
:!-د!ء!!!!*!،غت-.-"؟كح!حش.؟

؟نهحكي،ء!ح!!خ!!ه!!ر!ؤخج!-حمتي-تححيه!*-+،-؟صص--،---!--------.--!--3---*--!سحم

-،يزتج-رز!-ححهثر!ء!ىط-ء*،

!كنيذيمج!-ب؟!ج!س*مم!بكا!ببم-!!!في-نر؟-ي!!ا!!.أمم!"!ي

ب؟يخ!حهببم؟!يه!ءع!%أ.،!ترعبخس!ش-:ص.ءتحبنيهيه!3-7-إال!ص!!!-أء!!!و7

3!----،رو.-دءصلا*بمئيهع!ك!!خثور!حتن؟خحد"---ب-ا.ووع

--!ء-كدخ:ظ!ش!-زر*-لإ"د/"فيم+!ع!----!

-ك!جمقىس/ن-،!!بم!!يئ+شأ!حسيخ!3؟--ءز!--!-محوعو-!

ش:؟؟-".!لا*خبم!ض-*قيئر!؟-جخغ!هـ!ضيرصكير!2؟!!كا--خ:!حض!سمى!صصلمح!4!مصلهـر!!!

-؟-؟لالى---مم!!-.-ص--*ء*ءى""".فيض3د-.؟-

؟-ث--!د!يمجميكلك!3-!كا-+-!-لإ-

،كأيربط؟؟*-ئهتنتجررخع-عؤ-ءزرفي.حححى-د-س--!يخ!شكأ-،-رزل!،

جمل!--س!؟قيب"لمج!ير-في؟عبه!ء-ح!صببر-.ظ."+؟"ث*!!3!0-كأ،

!ءقيبم9شقي---:!س!؟يرحغ!غكاع-3!د--.ير-خكاد!-.-ضجتي"د"-لإ3-.؟-ح-!سه!صسصلا-!

كأ!!زربزخ؟خة،.ء!-.ء-؟!جغع!نجل!-،7لا3ةنر!!ئرظ!*ك!ء----------------7--------------.--------------------.--

نتس-يتكاصكنحطمتبمومن*تشربعاتهملمإلتؤابمصرأ-ا.لجدلا:وئاولهاكص!حقي

أنفماءصديزءتتفلوءصمايهـدووهكذاةمحلالااصككبعض!"والاأ!وألاإ-أليئ؟صفحر!مظسثاوليئد!كأم!هـند!كه!آك!لت

يهم؟؟طسفخدةهـا!ن؟ل،قىل!ألذليتأواخافغاشهيقحم!ثيخاأوإنث!واث-نرممافب!.ل!!!حوزوأ؟؟!ليس!!يرالرءهـاشاتك!انقليل

اعجةطوإل،ورفرنأ6اًء!"عقيدااحشراًينهصصةتظهروف3تمؤكدن!م-"كمانظحصي-لانهاأنهط!لحانحوا!اوأكه-ت!!

قيهيمت،.أن!!فأب!الفنون!تغبر!اصعئ!روحمحتباكائووا.ب!ةهـهـتمممئا6ةك!!رليبمبر!؟ظيغين!،ؤيرش!كتبملاحسن؟عد

ؤص-!!لال!أذاكاطلمريهثباوحيهصقستحيلىزفونتمنحبدغفىأمما؟لمذحئئر--خديسر!أشفعد"ممااثريفعل

سح!-أحمط؟ؤأأ!كتو؟!ات!شلىؤرو!ب،؟لوصة!و!صراثالحونبدل!"؟فذكيماا!جثهدانزت-رإ!،الا،تيرتلكنقعنشوماكفا

ث!-".صت،كشهععرلى-حمنالذىائنشحىءفقظذاتدت!،أ!نىا10ء3*-...أ...ى.-

..-.....أكأبمع!-حعأء،حبم!لدداها،ص،!فيالىهشاحبمتابهمراءلهكي

تأعح!-!اار!إئىور،االو!شىصفإوإ-كاباذابحنجم!.ا؟ئغدرير\ال!اتبيطرقها

5حاىورا!.!ء3كات-قش،ربط:(11التبريرريأتمهـمشخقا؟خجس-،بكأذ-،لثكيس!افيتووأندإكط،ص!--!التض!شحداوعلى

إ؟اوأ5كاتن7!إو337مثلىالمقاصةبنتههشيئاار1شعرف-،خؤ،
،-زجس!-!أءسمحب!يخاحسمؤكي!ىت؟؟31!اتلاوداعا)!ي

ا،كأجهت!القصصى؟لصرد!كهايه"بللفلنثرافتؤجىؤي%كي؟لافنماكنافاا،و!لىبز.،لمو!لوأداض11

2*هـ--وئضلم!ببيمكاصتب4!اكلي!صحأسحالىا3روكذفي.وببمساكضكج!!ااضفوسىأألىب/أقم-الميلادقيلا!ثاننإالوقت

،شبت؟؟نر.رسترؤو،بيتمثكصينهاو!وزحى"جسىيما،-شضخر1\تصوو؟لمثه!صث!باحإلامقحنتهـفيخأو؟د،ائجابريكأوايةمق

يهط!ج!يىفرضبإتاؤ،مةالىلبي!3لفداثشأفىر*لبى.أ*كأأبيساصلحعأ!ابع؟حافيطثانظاحمحاتوالؤئابالمخيفة

!سدهـ(!برانتقليدل!اشرواكةفىلعثحشوحا،ثعماتا؟معههادو!!ءلىتضا؟.آؤا"!أ..أأووفةا!
نر،.....-7..!صثولءمر(،-ب،قىلكن

ضرض!أ،صمنمش!لاتالىش2!لانولصيكافصطيعإ-*ربوارل!زضص-؟*لاام!وأيخزاشءإهـلأطرا؟أ-هـ!التطور

-يح!وتل،ء-،ذصهـسنامممنواحدأىكهفالةفىالف،لهاشنا.رر-ان!اللاا-!..الصكا!،*.1.1ا!نتحا1010

--+،-.س-!3!تص؟1د،6ا"ر!حوثشركياحؤ

اهـطسروج!توأحتلملأفالروابةلممماتعلتنو3مبشوورش!5!ضإوأقعإأكأ-ا؟!دء،ءوأرعربأجوأفيونا

موإصمنالررجةالمرحأ"!فحفيسيماو،ق*.فيهلت.!لنأخطهـءحى،اتحئورظذاإصفالىههـوةلضوبىلانمتهيناشيء

أعظيب!.ايالافأتطو"-إزححط:---طءاهراففي.-جا!مازعةاهدأفعنتحللاز"

