
فيع.ب.هؤهركحملمثقفة3*علىفىلكفيديتصلى،اثططل!+

نئبثف!ناح!دثمطلاببرلتيميرجميةميرفييلائحآفرالانكليرسعرهـمنراميلحابلمنىصلمج!ءلمج!ا!طيمليماا1ال!

عليهلتعرضموعدامنهوقأخذ،النقديةجم!رتهالبالغاعجابها

كبي!عريبيمنهآللمماة"بدئبةيجعلثغمع!ههكذاعلى!ف!حملأوليتهائئىكلاوونرياصا

ا!ابعاحدىمعربتعاقد،روايتهافصولبتنقيحيبدأوبالفعل

لودههثمومن،يوماكشربضعةبعدالانجازحيزفيالرراية!ونالسيطعيفاضلب!مصوايلأ

بمهمةوتقومبيروتالىلتسافرالادبيالناديأعضاءوأصدفا،5هو*3*

عنبسافتتحدرو،باهرانجاحابيروتفيوتلافي...الروايةقىؤيعالاساس!للمقوماتيخضمعأنمنبدلاالادبياًلمملكحليلان

ثمومن...النصرجمنارمكطةمدينتهاالىوتعو!،والمجلا!ا!صح!جوهرهص!افىهبىا!حكمعمليةان!ا!تبارلدارسامئها!نطلقا!تي

هذكراتهقسجيلالىدامييممداذ6ابتدأتحيحأ!ه!الرواولآ!طالفكريحةالصيغقواههجد!دصماء!ودةهوهييموكل،كقييممنطلق

!لتلد،لهافىحبهلبنىعلى!رفهابانبهام!التيالاحدالظخضم!نثحىلاهذاولكن.الكلا!بهايؤمناليوالاجتماعيةوالحيكلية

."كانونوياح،)4طلائسانخاصموقفكنقرديكعيرمجردالادبيالئقدار؟صدا

؟ا،الذهنيالمسرعمنووع!!دالىوركنر!إلروا؟،(نرس!سهاتشكلوال!ماليةرالاجتماعصةواًلفكر!ةإلاخلاقبةالقبمباتحبار

انىتشميرنفسهالوةبتفيفيةوال!عاهجلاهيهاا!وارياخذاليود!آمعالانسجاميمكن!ظومن.بهموظرولربلافراديؤكراع!ا

طرحلاالمشحلتلككلال!(لا،(زمةهئأكروتطرح!ا!ةمنأكثرمهمطاناذ،التإوزمنكثمىءممولكن،الناقدلمهمةكح!!دءالى

ولكنه،خفيفامساالااالمبا!بم!هايكار*،جانبياكلحاالاالفنكوءصبح)طرؤيهاأحد،مؤلوبة-ل!بوت2يقولكماعىاً!ئاقد

،الحي!ا؟الىالادبيالعملاعادةالثالىوطرفها(ا!ثوووتصحبيم

شحولايعرفهملللىفيعمد"دحدئفاكبلىلكاانتشئالانالييتنىير!وص!هلومنبمفالمقارفلأ)فهي(ا!ايتصنهلالين!هايحققالتيالثاقدأدوات)أما

.)1،(والتحليل
."ثانيةقشريالمثحمس"فيهم!واكطارنستفعل!احوولصض

2ولليسالاشزاع!والحطف!دا)بأنا!توضيحممط!ئابدلا!ي!ساقتصرائنىالىبالشنويهالسعاصراضلالاستاذلىوهـمح

بالاشظصأولابداانعرل!ونشرودفان،قصانيمارسهافنيةقحربظكلككجسيد(ويدلاننىوذلك،ا!ىطالتحل!لعلي،هلىهمهمتى!

!لمقوةكرهـأنول!ممحواح!منزلفيممه!نون!نوااوويئالنظر!كلكخلالمن،"كانونر؟3"محنيشكلهاالميا!صورة

.)3((جريحةبنالاسكنهرانمةرباعب!تهفىداريللورنسطرحهاالتىالثاقبة

.هـ.-ء،هثمالوالتجربةقلبفي،عامكانوفى":قائلا"جوستين"فىأكد
كدانالوافعصحرء!والروا!هتجربمهفيمرممراًط!ما

ضضالبطلتحرلدنق!س!نطلق..خاصامدلولااب!ل!ن!هـياخذرأحسها،،افياانتباهاانتبهنايرانلمسه(طنستطبمواذسحامؤ!ام

يتوقفولاا!ائ!الم!!يمصموووثال!فط!نالرلالمعكل،مؤطرئلمانثجاوزلنايتضمهثاومن،)2("،افيماصموان!رصى،كافباحما

!-س."المضمو-ن"4علىا!لمثبدسوىبعثىل!*دلىاوملليء"اثكل"
يكسادلامماله!يئس!!طفيه!حىءقدوطالمم!صمقسل!ح!

..ءلأءىحلاهاكانمهطوأغواو!األعاد!أدليةلمةلجمكالك!فانودالتايى،

لناياءفي!مللا!ف!طو!منالاروايتهفيا!جبمم!!ح!ا3المثصفاراقداتهسؤهمه1لايداع

لا))ثوسم!اكعبعر(!دلجمايت!ممممميلألمولثحه4لىط!ةجمو!وه!ل!لأ!!ل!كلوشتمقوا!فطيلاالمباشوةقبلأسوقها(نصيى!دلاملاحظات!ئالك،يكئ

با!وتر!هاال!ا!يا!بقيتركيبهلينض!مئيةم!وفي!ج!مذ"كانونرياح"!قتطؤ،اًلملاحظاتوهده،التحلبل!!

وزيراا!نهايةفييغدووا!د!هاانحتى،عمبالهظلادفعالمر!حفالاستا؟،دعيدحدالهـ"ط!ثكلير-!طهذاارمي،الفيراد؟6

تمتمال!ى(لروا!ا4بكو،و!و!ودكا-،لنا99ء،الصساءم!اضل

قأمنالسمبا!ييمنمعلاالواقعبمصيادفالتشبثهذاو!كن.صرهو!الملا!لامقتهاوو!مط!لاوررودط!اهته،نوءردهـبدب!أ!لو!

