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دالما،الابوابو"ثمرعةالمظلقةالعالميةمدينتهالمفنتاناذا
الىاستكشالىدثو!المرءؤيان)ا!معاصرنافديتخيلانيحبلما

لأ،المغلفالاسوارنهـحاصرهالاالتي،الحديثالعربيالادبلدينة

،-بةوالسياكاريخيةالمعاييرعسفالفنيدوح!ايبهظ؟لا

والخلق،،الموهبةلمفا؟جحالانفسهاتمنهحولا6االسيكولوجية

.الابداع؟

لفصرةاهذهفي،الامنيةبرهذهالعقيرةرفعانيلوحوفد

هـن،التطلعاتعنالادواتوال!صرة،ابانرةا،الحانرة،الضائعة

المفاضىشلةمس!وليةمنالنتحللمنضرب،المعاصرةالثقافيةحياتمنا

انمسألةعير.تبريرالىيحتاجقد،الملحةالاولوياتمنجملةبن

فالتواش!.التبسيطمناكدرهذاتحتمللا،انفنيالتعبيرحرية

الخاقعمليةفي،الفنيالشرطوبين،الانساليالشر!بن

ؤش!انوبالتالي.الفص"معنيستعصيدكادكأىوئيق،الابداعي

وانما،جزافيايكونلناجمحثاهذافياليهسألجإالذيالتصميم

تتبعان":س!د!!ياتنحديقثيهعمليةوفقمرتسمهسيحدد

نءيكشف،اخرلونوتمبع،معيظتصميمايقترحواحدلون

")2).اخرتصيم

طرحانافيلوفمناصبحوقد.قيدمنالاتتحققلااحريةاان

،المعاصرةالعربيهثقافتنافيالفنيالتعبيربحريةتتصلالتيالقضا؟

غاتشةمفاهيممنتثيرهوما،الغربيةالثقافةآفاقخلالمن

،والانخراطوالالتزامالالزامكفكرة،مغلقمدارفيتدورتزالما

والحدائةوالمعاصرةوالاصالة،للفنوالفن،الادبيةالطليعةومفهوم

بالكوابحاشبه،الاولىللوهلة،الافكارهذهوتبدو.والمعاصرة

هـاخرافيغولاضراسنزع،مهمةتقومانلهايرادالتيالنقدية

.(الحاحاالاشدمشكلانهيخلقبانقمينادبفكل).بعديخلق

التي،المعاصرةالعربي!ةئقافتناانفيتكمنالحقيقيةالازمةانغير

،الغربمعوالتمازج،والتةإءل،والصدام،المجابهةحصيلةهي

احجىراءنالمرهقبحثناكيكأااشامفادهالتبالمىملىنهضتقد

الحضه-ارةلهوويئمم!ت.رةثجريدعملإةفيءنهم!ن،الفلسفي

.اليوتلالكسندو3أأي!9ل!3+لأ9أيل(1)

ؤشجمابرازماريواً!تطفه..هـارديتوماس(2)

الاولى.الطبعةمقدمةأ+،*ه!جأ9!لا+ه
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نشبده

.فدةا:

العربانحفيالهأىاشارعند!ذلث(بيركجطك)لاحطوالد

الغريية""منبدلا"العصرية"للمةالصتخهام؟ثرواالدلامحرين

مننتيءالصورةفييكونوكد.الغربعناكتوهلماوصفهم،

،اخرىجهةمن،ا!ستارتهننىألمانالسهاالصورةانالأ.با!خه

كانالتيالمماومةوهي،الخارجيالثقاسللفزومصمرةم!ومها

الوامدةالعالميةدةالثقامامالدراب!كضاننام!رالالهاابلغا

!-نضرءحوبمفهومحيالا2ننمبتكأبينط،النعنيةطبي!لها

!اضس،ملزمعالليءيراثمجردالهعلىادراثالىي!ظر،صانة

منكياملةتالافيةوحدةيه9وبنكنه،مبررحضاريألتزامالهى

علىالتساميجاذبيهانط،قاىاالأرودادءريقعنيمثنشجائسمة

.الاخرىحبلنامظهركيالصءرقالق

ففي.ال!مورنكوالجهتاندلبتلمالمفارلحةهدهانغير

علىطراالذي،وا،ةفب،توالأشكالالا!ليبلمحيءدهانلتبدلى

الصوربنلفعرديمتمثلهاوشكليةا!نزء،توظهور،المعاصر!دب

تجريدمنبدلاكأن،الجديدفدوالتالمضادةوادروايةالتعبيريين

كونهاحقيقةعاىوا&ركيز،التاريخيةحواضنهامنالادبيةضيارات

دسرةعنمعبرةمنهااكترالمعالمواضحةنقنيهخصاصرعنمبرة

انالدراسةالىيرشيرهذاداناخرىوبعبارة.معينومجتمعريخية

الإريحيالمؤرخالىا!رب!،ادجمرتياراولشكل"الكرونودوجبة

وهكذا.الادبيالباحثاوالناورالىمنها،الاجتماعياباحثاإ

التاريخية،الفترةنبدلمعيتبدلعتعبير"ةالادبدراسنةمنبدلا

حدوثعلىحفزتالتيالمنفصلةالففةالأىزجةؤهمالىنسصلااذا

عص!نمشلمفارومانتيكياالمزاجانالمؤكدممن؟..التغييراترزه

ذاكصجدابعيدكلاسي!االكاتبيجعلالذيوالمزاج،لطبيعي

هوالرومانتيميالمزاجانكما.التعبيرياوالانطباعييكونلذي

قبلالاولالؤرنهبم(قيداو)شعرفيتقصيناهنحنسواءفمسه

قصسةفياوعشرالتا-ءا!رنفي(كيتر)شعرفياويىلاد

.الأ("لستيفن-وناخرىاوبوكاتإهيو

افظر:(3)

