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الوافعؤصيعنىاز"أ،هذهأ(مةج!ا-لمقاطريقةءنتحدثحينوالكفيت-وراشكالثلا!قىالىللنغرودةتيكأنفسهيفمأ،"شأن"

...بضرسمةبنحسميرنبعالىحهسرالىروايغهن،الفنانماعجهـيعوى-ممو،الحناليالغن!كلهيألاشكالطهوه.الاشرادىمنهاالهاحد

..اهـ-خثم،شحصيت"نمواتنيبأنعكاسى2؟ريهانفظنييهيثهمالوياًلسكنث

ن!ان-ذرن!ظر!،فيجوييقا!،مااتر!فىانو!كنشخصء"منبانعكاررىائغكرةؤ*لمهومدمالذيالشكلوهوا!لمح!النتقل

أبؤددهو،ذاتهجويىادبفي-عليهانظريرقياسمأطلاقييصحيفدمألذىالشكلوهوالدرأورء2ـلنتلكلثم،الاخرينت!صعإتوورظ

ذاتي!ة،.نرجمة-وربب!االواضع!كأا"ةت""ألاصافى"ءهيروايئب!لابة)1(."ن4ألاخرمنمباءشنعكاور!باؤ*،ر.ؤ"ناللفظركله

الملحمي،اننسكلالىكأهاانتخل"تم."شبمابهفيأنللف!ص!ورة))و!كهادلميىالوسستيفنارومهوربطلهجويسبهاأنالقارتيال!*رةهده

الكريببصثزىب"،جملعضنفسيفيمئىظ"ناللكلووهـطهيصهنهمابلألمرب-(نفلابء!ورثأ)رفبايتهفي-ألانجيثولع،ها-ألاولىا"-حمعكأا

الدرامية،،الثافقيالرحلةالىوءولصش،"بروليسب!))الممتى،ورنجداىيمكنبل،زفء4جويمصادب!لىالان!،قزه،ملتطبق"نتيابه

."لمحينهجالثيقظة))هراب!الأكثوبركأابهوو-واثفكرثوشرح.اصبهليمنانهءهـكقضفيذءتنباءلفلىركذ،زرهص!دى

وتلقى،1882!قهبفييأيرللىادفيفيجويسجيهـ-!وولدوؤىع!!،نفسهءابمباجلمدتهـ:يرا!ية"،ءت"ررلىااسماطاوالت،نبان

خنىزخرج،الملببةبالجارومةثمالجيزويتيةكدارسهابعفيفيدرا!4.ورانترة"لمقا،-ةبطريفةروحهبهاز!تهجك!أوفي،الأهـ،!ء.-!ايعوأ!ف

اللطلا.ةححيعزبأريتظاهـىرارنتثل،3.نا2ءثماةداب4-ةافيأرسطالماهعه-ج!،مااب!ازكمااكثر،!ي):دفيرر،ناث!4صبثويرضبح

ثمفترثفيهاباشهريسوعمنضوالهتهوفاغتهدبلنإدىعادواكنهولخع-"طظااكلني؟"لمك،ايرجماعسضص"-فيبع،كلالاظ*(ليفلآ!خبء7

ايطلليا!نل3يكهامدةداكامألاوروبيمةالقارةقيسبباصء"ال!ت،نفاص!!وقالمروريدفع3"!الؤيدلكأوا!ؤ،ربو!أيجد!ء!

تمصبوكد.الؤتركهذهابانمبعهفاتهاني،رو!ءب،وفرشطو!ورسرالفسهوررممااشءلأنفعال!هحنغبهاينطفىمنطينتمحر،ا"ءحدزظ

.1،99ءثلجميس)2(."الألهطنضبوزرايذظ!حصى

شأئعاكانالذىالروايةدنعلىلورةالروائيجوسادبورحدلانفكرفيهويشتد،الغنائيا!كلءنا!مياوركلود-!ور

الروابكأ0ادبالروائيينمنثلاثةفيهساداللذيال!وذللك،!رهفينفسهار:ورهـبميى!طوىكأى،!طلحادتكمركززفسهفيزب4الك

ولز،خ.وو.و،جورؤويرذيوجون،بينيتارنوا!و!م،ازر!يترالي!يلو!"،كتاباتهفيخل!هايو.بدا!كبمااألاخرىاررو!،توبين

حيةص!ورةبتقديميؤمنالذيالطبيعبمالادبأمراءمنكلهمويعدونشخصي!تجوسبل،مرفةشخمحيهالحكايرقىت!!لاوفيه":جويرمي

ادفىقي،بببماعتهااوبجمأ!اسواءهيكم،الواقصةالح-لةكلنالرئيسيوالح!تلاخرى2باللشخصيماتوتحفالقصةثضإيافبمالفنان

لمحي"زولااميل"ءزجبهسارافذيالمذهبوهو.واوضحهااد!ا!ل31(".ا،ءهـفقأ!ء!بماأ)ضهـركأزها

الىاوصولاى:لميلفي!ه!.إءريكافي"دريرروتيودثر"،ؤرنحساب!-،الكاتبلدىالفني3ءمالالاقمةة!وأتدرأميارشكلاما

عنه،ينتثوناو!ءمفونةؤجممآادقبكأكأأآلىن!آءمييلىكلنيروردو،ءرض،متملأ-ألاخرىبألنتسخ"بت"ح،طتأنلىمبقالمني-ا!فنانيرةحيمنملؤ

الحوالت.نهجسدحيعهوأفع!قى-نظرهمفي-ال!العهلىيعطيمماأك!لىااوارق!ء!ةشخوءلمىكلانحتى،الدأخلسنهذهـافتعخص،ت

زععذنظرتهمتهن!مفيأأهعتصر!انهمثير.القارىءامامتواااعططوير-ه:!-،،ظيصه.كلخنث!ابلأ*فأئمغفجمالح:،هتكصأض،كأما؟اعث!هر

ملاشيصفواكأن،فحسبعنسهي!ونعمااللض،رجيةالنواحي،اًلروأيةوجود-،نأبصبمكاظالمرحلةهدهلمج!الففلمنشخصبكأتتضذ"

ءةهـدضالةباقعيةائنآبمتوهكمثا.الجسمانببةءصفاقثاوا!ثغصيةخلف-الخالقكالأله-اأثقنانويام..0أرفاتيةشأييتهاءمببعيدا

روايات!!شخصيماتعلىيتعرفاللقارىء!ولن،أو،مة!خمرتهم!رودء--نكيدا4،منظورغير،داخلهفياو،ور،م!ربةعلىاو،!مهما

وختى.المةبلمفهو-ابهكحابضم-ثاللثوسهلضطريبضعنماهمالها)؟،".....ور،أعبالا"اوجودا

يشمعرالكصوشوصسيامعاحدىفيهاانردتملىاكشالرواياتفياو،كمث!لملالرشار"كالمواستخدهمثمجميبعانالواضأعومم

.داكوءلئطقهذايثركا"صرةاخلفيةفيقابعابالمؤللفءا!ارى.في--4ررعاللذيالؤن3ونهـ،با!هـالىايىألاقرب!بماكاننقبمل

،كذرهيتقبلهقبماًثتثليدةثافىجبيهناوصطنفس!هجهيسوجد

اضرىووسلأ"للالكتابةفياخرىتإديداتعنباحثايجداخذبلكيبجونا"ناتصبعة،جورر!ل!جمم!ق"شبابهؤ!نيللفنهلتصودة")1(

علبعالاطفبعاًةبرميبفدوزموتثفالىرحلاز4لهاتاحتانبعد،

ناركعوو.باييس!طونهاالهاموالعوثصمفي(لمتيمةباهش!اهـالأرمي2)هح!سوي!لالحهيهمس،،يسار*ف!للفهـنمابئسيرب)/12لم
....لل!عمير....2ا8بع،!ا8

والحقمقة."الوعيتي!ار))باسمالادبفياث!ورةاطريقةاالىاهتدىآا!ىت-طليجولجميكمسط،1ش-لابهفيئللفهنانكحورة1)131

وتكهنتكتيرةتساؤلاتيثيرالجديدةالطريقةهذهبرهثلطلوعهان9)2!لىجوبىلهجيمىتلخحب،بهفهبللفخلتسورة)(1
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بسهوتأثر،الجديداللعلمشملهمآقمةعلىالادبو؟ان.واللخاصةمنثلاثةكتبالعشرينالقرنمطلعمناعواملحشرةمدىففي،اكثر

قةوطرشمؤلفاتهملشخوصتشكيلهمديماخصبصفكأالروايةكعابتدور-،تقربواحدةتجد/بيةبثورةفيمروايااء-،وريناوا؟بينالر

ظهودقبلالروائيةالشخصيةوكانت.للقاتا،ؤ.ألمكفيلهاتقديمهمجويسوجيسي)5(برولستمارسيلهمو!ؤلاء-النؤىارر-غبطانصول

