
!!س!!ىواالا!!اللأ!!!!،كاحهدكدخؤئحص.-

مي!يووردمن!الفظتلمفرايلعبهأنايمفىلماميةصورقي"رسل))

معكرئبيرنلماوس!ىبرءوضميللتيهئةكع!لألمحكمةلركاولبوغرللبم!يايغوس!ا3قيبمى،يحلغ!لا!!هه!ع!ع!أا

!ظمة،أ!العديمعنىالمريرةاتححة-لت!ربةعرف!-يئشعبوجدانيمثل

الح!ثة!سيعأفيالنض،هت

.3اسكنلراميربق!

،سلاغ*،،

!الل!ديةباللعمقفتموناتنيسيمحاثمثلااضربانينيغيكانواذا،وا!طبيقميةالن!يهالابحاثمنمجمو!ةالسابق-الادابطددضم!

عن"خوركيرنيف"لامشاذقدمهاللذياللبحتانهللقلت،المنهجوسلامةيستطعوللم،المنهحوسلامةوا!جديةاتعمقمنعاليآ*صتوىبعضهابيم

في."القصيمياللهعبد"نلاسناذ"مأز!التادكافيبرياء)ةكتابالمس!وىالىيرتفعلاللعلهبل،ألدرجةتلكالىيصلاًنالأصربعضها

للهيتعرضالمحديالكظبامعارخوريالالستاذيتتبعالبحتهذاجمهور،سطواحترأمهالقديرها2للهامجلةفيتنشردراسةفيادمول

للكتابلامكنملة!نقديةصورةنيقدمحى،هثرةوداءفرة،بالدراسة.عا!ةارمرباور!فين

بحيثالحكمةمنخورجميالاشاذكأنودقد!ايضاوراءهلمابل،هقط

بقول.مدعمفيرحكطبحكمللم-فهوالتزافا.كاملا-،،ءلكاببنصو!يالنزماننحبالابحاثلتلكالتفصيليةالمناقشةالىندخلأنوفنل

وانحق.السطوربهنصراحةتردلمالزةينا!ثي،لم،المؤلفا!والمنالافتضآحيةبمثابةويقومالمجلةيعتلص!راتذبم!المقالعئدللحظةنتوقف

كلمةجانبالىوكلمة!اتغثيرتقولمقاءلهفياورل!االنيألنصوصان.دسملمددالللإبة

المرحلة.هذههيالعربمئقفينامنواحدلتالعيرواضحا،رلىما-لعطيئي

ببهئ*الطنبنأيتحمصونيفعئدء!أ!اللحريةممنى"؟-جما-اـلأنسانيرىكي!ارص!فالالتاذ!ةلممءهيدوهو،"ا!كا!ة"عئوان!لار!ال

كرىوكيف!لسطين!ضيةسمثلالاساسيةيانا+الضللبعضلؤيتههيماع!االمزمعالمحاكمةعنر-لبرتراندلمقالترجمتمهبهيقدمالاخضر

افحيو!تتجمعكلههذاخلالومن.؟.والغربأدتوق-!أبمادها:،را-ندين،مكن!ارا:فيتتنمشعبعلىالعدوانيةالحربهيلمجس

آلاشاذفع!وت.بحقبشاعتهافيمدهشةصورةتحملوتنشابك!ءيقفاكذيالسلمبيللوضعلاذع"ريرنقدوعهو.جنسونولندن

"ليركاقة،،ويفغ!حكلخببشع!لسعاعيلىاللجاهزحىدعقاقهخولم!مومةد!عرفيبانهدحكامالضميربحريةتعصفأللتيالاحداثازاءالعربيةبلادنافيالمثقفون

.لهذهادانإثمة-ىنفاذا.الصاد!النقديوبالجهدالمشانيةبالمرالةاوطنناداخلوفيبل،البصهـفعسباللعاللمفيلاالانسانوكرامة

ولإ"ي!سعك..جنو/بها.وافولهـا.ملىبقوةعلقع!نضوءنتيجةفهي،الا!ارالواعبةالطليعةبوصفهمارعربمثقفوناصعمادا.زفسهالعربي

الي-إرتعميده-4،اذباتنبلألئيالتائجملىتوافإئهانألاارهايةفي-واللغدراللمع(عمالازاءالببياظالانسانرفللذرمموالمحادسة،لشعبنا

مصهةتقولانالاتملك!لا..اًلافكارهه.على-+اصصرهاالتيالاحكاماننى؟الطللممنهختنفةءانطفيوسأ!قدمءاى/جريالتيوالتعذيب

.!زسصيلهستالتارقي-ثبر؟ءانالىألفصيمي"لا-،ذلمجمتن"اللخافقاللقلبيمثلونعض.."العصرضمير"ي!ئلونءهـناتحدث

الااللهم--مفالسانلاالىالمؤدبمرالطروو!يدورلعسهاـدعصيميوللثنف،جار!ا!ش..ألالامتمزقهاللذيم!العربيالوطنصدرفيبالامل

إ..".المغلقالسردابذللكالللجان،اللعواعم"صنوغيرهاولنمنبادشفيتمألمفانجميعا

سياطتعتيتساقطونلئااخوةعنلتدافع،والتج!اتوالمظاهرات

حعآي؟الغريبةوانافيالبعيدقالآؤافيفيوجوهدآءلىيشموناو،اللتدييب

عنها،للدفاعيةبمناولنكؤنانين:آي،الفضرةاصحابنحدا،اانا

تعرضالتي"كنفانيلخسان"الاستاذروايةأقرأفيلم،لح!-ولشوءوهـاعما!3من،هنامن.العاليالعامالرأجمووسطلهاوالدمماية

وشرط،لكمتيقىما"مقالهفيبالدداسةعليالرهمنعبدالاستاذلهاف!رالاقىعاى،ا!عائيا!امالرأيقيادة.لكونانيجبنضسهالعربي

وممن.تلكدراورشنهعلىالحكماستطيعلاثمومن."المعطباالأساناننبم.للحظةكلفيوجدانناتصدمو،معناوتعب!تخء-!ناالتيالامور

غسص(ن"دووايةعنكلمتههبهااستهلاننبمالمقدمةتآملمنيعفينيملاهذأنعيمفى،،وميخائيل،حسهينطهأين:الاخضرالهـفالأخم!اتاءل