3!لاص!أأأهـ35ياأس!3!*ءألام53*لأكاهاحء5،3ل!ااأ34!كاا

!ديالنفالمنهجهذاصلاحيةا(ولفانويرى..الاولىالطبعةقدمة

.الشرقيةالادابذلل!فيرماالعالمادابمشلمفعلىلمتطبيق



واحسا-شا،أروماننيكيةاالىلقودنااددائيةالدوافعان"

اصابنايؤديماعيالاصواحسالصظ،الوامب"الىيقودنابالحقيقة

)1("والتفايىللظنونانناسميهيمتثلالذيالفنأي،الكلاسيكية

وضىع!يلفسهيجدانالمعاصرالعربيالمطنباييحوهكذا

باعتبار،الواورةاتقنياتاامامبالاستخداءالشعورالىمعهيضطدلا

الاسهاموربطفيمهأعمايشوابهنرامالالىسرأودالذيعصرنالميزافها

.ونغييرهبلورتهفي

.(الفنيالصدق)منهةغيفتربمصظ!فان(الأصالة)اما

دجدبمسألةررت))ةمح!ظنجيب-قول-الفنهيفالتنإلة

وانرال!،احياةاتعميق!كييؤدي"النياوفيمهاميبلقديماو

هـىتطورءن،ا!جاربواالالهمديالتراءووايؤديهومابالتجربة

.ةه("عامبوجهادبننريةالحياة

تبرب-رمنش!ه!ءيثمن،بالذاتالحقيقةهذهوعيفيولعل

م!سحعميئان.العربيالادبيالمشهدبهايتميزافيائصالخض

علىتلحظاهرةامامنانجس!انبدلا،المعاصرالادبيالمشهدلهذا

جيولوجياصانىقنتميانما،اكتنن!التازء!لصالخضبعضان

تستهدفمحاولةاقيو!اقنلةالصموبةمناوغمعا!،مشترك

البلاغية،فانضوضاء.ا)ف!راتمنفرةاش-نسبنهاتحديد

،عرالمهالعربيللكانبباتنمسبةيعبرانما.دثبرا،ادشكلىوالاختناق

الغربيللكاممببارنسبة)نعبرانطمفارل،الروحيةالفوضهىعن

الروحي.الخواءدن)المعاصر

الكانبلدى،اثكللمعامرةفيهلكنسبانذيانوقتوفي

عربيتذاعريحذر،الذاتلاكتشافالصبوة!نى،المعاصرالغربي

انه:"الونيس"هومعاصر

ينبهناهذا(وان)..اثعرغيراثعريترائنامنيبقلم"

أتست،الشعرفيالاولىالاهميةانالى،نالسهقراثناعلىاعتمادا

الموهبةلجموعالاستسلامفيهيوانطالنظميةالاصولىمراعاةفي

دفيودونبعفويةيلانمهارزي5االشكلتأخذالتجربةوترك،وهواها

نهائي،لثنكلبايتحدلامتحركة!أفةالننمعر.داننوعايمنمسمبق

.)6،"..مالروضوزنبئيفحدالافبالاحرى

ا!سصبصاراهذ،لعربياالمشعريدلجداالاستكشاك!وهذا

هـدىالجماليةالحساسيةترسمهاكماالتعبيرحريةلمعنىالمتميز

اللغةوفيالتذ!لألفيمغامرةالقصيدةباعتباره،الجاهليالشاعر

النقسى،باثزاجال!ك!اثكللعلاقةسبرنافييذكرنا،معا

حولملاحظات"كتابهلمحيلل*ربي(كانط)رسمهاالننيبالصورة

:يقولحيث"والروعةبالجمالالشعور

)....)المغامرةمستوىا'ىيهبطماكثيراشهورللعربي"

طبيعية.وغيرمضطربةصورةؤ!لهالاشياءتقدمالملتهبةمخيلتهان

.)7("عظمىمغامرةكانديانتهانتشاروحنى

فيالمغامرةالىالميلاو،المخيلةلمحيالجموحهذاانبيد

وركلةامامالمعاصرالعربياكاتبويضعوضء،الغذيالشرط

نقطةاستتباعيرحاولانه.المراوغةمنعظءمابقدرمشحونةاختيار

الايرلنديالشاعرذلكفييشبهوهو.الفنيةمغامرتهميالصغر

:قالعندما"يشسأ)

تبدأحيثاستلقيانعليدان،له*لمميفقدتوقدالان"

أفالاقالذيالملعونالفنانعنيعبرذلكميوكان.،)السلالمجمع

هـلنسيقدانه،بالكوابيسمحاصركرجلليكتشف،صباحذات

.(001)ص4لاأ،مح"أم9ق!طثاس!لأ؟م9515لاح.ط.45ءلا!ا(4

فبرايرس)الكاتبالروايةومستقبلالجديداتجاهي(5)

