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صيو
المنثرطرابيشيجورج"الاستاذكأبهالذي"النقد"وضعني

العربالادباءمؤتمرفيقد!تهالذيللبحثايعدابمنشباطعددفي

السطورمنذبهايطالعناانيالعدائيةفالإهجة.حيرةفيالثامن

ولاعلاقة...بولشميلعقلالداخليالمونولوعمجالفيتدخل،الاولى

بعيد.مناوقريبمنالحواربلغةلها

انيفسرالايمكنلامتطاوسرجلامامنفسهالوقتفيانناغير

منبدلاكاننسامن.محملهغيرعإىالبابويةملاحظالهتجاهل

:ال!نقاطمنعددايضاح

بينتمامافيهيخلطمنطلقمنطرابيشيجورجينطلق-

لرصدمحاولةالبحثكانلقد".التبشير"وبسن،)العشخيص"

تطورمنالراهنةالمرحلةفيالفنيالتعبيرازمةمنمحددةرقعة

الخلقبالواتالمعاصرالعربيالكاتبعلاقةوهي،العربيالاب

لغةالىاللجوءتحتمالبحثحدودانالقولعنوغني.*بداعي

اكبشير.لفةالىولشرللظاهرةالنسروهص

ي!ورسيزعمكما-الموضوعهذاانلجورجخيلقدكانواذا

نجدلاالذيمطلقههوبذلكلهاوحىماانبدفلا،المطلقفي

مواضعها،غيرفيمفرداتهعلكمالملكرةبانهلهالاقرارمنمفرا

المعنى.منا!اغهافيالطويلا!باعالهسيكون

للابحاثالقيمنقدهفي،،سليمانميشال"الدكنوراثركوقد

اساسابعلميتصلانما"الفنيوالتعبيرالاداء"موضوعاننفسهئ

خاصموضوعوجودضوءعلىوذلك..الجماليةوالتقنيهـةالجمإل

ايالجماا!نقديمنطلقهعرضفقدهناومن.والالتزامبالحرمة

طرابش!ا(جورج"ولكن.احكاممناليهتوصلماعليهالسميالذي

التلاميذامامياخذالذيالمررسةمعلمبعقليةيتصرفانالا؟بى

ءهوولهذا..الاسئلةكلعلىالاجوبةملسلفاالعارفوضعية

عليهننكرلاجافبنامنونحنجمالينقديمنطلقايالىيصاجلا

يتناسىانهوضاعليهننرهماانالا.كذلكيكونقدانه

يتصورسكما-يضعهلاهذاان،الابحاثنقدمهمةاليهتسندعندما

الذينببعضيسمعلمكانواذا.التلاميذامامالاستاذمرتبةفي

قانونابذلكيسنانهالىنظرهنلفتاننحبفالنا،بهماستشهدت

بالتامل:وجديرالو!ذعيئ

يصبح،الجمالوعلماءالنقادمنجورجالاستاذمرفهلامنفكل

..العلميالبحثاصولعلىخروجابهالاسشمهاد

يحظرالفرنسيةعنبنفسهجورجالاستاذبرجمهالمفرةوكل

التيالكعباحدفيعليهايعثرحينالى..بحتايفيايرادها

..المستقبلفيسيترجمها

الثلائين،علىقربوشواهدهانجورجالاستاذيحدبحثوكل

البحثجوانبمعظملتغطيةمحاولةعنمعبراًيكونانيمكنلا

خطيرةسابقةيشكلوانما،ممكنةئقافيةقاعدةاشملمنان!فا

..للاخرينالثقافيالسحقتستهدف

!

المباحثعشراتقيناسىجورجالاستاذكانانذنبناماولكن

كأابايبئنتذكيرهيجديوهل.؟.الجمالوعلمالادبيالنقدخمبما

نظربر!)ء-الحصرول!شيالاثإرةسبيلعلى-ويىفىا:قيدافيعروف

منهالواحدالفصليتضمن،وارنواوستنويللإكلرينيه"لادب

؟..الاحيانمعظمفيمصدراخمسينعلىينوف،

اًلمرءيضطرانالمؤسفومن.اط!بعباتفكليةملاحظةهذهولكن

!لمتناماواكن،للجوهريالتعرضبحمالصةللشكليالعرصلى

تنقيبساالشكليةالملاحظ!عنالتنقيبفييجهدكاتهبامام.نحن

تاريخي""تعني"صونولوجي)ءكلمةبئنالز!الىالامربهيعل!ى

الكلمةاستخدمتلاننيا!اظلةبجريمةمتلإساعلبمقبضقد.انه

معنىنفسهو(تاريخي)كلمةمعنىانعلىيصربذلكوهوإ..لاولى

.؟النقاريجديهل.؟."كرونوا!جبم)