!مععالىتنسالروايةفالليم.فيالدضولقبل)ةيقولآنه."كنفانينقرألالماذا؟...ألمنالسنيلعلىالحكيبموتوفيق،محفوظوزجيب

كثيءاق!ه،وةاتزاهـالر!ةالتآللعفإجديةفييطبنك!كرارعيكادأربياوفيتنامف!الصلموانيةالحربتشجبناتبيلمعلىالكبيرةاسما،هم

عراخنانوليهاأندائ!انستطيعاقت!المصيريةمشمكلاثنآبصميميتملقيرتفعونلالماذا؟..7نفسهاللعرييوطننااجزاءبعضفيالارهـ،بتدين

التعهريةهلاقتنافنظماننتمكنلا،برقابنااخذةلازمة،لكننا،وهتافنافيوا!ق!اداتازطاماتابعضبهتقوآالذيالكبيرالدورمستوىالى

بلاهادئةوقتهةم!قيةص!يةفيالكلماتبينالتواذنمنأص،سيعلىالالسا!ك!أدعملبآنالقولالىسبيللا؟..أ،ضحررةالعربيةالدول

كانتلوكماالفنيةامورنائ!ركانناطىدليلفذلك..مقرفةجهارةءبرنافياللكاتبيعدللم.وحرهوفنهمادبهمهوالكنارالكتابللوولاء

هذاألىالاشارةتجبهنااومن،السياسيةالصحيفة!تعليقاتامتدادافنانا،ذللكمناكثراصنحلقد.وحدءالفنأبداع4صناعتفنانمجرد

الروايةاواللقصةفييواءالتاليفيةاعماكايلفاللذيا!حزنضعالومحكمةان!نفسهاالحضارةابداءصناعته،عظيماومواطناومف!ا
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فحباريس."اللحواجز)مسرحتنر"عرضىبمنأسبةالادابصفحأتهذابدايةفيكلليأنرحمنعبدالاسهاذأنوواضح."لا...أثعراو

كتب!االتياللدراسة!ذهعنهاتقلولا.طيبةاسةدركانتأنهاوالحقدخلعندهاولكن،المصيريةبمشحكلاتناكأاب!ااهشمامعدميشجبالكلام

05"برقيونأندربلمه"اكبيرااللعصتريالليوالفلاراك"اعروف،ةبمناسبةفلا.يقولأنيريد!ذاافهمأنأستطعللم"الازمة"هذه.نمسيرفي

ء-نمفهوماتهخلالكل!ن"بريتون))5هذ4دراستفيتناولولقدبينالتوازن"نآساسءلىالتعبريةعلاؤاتنان!نظم"أنمصنىمايأدر

فيليب،الدعوةتلكفيرفاقهنظرتوجهاخلالومن،السيرياليةكتعطبماذا!"مقرفةرةجهابلاهادئةدقيقةمنطقيةسويةؤياءكلمات

...وفيرهمأر؟ستوماسى،واراجون،سوبولأذتفسيرالىبحاجةنفسهاهيمأم؟شيئا!كتفسرهل؟اللعبارةهذه

!لىالوضوحهـ-تقلميلالىنحتأجألا؟اصلاالم!ومالكلاممنكا؟نظ

ملاحف-،نف!--!يالدداسة!ذهعلىملا-طاتمتنيكانواذاهذهلمث!لاللصرصحاولئاادا"العله!المنهـح"منآؤولولا،الاقل

"يتونبريةاندر"آنلمنايبرزللملى.ونو،ذلإالاسىانأولاهما:اله،سي!ان.؟المه-هـيةكلاتنامنتهكتابنايتناوللالماذا:(صحتاذا)الكبرةالقضية

اهـىعتهبالانصرالىآ!خارجيالواقعءلىارثورةالىهـعوء!نع!ماللسم،اخرهاللىعليحمنالريد،دالاستمقالفرأتفعندماذللكومع

الخارجيالواقععنالانصرافالىذتكمنيرمييكن!م،الباطنيلمناعا.فحسبلهاسريعلتل!صاوجدت.للروايةحقيقيةدراسةف!4أجد

حت-ى"اؤقتاالانصواًف))فحسبيقهمدكانبل،رجعةوبلازهائيااللحقيقيبالتحليليتبعهلانفسهوافطالرالعملمن..كبرةوءققطفات

إل!"رووروكأالجواربببنيف!دهنكاانديألتوازنذلكا*دأثمنتمكقمضاللىنتوقيقولكما-زك،ماالذي"الساحرا!ع،للم))للهذا

!حدو،دهوكسرمنالمقه

بيا؟"فين!ء"يتو!بر))!وونأ"ل.نةو!:،فييةالللافعولىللجوانبوا

جم!الباطنالواقعالرارلىأالا؟جاههوالي"نص!وماقصادى"السسهوياللي
-.-.،،ت

"-ىالنهاالاتحمادهـذا؟.اتحادنحويمضيانينككنعصرالخ،ربروالواقع

وا)واقعاللباطنيالؤاقعكأنولانهذللكس،لا-"يريا!بةالانجبراللهدف!وخليلاحمدخلإلالاسأذدراسةمنافئانيالجفىءذلكأببعدويأ

هـذبنمواجهةهـمناجعلنافقدقضبنمت:!اللحاحمرمجتمعنافيالخادجي.".عشرالرابعنفرنلهـ!باعربياالمضنقفواؤع:خ!!ونابرن"ءن

اا-هـ!كه-إسيطرةورفضنا،نذلكفرصةحانتكلمابالاخركلااقعينالوالجزءتناولدوانوحده/نججي-ت(ولهلادرا!"منانجزءهذاانوالحق

فذ!ك،واحدوؤتفيفي،مانعملانذلكمعنىليسىولكن،رالاحعلىيمكن.فلاذلكومع.الاسبقمحددهافيالادابتسرتهاللذيمن4،بقالى

..الحقيقةفي!مامماونجاعداانفصالاافلباذهمايوهمانشأذ4منخلالهاهـنتنآولاق!ه!اللعلمقيالروحيح؟اندون؟4يعبرانللمرء

فيبا!زاجهـمانؤمنات،ذتمك...الاخر.ز،وألواصدفينعملنحنانماقدخلدونابنأنصحيصاوليس."موضوعخليلأصمدخلميلاذالات