ية9إ-ع!وأانقلناانقسومنبفىء!(نث!مفااخذنافان.محددة

إلحمالسه)؟("نثرىلىردعنعبارةفيهالقواالاتكثر،..00.00001

!م،طوإ-قؤ،غاهـ-لملألهالفالمةلصصن!حوادث!حهمااص---تبمحسولبم!أورح!أكص9،-سا:،ساطعداعثحئمهل

ممف-تهـ..2.كقنلفناا

بخ33برم13؟!!ع-ا)لقحميرالق!مةتخمتا!ءنبدأ!كووري،لرجماةا*خىرزرلم!"صا.زنخدلم!-ح!؟--لأ،صالمحرهـاقممر،،شتهثز:،ا

فحيصصلح!.نمس!يجاالحياةمتعرضياقفاموتحلا!اكيةصخخما-تاإ!كشر!هكلا.زرزرض!تص!هرو،-واباءالرلمجيصةلان

ولا"؟حدأ،وأحداالروايةلف!-؟كتايةفيإكتفيامنهجنها..أو--!ر؟واكسباصفر-إعشىطنجقدر!سا!أفوااخقلرإتعنىلا

!أووكبىاز.بجوحص-بيخم،ك!قالا؟-توءفي.وء-عر!3شء!تو!ي

كافيا---تر-ود-،!اليدأك!دا،دظاالهـو"خاز!!و!ص-ب"حكحسه!فيال!3-حثهاأ،ءاذ،بحىخال!وبض،ف"كألي!مت

رعنروأكه9-هـئ!ف-رر،وجودداثباتمنتمكنالادبن9الومىتادرهـ-سرسثيلىبهبئأ،مااص*)مضاحس-،إ-لملأرحتاأئثأمنأقرنا

جم!ا.-هـثىادرت!افيفهكو..الاطلاقج!وءلىتحبلانمفاءهالكأتببدلوءت-ل"3"حتفث،...يرتالورصالقررفي

ومحب"شربةبنعب-دفمي!جه:ءألالطمنزحوعلىمعووفإتاهت!اميئ!نش-ملتهلي"مح!-ر:-تبمه-دأ-،-إثان!صؤي-بها

وي!!تبةلم)3غابرة!موريربحهـموحكا!متقواياترشمنبهبن.ؤ"كاالمجتيع

قوممفخماخرفيياجرلملىأجزاءفيعمتوةلىيرة21إصحمحيكا-،نياد!:از!س!ث(تالىمح!-!قي!بز(شأنسصخالجدو!كذ!

و"لقرتوفي/معينةبقيموينفمعلوتبيعات!مصعنجتظعاون؟شا؟تانرنآءبم!فاالأمروائخوعوهذا

لهإجمثلاث!طوالاق!!ص!االثعابييحكتبانهجربأروعامى!أألرقيف-ة،ذأتيبدرلإلمررلا.!ا(اصضحدلدا!كرهانا

مصورا،أاحمص!؟لمجاعرأئسى"يس!ميهكمابفيي!تهـئهاالىحىركأح!--لحاننطاص!9!صثجزالكبانفت،أ-؟لأتأءهـفلاليولكن

.الغيبياف!اف!،ماورفنوز،وجهكفوكنوكاتعاالأ!الأا6ضنح!هـعهىلىصت؟النقاديترعفقد،عليه
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تعقصبمرح!اةفيالروايةتبدأانغربيةالادابوفي

لا+تش!!3؟بفي!د؟--+بمقيطصد!.لا!االلاتينيهالادابالىوتنتقل،اليونانعندالملحمبىالشعر

!!-"-ديزبر!!ر04!+غ"؟"!في!!.01.؟ول*"لم،د.!+انقبلعنترالثالثالقرنفيايطاليابجنوبيتظهرحتى

.-ص!فئت!++،!!-ط.لا--!!؟+..؟،،؟!---.د:-ظهرتالفترةزاصكففي،الديكاميرونبوكاشيويكتب

س-+-،عربه!كيئ!*ط!نملهسايع!*تقي:فيجبنميزط"بئ!؟ست*زو!ر.يشل!.--س-..د.زر.د--/أدب.ا-!*بز،.-ة،--..طهحلا+ص!؟أنم4!!ي35لتلهاور(ايم!84 .لأ-.لم.!!ط---!4لم-؟ج!حيثلد.-..د*-.س.!ثتنش!--؟،+ا!.2ا-،26)باربر.بودئمرنسحليممكوكتبتم.ااحألأاص!7اا78

يزخ...:-ش؟*؟بنول!؟-:(+-أ-أكأ!بميك!!ح!،!ت3-/4+-+يح!جصخ!ئ!!ئ!!و!ظتج!ؤقة-ش--سكأب.--لانر+.؟؟.س"...-.نمشخ!ح!في"!ب-يمفية--؟-؟:كأ+؟في.نر..!-+-ع-؟"عا!!يو،يهواإرانساكر!تعرالح3.سنهوحول

-(د،بذش؟ن-بز--؟.-؟-!.-د،!بز!ش+.،..:تر-ا3-ير؟!في.:3!!.شجط*":.-؟.!:!غفي.ول!-+،بئ!*!+د*"---!،-.؟-.س.-+ماسىتونسيرإكبيراكاتبهـ،)بىعلىيطانصابرعالجتهاا؟7.

جم!و!:!هنمحط!ير*)كأ-لأ؟!.تن؟سد+كا-ط!-لانجي؟!ززر1!كلئهفني،--!ئر!خ!شير!تن--ة/*آبزص*!!-ح!-جم!--بربر،إ-،--

لمفيت!"دكاخ!!!ولبم(--.."".،.خ-.س.بر--بر-تج؟-"في!!:ء؟--بر.،!-+إ-.-!وخلصجوجولظهرحينالاروسياتعالجهاولم،مالورى

سلانر!ثولد!-؟*:.:،-!،:ش."+ص*؟!بم---؟-..!+بر*4!ش3ف!ءييفبم!!قى---ط!*!-صفصرفهب!،والترسكوتسيرربعةمنالر"و!وا؟الر

ء--؟4...-3----+--3---.-".-ط!-!و،-"--4...في+يمئم:بر!؟تح!ج!كايم!تي،دوسعتويفس!كيتورجنض!يدعلىانعنيفةللواقعيةالظهور

!-!/-،*ؤ!!ءس!!!صحصط.وتوللستوي

44+ط"؟؟نن!ؤ!بر؟كيفئسد-؟!في*ءكائتتمرالعشرينالقررفبلقاروايةانهداومصى

!!؟:صأ!--!!-!و.-ءبم؟.3!ةبزا-!كا2!توان-ائها!نللدارسوتكشف،عريىتاريح!ي

نرو-*!س!-.س.ك!!!؟ت-لم!!!--!ضكه.دب+س.+في،أ!!صللقاعدةتحصعتكنللم-وتبررتعرص؟لغصورشتىعلى

