
فعقيلتؤدهااطأكليدثياا

ح!حححرح!حححح!

مرائيالمطماجدمنرل!الة
..مالعربتملأدبا"اننالمهءتصالمؤعن

هياله!بيةكأالادبالموتمراتتحق!قهاالتي"،ـلفضيلة)ءأنيبدو

من،المواصصيعبعص،تقصرآونسببتطولقدودفنرة،.نترأنها

واهـء4تتعلقففضايامناؤالمراتهدهأروقةفييدورماخلال

..فيهالاديببظرو!او،اومربيأنوضنا-شبيهالالىالحركة

،خطيرةف!تمناكئر'لارتونسكيالجد"دا!توانغير

مرحلشقىبهاوصلبننصكلأقرهداا(ؤنمرهذأانوببدو،هميتلآوا!ا

.بعدهممكظادصمهـتي!عدلمالذيالحسم

اثئزتمر،أليه((توصل"ماالادبيةال!صحافةتناولتبعدادوفي

..بالتعايقألامورهذهتناولت.."جديدةاضطفات"من(،حققه"وما

،اددنابات!ضا!نر!ورمناللبنانيالوفدانسحأبهضيةوشفلت

اغلبأثارء!هوالجريءالانسضباهفىاكانوان،مبائنربكل

..كتبما

ءوفدكألبطأ!ااالرسالةالطريقهذاعلىالاشاراتولكانت

82فيالعصادءعدث!افيوشرت!،از!مراالى"اقثورة"جريمه

سلبيةسماتمنتمرالم!هذابه"تميز"مافيهاملخصا..ازار

ذلكومن..

يستهانلاعددبغي!ابالأؤا/مرحضرتافتيالوكودبعضتميزت-

التيالوحوهتلك..العربيالادبحركةفيالتقدميكألوجوهمنبه

كنة،المهومناركنهاحصورهاتشهدانالسابقةالمؤتمراتاعتادت

ه!!دهغيابعلىتوتبوقد.اًاؤتمراتاتلآءفيفعاليتهاوبالتالي

يتذكرإولولم،الزمنعليهادفاوجودلهآبديلاحضرتانالوجوه

ت-ضح!ظاهوةالاخيرالمؤتصهذاؤكبمايشكلدتكآطعلى.أحدبعض!ا

هدافيالادريةالحركةالىالرسميةاننظرةفيارتداداثمةبانالقول

.ذاكاوالقطر

!اركاتمنؤدمتهماكأنانآلوجوههذهمشاركةعلىترتب-

تخلفامتخلفةمشاركةيمثلانما،تلمؤتمرقدمتلتياالدراساتفي

نا-ءؤتكلرهممنألرا!ةالمرحلةؤ!قالعربمباءالادآيهايطمحعماممبيرا

الادبارشعىالمئرذههـت!ستينعهـقدففيط-حقامؤتهر!م!وكان

كانت(الجديدة)الوجوهتالىقلممننهابحوثبضعةقىر،والتكنولوجي،

يهونلامقدميهاكونبحكم،الشعارهذاءن-بالضرورة-متخلفة

علافهعنقيحمدفىاآن،بالتالي6لمشىظيعوالكي،اصلاالتكنولوجيا

..!بهاالادب

المؤتمرحضرتالتيالتقدميةالوفودعرحتهماخلالمنلاكد-

عربي.قطرمناكصركيالتقدءيينالادباءعاىيشنننرآهجوماثمةالى

هـنالهد،يدوتشر،بسجندرجةانىهجوماحدةوصلمتلقدحننى

وعصبيةباستنكاتقوبلتالخطيرةالقضيةهدهصرءانعلى،ا،دباء

-كأالقصهدهاثارةعلمىالالتظفومحاولة،ألوفودبعضقمبلمن

.،(الرتاء1تستحقبأساليب

"ورةاإنس))حررلحهنشرت،نيسان!افيالصادرعددهاودبم

اللبنانيبنالكتابانسحاببعد":توانتحتدبيالالمحررهالقريرا
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ميش!يخ!أالحر!اال!!

مسلالى،تفصيماء،وبثىكل،فن4آشار،"ال!ربآلادباءاتحادمن

بالوفدأدت،موضوءيةءهـممنبهقوبلوم!ا،مواقفكن4رحصل

الاتحاد.منئمومن.المؤنمرمنبالانسحابلمآلحديموقفلاتخاذ/اللض،بر!

