؟!ب!؟ن؟حم!!يلاذ؟!؟"+ف!!ش!فيس!بالذاح!ىبتآنرزسأوهناجميهـ،،فيهاتشانجعتعامهتيارا!الادابتلكد01قد

7!؟-ؤط-.."3.-%ض؟؟لا+لغ!!لا!تخ!شدقي-!-"إ"تد"ىؤ،الم!!حةالادبيةبعقفافأثوقاحتل!،تبادلتهاالت!باالادبيةالمذأهبابتأثير

س!-".""--07--لم!ضء6؟!-"-3"!لى*+كئي.!خأنساشمةالحدوونلتؤمأد!اكىخبشهـتأثيره!اتمييزمعهيصعبمما!بعضهـى

بمنجطوفهـوقدكهاا!احدالفحسلىالقولالىسبيلولا،ادبكلمنمداهوتحدلد

ا!مبنأتيص!اخخنا-ألىاتىفيمناصيكانلاولهذا.علىحدةكاتب!كقبدرالىةالاذلكفي
إف!حص!اكط!فخنحصر3كىصورالتاتيرعنالقوفاححمرمنجمالالاهذافيلنا

؟صى-?فدإ-!رإالمزووقيفنشةعا!ة(واتجاهات،ادليةومذاهط،للتطورمراحل

إكأومانتيه!؟!ي!،أنروالكؤخهـة.وانسانية

نرء:+قيم-،ول؟1بءشلأ04+7؟؟يرش!كا:3:.*!ع-،-:!؟!خ!كايسارجيهساادواقعبةتبمرواسمورمننهائيائتخلحىدمبالروايةعهدئااول!..

07بمش!!؟آ!-طا-.:؟!-.؟،!قيغبرب!قيوءب-ت!--ت!!إ؟شتراا؟؟يالرسقدجميمااوجتهمامزمع،لبالقأفيواما،!سلوبالافيآما،يمالقد

-،-بهم..+.بخ.لاءسكا+ة..فيض3-!.؟كل

+كأء!.سلأ-!حم؟!-،+بر،ددفيتأنرت!ا-:سبئفعل!.والغايةيرالتصوفيالغربيبالخأثر

كا!جمث!+ثرش-ا."+3-!"--؟؟-،--نئا،فئلي!كبة!االمسر!في%ثةهنتسامبنعيسىبحديثاحدلكمثلاولضرب

طجم-لمقي--.----د!حيرجم!"يرزرفي؟نج!؟لرو!انت!"ثبملاا!التأثرفنيبدوفج!،و،القرن!دامطلحوب،يلحيلاصو

"طوش!.++كا--.+أ؟نج"!فيف!ش!إووال!حةأفيشأثر،،ودأظالعنارةوف!يه.عنهوالوأويللبطلزجداذ،بالمقامة

6!،بمد-ت!-ول.،لأ6-،إ-برلا+ظ.-نجه!.ومحن.يالر!مانتيكيةيربطلامتلاحقةمغامر(تعع،بالاسلوبالمدىالبالغة
.صس؟-؟!،+ء؟--ظ+!!/:!!!لا!--لأ--د."::

-!-ش-:-!ش+:أ..؟ش3+تنش*يالم!ر-خيةأنذاسكالسبابالتماثيرولكت.بهيتصلونومنالنطلشحصيةسوىبينها

!---!!ظ!!،،؟ولشقبلادبنافيرهفحتالمناظر،تنوبعاحيثمننإكاتباافهتررعةفيواضحالغربى

.*ءنجا---*!طكىأئس،هعكانو،انروايةلصراع1و6البطلئشخصيةالنفسياصلالتحمنوشيء

-*-؟"!كأحلإ؟ظفيم+قيخ!؟هبووؤ3كيئر!للأاكأ!"اجتماممتصطرعنقدلتلعه،والتقاليدلأالعاداتبين

-ض.بمقيضسخفيالذيام!افظإا\لكلاسيكى!داويمسى.جديداجتماعى.وعيمعاجتماعية!ييم

لم:7!ة".-؟*فىأكأ!!ل!لاححا4صاربايصوروالمواضعات،والقضاء،النترطةوزظم،الاسرةتقاليدالنمد

ك!"أجعص،م!وزمانوينقصر...السائدةوألخرافات/مة2العاالاجتماعية

رولو.ال!ائمةعلئالنظمثورة.(لصسالحالقديمعلىالابقاءمع،المفيدللجديدالكاتب

ك!لكإلالممبابه!ءومن،وتوسيعللروايةجد.يةلغايةاإؤلفادواككلهذلكوصحب

معناهافيا)هصةانعنفيهايفترقءالاسلوبفيومرونة،لاطارهاالفنيالمدى

،،.-3:ش+*.+.شفيئتو!دلمالفنيكالتوان.قبلمقكانكماوالغثاثةالمتكلفالسهجع

بزس؟!-ةو؟:ء:.ء(-ت-،.6..إسسيكيالككالعحراطارءلان،التجوزبابمنقصةالكتابهدأمثلتسمية

!!-ء-!-/-بطقيجم!؟.-!مسىأ!إ-قيطيه!ق!ةوتعر.الاورجمطزمنعة،فوحدته،وليلةليلةوالف*المقامات،اطاريشبهمرن

.-!!ح!-عب?*+.-.؟--++

لى؟"بزص-شكأ!!:-ب.!د.7-كأشدوذا"(طيفأميرة"فازهـ،زمنياامتد.واذأ،4-بمففصلىءلفيهو.بستقل

غ!+!هجيرولما،!!كن!اظف.*4طفيتا-سب-4-لا.ا.العحمياإبامنهجهافيمئاسبةلادنىجديدةواحدأثشخصياتبادخال!دلك-

!؟،ننش!"شفى-"فيول.-.!فيإلقصةهذ!تؤثرولمبينماتفصلجوهريةفوارقوطدد.المفاجأةطريقوعن

؟،--.؟؟،-د.كا+!ولقيأ"4++!ا!-+-افينظائرها)كأتالانتاجاهذإمثلوبينالغربي،الفنيمعناهافيالقصة

+..!!.-:..-+لأاش-د!ش،:.الكلاسيكيةفىبهقامماكذلكفمنه،بهمنفرداالموياحييكنلمالذى

-!-.-+.--لا-جم!برفيجم!!،!--نواحيابرنى-ومنالاحدبوابراهيمفكريوعبدالل"اليازجىناصيفامثاذ

ط--؟في"س؟؟.---أإ"كأأ؟+-؟-؟فيبالرومانتيكيةتأثرناقدالقصصيادبنافيالمقاماتتأثيرانعل!.قبلمن

2.-ت-6؟!---+ئخ*".؟..*-ض!!(--+-+قيالتاريخالاتحأهالرواية.العشرينالقرومنالاوللنعقدنهايةفيالتهى

-..+004!-.-+-؟-!-..سنجإ!كا.،غ!!بركا!حمى--فبهقأثرنا،القصةلهيالؤهـمايعنمد،قينتموحممدلا،(لادسياس"مىو

في-لى-!-.ررس،-+-فيغفي.."-ولا،-1الفجةالنوا.حيفيدببالانرهخو!هذاوفيزمنميا،الحوادتتطويرعلى

!-!ط!-زرأ46؟!نجم-؟7الاجتماعيألهدففيثمولكنه،التقليديبالاسلوباالعنايةصع،القديمالقمصصي

لا+القصةانومعلومالاميرانذلك.اذفربيةالفرولسيةبقصصمتدثركذلك

صسانمداشفنيقا!بهافيالتاريونية،اليونانية"لادلممياس"الاميرةمنيتزوجالمصريحماسى
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.*!زرىكاع--كأ-+!------3!-3+ثآ؟-.ب-!..أ-ك!!ع!"09+
!نر+--.،+

ء؟ة!!ح!أ-!!لااال!-!-!-

أ!هكبئء+--ذ--جمح!ؤ-

-/ا"؟ط!-!!--

اد+!+لمز.بخبمنر!-د-.!.ش----:-،لا--

-لم-كأش+ءنمبزب.-تغط!+ءا

-2-7نج-،1*!؟.ذ،!--ب!:بم-

،.خ-!ؤ.+!--!!.