.18ص)6491

.01ص(الاولالكتا!)العربيالشعرديوان)6)

.ا9ءصل+،75.أ،"،ألاله-2الانكليزيةالترجمة(7)

ع

يرلحفاخذ،والبدلمعيةالحياتيةخبرانهاستحصارعلىلديهسرة

سلص4فقدنقد.جدوىدونانطيرانمحأولا،محط!نبناحين

واصبح،والشخصيةوالجمعيةالحضاريةذاكرتهيمثلالذيفني

هـ-باحثا،ءىالمو!كحدمرهفظلامفييضطجعانعليهاما

والتيالقاماتالقصيرة،الفئيةالسلالمهـلمتبينجديد!لم

المعاصر.للادبالعملاق!ةالقامةالىايصالهفيمنهاكلففق

رحمسعلىاليوميطرحوالذي،دقريباالوحيدالسؤالان

:3يءكلقبلبالمنطلقيتصلسؤال،الثابةالعربيةرواية

احض،ر،ب-ةاذاكر/نجفقدناانبعدالسلماسفلمننبدأهل-

موسبب!صةلةوبط..اتفقكماالواقعبتقديمنةةفبمام،البديعية

ا)تطوربمراحلالمروردونالفنيالسلماعلىءينقفام،احده

ختلفة؟

دونجسيمةمغالطةاًلنحوهسذاًعلىالسوالطرحفيولكن

..والجذبالدفعقيديزالماالفنونفيالتطورفمعنى.بب

متواهـلاتجاهالىءيومىقانونبلورةفيبعدالمحاولاتنفلحلم

علىثقافةلكلالفنيللتاريحتطورياخطاترسم)8(معينةعملية:

المتراكمالتفدمانمفادهتغاهمسوءظهورخطر!ثمةوهكذا.دة

ف،دةتالاسيمكنهفنانكلانعلىمعناهفييقتصرانما"ةالفن؟

.)!("اخرىمرةلانجازهامضطرايكوناندونسابقيهاكنشافات!

تجدتزالمأ،البديعيبمعناهاالنإالتعبيرمحريةاذن

ف"نو؟لتالي.العربيللكانبالثقافيالمنطلقفيالجزافيلمها

الحقيق!قىبين،الموضوعيةوالحقيقةالذاتيةالحقيقةبين"نفصام

الذيالحدالىهنمايتوطد،الاجتماعيةوالحقيقةسيكولوجية

رؤشاوليس،الخارجمناقحامعملية،الزاماالالتزاممنئعل

.باسرهللمجتمعشاملةرؤيابدورهاتغدواًنتصلحباهرةتية

ارتباطهامدادمنمصطنعنحوعلىيحدالذيالادبولكن

)01(ويليامزرايموندالانكليزيالناقدتعبيرحدعلىبدلا،"نساني

-رادالاؤعلىالاءةرأضالى،الافرادعنبحثهفييؤديانإ

.(ا-ياسةااوالسوسيولوجنإعلىاعتراضاالاعتراضهذاويسمى

صةوالحقيق!،الذاتيةالحقيقةبينالمصالحةصورةوتبقى

هـذاكمغاير،للالزاماخرمعنىعنالبحث!يهي،وضوعية

علىونهض،الثلاثيمذاتؤثرةصررواميركااوروبافيشاعذي

ي!-ونلانيصلحالذيماالسيا!.الدغمائيالهضلبمنعدة

للفن.الفنلفيةالمعاكسقطب

الاستطهفية،فيالمغالاةنزعةاشكالمنشهكلللفنالفنفكرةان

علسنتبدوبمااتنبهالجماللعلمبالنسبةتبدوالتيالنزعة؟ه

ءمورهااسوأ:السعياسيةللفلسفةبالنسبةا!وءمائية"يديولوجيا

ية."اريكاتور

هـورفييزالماالذي،المعاصرالعربيفالكانبذلكوعلى

طريقةمعينةفياستعوارعلىالنذامهآفاقيقمربانقمينالفنيتشكل

متسائلا:(موراستشارلز)الذاقدقالوقد.العالمالىنظر

الاسلوباًنه؟..الكتبقراءةمنالعقلبهيستمنتعالذيما"

.شءلا

الاسسلوبهواًلفكر)..الفكرعنوماذا:احدهميقولقد

."ضا

بانه:)11(للاسلوب(خلدونابن)تعري!فيرأيناوربما

)المقدهة(مويرولتوماساهولأألا+هأول91!3+!نظرا(!لم)

.793صكوستدلآرثرلاح!ه51أ!!مح+هأ(9)

فيالقيتأ،*هنإا+!+ابعذوانمحاضرةمن(01)

وثائقهـصونشرت(6291)ادنبرهفيالروايةرجان

.41صالرجان



لمحيه"تفرغالذيالقالباوالركيبهيهينسجادذيالمنوالى"