الوؤصودلب!يمننظفضةمواقفمنوآعقبهوسبقه،ذآثوماراكق

تلك.اوالقضيةهذهمن،لوتمرافيالمشاركة

الىمشيرا"باعاف"مجلةفيكتبمقد"ا،طلبي!!ك)!اما

مؤتمرعاهـايتنع!!برمتهانرلىهم!الههـبيآلواؤءتنا!ضاتان"

داخلأضفجراافىس:لا،جدعندمادرووقهالصراعووصل،ادبي

فيخللبوجوداءالالمحرارالى،ذنكبعد،كاتب2ثلصل."المؤتمرات

فيالخلل!داوي!مسد..العربالادباءاتحادكونتالتيالبدافي

!مينين،و!كانبز!انح!دروتينيعملذاتءأث-مةالاأء،دكون

ي!قبهلاوبانفضاض..المؤتمريام2تفندوبز!كأ،ظصةوبقرارات

.."شيء

الن!ناىايرمةزالذيالسوالكأناذا)1اته:الكاتبوفي،يف

صار،ايهدبءاتعاداليه-سعىالذي؟أنهد!حوليدورءيرهقحل

اهـ4وا!ا،الاد،بوموقع،الادب1وافعتشخيصسيكونالجواب

المخططاتودضح،المرحلةوتفت!حيصدنرمهاؤكطاودثره،اهتهبقضايا

..اتثورةبقوىتتوبصافنىالمنن!وهة

،العربالادبأءالحاداليهيرميانينبةءالذيهدفاان..

جبالىجنبا،اثتنطاالتيالشرلمفةاحقهمةا!لهو،طلي!ية3!ظمة

."ومخهططميرسومء،مبرنامحمنجزءانكونحيث،الرصاصةمع

!ةمؤتمر"برمثابة+كأرتمرالمكاطهداتقرسرهفنبالكاتبويجد

وتجد،غامضمةبسربةلقواليساوراءمنالاتصالاتتبدأ".."مهـصفر

حننى،الصدارةم!نضاورات4اوتحهل،طريقهاالنتعخص!كأالعلاور،ت

..اسمووشتبدل،جملمةتغيروحنى..قراريرتفعو،قرارينتكس

صيرؤهةمكتممرفيدنكوتحس.يعنممابقدروؤدأينجاجميصر

بانلمحاجأذقكوبع!..وس!ور..و-ص!ر،كاميراتحول،جدأ

."!احترققدالفيلم

لفتتالنيالظاهرةآنالىاثوكعليالاستاذالناقدواشار

منموقفه"كانتلمآلمحكثلى2ووضصته،المؤتمرهذاميانجمييما/ظار

للضغطيتعرضوىاإفينالادباءعنوالدهاعالف!حريةعنعالدقمسألة

كانتالوفودبعضارزوحظا!قض!يةهذهأئروتوعندما.والاضطهاد

حكوماتهاوارتباطاتوءلأقاتففروونطاقؤ!مواقفهاوتنخذتتحرك

بالوت!رتعهضانآرادتاتضيااجر-ئةاالاصواتفضاعت..4اهـ،سي

التصدعاىآتهرضه3؟دتأزمةاكتمراوواجه.النسؤويىكأمستوىإىا

ال!ريصةمس!ألةكلنموؤفهعلىلاصرارهآللبنانيالوفدانسحاببعد

والضريحالواضحبالشكلاووتمرمقرراتميعليهايئصلمالتيالفكرية

الوفد.هذاأرادهالذي

تثار(أن!طقيايبدوقد!الش!وكالاستاذيضيف-هذابعد

وظتي!4اًلعربالادباءلاح!تالنننطيصةبالصيغةاتظرااعادةمسالة

دامتما-آرىكما-حلماسنجمقىالرعبةهذهمثلولكن،تكوءضه

هـندكلمبرلمونركوتت!أقدامها!لمىتقفانعنعاجزةا.خادات!نا

.،(القانمةالرسميةالمؤسسات

ب!كإن،العربالادباءاتحادان"!رىانحهـا!بماعليلتذى،عرااما

الاسماءعنالنظربمرف،قراراتهونتاثحموتمراتهومحننوىوحركأ4



الت!الاجترارية2!تبالمةالصيغةسوىيمثليعدلم،والمسميات

لطرحآخرسبيلايجادمنبدلالذلك.ةالمرا!المرحلةطبيعةترفض!