بللنالإل!ونةبرة(،االتماىيخيةلاصبرجمنيمحنصر!ط"االحف!مىةحينمخلىمي!طاوبر!متح(لمحاشرالئقلحانبالي،ك!كلثجدهكا،الا!دمة"للصنعةوررفضه

ا!قارسوىم!لاررنكهان!هلك!،مودفمنأضفيعالثوروح!لمتمنالا!مار،محلي؟كدئفسهقت(لو!ي!واكنه،للاحداث

و-معاولنىراسلنايسردالذيالدلنحسامواصوطلهكقطرعوناءلهصي،ارمةفي

.-.الاخرىالشخوصل!طرعن.و،الظفلفهـ!رااـشصءععةحاته

صطأناسلبوظيفة"انمحلىل!ار:رساتف!اءاواذالهاأءنىلااًكللأحظاتوهذه.مختلفةنظرووحهاتراء2تتجاذ!انننى

نأئحنواجبنافمن،مريضةالكلماتكانتواذا،*ـراالهروتعدبدواقمبر-فرأعنبمواًنما،"كانوؤ34رلا"رسلمساتقممما

قضايابننرجمةالكاتبوظيفةحينامااذاأقول،)4("ن!ئمفيها،ءع!6لعاطفوالمهامبل2ء؟اءمفات،روا/لاالىدهاحمتمتح!اصفلىمه

فاننا،لهااللانرمهالحلولووضعلتحطيلمهاأحداثهاوتجمسيدالواقع،(قكساره؟حاسمبسهجملاقعلىالقدرةللكات!تنتمالذ!با)+قدر

ولكئه،المسلمةهذهعلىيؤكديفتألاا؟خرهواً!سباعىفاضلنجد.ورركلراتاهـو"8وصياغة

عنالغوصفيمحاو!تهولعل،أءمافهافيالغوو!ونبمعهايكتنىقمةما!التا،(الالممي3طوالي،لقو!ظذلدكلىانالا

فيو2الادبيالناديفييدوركانا!ذي(لمفتوغالذهبمالحوارمىيقالم!ممر!عوعرالقاال!سوالوارفكريا(ثاءحثصاـءواللاا

استورلابمنالكاتبيمكنلمالم!ثقفالشعباد!منلغي!ص!واميم!ل؟وتأرماب!واشكا!ه

حسوارصولىةلثاذقلافه،وراءهاي!دوكمانالتيافىلفكرة!وهرحط!نلمص-!ةفكرةامحطأءمووأولألئابدلا،رل&!ر،و!لملاجالة

المؤلفرادها2نظر!ةوقوالبفكريهصيغوفقمسبودمواد..!راهـسىالادل!،الناقدأمامأئفسنائجدحمصال.؟الهفى،4ألاحداث

،مرضعنلا،سريرجم!أغادرلم":لنايقولىأنأرا!ك!ابالضبطو!*وكعاط!!الادب!الئقدولة1مزبينجممايذى،ناالدحسمام

بهيكر.!ادال،901عش،"هصنغوايأ!تس!ت)31).هماي!منيهتمانلي"ألاربىلألن!قهـداأئظد!11

!ساطت!ر،بولجان0264ص،"الملتزمالاد!"0141دأهـيلىلورانس،55؟ص،/جوس!ت!يق)!12
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أشتريلالماذاتسالنبم،وايمان.ميلادهاعيدفيأمهاللهاقدمته)هب."حقاغريب،ينتابنيالمشاعرمنخليطمنولكن

ئمنهاعنديما":لهاقلت؟البنايةصاحبةكسيارةخاصةسيارةمسسامسها(ور،ايتهفيطرحهااننياثشاكلالىور*حد

مناحسن،بابايا،أنتولكن":باستغرابقالت،"!حبيبتييافهنساك.تجسيدهاأوتحليلهادوفيحالتكأرتهاولعل.خفيفا.

عينهالسصبلهذا":قلت،"!كتباتؤلفأنت..الناسكل،الطبقبموالتفاوت،اإجيلوأذمة،اللبئىوازءة،الرواجمشكلة

..)7("!"اضافيامالاأملكلاوالاب!اع،البنونوالآباء،وتركي!بهاوالاسرة،والسياسعة،والحب

غداالاديببانلنايؤكدانيريدالسباعيفاضلالاستاذوكانومألساة،للكاتببالنسبةالوقتومشظ"،والادباءوالادب،الفني

داموما،لهبيتاقتناءعنعاجزادامما،الاديبعلىلعنةبمثابةويهنلفىوبمثحكلاللطويلالفذللكخر7الى...الراهقالادب

الميشتحقيقعنعاجزاداموما،واطعامهمأطفالهامتاععنعاجزاإمانهأبدايعنيلاهذاانالا.متلاحقةض!بلةاوحاتحياللنفسنا

مجتمعه،سبيلفييناضللاله..أديبلانهذللككل..الكريمحص!لةمأساة،الفنأنالانسانمدرركماةلنايجسدفنراه،شيثايقل

لذا!أديباداممامدانايبقىبأنمحكومولانه،لشعبهيغنيولانهالكاتبأنا":المجاهدفوزيالروائيصديقهلسانمحلىقائلا،ارقلم

عناللعزوفأو،وفاقتهبهـجوعهالقناعةسوىمجالثمةأمامهئيسز!دمبلغ؟تفظرنيمكافأةأي،ايبعمدالوطقهذاف!يث!هكىالذي

العيش.لقمةعنبحثااللاهفومعتركهااللحياةغمارلخوضالادببحرفيوأغوص،عملييغوعيثم،مضضعلي،نالثويليير؟ديه

المجاهدفوزيفان،للواقعالاستسلامقررقدضياحازمكانواذا.)6("اين!م!يان

حسامرامبموكذلك-السباعيفاضلعن!ورةانهأعتقد-اللذيبألادبتؤديانهابل،الحدهذامحئدتقفلاالادبأزمةولكن

افجازعلىيكبفوزيفهذا..المسيرمتابعةعلىأصراقدالدينليستغلالكتابةعنبتوقف"ضياحازم"فهذا،الهاويةالىوروادء

ضياعوبعد،الروايةخر3فييقررراميوذاك..طويلةدوايةانه..لاطفاله"قنا"بهيشتريكلبلغاويدخربالتدويسوقته

والواقع،والفكرالحببينمستمروصراحالاهـقثواماتفيطويل.لاسرتهالسمكنايجادسبيلفيالادبيدرس

من(ديبةمنهاخلقاإتيالمغناجفتاتنامنالنهائيموقفهيتخذأنكثرلوحةعلىنقفنكادلاانناالا.أبداتتكررنفسمهاوالمماساة

وحدرا.دربهافيلتمض":الفرا!علىاءرهفيحزم،قلمهصنعهـلىترداتىاالفقرةتلالأمنبالاللمواحساسابالجياةونبضارو!

.قوى2انني.ترابا،بالضسليبلغتهالذي،صيتهاعلىأهيللن:أصدقائهمعصوارمعرضفييقولحينالمجاهدفوذيلسان

اإيسة!أكس"ال!"!عيريالادبلر!الةمزيف"ئلهالتبح!سوارالهااشتري3أرانيطلبت،الثل!ئةالاعوامبت،بسمة"

!صلاثلائيئمناًلروايةساجعل..فصلينالجمعةوغدا.فصلا!صىصارذالفأصبحت"ا،طفالروضة"فيزميلتهالان،ذهبمن

بة)8("ابداتم!كنمامياحانفسيفيان..خمسينأوأربعينأو

الروايةكالتاذاعما،أحيرا،التسا؟لمىبدلاكانواذاونثر،بيروتطبعوهبى،362ص،ا،كهلانونرلماح"51)

ذللكءلىالاجابةمنبدفلا،والفكريةالفنيةأعراض!هاحققتقد.اروبىارصورةا!ة!ار

التي(لمهماتأداءجهدهحاولالسباعبىفاضلانذلك.معاولاكاب!عم.237ص،ا،كلالونربح!،(6)

قىوأخف!مرةلمحنجج،الاولىالصفحماتء:ذتحقيقهاالىلرمىن

الفائقةالقدرةفيقبدوطاكثرقبدوالنجاحملامجلعللعرحرىك!رممسسى!سيهمهـأ!!أممسسيى
المخت!فة،اًلنظروجهاتوفي.عرض،الروائيالسردفيبرهايهصعاًلي
تركذلدمعالهاًلا.المتضارلةالمواقفخلالمنالحواروقيادة

التيالصفحاتمنيخرجفالقارىء،الروائيبنائهفى

فلقد؟المؤفيريدماذاترى:نفسهيسائلو!و..؟اوعنتنوف

وابهكماالاهميةعا،موماغايةعلىشي+علىعنصرطراحلتركئزعببنالحقيق!ثرخفقأ:التاليالبيانجاءنا

يسعنا!ذلكومع.الخفيفةواللممساتائخاطفةلاللمحات. أكتالى.

