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المناقشة.تكونهكذا

خصعلىاحماعهمالندوةاصعاىعلىعيدالاستاذعا!لقد-
0010و

مع،الحاتثرالوقتفياللعربعظاللغةتعليبيعليهايسيرالت!رالطريلظرو-

يئليهونالمتعلبيشبابنخمنفكبي.فيهامريهلاواضدهصئبخظذللامان

؟وشعرانثراالادبتذوقيحسنمنهموبهم؟السليمةباللعربيةالتإببرالصاويحمسيناحمدال!دثنوربقأم

اليمبالظيثعلىيواينللةاذاالظاهرةلهذهعيدالاستاذتعليلهووما*،

؟الندوةاعضاءذكرمبهتسوانصفديممكلعكتبهاللظي"الفصقل"عنهطويلاولفيت

يفوالادباللغةكتبمنابنا؟نايدرسهمااحياناارىاننيهل.عليهالتعليهـقفيكثيراوترددت،"القضبانخلمفالشمس"

جمتبالتياللغةاغرأعندمابععذاعبمهيولا،العلمالتعليممعاهسلاراءدغيبهنخسبييهتويه،ءهةخصائصالمغائيمنف!يهان؟مغهيهو

كذلكاعبمبلولا،احتاباتومبهاويهونوةثابهماثهمالييامعةفيذلبت!ابعبهاوف،الغصيرغعباراتهبهاتنبضالتيواحاسيسهولاانفعابمنهكاتبه

والادبيظبمخمكالغكريظباللحياغيتصيثماكيثعبيمعلوماتومضحخللظمنصاعهثةصيظتنسملبمالتيالخواكرتلئموةيه،وخستكراعسوولكاسلوبه

بخاصة.غر.الرةالسخريةتلكوفيه،المنطقمندقيقنسقغيرعلىمعبرة

بفدلماحهع،وجوعهافيشكلامهغكلظالعربيذاللغظتعليهتانيلىوايهمنفصهل"سوهثلليسمبماعكتبهوما،ترعيتذلهيمعالي

ذيامالتربيظابتهـزكفيسواء،مرةمناكثروتهاهتوهاالمسئولونوصهووياًذا.اللهامشفياوؤتحكمخ"قريبينصعرلللكاتبجهيعة

والمغكرينالمربينمنلعهعوكان،العربعهاللغظكمجمبمالويئاتمنغيرهاهوبماالالتبيابتههتخالغصظونييتفهلولكن،صورهااحهبيفي

الاستعاذافترضكما-اللازممنيكنولم.ومقترحاتاراءخلهافيهذاالقصةفنيعرفهل؟نفسهابالحقيقة،الواقعيةمناكتر

ذرنتتمليمهاعلىيأخظونهاأليالاخكلءاكغاعالساعةيحععان-عيهبروتواركابيوالبمثيينوالتعئليبالمزغلسبتئمالهقيقالوصف

للم...وللغويهتييبويظالسهيعلىمعتمهغسليظحلولاللهاويغهتموخ.اعققهلا؟وميمذغهـاتها

به.ليسمجالمحددوفتهايكنولم،التدوةموضوعذلكيكنبينمزجفيه،ادبنافيجديدلونارىفيمامطاعكتبهماان

ذيوهي،اللغكوظيثظموهتبلةعباراتفيعيهالاستاذويشرح-غييسيركبرصهالىوهو،اللبتبيهالكتلبظخهوبعهنهربعمناكثو

غبمالحاعحماسوم"النهوةنةاععلىيميبثو،ايتتماعيظاساسهاالهلهل"التحليئل"بمةالتعبيهءكابيجميهيبهأالذوينفسييالهربو

بمقياسهاللغظتعلببوهيخهت،وحهمالشعرتهثبببتانبالىالانهمببابيمناللونهذامثئلابمثئهعولا.الاسببنيالعهعيي"الاعاب"نشرته

نابهذاالكانبونسي.عرضهاالتيالفكرةمعيتفقلاممافقطالعالميالمجالالىمنهينفذواسعاباباالمعاصرادبناامامليفتحالتعبر

عنعكالذبيميومئل،"المعامراللشمرانتمظ"عبمكانالنهولموسموئت.الكبيروالانسالي

.غرمهبئلالشعرعبيالهعيععيهوراثل**

ضرورةالتظور"انمنالمقالكاتبقررهفيمااثنانيختلفولا-العربيةالللغة))ب!نوانعيدمحمدللاستاذاخرمقالالعددوفي

اهمهامنالت!الاجتماعيةالظواهرو.بخاصة،عامةالظواهرفيحتميةابرا!مالالستذاعدهاالتبملندوةاعلىبهعلق(البىرونقادذا

ظدهقىبينواذنالواًنناهبتذكييمماسمظفيهلعملاوكذللام."اللغهألهكتورغيهاواثئترك،الللاهرللاذاعهالثلنيللبرنامجغيالصييتغي

والترايمبالالفاظفيا!نننطقهااللصنيالمشتركةواللغةالجاهلياللعمرالصورعبدصلاحوالاسنناذرشديرفمعادواللدكتورالقطالقادرعبد

.ومعاعالتكورفتبيغيبينكبراهنتقابينوماانئتعمغلا،والاساليباللفثهياذمظ)بئمواثل،(الاعايب"مناللخاصاللعهعفيملخصهانطرثم

مهىمنواضينتاب!كانالعييبيهاللغكتظورانفيايضاسمكلاو*ن:امورروليلملللىههافيوؤهلفتنمعي."الممامرالعرببم

كبييفظمنهاكثرغلاسبغيعذلاييعوعوفد،اللهببظاللغاهتمبيغيرهاتذوربالاسمرثهاوسالنعوغلاسمايبنةعهفييهـستخعبيفصخصبه-

ينفيلاذلكولكن،التجمد؟بىاللفاتطبيعةانوصحيح.تلريسهانقاشفياستخدامهاينبغيكانماوعباراتالفاظا-عليهمهجومهفي

وبالتالي،ومدامتذوعهاسرعهحيثمنبيىلغيمااللغاهتتياوتذلئتومن.اللويبيالعلللمفيمكانتهاللهامبيلكصفهرعوعلى،اعبي

هذااستمرارعلىتسادراواللغةتطورتعرقلاتيالعواملاخن!!دون..قولهلهمعنماكلحديث!فيحشروا"المثالسبيلعلى

.التطور،"اللفجةالسطحيةالاراءتلكاليهتستندعلعيلم!ندودون،تثبت

منولكن،مشكورامجيدادفاعاالعربيةعنعيدالاستاذدافعللقدبهمانقطعتاللذيناللعاجزينخيال"،"الملفقةالامشاجهذ.مثل"