!كئرول!عمنولوكولىفلاديمعرحواراشريةبنعبيدعندهيفبينما،التكنيكفيمعينة

.!.لل"أ!5ننسعندكانتومخاطراتوعجائبوشعرا

--**هنريعندذلكجعداصبحت.وقد،ووصفاوعراماتاريخ!ا

ذلككلقبلاوذلككاصلبعدالحكاية0انغير..عريةالنتفىا!ضاريميرقفهعن-خاوكنتلارائهمعرضاجيمس

ال!ئر!اهـىألزمنبولويضغي،الاس!!الدعامةتظلالقرنفيالانجليزإلروإدا!سلوبعنيختلفلااسلوب

.رسوخبعدءماوسوخاالمعر،وف!الحياةبمنطقإمامشمخضيأتر!معلىفيهافوكنراعتمدبيفمل،عمثراللتاشع

اللتنمكلمنإفتتة!القلقةايديولوجيتهتصورء

يعرضركانالروائيانكا"هذافيالواضحانعلى

بتعريفهذءلدراستيأمهداناستطيعكنتلعلنيا!طقبجسبالاهامرتبامباشرةبطريقةقصتهحوادث

آثرتانيغير،الروايةفيبتعريفهثماولاالفنفيالشكلكط!طونيئالبسا!ةاقىيجنحأحياناوكان،-المعروفالزمني

جولتنامعهاجولانقبلشيئاالقارىءعلىافرضالا!حواحيات7ا!انيوسسيطمرمزىوابراهيماترولوب

ابحثلااننييدركانرجوتذلكاثناءوفي،السابقةوتوم!اسهكسليكألدولدىومناقشتهافيهاارائهنقلالى

روائيبناءأيانلمؤكدعماابحثمابقدرمعينشكلعن-مصادفة-ريتشاردسونءمامويلواكتشف.ييكوكفلو

يفرضهالتخطيطوهذا،ذهنيتخ!طيطعلىاساسايقومفيعواروفخ!اجلبهايمكنوسيلةخيرهيان.الرسأئل

موقفهالمضمونيفرضكماتماما،الفنيالمؤلفاستعداد!استغلت)4(،عثرالثاعنالقرنفيذلكوكان،الرواية

بحسبتتفاوتالحاقهذءفيالروايةوقيمة،احياتناالكبنر.ا!لم،دوشولفسكيعندلسيماولاطيشااستغلالا

والتبرير.ثيرالطعلىقدرتهـاالس،لخأثالبةطريقةاذيومياباوالمذكراتاسلوباوكان

ناالسمهلمنالشكلىقيمنا!تبنا)يولخطرادابناوفي،،وجيتةلامارتينعندبوضوحوظهرتالقدماء

،والستعدادهيتفقمامنهافيختارالقارىءالىبهااتقدم.."العمرزهرة".الحكيمتوفيقبهاكتبم

لشتى-اتصورهاكما-الققيقةاخضعيهطانيإلااالذهنعلىيردبماالامثلةاضربوأنمااحصرلاانا

ومن،مستهدفةموضوعيةلمناقشةيغاتسمواجدلاالاذواقماانعتقد1كشتوان-اعترفتما7كثيراليسوهو-

منذاتيةدراستيبهتشمقدمادائمللييغفرانارجوئمألتعد!ر.فيالافاضةدونسيتضحتطبيقمناليهارمي

.وهوىمنالك!ارجيلوفاةحتىالروايةانهواليهاريهماوما

؟السسمافأسألو،عدألقرنفيقضىوبعضهم-عشهراللتاسعالقرنروائيي

هناكانباعتبار،بالذاتالفنيالش!لعنأسألوأنا!فوتتو،الحبهايةقوا!امادةتشكلكانت-اللصشرين

هذايكنلمواذا!الرواغةالفنمدركاتاحدعلىمااجماعاوتطورصا.الشخصياتوتحركوالسمياقالسردعلىنتلئجها

ريدهربرتاليهانخهىبمانلوذانامكنقائماالاجماعاستثنساءبلاكانواجميعاالروائيينانالملاح!انغير

)6(،الشكلوهوالفنيةالاعمالفيهتشتركما2انثمةفقرراائدزوالتكوين"اسرار"تجعلبطريقةبالحكايهيعنون

هداعملى-العشرينالقرنقبلمارواياتلكلويكونالعمودهيفورستريقولكمافالحبناية،وراءه،طائللا

واقول،روايةكلتتخذهاهيئةاومعينشكل-الاساسالمنؤهـفيعدهماتعقبنااـحالةقياهميتهاوتبدو،الفقري

+بتالمصطلحبينافييفرفتلم"ريد"انباتجارهيئةحينشهرزادلبطلاو،للاحدباو،للابلهاو،كارنينالأنا

الشعروصيدةالتعميمشملوانحتى5هـءكاماوالمصطلح!المباحالكلامعنف!تسعكتللصباحيدركها

)7(.المعماريوالبناءاشبههذهشهرزادعبارةانيقررفورستران

هوالشكلن1نزعهافنحن..المشكلةتبدأوهنابينههـالتربطالحبهايةاجزاءفيتصتد،الشريطيةباللدودة

نانفسهالوقتفيوفيؤكد،كافةالرواياتبينيجمعالذيمايعرفانيريدشهريارمناواحدكلتجعلبحيث

خاصة!هيئةروايةلكل.)5(فضولمنعليهفطرنابماوذلك،سيجدث

؟هذامعنىما،عاديةكانتربماالانسعانيةللتجربةانصحيم

شيء،كلوينتهيالرواغةاففنطبيعةالىأحيلقدولعل،الاسلوبفيبارعايكونقدلفاناإؤوصحيح

هيولاالبساطةبهذهليستالمسألةاناقولاننيالابمواقفهيبهرنااخرولعل،بشخصياتهيخيفناواحدا
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ء!-.؟"ءألدرأس!اتانقاش،قلاذا..ضفيءؤيءجرهامعتتعارحس

ج!لأ/دلأ.!حط+*2؟!ز!واتنصوالمعاحرذألامر؟يةإرواليةانأاءهـتااله"يرذ

كأ،!ىد،ة؟سبخ%--:!جلا،شعا-.؟--.لأ++1+..:+-+-حيهص.؟-.--اب:بمس-!ت.!؟-ذ----كمب!أءرزاإةا؟-أ.إااز،وصائرا2-اولتالصزج!لجثبرحىلجاآدراميا

!بم3؟؟!..تجلار..+3.-!...*تجأ.-.-يم!!"!!ب1؟ذكأ.:-أ-ب!--.،.-.-ث3)برص-لىصطالمت!قفيصرنتصصصوركلمنهايصمدشالتي-