النظممنالضرب)ءبمانهلهلجرجانياتعريفتماثلشكليةنزعة

.أ؟11"فيهوالطريقة

نفس!الاسلوبانالقائلةالفكرةعلىالالحاحهوالمهمانفير

انفكالمنشكلتحقيقنحوالنزوعمنحدالىءيومىعقلينشاط

اصابكأحالفيانهالى،)بنفيلد"ألمحولقد.ارةعبيريةالحرية

يتصسلمقدفانه،ايىمنىذراعهجرائهمنيفقدبحادثماشخص

الىاي،الاو)ىحالتهالىتوقيعهشكلويعود،باليسرىاكتابةا

انكاتبابحيث،اليمنىيدهبواسظةبهيوقعكانالذينفسهالشكل

ذهـكمنتفيلدويخلص.تبديلايحدوثيكتشفلنالمعرففي

:القولالى

فيوليسالدماعفيكامنانالكتابةوطريقةالتوقعشكلان"

يمكناذ.،بةالكةاسلوبعلىخىينطبقوهذا..تكتبالتياليد

.)13("..منهمااسطرعدةقراءةبعدوبروستهمنغوايتمييز

يصبحالاسالوبانالقائلةالفكرةالىالقهقرىبنايعودهذاان

تفزف،ألاويجب.الذاتحتشافوسيلةالانتقاليةالفتراتفي

رؤ،بةبينيجعالذيالفنيبشرطهامشرومدامتماالكلمةهذه

ناغير،ا!مروقيماكالباوماضى،القارىءو!،سية،الناقد

يدف-عصارماسياسيامعئىالالتزاميكتسبانفييكمنالخطر

-رالتوتمندرجةالىالعربيالكاتبلدىالجماليةيةبالحساس

والسياسي.الاجتماعيالقهرحدةازديادمعطرداتتفاقم،المشحون

شعارانيقولان"بيرككنيث")14(الامبسونيالناقداعتادلقد

هو:المخيلة

هـذاوفي)15(الاغريقيفعلكماافعلرومافيتكونعندما-

الواقع.الامرقيمعلىللقيممولداباعتبارهالفناندورعلىيلحكان

هـإنت،اعربياالاديبلدىالجماليةالحساسيةانريبولا

لالمغاهـصةوولعه!اتوترهاتقترب،القوميةالعربنكباتاعقابفي

وصلماكثيراالذيالفنيالتعبيرمناكثفدرجةالى،والتجريب

حدعلى،(الغموضواشبلابهامالمفعمأالشكليالاختناقحدالى

،ءالادبيكتبهاالتيوالقصائدالقصصمنكثيرةنماذحفينلاحظما

يقبللابمامحشفوهي.تحصىلاجمةذلكعلىوالامثلة.الشبان

ةاجهـصتقدمهاكما،الواقعيةللحقيقةمضمررفضعنالمحاجة

.الجماهيريالا-سال

اف!رةبااحتفلتالتيهيالجماليةاأحساسيةهذهكانتوقد

تجربةعنتعبرخاصةرؤويةحقيقةعلىينظويالادبانالقائرش"

الوجمط.منمختلفستوىعلىمركرة

مئكفبشايلوحالعربيااكاتبفىيهاكانالتيالحالاتفيوحتى

التيالوسائلشحذيحاولالامرحقيقةفيكانفانه،ن!"على

الفرار،ذلكيعنياندون،الفنيةالحقيقةايصالبواسطتهايمكنه

التآدشدويجب،مظاهرهااشرسقيالوارعيةقةالحتيمواجهةمن

علىالحفاظاستهدفقدالذاتالىالارتدادهذاانعلىهنا

جامحشعارح!ويجحدالىتطرفهفييصلولم،الحكمعلىالقدرة

وتعييسيكعفيانهاًي...(يشير)ولا)يعين)الادبانمفاده

."!خارجةموضوعيةحقيتالىيشيرولا،صئعهمنحقيقة

احمداحمدللدحمور،العربعندالادبيانقدااسس)؟ا)

.451ص،بدوي

.746ص3ح!51ح،!3أأه+كوستلرارثر)31)

كتسابصاحب(امئسونوليم)الناقدالىنسبة(14)

.،)الفموضمنانماطسبعة*

رومافيممونعندعا:القائلالمثليعكسالشعارهذا)15)