فياحكامهيطلق،اخرىاحيانامتجنيا،احيانامفالياكانانهالواضحالخ...."اللمغةاجادةعنثقافتهم

.وانلمغايهسوغهـالاللاثههظهاليوموئتهمنبايتالمقانئكاتئتاذكراقوخوع

كلهـواصالةالثقافةبعمق!روفواديب،بجامعاتنااللغةاسافذةمناثنان

الك!يمعبهللاستاذ"هثلعنيا...الملاع)مغانعمتأنعاوغراهتكانهولله.اللغويكالعراسايتفيالمتمكنينمنئتميمخوهم.الانتاهب

فيرالمقالىيكنؤلمم.نتائجمنتوقعتبمامنهاظفرلموالكن،غلاببهاحصلاًلتيرسالتهفيالمقالكاتبمنافشةالىالاستماعحظلي

الكانيعيعمةتاذالممكئعمنوكان.الهثلعرللمظاعمبسنلسريهياستمرارموللكنه،ذيبايتبيهافيهابظايبانهواعيف،المائتسه*سعريتظعلىصهيثل

فيها.مدروسجديدبرايالقارىءيخرجبحيث،نق!مناثارمابعضاصحابلاهوانهمقالهباسلوبالبتوقد.الطريقبدايةفيزالما

س77ا!فحةعلىالتننمه-وما.والاند!اعول،والانفالبالتحمسوصفهيحقمن-الندوة
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هـ-قعدطمللهعجزتدوعنلانتمماصدروواؤقدولرحفطا،،فالتانزآلاطنوداماوالالرل!با،لا!اط9!عط

من((العبرة))ينتزعانحاولانهمنالرءمعاىااخرشبمءالىبنا

بعباراتهيتلاعبانالستطاعكيفتماما!نس-انناءير،والعنادالم!مودركي3مالاحمداللدكتولىبقام

.اًخادموسيقبمزر!قفيالشع!ية**

احباءالحياة،يرفيأللذيالتبتنيرمقطع..الاصليرالمقطعياتيثمالاداب،مجلةمنالماضيالعددقصائدعلىحكمااصدراناريدلا

.ال!ةرورحدالىقوتهكلمشماللكاالشاعرنرىوفيهفاننيارىانتشعيضالاحوالمنبحاالقاطم!اليسالحكمهداًناعنففضلا

....قرانالرمالسامرغداتث-4عملميةوهذه.ؤهميدةكلداخلنتاعركلخطواتبمتا؟مةعنه

تلينانوالرياحدر!--اساسعلى،حدةعلىكلارقصائدلتجاربمتابعةكونان

ويكتون،والضياعبالفزعالمشعور-كبيفاعرؤطولا-فيخقي،للل"ف"يرمحاوللآمنافىرهذءفيوليس.مانحوعلىالخلقعمليات

يموتلنالطا،روهـذا،المرتقبالسلاملةكرةرمزاالمقطع!ذاؤكبرالطالر.ادبيالرايم!مناقنت4فياليهاميلاللذيالاساوب

ريقه.يبلمايجدلانه:الينيابميع

.اؤربربقربار"الاداًب"ءددفيالوءبالمشاعرونعله،غاوشناجيللشاعر

تعريف"افيوالغربة،اللغربةءنو!ك،كأء"وصبريعمريلضاعرؤ-ك!يتو!طاندونالبقاءمعركةفييقولهشيمايملكالذجمماالماضي

يئفج-ءاوءتهايكبالذيوالنتعناعر.الووتالاإمقبهالا"رصلمةيةنهااولءن.سيماولاال!ثرإ"منيسلملااساوبهيكنوان،ا،:إنتراكورير

الوحشةالمان.مدركا،ركلمنغصاتهاالح-اةممارسةفييستمرلهافثمة"مفجوط3عابرللكلمأوى"الى"الرمارعواصفيالعنت"قوله

است!واًريعوقالايربسطوتهتبلغوم!ماوقعهؤوةمنبلغمهمااح!صاسايتضمناشاعراكفاحوللكن.المنشودالتلمقييعطلاسهاب

!ؤالصراعيوادالمضضربوالذي!مانبه"الةزويالانتظاروللكن.ايهـملوهـكانالازلسانمنها"مفرلاالتيالحقبقةطىويرتكز،بالطبيعةمباتنرا

نفسه.الفراقعذاباتمنعذابالاشدالاعماقالرياح"ذروه4يبفماوكنانيبنياجلمنيناضلالكونمنجزء

وؤوع!،وعلىغموضهاعلىصبربمرعمر5!صيدةمنؤ،!4ماهذا.الرمالوني!4

صاحبء!قيةعنتخصلفاكىرؤقيلهو!و"عبفواز"اسرفيفي!ةفعبالقرار،يجترهرضىلشستعلوشلناج!باكسبةالحياة

.القربانمعقدةصعبةعمليةانها.ماديةحدودمنتخططهماللكل،يستسلم

افس!!برفوازاعج،بهاناؤولاو!كني،صريعمرانر!م!لاانا،علىيعملانالالهليسثمومنتهقلبانهااسوفيهانفسهالشاعريجد

.الخ،صطريقهعلىيقفنالانمحاوو*4!الفاجعةصرخاتمقلص4منسواديمحواناجلمنالاقل

العاسةفلامنحديثهيكونتم،ائعدبمطلعالقمبهـةيست،لىوهومنيلاحقهاوماالحركةانيعنيالهشافهـابهذاوهو،ىيهتفهكذا

فقدانانيوضجانيستطعلملانه؟"دا."هـ4تعاطفبأينسقشعرمعالرملوكيدالعماءالىاشارتهو.ف!ار،الحينتريعةالموتسطوة

كانمنولقد.الحنينبابخؤاروافن!غى،يخشماهمااخفىهوالاملبتلكا!واضح-اءكه!ااحمساس-احسا-4علىيررل"الجوعاعاديات"

ؤصيانسانايوانجازاتلانجازاتهخصبامقابلاالموتيجطانالمكن-.شيءكلفيكمنالت!المخيفةاللحقيقة

الر؟يةفغامتالاملعنعدولهعنهوولانهالا،الارضبقاعمنبقعةايالللذانوالعنصران،معامهـلمكةخلافةطافةالبقاء،فشاموسواذن

.اللعطاءثممنوانقطع!ويض!-4الشاعرجعلالاطارهذاداخلوفي.ة!ينفصلانلايلاز"ان!