على"العصرية"كلمةالعربايثارمسالةعإىطويلاجورجويعلق

انهقدجعلالمطافنهايةفيويعترفرنانةخطبةفيإقي،"الغربية)

..إ..قبةالحبةسن

انهلاتبشير"على"التشخيمى"الىينظرفهو..طبيعيوهذا

يبنيوهوقرننصفعليهمرقدالعربيالوطنوكأنويتحدثا.

اشتراكيمجهمعفيالتقدميةالثقافةمنمتيناساسعإىهضته

والكلام)..يعبرأخذفقدهذاوعلى..الطبقيالصراعمنظل

"رةالحضعمردخولعلىالتصمهـيمعنايديولوجياتعبرا":)جورج

.."الرأسماليةشروروتجنبلحديثة

بصوتوليسمتحمسمدرسةمعلمبعنوتولكن..جميلكلام

..إ..معيناواجتماعياثقافياوضعايشخعى"حث

بلغةكالعصافيرنشقشقونحنالقرنمطلمفيخإقنايعني

حتىكأالرأسمايىشرورنتجنبونحنوخلقنا..لايديولوجيا

الحلفاءوينكثبريطانيامعاثؤومحلفناعرىتنفصماننبل

إ..،لعهود

الثقافيالتاريخاسقاطيحاولو..فعلابرالمطلقيضحدثرجلهذا

وتعميه..ببهملهالحديثالعربتاريخعإىالزمنمنالمنصرملمعقد

بينالتمييزعن،خارجيبطلاءالواقعادلجةفيالضريرةحاولته

...إ.النظريةوبين!لوافع

الثقافيالغزوواقعةينكرجورجفانوذاكهذامنواسوا

.(الانكارهذاطبيعةلتوضي!حيسضعملهاالتيالاستدواكيةالج!لرغم

(ا!داب)منالعددنفسفينشرتاقيالذوةعلىنحيلهانإقبل

لهنؤكد،ذلكثإءادافيهاليتإمل"الثقافيا!زو)،عنوانحت

ي!انيرمكنلاممارالاستعنالحديثفيالباحاطويرلمةامناورتهن

:الاستعماريالثعقافيالغزوواقعةعلىالتسترفيواياه

بمعسانهليس،ثقافياغزوامعهيحملعسكرينمزوكلان-ا

والمغزوةالغازيةالحضارسنقيمفيالتشكيكبمعنىبل"تعليمي)

الذي..الامر!فيهماالتقدميةالعناصريوزلاعثوافىنحوعو.