لولسشويلازوديس!عتودال!مييم

لترغيبوسبإةافضلالروايةاسصإونبعلىالتاري!يمت!رانب-*وتأثرت،اولالمصكوتولترعمور-4ءكةىسارتقد

حنىىأتولانناوذلك،منهوالإستزادة!طالعتهفيائناساحياءالىيق!د4انفيهاالعامومنهجى".وروبيةالاأبالإبى

!اجه،هيلاعلهـالروانجة،حاكماأت،ريخإيخكودتاتؤيلمجهورناالشخصب،تاحياءالىيرقصدممااكثرإلتاريخيا!حهـصرا

فرنج.1ا،كتبهبعحنىكعلىكهابزددالخارفكان.المعروفةادثهاواحوبألسمائهاإلتاربخية

إلحقيف!"تقرريىيكفميهلاالمؤرخالرواني(ن....نارير-مةعيراخرىتخحمياتؤبىيحرك،مرراقال-ا

هـنروزقا!دهاورشيوضحهاوائط،ودذ2المفالتاريخصجةلعصىربنتمربةنماذخدقةفيئتمثلولكنها.بأسمائها

للقارىءيضيلحضى،وعاداتهم!!عهاواخ!قاء!-أأدالمحطصنالاولىالمحئفيالنماذجم!ذهويجز،فيهعانث!ت.اذيا

سبمععمه!مجالوشهدوعاونء!!م.اذهـوايهأ!ابطاصرعأانهوالعح!رالبيئةمنالعامالمجاقي!ورلشلكش!قصحمه

ت-ور--هـفياك!ننالمءصوتصنثواحتفأالأت،بمنبهاوح!وأقحتهتجريالذيالتاريحيئالعصرفيامدو؟لتقاوالعادات

ف!صتتغل،سطريناوسطرااخاريخأفيذكرءايمصصغأم"تدتةالف-،مةالاحسامسماتببعتألعنايةكأمورممىءفيه

أبىرم!يحبعفرؤمقتل.عاميناوعاماليرهاؤممسموفيهوركادفلا،العصرلذلكالطبقيةاوالاجشماعيئوالمشكلات

يستليعفلاالمصوراما،.كلماتبمضعالمؤثخعن"عبربة!إمضصخحياتالنف!بورايلوالتإفرديةااطفإعوبايحفل

اثبائعوذلكالعحمرعاداتعلىمطاماكاناذاالاتصوربره،الحوادث-لربطوسبا"س!وتولترقصصفيواجس

الاز!م!-،فومن."...أنهاوالوملابسهموالض!الصا"2إوتتطاج!."لذاتمقصودو!ععير،ا)لمقارىءأنتباءثارةولا

فيمنهجه،الواصحتأثرهبرعم،زنجدانجووجباننقولانيودكانماكلعلىتاريخميادقيقااطلاعاالتاريخيةامقصةا

غالىتجهمتافكان،"،للاءتزازالعربيالماضيئبعثالىرهقحممدامهوالتاريخصاروبذلك.وقاليدوعاداتنظممنالعصر

العصورتالمثوتصصوإر،ذاتهفيعليهفللوقوالتاريخبعثلغبرهمابعاجزءايعدولم.منهارالغرضالق!صمةجوهر

بعرفتردوالحكاملإقادةزلاتأوعربيةمفاخرمنفيهثمابمايستبيح(اوسكوت".قبلمنكانكماعابروصفثب

التتأنخطيرخللصنالحكمنظميسودكاقمامنهاالقارىءا)حريهلنفسمهيوفرولكي.الناريخفجواتملءلنفمصه

ية.التفصيلالمقارناتبسبيلولسنا.العربيةالامةتاربخفيوب-!دع.نماذجبوصفهابشمححصجاتهاولايهتمالفنية

ولبعضها،البناءقيف!نيةعيوبرونقمصهضتابفمثطلئلا،للافقعلىوراءهاتتحركالتازيخيةصاتالشخص

كانفقدبرالاوروبيةالتاريخيةاحقصصاقي3يناظرطنفمهالعصريصمورحينالقحصيالقالبءايهيستعصى

بعدء،منيطرقهلمنبابهوفتح،الميدالنهذافيانرائدبهتأثروحين.اجتماعيةت!ياراترونيسمودهومابطبقاته

فراءلدىيهمعالىوعمق،الفنيةا!تماديخافاقووسصعفاستحل.منهجهفيقليلاخالفه"فيتبديالفرد)1

العربيه.يجعلانورأى،التاريخحوادثيخالفانلنفسه

واالفنيجازصيهافيرنجخجةإظأإقح!ةانهضتوقدالقضيةفىالاولىالشخص!ياتهيالتاريخيةالشخححيات

،زر-داترجيجوبعدأحستبومنيدعلىميالقواوالوطضفي.د.وماسالكسندرومنها،بعامةانفرنسيةالمدرس!ةوتابعته

لزيدانيركنوان!رأسااغرب"ابالإدأبررينصظوكازوألاحياءعاماقالباالتاريحيةالقحمةكانتحال4أروعلى

ردفرمضءدتاذالالى2ءؤلاو!ن.ر،دقوالرالتت!يهفضل،بهللا!خزازالتاريخيالماضبوبعث،القوميةاطفطالعو

رهـ-ضعنوأناتسردلسوىهنامجالىولا،برحديدابوصا!-ترومانتيكيةنزعةو-!زره،الوط!يةالروحوبث

""عنترةوأ(المهلهل"و،"ززوبيا"مثلثلخيةالتارروإياتهمستإزهـ-،تمنوكانت،اوروبافيالرومانتيكيةللثورة

قىالم!ارزممضالثمزيدانوبينبينهآلموازنة.ومجال...العهدلذلكالمشبوبةالوطنيةللنزعات

ةالاوروبصالادافيؤبالتارليخىيةالقح!مةاتجاهاتوبينرجنهفيلاجملصءفي-العامالمنههيمبهذأتأثرناوبدأ

.كثيرةلجحوثنجتسعؤ----ىالمجال-نكلا،فياوهدنمائي،في:يءيةرالظيات"وارفي"يدانزصورجي"عند-صصا"تفا

ق!مص"ؤيخاء-"ززعةذوركلريإبراهيمنستاذأر1شيقولهومط.منهجهفيسكوتلتروبعيدمنحاذىف!قد

فهصع.((إقمرإبابىء)لأ!ءص"فيئ.هت!-فىلىهـغمنجخصبةانتاررأيناقد...":"سفيوبنالحجاج))يةروامقدمة!ي
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حيصا؟ان!ا:و-فوجتر.رو!ؤ!نجفتضمكألاوزأدء،خبهابدعمهألذي.بالبفاء(.هتم،الملأميعرببيج!لموضواختيارء

الحلمبغذأحاصهـنج!توابيحمي!و.ب!جةالمحبىعوو-داكوجرأاشض،رلضدثف!راعيحهوقد":هويقولىكا!ا،اولاالتاريخ

نجخة1عؤيرغوحب،(احطبيعةجطفئمعالموحدانروفزضيف!ولدلتفيانقصتىهذهف!بى9دوسيكوت،الادبومعاني

أر-شصات!"5!رزتعدجمق؟إطبقية!.-ثأ!!"ىدزقف.عم!أف!مىدواجبالحيالا!لأيهتملمفهو،الفرنسيدلماس

به!-""سئؤكيح!الت!!شقفكاح!ا،ؤجمهته1صض،9ز:!لحبزكاألانجل--سكوتدأبولالمات،رعح

ففجم!أخرى!!كأومفى.3!بلمط3بى-!فيالاف-كأهـبيئفي.ذلدا"،مشاكمسيكونبل،حرمةكييرللتاريخيرعلمفهو

تزط!حلااتمثاص)ورنخن5،الثرىالمأمح!ابزغأححام!زلض":لبة..