."..اللتوربميرهـذاصحاناؤعالوؤوفىماال!دحماللعربي.ؤراثطمن.أتيراانفالحقىمه.!حياناقلل.ثمابحثا!ل

مقمزيدالىبحاجةيرللمالشهيرة"خلدونابنمقدمة"بنهومن

الحضاربمماالاطار!ئاهريفسيرء،ولأنللمونوسالاسه-،ذأن:وثانيتهماالذيهوو*هـهوهدا.التناولمن،ح!وا،همواكن.واكقصبما!بحث

دهـىةظوورالىادتانتبموالاق!صادقي-ة"ياوالسالاجتماعي!ةصرهبعناثميتراكممجررهيهل:الدراساتهـدهنشاجعلىحكى،عليهيتوقف

التراتبهداعل!من.نزيدحقيقيةاضاقاتمبمأمألدراساتعددفي

هههه!ه5صههه-5-"خلدونابنمقدمة"فذلولليس.بهالعلميوجدانناوتثريالعطيم

.ءالكلماتهذهتعنيولا.ازكأشفالعل!لمز،جلاضواءاىايش،جموضوءلم

بوفواردوسيمو!روو!الاتالىتفتقرأوقاصرةدراساتحولهاقبلمنقدمتالتبمالدراساتكلأن

ل.قأتباعقدءهاالتيالعديدةالدراساتولعل.معظمهافيالعلميةالنظرة

جزاًنيةروأ-المثقفونهـ!احدالوءبدعلياللدكنور:مصرفي"01!فرنسيةالاجتماءليةالمدرسة"

0014طرابتنيجورجلرجمةخلدونابنأناثباتفيأفاضتقد،عزتالعزيزعبدوا!دكتور،وافي

التيالقيمةالدراساتومثلها..اللحقيقيألاج!نماععلىمؤسسهو

والحياةوسارترانا.التيوالمقالات.ال!صريساطعالاستاذالعربالمؤرخينشيخقدمها

..(ادريسمطرجيعايدةلرجمةقدمهـ-االتيالادبيالظابعذاتوالدداسة،عوضلويسالدكتورقمصها

الدراسةولعل،تالدراسلمنوغيرهاوغيرها.صانحرشديالاسنناذ

الانانمغامره5فيقيمةءساهمةمحونأنخليلاحمدخليللمذالاستقدمهاايتيالجديدة

015طرابيشيجورجنرجمةبيىصالربطمحاوله:الاولى:راويضينمنقببمتهاوتأ!ب!.اللطريقهذا

ثرالتحيثمن.لعصرهوالسياسيالاجنماعيوالاطارخلدونابنقكر

الشعوبوحكمةالوجودية5-اللكبيراصقديرارغم-المبالفمةءدمواللثمانية.الاخرفبما-دهماوالتماثير

17عطرابيئيجورجترجمةافكارهتشيحهالانت،ئ!صج-فرضفيالاصحعلىاو-ا!م!نخلاصفي

الدكورفئلعندناالباح!ئينبعضيفعلمانحوعلىمؤلفاز"فيالواردة

وجوره-خننحوهـخليمل،ذالاستاللحاحالزاويتينهاتينمنأقلوا!يس.بثزتالعزيزعبد

225طرابيشبمجوبرجترجمةالراوونوالاقثءمادجم!السياسيتطورنابينبطالرانعلىدراستهفي

اطور.بآناخرجانبمنالقويالاحساسوءلى.العلايوتطورنا

ا.علوليتاوأهباردوبريجيت5-و!اللعلملانذلك"والسياسيالاقتصادبمربتطورنارهين"اللعل!

.اللعامتطورناعلىبحققالكمايؤثر

ن6جز-الاشياءفوة.

0011ادريسمطرجيمايدةلرجمة**!ه

الا!ابدارمنشورات

."بريضوىلورة"بصواىدراسةفمدمونوسالالهسه!الاسمتاذاما

!م!..!على"جينيهجان))عندراسةقبلمنونوسلللاستاذقرأتكنتولقد
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ب!-ذايستممتعانالموصلطاذالاشحقومن.وا!غنوالادبالفلسفةعندراسةصميمهافينيستونوسر،ذالاستاوودرأنصحيح.ونبرد

اظن:في!م(نسآللهأنحقنامنوللكن،نجالاسم،ءالحاشدلاالواسعللمالعلميه!ونكانكموالكن،ال!بريا!يةعنبريونءفهومعنبلالسيريال!ية

في"اليونانيروربا"ذقسيربهاقاماللىالمحاولةهـدها*ه!ماال!+ور"!-دلارذللك.فعللوا!فدةامنابااؤنرواصاكأما!اس

وسيتكوما؟عليهخارجيةمف!مات!ؤضمحاولةأيضاهـذهأووت"جرد4بوصةلابرقيونعاىاعمقصكمايهءدرانلللةلمرىءلىتجحكالت

-اذن"مرضا"المقليكون!ف؟!آيضاالعقلهيأليستذلكفيبل،المظلمةالللاشعورآعماقالىمنهو!؟رببالخارجالواقععلىساخط

!؟بالطبعمنطقيوهذامنهنف!ص4يضوجالموصليةاذ-الالىان"!ورزااذا.ث*--هـوسق!ثورتهخابتوانحتىاقعالوذلكءإىتائرآبوءمفه

بتنمكل-الخا!صةاللوجودقيالمفهوماتبعضيطبقأنكاتبنا-،ولللقد!سى"ال!اخليىطف،

!ثيتحدثانحاول.رورباشخصيةعلى-كثصرةاحيانفيم!مسف*،*

((الوجودياوتا"و"عبالرهبموالحرية"،"ار،ءدجربم!السقوط"

اللفظيةانناهةهذهوسطالحقيقيةزوربئش!صيةوضاعتأللنآ..بينروربا))ءموآنيحملساجما.الوصآي-اذالالىؤدمهال!يوالمقال

كر4ذأثبعدآنه،والغويب.اةو-وديةالم!لاتالبعضالاتيوالءكلبيق!لشءجب"وضوعهالىا!مكا"بيدحلأنوقبل"والاعتباطيةالوجودية