!-..--.-ج..-ك!ا.-+!!يز-.-كابس؟؟++2-.+-+-خفي.-.
:.أ-!دء-فعدذلكقىا:-اأذا60اثا.كمائ!ارلم!1إتأيهو!جيتإ-ش!!لاعاجها
!ج5بر:؟-!"--!بووذأصعش!فان!ما.نناضثتفىلمتوكأك!رولمبدلرماءإىدلانا

يلمخط-+-كتر001!يأ--5----!-ست-!رلم!عشلم!الذيلنشح!ق1!رن.احخش"مالملأ3نتبكبةالامرنجهوا4للبران

-:ح!!بربز!عهـ-+!!!؟-03د"ب.كل"العرنيالقصصطبيعة

.!قيلأخم!.+-7في7!-،تثإروالمإهنونين4اأب!تتجمييملىعات!ناكتكونقد

ض!"3.(!ينإ..3ئحورجبمءوجسفويئجد،رهصاورلذىابم(التكتجك"هشاكواولن

!إيخه!-!-!بم"-+غ..--!؟.الخلاف

د!ئ؟؟ط!..--"و.-+إ-أ-"،؟!.-!حدودفي-فتؤدلالاهمإلىنتبال!نقطةهدهومن

ء-يخص+زر!ت-6ئر.-خ،"؟فييخططدولستويان-ينالعنشرالقررقبلماو.وايا!

-ت3!سبرف!بزبم"+--.+--!!-ء"!+يخططهاهـذيالشكل!ثقحتمالختلورشكلارواياته

"!-7تمامايبعدانبشكلينيمصدرانوهذأن6قلوبير،فغوسقل

بهاكبببىلسماغانفرافسمواز.الاعلاممنضيرهإوديكنزحققهحكما

*صلب!ؤلاءمنواحدأيأش،نقول.احرىو!عبارة

المعاصرءالروايه؟تىلسبيللاص،%لاواصرد!تألجميعبينيبيوالطسميره

بو"جودضسلمانالضروريمنيصمبحهذأوعلى،انكارء

وهنري،جيمسهنرقيرواده،مناجعلانألستطيعوعبرء.تولسشويبيئالننسكلكيشبهاوجه

جملوصاموهارديوتوماسلورنىهربرتودافيدمبلرقضيسةفيحكنهذبحثماهيهذهائنثمبهووجوه

والمازنيوتيموررمرىوابراهيمجويسىوجيمسقيلرالمجفحعرفامنذائىالرشالبناءفيموجودةوهىالعثمكل

حصراأبغيلافلأنيذلكبعدأسكتوان،البسعتانيوسليململكلأاليهاينتهيالذيأ!ناقدوا،يقصكيفالبنثرقي

وفوسشر،ولرقيمومسومرتمثلقنلنينولان،ناحيةمئانيلاحطانهغيرعالفنانينكلعلىفرضهافيالحهت

تيمورومحمودباكوبيرلنيومانوفرنسيسسلينفمردنانحيخفيللؤمن*الحكاية!ألممتثلةءلميهاغلبتالاولىاسوايةا

صنناحيةغيرهمعندالفيةبملامحهميظهرونحسينوطهبالشسلعنارتهاحانبالى-حلولتالكبارروايةان

فنه!الغترةهذهفيالروائيالثكلوىق.اخرىعليهايترتبوفاالالسبابدوريؤكدان--للزمنالمنطقى

بضرورةانفناناحساسالىراجعبعضها،مختأفةلهزأت-.ذتائجمن

الشكسل؟ملامحيحددالذيهوالمضمونبألتالتسمليملاعمالهمجعلواالكبارالروائيينأنذآلمثمعنىوكان

اهـأدةبسهويردثالثوبعض،النقليدالى7راجعوبعفهاداخور-وا)كأمنوالشخصيةالحدثقيهيدبرتركيبا

التقليد.منالتحررفيالرعبةا!51بالحبكةتسمميتهعلىاصطئحما-السردعملجات

..8(إجديدشكلفيئ)يحثمثلاجيمعسهنريكانألالصراروهتكوالتعقدالتشمابمكشرحدائماتتولىانضلى

حياة"+رواجمتهفيستيرنلورنسىقدلى!اعنةبحتكماويأمريحركخهالقاألفنانيبدوبحيث/ض!الغمووازالة

4!آجكا!3أ!ه3أ!تاأكا3أم+كا!57"هوآراؤث،نديتريسترامانبعدلماذا؟:يهسحألمبهورقاصرامامهوالقارىء،ويفسر

فيسرفالنسىاثريقفورمزيابرأ!جم.3،ن3كاما34لا؟ماداثم:بلى

لاكتشافمحاولاتهفيالمازنىبراحبينمابر(ك!يخوتهدوئ!/!..،:.،ء.

....-..الاىادصالر.بنمنبه.وهبدلكولمحعلالحد!يعدمكات-لولجسى

ههنذمه!رلمكلا"الديمنمكلمنرتررن..روحادوستو.!ف-يمماواط.لىهـفالتسديمججيل-يختلفول!

وروبةكهب!يررائدجمعنىإ.وقدالحدثتبريريقدمفكانوجيله

للمقايجسىعنخررولبوادرنفسهالوقتفيولوح!اياانألا،يالحكايةاوبالحدثسكوتاوكتولستوي

لقدبل،الفيكتوريالعهدمنذشائعةكانتالتيالاخلاقيةالصمعبمنكانوزمنيةمكاذيةمساحاتيخوضكانمنهما

بكلحشمتهمور!واالفيكتورييننقدفيالنقاداسهيماعبابسرهذا.ولعل،يطرقهاانألاولالروائىعلى

أوليس""روايتهءفيالايرلنديجويسىووقف،نقيصبه.مثلا"والسحلامالحرب"بروايةالنقاد

يصطنعقهو..وانجلاقيةفنيةقيمةمناكثرعلىيحملالتيهيكاتتالحبكةقوالين؟ننقولوباختصار

عفناالقالبهذايضمنوهو،عهدبهللروأيةيكقلمقالبا.هانصثربنالقرنفنانيابيسلمعندماالروائيالشكلتهيىء

المعتدلونيرىكماوفاوستشةالاخلاقيونبقولىكما،الزمنلمنطقت!خخسعانحوادتمنمجموعةفثمة

انساليةوفلسغةالنفسيونيدهبكمامرضيةواضطراباتاوالبطلبهايعاقالتيألالةتلكهوألزمنهذايكونو3

العقلعلىيثوراولئككلبينوالكاتب،محبوءيوكدكمايكوناؤلىالتساومثاراتالغموضمساراتوفي.الإبطال

يسلم.بعن!فيكنواندوستويفسكيانمححاباتوينسمحبالمنطقيوحههافيالروايةهيئةتتشكلثم،التشابك

.لالانهزام.المعروف

فالزعازع..لورنسىعنيقالنحوهاوهذاومحلالذقي،يفسكبىدوستوحتى..الجميعهذافعل

وسقطاتهوالاضطهادبالمطاردةوشعورءبهعصفتألتيتار،منعليهفثار،ألرتيبالشكلهذأيحطمإنحا.ول

فيماالخور!الىدفعهاولئككل،الحياةفيات!مرةكب،رالابعمقتكنيكهليفهمولمبالجنونتولمستويواتهمه

للكلاسييكي-شكلهالرواياتهحف!-وانيعسىجوفيهتووط.ينالعنترالقرن
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وبدأ،الواقعيةر(لىمءضترالتالسعالقردأفيالتزمالدقةمن

-جفنلهورفقظ،شه5ر?حررليتالعثرالقرنمنالكبارجيل.....لا..د.بر!2ةقي.ش::.