"امدحىليإقاءحظر-أكأ.نظقو.!كانتةى؟تمقاحدلاصاصتظةح1الئر.ا-،ى!فد،ألالمانيلحىيبر.و"ا!الازجايري)تليتوبلورد

..---03.-...ص.ءمتعوالمابقةالتاري!!ةو!حشه."اولاالتاريخممه!اكل

حمح!يرحىلحورإصص!يعيهدالعطكما!ئييخاللغاالنئئءلدىحنةراممصوقدوم!"ز،جرانالىصنعأءمنالتاويخمعالم"تحسويرءلى

حباكر(!يحوبصبئحامدز-و؟لاءكلىأ!ال-كأ!رو1!ذبينزرررةو؟لا!3وم!روالشاموالقدستالطائفوبلادفيثرب

إكأ*.حت-لاء،شفدأدشالىإقرفيصامرقفومو.أممبؤاو!8الحال!اوىءلنف1!امص؟تالسلامءاجهالمصطفىبعثةأياءفي

ةجحالووءيسحتمتعالطبيعةدمىمزخةدمةكأشهـأزينبالعرمحىإلزمانذاتيةفيمثلبطلهاواما...فيهاالإحداث

دث!،تل!!مهالتامةالاسمتجمابةفيولجههعيسترلحسلولاالفتاةمكةمثاروهو،الميلادىالسابعالقرقاوائلفي

1(.الأج!نيهازصعبة)؟عيرات9!يأخط!بؤووأنثوف!بمبدافعلووءوامالهاثاهـاشهاولسان،الاعظمالهاديانتظارلهي

!!-ق)1ذم!وا!لأكأت-كامبقو-ش!:-حما.!(بلادهالاصلاحتحمسمهاثمنفسهات

%ظ!تصنهعةصلثمأ-تممرضكلحححخبر،ك!!ة-؟!ييفترقالتيغايتهتتضح،إلنصهذاومن
ث.ح!سءص--.3نج!--.-8كأتربرغمزيسسدأىجووجىيعنفيط

.وانضهـؤح"العظم3تشعريروأحدقي!رذش.رر+!-ا"لوطخيالمنحىوزحا.الفربيةبالقصص

إفكلهلتح!عاضىلفوالطلماض!ة3"لالع!!ألظ*في!.تأغد؟سصلم.!-..!ههـحالفنيمداهاالتارلضجةلاترواية :...به!--++..!ارإعو،كتيرونكتابالمجالىهدا.لى

هب"دمدأ1اااخروحهشىبممهأءإببسمعخز؟إء!.عسبم.-!+؟أمنهمابالذكردحص،الوطن!بفهاهد

.؟و؟..--+،)3-*!!+-لم،ءكفاح\افيمحد!!لجببالاستاد

وححبكهشو.ببر!ةقيعزجتقى-وانث-ور!ر.-ص،-!سءبر-.---،.اكألهوانمو.(1رادوبي!"فيو"طيبة

معتى!ئفي!ى"كقفيهاعبحران.ركؤرلشبصه!طءجمةءنجمث!ى-م"!.*49جوب!(لمطيبةكفاع"روايهبين

،ر*!إميفي-!؟جش-..ع!لتبينصيننبولاحمد"نسلادشب"

.بؤ!ررلوالدءكتبها"ةالتيالرساتىع!بفهو..،:.:ا...:ضمم!الفصهاليهوصلتالذيبالفضالنضهج

لايهحهـسعدملي!حبهلانزةصرزاحب؟ش"نه..لم!!!لإ../01؟.غ*.!!؟3بخنجشبإلأستاذيدعدىالتاريحية

رر"عاى)1معهلألثا.علصقيهيعقبها.اا.بر،.أ!!أ-ى!د%ش؟-إفيفيقي؟!.اااإ2افم،!لمافيالقحستيماثبينالتنتصالي"معمحفوهـ،

إقحسد)،س(إلجروع!يةحنىفالفستوأحدد"ا!.!هـ."7/..-.ا؟1:..!؟س!!اا.أأ.،!أ%العحسهذهومن.لهدفامععصوالو

في.لمكأكهـاوالةانرفيالمجتمعبالجمعحة؟.لمأ.6!فيإ.--..ا.لماإ."4/أأا-+.اتندرجوهي،الوطضجهالروحدا!اعنيهآ

بزيهش-:!زيالغرالعنيفتعلقه!ساتحينلم!!/"*!!!،-ىلمأ/"11!"((سنوح!"قصة،الاتجاءهذأفي

المةوالا!ثأئوعلتخليدالطبيعةلد"ءنهكى3-"!/:....!-.."ا..اافيهأو.محمدضعومحمدللاستلد

غو"؟المثمر3صمنافيليحب!لبيعية!ص!طا"اوالمفاخر،اعنةا-لفرتقاليدالكاتبيبعث

بفوأرفتلابعترفادذياحطبيعياالحبزيدانجرجيالمصريهالروحويصور،القديمةالوطنية

رب،كزفيقلبيزحدبهلانه،لطجقات1مرومكانة،المتسمامحة3لمكافحةالنقية

القدالسه.صغةالمحتمعفيله.لكونانجمج!بكانطبيعيئ.انقديمقيجيرانهلبينالمجيدة

ويري،ا)بدايةفىحامدنجدركهمانمادركا!ف!الطبيعةشفذحيناوسعمجالفيالرومانتيكيةةتأثيروتجلى

لثمبهفهفا،"للامومةالئساءمنعرف!مناح!ىلبمزينباناجتماعية،عامةتياراتصورةفيالمصررةالروايةألى

فاتانبعدحامدوعيعليهاوقع:اطبقي،تادقموعلىثورةمحلىبالطبقيةأحساساو،ئرثلطبقيئصراعاو،عاطفيةاو

،51سومنمكرهةبمعمهبنة-1عزيزةزواجفعقب.ألاوان.الرومانتيكيونبهايشعركانمانحو

هيتزوجتانها!كلمولكنه،زنجنبلحبليستجيبعادمحمدليؤلفالقرنهذامنانثانيالعقدمطلعففي

ابرأهيم،تححببل!لم*تحبهكانصقحين،فيحسنمنبدورهاالنقادمنكخبريعدهااكب"زينب"روايةهيكلحبسين

زو؟صامعتقيمفكانت،الزواتبعدحخئل!حبهاوظلمالفنياشوايةمعنىفي،المصري،الادبفيروايةاول

بسوىلهكشجيب.ولا؟ءا!هتعطغ!.الواجببحكممرةقص-.وقفةامامطلقفأنتسحتحقلذلكوهى

فسيأبراهيمحبهيبهاجمد-فيانهارتوفر،الجسدحامدشخصيةهيالقصةفيانرئيسيةفمالنمخصيات

يذ،بالتعاو(هلهاوداواهاغبااصملوإصيحت"،الصصودانالفلاحةاوزينب،المراهقةسنفيالريفثراةعنثريابن