."كازاذزاًكي"وزورباصيت!4"فاول!ت"بينتث!،بهـايقيم-نحاولى"ن!وخه!،رولمربانتهخءهيةتف!برقبلمنتتعوضالتك!ا،!اولات

لفسمسسا-روحهدافعآ"آلمعرؤة"لحنفاوسهتبحثآنقيءهلمورانمحاولا691(عسىةالأداب)روروادراسى"نفي"نعر"لفط-"الأت"دباللذكز

ولايحققهللهدفيس!ىلا)االذي"زوربا))طنيعةنفسمن!وللهـ،ثمنارأيفيوهذا"وات!تجريديا!مبمبينصراع"هورورباانقأللانه

الل!بمنرووقفهمافيابعدتشأبهابين!!ايرى!وبل."!طلبها!أية!،ييسخ،رجهامنوا"4الرعلىوؤرض،.يغةفرلاشنصعخطكاتبنا

أعرفلا.وا!د!ماموقفآنيرىوووو!الحقيقةألى.نوصيلهاومق!ار"مرض"الوصلي،دالاترآيؤ-"الل!مقل"الىالاحصكامو.عقطية

منبلغتهاا!ك!اروهـقةا.زكفيهاتمعدلمشخصية-ننسويأنمكنكيلف(اإ.لاش::حوجهـارولابرنس.ونصدر!يط،وقي"زوى"(!رفول!كلدا)

احتف(!-اًلىصىالوصولرلدنر..وآعمقآدمد"مرفىت!.ؤرؤ!يا!ء!يف-رء!آى"*مالها"وبهامن!وللالهأء4ء،رأيهفيتا"روألاست،د

.."خ،صةالاءنباطي!ةوالحرهـ-ةالحرريئالص،."هاالى*فب"رورباتجربةءلى
ؤ-صمحتلهفةا!صرىون!مخصية،اوتعيرووذاصحآنالثاملةالممرفة

....جوهرهافيوعدميةؤوضويةطب!ورنرها.الخاصءفيماررمه

اكصرموجودا"رجلاكانرورباآنأوصاكهراادالاتقالؤلهقدوبعداسىا،وءصلي،ذتالا!دص-لاللغريبةالمقدمة!ذهمنالرغموعلى

نقولآننهـع!طءحوأورلنا،"يحتاجممااكثربوجودءوي!حس،يجبممااقتص!-!لثيوة"ه!ومأتروربادرايةعلىيصقدآخذ،موضوعهءم!ه.يم

اكأ-صبثقا!4وصحس،يجبءماآكثرمثقفنفسهاوصلياذالاستاف-كأنكا"لااورمضعراض،يس-مرضهاآنحاولالتياوسوتيةاثقا!4من

الاقل!علىر!ربا/ءتآجءمااكثر..جيرءتاءماافض"جلرآلى:رريال!رلىكاآلى!،ر"ارالى!-دجرؤهـن.نربخلأثصفحات5

ى-المإثهإرالىأس!نوو)ن3الىم"جل5الىرأ-،ردءفيأىأنيتث"الى

الممكفراميرا!ا!رةللمء،فيالارومأسمأءمنجدايلةاللطوا-حلمةالساصرالى4جيضألىرا!بو

!و"كي5!!!حيى!ههثروى-ه!تهىح!ح!ه

!صحر،بص
01لوضصأ،51!!

55!نى!5---7"صص!،

توو!طار!ف،ا

بقرفا-

ا!سمرة!!مودأالدكطور

ني:الجرجا،ر،أقاضياث،ورالررجانيربنالورزءبدبنعسنيا")حسمنالييءندراسةووه

وتعلجل.تحليلرؤفسيررليط-رهوءصلا)رجبينظترليا!

اص،لتها.مدىوتب-نال-ورديةاراءهوتجلو.

الغربفيالادبيالنقدؤجماومثب!لاته،الاراء!ذهبينة-اةرتعقد!

الفسيحةالفنفاقاالى-قةالضصدودهمنالادبكلفهوموتنقل.5

.وتجدداوعاؤ!ةصر"ادبناتكسبجديدةزواؤذ.ك!دللوتفتح5

تاالورثم!

اقنوريعوالالنتة*رو!أطبا!ةالت!بوبمطالمك!ا

4يرور،دلمااو.لق؟..ة!.لثمنلم

عمممو5حم!3!ىل!هه!هه5ليل!هلي!ل!5مم!لأكه

لابة6



نممميناللأل!م!وعالكناصضعيضلكن"حدءواال!جمكعاتقما!نيسامس*جمبماولهة،و،وحىجزرلانولبرفضعكا!لك1!ا
ق*-اهنؤلسطعتقصيدةوهتباًناراًدالشاءرلانالق!عبدةءنغائب----

ءبثامنهاؤلمتمايمسكانوارادالوضوحالىتقن!قرر؟ياز!اصيلفيحميسن!موفييقلم

.القصيدةنهايةفي***

الكاما!ت.:اي!ضاوقضيةواقيع

ودتاولى،طهن!لم!ماساةعنتحدثناالماضيالعددقصائدمن؟للاث

-ن!تصهةكلماتهتهصصحىاللدا!لصصعئمارمنس!ناتهـعليءاسعدطقئل5لقصهدةقصميد*.-ركتبماالءالعاطفةء.هـ!فيشفىأولا.عا!ةيةراومنالمأساة

!...".عيركؤيهـل:هحانثبرهانيجبالذيالسؤالو*ن،اثلاثةا!معراءنا

فعلهمثلىمااواوقاعراءاوبزفعلقدإبموءن.أتخ...وبممهجطةوحيهةبالنهمة!حميؤاملبلطم!ساةكانتفادا.لابالقطع؟.اللعاطفيالتئاوام

افداءبمرروآنوالضردب.هز!ودوسءثل،سهمدءني!رالضطوقمال"اءلىلمهـإنوودطقض!"1\ها،!بماالمستوىعلىفانها،واقعء"!اةلئا

الشعورياتاريحبافريخرآندونمعاصوشاءرمنأ:ساط!ا؟:هطؤمطنمإ؟ب!ال،ونيةالص!الدعايةصوتهوالقضبةهذهفيالاصوات