هـلماساسعلىقائمة-الفيكتوربمماالعصرفياي-الحديثةالروايةد!ثااللليالحافزيكونترىيافماذا.)6(ريتشآردسونروثيودو

.برغباللذيالمجانباي،"الواحداللجانب))عليهيطلقانيمكن،انفسهمعنللدنعبيرالل!يقةلفسالىألاكجاءالىادعالرتة!ؤلأء

بمظهرتطهـراناماغاللذااللشخصيةفدأنت.عاليهتقديمهافيالمؤلفيفصلالذياللبعدورغم،جوهريااخننلافاالاخرعناحدهماختلافءع

تستمدوهـلا،الروايةصفحاتعلىوجودهاطوالالشراوائخر؟انجليزيةسونوريتشارد،ايرلمئتىوجويس،!رنسيدبرو-ت،بينهم

منتستمدهابلبهأ"رتلحوادتنتيجةاونفسهاداخلمنكينونننها.منانترةواخرىمباتنرةغيراسبابالىيرجعدللكاناءننقد

فالشخصيةلذللك.تلكاوالصورةهذهعلىاطهارهافيالمؤلفارادةالطريقةتبيانالىكذللكسبيلاالا،صبابهذهتببانألىسبيلناوسيكون

"كونانبمعئى(ناميةولليست)ساكنةكانتالعصردلكفيالروائيةووساظ!،الوعيمتيادطريقه،ور!ا!"برويسانبعهاا)نمنيالجديدة

منتتعرلاالتكيالمميزةالصفاتبعضالشخصياتمنشخصيةلكل.المختلفهبمناحيهاالجديدة؟لاخرى

اله-4رمىالذيىالغرةيخدمدلكوكان،نهايرتهاالىوايةالربدءالت-اللقلقةوأ،جتمابمبةالسياس!يةاللحالةهوالإسبابفأول

منمنصبابرازوهو-بعدهموماالفيكتوريون-العصرووذاروائيووبدايةعشرالت،سعالقرناواخرمنأوةترةتلكفيالعاللمسادت

خلقفياللرغبةعلىلتركيزهماو،الفلسفاتمنفلسفةاوالمذاهبوالاستقراهـوينطلعالامنشعوريمقدالبعضوجعلت،ا!عتنرين؟لقرن

عندتولتفرماجيشخصيةمثل،القراءيتذكرهاعظيمةتشخصيماانوكان،حولهؤيماوجدهممايقيناواشد"نذاناافىرأخرميمدانالى

ديكنز.تشارلزعندكارتونسدنياوألورتجورجمنالاوقاتهذهفيأللعالمبهيتصفكانلما،ايضاذللكفيوءمل

ركزواففد،الحديثةالقصة.لتابمنوزملاؤهجويسامااهـىفارتد،منظوياوحيدانفسهاللبعضهذاووجد.وثورةغليان

تكونخاصةصفةؤيهتبرزلااللذيالانسانعلى،اللفردعلىا!ماماتهمعله،اغواروولميكتشفداخلهافيو!بعيستبطنهالميةالداخنفسه

الواضحفمن.والواؤعالحقيقةفيهوكماالانسانانما،فيهشءكل.حياتهفييراهاالتيالوبدةن9تلأحقيقةفيهايجد

4اخلوففي،عمرهطوالنتريرااوخراًماانسمانايكونانيمكنلاانهيناديواللذي،الوقتذلكفيساداللذيالماديالمبدأادىوؤ!

،بلجمادااو.آلةليسفالانسان،تراودهاًلتبمافكارهوفي-وسلوكهوالاطماع،الاليالماديالتطورمنسلسلةتحكمهكلهالعالمبأن

باكسبةدلالتهاحسبكلالاحداثمعويتجاوبيشعرحيمخلوقهولمخيا!صحىلكذادى،الاطماعلتلمكوتبويرازهاللدولالا-تعمارية

اللقوا!دمعحتماتتفقانيمكنلاورغباته،يرغبانسانوهو.لهوايمانهم،فببهمالانسانياللجأنبعلىوتغلبتالافرادبيئالماديةالمبادىء

فبمهوبينما،كلهالخيرسلوكهفياحدهميبدووقد.الاخلافيةومن.كبربحر!ينقطةالالليسوانهالمجموعخدمةفيالفردبمبدأ

تنظرلااحديثةاتالروايةذللكوعلى.الحقودالطامعنفسهداخليةالمادىالتيارهذاعلىالثورةالىاللكتاببعضهدادؤء،اخرىناحية

اصبحبل،مجبنةرتبةفي.لضعهولا-معيننوعانهعلىالانسانالىاوروباسادانسبقالذيالرومازرلميالتبرالىوالنزوعالدأفق

باختلافالللحظاتهذهوتختلف،الشعورمنلحظاتعنعبارةالانسانؤوفىالانسانالاوائلالرومافسيونوضعايام،عشراللت!اسعاللقرنفي

منولحظة،الخروبعهـدالشرمنلحظةتاتيؤقد،والمواففالظروفتمجيدفيقصائدهينسج"وردلورت"!كان،له،نعبدشا"عاليقاعدة

الروايةفيللفرداوللانسانتعدوللم.وهكذا....الحببعدالحقدكتابهكارلايلتوماسوكتب،حريتهتمجيدفي"ويرون"،الانسان

قيمل،شيءانهعلىالروائيونتناولهبل،ثابتةمعينةشخصيةالحديثة!نلهيكونقدواحدافرداانمذينا،والابطهـالالبطولةعبادةفي

اللعصرروابواعتبرلقد.الخ...يكزهشبمءاو،يفكرشيءاوهذهالىالبعضذلكرجع.بحاللهالامةمما(كثروالاثرالاهمية

منلهاحصرلابأنواعيموجكبيرابحراالانسانيةالنفسانحديتالفترةهذهعلىيطلقونالنقادبعضانحتى،بهاونادىالافكار

،القرشنوعمنسمكةوتلك،اسودوذاك،آحمرسمكفهذا،الم.سماكللحرهـةظلااواقداداتعتبرقدفهي،"السيكلوجيةالرومانسية"

الدنياتلك-الانسانيةالنفساناي،وهكذا،اخطبوطوذاكفبمللفردالسيكلوجيةغبةبالرمدمممة،91القرنفيالرومانسيين

.متضادةمتضاربةعواطفمنفيهامابكلتقدماصنحت-الواسعة.اللبشريةالطبيعةواسرارذاتبذللكمستكنها،واسرارهاذاتهاستكناه

قدهاكماكلهاالحقا؟قهذهالروايةكتا!منالمحدلونمرفوقددومحط،للكونمرئرايتمثلهاجديدضوءفيشش!عيمتهاللىالفنانفنظر

.وافكارهمادتهيستلهمهااليها

*نساه!وولمحتفبملرافيلللنفمسهددبالرالعبنرلبوادربهواكانبااللنفسىيرلهمجدعلملمانالاولللى:بماالاهميةمنوله-الثانيالسببواما

فيبل،وللاحياءللاشياءالخارجيةالظواهرفي.زوجدلاالنفسؤ"ن!الدنياعلى!ويدسيجموندالنمسوياللعالمطلوعهو-ذلكفيي!فقه

ونو!بمواذ!انعقولالىفعمهـالروائيون،الداحلب"جواهر!اشاجممامنهاماجانبابه!شف،الانسانيةالنفسءنالجدببعلمه

الاذهانهذهعلىيمرماللقراءويقدمون،وتنقيبابحثافيهايعملونوغوامضها.ياسرارهاالنفى!ط،ابناز"عئغائبةءانتالانسانياللفكر

هـنفبدلا.يرمهمونهاكماالوافعيةهيوهذه.وخلباتخواطرمنمن،!العا"قىووص!هاالحياةاطرافجمبعالر!يدالعلمهذاوغزا

ا!لفوصفخلالمنالشرصياتاحدىعلىالقارىءيتعرفانكوانسدحهـياتهبدد(؟2!ا-1871)الت!!الفرنييافيألرأوا)5(

هذهفيهتفكرماالكاتبلنايقدم،ملابسمنترتديهولمالملامحها5والدوقةبىدمينزلىفيباءخزلأنم،اقم،الالهـةرنسيالمجهتمعلىوادمن

شخصيتهابذلكفنلمس،صرهاتراهعماوافكالىها،الثخعةالطويلةروايهـتهابةكتحاعلىعك!حيهت،اكىب!الأمرأواصهابتهلىوالهـدأثه

بوءمفعليهـ-!"مرورت،مناكثرعليهاعر!،قدونكون،رأسااًلحقيقيةيرنجشءكلجقضاا؟منخهكون2لتي01"الضائعا!زممنعقالبحلت"