تعاسةفييزيدمماانيحسونعادةالشعراءفانذللكوفوقهذا5!صويروكان،ادمرةاالريحمعيزحفالذيعلالرعلى"تستند

هذهصهرىعمراسضغلوعندما،اللصمتسوىامامهيجدالاالانسانبنش!داني!فييجملهانالاابرفاولرقضيرولوانيرفضبانهالرمل

:فالباناكأتلىللسلمةويخدوللغاوةءوفقاالتصويرهذاكا!..الناضرةالبسانيندونالك*

السحيقصهقينييقتا..اهلقويجناحيعلىتطرراحةوغدامريرعناءؤ،يىوم،اجأسامنتماما

يديهعلىالحنينيحملنيويظل؟تجربته-كلذلكبعد-ايئنماعربسطكيفولكن

مقكيهاواغمضكباغفوتفاذا،يبهفيشيءولا،كريهشيءكلوجهـانصح،ؤلمما،نامانه

تنرطانهمععبثبهالاحساسيكأنيصاحبهالذكطالقلقوتركينتتلىثم.التيهيقظاتمناوسرابا،اصبحقدوالمنىالحبوتى

،لتصوبررامن"عيننوععلىالنت!ا!راجبرانا-تطيعلاحقا.لهلازم:فيقولللتجربةعامبتلبخبصبادئاالتوضيحالى

.المفروضالتلازمبهذاانوهانوركيزقتضىاصورةاواق!ع!بةولكنزاحفهوالرمالابضيابني

يتلاءملاماالمسذاجةمنفيهفهوذلكبعدالتئعاعرتصليواماعاصفه-تثبرعاصفة

انه.ؤربانانفسهمنيجعلاللذيالموففمعولاالرائعاستهلاكهمعيخيمابنيهمافكل

فلاالجبوالىوهمهالىيضطربثم،اخواتهوالىإمهاللىيفنى!قعؤحخأولقغه،هظيتوقفانبرجبكانالشاعرانانيويريل

عباراتهدفءولكن.العاطةيةنبضاتهيتحسيكيفعامةبصفةنعرؤطندودائماتكررعضاصرعلىمويطح،وعيبلا41ؤيسشسلماق!ا!ماطالخة

عمرهكل!ددوالتي،بهايمرالىالازورلآءطورةعلىيدلالاخيرةالتتركبالجزءهيالتالليةوالفقرات،للكجربةج!يدابفدايضيفان

.بالصاعسي!،ولا،قهـيرتوهجوهو.صاصصةبصفةذلكاجلمنرفضتهالذي

:اراءااط:ؤيهوقولالذيالمقطعفي

عملنئعريفيتحيةاكرم..شيدهولمناللعانيللسدتحيةهذهتقرانترفضعصيةرمالنا

وجدانيةجريئة!مشاركةؤهو،عليهخذيما"كنوم!مارأجمف!يهيكنمهمااللكلأونثمدادساتبنننسى.ؤجعلنارمالنا

يصاحبهالحسومامرحلةبعدلمنتعدالبناءتجربةانالىالجراةومبعهثالظطمسمرةالىفجرنارمالنا

زءاجالتجربةفيهتصبحاللذيالتمثيلويبقى،وؤثيةانفعالاتمننقولمانملكلا..واجمونونحن

.وارادةفكلمناصبللأملولشا!اغانيسوى

حتىلمعمقلم-الطبيعيةاخاحيةامن-الر؟يةانهذامعنىبرهـ-نكما-برهنؤديكنواننفس.اًلحدودفييظلانهالا

-77ا!ةعلىا!تفنمة-شتىمنهإستمدفيمااللطبي!ة7-علىانفيقبلهمناللطبيعةشعراءكل
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ضممائرببلضما،.الىهيصمرمنلغاصبميربسرطمثفهاولمتكلمينتقلامستخدمةبصا

هـنوخلجاتهمشاءرهتلتقطالتصويرلف!قيانهاهناكماآلى"البطل)1ا

المنفصلالمؤرفضميرلليسانه،اللغائبضميرحتى،زاويةمناكثرالضارن،بندبقلم

انهبل.مخلوقاتهتعلمهلابماالعالمالموللفضمرليس،بطلهعن**

خلجاته.متتبعامشاعرهعنمعبرابالبطلملتصقايزالما.لا.

تحطيمفيالمعاعرالروائيالاداءبحريةيتمتع!وديوهـطاع-2بلتقدوونمواد،ميماالتنويغكعلىتحرصداباهجلةتزالما

حميعها.تختلطواًلمستفملوالحاضرفاولضي،الزمنخمىيحوكب(يويو)اولجميفالتدد،ا!احدةالمادةفبمالتنويعوعلى

..ء............ا.-المؤلفةالاربعوالقصص.مترجمةوواحدةمؤلفةمنهااربعا،قصص

بشع!.ويممبعهاالدميد4للمالاصيلهممامهيولي:وهوقو!هانظرالرابعةاماالمتحدةاللعربيةالجمهوريةمنوواحدةاللعرافىمنمنهااثنتان

الاصغاء.تتمعادمنت،تصغيفهيذللكومع،يتحدثلاانه".صفديمطاعالسوريللكاتبفهيم

بصورةيسيرانه.الرصيفاحجارعلىالرتيبح!اشهوقعالىالاقهذافقصص،النالثئينتشجيعالىأجملالادابمجلةانويبدو

اذنه.ندووهيعالليةرقبته.الابعادطنديةحذافاصوات.عاديةالمحاولاتطابغعلإهاتبدو-مطاعالالستاذقصبةعدافيما-العدد

."الضيقللشارعاللحانميالمنظرعنهاتحح!ارمريضةو!فه،الادابمجلة!اتقومجليلةمهمةالناشئينتشجيعومهمة،الاولى

....تنئمجبعاالاولىالمحاولاتتقديمبينتوارنهناكيكونانافضللكن

واعذكرات،صفديلمطاعالرواؤبالعملبينالفادقهوهذاولعلا!ةا!كأابةوهـقيابدت4ارزياا!دالنموذجوت!قديملاصحابها

ممالل!ىابطرللنةأليم!يبومطلورلاتدمنإمعانلمذشميموناففنمةسيموهذهدكطلاشافوتلع!ب.اطولمدةوخبرتها

جنسم!ااهددؤنسيينهؤدعنىءمنحرلانتمانس!الىاقتناممئزحتىدانهافيدالجزللكن:صفديلمالياعالقصبا!خلفالشمسى

فهذا،الجرالمهذهمثلالناسيعتادانتخشىوهي.الفظائعهذهكتبالادابمجلةاصدرتهالذي(يونيو)السادسالعددفي