هـسلوسلخ،المتت!رالعملممدانفيالجديدالتقدميالثوريالفكر

."الكالمةوانمرفالحرفكرامةتمتهنلهضااهوقاتا

4!يللايجادطسةضورةهناك)ءأنمهديساميالشاءرولجد

ونطامهالحاليحادالا!بتركيبادنظرواعادةبصراسكأاما،للاتحادفاعل

جديداتحاديقوماناو..الدائموالمكتبالعامة4وبالاماالداخلي

تتفاضىتقدههـيةفكريةآسسلمى41معتمدا،المشابقالاتحادءنبمعزل

بطبصةالمرتبطةالعلأقاتوذوع،السابقةالرسىةالاعتباراتعن

ستنانبدلىللادباءجماههرية!ظهقىيكونوان،الانظمةتركيب

."العربيةالمجا!عةآدبإقىسمةذاتنسخة

هـ-نطدؤ!اعهـتب"تقدميةفكريةجبهةنحو":عنوانوتحت

يراسالهفي،(،آلثقادة"مجلةكتبت"الادبوكرامةالفكرحرية

المؤتمر،انعقادبمناسبةهـ،جمةكلمة،خالعىصلاحالدكتورتحريرها

انهكس"،خلالىمناالعرب!ضقافياالواقعسلبياتمنالكثيرفإهامتعر

او!ر،افىجرىمابآقكم!مئر..الهربللادباءانتاسمالمؤتمرجوفي

بروا.بالاهيما"ذاكواثكلبهذاعرببمبلدكلفييجريوما

وعملاءالعرإبإ"الرصهـع!يةبينيجريالذيالمرررالمراعه!ذامنمننعددة

التقد!ةالقوىوبين6جهةمن،المحافكلهـةاليمينيةلقوىواالاستعمار

هـلمىالسردصةالد!مقواطيةوالفئاتالعلميبالفكرآلم!و!ةالاشتراكمة

ةالحريفبمشحقهبالانسانالمؤم!نمةالطيبهوا،خناصر،لشع!امصالدح

نتج!ةهوألصراعهذااشهـتدادوان..الاخرىالجهةمن،يالح!ياة

سعيوالتحالفاالعرابيالوطنعلىالامبرياثيةالحملةلاشتدادطبيعية

اجل"نالههـبصفىوالرجعيةوالصهيونيةالاستعماربينالقائمالمقدس

الاستعممهارصالعالاوس!لشرقاازمةوئصفيةالمعركةهدهخوفلى

."ارطقةفيالتقمديةالنقموفمرب،والصهيونية

الهـثقافة:وتتساعل

((مال!راعهذافيالتقدمبنباءوالاالكتابموقفهوفما.."

مواقف:ثلاثةمن!احدفيينحصرلألاختيارانوتجد

المبررنهذا،عليهابالتفرجوالاكتفاءالم!وكةمنالانسحاب:الاول

...ذاك؟و

أعلمي،االتقدميوالفكرالرجعبماالفهـربينالتوفيقهو:والهعافي

باكواياماناوا،بينهمااررلهميمالتعايشبامكانيةالايمانمنانطلاقا

افترافىعلىيقومالموففهذاومثل.الا،تجاه!ينمنكللممثليالحسنهـة

للحرصةواحترامهالرجعهـيةانوايابحسنالاعتقادوهو،اصلاخاطىء

وهذا..التقدمهماالفكرتجاهعدوابلةنواياكلمنوتجردهاالفكرية1

اكرامنالمشينةالرجعيةمواففعليهتبرهناتقدررفيالخط1

...العربيالوعنبقاعاكثرفيالانيجريوما،التقدمييينوالمفكراين

الج!اهإري(والادبالعلميبالفكرا!تشبثف!،الثالثالموقفاما

صورهبمختلفالرجعيالفكرضدفيههوادةلاالذيلحانرماوالكفاح

وكرامتهالاديبحريةعنبالدفاعتاماالتزامامالاآضزاوا،واشكاله(

ءسؤوذ!هتحميلهمع،والقهرالهسلطاكواعكلضدوانسانيته

اهـ-رزيهوشكدونالموقفوهذا،والمجتمعثعباتجاهالحقيقية

رقومالتيللمباديءويستجيب،اتقدميأالعلصيالفكرمعينسجم

التيوهو..الثوريوالاجتماعيالسيالهأيذكلامناالساسهاعلى

."بهوايلتز"وايتخئوهانضقدميبنا1لكتابواالمثقفينفييفترض

:،(الثقافةء)وتص!ف

الثورية،الصلابةمنالادنىالحديتطلبهالذيالموقفهذاان"-

الكفاحيلتضامناوئريالةالتقمصيةالفكريةا!اقاتحشدعليهتترتب

هناومن.للانسانيةالمنافيةوا-اليبهاللرجميةالمعاديةالقوىبين
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وتقف.المهدمهبهدهنخومواسعةنقدمي!ة!كريقىجبههوجودآهميةتأض