ابر(صعيم.اللىبمندممس!!صدرهامو!الدبمب!يضفماتتحامد،والدا-ضفيومثيلاتهااسرتهامعالاجيرة

حامسد،وعى)؟صتغركتالتيانصضفمهلةوالممعط.الفلأحوحسن/الارضفيالعمالرئيسوابراهيم

اللوفىوسمات،النغوسمعتوءحدالمدتيالط!لمجعيوالاحارا!وجماجمالهابينويربط،زينببجمالحامدويعجب

المتصمةاالطبقيةار*تد!ه1عا!الحا!معتاصلو!فالمرافيقلبهاصزثحالهاإحهمماأحذتوقد"حولهامنالطبيعة

صحو!!،،ائعحرشحىوخثتالقريةبعيشةاتحاقاشت!غرامأالوجودزأدمما.جمالاجمالهاالى،واضافسرورا
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سس64!ى!و/.*؟لا.-بم-حم!!خض-!-قيالاولىصوئها9فيوهي.بينهانميماتظوتصأىائورأر"

-ة!--.ء7..دلا؟في!!يهح!مع!حم!!ى!-.ص---"+!سجميسطتئ3!بخضلمجن!.-+غ--رطوعهـ،وةوا-ء-وىيكيفهاكامحي!انكاتت!عر*ماختيكية%؟

---*س"حم!ش!*قيش!!-،ك!كأنحو!-خ!غ!!بما-؟حم!!-7حم!!-!صق!كثئ.!زو!اخ!،فيهكعمنقىسار!تفيهلمووجنشثوعأالمبهرعاألرد!إكا.ءلتح!

د-ك!...ة؟ب*.ء؟.-+ش؟!ك!ب!ثيكة!بهلأ+!و----ى+!-++-ض.في.شنر..........!.-،

*خط--.!+*خ!*؟-"--!بخون!جمهغ؟ي!!لخه3؟:-.-تي!يمكاوومائس!يتها!ىأحض1ش!ضالهأء،محثةاحولىدلثنرإكأكأو

ةول!-.--،...-لى!ط!؟نرش:ش!ب؟زرؤشخ!*كاءد6؟++م،بطافحياغفيدوو!اوا!/

كمي/ء4في!!!-.؟؟!*!يعييهؤكب!-نرخ!ح5ء،.؟!.!ء!كل/!.س-)جمث!حبيعتءت.يوقه!الىت،و!يايى*سره-ح!اهتسدالط!كيةيودفالق

-!3!كأ--"**؟4!ع+-/ة"خ.-؟!إشفئخ.س+*!؟س؟يم!..ث!إ--يم:!!ه!بهبمأ-7بالقلى،ص!سمخروسهى.إ؟كنلبثأ1سعاددعلىبصدمب!،(

!!-ض**--.:س---3.-".!ش!!!ث!"!."-7-اد+:.+!!.تر.ت!ل!ث-ءلاوهذه.الآزع!لحإمهكاكافيهـا-نتحح!لمدو-!1اكفالعووزرترل!

-خكبطحو--*-.!شنجضن-!-لا..".،-ء--ف!!-حبم*،بش؟؟ززتبمعنجسضير-!التيأ.لساكأتص!موتعكركا؟-ت!ءاسفىود

:.."-/--+اولا"احشيس*--ءبلإ--هحعاك1"سرالاثحصصئؤ!،إلا!فديوةؤيخض!عى!آ!بخا.ن!روح!!

!.بزقيد--فضعثاإحدولىمسمشوصشىحبمايرعروككوث،بصابهرضحس!2قي

.-ط---/قي"ش-في!دء!.+لم!*-د!!شحستثزدت!ملاذهىكمل.مما،هـخامره!والطيهعه

ش!ء،ولبملمدأح!اطملحصعراللصفهحصهـ3"!!ىهدأ!عرص!لم.زفعا!

د-لم-*-!.-؟-+ص*----ء--ئجلميهـ!)"+ب-!-س+ء"

!-س-:ت-----*+-لا.-س-+!.منوبهرو،وقيسط3وووفيها،الهمومكليثىابتص

تخسووف!ها"العماءغةثوارلطعنىوسلو،المجحتمعظل!

دوملسسانموبااوالانسما\.لاظلمصثدأ!تهاالىتثكو)!السماءمناحا-.أ. !،-سريمب

يدء،ترإلسيالغاستصمه%!جتمعها)جمعيتهامنارإووالىترأ

-----*لابنبغيقدسيإلقهـلبلبس-اـءوالإستما،."تحبهـالاعلى

المشاعرهذهقيوووو.،،والضياعالشذالذفي!الهىالتبئأنتبيعاء!!!لائسالىموجهنداءلانه،روضإشاأ

العاطفةكيوجودءكلحصر،الخيالاسيرنتيكىروملو!واكأقألمد*جتماعيالظلى!لازصوهي.ال"ر؟حصت

وعخفهأحاسببسهتلاشىعلكأوحودهفسنبخر،القإباءوونمنهأين،المقدلى!القلورسرباطهوواصحعت.البقات

ووصفه،الزرا!بخ!والعمالأئفلاحينسدؤءلىذلكدعديتنريسسكةبيإيلاانذيو3رساءادبماءلىاحمقاشمأالؤوابمع!حمه-د

جحيم،في،الطبيعةجنانمز،يعب!ضونالذيرتهؤلاءلمناظركل:وجةالمتزلزينبحصهدوريفكرحامدذاوحصاهو-؟ائقاحبا

ويمتر!،رومانتيكىطاببمله،ايعيششقاءصت-فيههملماوبينبيئطات؟حكفثأبمسعكهأوعثفجبعدها(لذي،ما!م

اكربوما.بعدالواقعييزادبفينظيردضنهر!احىتمخ!عوهق.بلاخرأحدمحمايرب!اتهيقاقعقدأحم!!ن

المناظرلنفعرسصلندجورجوصفمنالحسازبلهذاوصفهقلبهفيف؟لتسرمنالتتسخسرتحرح!أنتكنمهما(ئعقود

م((الشميطانبحيرة"ل!قصتهلفي.يشا!لمنيذهبحراحرذر3ار

لحسالعطفالاصيلةتيكيةالرومانالنزعاتومنفان،معائيكولااثنيزنتكوقدالطبيعةدامتوما

اندفعواالذبنألاثمينطويةطيبةوبيان.المجتمعضحالابمس!يهتمااو،إلاجتملعذلكلغيرينظراانوحمقاعبثا

النظمنتيجةهيعوامل!نبهممايحيطبقسوةالننرالىعقداتماما.ىتيعوقهمااو،دءغيرهانطرةمنيكون

ا!ى.ءلىالعطفتصوبرأمثلتهاشهر؟ومن.الفاسدة.إ،وقدسوهالناسسرأحترمهوان،(لواكعفي؟،ر*!يمة

الغنائيالشعرفيالرومانتيكسيينادبفيذلكتراءىوقدتكونوتكاد.أشرومانتيكيةصميمحمتكأهات1انسىومذء

رولا""قصيدةفيكما.والقصصالمرحياتوفيتوددتالتيقصمتهفيروسوكلاممنالاحيرغالعبادات

يدماريون"مسرحيةفيوكما،مولسيهدىلالغريدالادابمختلفديالرومانتيكيهالقصصتفيأصدأ؟سها

دوماسرانكسندرقصةفيوكما،هوجولفكتور"لورمزنجنبوتظل."الجديدةيزهيلو"قصةا.هيئ،إلاوروبية