.الرومانيفعلكماافعل

.لجمهوراالىيتوجهانهفيتتحققوعموميته

الفيشرطهاخلالمنالفئةالحريةصورةمنجانبذلكم

هما:جوهـ-)تينخصيصتينالىتفتقدصورةوهي.المحلي

.(ارمرتلا!ا)و)لتثبيتا1

تدخللمدامتماالاستقرالىبعدمتوحيتزالم،فالتجارب

لمفصامرةمتجانسةانطلاقنقطةوفقدان.والاعترافا)تثبهتمرحلة

يؤكد،بالحضارةهستخدإ،ؤءب،4فبنه،رلصوقمتفيالاددا!"احريةا

غمارها.خوضعمليةعنعزلناعلى

يتمزقوالفنان،لانرازاتهااس!جرةتصبحالحف"رةكافتواذا

كلـدفان،بهتشرنقالذيالاسلوبمنالتخلص4محاوكفي

التاريحيمهادهاعنمعزولةبهاتتاثرالتيالمعاصرةاحضارةا

هـ-لىالناجزةاحبرةاطاقهالعربيا)كاتبفيتنمي،والاجتماعي

الابداعي.الخلقطاقماتحساب

اطفولةمرحلة"بىدعوه4سماالىالكا"ببهذايدفعماوهدا

:"المكتهلة

انهالى؟لاظفة،المنطلقةالمخيلةءلىتماء،مسشحوذطفلانه

،4لهمنع-وامعليهتعرفالذيال!ياقالباحذقمكتهلخبير

يمارسولمالمسائبةحيوبخنهمنفء"ررق،يكةشفهولماستوعبه

يررحانه..تشكبيلهفيالبديعيةتجربتهخلالمنحريتهاكتشاف

مفاتيحبعد/متإكامانهمنالرغملمى9"الصجمغةطغيان"و؟أ!تحت

عليها.طرةالسيوطرائقمةالصيهذه

الحريةمصىعن،)د،"التصبيرحريةم!ىينمفصموهكذا

:مرة"ثبيشرون)ءقالاقد.عفوينساطهيحيثمنالفئية

اسشهغيرم(احرارانكوناناجلمنالمقانونعبيداننا"

يصنعهالذيالقافوناىاهـفىهالفذةعبارتهفىيومى،لميكن

تسهمالتيجاريةالانةالعناصرطيعةفيانليإء،لطو.الاحروق

تتميزالتيالقنيةلقوان!يناانلدو:!الفنىالتعبيرءشكلةتآزبمفي

وهذا.صبباغتئامنءتىاوصنعن!امنارصاعرةليستا!نإ!ةبها

فياليهااشارالتي"كيركفارد"الفيلمسوفبساعةيذكرنيالوصع

ساعماقص4-ررويكيركفاردان.أ16("الحاصرالعصر"مقالته

نابصعشفيعطلفييتسبباممفاءىءخالعليه؟طرأقديمةحائط

..غريبنحوعلىتقرعاسعن!مرتالساعةانبللا.عقربيهااو

واحد!ومرةعمثرةالثانبةالسا?فى!رةعشرةائئيتفرعلا!،ب

وفق،اليومخلالواحدةمرةتقرعوانما،اواحدةاالساعةفي

الئ!رهذاعلى"قرعالس4ء"مضتولقد.مه،ظمةزمضقيفترات

.محدداوقتاتعظيانلون

كاتاًذا.المعاصربمعناهاكتابةافناو4التهنبحالهووهذا

يفقدلموانوظيفتهفقدجهازاتمصل(كيركفارد)قصةفيالساعة

هيجما!التيبالتقئيةلديناالتعجميريةالتجربخةعلاقةفان،دلالته

بجهازالعلاقةهستوكطالىت!حلموماكثيرا،والاسلوبالشكل

بع!د،دلالتهيفقدلموان،لنابالنسةوطيفتهمنجزءاعاظ

المعحسرالقطبتبدولادص*!هالمنطقهبالبرودةتوحيوالتقنية

توح!"ؤانهافيتكمنخطورتهافانولذا.الفنبىيلالهاملعملية

الئاقدتعبيرحدعلى.."وصرءاًتحهلممسالةالشعركتابةبان

.)17("ريفزجيمس"

الواهـدةوالالساليببلاشكالتآهـلرنامسالة!جدداتبرنروهنا

هـكوا-ر.التاريخيمهادهاوربماالثقافيرحمهإمنوالمجردة

الانكليزبةالىلرجمهياأ9م319؟93!9!)ا6)

.46مى3!لاي!،*!ا!531

.911ص434أد394"رإأ؟ولم1395لإ171)



لبطر"العمياءالمومس"قصبدةنرمثالالذلكنلتمسانال!مب

الذبنالمعاصرينا!ربالشعراءابرزمنكانالذيالسيابشاكر

كأ-لالمنحتى-نحن"فضحن..الاليوتيئاننقنيةمناستمدوا

يهطيمما،وتجسدهاالصوربروزوشدةثاعرإبحفاف-ا)تجربة

هـصلىالشماعرحالحطمضتهـىايضاونلاحظ.ثانويةاهميةلاةجربرلآ

.ا!)8"ذهـي"ئطقالىتتحولالانفه،لاتاندرجةالىالموضوع

جبء3انهفببهاعلنبحد/جثمحفوظنجيبادلىس"وات،قل!

قجم!وذ؟ز.بر"اأثرفوانهالروائيجبصسهنريبقالاعجا!غاية

لب"اكيدورة))رواية-افاكرةامنأست!هيدهالذي-الرهـيثذلك

عظبما.اثراند!4فيتركتاقىللروايةكنموذبملجيمس

..الادبفيالانطباعبةةالواق!مدرسةالىيذخهيروائيوج!بمهمى

الكتابسائرمثلدأكفيمثله-!حاولهـدو!لائعهااحدانهبللا

فبل-(ماون"ةج!دكا"رين)و(كونراد)اممالمنالانطباعيبن

والسرد.حادثةاوشخصهةاومن!اتتناولأكانتلىواءانطباعاته

ويتوفانيفهـيوالذيالهامفااث!سبء..لمزاجهخاصصعانوالعقدة

)فرانر(و(هيبارد)الناقدارقالما3و.الأتأفير،ـو،ش*جمب!كلقبل

اولفي-اتهاي.."اروالرةبملابسواؤميصوائي"جيمسفان

الاميركيةالبورجواريةالىيشمونواشس"صه..الثريةالنخبةحياة

اودوبصة.ارضيةفياضطئعةوا،ارضيتهاعنوالم!خحة،العليا

ذلكتحققاذا-جيمسرهنريمحفصوظنجيبتاثرفانولهذا

محفوظلجيباناذ..المفارقةمنقلي!لفجمه-اينقديبالبوهان

كأالبورجواز!الىالاقربالطبقاتعنيعبرا)فىيالروالييطل

بملأبسواقصكبروائيمنا)وريةاداتمهيسضصدبيضما،الصغيرة

،مح!رةالس!