اوتشويهالاستلابهذامظاهرواهم..الحضاريالانخلاعالى؟دي

المحلية.للثقافاتالتقدميةالمنطلقاتدمير

التعبراطرضمنالمثقفينابونلمرعالثقافيالغزويستدبمس2

لغةضمنالمثقفينمنالثانيالجيلابتلاعالىتوصلا،جنبيةلا

..الاجنبيةلتعبير

اللفةتعيمعلىقضت!ثالجزائرفبمفرتافعلتهماوهذا

ارفرنسعيةيستعمليزاللاجيلالزمانمنقرنخلكلفنشالعربية

لفةوحتىبلفحسبالفنيلئتعبيرلغةليس،اليومكتى

..طسبخالك

الفزومعيترافقالاالثقافيالعروانيدحمكلونوحدهمال!ملاء-3

للغزونموذجالمحتلةالاراضيفيالصهاينةيفعلهوما..الصسكري

المناورةمواهبمنلديهمابكلوجودهجورجينكرالذيالثقافي



اللغةالعربيةتدريسيمنعونلاالصهاينةكانواذا.الصوتالمرتفعة

انعكاسكلمن!اتسلباللغةهذهبهالمجرسوناك!يالمناهحفان

الناشئة.نؤسفيلهاقومي

الاديبيعان!هاالتيالروحيةالازمةاننرىكلههذامن-4

تضربهي-ازمةانماغربيةتقنياتاستعمالالىيضطرحيناخ!ا

العربيوالوجدانالعربيةاليدوجودحقيقةفيجذورها

العربي.واللسان

بالتقنياتالظاترمشروعيةعدميع!كيهذاالىنقوللاونحن

يشيروانما،للظاهرةكيتشخيصيفسرانجورجيحاولكماالوافدة

المرحلةفيالعربيادبنايعيشهاالتياربخريبيةالمرحلىةانالى

عنتفصحانماالمنصرمالعقدخلالجيلناوعيضوءوعلىالراهنة

الحضارةصنعفياسهامهالجيل!هذايكونانفيمشروعةرغبة

فيحتى(الحضارةهامشوعلى)مستهلكاجيلايكونوالاالمعاصرة

..والفنونالادب

عندهاالعرباجدادنافعلكماللندالندتاثريتاثرلاجيلمناان

اراضيهفيهتحتلوقتفبميثأثروانمااليونانيةبالحضارةتاثروا

الثقافةان.الصهيونيالخطرعواصمهويتهددالبترولميةثرواتهوتنهب

عليها.تنهضسلإمةماديةارضيةالىتحتاجا!س!لي!"

..العلميوالتقدمالفنياكقدممفهومبينجورجيخلط-5

نا..العلوموليسانفنونافيالتقممعنالحديتبصددون!ن

مرحلةيمثلجوهرهفيفهو.طويلوقتالىيحتاجالفنونفيالتقلمم

الكاتبيحاولانيكفيولا..بالامةالخاصةافنيةاالهويةتبلور

يا)كتفيهعلىالوقوفمنفيتمكنعابركاتبمنالاستفادةالعربي

مااذاا(!علمىللميدانلأبالنسمم!ناهذايكونقد..(تجاوزه

فهيمستحيلالامرهذاولكن.والعلميةالمأديةالامكاناتتوفرت

.الفضون!جال

عجزنانرفضوانماصنعنامنليستحضارةنر!ىلانحن-6

هف!انهووالسبب.مجىمصناالىالحضارةهذهمثلنقلعنحتى

يفهمسانبحورجيفترضىكما-ت!صتوجبصناعيةحضارةهي"رةالحص

لنقلوالمأديةالبشريةمواردهااستغلالتستطيعموحدةعربيةامة

فيالابترىالمأركسيةكانتقاذا.الحضارةهذهمثل-نقلمجرد-

لافكيفمعطىمجتمعفيالتحتيةالاقتصادصةللبنىالفوقيةالبنية

المجتمعهذاباخلالتختلالعربيالمفكرا!وقيةالبنيةانجورجيفهـ3

؟..بتجزؤهوتتجزأ

الاصهلالةوالحداثةكمفهوم"الغرباررلمكلاتننقلبانطالبكيفثم

يجبالقبيلهذامنمفهومايانالاعهباربعينعخذلاببغائيانقلا

؟.المع!طىواقعناعنيعبران

اخربسئاالعربيللكاتببالنسبةيعنيمثلاالاصالةمفهومان

..الغربيللكاتببالنسبةالامالةمفهومعن-متفاوتةبحدود-ختلفا

لنابالنسبةحداثةيعتبرمافانالحداثةلمفهومبالنمم!بةالاءروكذلك

..(طبعابال!وعوليسبالدرجىلأ)ايضامختلف

الادبيةبالتياراتتتاثرانينبغيبانهنقولانجورجيريدهلس7

اخرىمرةيخلطهوها..عجيبمنطق؟..الاجتماعيةحواضنهامع

الهبشير.وبينالتشخيصبين

ياليةالسورالنزعةعليهاتغلبقصصا)الخراطادوار)كبلقد

انمنجورجىفهل..نفسهالوقتفيمحليةقصصف!ك!ذلكومع

.؟معاوبحاضنتهابالتقن!4نتائران-لفوفينييننكونكيلا-الافضل

منفورمنوحواضنهاال!تقنياتبينالفصلعنتحدثتلقد

العربي،الكلالبتجربةخلالمناي،بصددهنحنالذيادحث

اهـزاجلعبوغلبةالمزاجعنجورجيتحدثهوما..العراغفيوليس

المزاجدانالص؟كيدالقولنافلمناناذ..فيهطائللابالكلمات

وتاريصيكأ.اصءهاعيةحاضنةفيينصونف!"