الخارجمي.مظهرهابرجسمونههنريالفونسهـىبالفهيلسسوف!فهـيههها!أثروقهد.كلاللةرواية

معالجةفياللجوهريم!التغ!الىادتالتيمالاسبابهذهثاللثاما.و؟لدلممومهـةاللقمنف!بانهوبنمظريا

وخاصىكأ-والفنالادبسادتالتيالرمزيةالحركةفهواللروايةفنانجليزيأمنلىواد،كلأ"لبيةا-7ء87391:نششالاردسيلمرميملروئيدولى)6(

رفاخرىطرقوجودالىالاق!انونيهت،الاوقاتتلكفي-الشعرفيالعم!هـالدفهيكلو!يأواخرفيوشيبهابه!اامض!تطفو.لنهيا.الوءب!ييهالى،قةطر

.الادبانواععلىتطبيقهايمكنتقليديةللفتتا!!باعمدالههاااهمومن.!ا!صسحلاأفلةبهدال!تدو(!ىوعملت،لنر،-را

اصذياالطبمعيللمذهبفعلكردالرمزبةالمدرسةجاءتوقدفحسهـلا12تتضمناللتيأ!"!ء*ز.8!االخسخمالعلولالانظارب!ل

ت!باشبرهاوظهرت،الاحرىالبلادفيوز!ؤهفرنسافيزولاانتهجه.واحهـد،ةشخهص!يةوعي.نهيادعنعبهـارةوهو،كتللبا12في

لأء3



!!ممف-707
رفكلزرلورد!--ا5 ههه3

وى.كأسناتركناهو؟خاعليهترفشوارعفيتدحرجناالفراخليلليأ

انتظاروكالنالنهايهرنينوهذاالمدينههذى

القبور/ترأبمنيقربنابعضاونترك،بعضانصافحفنمشي

الطويلهالسنينانتظارأبعد"...الكفايهوفيهوبفضاحباونحمل

جميلهدنيماملامحتغيب**دفينهوذكرى

،الفراغفىالصدىعظاموتبقىانتظاروكان...سكتنا...سكتنا*"

الرمادويبقىنناموغدناالقمريراناالمسيروعند

النفوسبانكساريذكرناانتظاروكاندفينهذكرىنحرك

ا!اليالسهادفيالرؤىبانخذاليذكرناالشوارعومس،وراح،نهاروجاءالبصراليهنمدكيممافيمضحك

ال!ؤوسبعضفنشربىعميقليلالسكينهبنبعالينافبلقى

ونهشي،بعضلنكسرو،لننسىآننانافعد.نستفيقلكننالىو

الحدادبدنياانتظاروكانحزينهروحصوتعلى

...نمشىالوهمصع...ونمشيصديقكلتغر،الوجوهلونتغيرغريقالمأسيببحروقلب

العبوسى.الزمانيراناانالىانتظاروكان،*

**البيوتبعضتهدمعجوزشيخكمعلىرماد

؟أ..السكينهزمانأهذاالضياعظلال؟ومدت،فصولومرتالبصرتمدوالا":بناي!عسيح

؟ا!..القمرزمانأهذاامسناعلىالق!مرهذاوجهالى

لعينهرياح...ذكرياتسوىمنحهيبق!لمكنوزمنفما

الشجر.كلنحطمالعنكبوتمشىرررر!

وفي،الكلامفيالاسىفغام،عليهااثرمنوما

توف!قح!سنهمسنانورلنسمة

-كا55!

شبمءعنليخبرالأدباستخدامعدمالحركةلهذهالرئيسيةالاهدافالحوالسنغسها(ك!8(وظائفبين"خلطاللنبمهـ7(بوألانادجارعه!الاولى

الادباناصحابهاواعلن،"مفهومةواضحةبلغةالكتابةوعدم)،مامالارميهستيفنيديعلىالكاملةصورتهاالىالرمزيةالحركةووصلت

الوضوع،محدديكونوالا،الموسيقىمناشكالهكلفييقنرب،انبدلاومن.لرنسامن)12(ولافورج)11(وفالري،1().ورامبو،19(

الشعراءدأبلذلسك0خاللصةجماليةدتةذايكونانيمكنحتى

الدكتوركتبوقد،عراحةتسمميتهلابالشبمءالتلويحعلىالرمزيونتانهـهى،لميهـيما"شوعدلبوسطنفي9.18فيورواعيرييكيشه!اعو)7(

يلي:بماالناحيةهذهفيالرمزييننظروجهةيلخصعياساحسانوقضى،فيرجينيلبجا!ةملف!تلةقضىثمانجلتوافهـ،ا/لمر!سيةع!لرمه

نعيرانالمستحيلفمن،اخرىالىلحظةمناحساسنايختلف"موهبهعةوله.والكهـتأبةبا(لصحانهـهودملىع،مسحننفلرةيخرسضراتبعهـدمطا

شاعرولكل.الوضوعةاللغةبواسطة،نحسهاكمااحساساتناعنساهمكمها.مهنهاالبولليسييةخهامةالقصيىةاللقحل!ةكتهابةشخهـاصة

مه!ةومن.نغمتهاحيانهللحظاتمنلحطةولكل،الخاصةذاتيتهالذيحهناللشعراءاوابلامنوكان.قهيمةبهـمق!الإك/اللنق!دينةالهنظرييبةفي

.ومشاعرهدابننهعسنتعبرانتستطيعالتياللغةيبترانالشاعر.الرميزيةباللنةالشخحركتيبوا

بالتقريرنقلهالمستحيلفمن،وغامضالمحايمرفانهخاصاكانماوكل65س(!ا!ه)عباساحسلنللدك!توراللشطرفن)8(

ناتستطيعا!حيوالصورالكلماتبتتابعنقلهيض!وانما،والوصفللانجليزية!دلىس!"عهمل،ف!نسىشال!را-1868()2؟8مهـالأرميه)9(

مع!قدةبطريقةالافكارفيتداعالرمزيةهذهانابمر.للقارىءتوحمططمهلابيؤممه!ادبهيماكسهالونهـاطنزلهشاقلم1،بللىسارسملدااحيدىفي

ذانياخاصا.)13(تنقلشعوراانمنهايرادالتيالمجازاتمنبخليطممثلةجحماليمةجد)يدةنظر!لتعئالهـنحتشعوهفيحاولوقد.الشبانالادب

اللضعفالىالمحدثينالروائيينالحركةهذهنبهتفقدذللكوعلىذعيمم!لارطيهويطت!ر،المإلهذافيللاعجابنيرةابتهـدلماعلكوله

الىودفعتهم،تقريريةمباتذرةبطريقةالحقائقذكرمنيئتجاًلذي.يةاللرمقإدرسهةا

ووجدوا،الافضاءمنبدلاوالاشارةالتقريرمنبدلاالتصويراستخدامحوراتهانسهمتفونسيشاعر(ا!18-،ء18)لىيهـمبوارقيجين1().

شخصيةازاحةهوالسييلهذالحلىيساووهماللذيالسليماللطريقانسنمبكرةمنذالش!عركتابةلىبدأ.المحتهـم!رةوالمخحاطرةالمغا(موةبمظلهر

-94اللصيفحةعلىالت!مة-قتدهـههالاصاود"ومهحهامعهمفندناجهـرتهوكانتدينفيسبولبالت!للكررالصحل

،كأهـةسةاللتلس!نفلىنهيائهـها"الهثهصكتهلبةعئكفهفيسيببابلالرسا)ص

وللممهلت،فرنسىشياحمهر!1887-1861)لافلورحجهول)12(.يقحيهاوافرالاقصىاللشرقالىرحرحهـيت

لم!أثيرالفونسهيالقخحيعرا.ناويخفيههاممهكا/نله.أعهامها27طصردوزيتجلليصدأمخؤاشيتهديرنسحيش!اغر(1615-1871)فلألرييول)11(

نفسه،هلوانتهاجهمناك!رالمعها/صرينالشهعداءبعهفه!علىاجراهالذيبمطو"!وو؟8دىكا+"طول!،!وو"3:مجلشفيقصاثدهنشرفي

يهـائسمة.تشنهاؤمهـيهةهـنةشهمعرهفي!تنتميعبمالالىم!يهتهـأقيرفقهد،الفرنسهح!االثفرفهـبج!دلادهـةصرحلةفلل/ليريبدأوقد

6!سعب!اساحسسانللهـدكهخو!الثمعرفئ)13(.ذاتهـيةقيمةلهتهـكونانبدلاإيصالخداألنتحدربأنالللمزلاين!عمن7و

!مآ



فينجاحهبمقدار!شلهاونجاحهمصمعلالط!اس،لهومعلحقمقعرللذبماحريسعى-أالحديئهوالروايةجوبسييممى