وآسايىجمهمناوراتهتفضع،الرج!كي!كريارتا!اماممانعاسدا

الرءهبىا!يمينيتت!مهأاننىالمتتاببةالهجماتوتحيط،اللاانسانية

."الهقدم!يينالمفكريئالفكرلمى2الث!غيةالجبهةمي

يلتقيأغلبها،مت!ناثرةتةلميقاتأخرىوصحف!جلاتثتبتكما

بعض..ترزتالتيهي!اوواحده..اتبقةآلكلماتطرخهمامع

!!"ضوعيمو"لسبب..كيءثا

اثس!أ!رأمطجدطبضداد

فياض!س!لميمان:الادابلمراسل

اجمعشريرنعامهاؤبالصعهةىأدياللىرزوببة

وب!د،5391عامأبريلث!روفيا،مضتعالماعنترينقبل

(لمقصة.نادالقاهرةمدينةفيآثىء،الثورةقياممنقليلةشهور

ئلاففى"بدليماوتمو-لا،وتنفيذا،فكرة،الناديهذاانتن!اءفيا-!م

واصمأن،!يلسبطايولسفنوالأستاذ(1،صسينطهالدكنور:ادباء

اكثلأ.فسكأدفهها،!قطخبميهثلاتماثةالبدايةوكانت.الق!وسعبد

يرين،ا!رآلقص،صبنمنمحدداعد)النا:ياعضاءنوي،بالتساوي

ء!سوةصد،بأجببالوظهـور،السنينمرورمععدداههـذاتزايدثم

فينوءهاءنآدبةسابضاولالقصةناديقعيآموكاى.القصاصعين

تبالىكه،رسصيفمبهمسهوىءلى،نوعهمندب4تجمعواول،مصر

التجمعاتكانتآنبةد،بالحمايةوتؤادره،بالتمويلوزم!ينه،الدولة

البزواعقدهاورضفرظ،تنفضماسرعان6اقاهياعلىشعاراتالادبية

فردسسةاسبابغالباوهي،شعاراتهااسباباو،تجمط!اسبب

موقوتة.