لىف!.تعبرهاحدعلى"الامممنامةمعنوياتخفضاصل"هوضمنالمجلةتحريرهيئةاعتبرتهولئن،"التحقيق"المنافكاظمجميل

وتحنر.وتنبهتسجلفهيتناولااللذينزكيكمالوالدكتورخورشيدفاروقالاستاذفانالابحاث

اللعملطريقة،اخرىبطريقةصفديمطاعفعلهماهووهذاالادببابفيادخلانهعلىاتفقابال!نعليقوؤصصهالماضيالعددابحاث

وقت.اقربفيهتكملاكلانقرأهانلرجوالذيالروائنيلقاهلماسياسيافستنكارمنفيهماالىبالاضافةلانهذلك،اللقصصبم

القيسى:لخلإلصا!نةوافىاللطفىلمستوىالىبهارتفغفد،!رياجماللبسثيينايديعلىالوحدو!ون

....الانساناخيهيدعلىالانسانلكرامةاهداركليستنكرانسالي

كاتبهايتتنعهالمبارعةللقطةفهي،والشاحنةالطفلقصةاماروايةمنبفصل(يوليو)السمابععددهافيالادابطالعتناثم

فراءتيبعدمناشرةقراتهالاليالاحسماسهـذاعانيتولعليكافيةبدقةمطاعالاستاذالسورك!العربر!الصديقوالمناضلللكاتبجديد"

يئتبعكاتببينالكبرالفارقفأحسست،ءمفديلمطاعالروائيالفصلهو-خورشيدفاروقتعيرحدعلى-الخارجيووعاؤها،صفدي

الدقةوبنفسمعااللخارجية.الحدثوحركاتالانسانيةالنفسخلجاتو!ط،العربيةالوحدةبقضيةلللمؤمنمينوارهابهمالبعثييناضطهاد

فبلاغة،سريعةكلماتفيبالننوترمزدحماموقف!ايختصروكاتب،والاناةوالع!ل،والانسانيالسياسيالصعيدينعلىاستنكارهايجبوسائل

التجربةجوانبيسهوعبان-ادبيعملكلبل-اللقصصيالعملالصعيدمناستنكارهادائرةيوسعانيستطيعالذيهووحدهالادبي

ففي.مخلايجاز2لاومملاستطرادبلاجميعاعنهاويعبرالانسانيةمكانمننابعةانهارغم-فضصبح،الانساليالصعيدالىالسياسي

مؤلمةمفاجئةاحداثعنالغاتبيتحدث"والشاحنةالطفل"قصةغيرفيالاخرونلهايستجيببحيثشمولااكثر-معينوزمانمعين

ضمريسننخدمانهمنوبالرغم.خاطفامروراعليهيمرعاديامركأنها"الامواتلمنزل"الليومنستجيبمعانحوعلى،وزماننامكالنا

التفاصيلهذهومثل،خلجاتهولاالمتكلمنفسيةيستبطنلافانهالمتكلممناكثرمذالمسجونونيلقاهكانمافيهوصفالذيلألدستويوفسكي

الادبي.العملجوهرتكونالتيهي-بالذاتالقصةهذهمثلوفيبل-.اللقيصريةروسياسجونفيسنةمائة

مجموعةهـصعسيارةيركبكانالمضكلمضصرصاحبالبطلانهـددفيالتابرالموضوعيكونانالصدفةقنيلمنليسولعله

حادثوقعوفجأة.ذكرياتهيسرداحم!موكان،الناسمناخرىفيهتناولتبوفوارديسيمونمذكراتمنلفصلترجمةهوالاداب

علىمكومانفسيووجدت،كالمذعوروأفقت":اللبطليقول،لللسيارةالفرنسعيونالمسننعمرونيمارسه3انمماثلاارهاباالفرنسيةالكاتبة

تفحصتهماوعن!ما،اخررجلعلىمكومبمورهوهو،المذعورالرجلالانسمانيةصؤضيةالكرامةقضيةانفنحس،الجزائرلاحراربالنسبة

."ميتينوجدتهماالمستوىاهميهةكانتهناومن.المكاناوالزماناختلفوانواحدة

ينتقلالمرعبالمفاجيءالحدثهذاعندلحظةيتوقفانودونديسيمونمذكراتاوصفديمطاعلروايةبالنسبةسواءالفني

وووء،السميارةمنليخرجطريقةفيفكرانهليقولمذ!لةببساطةا)مملينكلايضقذانعلىالقادروحدههوالمستوىقهذا.بوفوار

بجهديخرجانفعلااستطاعانهعنهايخبرناماكللكن،طبيعيةمحاولةالمنشالفيهاانينحصريمكنالتيالضيقةالمحليةمن-وامثالهما-

الاصواتيتركولايصفلانه،قصصيغرتعيروهذا.عطيم-.السياسي

بنفسها.تعبروالمشاعر،صفديلمطاعروايةمنفصلمجرد"القضيانخلفالشمس"و

فكرةوهي،فكرةمجرد-المنشوربوضعها-كلفالقصةلهذاك!،تماما،مستحيلحكمروايةمنفصلعلىالادبيالحكمانواًعتقد

الذيالقصاصقلمالىحاجةفيتزالىماوالاحداثبالمشاعرمزدحمةيتاحاندونذراعهااوأنفهامنقبحهااوسيدةجمالعلىالانسانيحكم

.الحياةشعراتهافييرريهـ-نملامحن!بيناننستطيعؤ!نحنذللكومع.امد4ككللؤيتهاله

شعيمب:الدينليم!الاخبرةاهـء!إولةانتبينانالحالبطبيعةالممكنغيرمنكانوان،الروايةسلبا

لالترتو"الزوحيالح!"بروايةالفورعلىالقصةهذهاذكرتني.فيهاالاحداتحركة(وشخصياتها

..معاصرةازمةعنيعبرصفديمطاعاناللفصلهذافيالواضحمن

-97الصف!حةعلىالتتم!ة-:معاعر!وائيبأسلوب
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.يحاضوهاستاذاهاملايسامرهديق5قعنفسهاللقارىير!بر...

ونةطيم!ا.-8اللصفحةعلى

لدما.