مناولهو(شنبابوعادل)انجورجيتجاهلاويجهل-8

'.

ي!هك!مه'لصكيودل!ءسوريعحي'يوممرسي!رصبس!ع!سى!
.)صغيرولكنهعالم)

مجردفهبم"ا/جرحروف""اخلاص؟وليد"لقصةبالنسبةاما

المموريةالمجلاتفيبعضهانشرالقصصمنمجموعةاصلمنئصة

هـماجورجكانواذا.واحداتجريربيامنحىتنحووكلها؟الصبية

تمحووالتيالاخرىويىدقصصبعضعلىاوالقصةهذهعلىبطلع

فىينشرمايتادءاندونللنقديتصدىمنذنبمالذذب!نحاها

يعيثمى-بورداممااطلاقابالمستغربايسهذاومن..المجلات

.وناموشربعليهااورهراكلالتيالثلاليناتاثبقىهـةفيبعقله

فلاباسوسودوسوشتاينبك4مويلكاوراءيختفكطكأنواذا

المثكلةولكن..احدفيهالرأييخالفهلاماانباتيحاوللانبهحاجة

نايبدوالتيالثل!لينات9!4لواالتعليميالقسريالمفهـومفيلكمن

اًلناساصبحوقتفيالضيقتينضفتيهابي!نسجينايزالماجورج

همعصرنافيالاحياءان.."ضفافبلاواقعية"فياحرارافيه

)فنواجد)لشرو..هـماسوو"مثرفي"و"يدغارو))

!(ثيمكار)و

:"مويتشر"يقولس9

،ال!ثعبوالمستعمرةاتعمرةشبهالبلدانفيالشعب!ميةان"