الروايةفيجديدةللبنةوضعقدالسبأعكافاضل..ن .-لاالت!دالا
3ودوامسانتعقيداتعناًلعااح!الملليللرأوتيةالطالمعابعمريمحليالعركيهثالسولدكرىله!دارعن،قصدغيووعنسهوا،مؤحراصسدر

الراشدمحمد...حدب:منخاصةطععة،العرليالتواثاحب،ء

-!ح!ححعح!=ح!"--!صا،كطلد.بوأن

)اًمهفص!الحانيانطوانالابتحقيق

ل!محمدلاستاذرواية
***

زمنيةقتر!"امهف"الجديدةلروايتهجس!را!تإذاءارالكأثوليك!ة()المطبعةالمثرقدارملكالكتابوهذا

ا!لجاهاتبشتىتصطخب،يالتناقضات!ئة؟لاحداثحاقل"ال!رجممااللتواثأحياءداربينالاتفافتموقد.بيروت

،القرنهذامنالاربعينياتخواؤيمفترةهي،وادفكويةاروهبسبلآ4المطبوعةالنسخجميعاعادةعلى،بيروتالمشرقودار

(لمعاصر.مصركاريخمنالعاصفةالفترةهذه،ء .المسرقدارالحىصاحبةالى

.232ص،"كلا.لونرباح"(7)4

.432-431صى،!!للونرياح"(8)"!يص-ميمي!ى!ىحمسه
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للكناباصدارهفرةأشجأنطريقمحنعرفأنبعداحسأنعنهأبلغ.نهـذه!رخ،هامةتاريخيئوثيقةالناحيةهذهمنتعدانهأوالواقع

مفضلا،درصشهلهافيحتآنبعدالهربيرفصواللذي،الاسود،ل،بنارهاواكتوى،الاحداثعاصرؤدوالكاب،وخاصة،الرحلة

المؤلفيحسنكما،العهدهذازبانيةمتحديا،السجنفيالبقاء،للمؤلفذأتيةتجررقىانهانرىيجعلنامما،صنعهافيأحياناوشارك

لتعينئىاطيةالارستقرابحياتهاتضحيالتيابىطلهذا!وجةلصويرفالرواية،بالحيويةمفعمة،بالصدقنادضةالروايةخرجتانغروفلا

الشخصياتمنأيضاوهناكالحر،اتكاتبهذاجانبالىبسيطةحياةبكل،المرحلةهذهفيالسياسيوكفاحهم،اللجالاممةطلبةلحياةزمرض

.المتفجراتصلنعفاضلالشابالثوريةافاذا،افضلا1حياةنحووتطلعه،وتوريتهالشابحماسىمنفيهاما

بدقة،المرسومةآلشخصياتهدعخلالمنالكلالباستطاعوهكذاتضيعبحيث،انتناأؤضاتمنخليطاالوفتهذافياسةالسياكانت

ممثلة،الثورةؤبلفيماالمصريالمجتمعمنكا/ماقىشريحةلئايعرضأنكانتفقد،واصطحا"بهاالاحداثتزا-موسطحةالص!لر؟يةا

هذاافرادمند"يتصلومن،الجامعةشبابمنالمجموعةهذهفيل!ذهالسيا/سيالواقععاىتما!امنطبقةالمؤةفرسمهاايت!اللصورة

المجتمع..الإبام

الكاتبتوفيقبعد،الروأيةهذهفيالنظريلفتءاأولانوالواؤعهـل"صورالقه+صمنمجموعةءئعبارة،الاءرحإقةفيوالروايرقى

الكا،تب1دفةهو،لجهالمملانتيا)زعنبقىلفهرةوا،لوض"وعهااختيارفيالخطهذاوجودمع،الروايةهذهابطالاحدحياةمنهاواحدة

بحيث،2رةبرمهاثرسو"ونالروأيةابطالفأ،أثخصياتر-مفيفي!هاويجعل،آلقصصمنالمجموعةهذهيئرير/طالذيالدقيق

يعينسون،أحيماءآدميبنممهم،حملأن-رحق-الكاتبطاعالمت.ألانايديناتحتالتيألروايةهدهالنهاقي

وربمط.الكشابهداء"زوواتخلالمنملاءحهميبنونت،ث.يتنفسونعميل،لأجوراالصحفي،احسانقصةمثلافيهانطالعفنحن

شخصياته")تقطقدانهالىيرجعاللصددهدافيالكاتبتوفيقكان،اخرىجهةمنوالغابان،جهةمنب!شجان،النفعيةبعلاأفته،القصر

ثيعاشتحعيقيةشح!ج!ت-يبد؟كما-فالشخصي!ات،الواقعحسسبيلفيللشيطاننفسهلبءالتامواستعداده،الئهايةفيلخشنوبا

دؤاكقوعرفالمؤللفبهااتصلوا،اثورةأؤبلماسنواتفيالمجتمعالشباببيعحسابعلىمترفةحياةوصنع،الترؤياتعلىالحصول

تصويرها.فاحسن،اس-"مهاوأطمشاعرهارلموغمنتمكنهلانتهازيةمنالحياةهذهيسودثما،للقصر!طالوكل

،بمهارةصورا"أهايرسمازكاتبأن:"احسان"شخص.ةمثلاخذهذهفيعاشالنموذجهذا،المشبوهةالكثيرةاتصالاتهطريقعنماوابه

بعبالىةيستطعنها،ابكةالمتشماوعلاؤاته،المشبو!قىاتصالاد".خلالمن.ايةوالرهذهفياؤصت4لهوكائت،القهرة

من!به"آبكل،حيابمثرا"خاييمممهأنلسانهعنتصدربسيطةاهمي!وا،خادمةلفوا.لقاهرةهب!اكيالقر،يةالفنناة:وأشجان

اًلىالوصولسبيلفيالت!نلزلاتدعضءنمانعلا"وخسةوصوليكأمنمكنهااللذيباحسانأتصا.لهابعدالمدينةحياةجرفتهاماسرعان

تتصورجانآنت!ان.."!شجانيامصالحالدنيا1"-"أكبرهدف،الطلبةاسراراليهتقللهعميلة!هايىجعلالجامعةاًلىالوصول

تمدهالتيالمعلوماتاهوالواقعفيهئهايهمهماكلومن،يحبهاانهالنهايةفيتفبقوالتي،!الولهاالعاشقدورلثلهايمةلهو/-ما