ا!ربالادبيةالمقالةنكونانالنقادبعضيشترطالاساسهذاوعلىالالثاث

تنسميقهافيالبستاليامعنالتيالعديقةالىمنهاالبيالاحراشالى

موشينييدعلىلدأمندالغرليةالادا!فياللفنهداتطوروقد

..كي!م!صأ

اعهلامتطورهطريقعلىلهوكان،عشراررماثسالقرنفياللفرنسي

لناكانفقد،اللعربيادبنافيأما.وسو-فتاديسونمثلودوادالتقليديةالمضامينعلىثار"،بقدر))ال!قادانمثلاقاللقد

تختلفصورااتخذوان،السنينبرمئاتالروادهولاءيسبقماضديهاشدمتعصبابل،المحافظةاشدمح"فظاكانالفنيةباللطبيعةء،تيا

مجتمعانناوظروفلغتناطبيعةبسبب،الغربؤياتخذهعماماحدالىبالطبيعةايضاذللكفيصفتديا،التقليديةالقد-مةللاساليبالتعصب

ادف،.وتطورومن،والمبنىاللفظفيالعربيةللغةالتعصبينمنؤهو.نفسهاا)فنية

مضمونهافياختلفتوانوهي،المقامةالعربيالادبعرفلقد"،0اللخ...والقاكيةالورنفيالمتمثل-العربيالشعرلعمودالمتعصبين

روضتفانها،بذانهقا،مامتميزاؤناونهضتالمقالةعنوصياغتها،حتىموضوعيةمئاقنتسةالناحية5هذفيالعقادموقفيناورىللمولكنه

وعرف.ذلكبعديشبههامااوللمقالةوطوعتهالعربيالنثراسلوب.اوقفاذلكفيتناقض"نللبعضبدوقدماعلة"-تجين

بين.جرتمحادثاتصورةفيكتبتالتيالفصولتلكايضاادبناقضيكأمناللعقادموقفءقالهنهايةفيغلابا!ستاذا-اروكذلك

الامننا!والمؤانسة""كأ،ببرضمنهمااشهرهاومن.ءيرهموبيناصحابهايرضيبماالموقفذدكيروضحللموللكنه،الشعريالانتاجفيا!لتزام

بمعناهاالمقالاتمنكيراؤ!صولهتقترباللذي،اتوحهديحيانلاببم3اتبا،الع!قادتفاعلعممفيمالسرءق-كثبرونوهم-تساءلوااللذين

اللحديث.الفنيفياًلعرببمعالمنابهاءرالتيالكيبرةالجذرقيانتطوراتمع،وشاعرا

رسا"للالحديثةلللمقالةالقديمالعرببمادبت،نماذجا!ربولعل.الثانيةا!طلميةالحرباعقاب.

يسشحقالتيي،اللضربهذاتنروطجميعتستوفيتكاداللتي،إلىجاصف**-

العالم.فيالادبيةالمقالاتمنءتبهاابرررعالىيقرنانمنهاكثيروشمولهـهبدقتهممتازاكاندقد"جالجديدالنتا"باباما

العص-سفيالعربيةالادبببةالم!قالةدننشمأثم،الايام.ودارتالس!وافيريم!كاملعلىالجنديمماانورؤيه4قيماخلالمنتعرفت.وتنوعه

الحرببنبينفيماالفكريةالنهضةفترةفيبالذاتوازل!ر،اللحديثالوطنهذالقضبةمخلصاوباحثا،فدطينشعبر*حاحجب!انموذجا

فيعليهلمماعدكما،عندناالفنهذاازده!ارعلىساعدوؤر.العالميتيناللدكضوررقدمهالذيالرائعالتحليلبذلكؤيههـ"متواست.اللسلببب

انت!االلفترةتلكوفي.وتطورهاوانتشارهااللصحافةنمو،اوروباتججادمنمنكرةمرحلةيمثلاللذي"يرالاحالمساء))لكتابسلاهةعادل

مبعاركوزكيمامقاحمدوإوالبشربم!والمازنيوهيكلحسينوطهالعقادالمغربتاريخعنجديدا.ؤعلمتوكذلك.الشارونييوسفاللقصاص

وصودها.الوانهابشتىالادبيةالمقالاتمنلهحصرلاماوغرهموغيرهم"،الكبرالمغربتاريخ"ل!ابامعمريحيىعليؤ!مهالذياللعرضمن

اجدبالت!ورمنفرةالثانيةالحربنهايةمنذبدآناانناغوالذي،دبوزعليمحمدللمورح5وغيرال!ابهذاقراءةالىوأثةقت

النثر.منالج!لاللونهداانتاجعنف!صيئاشث،الادبيصقلنافيها.قبلمنشيئاا"اقرألمانييؤسفني

.عامبوجهالادبيةحياتنااهضزازمظاهرمن!هراكانذللكوللعل"**

ومجلاتناصحفناؤبطالادبيالمقالاؤتقد-يقالوالحق-اننيموضوعيكونانلموادها"الاداب"تقشمحسبفالمفروض.و.بعد

ؤما،والا.مثلييفتقدونهغريالكثرينانواءضقد،واللثقافية-اللعامةانتقسم"الاداب"اءتادتاذ،الماضيالعدد"ابخاث"ال!رضهذا

المهخصصين؟رأيانحديثيخلالفيالرتوشعر.وللكنيوقصىاقيثالىوروادها

الصاويادحؤالاول."بحث"الخ،صاللفظعلى"مقال))ادعاماللفظاسمتخدم

يدلعلىانهاي،"القول"مادةمنالمشتقةا!سماءمنالللغويبم!ثاه

،كتشاىبعضكانوقديما."مقالة"مؤنثهذلكفيومثله،يقالشيء

-9الصغحةعلىالمنشورتتمة-؟رفوانابناللطني!.المصرىورسائل.عنوانهيمدلكما!الاتاربعافى
اأدسارر4مسالهفيبحصبمعمىاحيالااللمالطهدايسمحدموروالملممىا!رب
مقسبممثلا"مقالهجهار"ؤكشاب.ملسفياوءلميموضوعاوادلبة

/-.سىسسسى.وهكدا،"مقا!ت"معظمهاسى

تف!ءعنفتيشبالهاللغويمعناه"ؤيتصلبحث))للفظاما

ؤنبدوبالذاتالقصيدةهذهفيكللمتظهرعاىالفنيةالناحيةمنا"،،الانيخرجللبحثالاصطلاحيالمعنىيكادولا.،استقصائهوراءهوالسعبم

اررويباللقاؤ!يةذاتيخدعاللذىالعموديالاطاربهااولىوكان،ساذجةوجمصعموضوعاسةدرفيبذلجهدفهو،الللغو؟؟المعنىنطاقعن

.المقياس!لىالقائمالميكانيكيوبالتطيمالموحدمنهجاسالىعلىوفي؟يجتههداللجهذاثمرة،وثم،بهاكعلقةا!عائل

المر!كل،النذ!عرعنبالاقلاعالعتيليحكمتالزم!انيوالحقيقة.دليمعذمب!