(001)إةوانلرصورتانعنو،نغ-أمقارزةدراهةفي-سبندر...-..+...-

حنن3اال-)زو!كلنركنزالدوام!تىطن.الشوعىدفكاروالالاصنعة+-!!+؟.!

لعرصاًو!،ص!ونوالمأسس!كلأحاوللى،صل!وجوءلى-

...!-خ-بر+ا-.ء!+غبز.ول

وهفرىوواف*رحجضجاو!س!بروومدارس،جانجهفي.؟.....؟.-ا.:.ج!913

!صوليهنالنظأهجابلحعتحرهـفبماناجودةأعماجيمسفنا.--.-..

.-.-!:.ا---"اد!93..

القرهيعهعش*هـبكتااسمالورالأبهثراتواجدلعاورفي"الذيمابلدلالبوأأك11ث--.-+!.في.شا"كلفي--.-"::-لم!

ش+.-؟-ا--.لأ11/ر*!

والعد،بحقالتكنيكيينأستاذفهويام-ح!"!م353

ألايام،هذهإىءالمباأصحابمنالتحيزينعنلكونماا!-ا---ة-

وضعتقددمتماء:"الاءراشلىفيبحقىاحتفطآننيالا.+اض.+ة.ة!.:

نلزص-باوعلاوتهاالحبكةمث-ءإةاليحثهذايديبين؟؟!-!.!.!7!-

اتكل.فيالمناؤهنت!ةأس-،سالسردعما-اتداخلوا)جطل-حمم؟افي:--؟ام-

فكما،المنطالروألةنتكللقاحاسلش،نفردتفلوى-...ا---+11/.!
.............اة!لا--؟ا13.؟!يم!ط!.

الحب!ءانلاحظناالفترةتلكفي!ي!اا!!ك!-كا!!4اء57؟--..و".".

االت-مابك،شعبالشللأثذاتالخطةتماماتشرحتعدلمصين!ا!كيملوفيق

!الاهـرتؤلههإوالزمنتحطمقدا!انها!الحل،التعقد*-*

كارنيناانااو،بوفاريكمداملصسالعاديوالبطل،سواءيصادرالانألىيزاللابانتاجي!درانالىانتهىبل-

.كازيمودواوفالجانجاناو.المجتمعاتبعضفي

،"بالمنطالروارةفكليقاحبسلينفرديهنانفلويالكبيرالجنىفنان..رو-لمربهنرييذكرانوالاثنان

يتفاوفس"المزي!فون))فيجيدبلجيدأندريهفعا"ويفعلهـدار"روايتهقراًانبعددأرلىليلورنسعنهقالالذى

تبدو.لمومن،الكلاسيكيالاسلوبعنفيخرجنفسهمعوضعهذهوقد،وين!تىالامريكيالادبيبدألم""السرطان

الكشيريصفنراهعافيين..الوجوهبعصمنمفككةروايتهفي-،391سنةباريم!ىفيمرةلاولننترت-الرواية

غريبىةسلبيةفيفجأةرقفب"اذا،شيءأيويشرح."ديكموبي"معصف

بلا"الحكاية"لتتولىشخصياتهاحدىمذكراثويقدم..دوستويفسكينبفليؤمنالذيالرجلهذا

خاصة.نظروجهةمارقيتقولىكمامكانكلفيالمصادر..المنفي..الضائع

ا،فدمنىماعلىميلىهنري.كا.ميارمنهماواحد-...مكارثى

مثار"الجديمدار"تم"السرطانمدار"ووايتاهوكانتيكتبولاضدهلانهالقارىءيصدمالذيالعملاقهذا

ينصبماالنموذجيالشكلىفيهماحطمانهحيثمنجدللانهاعفنهافيتعيشنالتيالنماذجويختار،مخازيهالاعن

الاسلوبيةالقوالبعنوأعزض،ونهايةووسط!بدآيةعلى...كاليهودمكانكلفيموجودة

الجديد!اصمونيوكدالاعماقفيوغاص،المتوارثةانعنتعجزلانهاالكتابةعناقلعالذيالرجلهذا

ثظاهـرذط1ه!8تشوخعلىيرللاذكلثكلانالا...رسامرهو،الرسملقدمهكماالجميلألاثرتقدم

الصالميةالحربوفعتانالىومدجزرثدصةكانفقدتجربتةضيخووهواحسىالرجلهذااقول
بهايتصلىيمااويتبخهابماةالحبكاسطورةواذا-،13،خير،فانتفض..الكلاسيكييناساليبحبيساز"العنيفة

اكثرععنديتصدعكلهئيالو!1البناءادايلى..بدداثدهباخم!-،بألفالغتهفوضعتعوقهاللغةرأى!ودمر،ومزق

قصيدةبه.تصدرالذىالنحوعلى؟!لشباب-فيحسدركبيرمنلعممىوالتعبيرفياساومماأنكلمة-جعللقدبل،وتركيباتهأ

المورتدفعهمالخيوةواصبحت،اليومصرحي!اواليوميمرد..يهضى!!أنفنهله-شاءكماومخسى،الحمووذ

فيالروائيينانلنمتججة9فكانت..الوجوديالقلقمننلوقارئهنبهاذارسنىولا،بتقريراتذلكعنويعدل،ويصف

3في"المثقفونفوارسيموندىيوءحوينحون7-مثلا-فرت!!ابلربما05المدكرأتيشبهشيئااصطنعوربما،اشياءالى

فيسيماولا-اكمريكافيوالروائييننيماهحا54!يلاةول"م5!ش!ءلاللىالستطهـد

ا-()1(،6لنضحب!والصوت"فيفوكنورجتذوق-لا-الجنوبفيحدودولكن،رائد!مخالفنم!هارديسوتو!