وتتصى،صابرءرزبالاعجابالمشوبرحديثهارجولته"سهفزانها،بهانحوبعواطفهاوتتجه،عليهفتثور،احسانلها4نصهالهـيلافجوتتف"

كأنهالامريستقبلوجدتهولكنها"،"وج!اعلىصور!هاافنو\)وقرر،للظلاماهذاوسطالمشرقة،لوجوءوأحدالطلبةزعيمابرصا

اورنان."ارملوماتاست!اء!لىاه!امهكلويرى،يرمئهلازحاموسطمنهحرمتالذيالنقيالهواءحيثا.تقريةالىالعودة

تلقىلقد،تمثيلهيحسننقسهالوقت.1فيولكنه،الحبيعرافلا.ا!وقتذاتقي،الخءهة،البراقةوحياتها،المدفيكأ

نايبدوالذي،4أيييدعلىالحبممارسةكيفيمةفيالاولدرسهالذي،اليالىبالسياهثا(ا!خشن)قصةأيضاتطالعناكما

بسببيبكيراهأنبعدلهقالفقد،ليحقلهشرسياابنااكاناحسحانيكونماابعدأوهو،ا!ورياالمكافحدورزيةباتهايلعبأناستطاع

ويصبحاةقوىميزانتقلبب!ذا،"حبوألاأمم!طف"انالجرالبنت"صكاحدحقيقتهالىويعود،جلدءيغيرماسعانوالذكط،ذلكعن

أنه"،العمليفسدالحبأنالحياةوعىمنذطملقد،صط!كفيالوصولمنل!م!4،احسانأقدامتحتفببر!!،افىجورينالعملاء

فيانه،جانباا\ـحبينحىانعايهفانعملهفيينجحأنأراداذا.أشجانؤلبالى

مس!نمن!قبلهيحب"-أث"حانتقولكما-لانه،الحبيعرأفلاالحقيقةالقصةرسمها-بحق-جلالالاستاذأ(بردعالتيالقصصاومن

يرضىلااًشياءيقولانيستطيع"احسان"و."خر3شيولاالرياةالاجننماعيةاهذهتعر(فلمالذيالبائمسالمثقفهذا،(الضلبان)

منثدهمانعفلا،أهدافهمنهدفاستبلغهدامتما،أعماقهفيبرهااحدعلىاطلأعهووفرةثقافتهكلبرغم.بهفقذفت،رعبقريتمهالزائفة

يسكب.ماسرعانثلكن،قلمهسيمشتريدامما(الغلبان)يصافحاني!فقمعإداتقروشنظيروخطيباوهؤدناخاذمامن"لتجعلالمساجد

حتىالايامهانت"يقولوهوتأففث!ويغسلهما،يديهعلىلعطرابيعالىالحاجةضغطئعتيضطروالذي،واطفالهفوجهعلىمنها

يأعلىالاقداممنيأنفلاباختصارانه،"خالىماأحسانيصافجمنلهيك!نبهماا،ليمقافيجنيهاتبضعينقدهالديلاحسانفاهه

تحقيقالىورائهمنس-!هلدامما،أعماؤهفييرفض4كانمهماشيءموظفايعملآنآ"سمانتوصيةبفضلتمكنوالذي،برلميغةمقالات

بالسكنى!4ويهرب،لماضيهيتنكراللذي1"احسان"و.مام!ب."الاافندربئ"رمرةالىوينتقل،اف!الاوو1روزاهـة

فهو،للاخرينالمضمارهذافيالاستاذبد،،ريقوم(ستيجاردن)فيشخصيةته.ويرهافيكذلكالكلالبوافقالتيخصياتالث،من

لاثلاروسهيلقنهفهـ9،(دمبس)بأخبيهايصنعبئشجانء!نعكما،القاهرةفيحظهيىجربؤرت"عادرالذيالقرويالمطرب"رء-عس))

تقطعلااًنبد،"-"ظهركالقريةفأعطتنجحاناردت13ا"قائلا2لشهرةمناحسانصهـيقهاطرايقعنأشجان4أخه4تمكأالذيوا

والزراعيةوموأويلهم،واعانيهمالفلاحينانس-بماضيكصلاتككل،الاصيلالريفيفن!قيركماسرعانواللذي،الاذأعةهيكووفونوبلوغ

يتمسمىمن"،"اسمكمنوتخلصللجلباباهذاواخلع-المصطبةا4الطبقةسيداتعا-4،،فتؤت،والخفيفةالراقصةالاغنباتفيغني

لاوهو،"4قصرابوابةمنباالدخوللهيسمحأنيمكنلاالاسميهذا.كعشهقبهاة*وزعلىبينهنفي!اورءنجا-ين،الراقيئ

وانما،صالحهآجلمن"دمثبس"شخصببةفيالتصيرهداال،!سعهدهفيانتوريناتت!بابصادقةصورعدةالمؤلفالاهـضاذويرسم

اصاحمنسلاحا"يكوبئأنطرهفييعدثلاانه،هوصالحهأجلءنيتزعمالدي،المكافجالوطنيالشاب،صارركشخصية،المرحلة

عليهمستهصببةظاتالتيالاغنياءحصونبهايقتحمالتيالاسلحةالشبابوكذلك،لاشجاندفيناحبايضمروالذي،ارةجلأاعنالطبة

."طوالارمناكتابأليففييشرعالهـيالشريفالصحفيهدا،اللطيفءجمد":ير

.(اشيجان-)فهيالروايةفيالاولىالنسائيةالشخصيةاماأنبعدعكلليهيقبضالذيوأ،البائدألهـهدهذامسا!وىءلفضحأسود

94



منأفرعانبعدهئالحطةابقىلن،ونفاقكموخدا!كم!زيرفكمضقتشحصيةرهـ!فيتوكيقهعنملامحهارلحهمفي"وفي-قابربئلاوالمؤلف

منخوجتمنذ،النقيالهواءلالم"فسهت،كالىسأعود،دراستبرسمخلالمناتخارجيشكلهاتخ-لأنزمستطيعونحن،(ا!مان)

علاقتهاقطعتعاقوهي."قظيفةهواءنسمة-نتصقألتلموأناقريرتيالتصسويرآما،تينالم!نركتيهاوزرت،بيرالمستليوجهـهاتهاازبالكا

البإبتغلأقئم،،تدخاهاحجرتهانحوتجريحينمانهائياو/رحيامته،ر"تتورعلا،جريئةفتاةفهيالاهمهوا،هنا،للشخصيةاللداخلي

خرثجألىالكاتبيرمز3.رائعةر"ز.وبئنهايةانها،باافلمحخل*هاببنطلوناللجامعيالحرمتهلإحموهي،حروءهابه.أؤكدثكإءدعلءن

قررتوقدي!صورهـلمحين،ركلبتهاالزائفةاحب،ةا!ذهمنأثجانمحلبةشتخرجبى.كدلك!لهودوكلةظار،سودلأأءثلى؟ورةضب!أسود