الم.-ريعن!لاهذاالاان.اللدقيقوايقاعهالصو.فيةمؤثراتهلهفهواخرى،ناحيةمنالمقالةاوللمقالال!ديثالاصطلاحيالمعنىانعو

فقط.ذلكاليسالمرسلوالشعر.،الجرسحلاوةمنالمستوىبينتتفاوتالننترمنؤنونالى"اقولا"مجرددائرةتجاوز

بحيثوينوءيسموءمارايناجزءاجزءاهـةالقصبالىرونافاذااساتدرتعددتوقد.الصحفيالمشوى2واللعلميوالمستوىا!دبي

وتقوم،موجهةحركةبلاإرسلاالشعرمنقصيدةزكونكيفن!ارالعرضمجالهذاانومع.وفروبهالمقالفنونفيالمحدئينالمتخصصين

تحملهانيئبغ!اللذيالاحسطسباصدائهاتحجبهتافاتعلىاساساالمقالمنلونفهناك،ذلككلفيالقولبتفصيليسمحلاالسريع

وبانهاطفلةبانهاالفرحةعنالتعبروان.المتناةضاتشتىفيوتوقع.الادبيالقالبر"عنياو،بكلمةنخصهانيس!تحق

هنكيرالابعدحمامةالغناءهذاوانغناءثمةوبأنبيضاءوبلنهاعذبرقىانشاءبانهالفنيالنثراللونمنهذاالمحدثونالنقادعرف!لقد

:تقولالتيابهاتهافيالقصيدةافعمتالتياللحزينةالنغمةبالكاتبيحيط!اخفيفسخطاوقلقعنيصدر،اللطولم!ةلملذاقا

الكلماتغيرنملكلانحنباسلوبويكهبه،المستساغبالتفكهيمزجه،والمجتمعاللحياةظواهـومن

عاتياتعنهاثوراتالصحراءفجر،معلملامحدثالادبيالمقالوكاتب.وا!ستطرادبالسهولةيتميز
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الفراغفيالصدىعظانموتبفىماضياتوتبقىالجرحتدمل

الرمادويبهقىمناكثرير*نا!نفيئابانانتعرانيغس،ادريلاانا؟هذا!ط

النفوسبانكسار3رذافيلامنطعيةاخطاءشونىفيوؤوعهدلكواية.التةصاعرعنهاخررعهزة

هـ،مداكانماتحريكفينجحوقد،باررماعروعيااكثرهناانه:قولهذلكمن،اللقصيدةبهاازدحمتالتيالجؤئيةالصوربها.نستقيم

القدماءي!قولكمااللقصيدبيت!ذاانلنايضجلبحيث،نفولت،فيطفلهكالفجرؤ.رحتيسهاغني

سائلين:متونصيحمعهنستنكرلانعاركلكأبرغبةفيهونحس4حاالطلوكساهاءبقريبعقداكورزاز،1

السكينهرماراهذال!سدرلهألاؤطرأتهاما

القمرزماناهذاالغروضلانحكمتلمشاعرا"،حامفهداطفلة؟لفرحةتكوناناما

تلقائببش"منجوانبتوفي!قحسنساقوقد-الطبيعيءنكانللقدلممملمبانهااللطفلةارزد.نهاالت!ماايحلةوتقييم،كيبرةالفرحةتكونان

،بة،الرفحبيسةالذاتأنادراكهالىالانسانعذابيرجعان-مسمائلفيفيصلاليستسئدريلاانحيثمناخرالهامسندريلازر

صراًصااثناءفيتتبددالطييعيةطاقاتهااوالحيويةامكانياتهاوانبابىبمى.اوالقاهرةفيالازياءبيوتاحدفىكرتمرستكانتاذاألاالزي

اهـرءيوطنوؤد.بالإئسوالاحساس؟لضياعيكونثمومنأنداخلي:الشاعرمولايضاادفرحةعنؤرأناذلكبعدؤليلامصينا!اذا

الرياحانالايثوراناحيانايحاولوقد،الحياةمدىذلكعلىنفسهظهـليلظلوالىاخمرلونها

.انساناكياماروحهايبقىلاشيءكلتحطمالتيجزيليفمابالفياضخرها

اص!ابيغيظسلبيابهاتوفيقصسنوؤهـيكون،النهايةهيتلكأنهبعدعنهي!لانؤ!بتصطلا!!ضبئ،"الخسوءوشر

ثىةكاناذاوخى،الارض5هذيملكوندامواماالتفلألالىالدعوةءحل،وانلافيصفةلانها"جزيل))صكمةلذلكتبعاوتنتفيم،مئساب

ء.المضيالجانبفييكونانيجبالعامالتمعورفانجعوا!"ؤ!بماشكءبارةبدورهاوهذ"الظليلالظل"علىقغيةبهاآ.ئرؤدالشاعركان

دامتماحزنولاضياعولا،ت!بنياليدمعواليد،ؤويبالفردقلأرد.والانشاءار؟عبر*صسفيا!ناثضةيحفظهاباردة

.والسلامبالمحبةالمبشرونقمتهيقتعدلصرحقاعدةهناكوصفالنيلفياورنا"إوسز))ءكمتاقحامءنالىةكاربغضثم

:اكوءبد!نا)ـهناضسورةولا-!الللن،سالمهاابتسامانهوقلسبقانهمع

:رمولكأنمختلفةباحالاتنجابهادنا-فاننااعلىففتتكونانالا

بين"نغمها"بهوريعف!يهانفسهرهقفىوؤد،شتارامنللشاعربناهعلىقدالاخيالعرق

صرب.نحقيقالىتسمعىكلهاوملكلالهوقلبهعقلهفكاى،متكلممنانررقراهركىقدالابطألودم

001وا.ا.0.اءهاروواماناحص!شيدناهنعن .لا!دلرلى&وخطالعطاءن

،وكانالقصيمدةهذهعناكتبانؤبلكثراترددتاليوالحقيقةعلاناللدنياينقلهرما

الاحساسعنبوضوحيكشفللمالذيالداخليالتناحرذلكهوالسببهـمالتيالتقليدقيالثوراتمنبالهرمالمقابلةقضيةانىيرالا

هـللاحعنهتحدثكماموءودطفلعنير"حمثانه.بمأساتهاوحق!ياولمالعاليالسدأنيعلمماًنيجبذللكومع؟حق!قيمدلوللهايعد

-كصلاح-انهمنالرغموعلى"ألعائد"وفي"طفل"ؤ!ماالصيورعبد!العتيقالفرعونيالاؤرذلكمنواللجدوىرالاثرالحجم!يكشرا

