
أ-ا-الثم

عهوهم!برطايلى

&قدمها"اتجاربعاشقدافنانااوالكاتبيكونانا"،م&سى

امكاناوالواقعيحدوثلالظ.دثبتكيبهاعإث،هاالتيالديناميةبخفس

ت!جربتهبرلموىعصيعبركيفيعرؤطانهـواًلمهم.ل!ءاخ!ااحدوثها

حدوثسإبحقيقةاقناءظاجل!قهـءنلءسى.الىوجدازقياوافكرإصةا

""شفخلالطمنالاذسانيةحياةليحجعلانما،البعضيريدكما

اةدطرةا،اكلمةاذمالكنحن.رو*هاالانسجامحالاتافضلفيكينونتها

)خلقا(ثلائن)الحوار)9عنلقاهذادصيتمكيفهـووصراعضا.لفعلوا

جيد.جماا4ادعمل

اًن.تحدثانيحمكناوحدثت(1)"!دثلااو/حطثالاثياء

ب)صيإواقعفياًندرسونلىةرالقاتلهو)2(رركاردوصوردانركون

اتنساءتكذثفطهياوفعيهاالت!فكيرسبقى)3(.واقعبمخيالفياو

وموضوعية-ذاسجة-عميقةتجاربهناكنكونربها.ت!اابثا

ي!حاولكيفقظيعرفلماذاعإشم!امننهمدقان،يكفيهل.تكتبلم

،ايعيثانهوالاذسانلأحظان.؟خلقطءلمىيرساعداويخلق!اان

.موهوبإعيشهالاحينالهجاربمنفيرفيللانسانيةحظلا.!دع

يحافظكه(لف؟ريرةاإـهااعماعلىتحافظانهاالانسانيةحظسوءمن

اتباالتسصيىلأنوععلىيثورواانب!دحتىل"بهمصطامعلىالاطفال

إنحرسهاهطيةءسيغا41خااخترعالفكرياالاق؟هذالتبرير.لهمتقدمها

اغ.ا..اقد!اتا،ا)فكريرةاحريرةا،التراًث:والتلفالنسيانمن

ؤملةاىاتم!ول)م!خسمساجر/جواراننصدقلأمنطةيا-ا

لمنبالنسمب!قىالااكافكا((اررءغ))فيو(اصرىدويبةابقياوبرغوثاو

البدايرقى!ذنعرفا؟ظ.ا.حروا؟لخرافاتامريثزال*اف!دطان

لىي!لموسانهيخبرناف!،،اهـللاثقبلاكابروساإعانيالاسإنهذاان

نضسهمعصراعهؤ!مفياالانخبراطاهـىمدءوونفن!صواذن.عاءنا

حرفة"عنذكرياته،الجديدةاتهصاكينةسهمنؤرفه،ا:دنياعجزه)

عنالاشهتمراريتخ!انالبابوراءمنايى"يتوسهلمونالذينومع(اماةا

لعبته.اختلاقؤبط

كاسونا.لاليخاذثدروص!ياد((بلامركب((وررحيقىدطل-2

الىالنبطانمنباغراءثروت4لاست!ادةطصهي!قودهول.،+ه3،ح

اولدءكأ.رفاهيتهكمالفيو!ويعرفهاإماسعادةامننوعاكثاف

بهفاذايحثانينتطريكنلمالذيالواقع:اخربمعنىس3

.يصدقلالكنهحقيقةيحمثاًلذيوالنيليحدث

7

للى-.

برصطدض

م-

للضعارتقممللكبارقيونهازالتاذا:الاءمالهذهلحةصادائماانها

هأنقركأا!ااءقبرمراهقونا!ارهكذا.يرهاتحوب!داوهيلأكما

نضجنا.في.نحن

ؤطئبصةلاتصوراتخافء-إوىفيتبدعلماذا)جربةايةان

بدافعينفدصبرنا.ؤيهاال!فكميرمننثت!انق!لتهوتخلا!ممامن

برمضهم.جزنياتهااوتهاكاب،ت!-تطاورلؤياهافيناتيعثهالذيالملل

دسا)قرونطيلةقيساشعارمضساجعةمنسئمتليلىا:انيقننع

يرظجعيزالمابعضهم.)!اغرباءاايل((كتابهافياسماناغادةتقول

بروست،ء،رسبيلاءمال.الواقعوفيانجالاؤ!التراثهذارميم

الصخبخاصة)قوكنرليمواعوالوبهضوولففرجبفا،جويسجيمس

ارفكريةقيهة،1مناكثرالجماليهلقيمتهانستصدها(والمنف

والتاريخية.

اكسرلفكريةابتصوراتهماد!ص.وناولمحنانونشممعراء،كتابهناك

ويلزهبربرتءصرج،هكىلمحبماالموس،كاقكا:تنبيإاقتعونامما

خياهـ"غرابةنتفكر،1ءثلا)4(روسوهنري.تكنيكهممناعمقروياهم

جيص!ىهـننقولبرء:ها)والاسداغحريةاكلوحة)اللامعقولل"خيا

كمتبالذيالرديدةرافهـالرواي!لةالهومريالكاتبذلكاذ":جويس

علىسهر))فيعهلوالتء"هحةسبع!يناستغرقتجملةيوايسيمفي

الغامضةرموزهاتفسحيران.لغةعثرةتسعمصدرمنكلمات((قينجنز

الارلنديةاطقوساجيدايعرفوناذيناعلىحتىصعبجد

لاوالحدثاًلرموزتفس!رفيالصعوبةهذهمثلانعلى.واساطيرها

والنابعينالانب!ي!اءبرخاريخلقارى?لما)5حارؤنااولادفي،مثلا،تحدث

4علافحيدثمنولاوعدنانصميراضةحيثمنلا.عصره!واحداث

ح!"!وءمن)6(يعانبىا.زاديحكيفبرصمتيتاملاذيابالا!4الانسان

اربرايمزقالعلمأشهيد)7(المخلوعاوزيريسالمكا،4وطيبه4علهرغم

حيا.يدفنا)رزي)8(ورفاعة،اربا

فيالمختههـونالايغهمهلااروياإوسوءبا؟وندازرجويسومثل

((.كيالجمر"الملقبالفرنسيالرسام-؟

الذيجبلاويانالملاحظمن.المم!*هورةمحفوظنجيبملحمة-5

فينإ:زيشصبه)احطوظاتوزيعاسطورةاو)الال!الرمزعليهاسقط

.آنفيوالالهالانساناكاابه!مزان.يمكناتيا

لفو)تي!رالقدرها))قصةبرطل-6

الحكيم.لتوف!يقايريسسرحيةابطالاحد-7

المسيح.الىكر!.حارتنااولادابطالاحد-8



.الابداعوجنونوالميتةالحيةاللفات

التيالطريقةعنالبحثهوالمتتدىءالكازبيعذبمااكران

عغ"بحمماس،يحدثنا،جاهزاذهنهفييكونقدالموضوع.بهاسيكتب

الدقيقة.وب،لت!فاصهليملخصاعليئايقصه،امريضةاخطوطهلهيرسم

الك!ابمهكلم.ال!امالموضوعلهذاالملال!الف*لايجادهيالصوبئ!كن

انالتقنيةيصئعواانيدون*يرلا،الذازيةبتجاربهمالمهـووسينالناشعين

ابدايةافييحدثماهذابةالفنبمااوالادبيالموضوعتقيمالتيهي

.الكبارالكظبلبعضحتى

فحه!لتنجحتكنلم،مثلا،موملسومرست((الامطار))رواية

فكانتمسرحياموضوعااصدقائهاحدفيهااكتشفانلولااوانها

النمطهذاعلى.الاهمالمنعشرعامابعداحدش!زهبدايةسبب

نطرة"ممرحياتالى،مسرحيةنطرةالرواياتمنكثيراىاايوماننظر

علىالاالادب4قيمتهازشعيدلاورواياتمسرحياتوهناك،روائية

كمايكتبونهؤلاء.الكتابةباسهالالمصابناقصدلالكني.الشاشة

!يمملسلون،الاشياءيرتبون.البريدطوابعجمعهوايةيبداونانهـمالو

العالم.احدإثمنهمزهـربانخفةا(تفاصيلكليحشرون،الاحداث

سقلواواذا.عجلفاسغواتيواجهونلكلهمواحدةمرةيحصدونقد

؟اخرىمرةلاالقياملانفسهم!ضمنونفكيفالادببلأ4المجاءفي

لاعمالايئينزم!ييم،افترةنتشهاهمال،كافكااكتشافان

ابحثا))منجزءاولعلى)01(المخطىءجيدحكم،)9((ماياكوفسكي

4تمادللااا)1جاليمارلداربروستمارسيلقدمه)الضائعالزمنعن

المماجمفيحتىاصءابر،1اسهماءزلفتصازعدلماالتيالمجلداًتآلاف

.(12)-(الادبعقبرةفي)او،الادبية

حدثكه-اوقديهصاحديثاالاعتباريعيدالمجهضالادبياكفييمان

وتشجل)ارادةامارهإ)كتابةفهمفيمطصروهتاخرعندمالشوبرنهور

فاجعحادثادنىان.((ببطءيئ.وطوإلملأيعيثنماان)):نفسهفعزى

موضوعادير4يكوندعضهم.كب!يراادبيبعملالمستعجليئلهولاءيوحي

اح!بانا،او!مافييووتاحيات".بهـوسعليهيلح،واحدعمللكنابة

الادب!ةوصيتهكبلواكواًدببمباذفطللنايقدمه.بتفاههيزعحغا

ا!-دىكلهاالان!يانبكأزفاجىءانقنياو،ماكارثةزياغنتهانقبل

قصةعناي!؟بالمدينةالىجاءقرويكازب)مثل.اًنهالكبرىاكوارثا

فام!كانااما):نفسعهعناضافثمءوراؤ"ااندواعبرما3)قريته

.(والانسانروما

عاصلثاهداهيلفازيةابنالقروالكتابسيرة.لكونماغالبا

التار/غيحفطهاانإتمنونلمالتيالمأسإزيةالانسانيةالاحداثزلكصدق

اظا)م.اجيلهممجتمعزدبنكوثقةالادبي

ابىحث"خامرة،ا:ف!يحاء!بر،اواقمي!ةواالذهنهلأالتجربةمعاناة

زواضع،بكلمهمبرمةبهايرمترفلتفه!اا،هذهكل،جديدةاثم!كالعن

اءدكتابةاعادتمتشلمرغريت.عبقريتهمعطمةلئ!ازثرحالتيهي

3ث"*تفوكنروليم،هـ--وةسبعينحوالي((الريحءع((ذهبؤ!ول

ؤء.صشكلعاىيكضممب!اهـانالتيلروايا.نهكفابتهيرقهطرهـنمسوداله

بوآلانادجار،جديدمنا:،ائي.ااروالياشكلووا!اير:ةكرثمقصىيرة

-.هذيانالى-عرهدئيناعتببر-!

ا!-وهـن4حهه،وعد"به-دفبهس،جباندريزراًجع-ابة

حياته.ثيالادبيةالاخطاء

علىىإدلءماةالادبر-اعمالهمنكأ-رعلىءوكهبعفىعثروا-11

التياتالثلاث!-صواهـكبمافينشرهـاقدلكانوالاالادبيرضاهعدم

فللال!ا.كتبت

الادبيانسمحابهعنقواضءبكلجن!بهجاناكطقالهاعبارة-12

ث!انبىصوا)!ه!ب!رالادبريةوواري4عنطنجةفيهت!سا)ضهعندما

الادبي.صص4منسنوات

فاليرىبول،"الغراب))لصيدزهكتابةفيسنواتعشرحواليقضى

اونيسكوويوجينهمنفواي،بيتهوفن،((الشابةالبارك))وقصيدته

ءراجمةبدونيكتبمنكلزدينلاالشواهدهذهانعلى.اًلخ...

اليدمنمسرحياز4بعضيكتبكانبانهموليبرعنقيللقد.وزغقيح

ارحمنعبدااستنت!جكما)واحدةليلألآفيالمحاكمةكتبكافكا،ا)ممالى

تب3سارتر(،التوحيديحيانلابىالالهيةالاشاراتمقدءةفيبردوي

"كتاباملىحسين،وطهايامبضعةفي((الفاضلةالمومس))مممرحية

-بةالعالمفيهااللهخلقالتيالايامعددنفسفي"الايام))

المسخرةفيدانتي:واحدبعملالايخلدوالمآخرونعباقرةهناك

((،مثالاديكيخوتيدونفسيثرفانتيسديميجيل،((الالهية

ذهب))فيميتشلمرغريت،((زومالعمكوخ))فيستوبيتشرهاربيت

مر!ةعات))واير((جين))فبم(برونتيايملياوشاراوتالاختان،اويح((امع

فيبريكرلفوالوستافوجو،((ديكاميرون))فيبوكاث"و،((وذرفيء

حبان.الكاميلياغادةبقصتهالايعرفلاالابنودوما((القوافي))

نانعرفعندهمااسطورةالىاذهاننافييتحوليكادالفنثيالكمال

ال!احرغموفاتهقبلالفنيةالالشكالبعضاعدمجبرانخليلجبران

كافكاوفرانزالتوحيديصبيانأبو،لادقالهـاعليههالىكلماريورجاء

جوجولبكولاسمثلالخطيئةبوهمشعورااو،اعمالهص،بعبثاحها

نااكتشفانبصد،((اقي"الارواح))منا)ثانيالجزءاحرقإديا

مه(زرقي)اوالقديمكتابهاعادةلصعوبةسواء.ايدينءعيتناقضالفن

عنرانبوارثوركتوقفبالمثشهوراامالتوصديحيانابوقالكما

كوفممصكيإ،ماياوانتحارا!ةمنا!عرب)ورنسايؤىهروب،الانتاج

ذي1ااخلاقاا!نانابينلفاعلاهياالابداعهةانهاتالممهذهكل!ان

اءبان!،-ين!تث!الذيالمرحابوالفئانانيةالازس؟لديمومةنفسهـ"يربط

ا!جاربعنيبحثانكانا!فورالاصوان.ماعصرافياالحضاريالزءان

برلزاك،للاختلاسىالليلفيموصراللهيرتسللما3واقعهمافيالافيعانية

فحمهيتم!"مسااكثرظاهرإلأصورالهموياخذاًا:اسيصافحكان

?،ندجورج.((الانسانيةمهزلته))!ي(اخيالياحماسهرغمن!-ازهم

14عالتخاقا)مامضةالانسان!يةاشاعرخلفزلهـثكلهاحيازهاقضت

كانتاتياالاث-تراكيقىا*تببمضوحيمناوير*ونانهبمتريدهكما

هـ-اياخلونوكإنهمالانمىانيةا)تجاربيستقرنونكانوا.عليهاتؤثر

وجوربرلدوستويفسكبمنقرأايوماي!جعلناماان.مهزوزةفجافكأصورا

احدائانهـووالادبيةالثمصخصيقىحيازهمازسئحقهالذيبالاعجاب

دركاناحظانحممهمن.المظامحمتىعليهمامفروصةكانتعصرهما

الملى-لبعضمرغمعبقريت"مامميتوىفيللواقعوعغاقهماالادبيفعلهما

ا"ما.اعهاؤلقراعغدمااجومانحسهالذياروائيا

الديرنيالظريخف!بمااالانظبقىالت!حاربعنبرحثواآخرونهناك

خوخوفانبو؟لانادجار،بود)ير،رامبو*شلانلحلى.وا)سياسيم

!ابحث!كانتممااكثرالمرعبالشخه.باقلقاؤ!ربدافعتجربتهمكانت

برطتنا؟نؤ"،مث!ة،معدمان.اوجودااسارلكشففنيخلقعن

:هؤلاءيضءدىص،نجولكن.الهلهيلةرواهمخلالمنالاابداعهمنفهملا

ءـجراستهت،ر.ولااستعراضرلا،بهدوءبكلال!كبماءالاستمضهاديقبلانه

ا!ضهـإده!-4يتلماكي.شيءكليرحهقاناجلمن)13)ءشيلمكل

!زراحدىفيالقاس!ي،ريالاخضيإا:!ه!ابذلكنفهـ4علىصكما&وذي

ايضإنجدهالموتح!ىالفنبما)شكاءل)تحقيقالت،انيهذامثل.تاهبتجمط

فنيا(موتاحيازهمنالاخيرةس!لأعشرةالستاعتبارمع)،نتشهادى

لمرف،وولفوطوماسديكنسونايملصي،ثرتس3جون،برليكو!يم

عصرهم.مجانيناعضجرهمافياللمجتمعالمنل!ةالذا"يةفيااغراقهم

استفانءثل،اراًمزةاالكلماتنحا"و،ازورراءـجمو،الذهـنبيونا"ا

،هفري،اريقبول،ماز"اإدعوهانج!يهجانيحبكمإملارمب4

هـصواولاده"زوجتوهرراشل!مميةاوظه!4مناستقال-الأ

غامض.مصيراجل

فى\



فقدالذي؟لمعالعالميخلقوااناقسهوافقدكلوديلوبولدومنترلن

بالنس!"عابرايبدواصوفياالتكريسهذالكنافنكههـ.االتركيزتوازن

التيالماديةالرقاهيةمرحلةلتبدأافلسفيااطةلاصماتيفقدبدألعالم

التجربقىفي"!ااجهلير*ونربها.الاؤ،راضبلمةياتالن!رنفستخقها

وهذا.المادياواقعايخلقالذيالننصوريالمثالوووتساممنالانسانية

هـتهخالقنفسههو،"الساميالتخيلمنبهزإديحإمالذي،الواقع

افابيةامنوالانذراقالطلاممنالنوريتعبلاءه،المادروحيةالثنلئيئ

الفكبرية.