علىاهتمامهمالمحدلونركزفقد،ذلكفيدسلهاوال!رفهدا

الدوافعوعلاقةصراعوصوروا،اللخارحيةبدلللفردالداخلية

مراعهتصويرمنبدلا،نفسهررأخلفيالبعضبعضهامع-31علأ!.الل!صفحةالمنشورقتمة-

حيه!هصحمعحم!!5-
كمسا-اساسهفييرتكزجويسعندالجديدالنفسيوالمذهب

تلالفيالعقلعلىتردالتبموالخواطرالاوكار.نقديمعلى-قدمنامحضاروايةبثخصيارزللاتصالللقارىءالمجالوتركجانناالصرللف

كامراايلاجالىعمدفقد،والعاديةمنهاالخاصةالتجاربالوانجميعادسندانتاروقد.ذاتهااللخصياتهذهوا!كارضاطرطريق

الىبلاللخارجالىلاعدشهاووجهشخصيلالهعقلالىفوتوغرافية،الحديثةالروايةوفنالرمزيينبينالقالمةالعلاقةالى)(1(ولسون

واللذكرياتآلافكارملايينمنفيهيجوللماصورةلتقديم،نفسهالعقلبالللغةالمتشابكةالمعقدةمشاعرناعنالتعيرجداالعسيرمنانهوذكر

جئباايضاحهامنبدلاهامةحقيقةهئاكولكن.الموضوعاتمختيف،نتناسبهالتيالفريدةاللغةابتكارالكاتبعلىوأنالعاديةالتفليدية

اًلطريقةلهذ.اتباعهفيجويسانوهي،السابقةالفيةمعجنبالىوالروائيونيرنالرشفعلهماهذاوكان.العنيوخلقهمشاعر.لابراز

،الافكارهذهتقد!م!في"الانتقاء))طريقةيتبعآنعلىايضاحرصقد.للسواءعلىالمحدلون

منهاقدموانما،خواطرمنتنخميا.فهبالمحلىيخطرماكليئب!لمغلبعضعامةنظرةتش!كيلعلىوالدوافعائرلراتهذء.نعاونتوقد

رواياتعن!نفيماوهذا.بصددههوالذيوموضوعهروايةيفيدماالتيالهامةالتغيراتهذهاجراءعلىوعملت،الفنهذاتجا.الروائيين

جوشىاوردعمادكل،بناءوسءتفككمناللبعضبهنادىماجويىموضوع-جويسجيمسدعاالذيالمباثرالسبباما.فيهحدثت

اتن!خصيةصفاتابرازعلىيساعدلثخعياتهالوسلدىتيارمنقالكما-!برجعألنورالىالتجديداتبهذءالخروجالى-مقالنا

ممنالروائيينبعضاساءوقد.لهافو!افيويفيدوتجاربهاالروائيةفرنسى-كاتبهذاجاردانودي."جارداندجم!ادوارد"الى-هو

تقليداتقليد!االىمممدوا،طريقتهفهماسا،وا،جويسبعدجاءوااللغاراشجارقطعتلقد"(سههاروايةكتب،صغر

عليهيخطربمااليوميعملهحالاتفياـبشرياالعقللئاوقدموااعىنفسهالقارىءيجدالقصةهذهوفي،،،هؤ!*ولووهكاح!لأولفىك!كل*"

فيه،ترابطولالهمعنىلا!بر!عملهمفجاء،مفهومةغير!ىقياةكا!ارمناما،كلمةاخرحتىكلمةاولمنفيهاالرئش!يةاللشخصيةعقلداخل

الاميل.او!نصفةعولينفيمماباريسفيلاهياشاباانوخلاصتها،تذكرتكادفلاالقصةفيالاحداث

آملا،طلبهفيتكتركانتاللذيبالمالعليهاويجود،ممثلةحبفييقع

منروايةمعالجةالا!نحاول،الجديدللمل!باللعرضهذاوبعد.ولكنوالبسماتالممسمولةالكلماتمنباكثرعليهتجودانالنهايةفغ.

اًلروايةذ.و!."شيابهفيللفنانصورة"وهي،صيسرواياتتتبينو!ي".اللهواءفيقصورايبنيكان"انهلهءيثبتالزمن

وهي،(191وىام،.91عامبينماسنواتعشرخلالفيجوشيكتبهاانموذ!اللقادىءلوردجطرداندبممااستخدمهاالتيالجدكا!دظالطريقة

الحلقة-الروايةهذهاواخرفيخططهاكمافنهسلسلةمنحلقةاول:الروايةهذهمن

كلو!ل.تجاربهوعنحيانهعنالقنانفيهايكنبارتي-اللغنائه،المقهى،المضياءمنبريق،(المطعمداخلالأئانه)وذمبياحمر"

والرواية.بها-جاءومااللقصةعنسريعةلمحكرةنعطيانيجب،شيءقبحاتعليوومشاجب،الإبيضالمئزرذوالنادل،اللماعةالمرايا

ذهنفيتجولبذكرياتالاولالفصلويبدأ،فصولخمسةمنمكونة،دظتمنذيراقوتحىالناساولئك؟هنااحدااعرفهل.ومططف

كلونجوزمدرسةفييكونبينما،طعوذئهايامعن"ديدالوسسننيفن"اول!لىةانهافي.خاليةمائدةبميداهناد؟ساجلسفاين،محجوزة

مشغولافكرهلناويبدو.الغناءفيزملائه"عيلعبالداخليةالثافيية؟الاءيرةمائدتهعلىالمرءيحصللاوللم.!ليهااجلساناعتدتالني

نعوشعورهمن،جميعاالتلاميذبالتشغلالتيالصبيانيةبالامود.الضحكعلى"ليا"يعملهذافيشءلا

وميولهما*،وامهابيهعنذهنهفيتجولذكرياتوعن،اررهسة!با-زملاله-؟سيديياخدمة-

ستيفنيمرضثم.وقنذاكيتفهمايكنلمالتيوالدينيةالسياسية،أضعهأ،قفازجم!اك!.المشجبعلىفمعتبم.الماثدة،النادل

ثم.عليهيصلونوالجميعماتقدبانهالمدرسةمشتن!لىفيويحلم؟معطفيجيبفياضعهام،المحنبجانبالماندةعلى،اكنراثبلا

الاستعداداتونرى،الميلادعداجازةللقضاءمنزلهالىستيقنيذهبفلاعلق.المرءطرازعلىتدلالتوافههذ.مثلان،/المائدةعلى،لا

نقاشاالطعاممائدظعلىوهويشهدثم.تفك!هخلالمنالعيدلحفلالافضلواخيما.لمنهكاشي،حقا.افضلهذا،واجلس،الانمعطفي

بارنل!ا("الزعيموحول،سةالسبحول"دانتيالعمة"وبينابيهبين..(15)المعطفجيبفيقفازبراضعان

اللدئشالجانبيمسخىالنقاثنويتطور،الوالدلهيتعصبارزيم!ءفقرأهامابطريقةجويسيدفيوقعتقدالقصعةهذءانويبدوع

ونجد،المدرسةالىستيفنمعونعود.مغضبةدافتياللعمةوترجداظيجيبكانالمجديداللقصةفنينبثقاينمنيسألونكانواوعندما

غرامرااتي،لانهماس!يعاقبانزملائهمامناثنينعنيتحدلونالتلاميذقسطاالايخرعلىاضفىمما،جاردانديلادواردذلكفيمدينبئنه

اللجرائمبأمورمشغولوباله،اللدراسةفصلفيستيفننرى3.طيبالقصةعنضابهفيايديلليونويذكر.ايامهاخرياتىالشهرةمن

يفر3لالماذاستيفنوبمآلاللفصلالمشرفويدخل.والظلموالعقابصنباعترافاجاردانلدىبدينهجويسقولفيانالسيكولوجية

ارسلوقدالصباجهذاكسرتقدنظأرتهبأنستيفنويعتذر،كزملاله.الرمزيمينمنكمانجطردانديلانذلك،الرمزيةلللحركةمدينبانه

ورودلحينالدراسةمنالمدرساعفاهوقدجديدةنظارةطلبفيلمنزلهالذينابطاولبفضلواستبانشكلهاًلجديدالمئمباتخذوهكذا

الحجةبهذهيتهربستيفنانيظنالمشرفولكن.الجديدةالنظارةالمذووهذايتناولانلاحديمكنولا.كتبو.ماجهيعفيلهاخلصوا

وتتدافع،ستيفننفسفيالظلمهذاويحز.يديهعدىبالعصاويضربهلكللان،قبلهسادتالتيالاخرىالمذاهبوبينبينهبالمفاضلةالجديد

عليهلليعرضالمدرسةمديرالىينهبانهحشنفسهفيالانفعالات.