ةح!بزمس3،يرةالعصروابعمادها،الملألمات،ألاهـطوريوالحة.،ريووهـساجرى"!اصقهقةتخفياكزيبفمحك!ةء.ودةاكطال"االلعامللرأي

.ا!لاصفيوكأعل"و!"&ط،اج؟ماع-قيووب.ولىوصقياًلىلا،الاتجاهالعرباضمراءاعلىيجبلذلك.ؤلسطينفييجري

والآع!!يت.اوء"،لنظع!راءشعولطم!اطبةواول!ا،فصمحصبقصائدهمالعربيةالمشعوبمخا!لأ

ارتمامه-ربطريقةا!قارىءوصدم،كاللعادةأتورو!نهـقاقيداء.الانبلادنافيوي!دثصدثماازاعالعا(مإاللضميرمنن!حريككاؤلأالمالم

فيو!خلنمااهـضوان"جماو.زناماقذا.آرءوربهرفيمطرمحفيفىم!مدقضب"و!ي،فل!طبنعنيكءبورداءواما،العرباللشعواًءعلىويجب

!قدرةافشالاعمنا-ثر!.!ه!ءزخرجآلاءير!الب،او!رار!ام!ض!4عالم!شكلأةايحلالىسمببلىلاا!"سباسبايعواان،الس-بسيجانبهالها

الا!-اكأ،آو،ت.القلمفيةحلأموالىهـالءموريوليءلىاللفائقةالمته،عراثب*نط11!يالعالميا!عامالرأجم!اطارؤمطالاعصرنامشاكلمنانصاي!

نقدهفيكطالماضدالع!!كبماآدق!اقادراءيدادكتورا،ذالاتيقررما3أجلالحصولمنالمئاصلمةالشعوبجانبالىا"وووف!فى!ا!هـي!ءةسافنرربة

خطمنيمنهاعت!آدطفياللغموضوز"ز.امن-اءرئدقهنامناقصبدة.رضها2علىمهاطانهاواستعادةوتهاصرءلى

نا.الشاءرء!(يمضض-،ف+فيالواقعيالنقديالمقياساس!خداميك!ا-انه،فقطللعربيكتبلا،اثنفلس!نمنيكهبمن

أنسانيآواجةماعك!واقعبأي.،بالواقعمطرمع!هـءفيفي/تجاربمقارنةالايديوللوصيارجانبيتجاهلألايجبؤا-*طينءنيرذشبومن.لامالم

5ذ!-ءزررألضاعدقصالانالضموضمنمز!!الىا،يؤديلنعاموج،-ةمنواؤماص!،الىبالاضافةؤضيةانهاينسىولا،اللقضقيفي

..داجفرديرةت!جادب،اللذات!بةيدةش!2تج،ربتصورازه،،القه--بىة.الاخروى.!ضههماأ!يرمكنوص!قةواقع،ؤظونا

فييرظب!رءرالاهـىفما،ةالقصبفياقىصديةاوأفعاصورةأء،وهـ-ى.يثدثوماحطثمابابصاطةاؤها؟ا!ص-!ةهـ!ماا!أو!كن

نة-بيهءب!وتموجآلقصيدة.اًلخاصةالنتهاءرتجربةتعق!بدتعق!يدهماضخلازهااهمزنقيةووهعناربرعبرفيللخ-اآممكانلاا؟4قادياعت

موظف!ذاؤهـلآرءوداالخارجيالواقعمعطباتوتخهـمنالذيالحلمبرجو،ؤله*ط؟ادرات.أمريراةنتمعراءيكتبهل.خب!الايمنواف"ىوأبضءع

-اؤ*-اربعضآو-اؤكاردءملشاعرناحلمو!كن،جدأخ،ص،"وظيف،زرب-د.آ!ن!ونه"!س"بركمئيرثيرا.نوامشأصهـقا-يمورذ)وروان

ؤصرةو!ل،البوتأشعاعهاأتتمتيالمفقودةأؤصرإءةؤ*رةمثل،الع!"ر.نالاوماآقلو!أ.ذكيؤنياطارفيافنقريراتءنو"زيدااتتظرير

الشاءرولعل.أجلإماءإرمزالىتحويلهافيلوركاأؤلمحاتياالعقملل!اؤ--عباهمةوصورةبكاءدروءهر!وداث،ع!ف،يىةفي

ور.+ظنلوتكئه.أيضاأجيماممإ.رءزاللىالخاءحق4حطهرووهـليانورو،ولره*نيىف.افمصيحمكانهافيأيه"تحبوعاطفةالمءتلمةالارضفي

..(...11اك"هبقيآلأسبرفيءآمامالمأ*حة!ذهاللحبث-نآرفيءموردانك،
داءتوما،داتهفيورامحهداممااالللال!ه-.كإمنلوعءن!هررمز

اوءسوعفياا!خارجؤيهاا*تسبلانفميةنظرةالخ،رجيةللاشياءزظرفهؤ?هـ--دةفيالمروأطعآ!دقاى؟الءرينةالامومرثاةالط!آةعولمىعلى

ه!هجموحءنكمعبرلهيصلحاللذيبالقيررالاالاهـمهقىمنةدرأيثء--دوا-للخد1"بعموأىلثاتطاالمقطع!و!!درومحمودا!ثاعر

أدؤ!ماا!هجمةهـنيقللذلكاننحمسطولا.وصثهاوو*دجهااتاا!في.0ةميءلىاةرالطاوفوأ-رإجاوالس.زرالدقعغيوا"ن!وا.و!اقبى

النفس!أصوالمنخاءلمس!قىصارلآءرزكاففءخعبير!رمحفي!محمدوالتة"هى-)أل!هوررفيرآيهمافطأضععمهوان،رزا.((..!مأ!وللها

4كلصلفله-ة"ل،فه!يد""فيالوحيدةاءالمذرهـذهول*ن.الانهانيقىيح"،جارث!،عريرءن-وللم.الره!بةاللحظةه!هءلى(الح..الةلبد!