مختلففيافارهاتركمفاكي"الكاميلجماغادةاد:الشهيرةابراهيمنح!لعاطفتهاوو.فيةلحسنالزوجيةبواجبقائمة

وان،الاصلرسومانتيكيةقضمةوتلك.الاوروبيةالادابيحبنن.لبمممنز؟وجناللائي!إلمحباتمنكستيرم!!قفهو

مارميلافسونيا:الواقعيةالاتجاهاتفي-بعداثارهاتركتلحقوةتتوكيدالقصةفيو.الرومانتيكيةأ!سحرفي

بغي،لدستوفسمكي"بلألاوالعقليمةالحر"روابةفيدوفاوحيأل،الظالمةالتقاليدتجاءالفردار!!قثم."ن!إب

تدفع،القلبطيبةوهي*أسلثيتسلىعلىاسرتهاتساعدعلىالرومانتيكيينثورةكانتطذنكوورأء.المجتمع!سوة

"،اتسسعنليكفرالقتلبجريمةيعترفانراسكلينكوفأ!وا،وعاطمتهإلفردشحصية"نمحوالتبىالمجخمعقيود

منطويتهاطهارة9بحبهاوتخلصهثسجنهفيتتبعةثمءئىاسسنحياء،حامدلقسسيساورالستورقيالاحسماسرهذايكن

الكريمةالمشاعرنفسطفيلتتولد،الاثمفيالاستعراقبعود،عزيزةكزوجتانومحقب.فيهمتأصلعيرورراوسده

!تحوشاشخصيةوكذ"لك.للحبنذاطريقءنالانسانيةقدحياتهانفيرى.تزوجتقدانهمافيعلم،زبنبالى

ميوقعتالتيوه9ب.لتولستوي"البعست"قحةفيبموقفيذكرناموقفوهو.العاطفىباخفاقهت!حاماأحفقت

واتهمت،بغيافححاوت.الاثمأحترافالىدفعتهازلةزسهبعدصلفمهاهـبيوالعاطفيةالتربيةقحصةفى3-يدرللكؤ

دلكألقضاةبينوكان،بالسجنعليهاوحكم،بالقتلطلماالاولىلحبيبتهيعودانصحاولحكليئ،إرنومدأمحبمن

منهاالزواجيطلبفتبعها.سقوطهافيتسببالذي.نجالكنشسةجها1زوحفلةمنتخرجفيرأها.إريفأ!ي

ترفصسولكنهاءمميرء-،عدابوطأةوتحت،العطفبدافعالرومانتيكبمب،العصرداءيسةفىىانهفيروماسنيوسحاور

وانها،طويتهاطيبتظهرالقصةوفي.نهالزوابملسلكفييننظموهو.ألارادةمثلولالعاكفةهضحبوب

منها.الرغمعلىالفسادالىسيقتضحيةولاوتريد،تجبرؤولاتود!لوبهبمانعليهبمهولتعى!ت

صل.ألاالرومانتيكيةالنزعةبهذهادبنافيثرظخوقديريد،منهالافلاتلايسمتطيعحل!رهينوهو.فصتطيع

لمحمود"الهاوية0قرار"قصةالقصرسمنذلكومستالةوالمحبوباتالحبوبةفياض!لمغراقهمخيرشيئايعمل؟ث

الحديثة،والروايةالقصةروادم!.لمكانالذسدبرلاشينطاوورعلىحياتهفيهيقخسي!)سست!نرهـنرتهددهممماخوفا