والحزئياتالكليإتبتوازنالاخلالعدمفيتتجلىاالكاتبقدرةان

فاصيل،بالهالمأخوذينا)واقعيينلدى،ي!متبراحي!انا.الادبيعهلمه!كماا

لخل!-قاكاتباخبي!الإتعهدهلالحقيقةاغتصابامعاثرلواقعحذفكل

وصود/لأحقيقةايةانادراكعليهميصعبهؤلاءان.الملهيةإقاتالتنثهو

تكثفهااوتوكأحهااخرىحقالقعنللبحثاوايااكتش!افاالاليست

كاكللمةواء.حةءمورةلالتقاطنكتبلااننا.!ناهيةلاتساولاتلبعث

سيرتن!انكتبانمطالبيننكونحينحتىامالعااهذاالاصلطبق

هـكبمازتلهاهاكبمااكا،ة-اعلاووالحركاتا،المعا!طواتالاصو.اتابيقىا

نس!تعيدهااننريدحينزفهاهيليست،متحلمةاومهاشةمالحطة

هفصاكدم!ى.يسوءاويجود،يقبحاويسهلاستحضارهاان.!:-ا

اخاقوبرابالانتكاساوبالتإإوزعلصنا.محكوموادراكهبيناثيء!طارف

الاوضاعناحم!فيننفاندالطعلمي!نماواجبالبسى.آنكبماا9والاعدام

برتماصيلها.ادكرياتاؤهسلنستعيدنكةبلا.صهيلةاللقطةنيتكو

شيءهـليصاب.مجا&اهها!ساانالمنكرروذبولهااًلطبيعةتفنح

...هـولجوا،اث3لا،فةالمسا،كةاحرا،روجمل1،نللوا:لتغهربا

:هكذافياغت!ناالاش!ب!اء.ابعضااه.واتصدىلرجع!راغالسهنا

فقطهياوبحببو؟ت،1ههاو!جسيبعينهاماتجربةاستمابعلىقادرون

اوحاتكاحدىالة"مجيلءسمتوىعلىتسموانسافهبئتسجربةلخالقسنب/

افلاطوزبقىإةجيورلت!جديدايضاندعولاانناعاى.الصا"مةالطبي!عة

استحالالمحهافى!جاوزتاذااوصجمماااحقالمقان)).أحبباةاعنافناتفه.ل

ادهـايدنرلا.(1،)ديكارتيهولها3((استدلاكاولتفكيرنااخةماعلا

عإصءةابواؤااسنا.إضالمرلالخيماذوولي!ندهمثىانفعالاقىا!يفهخادعا

معافلا؟ونمحاورةيروررامن.وعبقبربرناسآلهةاتا!وخلالهامنتنفخ

نفهماًننا.يخلقولايوحىالذيالائكياالفناخرافةسيدرك((ايون))

اعقلاثنابي!ند/كارتا"ؤامانغسالس،برفيافلاطوننطريةمن

بدونوح!ي!اةاحياةامنتطعيمبرلمونقنخلقيرهـكئانههذاء!نى.والمادة

الخماققدرةافناجاوزوتالمعجزالبرناسياالمفهومبهتا.لفنامناءلاء

ل"ريدالاحظلقد.ا!اهةابإءعلىالامستحيلاارداعالبي!ه-يرالبشري

اعةهادبردوناخقلااثباتممكناكاناذاانهديكارتعلىويعهيدنورث

نعيقالانيه*نفهاذااءقلاعلىاتهادبدونالمادةواثباتالمادةءلمى

وخفاءهاقلاطونسإلانلنىايهكنهكذا)15)؟والنباتالحهوان

ا*ز!-ة،والبشرا!لهـ-لأ،أحبةوااةنابينءوصودهوعملابهوؤو

بي!ننفصلان،عصلا،نم!ءضطبعهل؟!الواؤعواخيالا،والثياطين

"-إذاأت!صوراننبم؟الفذةوعبمقر/نجمهأياالبياالوهـابعبدالثاعرحي،ة

1،راقاقوىاحدىفيء:طويادوالاة-ط،1افلبارضىاوس-ضت!جهكان

"ذهبين!اادبالم!احرؤءااي")):اجوالاا)تلمم.الالهـامينتظر

)(ا!لة--ى))ان.ثوريءربيلف،عراعظممنهجهلالذيهو((اذهب

1،اهـ"اهـو(!فىيظل)اتيا((الوطن))و((وطنايصبعلن((الذي

عانىا?الذاتغربةايرظهبمبلفقطلوطناغربة9ست0التحدد

انطون!-و،باييتوث!بم!ار،يسجوجيمس،اتوح!دياحبانابرومنها

.بلدينج!ببترصبةلآ-1(

هو(وتنيارادةاما)روا")فيشوفي"ورعندهـظمي!وء،-ا5ً*

بالعقل.الاتدركلاالمادةان

حبمنقطشفلمالذيحكمتولاظمكاسونااليخاندرو،متشادو

واهب41ظهورعلىالحارسةالافلاطونيةبينالعلاقةاذنهياين.وطه

ا،دا!م؟امفانياتكلعالميإالملزمةغربتهملنلاعطتالذينهؤلاءوحياة

نا:تافه!اناو،كاقيلكلتبرإرالذالمصيريالنف!ه!هذالشاهدلكن

خلالمنءجمقريايه"يركيفيعرفوانشيءيعيشئكيفالانسانيعرف

اكييعيشىكيفعرفطقدالفنانيكونانبدلا)).آخرشيءحياته

الطحوفقى))كتابهفي!لاموربييرعبرالمعنىبهذا.))!نانايصير

علىاحكمانا.ءوقفالعبقريةان.لوتريكتولوزحيإةعن"الحهراء

يردوانقاذاللظلمشحباالرافضاختياريفيلانالنفيبهذانفسبم

نا:المواقفرد51مثلفيللحظدخللا.الانسانيةللكوامةالاعتبار

ناأيمكن.ا-رارام(اًلميمبفت!ح)مستعمرون.خطرفيدائهاالاوطان

نايسضطيعهـ-ن؟محظوفي،ايوماالفلم!طينيةالمقاومةشعراءيعتبر

4الاجباربالاقامةتلكلنعيث!امامنامفتوحافبطةامجالان؟يصسدهم

المفاءرةهاغراءهأشاكن.يومكلساعقعينةفيالشخصبمالموجودواثبات

فوققمرتلقد.اذشهازيشاعراوكاتبلكلفرصةتكونلنالمتعهدة

الاؤشتمزلااًلعبقريئ.4البمثرإالضفادعمنكثيرونقتالاحداثهلام

لك!لالهأ.آايسمإيرتحلازمةفياًلعيثر.اديفةالمواهبذويلدى

هـروب،النازرة!نجذاوولقى.والادبافناءلملاءيستلهمانيديرخاوعقل

اعظمي،ؤرةيناتخائيماثا)ثاالصالمكلفيمماروالاس!الصبيالمفرب

بظهورؤرو*!لقدا!روفهذهمثلان.نعرفهمكناالذيناعباقرةاءن

.اثفاواخلقانبيئافرقاهوهذا.تخلقهملالكنها،ماكتاب

ءبقريتهاث"تهالذيالاشنعدادنفسعنده،موجوداكان،مثلا،س!ار"ر

الحرية)دروبا((الذو--محائي))ةالملتزمةاعهالهبعضيكنبانقبل

).الاجراس"قرعفىنو)"،للىلاوداع)ءوههنفواي((قبوربلاموتيو"

احربا))كتبت!ماالاالذووةيبلغلم،مثلا،توشتويانعلى

ا)عهقمنكانإ.((الاال)!و((الانساننالثبرط))ارووما"والسلم

إحمب-"دفيبانهامفللفع!ال!بس!بكولوج!لةعنستندالكتبمثلها

تحرسهاشصجاعةفيالاز-،نبىالبؤسعنهوجوفيكتور،الصه!كريالن!ام

،الانسانهـ!كبمااننظفةبرةامثراالموافععندوسمتويفس!كي،عيقبريرضه

الانسازهـعطابقاةا؟?اولةالاصرسالجصمأساةعنموراثيا(لبيرتو

.افلضالما-!لممنالانممصانانقاذعنكامووألبيو،والاشياء

نةةهما.لاالان!انب-سلأأيرقأ.*واا.بعدتت!حققامالاخلا!مطلقية

مؤالط)م8بهماإدث15"جاهوارلامبالاةالياسذمنعانهووواجبنا

مظالم.

هاموطغامضهو"ا؟وال*يىءالجي!علىللحكماذنالقيماسما

الادبهصهالاعحال؟الم!-لاواض!ىوااًلرالعاواصحا؟تافهغامضعو

الاصهـاءتبقى،اهذا.الهامويي!حثكماافياسابعدي!ددهالا

!ءاوا!اتبضدإقاريءا.امهءوالقاريالناقدارزوقخاضعةةالهاقد

براحبلمانا،اكنه،اك،قدب!!يمءاقاريايرففءقد.ا)ناورضداكاتبا

عملءإبالاعهذا،ءمببإكوءشا!د.ماكاتبعولكلفضانبضط!بعلا

!صهفترةفر!-انبلأالاق%جماحاالكا!بءواقفمن،وقفاوءعببنأدبي

الخاصهتهوحيإشهخصيت"ءاايضتشاركف.العالميالرايعلىكلؤثرة

وب-ازدوبريريبمالأحا4(/وكما"قارفيء-بممالتهاوالاعجاباثارةفي

اظها،ءلمىيى!ماعدانيوكن5اًي!.الاءأيناعمراىاالذي(ا6)جنيه

اقرافياالهـجرى5:عهميجا!؟نيئاًادالقراءهؤلاءالك!تاببعضلث"،هـة

.الأ،"اللإتميقا؟ءنالهر،بأصلاملهمتحق!التيل*؟با

هـ-د.الأدبيطفالت!حا.43منالشمعيفه!المحترفاخاقدا

آدصأاكااإعرول!د4(ا"كأا*فه.الارداعت!ق!ي!بمفياي!ابىبمامو!ف

ءعهئةءإدإولوجيلأواا*بو،لنهاالا،بءلأالاءهالكلتخضعالكترونية

اطهواوهذا.جمههورهايض+اهـويكسبانعليهتفرضعها"طبيعة

الف!ا!ظ!ةمنبد3وةالىبخط،ةتالولايا!بشهـورءكذيصمثى-16

.ا!سود
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هواذنالقارىء.العاديالقارىءلصالحالكاتبحسابعلىالايتملا

بةالكاتبعلىالناقديقيمهاالتيادعوىاهذهفيدالماالرا؟ح،المتفرج

ناينبقي)كن.الاحباريةالشهادةحإىاًلعاديالقارىءتكلفلاانها

فييشت!ونالذيرلمنأكتابابعضباعمالالمهووسبينالنقادبعضنسننثني

يصفقواانالا،دهشتهموسهظ،يملكونلاانهم)17(.معينةكلروف

نجيبعنكتبشابناقدعنسمعت.للعبودللكاتبيطهرعمللاي

القراءاننرىهكذا."ء.وفيةعبادةاعبدهاني:))المعنىبهذامحفوظ

دمناماجدواهنفتقداستهلحهمحتى.احواروافييشاركونلاالعاديين

الىتدفه:االتبمحكمهموجدية!نلابح!قيتجاوبهممدىنعرفلا

فراءهناك.حيزاضيقفيالالومهمببمكنولا.بحضورهمالايمان

.انتقدهالذيبالعمليرسصمتعونمطاكعرمالناقد2ونيؤربمايستمتعون

هـامشكلة.قراءولانقادبلاوكتاباقراءبلانقاداهناكايضالكن

.المستوىتفاوتعنصادرةالجدال

يواققهفد.((جيدادبينتحلاطيثةبمشاعر:((جيديقول

نيةالاؤسالطبلأعدوفلوبيرقبلهماومن،جف4وجانوايلداوسكار

((.(لمسمعورةالكلاب))تقراهانتمستطيعلاالتياطبقةيسميكانالذي

ناالكاتبعلى:ذاتهاثيحؤيةهيافنافيالحقيقةانيعنيهذا

حىىدمشاعرهميتلاعبان.اًلسرابخلالمنولوالحقينةللناسيعطي

هووهذا.هويراهاكمااخرىحقي!قيفيالحؤيدقيةممثالهميضسوا

.الادب!طالتخدير

ا!هوى.هذا؟سجب،الانسانيالتمثلعدو،كامومثلكاتبالكن

نالافاخببهانقاذهوالانسانهدفان"اأطاعون))ف!،يعبتانه

البطولةاجلهـنليس.اتزامهمااالممكنوالحقيقةالفضيلةبمنتهى

من)كن،الاؤسانحبفيإإفانيا،ر،والدكتوريعإرفكمااثخصية

تولسإوي،،هوجوفبكنورقبلهومن.كلهاالمظلمةالانسانيةبطواكأانجل

اًلخ....وزولا

لند.بة.))(اثسا)الطاءونجرئومةيرحملمناواحدوكلنولداننا

حتىزلتءا.السلاموخسرتاطاعونافيموجودونحميعااؤ:!تعلمت

((.لاحدابدياعدوااكونوالاجميعاافهمهمانمحاولاعئ4ابحثاليوم

والشرالذنبمنالخلاسعنالباحثتاروايضابهيعترفماهذا

يبدوالاعترافهذااكئ.النفس!ارةاو،ا)قمسيةالىلوصول

يذ11الض!اعءصنالخوفيصهياهذا.ءثلهملحدان!صءانمنغريبا

اصثرباذا،اذن؟ش!لاةيؤمنونلاالذينهؤلاع،اًحيانا،لساور

الفروريبالاس!ثدانقذهانهوااحصمبمفواجببماوباءابهذاغيري

الذيراءبرتلروموندسيحدثك!ااشخصقيااغراضيعنمتنزها

يكناتم،ثقاءهاالانسانيةءشارمءاجلمنحبهحنينعنسيتنازل

الاا-لم"خفبفاجلمنالاقلفهأىا)كليالانقاذا-لمنالاسثهادهذا

و"بةارس!نهه.حماافينمثشركالتيبالقيمتلص!ميتلأغبريليموتاقاتلا

ت!لانيمكنان،(.ابداتخت!فبمولاتموتلاالطاءونجربوملأاًن...