بأوء!اؤ،!،وتموتت!حب،للاصصابوبجوعها،ت!للمالتيبكنوزهاافيهـ!افيظطظاكل-ءخداهاأرر-تخهـامهو"ا-شآو))ركلرألممتعادةالى

تحمللاز،!،،اللكلراءمنيريرتاللكثمخبلمةفيالل!ذوبرةاالبالضةالصائ!بة!لأيزجأهأ!مىتهءت-مزللرباك-بة-دوءلمت-إءلاننل.الثاني

الضعر.روحب!جدارةال!ه!فىوال!مؤال.بالواؤعاص-اس!لمراءاثعلىأدرا"ير*نقمماؤخي

مإلاؤخطأض"ادأ)!و:رغارىءتدىاللؤصي!دةنجاح4ءفيبروقفايذي

1طم4.اامئاآأنللم!ذهقدامااء*هـدو.الؤئانازاءالمزادىءحقد3وؤسؤالىووووأ؟اة!--يدةا!ذه

راً!5"محمداللمئماعرقصجمدةايى:اتسوفه،النضمىالىصديثز!ناااصصهالتألىكثيراز!صفلغدرويف!!مودر2ا!*اا!ء*!رة)ن

لظ،وو!-رافيأءرللشطا.لعميقأحزؤهاولهاء-مةاوموبةا!،،ل-ميدا!!ازمفر!ماو.يىلعلماءا!اوىبالناباف!ا،ؤلم!مهطي!نبقفمميةامرلطا

الا!و"االابنهـ!ااىير""جالقصيدةنهايةفيول*دط،اب!نهيحادثازقص،ئدازجحهمماخالدابوظلدللنت!،ءر"والح!داثردا"قصبدة

!ىنا!اولا!رطنيعطاهااتياالنئ!هرروح،اكطعرفيالنن!عرروحو!-!ل.!-ةبا!قآحممماسناالىشيءاصمآؤة!ىفدرزهاقحيةمن

رردطاو--ررودلك!اللذيرماننافيلم!ماعركلءث*يةافيا.إلامنأسص،بواطنالم،ةحيفيالشوهجللح!افطاس*،ءرأالنقاطالىيررج!دللك

--ادافه.ومرؤوضثانويبأنهمهاحسا!.با(-ءمراكف!يه!نهون4فيبابىمه"،طةاءمهزاا!طا):-!!عرعنهايروربرحينألرواديائظمه*طصني

ارممةول،ءر.فيكتمه؟التمشبثأمالانس!،لط؟العاللمهذا"ظ.جاهيلممنكت-راًاضمعفقديرلمكنوان.احصادرنواديالهال-.انءلمىيئلمقادوالت

في،والثخاء-قىبالقوةءرز؟ةرامثء3روحان،،!السم!انم!مدر-اصالم!-"لاز-ادالطبمهولبهإالى؟لمقانيال"وووجح!ذاخلمرءدةاقصا

محالبمه.ؤءلم.وا!نئعجاعةلةوة!الىاض،عرافيه،ةريفاللذيالوؤتنفس)ات،ءكطا!.*ترازالىادىمط،(الصم!صوت)سمماهءا!مممانءلمى

يحفعلأئيملكولذا،النهايةفيوللكن.الكماللياتمنانهويظنيرفضه.مركزواضحكليتأفيراعلاءءلىقدرتهاوتقليلللقص!يدةالع،م

بفلتلا"..يرتمشبثوانالمخدارفدرهءناللدفاعفييسنصت؟نسوىهـ،فأؤلالمناصرةاللديرنعزمحمدللشاعرالثالثةالقهءمدةواما

."!اتهمريدكمنوقواؤ!معئىبلااللصودمنركام.!وعةقصبدةانهاعذهايقال

خميسثسوفيالقاهوةالشتوكيوالدفءالشجريالحب)هثلحرارةبلاالذهنفبممنحوتة



وتنتهي،منهاللهروبمحاولةبالاحرىاو"المتعبالليوهيالعالم"

نع!ةلا"انبقولهاثمللعئراءتصليالكنيسةفيوهيالقصةببطلة

الايهانكانولماذامتعبااليوميالعاللمكانلماذااما،"الايمانتعادل

العينعلىتبقىال!نيباللكلأماتعلينايسردمافهـذانعمةتعادلهالانعمةفر!لمميربهـقلم

قدالاميرديزياًبداعكانوان،الوجدان"اوالعقلالىنفاذدون

افتلاعبومحاولة"المنبسطوالسهلالعانيالجبل"تعبيرعلىاقتصر***

.ؤقيرةقجربةلتعميقبينهمابالتناقص

عنالتعبيرفيحريةاكثرهاالكلمةورونبينالقصلآفقيعد

ناتس!تحقلافهيالدينشرفطلنايف"الليلجرذ)قصةاما،ج!3وقياصمابح-بينبالصلصالشبلأالقعةفيؤالهـلمة،اللكاتب

كمذللم!واعتبرتهانشرتهاالت!االلكبيرةللمجلةاحتراماالابالقصةلوصفبفصولالتزامفلا،قيهايفترفمسب!لف!كلدوفياقصصايقرأوالمرء

اكنابةعلىالقدرةمنطلقهيكونعفماال!صصيالابداعاللىالدافعانكهةص!صرية!يح!االلقصةفياللكلمةان،ا)ثمرعروضاوالمسرح!بة

وانصلمالابداعالىدافعالكونلافهـذاا!هرفيوالرلخبةالور!ووجود.المتلقيالىا!كالبمن

محقللخروجتسمىمكبوتاتعنالتنفيسكانتربمااخرىأشياءالىف-انا،وسني4ا!ئوتةمعرفةيفرضالموسيقيالتا!فكانواذا

يكونالاخربنعلىكأتبهي!خرج4عندماال!ت!نفي!مىهذاومن،صاصبهااللقمةازتاجنباللل!!واعنى،الكتابةمعرفةالاتتطلبلااًلقصةكتسابة

عملاأليهيرقدمإماوابالمتلقييبعثلااًنهيبوراىءلي!يكون،مسؤولابيئالضاقضتفسير!ياًسهمانارر!وانما،!-.ورا"رالفنيالعط

تقدير.اقلعلىؤاشلايكونانعلىالقابليهيرملكلنياا!بسيطالل!رووبىنالانسانيالادبيالتراثفيالضخ!القم!،،ءدد

غيرها.دوقبقضتالتنااللعطسملاالقصص،ص

،"ا!قصهذهفييقولهمالديهليسساللدينشرفناي!لسيد2

ناقد،اللىحاجهبغببرذلكالىتو!!ل!قدقارئهاانمند!زءلىوانيوظك،القصةفيلدلم!اها؟لةااللحريةهذهأنققديريوفي