المشوىنفسعلىتوضءانيجوزلا،استقلالها-لمنالمناضل

التارإخيتبريرهاللاواىان..والمسيطرينالةزاةقوميةمعالسيالي

.."الاخرىاليهتفتقرالذيالتقدميلمووجهها

كفةفيوالمقنولايقاليصعانالايأبىجورجالاستاذانغير

فيالعربيةللقوم!الحضاريةالمرتكزاتعنحدلثفكل..واحده

وعيوكل..النفسعنالدفاعموقففيهانقفالتيالمرحلةهذه

تستحقزنيمةشوفينيةه!وانما..الحضمارةفيالاس!هامعنبتخلفنا

المشانق.لهاتنصبان

..ولكنهالعالموامانحنامافكرةجورجلستنكرواخيرا-.1

هذاانالثقافيالرستعمارمن!الذي(الغفران)غمرةفيينسى

ومع.العربولشى)واما-اما)صيغةطرحالذيهوالاس!ار

بايشوفينية،التهمةطائلةتحت!نايسمحلاجورجتاذالاسفانذلك

ندريولا-العالماختارقدهولانهربما...انفسشانختاربان

.اصةإرهقدالعالمبانيتوهمكاناذا

الشمعةخلدوردمشق

ال!سودانيقضاياي!دب

البد!يمحمداحمدبدكم

حميحح!!يممممه

اًلادبسالعربيةالثقا؟"اثراءاجلمنكفاحهافيسالاداباولت

فى!شرومنذ-لهامجلدايويكاد،البينالاعتبارمنفلذةالسوداني

،صيثلهدراسةن"او،سودانيينلادباءانتاجمنيخالولا-عاما

،والتياراتالاجياللكلممثلةصفحاتهاعلىالسودانيةالاقلامانداحت

،مجلوبالمهـديمحمد،ابو،زروقالطيب،عبدالرحمنجيلي

الفرصةاتاحةانريباممح،ولااعبداللهوعبدالرحمنالحردلواحمدسيد

لذلكمواصلة،7191مارسءروفيالشبانالادبراءجيلبعضامام

السائد.للاتجاه

مزكشرانجد،الندوةلتلكاللهحسبالاستاذمقدمةوفي

المح؟مهظروفتطويرفياسهامهبقدر:،فالادبوالتناقضالخلط

تاري!انشاءالادبمهاممنانيقولثم)1)"النتاريخفيقي!"ياخذ

مصنويلحيا.انعكاسالادبانالىذهبذلكوقبل)2)"المعاصرالامة



الادببنظرة"يسمىماومعوحعممعلييدلمما.الماديةالمجتمع

ذهنه.في

انحلكلفيالراسخينالمزيفينمنواحدالىيشرلمكما

اكفكوالتي،ادعاهااككطالظاهرةلتلككنموذج،البديعيةالمحسنات

(،المعاصرةالرؤيةسرسة".الحديثادبنإمضمارفيوجودهافي

تشكلالتيالالتقاءنقاطاو،المدرلةهذهمعالم)!نايبيناندون

الىينتمونالخمسةالزملاءانوالحق،بهاالخاصالمانيفستو

وهذا،السنتقاربعاملسوىبينهميجممولا،محةلمفةتيارات

تصنيفهم،اردناواذا،انتاجهموفي،اجاباتهمفيبجلاءيلمسما

العلميةالاشتراكيةمنبقدرتاخذهذه،فرقينالىبتقسيمهمفمنا

ءنالوجودية.بقدرتاخذوهذه،اخراليواحدمنمنسوبهيختلف

بمعنى*قليميةؤ!م،المطروحالسؤاليعلمهحعيسعديق

السودافي-الادب-حمل،،عيبااعتبرهاوالذا،الانتشارمحدودية

.ان)3).ولللغايةمحلياامراتاثيراتهمنجعلت،شتىاحباطعوامل

بالاصالة،الادبصدريزينوسامانبلهوالاقليمياوالمحليالطابع

الواقعترابمنتحربتهخلاصةيستمدمحلياالادبكانمسابقدر

جديدامزاقاالبشريةفيهتجدعالمياكانمابقدص،شوفينيةدون

واصنافه.

الحرودحيزفيالانحصإرانهاعلىالاقليميةفهمنااذاوحتى

.انلازبضربةالرأيهذاتنفيالمعلومةالحقائقفان،الجغرافية

بعضهترجماذ،العالممنواسعةمناح!الىوصلالسودانيالادب

اليوغسلافية،الالمانية،الفرنسية،الانجليزية:عديلم!لغاتالي

الشعرعنكنيباتاعمتخاصةالسوفياليالاتحادوفي،البلغارية

اطروحاتاعم!كما،هناكلظتعدهالىوترجم،السودانيةوالقصة

اوروو،وشرق،السموفيلاليالا-لحادفيالسودانيالادبعنجامعية

بعامة.

معظمفيالسودانيالالبنشرفقد،العربيالعالمنطاقفياما

الىوالمقتطفوابولووالثقافةالرسالةمنبمكلا،العربيةالمجلات

والهلالىوالقلهبراليوسفوروزوالاديبوحواروالغدوالشعرالاداب

الخ.والطريقالعربوالادباء

في!مر!يكاديميةودراساتتقدميةمؤلفاتفيويحث

س:منهاالجامعات

وفنونهالادب،للعقاد*ثيرعلى،حسينلطهالمعاعرادبنامن

الثقافةوتاريخ،اسماعيلعزالدينللدكتورالادبفيالنفسيةوالالسس

شاعروالتجاني،السودانيالشعروفي،السودانفيالعربية

امثالىومقالاتكتبا)ىبالاقافة،عابدينعبدالمجيدللدكتورالجمال

ود.عبدهسلامزغلولمعمد.ودالطيبعبداللهود.،هرارهد.