فيبرصبرر*:إ!حيث،والملابرسىالافاثفيا&:ءنثراتغافية

والقبراطيس،اك(ديلفي،الدواليبفر،1،الدهاأزفي،احجراتا

الطاهـ-ونفيهسبيوقظاًلذي،للئاسوعبرةشناء،اليوم؟ليوربما

مصبصكاناذا،وهكذا.((له.مبةمدينةفي!نة!وتيرسلهاوفعرائه

ف،نءامكانثبهاجهقىالطاعونجرزوءلأبؤاءرهينالانساناستمرار

،اخننفاره4ينضباثيااروباءهذاتجاهيقطايظلانهوالانسانواجب

اشمالي.االقطبفي19ثتويالبياتخياة،نسبيا

الابر.نناءكانلها.يصدلمالادبعنجيدفكرةانندركاليوماؤئا

ةالفخ!-5حياتهعن"عرفونيقراونهاونيزاماينافاهعظمان.ل!!لرى

يثالفترةهذهبمثلنمر،ا!عربيلعالمافياليومنجن-17

اًصحابها!ملكلوالفنيةوا)فكريةالادوجةالاعمالمنكعهرهناك.اوجها

الجديد.الالزامبشعإروجوهنافييصرخواانهو

الذي)18(السموميالجنسيالجانبخاصة،ادبهعنيعرثونممااكثر

"الاغرافات))2!يلوسوجاكجانعراحةفاقتبصراحة4تتحدث

منحظااك!رسيظلربما.((الاعماقمن((كتابهثيوايلدواوسكار

صفبريفوومارسىلي((بوفاريمدام)ءفيابداعهرغمفلوبيركوسظف

((.جوفرمدموازيل))

العلاقصات!لمىثورتهمتخلقهلماليومالجنسيعالمناتحرران

هـذهروادكانوااكئهم،اليومنحننستيءكماحنها!كبمالمالاجتماعية

نالامراةبص!ديسمحيكنلمءصرفيبمثعجاعةاعلنوهاالىكااكورة

)91).رجل"صحبهااندونعموميمؤىثيتجلس

سمقطت.قدالاقئهلأمعطمان.جمبلمةكلىبةولاخدحكةالادبيعدلم

اخادعاالادبكتابظلالقرنهذامنالاولالربيعنهايةحتى

ذويجيلوبكهور.الانسانيةعلىالاولونالاوصياءانهميعتندون

بدات(الاولىالعالميةربالحبعد)والنفسي"اجسديةاالعاهات

لجمهوريكتبالكاتبفي!صهكانعصرعنالموروثا،لادببقاياتتلاشى

يبدوحيث،جوركيلمكسيم((الام))؟روايةفبىيحدثوكما.مع!ين

حيا-لهاصادقاالانسافيلادبابدا،الانسانيةللكراممةطلبااكثرالانسان

زالواماالكتاببعضلكن."است!غمايرلآ))ولامراوغةبلاالجديرة

وم!مممدتيوورومحمود،بازانوهرفيمورياكفرانسوامثليم!-ضضمون

مثلصطجاهزقدريحركهاعمالهمفيالانسان.اللهعبداالحليمعبد

غبرءعلىعيالايكزانم!ان!.بالكركازلخفيةاأخيوطا!مسك

هـ-ك!اكبرىاالانسانافةاناعننؤهوالقد.انشاني!اومينافيزينيا

هكذا.((العالم2طكوتفييدخللنباء"يرؤمنلممن((.الخطيثة

الافهكا:))روايتهفيالحتميالةرو"ديادافعاهذاانبازهرلمجايقرر

الذيلكتمكوتامثل.أريبهولااستثئاءبلاحت!ميةاًنها."القبضةفي

نا.اببضةاتلكالاتلدلااكيلأوالدجاجةاوببفلأمنيفقسانبدلا

فيءيتمالذيباأكابوسشبيهالانسانعلىيصدرونهالذيالحكم

اطرافهومنلوعاتهمالسان،واحدالقاضي:هما"إدفاعبدونالتنفيف

افهفوااروءحبعلىا!وءمبا،ءالربةالعلىالقبحيئتصرقد.مغاولة

.المقيدةالقوةءلمى

الملائمالادبنوعهوحيرةفيالمبتديءالكاتبيضعآخبرهدف

لتوفبقحدثءماتخه.صهي*ثءفانقبلس!ئواتتمضي؟د.للعصر

..!ءثوات،مازمنفي،عليهاختصرحسينطهانامحترفالذياحكيما

اشمكلاص1اي!ديانقبليونجس!كولاوجينحدثتالح!برةنفس

اهـىالاهـإداءجبرةفييىمتالادببلأاخ!يبةالكن.المناسبالمسرحي

يه-ونانبعدايرفاهيابلفقطفيهموهبتهوريمارسالذيالادبنوع

!ب-4قةشىبدأتالادبمننوع!با"واهص"ءعظماس!ننفدفالكاؤب

.خلوداالاكأر11وعايف.اانماالجدليدممارسةفحسنطليس.العثة

نا.الابديالكازبغبابفيالايتملا،الاحيانمعظمفي،وهذا

-ذياًاا!لمقد؟ريتطلبهااتي؟اسرعةولهـولااخلوداشجرةجذور

ناا-ابعض!ميدفعالذياسبباهوهذالعل.حىوهويس!ننحقه

كع!صةان.واحدن2هـئي-ومض!وناث.كلا-ادبيةازباضعدةيجس

اً!لحلأ(اءللاهوتستجيبمرحليلأمعطهها)بحرعقىالمسىإ"ليكةالادببلأالانواع

هذامنضاعفلمىاهياالاخرىوالاشي!اءالازياءموضتض-بهتكادالتي

.الحضاريالزماناءندادالمحيف!ماعزاءلناكاناًذا.الانساض!القاق

اننا؟?رناؤنققهربضاءنكتفيهل؟حدأياىاهوالمشصكللكن

سنكون.15زمنفيحقهقإئاسحتقتلاتياالا!لا!ررغموجشعونقانعون

رفسمز!اءن.إخلىيجهلمنالنهذااكن.المقبلةالاز"فةرحمةتحت

.عمورة،سمدوماىانسية-18

دصولمنالرجليهضع!دب!ث.ا.وماالوضعانقلبلقد-91

نيدوتجاريةال!اهرةهذهلكن،بامراةقصحوبايكنلمماالمراقصبعض

اخلاقية.منهااكثر
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الاليةالحضارةغزوبهيهددئاألذجم!الهممأن.لابديالأجحافتكرار

الاؤثراضان.المطلقالمحوالىالخلودديمومةفيالقلقبعثيتجاوز

لوهاملجورجطرحهارزياالكبفيالارضةعن،قلقفي،المتسايل

هـنكثيرفيالسيئةآثارهت!هربداتقد((الادبعندلمحاع))كتايهفي

،الصهـيدةالروايةظ!ورقبلخالدةتم!بركادتالتيالادبيةالانواع

آرت-البوب،اللامعقول،الجيبمسرح،رولاند-الروك،الجاز

،آرت-الاوب؟33اء4ءياءآيايكييكادابهاالفنا35م-2"!

والااللاآالشعبيةالاحياءا(ىالتثمكيما!الفننزول4م-31،

.الاغتصابفنونتعلمناءا!ة!الصسية

والرومانسية.ايكلال!ينس-ةللحضارةرفسةكانتالظواهرهذه

المراهقةالفراتاحدىالفوضويةهذهيعتبروناحزاتاحراسلكئ

المنس!ة.الحضاراتعودةعيرهاتم!جد!دةحضارةلطهورتمهدالتي

يئرح،السرعةبهـته،والفنيةالادبيةالأثكالهذهظهورفان،لهذا

الكلا--كيى-"احضاراتااصابرتعدوىالظاهرةهذهاعتبرنااذا)لنا

فيهب!،نفسهيطعملمالقديمالتراثان)ارومانيةاخاصةا!فوية

عمرف،تنتفرالكارتةنفس.اجديداالفكرىالوباءغزوضدالكعاية

اذا،صورهاكملميالمنتظر،رونيالأللأةانالافهعالبسايكأديليكي

اصابتالتيالعدوىنعسمنللولمحايةافجيداصنخن!مكيفنعر!لم

ضحاياهنسبة.يكون-وادفكريالمادي-ادوباءانالذرابةمن.العمادفة

،الخلود1هذفللكن.الضعا!الامزاممناًكئرالالمحوياءالممالقةمن

يجعلاننتف4استطاعكماوادفنيالفكريالعمقيتنطلب،يقلقئاالذي

هـرجةباحدهمايفحيانلوننعراانفلسفةومنفلس!فةالشعرمن

اكن.التجانسهدالاثباتمتحديةنجربةاعمقفيباوخيالالح!قيقه

تكلىصاهكداصيفولهايحفقفنانمفكريحناجهالؤيالصبرهوكبير

1يضتفروانعليهم.العميعةالينابيع3لنجربةهيابطيئة!زرادوشت

)02).اصا!يميسق!الننمايعرالواحتىطويلا

هـسلمنسواقيالمل!الىيفودالذيبابقلقمشحونعمرناان

.ا*مللالمطالفيةارنجالقالفنيالصبرلمجيدالصعبهن،!ذا.ش!ث!

ألىاو!يالاتهولارانيوسخ!لى1الانسانيقوداناماالطردهذافل

ثوتادالصربزكتبيقرااو،بندوألدناحراجفيثوروهنريءزلة

العداء))اواكاهكا((المشغ))،المقدسةاكتبواهومراننمعاراوومازوج

ف!طءاللذيذالحبوحزنالو!اىاالحنين،بروزلوبم((اولري

!و!ثرثرة))مسطاللامشووليةاوادرسبلس!ل((الأتينياالحي))

المغهيسة((اوبولزبىول))العنكبوتبيت))،محفوظلنجيب((النيل

يونيسكو.جينلاو((لصلمعاءا

اسماء،الزحاموس!الفربة،الوطنلمحيالمنفىلفةصارتلقد

الفعار،الطائراتاختطاف!،الجدرانعلىبالبرازاًلمكتوبةالروساء

المرلىومةوالر-ومالهيبية،المحروقالمحركأتبزيتالم!وبةالشياب

الثورةهذهمثلهللكن.المتهمعصرناطابعهي)1؟)-(حماربذيل)

-؟لذافغايةهوما"!وعلىفالرة

فديثورقداًنه.العالممحوريكونانالىالرومانسييطمح

حدوئه.تغييرجل3منليسلكن...بتذريكشقاء،!در،كفكرةالموت

ءشروعاعليهـ(يقترحانيستطيعلاأكنهلخمالبة،االانهافيةحظيبكيفد

ليقتحمالثوريوياني.اورلمبيبالرفضتمردهيكتص،لهذا.عطما

هذارغملكن.منهيقترب!انالرومانسيبضطعامالذيالحصار

ص31عددالمعاصرالفكرمجلة-مكاوياغفاراعبدترجمةس.؟

-صملاالبابيعفيالمياهتجمعان:فارسؤيال!رترجههاكمااو16-

اغوارها.فجمياستقرماالمجاريز!ركانولآزمانتهروفد،بيطء

زرادفت.تكلمهكذا،76سص

.التجريديم!الرسعنخروتشوفقالهاعبارة-21

الىيممد)انبشرط.التمردديمومة،أحيانا،لهثبقى.،،الفشل

اصمتبايلوذؤقدالثورياما)؟2)س)...ذاتهعنمستقلوجودخلق

الت!جالجديدةالاصقاعليعم!راالايديولوجي!المهلهتحققاذا

)23(-)...حررها

اهـىشيءكلينسبانهفبمالرومانسيلدىالؤيبةالظاهرة

فونماغالباعلته.والماورائيالواقعي:واكفسيالجسديالمرض

هنا:هاوجودهماسابقة

)24الخطورةبالغ،مريضافيهاللهكانحيتيوم،ذاتولدتأنا

كفانعاههيخلقانه.بيرونكعرجمعهيولدقدبمايكتمفيلا

4ا"معطعولتهتعاسةعنتعويضاا!سياللانمييزويتعمد)25)خوخ

التعاسةهذهمناباكرتم!كعهانقذهفقدالعاقرانبواما.كبودلهر

عىنبحثااهـوتحتىطريقتهعلىنفسهعذبكلاهما)6؟(.الاوديبة

ا!ضعراضي،دانديجوفي،القارالذاتنبالحصاربوددر:المجهول

عوالمءنالباحثينالمستكسفينىحدألامكانيةاالهواييمةبالمغامرةورامبو

نمبدلاكان،روحيهمافيالفنلءلتضخيم،الحا&نوفبم.جديدة

ظاهرعنفكلليس!كن.والخيالالوافعفيالافعالاعنفممارسة

وااوتىايحييبوآلانادجاركان.الباطنمنمماثلعفعنصادرا

مرتعدافراشهالىيئويهوبي!ماالمرعبةالليالياحلكف،؟اص،ءيقبرهم

ممددانفهيتصورومثلما.نومهراحةيسلبهشىءأيمن:الخوف"ن

بودليريتصورتنوو4القارضقالجرذانوآلاففولاذيةلبحبلمقيدا

تأكلةقطعةقطعةجصمهتمزقالسودالطيورمنوسربمشنوقانفسه

علىايثورالماكنهما،الموتعلىثاراانهما.منهمرأىعلىوفلبهمخه

.ا!لذةالولشيال!ذابالم.الموتاءىيقودالذيالالم

الغامض،،اعبثياالموتعلىا!ثورةانيصركزمات،انسانبدألقد

المف!ر-افورييحاول،لهذاالاصتعباديالموتادراكفوةتسلبه

تمسوتكمايموتلاالذيالناضلالانسانعنلنايكشفان-ا!عملي

مولا،مابئكل،ي!وتانههياروهانس!ااآؤة.المذبحفيا!يوانات

؟متصالذينهـندفاءانقيدممنفطرةمهتسبلفلما،فرديا،انانيا

اجلمنيحدثماغالبا،البطيء4"و.لتاالمعاصرةالفمبيراتدول،هم

ضدهاقياالقوىيكرهانه.والظلمبالغباءالانسافي"فيهاقيهمقص4

نصافحرغمايكارمثليحلقالسالبةاقوىاجعلهاو!ود.الارضالى

وصيتهيكتباةبالحييربطهعضوآخريغزوالموتيحسوحين:ديدال

بلوظشجرةتحت،4،لذاتمامكانفالييدؤئانعلىفيهايؤكدالض؟

لورنسوبولوورثورذز،روسوج!اكجانيتم:ىكانكماارزاو

يبدو.فيهلىيدؤنالذيالعاصفباليومحتىيتنباقد)27(.دنبار

كمرحلى"مماوالحضاريرديالفبالزءنالصلةوثيقةالافةهذهان

!ورتسحقا!ضيا!ورة!نين،ولادننامنذ!هااتياالمراهقة

ما.حضارة

زالفما!ناالمعامرالفردفيتحلبدأتالتيالكليةالروحرغم

فة7اهذهدا"توما.الكتاببعضروحفيينخرالوباءهذااثر

الصعبهـنفانناوعصرهالرومانسيالكاتبدوحبينمثشركةالزصلية

علىتشجعهكانتاًلت!جالاهواءنديئاندونمطلقاحكماعليهنحكمان

)28).الايكارياللإران

.35ص-البياتيالوهاباعبديةالش!قيربشا-؟2

المصدر.نفس-3؟

ص!ول؟2"!!ه445ل!ييمضوبراثشار-2؟

بها.اعجبتخمارةؤبمامى،قتةواهداهااذنهقطعس25

!كلوالتلاعببالجنسبرونمنغاتحررالحالةهذهفبما-26

المجتمع.سلوكونبذالفكويبالتصعيدوثوبنند-والمغامرةالمحب

زنجي.اميركيوروائيشاعر-27

.ايكارالىنسية-28

1-ا



معهيحملالثوريان:الرومانسيتمردلاستمرارآخر!:بهنا!