القهصة.فا!كيهيفعلللممناما!هـسا-الثنابةءلىاللقدرة-قصةكت،بةتتطلبهاار؟جماالعاديةا،ممقددة

معا،وقتفيمنهاقليلعدكدب!6ءومصدرالقصصعددضخامةمصدر

او!طمةبالمود"يئذكرالميمونادتسيمقهىفي!برلسمحموديكوناذ،أافظنمسروليةتتفععالسىالعملفيالحريرلةقدرفعاى

هـاوووء!أموءهـ.علىصصولهثمو!ارد-لماليلىمعلقاءها"ضيالىصفمفيلت!رءالملا/!الس!كلعاىإعهروم!دتهعلم!!طران!هـيى

ناللهاؤ،ل،لت!حفرعليهاكنبوقد،لأالقصبدايةمنذبصددهنحنشكلىفيوتحظببقهاد:4حر9"خاصاءليهاى،فنهقمبل!ز،امطةا(ـةالحر

اولى!اًلكذبةهنطقيةلاولعل،"انيعي!دبلدهامق"اليهارسالقىلديه.!*لمفا!داوجاهزهوماع!نا!رهمنلبسى

،ومجونبصخب"يعيثمىهو9،محبهالافصاجناي!فالسىبيريدماحيوظالحكابة4عنتدخضتالذيالفنياثكلهىنعلمكماوالهصة

"النساءا!يسهتسعىالذيمحمودوول4هوذلك،ودم!رولس-اءح!مراللحروقىاأن.نظولانونستطيع،ال!قديملأالادابعرؤتهاكماعطورةالا!و

ليلىاتطارفيجالسهووبتما،"السكرحببيباتالىاسنملسعي"هـ-ندرالقصصيفألادب،إضاأالروائىا)فننبعكانتاللقدبرمة

مبلغاللكريهةعلىب!الرسملهماصبهاتحددءاهـرةيرىمابينمنيرىبهكنئاوانما.الاو!ىللو!لمةير"دو2"لمااذنءشمراكال!ععالقرنابتداع

.ديئرا25لولهة!ا:ثلأابا+نرءدامجمديبىاشكلامنحهقدا!قرنهذابانالورول

القصصبةالمادةءلىاًحهاماا؟ثرس!يطرةمنهذاتبعومافنانيهذاءبخة

باتىوهنهاومصيوهورترورهدلىتكوىانكررقدمعهودويكون.الطر/ق9؟رعةءلىاررعثرة

.وتشعننرىتباعبدورهاو"ى،اكويمةاعلىدفياراً.5لهفنحدر

وافيعمق"4اللذيما،؟تقولانلدترماذا،يفظور-،لىياوهـ!روالاصرىا)إفاتعرو؟هاءهـاالقصهالعربية4اللغعرفتو!د

..بة...؟..لمابااتص!بدايةمعاجديداشكلهافىعليهاتعرفتثم،القديمأدب"/1
المراهـ!الت!ن!يسىب!هـالعلئاتطصتىكعرا،جسب،هاللديمابل.ايعطت4

"ل-ائعاروتراًثاانئجدوا)هـوم،اًلحديرثاللعهرفيالاور،بهـلأبمالادال!
قصنكءنلنايبقىماان؟المرأةءنالضحلهالمطلقةواوكاركرغباتكء.

ثلاث"الثقافةورلشوى،احرمستوىعلى"نفيمسىهىالتىالئكتة-اك"ودوتالل!رب4اللغمةفىمكافياخذاوربر"وال"كربرلألأالف"سم:"

سبق!تالتىكرونالثلاثة،كماؤهااص-هاانى،لحضوركبفتدقائق.الف"ـاًلفر-ؤجد"ثهبوبدرج،ت

اراكعندء("الالمنالاسخلمافةيعادلهلاتثمبيهأئه،"الن!ضلأءصرارقصةبأز"ي!مههـىماالقاهـرةفىيرثاروا&!بنا)حببنوب!ين

ءطحبهاهومحل!قمهاتضحكنكهلافصارت"الار"تواءصطعلىافيافعر؟ة(لطعددالىليستالازهلأءـذهوءز،،أزءةبالفعلىوهناك،كل.ءرةالقي

السشرة"قصلأالاولىللمرةربماالاداًبت!نمشراللجد/!جالنظوفى..رب-*درجةالىكثيرونفه!،ا،بعضيل!بكماارلمقص!رةا)رو"!ة

2*تبعرضءلمىالبابووذاا؟تص(رو"علئسءىلمحمد"راًءالخض"تشرفالقص!!دا،الاخراربمعضيذ!بكمالمشرأزملأليستاًنهاكما

واشعارهاليهـدقه-صيكلىطويلااتبعهالذييمالصحاك!جهوةالجديد.ال!دةاللقصيوةاالقصىلآأزهةووكاوانما،م!انكلوفى/ةبكث!

المهملات!لةالىارممبال!يننسحولانصمثسيةهذاؤقول،جديىنظجى5"اللزءيم"..قصيرةقص!،ح!مىالادابمنالماضىالل!د!وفى

هـ-4ؤجمبه"لااًكووعملش!رمنيرتضحالذيالامروهو)*(،القصةذجلم"،ص!-ء!!،!"اكر"بلدت!ئايجتاحونا!وحوشى"،اًأثايبئؤ!ير

لمصاح!مهاانفىالاار-الفةئا،صالسهدقصةعتيحتاهءولااطللأقا،مئس!صلمحمد"الحصساال-تسرة"الد،،.،شرلى!نايف"الء-ل!

الله"رغة.الص:،ةمنووكم!الب!ىرب(ؤ4عقالت!نصسىمنب!!4"هفىؤقيدت،و،ول،الامصريزيل!"المنبطاًلسه!لو،اللعالسالءيل"و

"ت-(بادل!ضاحونالوحوش)ءخصماكشهاكرللقصةوء.لئااًذاوعقبرحسثابكونماقيدكالبريدةالورءصكأعؤ،بح!ثالمك!ن!صهلار"ذه

ال!نجرلة!معفالاي!يبهالا،البناءمحكمة،(وبالاسجيدةقه.لاقرأنا.الم"قودةالجودةوودهببأله!