ء+12



!لنومةثي-*النلهصسحويةد!:قسصهناموععمفيونص

.ولدنإوتمارأن!وعنوبذنبا،الطبينتقيلققليلىألدوصلمتنصف

الروأملطبمزهانثالاز.فيالنزمهمهذهلتتبعمجائثيلباحتبإبن

هب!رأد،الرومانتيثأيةالىأصلهاهيوتوهقتق.وللقصنس

بمية،سوةالفلالتبهيمهينثفوبطمفطالاقمنبطياعذارمنها

الحالطهتمهمسوعبنبيمه،لتفييتمهاالنظمهذهعلىيلثوتل

فيها.نح!إلالو

وامئاذرادبناىيأالرومانتيكطبأذغيباثيرالتأينحيهيقر،

معا.والشرقيئلفهسع1الئأئيرفيهاثبدوبمفرمتباأثويقبابما

لخحميدعلىومانتيكيونالرلكمفاهاللخىالعاقمالمحثماوذلك

فمنطف.المرهبةوليلمهليلعيائففى؟تلكمابهتمتأدشوردا

اللثامو.ـ،الئرنا،أئثميى!وليلةليلعمألفقسمىموجمت

!لأخرىالاوصهبيةأل!د!بثىثمللغرذم!ىلأك!الى!محث!ثسر

أهمها،3كثيرررمانتيكيةهعانبمارادلفحثرلثحخصسيةط!لت

طريفسهعلىالعقلعلىوت!جهيحهاللعاطفةإثلسصار

ووطبئ،عبهنببارتبهبئهقرمتاطبشهرأنأطا.الرومانتيثإيبن

النطؤ،طويهتعنلا،آنسانيتهألىألوحشيةغ!!ئزهصت

جوعةيلحهميةةبالحلكفسمهته،والماصفافالعفبأعلشقءتببل

ومر.لمححهبهممث!تبهبذناءانسساناوصارعبعرحمتعبنلنمكلق

لليحيا،عاثبفهبهبطفيبيانلمثذههبياهبونصوحاتيادياصدبحت1ثي

يطئوكاقعحاول،ؤوجهطالدحهغلمطسامبالذفلبتحبهمافي

علهؤالاوتبوبيوغبيضفيهنفسهالمنتبوتيهأ؟.بالعهملىكطبهه

يلفدبقحصمتبكهالسمحتبست3والمسمبا؟لتميتبعلاءدنقصئإ

انبفاهفيماالحمهيأهلرمهبتيناقالحمباح.دنوليلهمييلهم

بفهفتها!ئبيز(اثوراليهيتبعدنق،الورم!دئديهأيا،دهتعايه

وقد.ونيلهبممهمثبالدبتبعلامعع4يعبلالحيئففبئ.السليمثإ

بصاحبنالمرهـبى،الحدبثأتببناقعبرانبعبهنملينا1عبنلعت

وغيتبطيا،السمابمهةلبالمماننتننيعمأيببمدولطئن،!فيناتبرر

المفهأقثناياحولهبتدورعاليلنمونلمباصاتبتيأعبوبمهم

ضألانلتملعيثا.يلئأاتيثأللانسانيهلمعانيتباوعمفمهي.الفلغل4

السوحتبمنهممسواءالحديمثانببنافييلصوتبدبتبئفهوتوإعهي

الاورربيثإ-الاعباتيفطبعليطباألوقوفبفهبستاالتبوأفياو

مفسملاطويلابحثافيهباالطموثاتفصيهقيهاتئمتبمسأذهموتيئاه

بمعانيها.صادسهرشخصيةالنىننتيرأن.وحسبئاحدةعلى

السحوتبثأالمهصتبلأتبتبايثاشقتبد!قلماالوومانتيئليئأالس!أبفئإ

ر!ايةوفي،حسينوطه!لحك!متوكيقللاستاذين

..حسهبسطهبللدعمتوتب(ؤانبتمضتباحلامدا

ثلانحب،والاتجلهاتالامثلثإمتيطسبقوفيما

نقعمبيثإ،أوأتبستثإتباتإيثإ،تهنينبأاعلالوواياتمتيخصياني

سطهملتهمافطيطبتيطي.المجتمهبعلطيفقمطياتبمئأتفتفراماآثمئا

الوفسيئأ.طلوانبطبافتيبعبتبيئإنماثإبمبمبابئإ

***
واقممالنطجاهبيثإالمعبالووايثافيثإلعفبمدثلدوقد

ويمتيمطم،طبتئقعبوتيطملآثامطبافياللعنخصيانبيصف،الطابع

مطمفيهبماألواقهبلويلحهل،الحياأفيالئإبحلنلوانب

وت!ق،الاجتملعيةالطبقةاوألعصرتدمغونذرأخطار

مفاسثس.مطمفيهمابهيعبيحياطأللمهيتمتلالخطتبنا-قوشئ

هامطنبحمالتتمالمعطييةالئوطيففقنا،الاترباهتهتإاوصحقتبو

!لنظريةالناحيةومتن.ألانجليعإتفاثإحتلاتمضطتب91ثإا

نشفيعكما.الجديدآلاتجاههذاعلى!لوثيقةمايشثهلدي!نا

عبيدعيسىإصدر2191عامففي.مصدصهتحديد

وصد!صا3هانمأحسانل!أنها.عتوصغيرةقحمصمجموعة

الق!دمةهذهوفي،بعامةالقصصىالفنفىطويلةبمقدمة

القصحمميةثشخحسياشهكدرحسانالقصةمؤلفعلىيحتم
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ياسنمعمةتلو!ذبعباودحلاكأ

دهمأسةعاىقائماتطلليلأ

علحربوالبيئةالورنتطل

عضهتمخضماحسمب

ويميعف.للحديثالماي

يذرتنذعهبدهاليصةختانم

تعيمتيل!لى!علأون

يطبنافىمما،للئابيمة

يطمتوالثبئموالصدثل

عاناأ!حقائفطتصوير

ينؤيفمهطمجرثق

هيسبويلبه.التعلميةإو

اننفاءثيركورذعلىعبيد

علهيالبنماالحلعبألثإابيم

حولهلاالثباتبهثهبنأسه

ثبالتبقعبف،دحولطب،مهب

الطمبيثسلسراتي!لهط

اللبطنريق!النفسطبوسطفامأ

بطسصائسعهإ،الأحامطة

ثبلهم.والبيئةاثدريح

لذلكيجمعأنألكاتب

ومستنلعاتهمنحوظاته

،بدوميه؟انبعبههتبايلطبطي

علطيإلمطاتبىبديهيللهب

علدطباويذسانبحياأ

حياطصهي.مطبصفحة

ألىعثيدعيسعماويضيف

نماللطمانوئهمعليطبانبمطلطص

،فيتحفطفالموطبوعيةياتعف

لإثن،!لحةإأبدآءقأط

تشتبيبؤالطماترسمتبمة

البشريسهوسطويهمالنفوتب

!لحوثلاطصمهيعلمفهمل

مطلطلعلطبالحكليثبأطبنقا

منهيسةللطملاقاطبلمج!

أليهو،يطبمطبالذطفالقتإى

بالمنانباقستهإهبنبيثقطبوثق

للوعطلممنطبفلا.يه

القصهإفطبيلنبرو

السافوالطإلفاتذإدثقنإ

للفنطم،ألبناءيقثس

الخلأطمالقطلىوبحيلى

للومحنل.مايثثبهالطم

النقاهـطيسطتكوطأوتكاطب

عليئساالحهوالتيطمطي

فسطيالواقميةالدم!ق

طسطبحهالتطموطما،باطبوطيا

أميلل!طفيها!اطنب

الذهبحساحب!هزولا

كتابه:في،!لطبيعى

!لتجريبية،القحسةنا

،حينبا!اكعليهاوواف!قه

!لطبيعيبينمنأنهصرح

لطإارفيلبطبلطيتبطي

ثمقيييحهنطم

حديدلبوفوبدمحمد



+قصر"و،،القصرينبين":بثلاثيتهاللتمثيلللسوى،7تحققهيرجىلمثالىلشدأناعياوروضس!3اكلئيص!؟اصذينأ

فياحداثهاتدوووالا،ولى."السكرية،)و"الشوق."الاذعمانيةاللهأة\):صكليهاأصلقمأاتتيتحصوو-*مقرص،فيفى

لر-حوارعيةاسرةفى،ا19!وعاما!ا7عاممالنعالقاهرعةاص!اثا.الواقعيةعلىعيس!كه،4،.صحمديماعيحهقد"
....ء.....-.-صكيسمىكماهـ

النفسيةجوانبهاميالفترةلتلفىالنعخصياتنماذجتمثلعبيدضيسىعليهموبرد.الكنم!لمصفونا؟ز،م.والطبي!ية

إوعحياصحورالاحداثخلالمنترىثم،والاجتماعيةفيينحصرالفنانيرون!ؤلاء،زولااميلالضابهزد1بم3

منألثانيةقصتهوفي.بالانهيارمهددةطبقةفيالفرديالىالتوكقالنف!!فىتبعثرزالتىياطارورةأأبرو"!ةا؟لصور

،291!،ممابينالقاهرة-حياةمنقطاعانرىثلاثيتههسوائفناىواجمبأنعبمدع!كأعل!مويخود-،ئلال!ض

والنترقيةالغربيةالخضارتيئالتقاءفنرى7؟!اولايكودطوالغن.فلطميعةمطأبقخهحيتمنألقنا!رت!!

صورمنصورةنرىكما،"كمال"نفسفييصطرعاناحميانالتلكوقدبل،،والكما!أصحبهمالاتص-وربىفيفغط

وبينكمالنتمخهصيةوبمهكاةالمتولسطةالطبقةبين.الصلات.يالبنض،لمجتثعونقائصالظ-جصةص!يوبروزصوة"بكثيرة

الممثلينشسدادالاسرةفي.ممثلةالارستقراطعيةالطبقة،"الانم!ا،يهاثخحماةمن3هـرهـ!طعةتعصع!)!طالم:"إنلىؤكد5!

اثرويبدو.وتقاليدهم!كاداتهمفيألغربيةالحهـضارعةنتيار.بعدهمنالاورعوبيرعاقعيينأحمواتمزولاكلطهعتغ!-توهي

منبالموروثباصطدامهاكذلكالعلمياغعربمةالحضصارداقععيالوالمذهببنفودالقاطعةالوثيقةهذءانقيزءبمول!

فىداروينلنظزعيةكهـمالاعهتناقفيوالتقاليدالعقائدالمنحىهدانوعامنمرحعكانتالروإئيئلادبناوالطبيعي

إوتنتهي6القوميالوسيريقظةصورهالقنصمهوفي.التطورو؟تجاهاتهابمصادرعهامحيطينكانوا،فهقدأئقص!!ثماعصتابمن

انثلاثيةمنالثالثةالقصةوفي.زغلولىسعدفاةيوالقصةانتاجهمفيسارواكتابناانلاتزعمكه،،الاخرىلماب،الإدفي

الحضارعيالتقدملمظهرعاماستعراضرعلم(السكرية"وهيولكنا،المعهجيةبحدود!االمذثبجمةالوا!عيةاسنعءلى

191،وعام3591عامبينماالكبوىوللاحداثلأ،مصرفيالعربيةالرواياتفيتظهربدأتالواقحيةصهـء*كاؤضواتشقوو

الثانيةاعالميةااالحربثم،ازجاخرامعالمعاهدةتوقيعمنمنإلاوروبيةآ،دالبهاكمصادتة،-!حازتاكبالكأا!صسةنجنأتب

والمجالا؟!3ؤيبهـايرمن،أ-انذاثم،فيمصروصداهاعتهيأقدي!نوله.عنترألتاسهععإلقونمنت!سفتمضذقبىا

ويلفثالشخصياتلسلوديفسروعمؤصدقفيمصوو.وانيالءىانتاجتلنا6يدصشيئلكقبا!ثاجمهورفىا

التيبالقيمويقنع،النف!يةجوانبهمعلىقولةاصعواءالنواحيمتعددالاوروبيةالوأقعيةتميأتيرظهر،قد

اؤلمقتصدتفايبدوالثلاتيةهذهوفي.ضوئهافييتصرفونالىنشعيرانالاالعجالةهدعهفيتطيعولا،المص!،ردرو

الثلاثيةفيالواضحاؤلالتفا،وهذاالصادقتالتصويروراءالاستاذالمن!هد!لحومناوائىومن.المختاكةاتجاهـات!