هنريشكلهماالتيالقواعدكليضيعونزما1وصفحسبب!-ضمنديكنربقاياالعشرينالقرتفيفهو/وضعما

ألعر.!عالعالموفي-العخرينالقرناوائلبمنطقجييسىالريفحضارةءنيدالمنهمعاهـلمفمنغيرهمعوهو،الوجوه

صنيعمثلىالى!فقلهثمميدهماكلمحفو!نجيبيدعويل-ونانجوكعىنطروجهةمتربد"قدبل..الانحبمل!زب

منهايغالااكشروكان،اخرىاحيازاوكامواصجماناكنرفو-توردهسالتيافكارالايصدجدأرا-المحدثألرواني-

التيأصانجعنا"فيسيماولالدريسىسهيلذلكفيلافاهـتابتقوكبوتكنمكهةقوفهوولهذا،وامريكلفرنسا

."تحترق.صللعظامتكنيكعنيخرجلامجصوصعهف!يولازه

أجد6لاالحالىهذهوفيغامضااعنيمايظلوقدبستيقنحداساهووهذل،يينبيزفالامرواذن

منمزيدايلقىصممسساهإلمحدثيناحدفيقيلماأقدمانالاكيااليوميكتبونروائيونهناك"!قولأتألىسبندر

اهـهـروقد،شوالرونفهوالمرهـثهذااما.الاضمواءحمفيضورزماينكواتأحدللستطي!لا.اككنوأيكض.!نا ..طورنجولىبلى

اشهدف"الصغيرةألاكسود"بعنوانروايةا!48لسشةفيئ."!!(حقكيقجمةد،حيئمنله

ناالاالعشرينالقر!انس!انأيديولوجيةيحققأتفيهاضربىالروأيةلقواعدكانفقد.ش-ورءمقيكنومه!ا
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عقطعهاالتنيبائسرح.-رزتت!ر!اصبحت-طتتأزكايوكاولعنن"فهمانهوفرردريكؤسيهقاللقدحمىآلوهنقادء

انعمانيضطررهعذا،(نقصرإلىر-ومجرأوحباين!،روخالمميطرةعد!أهو!وايةايريريد-ال!تابفيخطأأسوأ

ومنالكوننضس!كأكحنقي!،فيموطرإارعيداتالىالجكيلهذ!عتىوأنتمعمنظمةبحسورةهـالستممالهاالتفصيلانتعلى

نايمكنلاالشيا!اجاتوازاءتقليد،أيعن..جمج!فياشعقدةفسعفءإىاخرداجلوالتركيبالاسلوب

.المعقولألاباءبمنطقتقا-!اح!،مسوىشيءكا!فيالسرافافيهفان!الكتاب

هوالمضمونإنانبحثهذامستهلفيقلتإقد.(،ا!21القصدووضوحمكلالنت

تفرضالبديهيههذهالىالى*تواضيف،الث!كليفرضالذيازعه"معطعونمزأحح!"مالتفقكيفادرىولست

هذا!عيحتناسبشحلايقدمإنالروائيمحلىبالتانيرسمفي/جج3انبذلكيقصدكاناذلآلأالشكا!يحكمبأنه

العميقالرهافةالنن!ديد،دالحىالمتشمابكالمعقدنالمضمومت-قوربس!تياتمرألىعزوالي!وديءن..شخححياته

زية.ألاففيعار!ةرعبةوليدءذابجاحهأنالعج!بولكن!الالماني

هريمةمثلا((اؤاميانجاودأعا)أتبدشذلكأجلمنالاضثرابءألىفاتكى،زرصتارخىكتخطج!تمبهتخطيط

بمدمحفو!جيبرواياتمنبواحرةقورزتاذا.عكدهالاحدالفواختلطت

."ألثلاثية)!لنف،دلإخلرتفاوتغلتتقفخاحالاي!علىوالمسمألة

محفو!نجيبأنقؤ!زعمذلكمنابعدالىاذهبنجلبختلف-ناثنهيئنجدلاكنافيينما3.الانالروائي!نالى

بارتباطادثألح!ينسمقانا(رثيت")ؤفيلىخطاع4الذي-.!ا!لهأصبحتاؤلموبهـ،اوحوحصلأول!فكيدوررتوحول

الشخصبيةورس!مالحبكةاسال!ىعاىوادنتائجالس!بباتمثلافكامو.وإحدفنانحوأطاًلمتناتضسةالارلءبعنترات

ازعم-كحعما-إهـو؟نياهذا..المنطفيئيزمن1حدودفي،سارفمناقتبساخرىطائفةوعند،علائفةعندقمة

ناحيثمنزفسهيناقضلاز".بمدهاانتهىأنهاحس.بينبينفتجعللهتالثةطائمفةتقتصدحينفي

؟وهـذا،القديما،الشكلإ)لهءيتم!أنمناكبرالمض!موناثار!اتختيرلمتجرب4زمينثىززاللافنحنوادن

"والكلاباللص\)و"حارتناإولاد"فيالفنيةثورتهسربعبركماتماماالنقادعنهايعبرأزمةفينمرنحن..بعد

."والخريفالسهـثالت"وألتبنفسها3الحيرفيا-اءها.الشميوخويقعالمولفعنها

فلي!سى،هينةمثلز"والكلأبإلاص"فيالحكاية..الشابالاديبتجتاج

وانما،زولااميلىأوفلوبيرتة!ميلاتيشبهتفصيلثمةيعطينماالاطببمتهاتفرضىفترةفينمرلحنأقول

مونولونجاسمةاونفسياتفصيلاسمه..أخرتفصيلهناك،حرجة،معقدةفترذفهي..بسهولةنفسمهفنيعوناي

يتمارضذلكمطننعيءفليى/تياهـالوءيسمهاوصاداخلقوانينه..الستعنماههمحاولةلحظةيحتلفيهاشيءكل

قالونبآىتقيدوبلاترتيبغيرعلى41خيااستهدعاءاتمعوانهيظرامادة،الطايةوأوتعادلىالذرةدمرتهاغليهااتفقالتي

اتضمائر،بمختلفتتمكانخه.نفسهاالسردعمل!يةحتى..!المتوإززكأالقيمكلفازهارتالتقليديضيالريى.الفهم

الىباطنهمناو.السطعاللىالاعماقمنحرةوتياتوفيطتانتي-مالصل!مذاأسسسانالىالامرانتهىثم

.باطرادالجاريالحدث

حينالمرناوالفضفاضالشكلهذاقيمة.وتظهر-لا

وعياالعاعيةىءلامعالممالقيمنمعرلتتصحانتمتىنمجايهىاللقمللنشاىابهوكودىأس!هه
سطصربالتكلىهدهكالتوادا.الثعاوةلاسعال!دا

همذاجمأ!عةمييماريلاأحدافانلنشاهـالذهحيحديثاصدر

يقوىاوالمخسمونيعقمالجمالهذاب!تهد!بل.