البديعيالجأنبرصدانالقائلةال!رةتتوطدالمفارؤقىوبهـرزه

يتكشفاذما،التعببرويةالحويةمغامرةمراحلمنمرحلةا/ةفي

الهدفانذاك.و"ةداخلةومض.اقثةملغزة،كئيرةمنتكلاتعنوئيدا

-النظريواءسىالعمليالصميدعلى-الادبرحلةمناكمائي

عنعاجزونفنحن:باستصارااخصضبأسصضاروعغلفامراوغايب!و

الثسسء"اناد.فيهامستغرقونلاةضاالرحلةحصيلةتلمس-

)91)"الابداعيالضاق!ف"لهوال!(ناوللكا"ببا)نس!بةا!وهر!ا

بوهمالاستم!اعمنبدلاالبدايةنقطةعغللكشفالسعيالافضلومن

الادباثارفيالبحثمدارعنفبعيدا./بالغيبالرجممحلىالقدرة

الئسةالمغامرةانلبميبدو،ا،جردةالاسهطهقيةالمفاهيمخلالمق

دائماتترددكانت-العالميةالتجاربشأنذلكفبىشانها--المربية

الفني:للةهلالتا!بةاننخيالةالاهداف!يصضمثلمحاورثلاثةبين

.الامتاع-الاؤضاع-المحلااة-

،المحاورهذهمنكلعلىتنطبقم!لميةذماذجعلىنهثبركناواذا

ملامحاولانومفاده،نه5منجاةلاجازمحكمالىليؤديهذافان

ا،ثقافيةافنجربةخلالمقللحرية!رؤيتط)هوالفنيالإسبيرمغاموة

-بلورتلقد.الواقعيلأقةالحقيخلالن8برلها(تحديقها)موناكأر

الفى-نمجالفي)02(رئيسيةتياراتثلاثةالقرنهدامطبعمنذ

سورية:فيالكه"صي

التراثمنءلأالقصصواسالببهاث-كالهيثتمدمحافظتي،ر-ا

انتقادية.عيررقليديةنظرةا،جهنظرالذيالعربي

محمد)الدينمحيج!)اورعميابشاكربدرءضدالرموز(18)

.88صى،3691(ؤتمو)لبويو)لمةص41"مجلة-

(تورادودورتيكوساوزفالدد)للدكتورمحاضرةمن(91)

الثق!افيهافانالمؤتمرالتمهيديةالندوةختاممى،يالكوبالرببس

.(55صر-با،نكليزيةكراس)

.246مدد21،الطليعة"الفذبمالفكرفي)،ققابىانص(02)

ه

الش!ارهذاولكن.القرنهذامطلعوفيالماضيالقرنواخر

اعلامهمنكثيريرنانبللا.تطلعاتهبلوغشقاصرةادواتهللت

القصهصيسةالنماذجمنعليهاطلهواماواستببعابت!ثلفيخفقوا

لمعربة.

كفالقصصيةالضجاربعلىمنفتحانةقائيانتقاديتيار-3

التراثفيالقصصيةوالمعانيالاشكالعلىابضاومعغ!نحاكالم

.ناء*ةلقديةوا?لاخلالمن،العربي

يبدخوانما،والثانيالاولال!(رإبئلتنا:لالمجالبت-ءعولا

نماذ--4انباعتبار،لسواهص!قىباهـهـرا!3اجدرالثالثاكنيارأ

!كمال!حيثمنالمعاصراقييملأ-؟/ء؟االؤ.1الىالاقربهيالقصصية

التعبير.حريةوامكاناتالوعيعق"م!كااث*!ف!وبارا)كبما،الفئي

رسمقداثايبقؤادفان،ايدااقىانقطةعننيحثدمئاوما

التالية؟المعناصرتحقيقهخلالمنالفضيشرطه

.القصيرةالقصةفيواحدةقهءكأوروايةالمنئنالتمبير-ا

وحدةوفقالئطقيلهرضواوالافكأص،دالبس،كالآوالوضوح-2

.محثدةزمنيئ

نحوعلىالض?.جاتءاىات*ماعنالئسيىالابئء،د-3

مباثر.اخلاقي

اختضاماي"عريرةامثطاال.دالة"د-بمسمىمااختفاء-4

لبزمف،ؤميةاالنزعةظهورءقارل،الر!روانتصارالشربمصرعءالقص

الكتاب.نوسواهم،وموباس؟نوزولاءوركيمقكلبها!ميزالتي

الطبيعهلمة.الوالعءلاتيارالىدنتمونالذين

بخصائصتمالذيالفردوليسالئمظ؟لفبردالاهتمام-5

بولوجي.والفبزواسضقلا)4ـاًكفسيخعصوصيتهتمنحه

لمغساءرةىالاقصىالحدنرصدانلمكنالثدايركأهذهومقابل

مئحىتنحوالتيتامرركرياقصسفيؤةمثلما3،الفنبىالتعبير

و!الرومانتيكيكأ،مادتهاتقديرمفيبالواقعيةت!نميرالتي"لةالتعمير"