.،عامكليعقدهاظلالضالقصصيةمسابقاتهفيالنادينجح

اشابةاسماءالااغلب"و.اكا&لةوالجوائزآلميدالياتلهايقمموالتي

بعد،النادي!،ابقاتمنخرجت،لقصةاافقفيالانتتالقالتي

المسيرةمواصلةعلىقدرتهافيالثقةو!عطاها،الطر!لها!دان

.(،الصعبة

موالصههوطوال،اس!وعكل،أتالندويعقدأنفيالناديونجح

وا،جديدةروايةاو6جديدةقصصيةمجموعةلمناقشة.الثقا!ة1

دحما؟منقضية،الادبيةوالمناقمشقى،النقدياأبحثبساكلعلىي!ح

جزرها.او،م!دهاهط،الممريةالقصة

يصلأرانفي،سنينبضعامتدت،ألز!منقنرةالظديونجح

صةرمثهر-االقصصص4سلسلته6"لوزادوسف"دارمعبال!تعاون

فسيو:كاتبينتعاونبفضل،"الفضيالكه،ب":الرائجةالشعبية

الساسعلةهدهمطبوعاتوحقهـقت،القدوسعبدواصس؟ن،السباءد

والقصةالروايردةعا(م!ؤكب!اًلمثهورةالاسماء"لاغلب،لشهرةواالرواج

2ءمالبنشراصيلانا،"عريضةجماهيريةوشهرة،مصرفكبنالقصيرة

القارىءايهاايتهرفلمبينهممنصديدةاسماءتقديماو،لهمجديدة

يلتف!تلموالتي،فنياالناضجةاعمالهمزشرباعادةواحيانا،قبلمن

سلأسلفبماكتنرحسناتاحدىاوتلك.قبلمنلقارئةاالكثرةاليها

:الاسماءهذهبيشمن.ال!سعوورخيصة،الانتشارواسعة،شعبية

وا!صان،أسباءياويوسف،ادر-سىويوسف،محفوظنجيب

وعبد،ب!اكيروعبم،السحارجودةوعبدالحميد،عبدالقلأوس

المصرية.القصةحقلميالمشاهيرمنوآخرون..الشرقاويالرحهـمن



ا&ملىلمةهذهتوقفوبعد،متقطعةفتراتعلىالناديونجح

في-الكبارلكتابنابالنسبةمإنهاالغرضاستنفدتلانهاربماالرائجة

بضعةتصدركانت.اسمهتحمل،ا!قصةلنماديشهريةمجلةيصدران

ثر5بسبب،جديدمنتتصدرتعودثم،توقفثم،وبانننظامشهور

ءوادها،اختيارفيالدقة1عدموبسبب،ناحيةمنأيةالماموازنتها

ئولية،المسهلهذهأهلارإسوالمنتحريرهاامرواسنلد،اخراجهاوحسن

.الجددلكتاباجمينمنوالمستوياتالانواقمتنافرةلمجموعةاو

طيرإ"القضنآديمسيرةمماالبادزةالعطاء1اعلامإاتهيوتلاإ

ناديمجلة.الفضيالكتاب.المسابقات.الندوات:عاماعثرين

وحينها.مواعيدهافيمسمت!مرةتزالماوالمسابقاتوالنموات.القصة

لجذوةوالمجلة.العشرعهـلىتزيدقدسنينمنذتوقفالفضيوالكتابلى

وتنتظر،عصابطرف"نكشا)،اوانفاساتنتظر،الرمادتحتا)نار

وكأفية،بتة2تاوميزالية6ومسئولاكفؤاوتحريرا،عصهـممةا!الة

منلهاكانمما"كثر،مرموقوبمسستوى،الصدورالىتعودلكي

فيمسمرةتطلونكي.روحهاتناسخفتراتمنفترةأيةفي،قبل

وحسن،التوزيعحسن،المشرف!المستوىمعلهاكفلاذا،الص!ور

.افصغبرالوفىحدودخارج،اتقارئةاتعربيةللعواصمالتغإقى

اليهإ،الروحوعودة،احيائهأىاايضابحاجةالفضيوالكتاب

منجديدجيلوقصلوجد،المخضر،ينآ!كبارالقصاصينجيلفبعد

حياتنابهماعترفت،والستينات،الخمسيماتسنواتفي،!كثاإبا

اكثر،مصرخارجادعربالقراءويهرإف!م،القاهرةفيالصغيرةالاربية

مصر،فيالادبيةالمجلاتاولىلهمونشرتمصرداخلالقرأءيعرفهممما

.صالاتوالرإالددإاساتك!مهموكتبت،انكبيرالعربيأالوطنوفي

ضريمق.ورفاق،حرفةكرملاء،واحداواحداالكباركتابناويعركو3

وهوايات،قصصيةمجاميعلهميئثمرأنعودتهبعدالفضيالكتابومهمة

فيالادبيةالحياةتقدمآكي،الكبارلكتابناورواياتبمخإميعويدءيمها

واسعة،ثىعب!يةشهرية!رإسلةضريقعإا،للقراءاخرجيلا/القاهرة

الثمن.ريإ!صة،الانتشار

فيلهواملا،وانصثرينالحاديعامهفيالقصةلناديتحية

.الصاءهذادوامومن،ااإعطاءمنمزيد

افشارث!اليولسفجديللامغامرات

كلية،مكانةالادبيةحيااتنافيالشاروفييوسفآلمصريالمقصاص

علىيحرصو،باستمرارالقصصيمنهيجود،كقص،مثرف!ةوسمعة

سبه-لكيبالكميعباولا،جدي!دةق!صصمن6دائمايكتبهمانقاء

التجديد،!،بيلفيبالنشرولا،آلنوعسبيلفيابالعددولا،الكيف

الصدور،سبلفييقصراويطولحيناالكتابةعنبالانقطاعولا

فة.لاضااو،تطورلاو

ااتنلاثالقصصةمجموعاتهالشارونييوسفكتبأروحابهذه

))الزحاكأ(.و،(1امرأةالىرسالة"و،"السمسةالعإشاق":الاولىإ1

علىالاالمجلسءنالتشجيعيةالثولةجائزةعنهانال،الاخيرةوهذه

.اعوامثلائةقبل6بئلقاهرة،الاجتماعيةوالعلوموالفنونللاداب

طيبة،مكانةمنلهماالشاصونييوسفاستحقالروحوبهذه

الادبية.حياتنافي،مشرفةوسمعة

الم!لصالقاعىوجهكهو7الشاروليوسفيزالوماكانوجهذلك

،مرةنشرهاب!دقصةكتابهإييإدانعليهترتبلوحتى،عملهفي

عبدموجودحياةمنلإحات)1قصةمعفعلكما،ظنيةمرةوينإتذرها

وقفتانتي"68جاليري"ءجلةاعداداحدصفحاتعلى"الموجود

.عديدةشوإرمنذ،الصدورعن

قص!م!ينمسين،مجموعتين)الشارونييوسفصدراالاخرينالعامينوفي
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مج!وعةثم،رابعةقصص!ةمجموعةا!كرانها!ارى،يعتقداكي