في9تالمئرسيح!ىبانهارريرويعده.به!اقا!زيار!لممهذا!مةالنقبفيملا.هبه!ع!خمد،مظاصرامريكيناقد،وللس!ونادموند)،1(

ذ!يلاله.ومجرىستيفنا!كارفي،حدث!اانعكاسنرىثم.ذرنافىتىعملهفيتهـقدلمحمهالفهناتيوي!دلماوشرح.ففنسيرتهـق!دإلموجوبعلى

العطل!ةاثناءوالدهبيتفيستيفنلرىالثانيالفصلوفيحرر3"4حم!344س"ع43"ايأ+4ك!ع33:اليهامةنهاعهملمن

السعادة.تمنحهكالتالتياللصغيرةاهتماماتهعلىونتعرف،اًلصيفيةمهـحموداللدكتر!ترجمة،ايهـديلليمون،السسيكلوجيةاللقحة)15(

مرسيدسمقابطةفسيوآمالهوخيالاتهاحلامهوعلى،للتفبهبروالفرص-132عى(9591)السرة
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الفني.المملفيطبيعتهابحاليمثلولا،الروايةلحوادثعارجافالانتقالالىستيفنوالدويفمطر.كريستومونتدياللكونتبطلة

اًلمعجز.بناءهولا،المتكاملالكاملنعلم،ذللكوبعد.واسعةااعيتنطفرصطحيث-اللعاصمة-دبانالى

هيئتها.على.نكنلم،الروايةهذهكأبةفيجويسبدأوحينالطفولةاًثظءلهوهرفيقةكانتايلينتدعىلهتاةسضيفنحبعنشيئا

وب!و.،"بطلاسضليفن"اسمتحملاحرىروايةكانتبل،الحاليةالتجربة-لكونكيفيةذللكاتئاءوزضهد،يهاءشصكاراوش:ظم،الاولى

/الئران.الىبمخطوطهافالقىتقديمهيبعبمكانماتحققلاانهاراىانهفيتمثيلية!كادورالمهتيعنويمتل.لفسهلا!ه!الفنيوألافتاجالفنية

وقد.الاجزاءبعضمنهاحضرقتانبعدالمخطوطزوجتهاللتقطتوقد.فشاهدهايلينبينمأ،بدبلنالجديدةالحنرويتيةمدرستهحفنزتاحدى

بطلا"ستيفن"و.النورالىوخرجتذللكبعدالروايةهذهطبعتويتذكر،وحيداستي!هنويخجوللالح!وبعد.النظارةصفوفبينمن

هومما.بكيرمحشووموضوعها،سررهاطريقةفيتقليديةعاديةروايةيقابلثم7.دينيةموضوعاتعنرورةكتبلانهلهءلار!ساءمدر!طتأنيب

التيمالجديردةالروايةوبينبينهاللمقارنةوج!هناكوليس،عليهغريبستيفنويشعر.والادبانشعرءنبكلامهمايرقانهيظلهزميلين

هوةالتسا؟لييراًلذيوالامر.الموضوعنفسعنجويسكتبها.عليهتكونانيريد!اعمايجدهاالتيالحياةوغرابةووحدتهباسزاله

جعلتهالتيالمؤلراتهيوما،"بطلاستيفن"كت!ابةجويساعادلماذاوجههعلىفيهيم،الزمنمرورمعصدرهفبمانجهمسيةالرعبةوتنمو

لأ0..؟ذلكعاىيقدم.احيائهنفيا!سأقطاتمعرغبتهوءسمبع،ااطروراتفي

فيهااجتمعالتيالايامفيبارييفيالوقتمنمترةجوشىقضىغرققدانهوينت!عرالاحياء،لهذهأ"زيارا.لتكررالظللثالفصلودي

عاشىمعهموتردد،"الهءائعالجيل"اسمبههـذلكعايهماطلقمابذكرىالسنوياحضمااهاالمدرلصةتقيمثم.عن،!لهمردولاالخطيئةفي

)17("شتاينجرترود"الامريكيةاللكانبةاقامتهالذيالادبياللصالونخظبتلقىحيث-المموسةراعي-اكسافييرانسميسدراالفديس

وخاصة،وتجديدحريةفيالادبيةالامورتناقشكانتحيثهناكالواعظيصفارئيسيةاالخطبةواثناءألاصت!فالوفي.دت!رةومواعظ-

الشيءالعمقمنيمنحهالذيم!التركيزالىوحاجتهالروائيالاسلوبتاثيرهافيثون،طينةالضمالة-والخالروجعلىو!للحكمكقابوالىالموت

هذاواراء-فيمناقشاتمنجويسسمعهماانويبدو.الكثرالتاليايوموفي.يفعلهممابادخنرىو*ضعر،ستيفننفس!فيعظيما

النظرياتتطبيقمحاولةالىودفعه،تآيرايمافيهاثرقدالصالونوصفاويصفه،ا!خماطئينمثوىسببكونالىذيالجحيمالواعظيصف

مركز،ياسلوباللكتابةالمثالسبيلعلىومنها،الروايةفيالجديدةدودةلطردولاحىارتحرك!بهلىعوامنيستطيعلاحيث:بشعا

بوضوحسسونلمسهنشهدءماوهو،اللفظيةالزخارفمنوخال،للمخطئينوالنفسيالحسبمءلعذابعلىلواعو5ويؤكد.العينتقرض

اسرشوببينالشبهوجهالىلظرنايوجهماوهذا.كلهارواياتهويحن،سمعماهولمنسعتي!فنويرتجف.والعقابالعذابابديةوعلى-

ارنستالامريكيالكاتباسلىوبوبين"شبابهفيللفنانصورة"اقرفماعلىندمهلاتباتحيافهطولبااعملويعد،واللطهرلثبراءة

هبناروادمنكذلكهمنجوابركانفقد،وقصصهرواياتهفيهمنجواي.خطيئةمن

المنسهوريس.المجمريناللكنابمنكيرفياثرالنبمالادببماللصالونوخو!والورعاتينمخمرهوقد،لىيفننجدارابعاالفصلوفي

فيهوطورهداالجديداسلوبهعلىكنيااعتماداه!جواياعتمدوقديومذاتالمدرسةمديريدعوهتم.القسامامبخطاياهيعترف،ال!3

فيالتوإضععلىيعتمدالكنتابةفيمذ!بااصبححتىالليهواضافخدمسةفيراهبأيص!)كي،اللكهنوتبسلكالالتحاقيعليهويمرض

عنهتثارزيالاملوبوهو؟*!"!!؟وو؟93!"ع+التعيرانالليهوصب،روح!قوةمنهذألهسيضيحهمالهويبين،الدين

عف!سمعهاالىبالمناقشاتجويستأثرانالكرونويرى.ذلكبعدعلىت!دافي،نفسهمعصواعفيذلكبعد-تب!نونرى.الامرفييفكر

وشروعسهالنارفيالاولىروايتهالقاءالىدفعهماهوشتاينجرترودئنايافيويرنفع،اكانوية!اونجوزفياف.وةحيذتريات!منه

نسبابإ."فيللفنان7صورة"فيجاءتجديدةفنيةصيأغةصياغتهافيايضربم!الدينيالسلكهذافيأ،نخراطعدمالىيدعوهصوتروحه

الفلسفةناحية،ناحيتينمنتناوللهافيمكنذاتهاالروايةاما.ذلكبعدبحياتهسيفعلماذااثناءهايدركاندون،روحهسعيقيد

منالقصةالىنظرنافاذا.اللفنيبنائهاوناحية،وراءهاالكامنةالتيااحياةنفسهفيتنبثقالشاطىءعلىمرةذاتتجوالهاثناءوفي

بصورةليس-جويسلناقدمهسامياغرضاديهانتبينالاولىالوجهةالارضمادةمنيشكلاًلذيالغنان،اجلهامنخلققدانهيشعر

فه!.الاطرافمتكاعلفنيعملثناياخلالىمنوانما-مقنعةغرمباشرةيعيشانتدمموءبالحياةويحس،يموتلاساميأجديداشيئاالهزيلة

معصراعفي،تقليديةبيئةوسطتعيش!انةنفساجويسلناصور.ينتصران،يخطىءان،ألحياة

الىالطريقتلمسالصورةهذءخلالومن.والقيودوالمغرياتالفقرمنوغايتههدفهعلىغنرآنبعددم!فيئنرىالخامسالفصلوفي

الفنانصياةفيحدثاهمهولهوالاخلاصالفنانتنيانمن،غرضهعنزطلأزرومعاسانذتهمعازوريدةمنأفشتالهألىوفتمع.الحياة

-الاضيلللفنانومكن-الزائفالفنلاالحقيقيالفن-وحدهبالقنوانالتيلللغايةاخلصقدانهوندرر.الفئيالخلأقون!يةالجمالئظهـية

تجدحقاالفنايةالنفسوان،اللحياةهذهفيوذا!وبررهيحققانادوائقمنروحهحريةعلىبالعملوذرك،ال!نوهي،لهانفسهوهب

افيوا!ماتتجتاحهااقيالصعوباتكانتمهماهدفهاالىطريقهاو!ر.والدينوالنلدالمتزلبأزهالزكليله-وضحهاوالتيتثقلهاالتنن