ادحقائباًحدىؤ*تناثل،احسانفيهوضورهاالذيالكهـفهذامغادرةوجوهفيالدخانوشفث،نغسامنهاولجذبسيجارةوتشعلسجائرها

ر!ىايركتالتيالملارس!اءئ،3ونخرج،لننراباعنهاوز:مضلقديمةابياف!الصتصرفهمعلىتردوزر،لمثوكأز،1،حاصروهاالذيئالطلب"

والملاوسص-وداءالمهوا):لموزةاض!ا(ونالبنطتخلعم،ال!ربربئصارفو!د،أنهاغير.دتصوركما،شؤخجرهمجمود!ممتحدية،هذا

ر،ا*ةرعصرووليكأتر!ديثم،از!راء!رهاو"ا!ي،اكهـمافةاخا-بئال!ا،الطابةمنالمعيبالمسملكاهذل،المظهربهذاذاتهاتأكيدالىطموحها

ير،القهمجرالمنةواللجلبابعلإهاضاؤتالتيازخشتةليةالداالملارسبهـغادرةلهاوامرهم،كذلمسلكهم!الجامعة!المسعولينومسايرة

الزيف،ةحي،ديرء"ا،حياة"ننهائب،الخروجنطنرذ)كازهاالضعي!فةالاتتويةطبيعضهاالىتعودمالمرعإن،الح،لفيالجاووكأ1

صياة،يئءالر،ةحي،النتءبئةالحفياىاثلنيكأالار"دادوا،أ(-5ويهثر!اقذفتأنبعداللجامه"تغادر،هي،الهـءعتسكبو،كتنهار

.لصعفاءوالط،راأررماور"فلك-لا!طنتلميزرة7-وهي.الارولبإخارجتقاليدها

4وء*ففقد،الجامعةشجمابرعىم"قوي41ء:دأررصا"أ!احي،تهاءنالاثلالطور!وصاصقى،أهدا!هالتحقيقا!أدخالانن،ازي

المظهـرعنهذا،أور"مرصحراوي4ووج،كأهر!يىقا!ة!و،بر،،4الكازبتتصلىلكيفهي،احسانتأئيرتحتكليةولقعة4فهتكالمالذي

كيبرج،زلمبعاىلناالكا-بصورهفقد،الهـاخلمنأما،الخارجيتلحب،ا.للطلبةؤهـىا-سانعينلنكون،اللجامعةشص،بزيىمبصاير

ا)ماريين،أثمجانء-،في.ررىلكيلارأس"!حن!فهو،الخلقء!،يرمهمهاالتير،للغةتخاطبهوحهى،فهيثالذلك،الوطنية،ةا!فتثور

حينازيهطنقلهاآنبمدحجرتهفي!ئا،مةوهيعلهادخلصجمتماحنماجرهـ!فيالحماسوتنةمعل،وتهتفالشباببعضأكتمافتتسلق

وهو.اًلبويىسرجالأبيفيتقعأنمنخوفااظا!رةافيى!طتاضحةواإتهبصماتركقد-الواقعفيساحهانان.ا!!ريبالهتاف

فييدثرماتمان3واننفمسوضبطآلا،زانطىكبيرةرندرةقيهتعاستطاعلقد،(خلالهمنالااللدنياترىلاأصبحت)د،عايها

2"جانآمرتفحاهويفوزاباتالانشخانن-جة"طهو!:مافهوأءما.!،وتشخدم،حتطاسمهافيهابكلماصلتهاتقطعاعصريةفتاةمذهايجعلان

منأعماقهفيي!رها،كأ-لمىحتطافص4فوقجهدايبذلث"!ني،اة-بإئرخنولمت،اللضب!ا!طلونوترتد/ي،ب!رةالمساحيق

لهاير!رحفلا،أشجلننحوعاطفص"يدنمزجدهانناكما،ازفعإ،لاتانهـط.ا!ريب!الاقكاروت!كنق،الرجالدفىوت!4"اوومروت!حما

بئهما.علافةثمةأىالم!ركةرملاءيضصورأنليخثىانهب!،!حبهداتالقاهرةهيطتالشالطيبةالرايفية،ةالغتتعدلم-باخ!ص،ر-

لأحاس-سالمضطرمرصدره،،لقىالمهايحرىأنفىيفكركا.!اا،نم:عمارخة،جنسيةطبيعةذاتيصورهافاماتب،الريفنقاوةبكليوم
...............ى*جمبر!

الىشأهـ-الها،!ختنو!ز!ب،!ءواو،ي!تروتصلم!رهاع!اىقاينقىحينماوهي،لهاصدهمنبالرغم،عنببفاتهافه!اص-إنعلىتتهافت

قا(لكإلمب،كهرتكما،فجأة.تذوبماسرىانالفكرةولكناتطانالمظاهرةفياصيبتوقداليهانقلهاانبعدصابرحجرةفرترقدكانت

فيلكومن،ضعغهلحظاتلهودملحممنحق!في!ااؤسان!النا!ورهالاغراءشديدةر،قدتهاإنكونان"،صابرردخولأحستوقد،تتعمد

ازذينالجهادزملاءمنمرأىعلىهزيمتهمنيئهكنتلدماالخصنأناللصادقةالريفيةالطبيعةأنغبر."للجمي!لضيمن1سعاقيهاعن.دكشفوأن

!حرجا،نبئشبعلا!لهقطعيقررويجعله،القائدمنز)كأفي!وفمنالرءامهذاتقا!مكانتماكأيرا-النهايةافيلض:ةهروالتي-

ثقدزراه،وعنها4زفعناللدا!اععنعجزلقدحتى،أماء،ءاياهفي"اشتركتآنبعدفهي،ا)سطحطىتطفوأنإولفتحا،الزيف1

.ب:-"منذفرؤكأ،دواررءوع،!هـ"وزمو!4!ضلمرت!ر:ت!يدهاوءكبما11المعاوعإتعاىوالحصول،ابررصاثقةكسبوقصدالمم!يرة

فهو،كوتهلحظاتفييصوره،صعفهل!اتفييصورهكما.والمؤلفارف"جقأركما،انألاحزامنثقيلاحهلاكشفيهاعلىر!أنتشعر"،ناحم!