كقطشاهداالرومانى!شبابويبقى.وعملافكراة1"إكةاالىشبابه

آسففيراوآسفااستسلامفيءوتهيعانقانه.شهادالاصعصرعلى

د!كلاهما.مر!ضحيوانيهوتكمايموتأحيانا.ثكاءكلعلى

السيرطرشقخططورائوريايكونالذيالو!تفياقى،باكرايموت

افعالهينضحاًلثوري.الطريقبدايةعنيبحثزالماالرو"،نسلأ؟انيكإ

مراهعاالرومانسيويظلآجيالهاصديقيصيرالحياةاءادهلملالمحةفإعقد

بحسالحيةيصاباقهحتىحالض4هـوءفداحيانا.!ا،اءو*مسديا

هـو.الحيالاتصابيخاساًنه.خاصوالاشالأرنمياء)91(جدثية

رتقىادنىان.الجيفمنيتغذىالذيالضعيف،ادطالاقالطائر

يكونالاحيان!ظمفي؟هكذاكلبيعةهيلماذالكن.بلصرايعلقتجعله

-حطمانيردلم).13بكرارولفوجوشادوةالسببهوب!لسجنون

نااصددالهبعضارادعندماخيالهفينحتهالدياليجماليونياوصنم

دوركنال،لمدامجوليانحهـطقذلالقانلةالغيرةبردادع،،كوليبالهيقدمرا

عقدةيفاومانيستطعلمنجنسكيدازلادإ،بوشكينكموتالشرؤ،انقافى

اولورائيالاح!اس،الا!يبريائهووع.لنأؤىادفي)31)الفءي!-تويبخ

اءصابأنهكالذيايىوميخبزهمعدىيرحصلونلاالذينب!!رلمحاءالعميق

ازاءكفكاو!ر!س)32(!حئد!رسور/ن"ظ)قي"الجنونىتص!!.،

مسععلالمحتهطعقدوثوباننضايسصكلدسكيشذوذ:الفاثلمةخلوبئهما

!ساقيهذهرغم.مبرهالىالمراهقحبهمعهحكلرو!وي!روهوالمراة

ذنبهاكلاًن.البتنع)32)همإتربرينعذابءنأخفهؤلاءءزرافيفان

الطبيب.!وج!اوخانتشابدممعاييمن)بيرل)!عاتهأا!:ظانها

مصظمحالهيكماالجنسيبالعجزالعجوزالزوجاووفىا،ص،براكانربما

وغريزلهااهـرأةبعاطفةاهتط!ا!زمنمعووونالتينا&لىرجال

ذل!ب!،ما.شمالهم!يشريكلهميكونانعلىيصرونذلكمع.الامومهة

المتط،ريرنهؤلاءبيئةكلالآخوبا)!!اهنمامهاتفغدانتردل!اافياهي

نا؟4انتطهيربزماتتهملقوانينفيقاا)!بتذريالسلوكيعممونالذين

ثمستحت،ذراعيهابينوطفلتهاالصقابخشبةعلىساعات،ؤوؤ،1

أبشعميوالقاليدالدينبا!ماالانسابةالمنقاءراخبثيفل،م!سقة

مصلوبا.اومردوعاالمسيحيقلقالث!كلبذلكعليهاحكمهم.صوإغ

لهاانيحتافىالفرصةرغمالذاتيالعقابعقدةفيسصقطتاو!ئ!

كارتوبالفعل.واحدآن!يوتنتقملكفران.جديدمنحياتهالتمحدا

اد!ا.الما!وااًلذينهؤلاءوسطوريسةتصيران

ديحتىحياته)اواوابتشديد)يثورانيسضطيعلاالرومانسي

ينفيلاهذا.الطرو!رهنالحمبالثورييضعحينفي،ا&لتبمعيال

التيالبتنرماسءالىمشدوداله.المثينكبأرءنافتواريكونان

دمةودي.عينيهوامامزمانه!يتحدتالتيسطاقىمناكثرحدثت

هياو،عنوةبلغتص،بريئة،بابقمرالجميلةحبيبتهيشبهالهامه

4اق.لوليتاروايةبهطلالقاصراتبحب"ريضأخلاديلارجلنهمحية

صشملامحهافينفسهيستغر!.بر!قالةيقشروىنهحبيبتهوجهتثهـمف

المتخيلى!الاخرىالوجوهمنالحقيقيوجههانت:نانقإتطيعنعودلا

والاقإان.الالهام4نفسانه.الالهامبظرفلاكوريااما.خلالهامن

زاهـواماالذين-النقادبعضلكن-.انحالةهذهفينفمصمهينتظ%لا

بأنهاالثورية"الادبسالاعماليصفون-الصوفيبالخلودماخوذين

اوفىيالانمإانفيمةماأيضالكن.الجما!ر؟؟عيةالىا،تهدفلا

التيونهايتههذيانه،بؤسه،شقاءه،حبه؟الخاصةحالتهننايصف

وفيلية.نجر-92

التاسعفيا!رنالاسبانيةمانسيةلولازعيم،ال!بانيشاعرس03

...والموتالخيبة،الحبشاعر.عشر

دياجيليف.صديقهمعالجنسيثفوذهاىااشارة-3ا

.الدالحذفمعالكافبعدبالواوينطقبالدنماركية-32

.ثورنهولنعانيالاالقرمزيالحرف))بطلة-33

دائماقفسهيتصوراله.المكبوتفكرهيستمنئهماآخرعنهاينبعنا

ونالحكمثلالمغلقعالمهعنهسؤولاليسىنه،ه!سيحياعذابامعذبا

علىى!صواندون!اعرهدماءلبمداعبةقيةك!هو.صيامهفي

-الكونهذاكبتإنفسهيتصور.كمالموسيالمهيرستعذب.فص!ها

خلاصهيجس*فق!د،،نطرهفي،الصراما.واجتماعي!اميتاهويقيا

ناالمؤءنوالمنطهبرالارضعلىجنتهيصصءانعليهالبهيلي:بم!ولة

.مقدورهوبما4تمصليوجزاءينعظرهنصيبلاكبركمجنونيهلل

بنتكل،اليهيسعى!نه،الموتيخافانههيارومانسيا،ةمالي

.الاخرهـنبةهدف"ولهمنلىج!الثورياًما.هدف.لملا،ما

والروماذبر((..اشمارمو"كيان((:السيابشاكربدرمعيقولالثوري

خيبة.فيموان:يهول

اصكا"،ميصدرونالذفيلاقناعلآادكافيالقوى)31(لديناليس

الحسالىهب!ةفي4فرطاالماضي4راثاًن.اكاثئةاصالفاضلى

ننتفىانالتيالالمحكارهساوىءكل.اورثنلوالاخلادية،الحسيةإ"لمةالجما

الجرح.يلصئمانبصدكال!بةيلا!مناسيظلقيرات.بسهولةمنها

س!بهالذيال!رطانيشبهونالندبةهذهخدتإعلىيحثونناالذبن

نجدرن-أاًلمعاصريرنالادباءكياركأى.مرارةباسلةالنإهذهتهييح

كاالماصهذا4ض!تلماواكثر.الابطالاساطرمنمستلهمةاعطلهـممعظم

أكثرشكلهماان.والمرحالشعردي،وافعناعاىالمىقط،البطو)كي

اءالغن!تحبأنهـ-االآلهةطبعةمن.هةالالمانصافلتمجيدملاءمة

اينياسمبارزةتحت.بهاالبشرايفانمبلىخينترىلحوارواوالردص

،!رؤا،!-راايى!0)37)لادتنيماابرلءن)!3(.لورنوس"ع)35)

ةسيطروادةمعركةيديرونكاتواالذبنهموتينميسابولونفينوس

الانساهـ!م!عبالوافيارتباطافأكثر،مثلا،4القصشكلاما؟ا)خفاء

ثوريةاب"براننسللمن!ن.المعاعرةحضارننامسوىفيالمعانتي

الحضاريالموروثركن.افرديةااواهبباتخلقلاجديدةحضارةلخلق

النغسبةازماتناالىبابنعللمئلمافيناوجودهنعللانينبغي

الهـبدائبءؤطالىغلغلةالتاريخيةالجماعية:اف!يولوحي"واوصافنا

النادص،افنامحنانعللالمفهوموبهذا.البيئةوليدةالمبانترةوا!فردهـة

النضح.كمالمنيحملمصااكثرالانفعالقوةمنيحملجديدايلان

ال!تيالانسلاخهمطالاستمرارعنالعجزيعنيالاالاترافهذاركن

اطري!!زلمتهسزلناما.العدمالىسيفودناكانولوخىبداناه

اهـذيالنوربانفسنادطعنااننانعنيالموروثعلىثورنإا.عماءفي

.4في!اطرنتأإسبدآناازريااظلملاماعلىإنص،دلكننا.يضيئناكان

طبعةقوةبنفسسيضءئنااسلملأفنااضاءالذيللشعاعان

نغامراقناننكرلااًيضالكننل.اكثراوعصرهما&كاضاءتاخلقا

يااوصاااعلملأن!هـرانلون؟لاستك!صافنقوم،نملىكمابافلنجلزؤط

..ءالاوصياوخلافةالماكينبموتالرهينة

ب!لبفحمهوالمضموناشعكلاغييرعصرناءلميضايفرضلم

الا!الببعضعليهـماحكم!قدبنالجيدالكتاببعضان.ا)حجمايضا

ة3ؤرااوكابةابومصار.والادبيةالفكريةاعمالهمحجمبسبب

اولار،زيفاجوالدكتور،البولعاء،والسلمالحربحجمفيروابة

الكتبحصى.)93)مغامرةتهد)38)افئقفون،الهادىءالدون،حارتنا

03النلثئبنالكظبرؤقالياقصد)34(

الاباطرةكلانالاإلورةتقولالانيادةفرجيلملحمةبطل)35(

صلبه.منهمالرومان

لافينيا.حبفياينياسمنلفس)36)

.لاتيمنيوسالملكابنة)37)

دوبوفوارلسيمونرواية)38(

هـرج!ةاوكاطةلغتهااصلديالاعمالتلكقراءةاقصد)93)

النشردوربعضمنعليناتردبداتالتيملخصاتهاولشىبامانة

التافهة.
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ع!دمازمةتشملها.بدأتالضخمةوألتاريخيةوالسياسيةلفتسغية2

عصرنا.حضارةعلتاتفرضهاالتيالملحةحاجتنارغمالاستهلاك

احسهلكنء.للبعضغريبايبدوفد.اخرمفهومالقضيةلهذهلكن

متسلسلا((والعدماوجودا))كبسارترانلنفرض.اخرونمعيويحسه

الىينبراندون((ان!،نيمذهبالوجودصة)):الاخركتيب!حجمفي

صعوب-!ةرغم-الضخمكتابهسطقىكانشكلا.الاجزاءوحدة

لاعادةواحديوميكفياالتيمحاضرتهلقيتهالذيالرواج-مواضيعه

لا)ا:انهمانناسطبيعةمن.اذنالفهبممهعو.ةلشي.مراتقراء!ا

قيديلارتيقولكها"بوصوحيفهمونهلاومايل!لهبمماالايقدرون

التكاياءالانتمعظمفيحدتتالظاهرةهذه.ننافولصديرقهخطاب

نعجبددالضخمةالالثمياء.كلهاالموجوداتمي،حضارتن!ااوجدتها

.ايض،الص!رةالاشياءمعن!عاملكمابحبمع!انتعامللالكننا،بها

منسنهواتلمخراخنصاريم!ن)).الاسهابهـناكثرالايجازنحب

اميرهـءكانبوللطذا)).جملةلمحيحيماةونصفكلمةفيالماطفة

معهوياساوكانمادي-الضخمالعمل.عشرالتاسعالرنرنفي

نحسهاحياتنا.جالىايلهم.ءالعمرإدالفناءالاحساسكمينايضخم

شمستحت،شاتيومفيالماءعلىتطفوالثلحمنكقطصةاحيانا

ضخمةوحدةفيحياتناتشهلكالزمنفبسة.النارفياوهحرفة

نجرفي:اتفوتناالا!حمرصالننيالاخرىللاشياءاهتماماننامعهاتتضاءل

ب!ي"اغالباهؤلاءاًن.الواحدالاهتمامذويفاكل!ن.معها

اًنىا.الفكرية((اًلاونانية)ءحنونمننوعالىالوحدوياهتمام!مبهم

تمبدغمهـما-)تضخيمواالاسهالبو.امكنماتجارفيالتعديدنحيا

.والماديالمعنويعمرنايقصران-ا،ديةواالفكريهقيهءهىا

ة-شيءكلفيوالتلاشيانصاولاىاتجرلمحناالتظورطبيص"ان

فوةهميللاشينايتمحققوربما،مع!!رنا،لغتنا،ادبشرب4لنيعتظ

حبف-!اننكرلا.الكون!يالمتماوجةالارواحاةحيلنعي!ثي-البة

ضخامةلنتمكلهوحبنالكن.وضئصلضخمهوماحجملازدواحي4

بنس!يةايضاعلاهـةالازدواجلهذاانبدلا.لمضمونهليسوالشيء

)حضارية.والشخصبةا،الجماعيةويةلفردازمن!عتهط

ا-لافظبعضجهلوا!يماناتوالبتنرللانتيءالةز-"!طالوصهفان

ناجحة.اولمحاثلمةغرامةفصةتقديماجلمنالصفحاتالافيكتبون

ث،ب:والخيبةبالاملهـحونة،جغراكلجىوديغراميةقصة

عجوذالموقفينقذاحاسمةااللحظةفيل!ن،اختهيزوجيكاد

واالمجرميمتربيةويربىيختطفطفل،الغفاءفيالاحداثيرافب

قاة،والملوكالامراءاصلابمنانهبم!دفيمايكتشفئمالتشولين

بط/هاتهىاوتضحراسرتهاتمانعو!ن،صعاوكاشابانحبئريه

.ءالخ...دصرفي

.انكاتبماوصودهاتحليللوليسوالاحداثالاثياءوصفأف!د

ثمانب-نحواليفيطبيعيمننمهد!صفلنايقدم،منئلافلبلراك،

نعءرواشيكتبانوأرادالانهناكانأوافترضانا.اكثراوصفح"

ليملتقط4كلصالفخمسينكمحوالاىالاحتاجالداخلكه!االسوقهذا

نا.والعلاقاتا،حداثربلنلعبةإبدأانقبلوالساكناتافتحركات

.الكلااتمئاتكتابةإستغرقهقدوحدهالهييناحدلبماسنحرابة

والقراءمعا.الكتابعلىالعبءهذاخفايتحليليةالكتابةروادوبطهور

ف!ه!تلاشينايخنمانا!اابديةبالاثبءءلاقتتطانالبد!ه!من

تطهرموجودات.همناكالمستقبلينالهلمماءبعضيتنبأكماالفضاء

نيتطيعلااننا.الاشياءتاريخمقبرةفيمكان!ااتأخذتختفيواخرى

بعضعلىنقبضاننستطيع.الوجودهذاديشيءكلعلىنقبضان

.هناكالافكارمناهموافعالاواوضاعاحركاتهناكلكن،افكارنا

الافكار.صرمةتتلمقىانقبلتتهاوىوكلماتالكلماتمنتفلتأفكار

عليهاوس!هاالقبضمننتم!نانتخ!نفي-قبلوافطلواوضاعحركات

نمرخالسلبدوامةفيانفسنانجدوحين.ا!لماتقمقمفي

51الشيهذاغريب!غرابة:محتجين

دا"لحكمايضا2انما،اوتسمينهاالالاثياءبركشففقنلملزمينلتلأ

يقول؟كنفل!ن.بفهمهاالاالحكمهذاك-،يتمولن.عليها

،قطرهـنالاشياءتف!مانتس!طيعاتك)):،)).دإدالوساستفن

زصينا،نفهمهاولاقيهانف!راشياءتوجدل!نا.فيهاالتهكيبر

ة:)3ايحلواصيادوفيرقةكلرءعلىقيهافكرنعاكلى،الفكريةبالدوفة

،المكانهـنشيئااصير

خزاصااوسندلااوجدولا

سبحانهالربخلالقمنغيرهـااو

او:

...نبماترواهاأرهاحدوالاتضاء

هـلا"،معجزنانتجاوزانا:ونمطان!ن.يركفيلاالمساول

خة.المووودهش!بايصببفاما

هـلاكن.نتالجيعطيتحليلايتطلبالملأشياءاظاهرياالعرض

بللتجربة؟نصبيظنتالجهبمامرهافي!ف،ئجاهي؟اًلئتا/?قنعةكل

حذفكلرو4.كتبماصححكلصادايمتجاوزحالةفيالكانباننعرف

لمالذيالشيءلفهمذهنياتجمههـاي!يابدالهااواخرىاضافة

مشدودةاوفردةمنالكلمةمعديواالفكرةمنجزءاان.بعديسمتو

نوفقلابثاننا.الفكرةبنميةتمىوياالتيالكلماتمن-لمسلةالى

يعنيفذاكالكرةببصةلناتسويالتياقويةااتالكلىايجادالى

اعض*بخلقطالبىنفقطا-خا.بالا.،-،رمهددةاشيءاعنفكرت،ان

ت!بمكيا!ت!الاعضاءهذهانتخابايضاانها،عتن!واليبشكلالفكرة

نافدركالانمانيةاتجربةبابفقىسثكلاحسنفيقكرةاجودلة!ا

ا-ضاهل!كن.الجسدفياروحاانها.بنيمتهامنابقىالعكرةجوهر

فك!تحلروحهذه:جزاءهاز)قىروحكلان؟خالدةالارواحكل

نا...الخ."نعيباون!قفيواخرى،تغر!دفينلك،نباح

واابب-ةباالاحساس،مقدما،يعطينااذياهوالبنية-اثكلا

تصمقنتا،اوتسعدنا،تقتلئااوتحييئأكلمةاً.ا!كارنامصيرعناالرضى

بهديرالانفهمهالابرالصمتنفهمهاالينيال!ونحتى.تبلدنااوتذكينا

الاشياءافعال.انفس!نافيهادز"تساباوعففةنصخبالتيالكلمات

أفعالاتبقى...القعود،المثبم،اجعةالمف،الاكل،الشرب:!خرلا

ابوضع،ذاكاوا)ثسيءهذابهـاافعلادة!اطريقةاركن.ذاتهافي

حسبتتببر6اثكله،للونهاستجابتي،الشبمءبحجماحى،-كها

انفصالاتيشحنةفيتولدالتبموالحركاتاالافتجاهانحاساتي

تقيدنيانهـا.معاكستهااومؤالفتها،رفف!،أولقبولهاالمئاسبة

اف!ومفعلااًن.معهااستجابتيوسنوىبص-ئي،والمكانبالز"ان

في،نسبيا،نفسههويكونلن،اطنجيةاالبلئةهذهافيبرهنابه

كيالتغييرهذايحدثأثألمملمأمثئت.أخرى"غربيةمدبقىبيئة

شخصبنمتفاوتةاذنالافصالفب!بة.اعمداوتلقالياالسلوك

/جاربهحسببلئتهفينفسهاثخمصوفيا-ئةانفسهيخر7و

كليااواكبربنسبيةسوكيو-صمختلف.والبيولوجبماالنفسيوزمته

الاشياءمعتماسهنلك.وطنيعنبعيداخرمجتمعالىانقلتاذا

الاحساسمفارقاتتتتاهنامن.مطلقت!!ارقهناكيىسلكن

و"رتبطنبهاصلنهالانسانيوجداًلتيوالافطلوالاحداثبالاتفاء

تتملااوتتمأنالىامال!افيبرالسلبعلملأدشناتبقىهكذا.بهصلتها

وا!جبات.المسلوب،ماتوالمستوالمجت!ات،والاءكنةالازمنةوحدة

مفكر،كشبمءفيهأفكر.والاثهجاءالانسانفهمفيحرأنا

الا،أناق!يهأفكركماهولشىلكنه.زرخركأوكألةجعلمةكصورة

ررضصهلاكن،لهأخف(رانني.أتخيلهكمايكونآناـ!ماااجازاذا

نايدركبنسيثوراف4،حينالى!ضى"؟لهاختارهبط

حديعناليس،لهذا.كفمسههويرإدصاركمايكنلملهاختياري

-45-الصفحةعليالنتمة-

اعيوطيااًمبند.:ترج!ة-جويسلجيمسبطلااستفن).4(

.القاهرة72عى-74عددالمسرحمجلة
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هه!!!5
-23.-الصفحةءاكاالفثشوردننمة-
الادلىالمجربةمدهوم

خيص!ى!ىحي
فيالاغنيوةيىءراًلانهان.تنازلي"هديةأوشرطيةكرهبينةالاعنه

بالتقديرنفسهالىينظر.منعايىقىطبيعنهان.المطلقالسلبحالة

اءكاباتلهأهبالمقابلوفي.نفسهعلىبهي!تكرمالذيالحر

نسهء"ماان.الخ...ننالجي،تحليلي،كننمفي:عنهمواهبي

يئواضع.انهنفسهيهر!هو.ال!،ايطوجبىهمنوجههونواصط

ص!تويااهماختلامضعلىالناسيعاءلدامماكلبيعياايساذنلواضضعه

اضصجى-امتواضهمه:بالفرورةمتغالهو.ء"مالضروريةوظروفه

خايصمو))سه-هاكما((المخنلفةالاغراض)):ا)غاياتاحدىكسب

."بينافنتي

نخاولنماا،4نصةلىوءكلاالانسانزت،مألا9نايرجوزالمفهومبهذا

المتصصالي.و!اض-مهالمتواضعبسع،ليهالاغهملاالض!طبيعتهكشف

يىكبك!دياانه.بضع،ليهوتواضمهبتواضمعهنعاليهتحفيقهيغايته

.اخا...والعبوديةأحريةا،ل"راهيةواا-با،والشرالخيربن

هـفاهـلىيقبضانيحطولافنوا.باستمرارمنايفلتالعالم

عهصورةفينضعهلاالهـاربالعالمهذانستميدحيننحن.الاملات

و.لعادتص!رمعدنكايتت!ول"،دتهان.كذكرى4برونحتفظمؤطرة

الداحسلميا!"وقهذا.امصرنااهـ-هلائماثكلافيصءامحته

يمنشطاذيناالانا&ضاح!لآفيالنالي!ولاء،(انئوكوت!شيكوأو)

سصقوطالاتتحركلاالتكطكا:زواحفآخبرونوي!خهلكالنولبعةمهم

اصزاءكلهاانهـا...لغلصضاكيماا)تالاش!ياءهذه،ا،1مجافيافريسةا

واذن.بكائناصسىهوماالىوصائرير*نامكماهواًلذيعالمنامن

اولهـكشابهوها.مناسيفلتوما،ي!ملأتءا،(أفلتماهوفعالمنل

إ:سم.يضضهـ..يت!رك.هيب"متاةندخل،ويحلميدخن،مسترخ

اووهماء"تقيلى.جانباأورافهوضبه3يزيح.امقضا،،يهدم.،:ضسم

ضدمعهاسيحمقربما.ي!حلم.روولم.له.-جارتهبرروكعقب.بها

...مننروعاءامالآناًنه."ر.لينانادلايض،دي.كلهحلمهأوحلمه

يالناوقشاغايى!!لأاوسا،لمنا:افا؟تواالوس!اللمنءجموعةات،

افا!-قىابرقوةالايتحققلا،الاعلائي،القيهءتطلبنا.وسائلنافي

اصياهبىالمرووع9ثطءافيمة:الغايةفيا!وسيلةوفوةالوسيلة!ي

أشياءاوسهازلامننجملازنا.ارافعاالشيء!مدرعنلناتكشف

.-ب-،ءالاشهذهمنوصودنانستمد:الاتنيءهذه!يمالفاياتومن

ءانتاذانيم!ا.مههاوبودناعلامةبقدروجودهانسندلكننا

-اماهيض!لكن.وجودنايم!قحتماوجودها.خمدتاذاوتثطها

الانمعانءلملأكةنختاركيف؟لماذا.ب"،اصطداءة،بقدرالا.ةخققلا

س-ارتر.قولم،915(4أس:،دلكلا؟بالاثءاءالانسانوبالانسان

كان،(()1ات".رس-ايكتشفانقيل،رووروصاكجانعندالكضابة

يك!نام!الذيالباريسص4النبلاءمجتمعدينئضخصيتهابراًزهدفها

لدي!صمتتأكدأنبعدالاصالونا"،!معلىيترددواانللفرباءيس!مح

را":وولدى،ادخيلاالكا)بس-ضبنلهااالتيأفكارهمدجاهموهبته

فه---ائدفيأساتذتهعلىحتىويسهوالمدرس4فيأقراًنهيبزأن

مورافياوألبيرتومثلتمرفي،!ءليشارلفيباللالينيةالمناسبات

الرهيبةاساءاتاعليهتثقلجنء4جان،الفراثرفبماالمرضأؤدها

منحاة،بيئةفيانوتض"اعنتكضصفاكبىساغانقران!مواز،البجنفي

هـعيخضلمفءالامرانعلى.فيو*ايوم،الاامنفسهافيتضخم،ممالة

لمز،وأدبسرماردضكارلمثلالعالمأنظمةلقلبالضكلرياتاصحاب

:كأيرةوجوهاللاءران...و؟ةلوفاينشتاين،وفرويدداروين

فئلودهعلىضسهاقتالذيالمجتمعذاكعلىتفوقهأو(1()

الذيبيارساندوبرناردانوصديقهفيكضورسانتديتريزا!نسة

قراراتمنحماهالذيكونتديالا"يرورعاإةعنهلودافعآراءهنشر

الثاني.وطنهمنيطردلاحتىافرنسياالبرلمان

هـوقف،،رسالة،سارتريقولكما،ء((وهروبغزو))،صدفة

الخ....تحد

لاست،لاك/طوانفيكوتضصةصالمقهىارتادكنت0691سنةفي

ساعاتقلقيءتهدىوقنروبات،بالاخرىاواحدةاالثملسجائرعلبة

حين.التقديرمنبكثيريحاطثخصاأرىكنت.جديدمنلضثيره

اكنلمالوقتذلككأى.مغربيكاتببأنهليفيلعنهاستفسرت

،أدركك!ت.والاهتمامالاحضرامذللثبهثليحاطكا)بارأيتقد

هومنمستيماوكتبهفيالارويتهيمكنلاالكاتبان،لسذاجتي

هذاً.باطةبكلمقهىفييتحدث.لراهأناجمائساوضعي!لفي

تلك)منذ.الديبمحمدوبؤسابراً!يمحافيطفقرءنقرأتهمارغم

اولا.كا!ااصيرأنأ!اا!هرايهكنسففيأفكربدأتاللرظة

!!اوأقيمالكاماتازوجأخذت.المغرجمطا!كانببذلك،للأؤضبمااوئ!ت

اكاهـ-اتادوامةصفيغرقت.نثريارا4ننض،1لاسمصالكبيبرةالاعراًسى

ءستمسدا،سياليكأبرطر-ور"اخلطهاثمال2لمهاتمعاتاسجل.المالعقي

.الجنوناوبالقليغريالذيوالجمالا)كحولمنلخططهااشجاعةا

اله.الاشرارالاحياءيحادهونوأجملهمؤضورهم"شالاءواتانهـض

مع)العلم))جريدةلينشرتهاقطمةأولومنذبةيوادوالهيموت

نفسيسميتبكئنهوقيأحمدصوراحدىمقادامتحذلقةصورة

المشهورالكاتبهذاوسميكون.مغربيكانب.اذنهكذا.مغربياكاتبا

.الطالعضضة!البدايرلمةهيهذهكانتليبالنسبة.اتبالتالمةمورانا

نأثون،مجلنيةاقليميةشصةفيطمع،مجنونتحد،نزوةمجرد

كانت.الفاسدةار*،لمأنظمةمننظاماقلبا*برىاا(واؤففبمأفكر

امراة،يهانءضسولروية،ماجنةاءلمة،ؤهريةحب"غالممرةوكفيني

هـندزفيقىلواو-صركبحادثأوخطيربمرضزوجهابموتمقيرة

رر!سي:لافول،1بكارج"،اض،عت،نهااتء"يق!تلرجلأو،الاطفال

كئتا،قابرلوفي((...خالدةؤءمة،رازمةؤصيدةذيهيها((

كيفيرعرف(لممنكل،خبصاليفيأوالمقاهبمحدرتفي،أهجو

الذيرصنهعظمكان.الخالدةاقصةاأوارالعةاالقصيدةنلكيكتب

الروء.لمكطابفياافكإاءلمىرز-جعوننيرةاءا.لنوكماأعرف!م

وادا"-ءاالمجدفيا"صيابتوكونايضاهمكانوا.الخلودوذلك

آخر:بكلجديدمن.ضهلمكوءـاويمملاكأجهاالمواضيم!علمييقنرحون

ب-ذاجتيونهشاك!ت.خا)هـإبئأمينراص،رواوقدانغسهميرواأن

انصبهكنتالذيالفخ،الاستعراض.4الصزوةهذه(كن.اجتهمو!-ذ

ب!دأت.رمايةاهراء(تابنياننيادركت.اقدتطلام،للمجتمع

كلليست،اشياءوتصويركلماتاخضيارمجردايسالث!عراناعيا

.مربةاويةالو،(ةصةءادةتصلمححادثة

هذا؟كيفاكن.المته،فنةالمرحلةووهتجاوزمناذنبدلا

وقد.ا!نحتىأجباماكأىا،احمطةفينفسياعلى"القيتالسؤال

يكتبلا))آخربممنىجصداندريقوليصحوهنا.أبداأستلإعلا

اكبتاكن،حسنةنينبئ/تكونقدلانه.((طيبةبوشاءرجصبأدب

سضا"بايهمان.الحدةالادبيةرلماءطضاتل،1ءلافةلاا)حسهنة

،مص،شرةالملاث!ضاءادهنبماالتسجيل.النضةالمهالضجربةيتجاوزانهو

تجاربهناك.الفنبكأحقيقض"بهدىينهضنالا،،وا)ضلقبمالبحثاخلال

انه!ا،داخالهاأوذواتناخارجنتلقاهااونعيث!هاونحن،نعت!قد

.يحدثلاأويحدثؤدهذالكن.كلاادبلعملراقمةمادةستكون

ةالروءنفسفيحينهاكيتبدوتكنلمتجاربعلىنتحسراحيانا

اذنيئ"كطلا.تعهيقهافرصةمنلؤتضيعبعدفيمالناتكمشفتالي

لنا،تنكشفمضدماهيتهااًن.اوانهفيالمعاشةالمتجردةتقديرنا

الض-،بق،وجودهاقعا)يةقوةنفسفي،الفنيالتحويلعمليةخلال

أنل!واذن.فنيت!يرلايقابلاايسمسخ،(تجربةمجردتبقىوقد

لظخذ؟الابداعمتطلباتدائممايعطينالاالواقعيدامماالخياليالى

الذينوالكأابءراءالننضرؤيااننرىاتا:كمثالاعربيةاالثورةواقع

غداةالاعنهليكتبوالمالذبئمنأعهقالثورةهذهبتيمتنثاوا

الثوريةالنبوئيةالررياهذهمنهمانستشفمعاليناكبر.حدوثها
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بينالفرقهوه!ا.محفوظونجيمبالبيانيالوهابعبدهما