حلي"الخل"ظن"والمدق"زقاققصص!وبينمابينهايغرقيحموروفيها(!إلروحعووة":قصتهفيأحكيمأقص!تو

هـزرهسعقتالتيالقصحرعو!ي،"وبدايةنهلية"و،91إعاعامتورةاذت!انحةاثرالقوعيالخسميرالمؤلف

المؤلف.انتاجلهيعالثلاثيةالفرعة،دلتعلىبرالشبابى.ومحىفيالاحداثصمدىعنوي!كشف

كذلكليبدومحفو!زجيبالالستاذقصصوفي،وودصلةبينهممصريةألسرذت!ورهـافهـرادحفولىمن

وهو،ايضاطبيعيواقميأصل"،احرغربىبمنهج5تأثرالحبهذا!يمحى.شعوفيقتاةصبعلىرجخافعموتولكنهم

مقعاقبة.لاجيالتقؤرحالتيالنهريةبالقصصمايسسمىأيشقي،الوطن!هو،اكبرس"فيألذازياصغطفيئا

جولعليهسارثم،زولاواميلبلرعاكاًلغربأفيبدأءوقدالقبصاثرمحكلىالسجنفيلاصتقوت"حيرالحبوت!ؤلاءعاجمه

.وبينيتصجالمممورثي-جاجرعالانمننحوهمونحا،رومان.الاحتلالضرألثورغفيعاجهم

..العاموالمنهجالاطارفيالتأثرهذايكوتانيعد.وولاعلصالصرلمحةالقصةفيالواقعيةيسمثلمنوخعر

.المجاكهذاعنهيقصرفيهالتفضيلومجال!سبعصقالذبعوهو،صعحفوخمفنججحتتاذالالىأ!بدزاطريقة

نقديعةواقعيةظهرتالاوروبيةالواقعيةهذهوالىالمصريالروأفيادنجنافيالتاريخيةإقهعباارتقىاش"قا-اأن

معا،والغزببةالنتوويةالادابتأثيرفيهاتلاقىاحرىمحفو!نجيبوالاكسشاذ.كمالمنىلها!درماألمحت!ىالى

القاءعلىوتحرص،لاتفاؤاكثرتبدوالواقعيةوهذهعيوبتحللالتيالواقكيةالروأللةفيضخمانأحذو

وعلى،أ،نسانفبى(لخيرةإلجوانبعلىواضحةاضواءهناهجالولا.واخفاقهاار!طا،هبعوالىالمتوسطةإئطبقة

ه--
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محا1اسيواجهو،الارءثواصحابائعمالمابينتف!!ك-ء.!قي-يز!ع!!-

الخواطرتوزعتهمانبعد،الاثمةالضسيةموت!أساة!قي؟!"-ب!!ضخة

لافتاةالجنينجثةعلىالعثورعقبنفسهاالحادثةتجاه.؟"لا.7.2..تر-!!*!!؟ب؟--خ-

لمجهضة.ا+لا،،.ى-دء!!!-خت؟-ك!!:زرة:---قي--.--قي؟!قي

ح!جمه!-خ!خشخخ!-ش-ئن؟"-؟"-"ة؟-ض!

متأحراالعرليهالقصةفىالرمزىاهالاتشظهروقد-!)-خث--
00003-.ش..؟-*!ح!،م+-+-؟--!!!بر!غير----د--.!--!حث!*ح!يم

الحكيمفيقتوالالستادويزاوج،تيكيالرومانالاتجاهعن.!7.-00-بزر-+-!!ب-5

صورةفيويلوح،"الروحعودة"صيالواقعيهوبينبينها!001.!!!!يةبمجخبف-نج!3ض

،محمو!لحيحهللاستاد"والكلا!لأاللص)\روالةدىما-!.!!!-في!ء،--ء!شخ-

.......!ءمح!برثضعحيماش!تكخثضم

فلميواقعيةببنماحعييحيىالاستادانتاجويتردد-.-لأ-:--!-!!-":

.القصيرةقصصهابعضىفيورمزية،رواياتهءخ-

نجىمثافنالىدرلهالعالمحضهفيماعلىعلمطريفةيحضنناللع!رمزالقصصىابزت-.!+ننالديزق!غ!خللببلاللع!قاد:؟مح!دعباس!

بعنوانفارسبشرالاستاذالفهاالتيالقصنيرةالقصة*

بعنوانعسدحية-بعدفيما-صاغه!االتيوهي"رجل"

أللفواالفلاحينمنحماعةانوف!يها."الغيبجبهة"الروأفطالموقف!طالمصورالانسانيالمأزقمنالخرججلاء

لهانقرةعنولتحدثون،حعلكنففيالرتيةحبذ!الحالكةا!ىمنوأقرباوضحالهدفيبدووفيها
...-........عدىلتعلبفيهاالفنانولكن.رلزالثطرلقةءلىالطابع

الالدله.لالحياهظالر-لدوهو-منهأكلمن،عننسه....-........
!........العطبعهتصويرهاومع.الحلعيالالساناوا!دعالهااسمان

،بالصعودك!حععحاواخدمرهماحعقملهمعصلانلىغامرلمهاثنامحربعدأوالفلاحينمشكىلملأتكذللثتثير،ونقآئصهاسطىالو

والاتر-ء:-....صأهذهوتلضقي.القرىفيالزراعيينأ-لعمالمشكلات

كم!تم!شغطفهمضىو،لاحينابماوبسمونهمعامرلحبالاعمىوكماليازاكطريقةعلى-الواقعيةالقصص!معالقصص

منالنوعهذاولاالرحهـمةلاتعرفقاش!اوأدةذولار4ابىؤ-بتحسويرفي-مثلامحفو!نجيبانتاجفيتتراءى

فىولد،.انطبعةرخاوعلىيدلالذىالادضيادحبنزهـ-"وراء3إيهماوتبدو،الحياةلقطاعاتالاج!تما!عي

الحمبههرمزوللعلها."هنا"للفتاة..قويةعاطفةالوقتنفسالثانيالواقعيالقصصنوعفيتكنوان،اشتراكية

وو!"قدا"يصعدوحين.بلارادةيسموالذيالروحي.سفورااكثر

ويحقر.حيالايزالانهعلىيدليومكلحجرايلقيبانفبيطابعالسابقالنقدالواقعيالاتجاءويصاحب

القاءفيقيهمل،الاعلىكييكونحينجميعاالنالسشأنفيالبطلشخصيةدون،بالموقفالعنايةهو،اخر

يج!هاعودقهوفي.وتموت"هنا"فتيأس،الحجرفىإيوماسائدةالواقفذاتالقصصوهذء.ايةالرو

يممقطلعلقفيألبميعلىلمنعةلحجرلسمقطتلضعدقتلها.ماتتقلعأيعنونالذينالوجوديينلدىوبخاصة،الغربيةألاداب
.--و-.س-وتصويدهاليهبالنظروذلك،بالشخصيلتوصلتهبالموقف