وأكتفت،ايجابيةعاطفةايةفيناتعتصرللم،فانتجربتهالحببهيعنيقبلحبوفي،أننحوهذاعلىطرادالاتار)إدولا...و

قيرته!لآو!و!التها"!طربالنهكالحناءهذاددبالوؤوف!نئا؟ونا!يجببحلمورك!اغن،"قي5!ذمثلن1اؤولاناخ-مار

آسى-سةلؤىففيهابالعكس،رديئةالقصيدةانهذايعنيوليساذاالاذللككلله!"ولا.التهويمعلىقادرا،أ"خذقريب،لاممحا

.الايامهذهفيالشعراكثربهافيوءالتيالعاديةالحالاتفوقبئاترتفع.فىواللحمارردىوثصق5مبناكان

يفضعيانبملىلملذانكاشاعرلحلقمبىفبشنائمايقدرا،المتكاهوملطرلعملكئتم!طلبننياغر:المص!بةلغص!بلظآ

نااليوما!هررساولمنلليس:نقولانعليهحقنافمناليهيشدناءللىة!درةتهاو!3عاديرةء!اكلعبىأوقد،قتوفهحسنللثساعر

ما!تئيءعنيكشفانرسالتهوانما،معيناجواي!ىءوربطا.وأ!نتظاربالتمالاحصاسحدودز(جمماواثارتهاعواًطغنا"ضبيه

عمه؟كشفالذي.كما،اللهادئةحركتها2والبسي!فاهبمو!صبتخديرنايريدانهاستشعرنا

كتراهناكانوترى،جزءاجزءاؤصيذكأمعؤلنمضذلكومع8!أ!8.ك!:رلأزءكأبهوإءتيهـلإخطيزاللالضعريتقلبدعلى"تكئا

كيءوالسسدالبطالايقاعولكن.لسيئور!بعاستمروبروءأ"واحدة"من:!راث!رعندالملازمةوا

يؤثربرتفكيرويصدمئاارهاقايمايرهقناالاصواتهـاخلمعاكثفا-اطلارو!ن

ار+كنعت!بر!،الابباتانغير.ألاءملاكف!مني/للض!اطرادفيا!،نا"!امفعدنا"ررقولهيقرنهاو!ر،الترديديصنحيث-كلدرها

الثانيكله،"لةثببدثمكلالمتيهييقولانارثصاعر،بيرماالىاقرب!ث!ء4ةونلءوطويلانه!ثمن،للاتظاراخصببعدابذللكفيعطيم

لمبمارراعرامنيازوتمثل،شيءكلو!و،خميء-كليتضحفاليها.وا!واداش.ولاأكأويبعثهالجديدرالنهاولكنالنوم

ف-!مالي!قولأ!و،ودعند+يقفعندماسيماولافنببةأءىخصاءنيء*لمك

التفجع:"حفيلابساطة،الدائشرةهدهفي"وفيقحسن"لازمة)الحصربعدمجالولا

طريقينالدنيالنامدتانعاجهاخافحركة..الطاهرةاللحركةلاجتزاءضروريةكانتالواقعفيلانها

غريبين،وعد!ونماوعشناللنر!ببخو+مقأباءفيلاقمرونظراتهز"6خطورصداطالكانلولانه،الحدث

صمتكومنصمتيمنعليهاخافاللازمةف*انت،السرديثهبحدلفقناأللفصولومرورونومهالعجوز

البابخلفوالفيناهحك!ايتناانتحرتاًذا.والانكسارالمللمشعاعرقطإبلاستدائماارتكلاهـمهيأةنقطة

وجهكالىوشالهمايهبعبثوجردنياو،للق!جربقىتمامااح!تثصدؤرالشاعرإكونمقاطعاربعةوبعد

:ءقرورواجفبصوتلناوؤالكلانلنحسثمازمتهولنعيثرمعهلنتجاوبتندنامنتمكنؤديكون

بيتي!الىرداني،ابويياوتعبتثسديسئمت:امامة،بارزننساهاننشبناه!وملريدشيء

القازمالمثلوميه،وسحرهاالقصيدةجمالكلالمقطعهذافيا!طويرلمةاللسنينازتظاراب!ر

ادرامي.االرمزالىوالميل،اللهادىءوالايقاعالتريهزعلىجمبلهدنياملامحتغيب
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زوجتهمنيتحلفيهايقظةاحلاممجررالىالادبيةالبطلمحاولاتمغلقبرابيرفعلمللو

،رؤص"ليستان!المحرد،.ليمعللي!س!في!نهأماكثرملإلمديرهـابالمولعم!لاوسيةناجحةؤصبدةمنباكثر!ءصيقدوءـو،غنيمالرحمنعبدللاشماءر

.العا!لماذا؟دونمستواهكانالمرةهدهفيانهغبر"الاداب"فيلهفرأتها

:ا!ررمديللفهـم!دطفلالممعدداخلفيعنهجزءفيفتردث،ال!مفورعننغسهفصل!نه

تلكالىينتبمطفلحياةفتناولفص"طقلاسعد"ؤصةامااص4يطلقكأىبالحياةدضمتعقدالسجينا!-ثرءتهاادجةساقصة

فوارفىمن.نعاجمطتؤاللاالننالعربيةمج!عاننافيالدنياالطنقاتطريقةالىل!تاداوليعذرلبم-بهالمشبههـووهدا،عهمصرفيطقى

التورةقبيلمصرفي*ضاالذيار!صنو!منوهي،ادبقاتالجزءوفي-لأ!تمثيليالتتنمبيهنطاقفي-بىخل4محمالانالبلاءيق

وعرفؤسمادمنةماعيةالاجالاوضاعاليهوصلتبماوتوعيةوعياوكانرابط،هوتجربهنهعنت!دت"فاضننييا"بقولهيبدأاللذيالثاشط

المقصودلان"الادبفكبالواقعية"غرو!و"الواقعيالادب"بالم!اثبههنأفهو،بالقهمةاياه

هـ-نتعانيهوماءاسيهاعنواللكشفالفقرةاللطبقاتحياة.نناولبهاللحاجءونكون،البلاغيينباعتراف،حتىالاصهوالمشب.ولكن

وضيهـام!.فقروانهاما.والتفس!رالايضاحفيألرغبةقميامحالةفيبهالمشبهالى

قط.للمقارنةوجهفلا،بداتهقائمبنفسهمكتف

فيلنايتضحفانهبحياتمهشقائهورغم،صعيرخادمالقصةوبطل،مضكاملايكونيكادكلالقصيدةمناًلثاليالجؤءانذللكمعنى

ذاق!ت"،الاطفالهؤ!ءاسمعدبلغيرهمناسعدانه"القصهنهايةمنناحيةقد!نهاثرالروحياكا!درمنبالمزيدمدناعلى!لرقادروهو

ا!خرين.للاطفهـال،تمامماوهو،ببوتهمفيخدهتها!نناءالمتمدزينبحبش.موضعهيجهلووووإلابديةسيدخلالانسانانتفريرعلىاخرى

الوافعي"الادب"اسيمالادبمنالنعهذاعلىاطلقوقدالقصيدةحلبةفيمعايجريانوءمحوره-اكء،عردايقماعذلكومع

ضمولسرقحس!سعدئزلمطرسعلبم"ع!رلمعافالجةلت!تطلىلمعنىولنهقعيلاهوسمع!سلوماعلى-مجازهيكنولم.فصمهالصعبمنارتباطفيبل،قخالمحرب!