المنن!رين.والواقع!ينالىخبفيئالرواويين

رينورفاجاتاكثرومنكومبصةاناشيدالشعرمنجعلوالقد

زالواماالذينالابطالمننماذجلنايقدمونماغالباان!م.صحفية

تكصصلةفيالعجزحدثاذا.48نكسةوخناجرببنادقييحتفطون

.ع6او48حدثيكملهأنبدلا67نكسةحدث

قولمنهانستوحيحديثةتاريخيةملاحمثلاثلديناصارت4

لكشن،سحقهيمكنالانسان)):"والبحرالنثميخ))فيهمنفواي

"ا"رباطروادةالىنمشي))ربما؟يدريمق.)هزمهيمكنلا

مرويش.محمودقالكما

بهايباغتناالتيالمفاجأةبنفسماانسانيحدثعنالتعبكلان

البسالىيدفعناشعورا،منفعلا،كاضباأدباالايعطيناانيمكنلا

هـنالهلعبيقطةشبيهفيهاالادبيالعنصرلان،الانتصاريتملماذا

الاعمالبعضوجودناتنشطفد.طروادةحصانخدكلةعلىالنوم

ماضيهاخلالمنالامستفبلهاالىننطرلناكننا،زمانهافيالادبية

بالزماندوالمكاناًلوعي.جديدةنرمنيةآفاقالىيحملنالماذاالمحض

منهو،ادبيعملأيفيا!اوبالانسانياًلشرط.يكىلاوالحدث

عليه.لناسيختارهماعلىنوامقهلاأوسنوالمحقه.الكاتبمهمة

الت!والاحداثوابلحطاتالمسافاتيتجاوزان:الادبيترطهيختعان

نأنلزمهاننايعنيلاهذالكن.بهاالاحساسأ!د.لناحتىاعتدناها

نا4يكلإ.زمنيةمنبلةفنبؤهكاناوكماالاحداثبانفجارلنايتنبا

برالواف-ءيتصللامايخلقاننطالبهلا.الكارئةبوالريستشف

يضةعلاال!دم)).وموضوعياذاتيا،مدركوجودمنبدلا.الانساني

.سبينوزايقولكما"العدمالا

.لجنيد-صممجردانايومايعتقمونوالشعراءالكتابمنكثير

الابور-لخلودسيمنحهمالعرب!يةالثورةهذهاشنمرارعنللدفاع

و"م!صدالخونةتد-نا!تيبعضهمنداءاتننكرلانحن.والشهداء

يقالقد.متاخرةجاءتأكلريتهمنداءاتلكن.المحررينبطولة

ربصا؟الحريةهذهستمارسمنعلىلكن،حرةا!كتابةههنةبأن

.الثورةنجاحبرعديت"مأنيخافبهف!ان:آنجروجهللامريكون

الادبسة-التعبئةهذهفيبء-يبهمالمووووبين!ظميساهملذلك

اًن!لم.الانتخاباتفيالتصويتلمثبهانخراطمان.السياسية

ربطفرصةتفوتهمانرريدونلا.الوطنيالواجب!ذاالىمدعوون

بعضللبيةاظيحفظالادبيالتاريخداممابهاالايجاببموجودهم

الاحتجابمهذالان،إكشراالشي؟-تعنيلاالمساهمةهذهلكن.الكتاب

يوجهانبالاحرىكان.الاخرىالضفةفيالعدوالىموجهالعنيف

بلادهمخرائطحكامهاباعا!تيا)حكمان!مةبعضالىأوانه!ي

ءما.الازةهازيم!أكانباولموقفالموهبةلخواءاتهامانه.الاستراتي!ة

قبل.من4يعرؤلمتمزقيتمزقاليومالمعربيااكاتباصماروهكذا

3-،ن0مطمئنينوالقارىءا!اتبكانالثلاثينياتنهايةخى

اصيالفههرجانهافيبايعهال!نيا!عريةامار"الىمطمئناشوفي

وهـنابراهيمحاق!الامارةهذهفي،ضهنيا،ويرشاركه.والدانبما

فيالاجتماعيماتحافظبتفوفىيعترفونالقراءكاناخوري.ابشارةبعده

غيبرأوبرمناسمبةيقعملااككمااحيواالتاريخيالخيالفيوشوقي

هـم((غمرميت))حريقمثلكارئةان.الشعريةدررهفيمناسبة

المئفلوطيكان.ابراهيمحاقظمثلثا!الاوصفهاعلىقادرايكن

وهـانت.الادبيمجدهمبلغواقدجبرانخلبلوجبرانوالراظعي

الفمىاعريوالهاء،1ا!عاطفيتمنعهابهاالمفتونينعلىووزعزيادةمي

بلفتلقد.ثلاثاءيومكلواحدةدقعةالادددبماصالونهافيداقساوي

معهامراسلتهخلالمناعاطفيةاكتعبهالرافه!است!!مانتاثيرهاقوة

اكيالذا.ليةالسيرةفيالثرإانسعيديذكر!ملزوجتهمعبالاتفاق

كتبفم.النبيلالادبينقالهمالىمطمعنينجميعاكانوا.عنهكتبها

الخلودهذايعكريكنواما.إعيشونهكانواالذينفسهالطهر!ط

اجرالدافييفاتمانوالعقاداوافعي:ا!عنيفةالانتقاداتتلكسوى

إسصاديمباركوزكيصد-!بينهماندخلآنلولايتخانقانكادابل

اسقاطيعلىساعد)):لانهحسينطهبسقوطلىكراناالشارعفي

ىءتانيةمرةوأسقطني،الشعوبووصفالجفرافياامتحانفيا

.)2؟)((القديمالشرقتاريخا"تحان

اطلاعهرغم،شودبملان،لغوياشوديلئقدءهدواقدكانوا

4(الأ))أغصنة((علىغصنافيجمعأحيانايخطىءكان،اللاةعلىالكبير

اليازجيءلمليهعابكما،أخرىوتارةتارةعوضوأخرىتارةويقول

يرف-صعاو،ابيهمعحتىالمفوياالنقدفييتمطمحيكنلمالذي

:الئرطجواب

أشي!اءوبنهابينبميك.امكأنعنيتميل)رألنيان

نعيصلألميخابل((افربالا))ظهرنم،.الرافعيعليهلاحظكما

شكشلااوشعريةالامارة.للكلاسقاطوالمازننللمعفاد((الدبوان))و

،التراثزتايةبكلءوتبطا،نفمههوالشعرشكلكانبةومضموؤلم

سطيحولي!اليهشمامبنعيسىحلإبثثكليكن"القصةوفي

ب!دفكرفيكناملأ.والهمذانبماحربريالشكلتطويراالالحاكظ

ن!االافتباسبوادركانت)زينب))كتابةفيهيكلحسينمحمد

سهالام!ةوباستثناء.والمضمونالتقنيةعلىالثورةبدايةهيافربا

ا!برمابرا!لعلىوا!هراًءالكتابء!مئورةكانتموسى

حسبنطهحتى.المقالةاوالقصيدةءضمونعلمىكانتمماأكثر

يسرهـ-صةتراجع((الجاهلبمالشعرفي))كتابهمبما.رومذاكالجريء

لمدإسربذكاءكتابةالديننقدهيبرراناضطرلقد.عنقهعلىخوفا

فيفبلمناسقطوهالذينالعمانمولفويفيهايردرسالت!الجاءمة

الناسغيرةمدىيخنتبرأنأرادفقطبرأنهاعتنروهكذا.الامتحان

اكثراللهويخشونن3القرأسراريفهمونالذينخاصة،للأمالاسعلى

رجالاماموقفحبننحاليلوحالتسبهكانتا"حالعل.اج!لملأءامن

"-صاغفلةدالطيجدالانساناناحظاحسنمن.يىستففرالبين

!نجراةاكثركانالزغلوليالعقادلكن.طاءاوساهؤلاءبهايضلا

!لن.الامةيخونراسأكبريسحقانبصتطيعب4انىابانءرح

4ذ!!ازمنأكبركانكبريا،5ا*ئ،المتبريرعلىفديراأيهضاهو

ا!المنمبلفاعليهعرضغنيارجلابأنءنهقيلاقيد.وعيتهوءوس

الرصلتخلفمجرداكن.!بلعصرنايلالمبشكلىالةرآنتفسيرمقابل

.المثروععنيتخلىجفلهعليها.لفقااهـياالموعدعنالثري

ومحمدالعقاد:نى.،نهاوشهرتهثمنيدفعنهمواحدكلكان

اثامناافرنافيالفرنسميةالموسوعةكتابءرارعلىيسبئنمندور

صدءتانبصدالمصبيالعوانسباضطراباءم!!تزيادةمي،عشر

الفصال!اةفيهاايقظتحيت)(،(عليهاالعزيزةالعلاقاتبعضفي

والتحدثاتدخبنافيبالافراطنفسهاتعزيقبدأتالابدالىمنهاافلتت

مو!ءىسهـ4،لبنانمستشفتاتاحدفيطبيبةمعالبسقيالمنعةعن

وزهـ،اولادهليعولبمشقة4عينمفيلأسبمفلساانتهىص،ىاضطهد

هـ،نكما((الدكاترةحمار))اوالدكاترةاقبديونهءنيئقذه)ممبارك

حكش4ءبمسسبدفيةالنهفيعرففقدحسينطهاما.بعضهميلقبه

قضالي،كنائبوظيفت"عليهوفرتالحكيموقوفصق،مالرواندريمثل

اربالبمرنقافالارإفيرفاقهمعاطاجيناوآكلزواجهتأخر،تقتيره

عنه.تخلوالماذينااصدقائهلبعض"ولهمىسلامةثكوكانكما

وءوةسوء4تقنببتهإبىبتطومطالبأنههياليومالعربيانبالكامحنة

((الهجريالرابعالقرنفيالفنبمالنثر))مقدمةمن(2؟)

المنفلوطي."ختاراتفيشوفيديوانلنقدمقاليوجد)3؟)

.ابداتراهاندونطتالذيجبرانخليلجبرانخاصة-((
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الاصلقيالغوبيينابكتابمنمزاصماًنه.سابقوفتايمناكثر

-اكاتبان.)45)واةتشويهالاقىباسمرحلةنخطتالتياًاترجمة.ودي

وال!دم"1،جودا"الاصلمنيتبرج!،!لو،بدويالرحونعبدمثل

((لامنثصماديحه!كيخوتدون))ولجوله((المختارةالانساب))،1لسارتر

تع!دلم.عالميتعريفلهاصارالإنسانيةاوواضيعان.لثرمتنش

ءوالقاريالكا.لبكان.الانسانيةالقومياتمنجزءاالاالعربيةالفومية

اليومالانسمانلكن.قوميتهماخلالمنالانهانالىينطرانالعربيان

ا!راعاهيال!عرببينااقارىءواالكاةب!تكا".الادليميةحدودتجاوز

القدءاءاضمراءواا)كتابعلىثارالذيالجببل.امربيبمااالاجيالكلهـع

لصبمواهبازاءالمحافطيناثدهـ-نايىومصارالذينفمههو

هـصحتىيحدث،احيانا،الانفص،لهذابل،؟.الماركسيةالالئنراكية

الادببم.رشدهسنبعدقيءط-لمالذيالجيلافرادبعض

علىير،طفان:فدياطبقيايكوناناذنايوماأباكااعلى"ضكوم

ناالبورجوازقيألىبطبقتهيم!هـووانبورجوازياكاناذاالبروايتاريا

ا!تابرينهـ--ن،الوص!دهوتول!ويليونررما.بروليتإرياكان

فيءجوالمستغلةالملأنمهانهةنف!"اهـيمرسىكلشيءعن"شازلالذي،لكبارا

عرويعنزاكاتبا.واضطهاددذلطبقتهتخدمكانتانبعدفيها

صين.اطموا"عإينتكارالاصضديكونانءليهتفرضلتبمااطبقت"4انهوض

ك!ا(الطبيعياثىءاوووامقرا)يكونانلطلبلاالانسانيةاتقد

نءالتاما)ياسحالةوجمطالا"ينيةادكللجربض4ءنمورافيااابرتويقول

.،طبيعيةندن-صنانينبغيلضيأهياًلرداهية.الدانيةطبقتهاظوير

ألمفقر.افيولض!ىارفاهيةا!ياتساوياهوالمطلوب

لصياو67حزإرانبعدولادبشاعالانجبرةالنثلاثارنواتفي

ايالعاالافت!صاديالانحطاطوجيملاسبانياوكبماا89اجيلحدثكما67

ادب!هفي!ذا.الضالعبالبمسميافىياالاولىا!عالميةاحربابعد

"-انطمتهعمياان.لريدالتبملطبقةايخجاهاأعربيالكاتباضميميقطة

إلمةحضاريقظن-!ة.الاحفادنفساىاالاجدادنفسىمنا،توارئةالحكم

القاريء.اكأيرينأتصجبامالصي!غةهذهلكن.العربر-"للامةشاملة

اجدءبااقاريءااعةب.المطلوباإوضوعلحديدفيالكاتبيشاركصار

ءمسصميالدخولوثكعلىهمالذينالكتابينتطرهيكنلمالذي

ان!م(ائمء"بانبعد)اكتثفواوهكذا.الاسطوري"جبلاوي((

.الاوانفبلالتاريخحجرفيدخلوا

.كأ،؟سيقع"-نيددييتى،ءلالااليوما)كا)بعلىسيتحتم

تيض!.لقلإبره.ضجلوزاله"،بفكرةتجهلكثبرةتبطيةوداللهناك

ابدا((.قاصراالنتععب((:البغيضأبورجوازي1دلوبميرتعبيبرينبذانله

عن)الاكزامدعاةيريدكط)جزئياي!نخلىان4ؤملإللنئمهاءرباك:قىاما

إمحسد3ءعراًاووطة"اناش!يدلينكلموالحب"لىالظابداعفيالاغراق

الهرب!ية((ا"غهعن))دداء،ةكتهبهفياحاحايوسفكطليرى-(ه

التعبيريىسالاديبدعفلهما)وان(غايةلاوسيلة)الترجمةان

اللفةفو"جةفيبالغقدانهلييبدو.(ايج!لالتعبيربل،الصائب

ؤيهاقابدعوااجنهيةبلغاتكتبواالذيناكتاباعنيقولقماذاوالا

وغيرهمسكويوفياوجبىن،بيكيتمويللى،جبرانصلميلجبرانامثال

القو".قى.لغاتهممن31ثرالاجنبية)عاتهمافيابدعوا!ؤلاءان؟كثيرون

نا.ا)ضياةفيائقيقةاءنوانمااوويرجمالضن،حثان!ةبلااتا

ولي-تؤكريةهيالقديمةبالحضاراتتربطنازالتماأفنيالصلة

.حيانهمافكبريااكن،يشفروالمعريماتلغوياهوميروس.لفوية

وءمارتر:ودإبمارت!وثكسبهرلدانتيالاصلكبمااقرأانلديسواءانه

تلك،اكونلااواكونان))و((المشرقالعالمفيلندخلنعوداننا"

انن!ليسىءاهوانا((و((موجودانااذن،افهـرانا((و)ارركلةهي

الفكرةفيهيالاءثلةهذهميالعبقريةان.((اناهوءااناولش

اللفة.فيوليست

ايةجمااًلاكثرانئهمراًءاحتىالطلبلهذااستجابلقد.العربهةالمفاومة

وصلاحادونيسلك-ن.فبانيونزارءقلكسعيدا)ءربيالعالمفي

نثبرهماانيبدو.الشعريابداعهماؤمةعنيتخليانلاالصبورعتد

قمص!يدةفراءةانهيتانبهداًنني.شعرهمامن"وفه،ا-ايصالااكثر

كانت.الحسمياهبوطاب!ئاويءاء:ت)اسمبمهوهذا((رأدوب

اذكر.ابياتهامنبيتقراءةاعدتكلماغرابةتزدادالنفسبةحاتبم

فيالضائعةللمرة"جاءتامالعاومقبرةيجيءا!زءكبماا)):رددتافي

اًافباب.اماعاافيال!بةته*ولاًافيالمجدقيالرغبةانها.اهدا

هذهصوتان.انحطاهشناباغتالتيانتخوخةوايكتمل"الذي

توح!التيبتلريينسلول-امالثانيةال!ودةبقصيدةإذكرناالقص!ي!دة

فف-دواا)ناسافضل)).()غرققداًلبراءةاحتفال)):العا)مبرانهيار

داؤماهناكان)46(."ا)عاطفةقوةجروتهمواء،واهم،معتقداتهم

ؤظيعرشكل)47)-)الحياةفيالموت)لكن،اعالماشبابالىشوقا

طموصنا.عليناينغصو!اس

،4المتمنالارةنمنالليلكزهرطلع،الشهورأقسىفيسان))

)48)..((بالرغبةافكرىايضجو

مائة.علىواحدنش!:ةمنلاكئرشعرهإدنبادونيساناعتقدلا

امالمياالنت!عرفراءةفيالاختص،صنمنالنس!بةهذه.لكونانبدولا

أ!ه!الباالوهابءب!د،باوندلازرااليوت،لملار!بهجن!يهجانكفهم

.للخي!امرامبىواصمدوفتجرالدلبريخت

!قطد-ت)كن،اتجاههفيالايفهملاكلاهطالشا!اواكاتبا

عيارة.ء-اؤ!مبرتطويرالاص-،سإضااانما،المجردالة،مؤضبقي

ءامضاكن:به:ارةا:ايوحبم((مربوبلتكنولامرهوبى.لن)):مكياؤءالمبى

القبىأكماالننطويررامكانياتيتيحاورلمكريااةموضالان،واضحا"كنولا

امح!،!اراكنئرتحبالاموانبقاءالثرامضالغااءبابأنليظلماني!مكن

كماخطاوعورا،سطحيااوعميهاءامذهب!هم.إ*ونافد.مشاكم!.ة

)94)ماكياؤ.لملبمفيقكر4نتثانالمص"ملومن.نتش!ه"ع،زيةالمهصدث

ا!ل!،الى-ىاءصلاا"افيد!*ارتدكركماأةوةاارادةيكتبوهـو

ل!مارتر،اثالىةااظا!راًتببةاورلفيهوسرلادءوند،1هيجلفيمار!!