والذي،نفسه-المحدثلربقبآلمنالجبيبهحسائهسصرمولعلتةلههذءومن،-منهالرشيدبالمخرجقوحيمتعددةجؤانبمن

المسرحيههذءومغزى."-.ععدللالستاذ"الارض"روايةالمواقفذاتالروايات

الناسبطبائعيضيق،ملحميخلقذو"فدا"انالرمزيلطمقةالجماعىالكفاحتصوروهي،النترقاويالرحمن

"لمافشعبمنادنأماوعلىلمهالتقلييمالحملىإلخ!لقالمنتبدلهولاالمتحكمينمنارضهمأستخلاصسبيلفيالفلاحين

منحدوىولا.الارادةتنقصه-ف!انهالاءلىالىطم!جلدر،وهوادويسيوسفالالستاذقصصوكذلك.الا!طاعييين
.....--....:بقصتهذذلكمثلاونضرب.الاتجاءهذالمثلصنخير

ميوعه.الدارجمعناءميلاله،بالحبالارادءهدءشحدضيعةفيخفيراكتشاف!حولطوتدور.."الحرام"

لاللنتيحهأممتبهافيهافيللععرأللىفدسخذناللههمةمغامرلسممنبوعندالطريقبجانبملقاةجنينلجثة"زغيب"الخواجه

..-لريه!هـبكلهاألالسراربابللدىالشكوكوتثور،الزراعي

(برافقحقىفدنهيةذوخلقالشع!هفيتعوفاآاولإلك!أدةبالجهدهيمستورةجوانبتتبدىالشكوكهذهخلال!،ومن.الضيعة

طاقةفوق،.القسوةفيمفرطولكنه،ذاتهفينبيلكشيرهمبينفرقلا،جميعاالضيعةسكاخابيوتفيللحيإة

ففيه.واخفاقهنبلهثمومن.يتألهان،يريد،!اسا،واسمهاالحقيقيةالجانيةتكتثفالنهالةوفي.وصعيرهم

غيركفداء،قرباناذاتهاللنفسىتقديمبسوىلا!غقسوةوقد،القاسيةالحياةبظروفآثمهاالىدفعتالتيعزيزة

فيبهمايؤثرومبلغ.اللضيلعالفقد.-بحه،-ط:ثم،منهالتخلصوفيوضعهوفيحملها7فيقاست

.الدوارلايخميفهاارادةتوليد!ورالرنح!!طفىمسر!اهلالىتعودفهاوباف.بموتها!تهاعنكفرت
..-..فيهايعيشونكانواالتيكتلكظاهرةطمأنينةالضيعة

فارسبشرالاستادتأثرالىالاشارةهناويهمناا.نافندىمسيحةالاطمئنانهذافيدفع،.الحادثقبل

ف!يةالمومنمطروقبفربمزجهامغ،الغربيةبالرمزيةيدرياندونبيتهافيابراهيمامتزورانلابنتهيسمح

الىونضيف.جسملنيوحسىبينماالحبازدواجفيالموقفتصويرولاوراء.سلطانباحمده!ناكستلتقيانها

براند""بقصةالمدىبعيدتأثراثرمتلالمؤلفانذلكفيالزراعيينالعمالصورةتبدومحكمافنيلتصويرا

رنفسبعدفيمامسرحيةابسنصاغهاالتيوهي،لابسنويقضي.ببعضبعضهمالكادحةوعلاقاتهم/ليؤلسهم

قصته:تحويلفيفارسنبثرالاستاذفعلكما،العنوانكانتالتيالوهميةالحدودءاىالمأساةسراكتشماف
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التفصيلية.المقارنةالدرالسات"كذلكمجاله"ئيةانجما(صخلق،زفنبم(برأ.د))ففيئ.كذلفىمسرحيةالى"رجل"

،تأثرؤف!صعوالس!هـيعالتطوافهذامنتبينوقدوتنتترذتتكررعباهـاتمع،الاخفاقونفس،المسلكونفى

مجالهاتسعجديدادبيئجنسيخلقفيالعالميةبالادابفيجوهربةفوارقمع،فارسوبنترابسنقصتيفي

ماالادابزلكمناخذناوقد.الحديثأدنجتافيلأوتنوعهـمالتيئ-/1ابتن"قصةانأساسها،الفنيةالناحية

جمهورنا،وطاقةوالفنيةالقوميةحاجاتنامعإلستحابول!ا،كمسرحية،النفسيةألواقعيةمنحىتنحو-يكملها

بالرومانتيكيةتأثرنافبدأنا.متميزةمراحلفيمررناوأعذأيف!تبحثوووا!المحفسسيلواقع1منالاصيلةدعامتها

الادابفي-مذهبلبوصفها-ماتتقدكانتانهاحينفيمكانفيعنهالحدلثأوجزناوقد،تفصيلهعنالمقال

طريقناافتتحناحين،قينعلىمايزيدمنذ،الاوروبية.مطولبحثفيعودةأليهولنا،اخر

ائواقعية-الرحعلطتمرلةفااطانحوالمحداقعيةفىهباثمافبمانلتزمالادلتمالمترددةاسنفسياالتحليلقصصالىنشيرانبقي

لالواقعية.احماناالرمزيةواصطحمت،رومانتيكيةلسماتكرواية.المذاتىوالطابعوالرومانتيكيةالواقعيةمابين

....-...لا..:..?.3تم(لسار"العقادممستاذللاروايةثم،(اشكا-لبابراهيم!)المازني

لمهصسهالسنةعهوعاععىانىلرشيدالادا!وحميعاانح!هدتتطلعيحيىكالاستاذكشابهاوكبلرالقصةروأدمناخرينوالى

-،لا...قليلا-يةالرمزوالى،غالباالواقعيةالىينزعاللذيحقى-

التهجهاومدلتمهضجميعاداباعبيهاسارت،هي.التي،نمو!اساواؤعيقيمنحىينحوالذىتيمورمحمودولاستاذ

وبينالسربعدالممايحدنةلثطا!سالعصبرفيااكتابناصسموالتأرليأبدراسةالاهؤلاءمثللدىخيوهـالتأثرتميزيستطاعولا

اللىمقالناؤىنقصدلهذارلم.!هلرلرخممىاصمراوشااس-للقصةنترضوشنم،هذا،منهماكللانتاجتفصيليةمقارنة

الاصالةيمحوالذىوالمسعخالنقلمنالنوعهذاعنالكشفاخىربحثاتسترهق،نها،الحدودأصيقفيا!القصيرة

..الكتابةزصمنيعدانصاحبهبهي!تحقولا.منغردا

تياراتسىالممثلالعى،مالتأتيرهذاجالبوالى

!ل7محمدمحك!يمياللقاهرةوالحورواًلافكارالخراطرفيجزئيذثيريوجد،رعزا!كب

قبر!*************"*!**!!ه!*!!***حبم!***،!**!ه***************يم!*ة،!هي*ضكلم***"*-**"**عي

!.حديثاصلر
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//وكيفالجنسقضي!ةعنعمي!قةاًميمةودراسة

المعاصرينلعربائبينالروااتمح!عالجهأ

دار+دالهمنشوراتفت.ل.45الثمن

حهسسسهني4!ىمي!هس*كل!سسههههبكله!!صيكلسهي*كل!كلي،!ه***!ه**مي!همي!4!ه!د-*كي*كلهي*كلهي"
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