الحرية.فكرةهي،واوسعاعمقاخرىفكرةالفكرةهذءوتلف.تكنفها.ابو؟ذ!ثفيبماالساضيندخ!-تلكأراتهبر-مبب-.نمرض

لنايقدمانعلسحرصجويسفان،الفنناحيةمن!ماوحربته،اظلأقهفيهيرثرا!ذيآلمكانلهتوفرلالنداايرانيجدوحين

الرهفة-ا!ظنحة،النفسيصورةفيالبدايةمنذديدالوسستيفنشخصيةوتتهي.!أكنفعناتعيبرالمحاولهبارشألىالذهابيقرر2

بها-يتصفالتيالحساسةالتحليليةبالنظرةيحولهاماالىتنظرالنىحوادثهـصبهيصولفببهايتحدثس!نيضكتبهابيوم-(ت!لرواية

ووحدته،الاخرينعنبانعزالله-حدةفييشعرفستيفن.اصيلفنانكليصادفلمافيالحبنحبيبشهذكروبها،باريسالىسفرهقبل-تهمه

حوله،هـنيراهاالتيالصغرةالاشياءفيفيوطالما،وسطهمفيارعا!عسههويدعو،ررفرح!جيا/شهيهيىءثم.قلبهافيهوىجنه

ثم-.وبطوأدلىكالييفررنيهافيعهـلرامهاتملقتالمان!ي!ةالمرة!نم!ؤلفة)17(.عليهمقدمهوفيماخطاهيسددا!)16(ديدالوساللقديم

2091عيحمام(باسيهـسى!طبآخليههاوللقهتالللادلهةد!اسعخهه!سيردكتعرضمجردبالطبعوهو،الروايةفيجاءلماسريععرضهذا-؟

مشسهوراادأبهـي!اضس!للونا!يهاا!اقدحدت،اللدانم!ةاقمدتدهيامهحلمهنهداوجعلهـتشيهدانهقهـيل،ألأسا!هـالليونهدانهـيةتهنهاو!تهطونا.نىوصخالاتنحها)16(

:،كتب!الئهـصالرمههئ.اللجنسهـيج!ميمطنالادبهل"ءمهشهاهريرتادهكهاناجمنهحثهةفصخالاميرعلهـيهغضب-ئم،م!يخيوس1خمقاللتيللاصيراللتميهءعنى-

الاموىلكيينتلكوين-لأ؟991حههـرات.ئلاث-2291المس!رحهياتهواافهـي!االلجغراهمكذهجويس!م!تخلدملااوقمد.سمش!لىالىوطداااول!ل!وسولابنهله
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للترءألاخلاصسبيلفيالافراءوصنوفالقيودجميعنبذوفكرةالفصلفينرا.ولهذا،العاديالشخصانتباهعأدةتجدبلاوارنمني

كيرين،فنيينعملينفيتظهر،النقسعنللتعمبروسيلةالفنواتغاذ:تتفتحوطاقا""-الفنيةالثاني

ففي.لسارتربوللجانواللغمياناللحكيملتوفيقالعمرزهرةهماخىلمج!يخالرىنالمنأزلاحدمنتدنواللعربةكانتوحين""

-ووالمنزلالمجنمعيدبرهاكانالتيالمحاولةنرى،"العمرزهرة"التياللطريقةوليرئالمضيئةالصإلهاوالمصقولالمطبخعلىنظرةيلقي

نفسفيصراعفقام.الحكيمتوفيقروحفيالفنعلىالقضاءسبيل)18(".بالبابهاستغلقالتيوالطريقةالجرةالخادمبهال!تحممل

وبر-سئى،المعترمةاللقضاءوظ!لففيتوظيفهفياهلهرغبةبينالفنانالاهياناللقصةثنايافيالمؤللفلناقدمهاالتياللمحاتهذه.

عملهكبلهوقد.ميهصلةالمطاعماقهفيالكامنةالفنيالتعبيربنرةفيتكمنالةمهاللفنيةالطاقاتللهذهذلكبعدسيحدثلماابهاصات

اسر:يقولكمااثناءهاوكان،الفنيةتهويماتهاعنروحهوقيدالحكوميالمرهفةالنفسهذه.فعذبتوقد.الصغرالفنانديدالوسس!نيفننفس

ولالمجتمعفيهيحبسنيانيريدالذيالنهاليالاطارنحوثابتةبخطىواحس،الخطيئةفبموقعتقدكانتلانهـ،السماويالعذاب:بأحاديث

الفنانيحطم...المجتمعيحطمنياناخشى":ايضاويقول)21(روحهفيلأالاضينمناكعروالاخرةوا!ن!انالعذاببصورلبعتمقن

)22(".اقاومولكني...وكسرنيحطمنيقدكانربما...فيفكانت،وجوههاجميععلىالامورتقليبوعلىالخيالعلىقصرةمن

جسدفيهـ!حه،حلت...الفنانذلكمات!...أسفاهوا):ويقولمنالدينعليهيمليهلماوخضعاللخوفأمامتهاوىاًنالمبد؟يةالنتيجة

)23("؟يومامرقدهمنيبعتاندريهياالفناناترىإ....فالونرجللاالذيالفن-الاثناءهذهفيالفنبذرةوللكن.وقيودتحريمأث

بأعلىلاللهمويقولالزواجبقيدتقييدهفياهلهرغباتعلىيثوروهوكامنةتزاللاكانت-الكاملةالحريةظلفيالايحياولابالقيوديرضى

الدينيةالمدرسةهدرركانحينظهرتفقد،حينالىاختقتوانفيه

واخر0صوفبئعلى"اخدملنةاديدا&سشيفنطلصوروقنلمامديرعليهعرضفحين..نها!لياروحهفيالفنعلىللقضاءالعدةيمد.
الفن-معركةفالمعرءحوضعلىاللفناناصرارعنتععرر،.ا0ا1.0000ء.....
..لمحبمبصرعاحس،مساويصرللكه!وتسلكالىيمصمارلمدرسه

اومناني":الحكيمفيقول،"الفنالىصورة"نهايةمثلتماماالفنيةطاقتهانالىفطنفدالقارىءكانوان،ماههتهيدررلمنفسه

فياعواماجبينيعفرتاللذبم!الفنالهبأبولوناومن...بأبولونرادرو!اخيرااررقتخى،نععورقيلابصورةوجدانهفيتتفاعل

وناضلتكافحتوكماجلهمنجاهم!كمليعلمانه...هيكلهتراب،الفنبواسطةنفسهعنالتهلبوو!،اجلهامنخلقالتبماللغاية

وكلحياةوكلمجتمعكلوانازلاللكبرىالمعركةاخوضباسمهوكددت!!لجميلة!اةمرةشنيفنويرى.سا!عاخاللداعملايصنعلكي

.."تعودلنالتياياميزهرةمنحض4الذكمافنيوبينبينيتحولعقبةتف،اللوةتفيار!نوبرجمالىالجمالبفنفشمعرالشاطىءعلىقدميها

لللمرةلالافيذاهبانني،الحياةايتهامرحبا"جوشيويقول)24(منب!لا،ويندمويخالىءليجرباوواتدمموءالدنياهذءانويحس

الذبميالضميرروحيمصهرفياصنعولكي،التجربةحقيقةايون-رأيهفي-تتفقلااقيالدينبمحرماتنفسهويقيدقسايصبران

فبموهو.الفنفينفسهاعنلتعبرروحهتطلبهااللبمالحريةمع

185ص...اللهثوفىهرة)21(فيمادوحهكبلتالتيالقيودعنبعيداحيلالهيحياالخامسالفصل

186صط.بة.المرإزعوة)22(نستمعوفيه.اًلفنيانطلاقهسبيلفيعثرةحجر.دقفمضى-وكانت

186ص5591الهلالكاب،ا!يمالترفديقالعمرزهرة)22(تتفقنظريةوهبم،اليهاتوصلالتبماجماليةاللنظريةستيقنشرخالى

918ص.!..اللح!رزهوة)،2(انغ!.الموضوعيةالىهيهايد!وكانبما،والفئالحريةفيونظريته

قسوةدالقيوداشدمنيتخلصانبعدالاتامةحريةلاانيصركسن!نتيفن

فنجده،كذلكهذهمنالتخلصالىديسعى،المنزل،البلد،الدين

الكاتبةمعذلكفييتفقفهو،الالهينكرىلموان-الدينانكروقد

حديثا:صلرالسفراهبةعلىانهالروايةاخرفينعلمثم.قديمااليوتجوهـج

وطنهعنبعيداالكاملةالحويةمنينشدهمافيحقق،يارسىالى

عنيقولوهو،ابناءهاتأكلالتيبالامعنهقالكمااشبهايرلندا.--

يفعل:انرويدعماهذاسألهوقد"كرانلي"لصديقهاءهدافه

--أاومسشخدماللدفاععننفسيالاسلحة.الوحيدة.التسي.اسمحلنفسي

لمسيمااحدملياًلمي.ا!علهلنوماسادعلهماساحبرك)