فيالسجنيدخلوبصستقبلهويقامرللطرحمإ""يعرض!أع!مب!دلنفسهاالاح!نقارشعورصرهااعنيوفد،صهـرهاعلىبرلمفخطكان

اأنت!يمة،قوي))انهكم،،الهرب.فكرةمئبرعلىوبركرض،لاللبطلأمهذهمثلؤسلكأشجانكانتواذا.ضيعالوالعملهذاءلمىاقدامها

،ةالحبيف!ملاوووو"فالاصط"إمة"3ش،مقصعة4ثصجج،آ،مرةنظراز4تحاولفهي،اذقبة.الر.يفيةئطببميةامعتضئافىات!المعيبةارر،للك

كأالقصنها،ةفير"بربخلافهو،للهـذا،ثمبادىءوكفاحلصال41،،علىالاخضرودكلي!بساسميهمامنتغيرلاخيهامشيرةالىحينماتقولكلهذاتبرير

الورريةالىويذ!ا،المدي!نةعني!بتعداأنعليه.نعرضالتيبأشجان،ا(سراياكفرقيودتسخضر،هيالمدينة"هذهافجانلاشريفالى

((اقئعةأوأصجماغرئلا،سوالناتحعياةحيث"هئ،كمعارنميشاحتىوثر،يفأش-ان،آخزشميءرهـء،نفلا،القاهرةفيهه،اماأ

في!به!ما؟تصنعامالا:ف!ة-أله،كلامهاعلىيردولا،واقفةفيصركهادعبسأسمإءمثليحمللمنا(لطريقيفسصحونلاانهـم،لئاوركازالانجد

"لافاسيكتجمهأنكنيريودكانكلأأكتب..أكأب))ج!وريصوتفيان،الجوهرسلامةعلىويبرهن،التبريرهنااًلؤيدومما"وخضرة

اصوارفييخ!ببها،بمنيرفعلواما4رسبفعلونانهـملهقذكروتثمالا9سل،اللقريةمناليهاقدمصينلثبسأخوهاوجدهاوشك!أشج،ن

اسنطاعوهك!ا"الكلمةيقولمن!وجدأنالمهـم!،يهملاشيء))رجليبماءتهاالتكبالمرأةفهورأتفمر،الضيقا!سشاناترأهـي،مرة

للحممنحقيق!،ينصراالقويعذدابررصالنايصورأنجلالء،ذالاسكانتاللذيالضيقالفستإنهذاا"-حتانهاحتى،عاريرةوهي

التنمخصية،قوةمنبهير-متعماجانبالى،ضعقهلحظا،تلة،ودميقظةأناقعوالو.!ررهاعنكليةبق!أنخثىوكةنها،تلبسه.

الخلق.ولسموجه9قيتصبحنرهي،رو،!اتبرقيحينأشدهاتبلغالريفيةالطبيعة

(الغلبان)شحهء-4فهي-بحق-أتسىلاالتياللشخ!-4أماالجاسودصة،دور،4لياأقيامالىدفعهااًلذياللد؟رفاضحة،اص،ن

الطروفتضطرهالذيالبائحسالمثقفهذا،جلالالاستاذدس!مهاكم!االكاتب،ا!لطيفعثدكمير،وطةينساباءضقالالىأدىالذي

.لاحسانقامهريعالى-وذكائهعلمهكلررغم-فياللذيالاهـتاذهذاأسرمن-نهاليا-اللخروجتقرروهك!،(الحر

دنس-حقياتالشخصهدهمنثحصيكأكلفار،قةالحقيوفيفيالكاممةالخيربردرةيطمسأنو-،،ل،اسمهاعركم،شحصيتها

ن!مجموءةيئءقيأنجلالالاورء،داتطاعلقد،خاصقىدرارر-كأسأهرب))حا!!رشكلالريفيةجمةالطهيقطةمعكة!!رح،أعماقها

منف!يهمارلكلتمثيلأصدقالعهـد2هذاحبلتمثلالحيةالنماذجلقد،دهـاستي.مناثهيأنرعدقري!نيا)ـىسأعود،الغابةهذهمن
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ذلك،مناشتكتالملكيةالخاصةأنوكيف"حقولهمالىالذهابلامراهيوخيانةخسةمنفيهماوبكل،اللجوهرهيونقا؟ةوط.بئ

فياتفتنةيشعيعازفياللطيبتحطيميأمرهاللعمدةجعلالذيالامرالطيبةالنماذججعلحينموققااؤ/للفاالا(لمشادكانوكم.اكلاتضا

قص.بالالخاصةمحصولويهددابىللادهيطنيةو،الوفالظيبة،السيئةالنماذجمنعدداأكثردوابرتجهفي

يغنيانه،أختهشقةفيدعشىغناهالذي،الموالعضرقليلاونقفاذاعارضةأشياءفهيوالخيانةا.لخسةأما،شصبنافيالاصل

بينشائعاكائوانالرجلهذاان..ونسيالتبرمللمرحومزجلابشرجلالذالاسثإوشخصيات.مالكريالثإعببهـذاالظناأحسنا

بينالدرجةبنفسئنمائعايكونأنأتصورلااتمطالاالمثقفينأوساط،دانماءأقوياليسوافهم،وشرهممنفعهـمللصاتاهمودم!حممن

طلبتلمجموعة-كموال-يغنيهكدإعهسريفيامغنياأنلدرجةالشعبمابكل،ا.لحقةابىشرعية؟لطبي!ةهيوهذه،الاحابريبنكلفيأخياراولا

.،1(لغناء،من4.ومفارقاتغرائبمنعليه%نطوي

ومن،للشخصيةالفنيالبناءفيت،دضايبدو-ماالامورمن!هناكوحسنالشخصباتاخنيارفيتوفي!قهالى؟لاضه،مةجلملألوالات،ذ

علىعرض!ت،فاة!لعلى5دحطتاككطارر،عةصللةذلكدرجةبلغقد،جيدةان!،الاأفولآنأسهء!ءلابددلمبرةهاتصوير

منذلكيحيظماكل?ا!سجئفيمتيرلريادةمعهيأخذهأنصاءررإعاصحافظلوأذ"والواقع.العملهذالقطلترهـضفيزالامتيا

القصرأنانخشنمنسمعحينمنفعلاللحظاتمنصرخالذيوهوخطرالمعاللمالىرسهوفةمى،زاعملاك،يقدمأن،سضطاعالمسةوىهذا

لا-لاحداقللمأنا-عرفواليف"ا!،شل11.بصنعأحدهمرأنيعلمبثلحينما..اللقطةهذهمثلاخذ..!القصهأدرة،فياللبارزة

.قزعكنيوج!هعضلاتواصلمبت"عليلاقبضقالمونانهمبدا،لجامعةالىازذهابالىدعاهاالمذياررببعنأثجاناحسان

جلالالاستاذا.نبعهااللذيادإاشرالسردأسلوبالفنيةخذاقيومن،الزينةأدواتبعضلشراءذاهبةكنت))ببساطةعليهتردبالبنطلون

علاقتهقطععلىالرماقأجبرهبر،هـأنصالابررانفعالاتيصوروهومحاضرةلاحضرالكليةالىالذهابفياللبيتمنخرإجتأنبعد،قكرت

مونولوج)الىالجزءهذايحولانالمؤلفوسعفيكانقدل،بأشجانبا،للذات(الاسلاميةا،لشريعة)*إإدةاختياران.."الاسلاميةالتنرايعة

جلالالاستاذميسمورفيكانشاموبروجه،يفعللمولكنهرانع(داخلي..يتلقاهالذيواتعلمالمرءخصيةشىبينالتنافضعنئعببرهض،

الذيم!المباشرالسردهذاعنتكونماأ،بعد.لغةهذهلر،ااقييختادأنأو،الانسلنجوهريمسللمسطحياشيئاالاليسهناالعلمان

منولمالمتماعريةبالشفافةتفملغةهذاعملهجوا(تبمعظمفينحس!هناحيةفيفالعاص!،المجتمععناًلعامانفصالعنتبماخرم!تى7

.أخرىجهةمنوالتلميحالايحاءعلىالقدرةوا،جهةاحسانفيهاأعطىانتياللقطةأيضاهن،ك.أخرىنا.حيةفيواعلنالرإ