دطحة..رووءلابرصههيط
فكرةمحضعلىتنهضقدالتيالحبكةالىحاجةما

وجدناهذابعدالشكلتفح!يلاتتم!قنافاذارني5ء.ء

انهاعلمالرمزاقولوحهت..الخهـطيردورهيلعب"الرمز"

الغيرافانهعندككآ!يهحومعظمأشثتنالرمطايهفيئابتخدوننحومحد.ألصلمجمافكل-وم

يبدوبحيثمثانهيآخذوهو.بوعييصدرفهومحفوط

لمانمبثاجزءهواوالمادةورنمباشراانطلاقاكانلوكما001ع
جوهرية.بهاعلاقتهتكنربوهودوسيمونتالي!

لىهجلوجدز،اخرعربيكاتبألىانتقلنافاذا

فهو..البحثهذافيبالتقديمغيرهمناحقإدريىلمب!التحليلينناول4لاتطريف:.وعم!يقطزيفثئل!

وقدالجديد،ألفتكليقدمروائيامهرمحفو!نجيبضا!لانوعميق،اليومسببنمما"كىكوكسبأتتمهرش!عية
فوارديبوسمونوايةفساءتيئلراعمالهاخرقزإءتىدف........ء

محداحةبفيشعرمزتقديرلهماتقديريف!كان(("المثقفون!4وجودكالبهكيرمولالمه

.بيدهباخذاحداويريدالسؤولمة

لسممونانيغطتىفكلاخقيعنهابحخبرقالتنيفىص،أكثرا!فوابوديأ*داًبدارمنيطلبلبنانياقرشا.15الثمن-

ادريىسهيلاناحدسيطأزتيالا،لسيمونمسعاحات
امحاتبةامشكلةأحسانبعدالاصرةالاخبروايتهيصدرلم!يرأ
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صاحبتروكيال!سندرفيهايضربا-لفنفيج!ديدةمدرسة

للقمعنةامفآلماليحجوكموحدرد)!-،لفماسمرفيلادمكاموإر!بايدلصمغيرقرئالحدبملرا..+د-لا!..!+.حبئ:لا"ج!!!!؟!4*؟--؟.--.------..!--..

هـفهمعالمبالضنبطحددفزابروكواناقوللاأنا....ير.ثفي.+...."-.:!بئ

البطلصورةترسموهي-كتاب!اتهاراقولولكنىالمدرسه+!فية+.*نر"نرا.!بخفي5!+

مومسومر!امثالمنالعمالقةجعلثالجوالالمنفى.في+!؟قي..:--؟.!بر-.-..+س+.

لوحيةالسحيكوقلألوكثيربهـممكلامحدبىإبحافياليةبتو-مو)وأل!لبطلول*"8+.!"ا!.+.ير؟.....!.....ه!م..1بخول.؟ة،..-يهب!.---؟ة:2+تت:--.ء--في

على.واصعى،

دو!بولاانلأالد،وراستاددلميدريهلدودرلدصمحههنريرلعرلتيا!لأ،+"..،د.س!+لابم--+!-،.-لا..-جم!.!.!ة--:
.!!..!د:.".،ت...---..بخ!.-.ج!6:..

-.+.بر!-...ة.كأبرنجد

للبماء،للده2الجداللر.وايهصرحيهيمؤررلوليتايعدموهو!1-:+.!-.!-.-ء.+ء+-..--خ01-

رمنةمنميلرلمرلممابهايعمرله!ر.:عيربز-..-.:+-..3*في..خ-طيخ

لكلشديدالكارميهعملهدادلبعدودوديتاسس-في*-!...-...-ا؟-*؟*؟".-ةلم.

نا..شثلهلوتفدو3لثنيكهادلرو)يهنصعالتيالنطريا!--؟+أ4محه:.ج

اطرا!يحطم!يهاالجنعىععدبعصيحطموهونابوثو!في-".-ة-::خ..ت

وعىبهاويسئتيدلىعح!معليهالعصفير،التعليدلهالحيثه...-!!7.-.ج:..+ت

الي!هحلمحاللهوجعل!ءلمطرياللفنانودكاءالمثقف-،----!*-؟*-11-ول-!-.ة!أ-...؟ص--.

الحكاية،وسائلمنوسيدهالهواجمسفيالأستغراقاو

الىراجعةالوممطتيارفيالمتقنةمحاو!تهتكونوقدجيدان!دويهتيمورمعمو!

وأمباشراصيدىتحليلاتهتكونوقد،جويسىجيمس-،*-

علىتمتاخرىتطوراتهناكولكن،فرويدلاراءعكسياعثقفكرجلمشكلته!طوكانت،الكبيرةالفرنسية

لمحاجلأالحكولعلامةقةفطليئاحضا!اثكاكاستغلالالىللا،آقراة.حياةفيدلهاالاموراقوى(لمالمبدد"انعدىيدللىانيريد

..وورإى،سيمون"تكنيك"فيالمفتاحوجدودد،الانسان

الشعر-بقصاتدوكالاستعانة،والاجتماعيللاقتهحساديجببالبطلالمحيطالماديذلجوالجادهالدراساتانمثلها

الحكايةتياروكقطع-وراءالىإالمطسعهجعةتكينعلمللمخامعاستغلالبينهماالمتعادلةوبالمزاوجة،نفسيجويظاهرءان

..عنالحجبكشفمباشرااستغلالاالجيلقضايا

نايصلحفقد،اللغةلابحاثالشاملالتطبيقاما..غربيكاتباليهايسمبقهلموبطريقةثراءذيهماشخاص

اللكلمةقيمةيعرففهو..تكنيكهمنمهماجزءالكونولكن،مضيعكلهمالبتتريةالنماذحمنعددالنافقدم

نفسيةلحاجةعبارتهفيوليؤخريقدموهو،الموهبةالمغردة!مشكلاتمنيكتنفهامابكلانفسحهمفيهميجدونالقراء

للبطلالخطوهـالدقيقةليرسماحياناينحتوهوخاصةشيموناليهانتهتماالىادويسسهيلانتهىلقد

قو..بلوليتااًحلامهفيضائعاوالرحلةفيضائعوهوالثقليديالشكلعلىقصىوبانتهاشه،تقريبابوفواردي

البعبير؟نعلى،يبرهنانيرجونماكليفعل!لعةفيالمرنالجديداللثكلطريقعنونجح،العربيةللرواية