وساحاول،ك!نيستياو،بلميم،منزليذلككانسواء،بها؟مناعد

وكمالا،حريةالاشكالاكثرعلىاللفنفياوالحياةفينفسيعناعبران

()91".المقدرة،النفي،الصمت:لاستخدامها

رد!ا؟هذهفيوردتاننيالحريةفكرةانالنقادمنكثيروررى

يرغتارانالى.ندعواصلافالوجودية.وجوديةبذرةالاهيانالرواية

الاختياروعملية.رأيهاخذدونعليهيفرضمايقبلانلا،الانسان

قصحىمجيوعةسنددونوجداوقفلوحتى،حقاانسماناالمرءمنيخيقماهيهذه

يختارالروايةفيديدالوسوستيفن0اللرهيبةحريتهفيمعيناو

بقلمواللفنالحريةطريقيختار-القلالوجوديحرةخبرانبعد-فعلا

ولا،دلكيخشىلاوهو،هذاطريقهفبموحيداسيقفانهادراكهرغم

ثيارياللهعبدالعمريدومخط،عظيماخطكانلوحتى،خطيرتكب"انيخشى

)02(".ذاتهاالابديةدواميدوماو،كله

الادابدارللى.66802صجوسدجيهـمسىشبابههقيلللفندفيك!ررةا!)8

251صجوبسىلجيهـمسىشبهـابهفىلللظنانصورة)16(

-251صجوي!سللجيم!مسشهب!اأبهفيللفنلنصدرلىة)02(

هـا



هؤهتشأبهالمجالىهذافيبالملاحظةاللجديرومن.بمقننض!اهاكلهالمعونةفلتهبني،القديمالصانعاو،،،القدر!اد*ءيا.لاممعييخلقلم

امثالالمعاعرينالنقادكبارلدىالحديثةالنقديةالنظريةمعالنظرية51؟!".وقتكلوفيالانلدنكمن

)9؟(دار!لنورولرت)28(لروكسوكلشث)27(اليوتس..ت
.......هذهاوردناوقد)الفكرةهذهفيهتظ!رالذيخرااللعملما

ذاتهفيالجميلالىالنظرضرورةعلىيصرفديدالوس.ونجرهملجانالغثيانرواية-(الموأزنةطريقعنجويسر،ايةلضوضيحالمقارنة

فلا،عليهاخرىصفاتاضقاءفيتدخلاخرىعواملايعنمجرداالوجوذوعبثيةالحياةوتفاهةروكانتانانطوارتصورفهيساو"هـ-بول

واالنفعوبينبينهاوالاخلا!ةالمبادىءوبنالجمالبينمثلانخا!يجده!دلأ،المخرجعنباحثاحولهيرتلفتوزجده،ىنفسمهعايصغطان

الطفولةلمعنىابرازهالمجردجميلةبأنهاللظفلصورة5علىنحكمؤللأاروير،ويرىذاتهفيهيجدقدالذيالصاللقألتمال!بفءريقعن،الفنفيالا

.نرتنطلانهاقنيخةبانهاللشيطانلوحةعلىونحكم،بالبراءةتوص!ارننيقررانبعدبر؟ريسىألىطريقهجد/صينيرورولو!و.وجودهفيه

على.نناولنقد.فياليوتس..تي!صروايضا.ارنتربمعنىابذوونفيللحظةتأتيائبدلاولكن":مائواية3!أبةطريقءنالةنالىاللجوء

الاخلافيةاوالاجتماعيةمدلولاتهعنمجردا-ذانهحدفيالفنيالعملنورهمنشيئاانواض،خلفيوي!صبح،مقىوباالكةابميهالضبح

فيجويسبفقوكما.موضوعاتمنذلكشابهلامااومؤلفهحياةاوحياتي،عبره،اتذكرانآنذاراستطيع!ولعكماضيعلىسشمقط

النظرةفيمعه!نفقكذللك،فهواللحديثالنقدمعالنقديةنظر"4،بالذاتالهلمعةبرهذهافكراذ،يومذاتشاكرفي.اشمئزازءببرمن

عرضناانننالكاتبلدىالفنياللتطورنظريةففي.اللفنفيالابداعببة(لوقتيحينان،الظهركلنحني،فيهااذضظراضياالكئيبةادماءكأهذه

من،تطوراالفنفيهاجوبسيعتبرواللذي،ألمقالهذابدايةفيلهاوسأقولالخفقفيسرعةيزدادبقل!!سدشعرلعلني،ا(قطارلاصعد

انهعلىالاخيرالطورالىينطر،الدراميالىالملحميالىالفنالي."شيءكلبدأانما،لساعةاتلكوفي،اليومذلكفي":لنفسي

الليه.للوصولكاتبكليسعىانيجبالتيالفنيةالوجوهاكملبةسنفسي"اقبلان-الماض؟غرفيول!بسالماضيفي-سأنجحوآنذاك

افكارهاوفنهالمؤلفيعرضانعلىينصنجد.الدرامياللطورهذاوفي،النفس-ا!خعبرطريقءنالاوجودهي!لىلنفروكاتان)26(

كليةالمباشرةواتجاهافهوميولهنفسمهمقصيا،بحتةموضوعيةبطريقة.ذلكقبلامزمانفىاعلنوديدالوس

الناحيةفيالموضوعيةالىاليوتس..تدعاوكذلك.يكتبهعماسببفنيعرضهاالتيالجمالليةالنقديةالنظريةناحيةمناما

والموهبسةالادبيالموروث"بعنوانلهمقالفيوخرج،الابداعبة

تتلخصوهي،الشعرفيالللاشخصانية"بنظرية).2("الشخصية!-لانها،دانهاحدفي"،مةؤ"جما"جمشى9"صديقهمعتجوالهصلال

وقدعقلهمنتخرجالاصيلالفنانبهايمرالتيالتجاربانفينس"يوسىانوارادبهيسعليهااءتمدالةيالج!،لي"المبادىءذاتها

كاشكصيةبصلةيمتلااخرشيئالتستحيلانهاحتىوتبلورتصهرت57؟صىبمدييسىل!يهمسىشبلابهؤلأولللؤخهلنصورة)25(

الاصلية.اللكاتبوتجربةقارادريمسسهعيلاليدكت!ر!مةوجلهسارتربيوللبم،نتالهغثيان)6؟(

لفلسفتهااللعرضبعدهذاشبابهفيللفنانصورةبهتتميزماواهم025ص6291الالاداب

همنجواياسلوبمنحىينحوفالاسلوب.الفنيوبنبمهااسلوبهاهو

البرقي.الاسلوب-المتقطعةالقصرةبالجملاننميزةكتاباتهفي

جويسبواستممالالاسلوبلهذاهمنجواكياستعمالبينواللفرقى

بافيماللصنيهسغاللفنيةببنمانجحقدلووفبمناقويةعيجدالرغبةالامنادنضوت،ماليلىئر-!ائح!هولة!اث

يسعىالذيالوعيلتيارطبيعيةكطريقةالاسلوبهذاجويساسننخدم

سريعةمتقطعةالغصعلىترىالافكارانالطبيعيفمن.لتصوررءوحرية،1دروب*

وتهلقسمهيهس!وريبولاية1888عامفىلىل!ي!الارونياق!د(اعوشها)27(تةالثلاباجزإئهاسارتررائصة

كلمهـدرسل!دنفليعهمهلثهم.لىاكهفر!دأ!اللبمربونبهاهـفنالدعلدومه.لق55.الرنندلصعن-ا

عضرااص!بهحتم،كم"ل!تبهـيرنمجلةاصسد!22!اوفي.ومهح!رروءوظ!ط.لق.65اثفيذوقف-2

الهيوتتجهـنسوقههد."وف!ابرفدابر"الكبرىالدنشردارإدارةمجالسفي.لقع.5أضتنالل!ثبرن-3

دغمابمة1،المدنقريةاعمماللهاشهرومن،27!افي/طهافىيةالبر!،!لحنسيةادريىسهيلالدكتورترجمة

لل!حعوطلاحظ!ات1وبنرنفعفدالثهموللن!ق!دطخ!تهامك-د2و!!يث!ه،امهالالا2غريبةولمق!دلسةلهةاالفف!!اوس!

اربمح،0631ممادلواالىبعاء،2291ابلحضا*"هـض،ا!17اضهـىل.ق35.ترلصماررواياتاع!