الخ.العالمامينمحمودوالاستاذبدوي

كما،وبيروتالقاهرةفينشرتالسودانيةالكةبمعظماًن

في،القاهرةفيوجوث!ممنالسمودانيينالادباءمنالعديداستظد

واجهزةوالندواتوالمج!الكتبطويقعن،السودانيالادبنشر

.زروقوالطيبالحراحورمحمودخالدبكرابيايمئل،*علام

تثبتدوناطلقراياباعتباره،قيلماحطايثبتوبالتالي

كلاستيعابعنعجزتنشرازمةبوجودتسليمنامع،درايةاو

طوقكسرقدمنهمرضياقدراولكن،السوداننالادبي*نتابم

عالميا.وقومياوخليااداشتهرو،المعضلة

واخيرا،اولاكاتبهيمثلشخصانتاجهوالادابفيينشرماان

رسميا،بلادهلادبدبلوماسيكسفير،قفويفىوثيقةاحديمنحهولا

فواتهم،يمثلونبثديوعبدهحافظوصبريدنقلواملاثاغوطان

الابتمثيلصفة-ندعيلااو-لهمندسسانشأننامنوليس

فينثرماان"للىومجافياغريبامحيسرأىيبدوولهذا.المصري

شيئاخاصا"يكون...الخسندومصطفىابراهيماحمدلصلاحالاداب

صبنةاحريلاحوالمنبحاليت!برلا،اصحابهوجدانياتعنيعبر

."السودانيةالعقليةعنهاتيخفمت

.-

قصصيةمجموعةاصير،واعقصصيفهوالحلوعيسىاما

اثراءفيمساهمةالخمسةالزملاءاثعرمنوهو،)الببغاءريشى

اررىجنحسفيهـأيي-انهسوى،دالةواجاباله،السوداني؟دب

والالمامالصقعنعاهـلايكنلموالذي،السابقالجيلكط

ا!كانازرمعيتجإنح!ىا)2متجديدمنقنراحداثوعن،العالميةلاداب

الهادفةالجديدةالحركةمسيرةيننقدممنه!اعزالوما،!روفه

شرف،انغسناعنننفيانالظلمومن،والارتقاءالمبتيرالاغناءلى

منوالتعا!،السابقالجيلوانجازاتبتجاربوالاقتداء؟ستفادة

اعثنن-الماءكشجرالجديدالجيلكاناذاالااللهـ"،انتاجهدي

والبواطنالاعماوفيجذورلهوليسالسطحعلىنابتسلنبل

الشر!ينانقالحينمحقاالحكيمتوفيقالاسماذكانولقد

بيرهـ،نقالهء-،هناويعجبني.منهااسمتقواالتيالمنابعفنمون

وجائزةالتذكاريةشليجائزةنالالذيالمعروفوالناقدلشاعر

فيهتأثرتشعراكبتق!كبتوان،احداافظدلم"لبوليتز

هـناساهـ،وتهلممت،اميركية-*نجلوالثلاليناتشعراءالىلموب

لحسن-يئساًن.اودقومن..والاخيرهالوسطىمرحلتيهفيتس

لمولكنهواليوتباوندازراتاثيراتمنماحدالىانقذني-لمص

اكيالمواضععلىيدلنيلمكما،الخاصىبصوقطاكت!بكيفعلمني

.)4("تناواهاعليتعين

ا!الصحيح.علىمب!يةالاقليميةعناجابته،كانتصديقلبدالهادي

وبسبهـ!ل!مبباهـودانيالادبفي+نارواضحةالاقل!مي")

.)5("العربيةالبلدانسائرعنالسودانبهيتفردكيفأختلاف

عبدالصبور:المببرهنهغيراتعميميةاالاحكاممنكثيرااطلقولكنه

ونجيب،الش!راءاشعرنمطعلى،"الشعرساحةفيوحده)

الادباءكمافى،الاخرينامام"التقاعدبعد"حتىالبابيوصد!ح!ظ

اق!ىونحن."معينعمروبلوعالسنتقادمبف!لالمعاشالىبحالون

الهثر!درجةنلتالذيوانا"،"العربيالعالمفيشعريةجمبهة

،"الكلاسييئالعربيةاللفةفي-الجاهعةاكمالبعدواحدةسنة-

حم!سبالتعليمنسبةبالمناسبة،،)السودانفيبالمثة4ادحعليمونسبة))