حيثمنبهاالتعبيرتمامايساويلغةهي-في.اتىوالاح!اث،موقفيةفصةفيتجاربهيبرزالن

تقري!راتمنتقريراوبنثرةصورةأوموحيةطاقةهيالوانمنلوناأيالمجديداثحللتقبلمق-استضمنتهأ

العلم.لناجيولقد،الحكالةالصردهذافيتخسلرلقد..إلرد

خياتمسة:يضي!لاانضالا،الضمأئربمختلفويقررويتحدثفيه

ناوهو..إهـيدمأألىاصلىالوعرةالطريقة5هدعن.المنتكفهاطرافبينيزبطالذيالخحط

وليسعتراضالاجو!هـالادفي-أنالماتهمفيالحدثإنهذاقبلاوكذههذابعد-الروايةهذهقارلا!اذا

فهمو!!ا،باعتراضهمالقديمالشحللمضيقفقطالنقد!حملاال!اننيكمشكيبالتقليديينرواياتمنبرواية-كله

يخفلفالمضمونكأن؟لما.اللاشكلويقدمونلحيحطمونه.كبيرا.الفرقوجدنا"البؤسشجرة"فيحسينطهاو

الحديدةا،هـوالةفس!تظلموإقفهملاختلافالروائيإثعند،مجت!عينقدلسحهيلوصكندطبعيركمدالتقليديإنلعند

عند3فئماالقريمالنتعكلوسيغضتالصيغهمتعيرةمتقلبةالقاوك!ءضمئمابمقدارماديةموضوعي!الاوب!عند

سومرستهمائغللسةفتثوسيظلبل،الن!الىمئفريتىوعفد،هوضيهيرمأبمقدارعلميةموضوعب،فيسهيلوعند

ولثعكيبالجانجريالسباعييولسذ!وساغاناروفرنسوموممنطقعئمهاوي!حيطرالحبكةفيهاتتحكمواقعيةيينالتقليد

ولستورليكاالقدوسصحدوأ"حسانكريستيجاثا1.ؤقفىالموالعذأبعليهايسيطرصةواقعسهيلوعندالزمن

مورافيا.وإلبرتوالعجبيفرضهاواقعية..قيدبأيلتقيدانيريدلاالذي

الماخ!إناثاواقنلحطآلقائمةالللثفيالخظرنعيد61شال!صرالعليمباالمؤهنةالروحلبدء"لذفيوائت!حيرمرالمدى
-و.والقضعة

"ل!اسهلفبةاصحابمنهمفاذافيهاصنبتلابيبتأخذ

المرنرفألالس!خظاصحاررهنوامااكا!ولص!*أ)5!3أ+5المرهفةعوعاأصل-.لو..كما-11لسى،\ءاص- لىهيعوحر-هـ-هـ-
لورنسانطباعيةمنهمفريقعلىتتغلبوقدأظأ+لأح+3صعالموحدد(!لوليتا"وضعالذيالامربكينانجوكوتالى
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031لأماء3ا؟*أالحكاياتدمردهعطلحجمذللكلانعني-3تحسورصةاخرفريقوعلى5!!ح!ص!3*كااكاأص!مم33أ50ج+3

فقط.اللقصصياكصعربهالمقصودلانلمي!أهمه-إ"ي55"385!مل؟كا!*3رف،ردسوندروني

الدكن،اباداحيمر.ط"التي!جان"كتابراجع-3النت!للمنطقيةخضوخثااكثرذلدبعديبقونانهمغير

5+كا!ع).4.1(!73اأمهأ+3051لأأه5اولي!4.5فىالكبيرالفنانحريةيؤكدونالذينهؤلاءمنالقديم

جءمدلآكا!!أ؟،.م1013ا:ص!م(.ل+كا!االامحلارهذابداوان،لهايتسعأطارأيتجربتهايداع

مه!!ءأ13.يلا.!ا:5!آحءح1105!ييم-؟اء57.م.18ع!غريبنتلفي

أمءكامءي!-34!*:ح!4حللا+هأأ33ي35ن4يح!9:.م.614اكونوقد،شىءفيأسرفتأكونفق!د..وبعد

!محكام474ع!؟كاكم).قرأتماعددلةبضاأعتذراننيالا،اشيلعفيأخطأت

مايعرعيكلاننقررانارفروهـيومنلىأ!ا؟.ءا5ااجة7انمعخاصةزظروجهةاصطناعىجانبالىرواياتمن

الاجتماعيلللمغزىاوالسعاسيدلمحنوىاوالموفوعاقولو!!فمونوطابحابظالهوىوزو!االخاصةالنظروجهات
...اخرىاحياناالفردية

هـأينا.أفيالشكلمقهومءنكخرجلايوقسمهاكماالروايةأقسمانالممكنمنكانقدو

ففي"عباسبيترجمةهوالمانلفررىيكاللحدصثةاللقصةفي78-بحثهفيسبندرسض!ننحوأزحواو،انواعهابحسدب

جديد"نوءمنمسرحيةالىاللقصةيحولاخذالدقيقا!ارحالةبأهـوريلز!بىذلكوجدتاننيالا"للروايةصورتان"

اللعثريناللقرنبداياتفيكتنهااللي!واً؟نهقراءةويحسن31!فحةكتابهفيماكارثنديزموندخطةثرتفا،عليهااقدرلا

اللمامه-احتحة"و3!يكا!*!مهو!353اررفراء."!ءوهيمقالفيتسعفلانهاولكئلسهفةلانهالاأا31"النقد"

7..يلأ.3ي.3.الادبيةعالمجلاتاحدىلهتتسمع
هـح!5؟هـاص!557اللن!نية"الزهوية)ءوس!!4+الم7كاء557

(ه!آأحو4!!74ء؟3ء"7+أها!أ؟الا*لمم!؟ا25)-9زكي!لأحمد.-القاهرذ

6!!لاأكاالماا1-ا28

فعلمثلمااـ"الومبر.تيالى"فيهايستعملانهنقولانيجب-0111لهواهشا

؟ولشىفيجويي1813سة.كتبتهااللتن"و*ـوىكبرياء"وستن2جينروايةللعل-ا

.92ععباسبكرترجمةاللحديثةاللقصة-12ايةورواالثأليالنوعتمثل"فرترآلام"جيتهو!وايةالاولالنوعتمثل

الرواية.في+كاك!هـأهك!ملحوظات!ي!أاء57*سماءفصلفي-013التالثالنوعتمثل"الابيقوريماريوس"باترواننر

..مى--5هسى.سسي!م!هـء.ء.ء.*.!ر.!ى!يهـ..مية

حديثاصدر4

م4 ء4صسابر!رمر4-

!رصم!وجمبماصموأ---ثشءا

بقلم.-حس

!كيص-ابمأفىصإالا

فباليشعوبيةمحاولاتعنمستفيضةدراسة

وكيف،العربيةالروحلاضع!و!بولاللقكراللسياسة

اللقديمفياللشعوبببةوجهفياللعريبةالقوميةصمثت

والحهديت.

لبنانياقرشا.13الثمن*راثدارمئنشورات

..سى
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