اجتماع،1635اللكد؟لتلرائيةؤصبجويمةمهـرحيها؟نهومن.4،91ربلدعيدادريسلىهيل-ررالدمزرجمة7

9591.ال!سياسم،-الجوز،.5!اكوكهـتيلحفلة،!3!االعائلةش!لأالسياسةفيكا!أورالتم!ء

فسيالتاطةالموضسوع!ية"عليمهـذههبهيهـعت!مهدممامراصري!كىقاقد)28(

بسنروبرتء"التمعرفههم"كتبهاشهر1من.الهـكلشادضولإصأولوروزذتالروسيهمعبالانتشراك

الير.والهتقاالللحهدأيث!الشسى،ال!لمنع:المحكمهةوالاذجط،دإرن؟..طراببشجورجترخه

المعروفهـة0الثمعريةالجنماعهـةالىانضىكلعهـاصراميري!اقدون!لكا!ضب)92((2ظ)اثسكرعاص!ثهـعأىسهى

!!48ـ؟،!صكث!هـزرهـولمجهـلهة-سحريرفىواش!شوكذ؟ة!،8-!!3ادب.2.ادريسمطبرجي!ايدةترجمة

ج!ائزقحهازتلت!!ه11جدميعهـاالملكرجدللروا!اتهـهوامن(2،91-3591)ا!زا!ر!ك!ع!اروأع!+ف

بولتزربجهانزةفماؤالذي"وعود"انديواظحعرومن،اتلتزصصرلنروايهةا..ادريسوتأعايدةترجمة

."مهـخهـمئارةمقالات":لل!يرتا.ستأ.13)0
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ربطايودون،الحادثةلهذهالاولىالاشارةمنصغحةلسبعينبعدالانجاحمنيزيدالاسلوبهذانجدولذلك،انتظامولاترابطعغيرفي

،مألوفمنطقيتتابعقيلاتترىالروايةحوادثؤانوكذلك.بينهما.القصصيلسردءاختارهاالتكه!اللطريقةويدعمالفكريةجويسوافعية

لئخوصاذهانعلىورودها-بلهاالمرسوممكا"افيتيد!ةبالتواضعيدعكلونالذيالبرفيالاسلوبهذاعنالمدافعونويشرح

-االقارىءالىالفكرةلتوصيلالطروعواقوىاقصرانبقولهمالتعيرفي

وثيق،برباطالاخرىبالاجزاءالروايةفيجزءكليرتبطوهكذاآللىاللطريقؤيالعوائقاقامةمنؤبدلا،عنهاالتعبرفيابسطهاهي

.الخاادةالروايةلهذهدقيقمحكمبناءاخراجعلىمتعاونا،والمعانيالعباراتفيوالتكرعاروالاستعاداًتبالتشبيهاتالقارىءئهن

قدمر7اقلعلىوالاقتصاد،الجملةمن3وزخرفحشوكليزالانيحعب

كبحث:مراجع-منفيهايعصفليلةكانت":نقولانمنبدلافمثلا.اللكماتمنقهكن

:نقول"اًللقاسيكالحارسالدنياعلىالبردويخيمعظيماعصفاالريح

-/0591عوضيص!وللهد؟خهـحور!7الحديهتالانجلإشي.الادبف!-صورة"منالتاليةاللفقرةوفي.فقط"باردةعاصفةببلةكانت"

الممريهة.الانجهلو0مكلبة-السيرب-فيطريقتهجويسخدمكيفادراديمكن"شبابهفيللفنان

:الاسلوببهذا

.95!ابيروت-عبماساحهسساتلدلهداكتهـوراللشهعوفن-

-مرة!1-اح!الهدكضركلرجمةاجمد!ل!ليوتا!كظوجيةاد!كأ،.-يفحكانتجفنوحاول."ثانيةجميعاوضحكوا"

.9901-هيروتلهذاالمناسبالردهوما.الفورعلىومضطربادافاببدنهو!ئ!عر

بدلا.يضحك"ولز"زالومامرتيناجابلقد؟ترىي!ارعؤال

ادرهـى.!طرالدستربم!ةلاالبيريى.مر.لىوالوجود/يةسارتر-وحاول.الثالثالصففيفهو،الصحيحالجوابيعرف"ولز"ان

6!االادات?-دار7لم.اليهالنظرعلىيجر؟للمولكنه،"ولز"والدةفييفران

.ادربىس!حلالهد؟خيورو"مهة)اوكلطدولردبوألت!ودىمو-الملعبحفرةفيبالامسالقاهقد"ولز"آن"ولز"وجهيحبيكئ

.91،!ه!روتيملكهاالتيالكستناءبثمرةالصغرصندوقهيبادلانرؤعسعلافه

المياهكانتكم.الجميعقالهكذا.دنيئافعلاكانلقد."ولز"

-يرج!-،كأبيكعهيرلكالىللوسالقصيصيمفمنهفرد!ا-سمة.ايمحه:ج!-)31(".!ا!فزقرامرةافزملاءاحدشاهدلقد!فنرةباردة

.سبلساحسإن

الفنانصورة"اناعتقدؤانا،للروايةالفنيالبناءناحيةمناما

اللي!هبماماوورالقاهرةلاالتاحننةهذهمنللهاشبيهيوجدولا،اللكمالبلغتقد"شبابهفي

،العضعويتطورهافيبالقصيدهاشبهاًنها.الانجليزيالادبرواياتفي

--ع،واحدلاكلهيمعنىالىالوصولنحوفيهاوحرفجزءكلتنمامنوفي

القارىءعلعينكذلكبدامهما،اليهاحتياجلاشيئاؤعيهاتجدلافانك

ررا!لهـفزه7.توضيجدورهافيلهاجملةكلبل،زائداشيئاقجدولا.البدايةفي
".ء.الروايةفيالهامدورهاتلعبوبذلك،الشخصيةتطويراوالمعنى

للال!إألنميولؤشجىض!ا!ضهـصض.-مسهيفن"-!هالمومعتنمسوالروايةفياللغةنجدونحن

01مشاعلهبحكايا.نهصوالصبيستيفنمعنكونالبدايةففي."ديدالوس

-----صص!!ر.-بلغةيسردذلكفكلهذاوعلى،للامورالبسيطةونظرته،الصبيانية

لصسلرممفمسرءصاع!صلحمهاة!ت.وكلما.نجهااللغةتنمو3.الاطفالبهافكردكالتيبسيطة!سهلةوكلمات

كا.*.-يبلغحيناًلنهايةحتى،ونماالزمنبهمركلماستيفنبذصتمرانتي

معلتتلاءمماشيئامعقدةاللغةنجدوالتفكرالثقافةمنشاواألبطل

ضبك!ىع!(كيشئحا!يشابرنبئعص.الو!يتيارطريقةاتاحتوقد.خيالهوشطحاتالبطلفرتثمابك

ء:-ص.تقديمعبنيصرالذي،للقصصالتقليديالبناءمنالتخلصبجويس

لرجم!.ابرالملفاسالدممآصأا*لف!لىمحولاللىذللكادىولو،للاحداثمتتابعمنطقيتنسسل

س!ص!س!كام،،ضفغيشل!قضض!.ئحض-.اشيئاالاحداثهذه.لكونحتى،روايتهفييحدثمالكلتفسرا!يقدم

خفآجم!ءجم!سالم!االت!شض.دل%للما.دهو.ورملهانلهكانوماهذايفعللاوجويى.للقراءمفهومامنطقيا

:...7مألؤؤطشيءالذهنبهذامرؤاذا،نسخوصهذهنعلىيمرمالنايقدم

صىعبلص?اللإلحضظىضري!ل!ضانيئخلزرخ-لرلافالمؤدف،نعرفهلاالقراءنحنوللكننا،لهومعروفلديه

بت.ا!بوعاأ!خفبرضالفذبكبعدالهرصةسنحتمااذاحتى،هوكمايتركهوانما،لتفسير.

-ص-الواقغيةهـ!وهده،الروايةمسعارفيلناالامرتوضيحعلىعمل

!ث.النئمىهـ6!كبلورمى!لمجهئى!ىهلب!حةثا.في-فطفيكرجويساننقول،تقدمماولايضاح.الحقة

كل.مصكىهمصجم!مافسعرءإصىكأسيمتيشالبدنلابنة"ايلين"منسيتزوجانهقالطفلوهوستيفنانالروايةمن

!.ااص."-ءانمنهوطلبتدانتيخالتهؤزجرته،معهايلعبكانالتيالجران

رعاعلرعراعنع.لبهلىطصسرعص.بعمررعرعمعتع"علىالزجرلهذاسببانفهملاونحن.مقلنتيهالصقرسينزعوالايعتذر

للغ..للأبى!ا!صلمج!!مافصهاممضانذلكبعدنعلموللكننا.لهوهرفيقةعنطفلكليقولهطبيميامر

تعتضقهالذيذلكمنيختلفالمسيحيةؤيمدهبمنهذه"ايلين"

--------.التبيانهذانعلملاونحن.اعمىتعصبالمن!بهاالمتعصبةدانتيالخالة

لا!-.98826-.تافون-3سعات،صما-ثعدا"،1صجريرعلجهيهـصىرعنابهفيللفنانصورق)31(
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