المثورمحاولةخلالومن.الخارجيةاحقيقةاعالمازاءموقفهافي

المضمرالجوهراسمتفوارتجربةتامرزكريايحقق،الخاصةانتهعلى

بحدس!الوا؟عيسبروانماالخارجيةبالحقيقةيعمالااًنه.للواقع

اسضخدامهفيوءـيم.الخارجالىالداخلمنالصور4فيتتحركمركز

للعلا!*متصزةصورةير!م،المعاصرالمشه!دنقدفىريغبةار:4للرموز

ستيف-)ءوالناقدالشاعريفهمهاكماوالمعامرةالحداثةلين

.)21("سب:مر

بالمشهدشديداوعيايمتلكاحدائة-بايتميزالذيالكلالبان

بيىنجسر?ئيميحاولفهووهكذا...قيمهير!ضانهالا.المعامر

بالحاضر،ملتؤمالجماليةحساسبتهفىوهو.والحاضرالماضي

اثراكهتطبيقطريقعناحاصراذلكبنقدملتزمق!فكرهفياما

للماضي.

قصتيعتمدالضى)22("السفقاحرقاذىا"4!صولعل

تصا!،لهاضابطااساساالشههبرةوخظبته(زيادبنطارق)

ءوالمماصرةالحدالةبينالعلاقةاستبصارخلالهمنيمكنكنموذج

الكشفاجلمنالحاضرفياكاضىصورةيهـضحدم-؟مرزكرياان

نطاوعلىالتقنيآنرره5الىجويسلجأوقد.الحاضربربريلأعن

كللحمآاست!ارمحمدما(دوليسهيسأروايتهففوشاملعواسه

الربيكاسواجاكما.المماصرةالحيل!عقللتعبيبر(هومميروسى)

ترب"اري(الغويرنيكا"الشهيرةلوحتهفيورماكسآنأقنيةتنفيذ

يا97ل!هـ993ءا951ح"ول+3940كتابانظر(12)

سبئلأو.)ستيفن

."الرعد"مجهوعةفينثرت(22)



لدىالكلاسيكيةالتراجيديامنصورالى7جويةغارةرعبفيها

يق.الاكل

يرلمستحدم،بالحاصراوص!!يتربطوثيجةا،جادطريقوعن

كانتوادا.ونقدهالحاضراسننكشافاجلمنالتراثتامرزكريا

والسيف،،الاضحإ"اموراصورةءنتتكون(الغويرني!كا)