نا!لداودمزاميروسجمطاءوبيااليوحيانلوهوسه.دغرء،رلن!ي

فبموكاءو(لموي4الرحهئءبدالىضننج!ها)،-ةالالمالأنت،رالفيهءب

الخ....نتشهوي!فسهكيلوستو

دففبلمنالمطرو!ةالموافيمانيدركبدأاً)مربياقاريعا

هجالهم،اوالحكاممدح،!والطبيعةالحبفيكانمهظمها.استنزفت

والتخلف.اًلفف-رءظاهروبصضىالحديذةالةقلووسانلا!لاتوصف

كافوااف.بنا،2ال!لا؟كماووفيق:اعيالم!فيولى،9"لموساعبداحهان

نءبرعديئخلصواامالذءنالاا)يوميرقبرأهميعدام،برا!ملةيروررأون

ينطرونكانوا.البورجوازيهالطبقةا"امادوذيةاوعقدةاليسه!اكبتا

تبقىانا!تيا*ابرةالاحداثالىهـونةالص!بظركماالمجنكلعالى

ازف!وساعيدا!انكان.تاري!خيةووثالقواستطلاعاتصوراًلامنهل

قي.محترؤاولشهاوكاتبمجردبانهليبيةاجلةءرححينصادقا

قصكأيم!بانيستطيمالذيسيمبونمزووجيزة"دةفيالكثيركتب

وءنئويناربرعفيء؟وسطةدصةيكتبالقصاصو!ؤاداسىوعؤ!بماطويلة

ضةاحدياالمدر!ةشواء:كأابمن،ا)حسينيج!بلترصهقى-46

.روزنتال.عل.م:بقام(نقديةدراسة)

.ءالبيانيالوهابلعبدديوان-7(

الارضقصء-دةهـنالاواىالمقاطع.الاولالمصدرنفسى-8؟

".ا&وتس..ت:كالخراب

الانسانعرنصانو)رىابشريةااطبهء"ايحنقركاناتيا-9؟

اعتباردونالشخصيةاغراضهيحققان-حاكماكاناذاخاصة-

غايته.الىللبلوغيستخدمهاالتيالقاسيةالوسالل
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الرومراهقا5اذجاحساالايضيفونلااقنناج!مغزارةرغملكن.ساعة

مثلا،،ميناعمقهالذيالفنياوالفكريالائرهوما.نيالاشإالفكر

مفىالاطفاليطلقهاابتيالفقاقيعمثلانهم؟مهديكاملمعلكالب

ىتسىءاو،عابربرأستصطدمانما.المارةعلىمنازلهمشرفات

نفسرمنفراؤهم.بالجملةويقراونبالجملةيخبونكانوا.تتلاشى

يسمبلكانالقدوسعبداحسانانسمعت.عئهايكتبونالتيالطبقة

مريض"هذه:مرضاهالنفسانيالطبيبيست!قبلكمامكنبهفيابطاله

سوا!)51(ءصطفس).ع)لطفيكناديةالتنرعقدةتعانيتلك،يالدط

ا!زواج،ميفشل،لشوبانفطعةاوشوكوكوات!يةالىيستمعانلديه

لفبزمنعلىالتحسر،الاخلاقيالضميرتأنيب،الدراسةفي!شل

!فوالفيللاتدكبيرةاالعزبةصاحبوريثةافنديهانموالستباشا

صادلمحاكان.يوليو23ثورةقبلال!3بعضهيهذهكانت.الازبكية

جرب-دةمراسلياحدمعهاجراهاص!فية*قابلةفي،صرححينايضا

كانحينفيقرائهمنابطالهيحتارانه،المغربزارعندما،((العلم)).

احسانتفديراكن)52(.نقر(هلاطبقةعنيكتب،مثلا،محفوظنجيب

الفصهياطبقةاهذهانيجهلكان.الكفاية!"بمامتبمرايكنلم

،مصريصديقليمال.البسيظطعامها.وتأكلتشربكمااليومتقراه

المواد.لسمويقةضمندخلتمحفوظنجيبكببآن،ضنجةفيهنا1

،الصمالابطالهان:جورليلمكسيمحدثمابالضبطهذا.الغذائيه

للتوعبصةاجتماعاعقداثلجقيعاصفةوسظأميالايقطعونكانواالذين

قرا؟ه.اللين!يبةاثورةاآباءأنالسهمهم،احدهممنزلفيالثورية

يمولونكانواالذين)الام))و((الثلائةالاشقاء))ابطللاحفادهماليوم

ميلايلياحدثكمافاتمةبرماساويةحيإلهميتهوناوالجوعبامراض

الكادهـة،للطبقةلكاملاالتقديسيعنيلاهذالكق((اًلثلائةالاشقاء))

اتاجنطرةالادبالى.نظرحينخاصة،/ومباذلهإعيوبهالهاايضافهي

ضبقية.ودكتاتوريةوكسب

لمتتناساتيالطبقاتبعاطفةيفراانعليهءحكومايضاالقاريء

كسمبتهماعاىالعزحاواضاعتهماعلىةالحس!انيان:طبقتهمئها

مستقبلها.علىوالقلق

بمايئقرركانءص!يرهمانايضااكتابا!ؤلاءفشلمساويءمن

انهم.شخصيتهميكتسبواانيستطيعوالموهكذا.غيرهملهميختاره

نطلبءما،تلمكاوالفئةهذهمنعليهـميهلمياًلموضوع.الادبعلىعيال

نبرسرهم.ماثمملعلىطاولاتاوكراسه!لنايصنعانالنجارمن

ضف!تحتيكت:ونانهمهـوالعبقريالشخصيالخلقفيالقاصر

عصرهملمشاكللمخضعالادبجعلواالقاصراننبريرهذا،حكم.الطلب

الفنانينهؤلاءءت:هوناًفهم.الحجملقياسالاشياءتخضعكماالقمصة

شكملءلىءضااواحداصييوكماالفنيةالاعمالبعغيين!نرونالذين

..شغليعيد،قومبمعيد،دينيعيدهذا:مابذلةاوق!ص،حذاء

الخ.

يفالبئكلةأكاتباعلىيفرضالذيهووحدهاوضوعاليس

عملهعلىيفرضبأناكلالبهواًنه.التحليلفيوالعمقالتقئية

نا.الاهتماميم!محقلادباسيجعلهالذيوالعمقتميزهالتيالبساطة

عنه،التعبيرلكن،آخرمكانأفياوطنجةفيهنايحدثقدماموضوعا

تعطىحين.العالممنمكانأيفياوهنايخلدهاذياهو،فنيا

دونشعبايخصيعودلاوالفنيةالانسابةقيمتهالفنياوالادبيللعمل

."اناملا))بطلة-05

."تمألا))لبطااح!أ-15

مقدمايعرفلجمهوريكتباحسلنانندركالتصريحبهذا-52

حدسلقد.لهقصةآخرمنشبستهلكهالذيقديريالتائشخعدد

صدورلدىاكيساصارثم،((حرةأنا((منبدءاالادبيممشقبله

كبير.بهوسال!لهذاوابضاءآباءقراهالتيا((اناملا))

المكانالىالعنينتجاوزعنالعجزووب!العربيينوالفنالادبآدة.آخر

ناب!ديستطعلمالعربيالكاتب.والانسانالاشياءو"فهوموالز"ان

"مسناالذيالمسشوىفيعالمياالانه،ن.لمسا)حضاريةمغطياتنايجعل

اباللأبزمعظم.استثناءاتهناكوبالطبع.ا)عرليءقيماراتالحضمعظمبه

اكثيروزازالءسا.تراثهمحقفي!كتيراصخؤواانيريدونلاالعرب

.بالذاتماومكانعصرفي:المأضيمنومجدهمسعادتهمسمتمدونمنا

.!نم!برةالوسطىالقرونفياالغربعلىفضلنااسطوانةصارتلقد

مطاحاءرااوالاندلسفيالمفقودالمجدذاكعلىالحسرةقمةفياننا

شوفي.معنردددضتمتىاوا)قدسفي

وأزمازاحداتالرسمعلىمشتبانوامنرسهموانشدجلقناجقم

الحديثةاحضارةباواللحاقالقديمةئارحضطلأف!منبعدنئتهام!

عندت.ا-ساكنحضارةعندناالمفهوموبهذا.قمتهاطريقفيهيالتي

اعا)5امننخافي.كسملاءلكننلأذكياء./ننتجممااكثرنس!هلك.تقدم

فيالقدوس.عداحسانبينلقد.؟الجحيمالىةقودناالذياءديدا

زا-)خروجرصلا)سارترمسرحيةعلىتعليقا-((وقلمبيعقلي))كتابه

سارتر.بولجانفلسفةعنعمقهافيت!لمفلااحلأجمماتوفيقووفة

اديزامنخا؟فانهه!واحكيمافلسفةانتشارعدماسبابومن

والح!هوالتعاد)يةوالزمنالكونفيقلسفتهستهقىاهذا.والتقاليد

ال!وزهذاعلىالغضءببعضيست!نزلانيمستطعاممافىشلةمثايىة

عربلىرواتياجرأبريعتمحفوظنجبببلعل.ف-زيقهاميتإالمعقولغير

والاخلاقوالقومةالدينعاملايسلكن.((حارننااولاد))كبعند"ا

فبميستحضرانملزم4اعرباللغةاًأقاريء.اللغةعاءلايض،رلفقظ

بئصشلىفهلاوكلمةاكشساللغو،ةوالمشنقاتالئحويةالقاعدةذهئه

اللانجبنببةتاللغاا،فيالاقلدعلىاصعوبئلاتوبراهووـذمثل.مرهق

لغظفيغربيلكانبمؤافآخراواولعلىنطلعاننستطيعنحن

فييصدرانقبلاًحيانا.فهيص!رالذيالموسمةبمارجماءةالاءهـلمصة!

قيرجموزجمادونلابينما،لىء،سبةاوير"تجارلالىبابالاء"يىةاتشه

تترب-مانقبليموتونقد.فاتلةشيخوخةيبلغواحتى3ت!ابنااب!ة!

اوسإداالمترجمينمعطمبكونالطاهرةهذهيعللبعءمهم.اعم،لهـمبعض

كتب!!بآئارالشيوخيهتمانوطبيعي.ث-وخابنرفينمسهم!ئارذا

فيتربرموزالقديمتراثنافييرتوغلوناووبرإثونعافلونمثلهمشعيوخ

اكلتقدلا.الاند)سفياوبغدادميلدةالبإحضارتاتمجدمخطوءات

بعض!م.كتاليناعددمناكثرءترجميثاعددبأنقاتاذالى،د،لغانني

يتقرعر؟يإكاتبانجدقلمااننا.واحدآنفياتأليفواالترجمةإمأرس

العربية.الىالترجهقىفيبنصيبهيساهـم!لماجنب!بةاغة

تجاهقضبخهمالايعفهملاالذينازنوجاادبمانوعا4يشبأدبنا

انئ-!.قاراتمعصراعفينحنبل،واحدةقارةف!لمالابيضالرجل

ق.مناالىاعودةباونطالبالاباحيةمظاهرهاخر3نئةقدالذياوقتافي

"آف)ءلملانيةاوخفية)منهانستوردوالعفافاحشه4واالعر،ضة

والمادية.الفكريرةمظاهرها

ظواهرفىهـنظاهرةعلىبالاطلاعلانفسهمسمحوااذاالغربيينان

ن!-نبينما،غيرلاالاستطلاعسبيلعاىذلكسلفطونفهـماحضاريةا

حجةان.نموهـاتستكملكيظواهرنابهاونسمدظواهرهمنستهلك

عالميا.يصيبرالمحل--كه!انهيالعربربادبنافيالاقليميةعنالمدافعبن

ليعدنستطعلماكننا)والروسيالاميركيبرالادبثهدونيتماغالبا)

"فيينزلصارهـموبعضماتبعضهمادبائناكبار.عالمياالمحاكه!نصئران

.فياخاصازالماوادبهارجلثلاثعلى4ايىيصعداوالاعلىالطابق

لنفس!-لم!ضجهادبهاأمةلكلانيرؤمنونكانوااكباراادباءنالان؟لماذا

.اًدبوايسلتسجبادب...ودينتاربخ،تقالببدادب.غيرهادون

متلا،،محفوظلنجيب((حارتنااولاد)).ومسىؤو!بةوتغيير.لفكير

وثورةالملأموىالىقاءعلىالقائمةقىالكونهفلسفتهارغمبئاخاصة!.تبقى

.!ا)!راواترعاااهميحكمونالذينالحكامهؤلا"اشنبدادعلىالثعب

اكخملفهو?،صرهااهماًن.العربنحنلتغييرناالايصلحلامفهومها

ه،!