عنهاقلمهلجلالاستازءسزهأنأتمنىتتالتيالاشياءومنالغلبانآن..ال!صغيرا!غلبانألا/ونجة-هاتا!خمسةفئةمنورقة

الذيالمؤلففان،وبعد.فنيةضر،رةللغير"الجنسرإ"استعمال"رءهافإداًلطفليجد،الورقةوضعأينيرىلابنهالىينظرحي:ما

صيفالرةهيأخرىقصصيةأعمالثلاثةالروايةهذهقبللهصدرارفرأعنكعبرانه..انشقةخارجالىهاراباوانطلقالارضعلى

خطوةالاخيرالعملبهذاخطلفخدانهأعتقد،ا!لإبوحاهـةوالقضبان،التماملقيا)وضيعالاسلوبهدامثلمنونجا!"اللجديدالجيل

.الكمالنحواللصاروالفنيتطورهطريقفيواسعةأخرىالعملهدافينظرياستافتو!ا.الغلبانمعاحسان،شلكهاللذي

تقارلملأحينواورناللخثسنبرجمندارالذيالذكياللحوارهذاأيمض،

يوسفعوادالمئعمعبد-القاهرةالخيانةفيضالعينرجلينبينيديرهجلالالاشاذان..اكهايةفي

بطلقاتأثإبهلانتا!حادةا!قصيرةآلعباراتان،فائقةبإمهاهـة

*أماميجلإ-عانرجلينبينلا،عدوينبينالمتيدلةالسريعةالرصاص

ومن.وجههلغيوانااللهيعلمالصداقةمنصف!حةفاتحينبرعضهما

المؤللفرسمهاالتكطصودةاللروايةاهذه!أيض،البإرعةاللفتات

اإضإورإاإلادإدإآلطلبةافقاهاآحإيث،دنمسهصنعهاالت،القنابر/لإنجاحعقبلفاضل

المعتصمينالطلبة1فىجمو!موصدتاشلاءقمزقتهملشرطةاجنورعلى

حووإيرإنإبإدإنلبإدإالتيالمذجإةارضمنفاضلفركيفيصورالكاتبان..الطببكلية

ص04؟-بيروت-الآدابرارمنشوراتحيت،المنيرة،تج!مقهىفيكر!!علىا!"هىوكيفف،دلهص*ةها

***افيهتبينوقد،اث،يكوب.حا،ملالتحيتهفيفسهالمعاماليهحضر

"خوريرئيف"الادبفقيد!يناتكتحلانالتعسالحظيشآلم.انبائ!الصهـددج،ليقاو"ونالذينالابطإلاللطلبماهـؤ،لاءأحد

مقالاتهجمعتكتابلانه،حيأتهفي"المسؤولالادب"الكتاببهذامنإهايإخملصأنأو!كأتالعهلهذاعلىماخذءدةايمانوبمد

في،الاصدابدارونشرهاوتنسيقهاجمعهاعلىوقام،وداتهبعدوصحة،للغةباتلقدماالمآخذهذهمن،المتتودأكم،لايب!غ-إكأ

بكلمسةسليمانميشالاللدكنورالاوفدم،صفحةوأربعينمائتينعلىونهاأذ!تويةلنوااللغو)ةالاخطاءمضفهـ؟،ك،!30،ل،،ار

.رئي!خوريالفقيدمحندومفاهيمهالادبمعاللمتفسر،حامعة،ماتعةلأيديهطىكلءهاوسكبعطرزجاجةالىوأسرع"ؤوا"إثالالى-:!ل

:آاقساأربعةعلىينطويوالكتاب:.قولهأ.بضاذللكو،*ن.وغسلهط:يقولأناء-تهحوأ"و؟*ءل،1

.الادب!ايإةفيبإا-كأ:الاولا!قسم"ابكأعصاعاىأثرقدخالم،تالانثإفييهبذلتالذيالجهدأنة؟وريم!)

.الادبفيالتوجيهقضايامن:التانيوالقسمالشفافةالملالممس"ةولهذلكومن.ياءر!؟ن،رذلت":؟؟لصء-بم

النقد.أصولفي:الثالثوالقسم.((إشهلملمحةاخا-ةالولالملار"!)):يقولأنالاز-بأ؟((ءلآالداخل

اللعديثة.الاثادلبعضنقديةدراسات:الرابعوالقسم"جانلاةماعيالاجؤالت،وت،بالموضوع.بتعاقماالمآخذهذهإ؟"ن

!هسي-فيهاالمقالات.ففرع!اني-كلهاالاقسامهذهانعلىعصر(يةجامعيةفةاةالىخضرةاسههاريفيمةخالمةمجردءن؟؟،1أتقيش

تعددتعصرفي،الادبمفهومينظمها،واحدشوطفيتجريتهادالطلبةافخا،،تفيوز?حثونطالبنترتديشهـكبالب،ممعقىآأى.ذطب

وضروبا!أفانيئودهحت،المفاهيمفيهلاالغريبالتطورهذاورلانأفول،المتحرهـةا)حي،ةهذهثتمار!رإ

هـ-نمؤثرا،بارلحامعلماكانخوريرنجبفانالقولالحقومن.رص،و.لةتهءوره./ملأن

المعاشظروفعلببهظبتوان-وهو،اللحاصرجيلئافيالادب!لميالعمدةاور"دءاء،صفا،الىفت!اةمحملهدافي"ا)كلر،الا"وروءئ

-بهودهبئكثراست!بدتالتبمالتعليمحرفةسجينوجعلته،الثقيلةعنالعلاحينير*طل))اـذياغنائهرسصبلةو/ور-مهمللدعبمس4،"ورلا؟أ
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يكنللمانلللاديبقيمةبألاواصرارهايمانهخوريرئيفويجددأفكارهفيهاسجل،مثيرة،خاطالةلحظاتقراغهمناسترقيفقد

،مختارا،حراالاديببقاءمع،ووعيهالاديببقصد،وموجهاموجها.الادبفيومذهبه

مستقلا.الادبيةالتطوراتعاصرانهمنوبالرغم،تجديدهبرغم-وهو

والسياسيينالاجتماعيينمناللقئةتلكعلىخوريرئيفويردبينهالهيخطأناستطاعفقد-عصرنافيالمتطوف!ةالكبرىوالفكرية

ناعليهيجب،اجتماعيمذهبلةدامماالاديبانيتصوروناللذيناللذيالمعتدلالصحيحاتجاههيمثل،عنهيحدلمواضحامنهجا

الادبفياتوجيهيتحولالحالههذهفياذ،وسياستهمبمن!بهميدينمهما،أدبياتجاهكلفي،معاوذأ.نيته،الاديبباتزاميةيتمسك

والواقع.اذنيهفيعقله،ببغاءثبهالىالاديبيتحولو،تلقينالى.الانجاههداذهب

التلقيئ،تحتمللاولكنها،التوجيهتقتضيالادبطنيعةانالصحيحوالاديب،الناقدالشاعرذللك-المقدمةصاحبأشاركما-وهو