الىبدورهاتنتميالتي،)اررفناحرقالذي"فان...والمصباح

،ابتروالاسو،قالالات:هيمقاطعرونخمسةلفتتا،التعبيريالتيار

هـذهوتتبا.لن...مباليمواطنومن،والاعدام،خطبتهومشروع

وفرز،.بئالقصصالاضاءةتوريمطريقةوفي،اساليهافيا؟قاطع

الموبصةافلاممنلفيلمتبسيطيارسماتمئ!بهبحيث،المعلومات

بيسناردطاطريقعنيشرك(هدكالمظ)ؤ،لقارىء.الجديدة

للمعنسىادراكعملية،للمعنىتركيبعمليةفي،القصةمقاطع

.ابرازهالقصةتستهدفالذيالشامل

،"القصصإللمادةوتصخيفهاالقصةفرصإاتفررانبللا

بمطابقةيقوما.اذيالالبيكترونيالعقلبدوراشبهالقارىءثوريجعلان

.المطافنهايةفييستخلصهانهائيةصورةورسمالمعلومات

فيكثيرااستخدامهااسيءفدالحديثةالتقنيةهذهانغير

فيظصتالتيال!جريبيةيلاالقصصالمحاولاتمنقليلء"رعمد

منذلكيلمركانالدارسوبوسع.الاخيرينالعامينخلالالقظر

الادب-"ءلدىالقصةتجاربمعظمعلىالابهامروحسيطرةءرر

كأالقه-انفيفنا،الشعرفيالاب!،متجاوزامكنواذا)الشبان

.)الغموضحتىتحتمللاقدالقصيرة

بوجههالحداثةلمفهومالتطبيقيئالصورةاستكمالاجلومن

والطبيعيالواقعيالفنانمفادهافكرةمنسننطلقفاننا،الشكلي

افنايستخدمفهـوالحد؟ثالفناما..الفنلتغطيةالفنيسشخعم

الفن.الىالانظاريلفتلكي

بانهيتميزالطبميالفنانالقارىءنظروجهةمنيعنيوهذا

اصسديرثاالفناما.الفنينسىالمرءيجعلالذيالموضوعيمتلك

.الموضوعثمومناولاالفن)قراءة)الىالمرءيدعوؤهو

هـادلقصهدي-مالحوعلى-يئحققهداالحداثةومفهوم

الش!-لىفيهـايلعبااتي)23)"الصفرساعةاحلام"شنباو

نفسها.الخلقعمليةالىالانظارلفتفيدوره(النافر)السردي

وليسالحياةلىاللتصس(الادب)منتبدأانتحاولالقصةفدأن

الدلاهـلاذاتاًلبارزةالمظاهـراحديشكلهذاانشكولا..العكس

.الاخرىبالفنوناًلادبتأثرمدىعلى

نزوعاالمعاصرةالسورية*القصنماذجبعضفيالحريةوتنزع

وليسد)قعةففي.(تجريدمنالادبيحتملمابقدرأتجريديا

للحياةطولكخيلمحاولة)24)،(الجرحروف"المسماة(اخلاصب

اصبحوالموتالحياةبينفالفاصل.غيرلاقرجرحبرفيبينيمتد

جرحرفيبإنالمسافةفييتمشلبحيث..اللغويبالرمزيقاس

اثنينث

...اخريفاكرذاذشساقروالظلمةمهملةالحديقةكادت"

اؤكرجلستوهرمةحقبلحيةثجرةتحت.لحظةبعدلحظةتزداد

المعاصرةالقصمةعنخاصعدد)"المعرفة"فينشرت(23)

.1671شباط(سوريةفي

المتي"قىالقاسيالعيوىفيادمثىقىا"مجهوعةمن)24)

اثقافة.اوزارةعنقريباستصدر

ه

'س-س:'-ر--ب.س'!'--هـسيس!و-.هـ
."..."اًلى)ءواذ"من))اد:الجربحرفي

يسهتح؟لحوارمي،للغةاوجودياالرحمفيالرحلةهدهان

يستجسلاناللذينالجرلحرهيتتويجالىاًاحبياةتلقاءالتطاكلنليه

في(بيكيت)ش!برح!تذكرناببطءتسعيانمضيضتينحشرتينبدورهما

للغةالوجوديالمخبرلمحيالضمائرالضيبحيث(اللامسمى)روابر؟4

هم()ا-وا..(آلاذت)9!بما(الانا)!خل:ا!!و!تمن!!رتر

.وهكذا(نحن)ا-افي

لنحلة4زلجر"انجرحروف)ءفييقدماخلاصيوليدانغير

البعدبىكأواءاثعلىيبئ،ؤما)قومرووسءقبةص،لألىاللغةفيها

،لاحظةمجردالمعنىؤكماالخارجيانظملمسالةوتعدو،الوجودي

.منحيئتإنخشرتينلحركةخارجية

قيمهذهكل،الفنيالتعبروحرية،اتفردوا،-التميزاى

.الانفجاريا)محدالىبهاوءلاحتفاءالمعاصرةالتجربرةبهاتشفي

سجينايخلقالفنان"انمنأمالرواندربمه)يقررهماانبيد

اصر.الم!للمشهد"السلبالصورةيعكسانما،")25(لاسلوبه

المرءاناًلا..باهرةتقنياتامظاماالفنانونيرمضلكانا!بيعيفمن

للكتاببالنسبةالشكليةالنزعةفيالمبالغةتكن)ماداعطلتماءل

افاىمنالمتضإيق،الاخيرالحسابفييديانما،موهبةالاقل

تعبسرحدعاى-فناناالمرءيكونانمعنىاًن.لديهمالفنيةالرؤية

تقلإبرمثم،اولااكتشافالذاتهو-)26(فاولزجونالمعاصرالروائي

تختارها.صيغةخلازمنلملذات

ان!امنهماوكل..والعلومالفنونضل9افيكامنةفالحرية

الحد!دي..امثرطاويحطم،المتحجرةا!كلرةطغيمانح؟هره!ييهمم

ثم..المعارضلآعنعبيرة9اقوةلديهلاناولاالفنانيعارضوقد

اكتبهاالتيالقصبةاق..عنهتعيرانعنهاالمعبرمعارصتهتلبثلا

يجسدذيثمومنكبالعل!القانوناجدانني،غداصكتبنياليوم

.ننسولقاا

امربماللكاتببالنسبةتطلالتعبيريةالحريةمغامرةانبيد

،الي!ومالوجوديالشرطمناكثرالثقافيبالشرطمحدودةالمعاصر

المف!ومعنبعيدا،ض،بطفنياسضسعنفالبحث!.غداأفلوربما

ينبعالاسلوبيةالتغيراتمنراكبقدراانالقائلالكلوستروفومي

يزارما،الاجتماه!يةبالظروفتةء"للابحتةداخليةمس!بباتمن

فيالعربيللكاتبالىدلعيالوح!انيبهطالذيالاساسيالتحدي

تحقيقه.الىابداجميسعىخلقفعلكل

فسسء،الوافدةوالاسالبببوالاش*الالتقنياتمعجربض4ان

بقوامه!ليختنق،التعبيرير44لمغامرانطدومواقعلايجادصبوته

الطةسولةمرحلةمننماذء"بعضفييدفوانه.التراكميالثقافي

المخيعلةثده،(بروكرست)سريرعاىيس!لمقيفيما،اكتهـللةا

اتجاهفيوالمشتهاةقىالمكتبالحبرةوتجدبه،اتجاهفينطلقة4ا

...خر2

:)ييتس)قالكماولكن

..جيرانهالبل-غيخدعقد"

..نفسهالعاطفييخدعوقد

."اواقعي"اللحقيقةرويافي!لافنااكلا
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