بالمعة.13الوسمية*حصائيات

،لمصالحالطيبقبلروائيونهناك:مدنيمحمدلمحمودواقول

كل،!لحسنوالسرالحاجعبداللهخليمامثل،خواطريكتبوا

التكنيك.فيبنواقصمشوبانتاجهمانالامرفيما

لا،الجديدجيلناالى-للاسفسصايهحالطيبينتملمواذا

ليسعتبلاعمارالعبرة،مكانتهمنالتنزيلاورفضهفيالحقيصينا

الجديد،والاملراءالابتكاروتحرر*بداعتحكم*بنةبمعاييروانما

علىمتقدهـ،يبدولحص9الطيبفانهناومن،عمرلا!قدمموقف

مدنيمحمودانتاجعلىمتفوقايبدووهو،لهومعلما،جيلنا

اثرويبدو.الجديدالجيلالىينتمياناللذينالحلووعيسى

وسموقا.احمناز

وا!وائية.فياتخلفغايةفثاتيضمالجديدالجيلانكما

خوومنانفسهمالىوينظروايتواضعواانالمجددينعلىان

صنعتهماواروعلابقىكامتدادبداخلهايتحركونالتيالمجون

السابقة.الاجيال

،فيالسابقةبالاجيالوبارامتواضعانفسهصالحالطيبكانوقد

.محغوظنجيبمنموقفه

يقورمادحاحينالناقدمقامفينفسهيضعملمذيمحمدمحمودان

ثوزالمتماسكالشعرياسلوبهامبالثرة،اشياءفيهاليس"روايته

كئبتها،ار!تني،اررهول!رالىالمضمونخدمغامفى،محميف

لانتاجيالروائي)6،جديلأ"بدايةانهااعتقد،شديدينوصبربمعاناة

نرجسي،افقذاتمفرورةودعاية،المغالاةفيعمعنتقريظوهذا

الشكل.عنللمضمونوفصل،الادبيبعملهالمنتحبعلاقةوجهل

زابعديبقىالتقييم"مصومزالتماالروايةانتشيلا



ثلاثقبلنشرا!طهحينفي)8)روايخةانهايدممىوهو)7("ننشر

"والرمادالطمموور-آ"دوانهالهدوايةمنفصلاسنوات

بعد.تطبع3وا(،الطبعتحت))عبارةتحتهاوارفق

اؤطعولكني،ذلكالفه"ل!لالمنعليهااحكماناستطيعولا

ذلكع!لثه!طءفيقنطنقلاروايتهبهاقلدالتنهـالمدح4اوصب!

.اكادياالفصسل

ابرايجريدةفيادبية!فحةومحررشاعرجلاباللهضثبد

وهو،حدالهـىاته*عامنخالية،الدلالةوا!ءحةواجاباته،العام

بالتواضعيب*-ماذياالسابقالجيلتجاهموقفهفيعادلايبد؟

سبقوفالذصنمنكببرفمحهعددلفد"والموضوعيةاصدقوا

حرزفيهمالمداركلتافتحواالذين،ممهمكثيرونوعاقنامداركا

اضافواماالىنضيفبان،تتحطاهمانبعدحتىعندناامين

ابراهيماحمدصلاحهـلنيقولصد-قالهاديانحينفي

اهـىمعهما!نيلمجرىنحولاننستطيعلا"عبدالرحمنوجيلى

."القبر

ويدهب،الارضفييرمهـثالناسي!فعماانالتهايةفياقول

.جفاءالزبد

البلويمحمراحمدالخرطوم

الهواهش
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صيميى!!5كررميا

شاورالمجورشاد..

ممصه!هلمممومىحهمممسم!ء

قصعمبنقدهالساغالبالاستاذقام!دابمنالثالثالعدد9!ه

احب!لاانيوالحق."اًلثلح)ءقصنكبماويهنشرتالذيالماضيالعدد

احكامهم.كانتمهماالقصعصيئفدونالذينعاىالودعمل!!ة

ممفن،اثحضىااتبريعحدالىالامورتصلصناما

نصابها.فيالامور)وضعبحسمللردالانسانينبريانالواجب

أكصاهذهصرويواحدةصف!ةهف!:حرمياهل!مماالا-طذيقول

،وافنهرزيمط.الزنزانةفي(ةوالصالسجنتجربة،الارطالبعضشنق

ومسخلا.وتسخميفهاالقصةتشويهعمليةنقكوائنهكذا

السجهـن"وتجر،،الثئققصةالصههحةتلكفىاروير،فهل

.؟يبالتعذوعمليات

عس!ضمنوالافعالالاحداثهذهكلاحشراناطلا!اقيلا

تامفجرا،الاجمدا!لحظةاخاصقىارطويقتيللقارىءانقلاننيدل..