كينالهاافيالجانزة،كقاصريسثمرلكيوربما،خامسةقصصية

.الجائزةقبلوحقهبل،؟لجاتزةحقهوهذ'،جماه!يهش!ةتحقيق

التي"الروححلاوة"هيالشارونيإليوسفالرابعةالمجموعةكانت

هياليوماخبآردارعنتحدرثكبيةسلسلةدداد11احدفينشرت

،(الليلفيمطاردة"هيالخامسةمجموعتهوكانت."اديومكتاب"

هي:،المعارفدالىعنتصدرشعهـنيةلسإسلةاعدادآحدؤكعهققنرتالتي

/انجحهما"اؤرإأ"و،"ا&ومكتاب":واًأكتابان."اقرأ"

مستوىالسلاسلافضلغالبايكونالموانتوزيعاادثونتء"السلاسل

.ءامبوجه

قصإصهسإاانأهي6المجموعتينهاتينفيالاساسيةوالقضية

ومنتزعةمستقهاةهىإوانما،للكاتبجديدةقهصص4لشمتجيإول

يحتويمن!اعدداانبحجةاو-أبقهـة،الثلاثالقصصيةمجمةعاتهمن

ناالشارونييوسمفلدىالمنظإقيممنواذن،الخهادثةعنمرعلى

وان،روححلاوة"نإوانولتحمل،لهرابعةفصصيةميجموعهإتضمها

لدىالمنطقيفمنراذن،رعباجوعلىيحوي!ثااخراء!دا

ولتحمل،لهخامسةقصصيةمجموعةتضمهاانالشارونييوس!

سلسلةلفمبية،ؤ-كلهالامرداموما.."الليلفيمطاردة"عنوان

،بين!-جممااوضو(!ياومكريبخص،ماوحدةهناكدامتوما

ولو.ولاملامبآشؤ-للا،نشرهاس!جقاننىآلقصصمنصجموهـ"

ناأواو،جديدمنالسابقةالقصصيةمجموعاتهتئراعادالكاتبان

مجرداجلمنواليس،ناورمنتم،بعينهالقصصالاختيارهذا

لكانوالتقإيم،تنظيروا،والدرالسةالتحليلبهدإفوانما6النشر

.اماونسعدبهنرإحانعليناوموج!،ومقبولامبررا!الامرينكلا

جديدةل!ست،لهجدإيدةكتبنشرالطريمقةبهذه،الكاتبيعيدان

عنها،بصرأسةهويقدمهمااو،يقدم!اانوبونا،مبررةولااطلاقا

يططس!ؤالاالادبيةحياتنافيويطلق،والجبالدهشةيثيركأمر

ويفتحبل.الج!يمدنهنالمغامرتينهاقينسرعن،جواببلاحائرا

الكاتبيظلان،جديدةلبدإممة6ممدلاباباالادبيإةحياتنافي

،المعلحودةقصصهتظلانألانغاملممسعلى،متنوممةالحانايعزمإ

توريعتشبهالخجم!،ازتويرهاتب!ه،وللفرجةللظملمملىةساحة

والوحدات،لة8الطاوقطع،ال!طرنجواحجار،الكوتشينةاوراقي

العهـعص.القليلةلزخرؤيةا

مغامرتاهبل،الجديدةالشارونييوسفمفامرةكانتهذه

بعد6حياتنامنتنتهلمواحداهما،الاخإرينالعاميإنفي،لأالجديدتان

ومرها.وحإلوها،وشرهإابخيرها

بكنابهناقدامغاءرلههي،الشارونيليوسفالثاشةوالمغامرة

:والطموحوالمحيطالشاملالعنوانذي،الاخير

هذهب!غتهلانإلمه،ط؟وحالعنوان"المعاصرةالممريةالرواية"