مرحلى-فينتخطىاناسضطاعتادولاسياسةومعكلمبةوالمعنوي1،ديا

لغذاءرل!بسي؟مصدراطعامامنزوععاىالافتصارحدالىالضجوإع

على-ى.ؤثصرانالكبيرةالملحمةهذهمثلتضطيعلا،لهذا.ث.عوبه،

بالافظنيةنومنكأ-ااذاًهذا.أشعورهفيوتمسهكانادنما،نالانس

ور-نذوعلايجادمفهوماعطاءاىايهدفالذي،رمزهاسيبقى.اشاملةا

يقهوصهد)53(اردجو3تخياهالتبماأ+،م؟أ،3ءه.لاحةلبنتيسقراطا

ا)ضكوينفياختلافعلىقائمةكلهاالانممانيةدامت"امغلقا،((صذي))

لالمجتمعاتواست!طلاعوتيىةلتغييرناوءفهوم"طويرانها.والطموح

.المعنويوالماديوازدهارهاقيقدمهانلحقاًنا)ءكنحاول

اد-ىبتطويرهابنطاانم،،الا!ا-مبىالادب4،إغاءنطالبلااننا

بمصهء--ر-خنىالذيالادبنلغياًن.ا:حضةااقوميقىااصقايىداموقما

زكشفانلمحلنحاولالاسريالادبكت!ابةاىاءفطرينكأ،واذا.مااسرة

عنوليس)((،حارتاولاد((دييحدثكما)الاسرزفيالمجتهءتطورعن

)(5(-.(((التوزا!جناء))فييحدثكما)"،"جتمعؤكما،زالاسحاله

ع-نبعيدةر"،"خاصحياةوتعيتذىنفسهـاعلىلغاقالاسمنكثيماان

لهذا،.تألصرهأءتالتولوريضغطهاؤياسيمكنلاحيت،المجتمع

نادونءجتمعهاحظهصورة/ثوهالاسريةاًلادبببةالاعم،لمنكثيرتوجد

ادبو)يس،تعلا!أدبنرر!اننا.ثبءافيءمهوت!تنئصخص.لته،س

.!لرلي،ا-!ونوع.اأد؟،عائلات

ا-يا!صيواالادر-صؤاريحن،خدع"عإىاستيهظناان)ضايسبقام

وهءاكماوفيتاسطوريهوماز،دمصرناواحدةدؤ،لأ.اصءواهذارمثلى

ءت!،ندوعان)55(للهدمتجنهـناالذيرننحن،اعلينصاراكن.وا!عي

أساسعهـىحادمناهماًننا.للتقاءداخض!اهمالذبرنلهؤلاءالمعاتر

زار،خنافيبدورناكثهراًنخطيءلاحتىءذنبونهمممااكثرجبناءانهم

ر-لمة.مونمستلإلابرلمننعملانؤقطيىرعليئصار.الحديد

هذهرسطباؤة!ارناالمرهونالحاضرفياء-طجر"و.و:،ايضه،4نوابران

:،،انف!وجدنا،ال!ت.عدوناوعلىا.ة-ظعلىاعلناهاالتكمااابحرب

اكفاهـةاوندفعنولدانؤ:لنبتني،انضصناوا"مناأبضاالذيننحن

التارإخي!ة.امو"ضهموأبوت!مانكرزاللذين

لكن.قيلمنعلميطكانتالتيالقوةبنفسوائمقىتاس-الغمدام

م،ضيههـ-لاليوميضبعؤبلمنالحكمإمارسيكنامارزيااشعبا

،ب،ومونصاروايناثااحكسامابعضيدفيالمنتطرةوآءالهإهزوما

وعلاؤضهمبلدازناتحرربدايةفيءواففهمورضوىعلىالبطودقىبتجاربهم

لت.اشمتركااكسباهـثاعلىلساند.لهماةبطاابالدولالشخصببة

صرهـصافكلممابقدراعربيةاا:لهدانناالتارإخيةاءيانةافىاتكلم

صاادباركبار"-نكثيريناًن.والسه-ا!يةالادبر-ةفضببتناديالنطر

ت-واكاءهـ-ااكثرادراكهمةمعفعنبلملأدهمرنجونونكانواوسياسيي!نا

!-و-سهاسيا-الادراكفبىالض.فهذاقنل.ؤصدعنيخونونها

نا--ى1ا-عرفاتياساخ!رامرحكما-البافواتاحددفعاتيا

(الإه.((جداراجلمن(ع)6/ضحخانقوناانكم)):فلىطيفيالىووريقول

.11صبدوي"صطفىمحمدد.:بقلمكواردج-53

حهص4ذففياقض،وفيرها،حهةا"سه!ففيأرلصار-5(

مواففادبيكتب-ونأن!--م4وروسهوكو!تلروءالروكاموءلىعاب

عنفنافكارهلمكوسناؤافا)):نبئ-فالكما-ةولهيبررف.ءتولرمة

((.الادبءا)):فىابتهدمدالمرحهةاهذه3ءبلكنه.((!كبوهواكتابةا

ء:شورات،312ص.(الملتزمالادب)ب!وانطرابيسيبرإورجترجمة

لى.او.ط،بالاصداارد

نرشدراجع.السريالي"نغرارعلىليساحظاحسنمن-55

.للممر؟)-4ا)-ابقالمصدر!كبما!ءار/ر

.هود51اوافثهـطتءونا-56

المجى.حائ!-ع7

ا!طرةاانارأى)الباشاأي)بءتاو))-عرؤ،تإ،سيقول-لكن

((.ا)فنيطرةاىااقدت

!وة"ناًالإقليلاىامبلمن:،تد!هكانتالتيمبابالا!منلهل

ءاثلااراسباهذازالما.)ءرب!أاداز15ي!خافاليهوديانهـ!اليهود

يسب،اويضربالي!ديعلىهناعينيفتحتفالقد.عيانياذهنيفي

)58(الملاحمنابعدتن!بش!واهتكنام.ءحضادينياا!داءهذاكان

احتراماث:انهوصماليكنآعلىمنااعا!لمينافعلردكان.يه.كنهالذي

فيفقطاذوب،ءانهمعلىاليهمننطركنل.4ديانضتكنمهما،نالازش

نانعرفكنا.بهب!فهمعنيل!ي!نا،م"مكان.ماءيالاجتاذكاءواالتجارة

لما،يضمنواصةىبلادناخارحاولادهمإولدانعلى.لحرصونمعظموم

اي!وداباءالاصبعفركان.اورليادولاحدىروياوا""ركافيمستقضلملا

اهـ-دىفيهمدراستيت!ابعونأبضاءهملكنءضواضعةحرقيحترؤون

إضمءونلاالمغاربرةآبائف-اخيركاناقاليلأفي.الاجنبيةالجاءورات

صفءـذا.الارةرمنومطعفىدوراررعاوئلاثورائةمناكثرلارنائهم

الذهابمنابناءفاؤه:عاسالانحتىبيننازالما.الاحوالاحسن

شاباالاسهـذهلاصهـىانبدعوىالعملاوادراسةالاتماماإخارجاىا

بدونه.نعتذطانتضطيعولاوحببدهاهـو

انبتتفد((ابىءرلمحبمبهم!ضلقي":جملةانةنتذفنا3ابرمد!ما

نغس!،نوزعكهفعر!تالقي،الفلةهذه"ن)حقبهتهمادراكناسوء

خء--رتالتياله:يرةشخمىهـ،!،مالوصوداىا"!رت،عالمياو.ئصاهر

كافكا،فرازز،إنيئنه-ض،ا،ربفرو،ماركسكارل:لملعااهم*هلبءض

،بالماديرةنتهمطااتكبما،مفاههمهمعلىحكمنايكنمهما.اًاخ...ر!.ار

5---ذهو،ن)95)ا(طاقاةوالصخاالاضطهادية،اللاحقيقة،ا)غريرزلة

نتحاشاها.انمم!،يعدالم.الجدوبىتقدمناؤبماتغلفلتورالمفاهيم

ادبا":،وإنامفكركبلمار.انفناالانرىنعدفلمانفسنافيأغلغلنا

،نطرهـم!يا،المم!"ب.ا(،ابماضيناخلالمنمستقباخاالىينظرون

امصل!ك!ا!مللماارالاعتيه-دون.!ه.،ورخلمولانهـيرؤرخون

ناندرك،لهـرزا.الاسلاميئا)نة-خصياتعباؤرةمعبدويالرحمنعبد

يسشل،اعامحرةاحضارتن،ضوءعلىيكئوان،ترافاتقي.بمفيالمبالغة

ا)ثياحضاريازكلاتامنمقاللاع.فعؤبانتههقء-ارفدرابداءت،معه

"متوكون.بااوتالالهـ،علاجلاالننبمز-!قيارو،1االامراضاحد4يشب

الازطاقهاانيمكنلاالاوصاؤطهذهءثلان.الغرورحدالىبئفستا

،)06(((ا)*برببمالادبأيمةمناصامبقلم":وءزور"ثاادبائة،بعضعلى

الخ....((بريإءراعميهـالادب))،(ن&يااامير)،((اءاشعراامير((

صادق?.طفىانتأتكم-شالد.كضبهاالتيالىضرجمةفيذراتلقد

كأ:"مماكثبهواافضلاحبافي"الورداوراق))كتابه)اعتبرالرامهكبما/

-تاا،ف!رةانلمجردبرجسونمنارؤىوانه،ولاامرتينش!ممبيم

وءتإء.((ين3المسا))كاب"ذكبمااؤكارهلبعض!ابقةكانتالفيلسوف

فحط"عبقر/حضىث:تانمرةذاتارادانهيروىالذيمضاركز!

نطمهمى!-نثعرر"مقيطوعةاهموغنىاصربةاالاذاعةاؤتحمعندء،الفن

حىسرااءادثاهذارقبىالعلماءا*را*قىحفاظاا*ن.وعن،ئهنهوتلح

.ايوما

وا-اليفما3-اعمى!كتقليدبف،عتهمللغبربييننرداماازنا

نهفت،كت!ابءهظمفع--لكماومضمونااسلوبالانفسناانف!غ:انعيد

اصبوراعبدصلاححظلاأكماغربيئوافكارناعربيامابنااًسلو.الادبية

وا"-ا.)للت!اريخ":هميبقىماذا:دراست"فيحسينطهالدكتورعلى

.الي!ودحبم-58

يفنظريتهحسب-يست?للانهالمهافكرةإلمغ!سار!ر-95

.ذا،"فياوجودوالذانهاوبروداالحاد-الوجود

السفود(على)كتاب4صدرء:دءاارافعياصادقاىااثمارة-.6

.العقادخاصةخصومه4فييهاجمالاسممنغفلا

8'



كتاانماالاذ-،نبفيالحة.فةنر،لتكن)م.ءر؟ىوا!لموبتاءرري!افكارنا

نألىناننانتمعربداًناحينالااغرباحفارةءلمىننفشحام.نهجاهلها

سىهاسء--،عله:--اقرضتالغررءبئالحص،رةان.المعلبةصضار!،في

وبرودهصلال"-نالاالان!اناىانتظرنكن)م.وروحيماكياديا،؟وقكر

الانض*،نانعا-ىينظرونمت،ا)كثيرونزال"-سا.الانني،ءءصورفي

.بر،تمووجهجنةوجه،شيطانص"ووءلملأك4وص:وجلإن

اهيةاارنههقاصياهـفياوصدهاء،ءالانتواحدودوااكل!اتاتعدلم

واءدالضبهـ--فاإء،قا،ضاء-،رازهاالالبص،نانالافهحبةاو

".اءالانبعضادخ*ه،ل:الايماءاتوالاوة.لمعواح!ابهاتااختلا!كقاربا

...والمكانازء،نا،،ءوالتا؟وبا،ا-?ذوااللحم،واءت:ز1،ءا*ثل

جه""،وجودزاعلجناتم!!لاًاصه-،ءالاشياءهذهنجهلانعوض،هكذا

رروءوازول"وصودة)كونهـ-،ا*س،"،بصبمصقداوصودااان!:من

يا!ا.الفاا!عما

ورس-قىءت،5ارءااش،ثلأكاعادةاء*ءبا"نا-وما11بردااقيد

روادوكاهم)المدا!عيناـ*ن.اغظلحسينسبيلعلىالاء،ماخمسين

ير،طه4ازرياب،د:إليإطال!ون(اهاالمتحيزونللا":ذه-،اوالنهفقىهذه

شداس-ءقح!انس،انرانفسهم،روا-.ىإسضعجلوز"،.رقفت،

كماءت-ءاا)ضمجديدانيههـهواانابونيرلالكنهم.االادبيالاستقلال

عاى،برت!ادإفوماناضروريامنليس.ر!نههمالاننخ.،ئيادبهمكان

فءجهيئ-ءبماتيااحتكبوتبايصهوزضاانهم.واءترا!هم.ليخحص

.اصرىأىازهـرةمنيئضفلا)ذيراكحلان!همفونويهاحنأ"،لهءن

.رصمونراوإكتهوناو.إقيرأونلماسهواءلىلمفدفيدالماتقدوبرهمكان

نادونالادبيئا-الاتامخضلفوباءرورهمديهوروكأعلىشاهدإ%نكا؟وا

الادإكبءمرظنة:كبماانمنسا/تظرون.لمر!إء،مذجاوزاي?-،اينضفىو

صجم...عيمسسيممهسي.هـمييرحسيي-.حميي--عى

ولي!!

تاا

صصوضند!"
مء

ه!:حي!ةأ2

كلاغضبواالاءلءمئى،عراليوموورائهماركس-دضقطب))

ماطبةءوالا"مكاقةوالثبرلمقات3ءيعاالبنترالىلنسبةبوكفاحا

فؤو)ءس،اء،اماتطي!يرهوالفلىمة!ذههدؤزانذاث

ا-ضوؤزع،وءساعاتهماليمئرعملءنتعبيرابوء-مهاا!ذاسفة

بتا--انيطتالنيواررء،س،تا(مارساتوكثم!،ا!راعات

مهـ-.4ب،كماا!مرافاءلاالوعيماركسقكراصجمح)قد

يحملهقساذياضقبلالم!و?:ىحياتهمعنىيعيانعلىمنللا3

وأعدارهانماالىر،لنض:ة،اليوميبلأوءاركىفكبران

واللعنةاحفدامشاعربغصلدىيسض!عكه!ؤهو.الخمس

و"ء!للنجاةمنفذاقيهوجدتألضيالففيرةالجماهرلدىويتير

نرتغسيرمحاولةهوء،لقهعلىالكتابهذااخذهوما

ا*ن.الهلملأ!،م"عهمدعلوا3مابهموالا?راوطوللخي!مهـم/فس"-رهمفي

وصة"مان؟اهـضه،ءةااءفورصتحتىانا.لركوهافياالابداعهـ-و"،.

ا!-وىا-لفاؤدرةانيعتفدون.بنفسهنفض4ينتر-هـ،نالانشا؟جم!

3"،.!!م!ادراايمانهماعدماتفاصيلال3شرحوا.ال!ظفقدرةمندازما

9الىسوهاوقصالو!،كماادبهمائوابنلبسان!-وى.ضاءتظرايكئلم

ك-الماضنقدوفيقي!ازبالغءرحلةنح"ازانناء.حيح.نسوصاطوهـاأ

الابداع4*رةلكن.الحياجد!داواف!،فيالابداععنظ،:لاا!ت

الخلف.اىاثدزاموةاكبرمنجلصدانبعسدالا.لتكا"لانيو*-نلا

بببا!لامفف!نعانيانعاتاؤاء-!:))رواركسكارلوليرقيهـ،3و

.إ..)61)اءكب(بايرمسكقاليت:ايضاالموتىب-:ب،وازم-،الاحياء

ازه-،افدماء.ول-إةلمحردقديمهـو"اكلزءدماننسعىلااز"ا

والم!صاوؤطار"وزواالخراقتالىيشدت،هـ،كلمننتحرراننربد

هـ-ئيبر)د،.!نبرءمسيفرركمااا:لخضاراحياةاتنركان.والح"طر

احباءنا،لا،.اصدداعنالان!ننارلافحن"جبوفا!يغر!ة)):رواو"صه

((.لة-ارختاروومةاحيماا

م"ةا*لملأ!،تاوج!للانها،لاسلا!اكثهرانروقإقىا!5ا!تهان

هـداىا"متروق.احراللاختب،رامكانب4ا،إ-قىبدون،غه:!ءت*ل

دوناخضضاريحدتبماالتسليمحياةتعززداء!تمالهمث*اراالخاذها

الذ/--ن،نحنا"ا.ولظرو!اختياراوولفدركسةمطدون،".خصيا

شياطيمن.او"لم!ئكة"طعميعادرلم!*-تقبل:-،عنهـداقع،ءض!م"لمناانفه

زضكربسمح!و.(افربا)؟:جة

نييخاعءحمدجمةتر-7ص،للاوالمجلدا،لالااث!ر6)1)

سسىسسى
4

لجير،فا

صول!ى

ط!ىبرلهيا

ووعداسؤالا،بسفاوبحب،قكزهويمثل،اصمعينلاس

عنانقاباماركىازاحققد...ت4ملكهاالتبمافكرةابير

وهذهاحملامذا!وقتحاقانهاتزعمكانتالتيالفلسفاتاع

ويساعد،لعصرناالتاريخياأتطورقانوننستخلصصمنا.كيف
دهويهها.اودبريرهامهمهدلسعات

المسضفبل.هذاتجاهمسؤوليتهومعنى،نفسهايا

القاراتقيقاطبةالانسانجةالاخضماراتخميرةسواءحد!

قط،التار.دسبريرقهلمنطاقعلىالبشريةوالمحارقلاضطهلد

حية.والضفالبطولةنحومعجزةاندقاعةجاء

((.المهائلةاقعة1

هـ.ل.قع05:لثمناحديثادر

سى!عسحرعر!ر..،عحر

ا!