بطريصالحدثلافارىءالسوقلااذ!،..سجينوهمرفي11،!ر"

صالاان!يذلعك،بسوعةبهامربل،الاثارةاو،ضجداءالاس

..مثيراريورتاجااعدولست،للقارىءلاق!دمه"تقريرا"

هـ:قالبان"القليلة"سطورهالناقدالسيداستهللقد

ذكر*وفد،القص4حجمحولىمستنربةبلهحة8.واحث!صفحة

اسلام!يضع!حين،(المحتمع)!دةيعلمناكانالديب!ستاد

حسبلا،الطالبيكتبهااذيالصفحاتبحسم!يضع!(،للطالب

ودقتها.الاجابة

طيعةوانما،"*دبيالمعلق"يحددهلاالحجمانارىاز:!

..النناولفيالكاتبوطريقة،الؤيالهمل

تلىثيستغرقهسذا:الثانيالسرفيهلس!االاخيضيف

مخ!ماتباخدمرورهذكرىيستبرجعف!والباقياما،الصفحة

اللاجئين.

فيتقعالتيقصتيدامتما:المدهشالكلامهداغريباأيىمس

هناين9،المممجنوتجربةالاعدامعمليةاستغرقت!،قدواحد"صفحة

.أالباقي

يعاني،سجينحياةفينغسيةاحظةعنمبارةهي!القصان

رفاكه!الملكرجاليشنقحين،معلألاتهوتتأزم،ايلولبعدالزنزافةفي

اشيموانا،والاملالفرحرمزهووالثلج..يتساقظالثلجولكن

فت!علىيقلمروالنوجلاوزتهالملكفان،شيءكلمنباذغمانه

الثمبينيدوراوراواًلحوار..الجليلالثلجهـواللي،الامل

..ترجمةالىيعتابمولاواضحوا)ررجين

فماذ.انغعالىايتئسرلاالهصهان:الناقدالسيديقول

الاقلي!يلاحقادتأجيج،الانفع!الباثارة!صدهل؟بالانفص(لىيقصد

حب""!لأدهوالقديسمةوديع"الق!ميةمجهـوعتهفيطريقمتهعلى

باله،محتلانمابافلسطيتيالشخصا،الاساس!ةقصذنهباللمنجعل

يو..ووعإ4اقار!ءالخ!اًثارة..الاثارةهيهذههل.*الدين

!علثجبمجردوجملهالطريقة!هذهالغلس!بنيوتصوير،الاقليمي

.الاقلي!بر؟هذيانههلولساتهكاناكبعليه

لتجارائ!بداو،سطحييرتقرمجردانها:هلسالسيدايضيهـ

امااحكامهالناقدادي!يوض!عالا!النبيصلايا.كبيرة

بالنعبأتوزنكلماته

يطفاكاتب:هلساالسيديقولاًلخامسالسطرالبم:واضرا

..وبدنهتربمالاوجاعوان،بةبال!وثعسروحيدانه

الكاتبشخص-الكاتبانيقولانعلىهلساالسيديحرؤيمف

؟ذاكاعلضتاين..وحيدانهيعلن-ط!عا

الادا!صفحاتعلىالخاص،)ضحكه"يطرسهلساالسهيدان

ويى،شيئاتضيفلاالعددفيالقه.ميفجميع،ال!8بحسابهلى

..الخ..جديسة

نفسه:العددقطنثرتمقابلةفيلمىالعجبالدكت!ريقولا

ويف.مؤهلار"يملكلمن*بهيس!محلاانفجمجبالنقمداما

الحاضرالوقتفيالادبيالالنقديتصدوناهـيناان:الضاالعجيلى/

".مبتمئون!كناباغلبهم

نج!رالنقدلث!وراءا!رقا،هو،هلى،السيدنقدفروجاءماان

شورابورش!لا

!حححهحىحسيمحى

حديم!صلر

مفلفامااسئعزاب،يهبزهـسافأمهئ!

ظلسدابوظلدللشاعر

الآدابدار