،االرواية"ء-ن.فهوالارسطيونالنإداطقةيقولكما،مانعجامع

.ماذا"المعاصرةالمصر!4يةالووا"وهن،"المصرددةلروايةا))نوء

ليستانهاولنقل،نقدوةدراسةانهيعني؟التحديدهذايعني

لكنها.كناقدكاتبهانظروجهةمنهبموانما،موضوعيةولاتاريخية

،معاصإرةإلانسإا،معين!ةزمنيةفسحةلهاسضكون،الاقلعلى

صةنهابمد،الاؤلعلىقرنريممدىفيالروايةحقلستغطبم

4عريةايةللروامراةتكونلكي،الانحتىاو!ثانيةانعالميةالحرب

ودنها،ثقافياتكو،واالذ-تن،المعاصرينالمصريينوللروائيين،المعاصرة

سشإواتفسي،واعمالهمباشخاصهمبيننايعيشونيزالونمإاو

نقدياكأهمعرفوالذين،وارر!تيناتوالخمسيناتالاربعينات

فيذلكبعداختلالمحناكانمهما6روائيونانهموجما*ـيرياولار*خيا

ورؤية،صواقيفناالاعمالهدهومستوى،لاءمالهمالئمقديالتقييم



الجيل.هذا4يعبزرياا)مولله،الخاصلواقعنادوائنفان

رالمحيط.أتماملا،المأنعالجامع،الطموحالصنوانبهيوحيماذلك

الكت!ابهذاؤهرساولافلنتصفح؟العنوانهذابرعهـدحدثفماذا

والمنتير!،والراند،الجريء

لثما،ب"عملاعشراحدباسماءفالئمةالمفدمهـةبعدالفهرسيحمل

نزرعلأنحنو"6عبدانقادرز3جبمالمح*صد"مندورابو))كتاب

جودةلعبدالحم-يى"النت!سيطانجسر"و،ا!مسباعيليوسف"الثورة

سلىىو")،م!ماودنجصبز.كيانلدكتور"دفسقصة)1و،السحار

،الحديديلمحمد"ن6الجدرر)ء،وانيالاسقعباس"الاسوانية

نحدالروائيالف!نعنخاصملفتم.شريفلنهاد"الزمنفطهرو)ء

بقيسة"للزهـن"رواياف"عنمقالاتويضم،عبداللهعبدالحليم

."الاخرالوجه"و،"آلموتفكرة"و،"تتملمقصة"و

ص2كتبتالذينآلاسماء!دهاصحاببيندس،زرىوكما

المامالادبيمرفباندم!من،كتابفيجمعت،مقالاتلهماعمال

وعبدالميدانسباعييوسفسوى،المصريةيةآلرواكتابمناطتبارهم

ةالروابكتاببينمن،عبداللهوعبدالحلإم،السحارجودة

بكتامنالا-وافيوعبس،انحد*بيمحمدوسوى.المخفرمهـين

المحفيارواًلياتصفةالاعتيردائرةخارجويظل.المعدئينالرواية

زكيدكتوراالوضعيالمنطقوداعية،عبدالقاثرزكيمحمدالكبير

تنريف.نهادالعلمي!ةالبو!سرقيانحكايةوكاتب،م!حمودنجيب

وهـهـ،الروافيينبنالذروفييوسفعدهمفقدذلكومع

ا!ءلمميةالبوليسيةوالحكاية،محمودزجيبلزكيالذاتية(السيرة

زكيلمحصدوالمستهـلكةدةالمطلصع4اوالحكاية،شريفلنهـاد

.كتباثرونيفيولهأرادهكذا؟كيف.روائيةاعمالا..عبدالقاثر

يجدولم،مختلفةواغراض،متعددةمناسبات،فيمغرق!ةمقالات

،كتاباصد!رلهيوؤرحجمهادامما،كتابفيجمعهافيباسا

ولم.ألكتبال!ليفأ!عاكينقطةابهلحسايسجلبهانهيغننر

والهحيطالطهوحالعنوانهذاجميع!الهايضعانافيماحرجايجد

وهـم!،"المعاصرةالمصريةالرواية"المانعواوالجامعوالشامل

؟لرواب-كأفي"مثلا!لجعلهعنوانهاختيارفيدطنغسهيراجع

."ألمع!اصرةالمصريةالروايةؤيثراسات"او،إ،الم!أعرةالمصرية

القصيرةبالمقدمةهمذاًالطموحلع!نوأنهتبريرهفياكنفىوربمما

---وحمو.