"..تجاوسامعهنت!جاوبدائمايجعلناكانبحيتالهينبالشيء-سهؤلته

!ورثه،المنظورقواعدخلالمنوالمرئياتالاحداتالىيئطرالزمبم.،تهـمنفي"لمموسةطاقاتلديهانرأجمطوفي.الضداعيميقطعهللممطردا

ا-وحدههيالنفسيةاكورةلار،نفسيةهيممااكثراجتماعيةثورةحرتالعادةانب!،اعتبارهللفظ!رردانبهايمكنانهحدالىتربهببما.نه

.متمردثورىالسلو!خلالمننقسهاعنالتعيرعلىالقادرة.ء...ا
.....شمالهمنوالتهوينالعضمنهعاىلانجرةاستواتافي

لاونسكو:الراية.العطاءمنمزيدامنهانتظربعدوانا

اليوميفعلكمااللفنيالعملعلىالرمزا!نحامانصارمنولستالمئسيةاللفمصيدة

كوبماس!مقلعربيمفيوالثمعرالماعمابلتنرالامنبيةدصبصامنتلقادناستحالئمممبةكثعرعرفلمالمجلةونسبها،فليتهاوقدجعفرالتةميححسبرلشاعرهي

،فالاالاحلامهالمحلدالئقسيدالنسمةليهذرملدونيقوا!ووـمالئاقددكرتبموفد"أورمافر))اسمها-..الغلاففوقولاالف،رستفي.تتبتها

....،قيانينزاراشعا!منكبروبجؤءم!بنا"منةءسي!ة))ا،*مهابقصببدة

الواقعالىترمزواللعشيقةللخلمجهولالىلاعلىمرالمئلمصرولرمرلحمئىةةيكتبهاانالقصيدةللهذهاتيحلوترى:ؤراءتهابعدنةسيسأللتبل

..؟ورلشكونكانتفئيفنزار

!ابرش!لىفعحيشهابيلموفياكالحرف!ئمةلعملتممتمالحديفصبحاحياائاليهنففيأللذيم!يحركاءوعأمنولانها،بمبطفى!نها،اصببء،،ؤقدذلكومع

...ازء"ناه!افيوالحب

ق!لقالامربهمالرلتئحةن!بعحتسينتهينظتياـولعشرمنشةطونسارلجيزح!هاك!لاينندريولا،عناؤجأةويرحليأتيمسافر

."القضيةيعرفوازلمح!كمااساسرالقاهرة

ه!ومنهاالتخلصوعدم،الضمرالىترمزاللجثةانهناوواضح

بعدتتضخمالشيوالجثة.ألضميرعموت.اسكاتعلىالقدرةعمما

الماضبم!سذايكنص،..ولم.كامللماضالالكمالشاهد00كانللقد."نر-1.المئ!مو!للمسفحةشمة- اللديمماالصمرلاليب9صولىالاليس!صاحبهادملور!سسواىسر ضحته:-4عنالنطليقول.ويعلويعلويظل

مستحمئايكنللمالماضبمانالقولويهكن،شكولادانمامستحسنا!ييمهي

."بس!ببه

زضخسس4لانمئ4ليتخلصبيتهمنيخرج"انحاولوعدماالادابلقراء،،وعرضبتقديمهاقمتان*صبقروايةوهي)،مورافيا

:يقولنجدهبالفضيحةيمددهاللسريعالمستمرالل!يالفاشلزوج41اللكاتبفصةوكل!اهما(5591ؤبرايرعددفي

ورئتيذاتهااحشاليقمىمنواخوجبنفسيانااننىكأنتبوهننىلالزواًجبينربطترويراؤيارواية،ولكن،يكتبانعبثايحاول

تنفكلاالتيوالرغائبال!غامضةالمشاهـرمنوكومةوفلمبيومع!تيطاقتهتمتصافيسيةطاؤت4أنبطلهاا?قدحين،الفنيالابداع

ومنادىءالوسحةالعفنةوالصورادنت!و.الاؤكار(ضعيفةترجمة)،روايتهلكة،بةيتؤمحتىزوجتهقجنبالىاضطرهءماالابداعية

علىمثبتةقافلةوغازات،مسمومةوكنايات،مشوهةواخلاقافاسه!ةالمحاولة"اما.حلاقهمعزوجهاخيانةعلىبدورهاالزوجةاغرىومما

."الطفيليةكالنبافاتاً!عضطءوالطاقةالجنسميةالطاقةبينالمبانئرالربطهذاتدب!فلا"الاخرة

الحجرةا!هناكيعدلمثم:فيواجاءوالتيالاخ!ةالجملةاماهناككانتوان(النفسيالنحليلفيمعروفا!تباطوهو)الابدالمجبة

اعنرففانني،مس!كلفي،مسركلفيرايةاجنازهارحتالتيتصلحلابرأنها-اللقصةبطلجودتزوجةمنالاصدقاءاحدمناشارة

وفياو!كلهاالقصةعلىالمعنىاضفاءفيا!هيتهارغمافهمهاللمباذني!ضاالمقصودولعل.فناناشلاءالىوتحي!4حتماعليههـ-قضيبلله

الطباعةاوالترجمةؤيلخولاماوذلك،ثانياالقصةبصنوانعلاقتهاالفنتحترملاكأمثقفنح!ر-الشرقياتازوجاقامنكسرمثل-انها

ادرا!ا.تجاوزت!نهاواماالمؤللفاستخدموقد.الناشئةالموهبةهذهتدميرعلىورورملوا!دب

الشاروفيعفيواللقاهرةاستحالتوهكذا.عسلطبقفيتورطتالتجم!الذبابةرءزمرةمناكثر
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