ا!يالا!مآدابفيوفيرةامثلةذلكعلىولنا.معنىولا،مادةلاالشياةيرىاللذيم!،الكبرياءالرهف،الجبينالشا!خ،البصير

،واحدةلاغنيةواًحداترفيلاادبهافجاء،وحريتهاعقليشهاعلىفيت.الئاسضميرفيلغزا

التلقيئمنرلادبافسدشيءولا!والعقمأنفاهةاخصائصهاأهمرساللة،الاربفي-حوريرئي!-يجدانبمسشنكروليس

معهماتبقىولا،لونولانكهةللادبمعهمافبقىلااللذينواتنقنينالتيالبيانيةوالتهاويل،اللفظيةالاشكالمنتتحرلىأنلهاينبغي

شخصي!ة!لللاديبجعلهافيتمثلالتيالساميةالغايةالىتذهبرأن،تستعبدهل

مذهبه؟مننفهمانالعرضهذابعد-خوديرئيف-يريدهاذاالادبحيث"اجتماعيا"سؤولااللقلممنتجعلوأن"نضاليةمهمة"

فيالفرديةعقةواله،للادبالا!ماعيةالصفةبيننوققاتيريدالاديبوحيث،دائماالمتجددةالهتحركةالحياة...الحياةءلىانفناح

منفتحةحياةيعيشانالىمضطراللحالةهذهفيوالاد،ب،واحدانواللجمال.اللخيرنحواللحياةتغييرالىالناسيوجهاجتماعيمسؤول

نوافذفيهاتطلقحياة...وعصرهوشعبهوؤومهووطنهمجتمعهءلى!الادبية"خوربمارئيف"عقيدة"لكونتالمنطلقهذامن

اةبحيذللكيشفعثم،حولهويحدثبهيحيطكلماللمؤلراتفسهنيتجمدآنالخطمنولذللك،الحياةطبيعةهماوالتغييرالثجديد

علىوعطاءاخذبنهما،حياتانلهفتكون،نفسهوبينبينهفيماكي!ارعنوانقطاءموتهالتجمدهذافيلان،ممينةنقطةعندالادب

الاجتماعي!ةحياتههي،واحدةح!ياةفيمدبجتانحياتان...استمرارالعمولىقديممن-فكريأووأدبيفني-مذهبوأي!الزاخرالحياة

والتقنين.التلقينتنريوؤىوبذلك...الفردية؟الحياةتجميدمحاولايقفأناستطاع

المذاهبهذهعصرمناطولعمرا!لادبان:اخرىوبعبارةفيمتواصلوبناء،اجتماعيةرسالة-خوريرنيفلحند-الادب

هدهتزولوقد.انسانيالادبومحتوى،والسياسيةتماعيةالاجوبنقشد،انسانياوحباروالهيريدهلانهالمجتمعبنقد:الانسانيةصرح

محتواهاالامنهايبقىولا،والارتقاءالتطورلسنةتبعاوتتحولالمذاهب.الممتازةأالخاصةلا،العامةشؤوناتسيراداةيريدهالانهالعولة

...الانساننوينقد،لانسانامحوره،موضوعيا،علميافكرايريدهلانهالفكروبنقد

تجعرش"التيرسالتهعن.لخلىاذالللاديبتبقىنجببلةصفةوايالناستغطيجماليةمنألسسعلىتشمخءماراتكا!يدهلانهالادب

؟الشعوروهيكلالعقلحرمفيللحريةسادزرا.الانسانالىبالنسبةمعنىوالاشياء

الرائع،الاستفهامبهذاالكلمةهذهنختماناجدرناما،والآن،الغايةهيالمشلاليجعللاالاجتماعيالاصلاحاًلىوللوصول

وافما،اللفيميلغيلاالذيادبناينا"خوريرئيفيرسلهالمتوجعالاجتماعيةاللقيمةهووالانسان.الانسانخدمةالىلوسيلةاهيوانما

"؟القيميخلق،تشتقهذهلان،الانظمةولاالنظرياتلا،القصوىالغايةهو،العليا

اللاشئيبة،هدهمنويعفينا،الانسانمجدصدؤكداللذيأدرناأين!منهلؤيمتهالانسانوليس،الانسانمنقيمتها

والوجوهوالرمادوالنار،المسدودةوالطرق،المغلقةوالمدارات،واصبحت،وعطل!اخذاالشعبمعتفاعلااشداصبحاليوموالادب

؟الاصداءفئديدمنيتحررذلكومعيلتزمالذيادبناواين؟السرابهذابمثلقبلمنتكنلماجتماعيةصفة،وشخصيتهالاديبلالعمل

مبانقبلالكفاحميدانفيسقطالذيالاديبذلكاللهرحم.اللجمهورعندولا،الاديبعندلا،الوضوحمنالقرس

..بقاءالىالواعيةرورمالتهولكن!اتمامهايتمنىكانالتيرسالتهالادبوان،مسؤولالقلتبانخوهـيرئيفمن3،هناومن

؟أبداباقيةوالحقيقة،الحقيقةمنالاعناصرها.نستمدللملانها،اجتماعيافعلايفعلوينشريكنبمابمجردالقلمصلحبلان،مسؤول

ذنناخلهرا-شت،واملهاالمهاعنيعبر،نفسهغيرنفوسللدىمسؤولايصبحوبذللك

....،امته،قومه،شعبهللدى،مجتمعهلدىمسؤولا..ونضالهاوكد!ها

ح!الىالناسيوجهانذلكوعاية!بالانمسلنيةيرتبطبماالانسانيةولدى

لفسه،الآنفي،يكونواللذي،نحتملهالذيالتغيير،اللحيماةتغيير

فريبا.ونجراجملا

تقدميلأدابدارلوجيهمفهومفيالدقيقالمفترفىالىخوريرئيفيصل،وهنا

الجديد1الشعرمجموعاتمنعدداكلانواريد!المو!،الو!بالادباديناني":يرفولاذ،الادب

الفراليحوعبغيراو،الاد!بمنبوعي،معاوموجهموجه،،بطبيعتههوانماادب

منخلومعناهاظناذا،الادبواستقلكلالادبحريةان0.0وعي

مطرعفيفيمحمدلبشاعر.سؤوقيلاالحريةديست.باطلوادعاء،فارعوهمفانهماالتوجيه

هدايكونانعلىاصراراقوىاصرولكني،مبالاةلاالاستقلالوليس

ا!اءاحديقةالتوجيهيكوناننكار2ااشدانكرواني.اختياريديا!اابعقلالتوجيه1

."الحاكموالحزبالمولةمنتلقيناوواغزاءبقسرلمرويب

سنةابوأبرأهيممحمدللشاعر،اد!وروؤو-للذياالناضجالرأيهوالرأيهذاانشكولا

ةا!بحقيقتهاالايتأثرانبدون،تأيبلم!االىوانطلق

اللهنخلةوجعدواالادبلوجيهكلالتعصبمذهبذهبواا!ذينرددوللئن

جغنرالشخبللشاتر(يكونالاثرطعلىيصحهذافن"اقي!ةالنفوسملأدلي"الادباء
..شيءكلسلفالهم!ندسقدالمهندسونهؤلاء

52