--فىكوجدلاوهبمع،توجدولكنها،ء:هايبحث-لأالل!دةلق!-لاق

ؤلكلمة.أقدالن!اعلىاللتبىقرالامهرانثكلاابالاداقعلهـيق)3(.و،ازهاءسىجمخت!ا!علىالاخرىاأقصصو،ببنوانمااللهراغ

فهرذلك،ندومااما.المتبنقهـدعلمىالاشسحبلا"الجه!يهدالللنهتلج"الواق!ه،نحوالاخرىىلمه-24عتنؤا،مبرديز!قصة!ناءولاست

.../لصداهامبااللبلهذأقهبلاجاءت،المهجلة"فل!للعامة11الملادةمنا)رغم!لأىالسط!بلأشدلدةصوفبلانزعلافنجدلا!ردلزىكصةفر،أما

يير(الللت!ر)منوببالهرتبدأفالقه،"،اسلوبهاتميز،التياثرهفةارحساب"اءز

78



اقرببدقهتسجلبدايتهافيفالقصة،عنهاالتعبيراماتبارادالتي

ومع،المساءالىاللصباحمناحداثهافيهاكدورالتيالبلدةالطنيعيةالى

فالناس،حداث3تبدأالمشنممر-شالغزاةعنتعبيروهم،الوحوشهجوم

حديما:صلرذ(لكويتبدى،يجديمالااللصمتوللكن،الصمتيلتزمونب!هذيبادىء

كافكاوية")مقتلسةاللخبازعناسابنالوحوشكتلمندمابوف!و؟

ليعلئد!الذجميالاندارناقوس"نويكليكاداوالخبازويجن،اصيلة

وسمااير-/صرا!واو!ءنالوحوشمعقلحيث"التسل!وقايونفييجرجمومابلدننالابناء
ورمع!تقلهم.

.ل.قل!معرقدكانفان،وحوشه!لىرمزيطابعاضفاءالكاثبحاولوقد

..اً.المملوبهجمالدغمتجربتهضعفعلى،رلفشلفقدحقافعل
0015قنيبة!بنبولاًادبكا-قصصافضلوهي"الزعيم"الش!ايبزهيرقصة!هنا!واخيرا

ماهذ.منفيهاماعلىالادابمنالماضيالعدد

ليدنطبعةعن

يهالحزبيةالمناوراتكانتعندما،الوراءاللىالقصةبناتعود

فهميال!قصةفبطل،يوليولورةقبلمصرفيالسياسيةالحيااةجوهر

003حدلمخها"لم!4فصص-؟هذا،لوطنهمخلص)\زمحيموهو،الحزبتحيئالزعماءلاحدصديقاكان
..ة!ميهووهاطممنذالر!ممأتوقد،"النانفيهيختالفلاامر

الزعيمتدينالتيالوثيقةقهمييدوفي،ذكراهفياقيمحفلالىيتوجه

.االتقىكيفا)قصةبطلويتذكر،المستعمرينمعدعاملهوكثبتالراحل
006لالمهلامي"لدن-3لارشيفمديرا"ففسهيتذكردم،بهعلاقته!طورتوكمفبالزء3

لصانههـصنالتحفنة!ييدلىآلتقدالوطنقميادة!نما"،"الاشغال

."هجومكلى

؟..اصعلزؤواال!غوا!رسمنا!ة!؟
ذابفمث!لهترددهوينتهي،لديهماا*نفيطويلافهميويترور

وزعيمهبطلهيدين،معاوتابعهالزعيميدينبهذاوالكاتب،عليمهيغمى

يلالدلسع!،شهيد!!-نالوعيهتامقابلوللكن،باسرهاعلهايقفالتيالاجتماعيةوالارضية

والمنابعةالنفسيالتحليلعلىمتواضعةبقدرةاهـتنير"(لمموجالسماسي

00025هحلنات!رولم!عشلرةاظج-5حالةثمه"مثلشيءفيالقصصعماراتمنليست2تقر-كليةدارات
ميلمعالعصهارلحدمممالمعدقوىبماءفياللحد!ل!طورالممالعة

05في،كمنآللياافسطناانفيهاالمرءيكنشف،باللاوعيالوعيفيهايختلط

ا!زليدىللممرتضىبالفعلصصفها،المناسبالوقتفيالمناسبةبالاستجابةيبادراعماده

!"...ملابسهارلدىقد

***

...الصميموفياللهاممنىعلى

05.العامر!هماربيعهلبيدديوار-06فيولكن،الماضبمالعددقصصنقدمقادهذالاناللهامشعلىنعم

.لللادابمح-كلوعرفهالادابعرفتهناقدعننتعثلانناا!صم!م

والفرردقجرير!مائض-7.الثقافةوزيرعهـاكم!لروتالدكتور

ه5!..اتامح!!3جائؤةوهن!تهادكطالمصانورأخاككذكرتحينصوابءلىكنت

يومذكراهفيذاكرهف!ترزكرتهلقد،اللعامهذاالتشجيع!ةالدولة

ق!دكانناوكنا،لناوداكلهعلىعاممرقدو!ن،ديعمعيرمنالسابع

بن!عةعنكم!اوحيدافكاناحديتذكرهلم،وادباءواصيهقاءللاميذ،نشيناء

.وحيداعاش

شا!دابكونانالاقداركمماسوقد،علينا!فاهدا9جمدوسمظل

الكتبهذهتطلبيعبثونعاشعواالذينمنصحفيماتبايامفقبله،ايضا!صر؟اعلى

فرىانعدناكتبوقد،ا!جرائ!-تواصفح4ا!قمارموائدعلىب!اللكلمات

01لط.ص-برجمروتصادردارمنوحيدأنتبي!نماعامكلالممحففيمنهالطويلةا!حاد!ثلزينصوده

لصقطتالذيوأنتبالكلماتيعبثعاشاللذكيهو.سخافاتناتعائي

08023(:غر(منكاللجميعطلنهاكماميتاالرءمةمنكنطلبفحنوهااجلهامنثسهدا

لعبثنا.نسيعناكوانابداهيفالت،حيا

كا.9فريدسمببر"لقاهوة
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