ألطليعةدارعنصدر

يةالرمزمعدوظنجببيبرحلةفيالله

أرام!شدإحتورنإ

المتلاحمالواحدالوجهبناءتعيدنقديةدراسة

حارتنا"اولاد"كلنبدءاالجديدمحفو!ئجيبلادب

،(يقالطر"بومرورا"نهايةولايةبدآبلاحكابة"الى

."النيلفوقثرثرةو""الث!محاذ"و

الطليعةدارعننفسهكل!لفصدر

والواقعالعلملعبة

الحكه!توفهييقادبف!لوالسة

واشملواعمقاهم"قعوالوالحلملعبة"كتاب"

."وفكرهالحكيمؤيقتوادبعندراسة

؟791!8-23ا!نهار-محفوظعصا"م
جهدهمنفيهابذلصاحبهاانءلىتشهددراسه"

حاولواأتي،كتبهصدرفي،والمدر-يةالتاريخية،اممريعةوا

يبررانوروايا!همالروانيينبعضاسماءالىالعابرةالاثأرةيه،

المقدمةاخرفييلبثمالكنه.الالموحالعنوانلهذأاخياره

دوانعنبراجعانلو!،بالتقصيريعترفوان،يهضفراننفسها

مصر،مبمالعامبهالعرفالادبييعترفلمنتجاهلهسرنفيفسراو

:يةولحينودلك.كأبهءقالاتاقصد،تلراًسالأكهلأ،روائيين

لاتجاهاتالمخننلفة!نمادجثرا-اتتشملالتاليةوالصفحات"

اسميتو!لمن،ترواببينماتنراوج،الم!صرا-فوائيادبنافي

بيننتراوحكما،جمابالشهادبمنواخرى،اءو!فرءهى!بيل

الاشكالا!ربهيالتياندان!يةلسيرةوا،ال!لصلروائيالقالب

وتمتفصوخ،الموصوعاتتتنوعوهكذا،يةالرواالىالروائيةغير

نموقجالدراسمهاعرفظروايةكلاعتباريم!نبرءيث،الاساليب

انهذهانواضمحمنكانوان.المعامرة،ـلروائيةاتجاهاكأامنلاتجاه

زماذجثملالسابقةكتبنا،لان؟لات!هاتجميعثمللاا)دراسات

."هنانكررهاالارأينا،اخرى

فبم،حيناو؟تمنا!ثنا،عراحةيعترفالشالونييوسفان

السيرة"وبأن."لن!ذجدراسات"هذاابهكتابان،السطورههـذه

الاذجا!ات".جميعتشمللاتهدراتوبان،((روائيكيرشكل"الذاتية

الطموج.صنوانهذالكابهيعطيانفيحرجايجدلمذلكومع

ةوالوواًب،المعاعر"ىالمعريينألروائيينقائمةالى-ضمآىفيولا

،ومؤلفبولبيةعلميتحكايةوكاتب،كبيراصحفيا،لمعاعرةا

الاشارةمنهةثلروايالحقيقيةالوجوهبقيةوحسب.ذابقىلسيرة

عجل.على،المقدمةفياليها1

النتاروفي.ل!وسفالثالثةالمغامرةهذهتفاصلؤيب!عدندخللم

فطيرقولم،الاولىالفئةنقادالىقطروقلم،كناقدمغامرته

اص!دارشهوةاغرتهأنوا،حهىكقاصلهالممطزالمستوىانىبنقده

وحداتفي،قبلمنقصصمننثنرهماتجميعباعاثة،،الكنب

والعجب.الدهشةتثير،توتنويعه،جديلأة

افىياوالصديق،ؤحبالذيالقاصىبنايدخلالاا!جوقلبيمن

)تنويعاتفريقةعلىللنتنرمعيدااو،ناقدا،رابعةمغامرةفي،نود

."واحداحنعلى

ؤبيماضسلببمانالقاهرة

."إبذلاحدتجاوزماوايامه

7291ابالاداب-الهندا،يخدلإل

،الاسلوبجيد،المنهجعلمي،المادةغنيالمولف"

"...امهلخزالالو

؟791-8-6النهارمل!-الجنديعا)صم
كاملة"أيديولوجيايفضحكناب"

7291تموزا!بعث-المفكلوظصلسا!افى

جملةليس،فهواساسيةبميزةيتمتعالحتابهذا"

كتباغلبحالىهيكمامنفصلة/ومقالاتدراسماتمن

ا"لاولغرضه،المائتينبصفحاتهابطمتاهوبل،الضقد

."الحكيمتوفيقلدىالرؤيةوحدةبناءيعيدان

791؟اث!افيتشرين-عر!ببيةدلاكسات-الصباغناهدة
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